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2.BÖLÜM
İDDİANAME
 
 
 
(KAPATILAN) İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

MAHKEMEMİZE TEVZİ EDİLEN 2010/34 ESAS SAYILI DAVA DOSYASI
İLE İLGİLİ OLARAK;

 
 
İstanbul C.Başsavcılığı'nın (CMK 250 Maddesi ile görevli) 2009/969

Soruşturma no, 2010/38 esas ve 2010/29 iddia sayılı, 13/01/2010 tarihli
iddianamesi ile;

 
 Şüpheliler, Ali Türkşen, Dora Sungunay, Ercan Kireçtepe, Erme Onat,

Eren Günay, Ergin Geldikaya, Ferudun Aslan, Halil Cura, İbrahim Koray
Özyurt, Levent Bektaş, Levent Görgeç, Mert Yanık, Muharrem Nuri Alacalı,
Mustafa Turhan Ecevit, Saadettin Doğan, Şafak Yürekli ve Tayfun Duman
olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında;
 

 
 
"ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüneyönelik bu güne kadar yapılan soruşturma

sonucunda,silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye
Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen
engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs
etmek, halkı yürütme organına karşı silâhlı isyana tahrik etmek, halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etmek, terör örgütüne ait silahları depolamak, genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak
şekilde patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak, nitelikli kasten öldürmeye azmettirmek,
devletin güvenliğine ilişkin belgeleri çalmak, temin etmek, yasaklanan bilgileri temin etmek,
açıklamak, kişisel verileri kaydetmek ve bağlı pek çok suçu işlemekten şüpheli 86 kişi
hakkında10.07.2008 tarih 2007/1536-2008/968-623 sayılı,yine aynı soruşturmanın devamı
niteliğinde olan 56 şüpheli hakkında 08.03.2009 tarih ve 2009/511-268-188 sayılı, 52 şüpheli
hakkında 17.07.2009 tarih, 2009/1498-751-565 sayılı iddianameler ile kamu davaları
açılmıştır.

 
Danıştay saldırısı ile ilgili olarakAnkara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009 /5 Esas

sayılı dosyası Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı doğrultusunda İstanbul 13.Ağır Ceza
Mahkemesinin kararı üzerine2008/209esas sayılı dosyası ile, 17.07.2009 tarih, 2009/1498
soruşturma,2009/751 esas, 2009/565 sayılı iddianame ile açılan kamu davası 2009/85 esas
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sayılı dosya ile birleştirilmiş olup, söz konusu davalar İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinin
2008/209 ve 2009/ 191esas sayılı dosyalarında derdest bulunmaktadır.

 
İddianamenin bu bölümünde ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak

yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar elde edilen deliller ve ulaşılan sonuçlarla
ilgili kısa açıklamalar yapılacaktır.

 ERGENEKON Silahlı Terör Örgütünün hücre tipi bir yapılanmaya haiz gizli bir
örgüt olduğu,devlet içerisinde değişik kurumlara sızdığı, gerçekleştirdiği ya da teşebbüs ettiği
eylemlerin niteliği önceki iddianamelerin giriş bölümlerinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Örgütün ana dokümanları arasında yer alan ERGENEKON isimli dokümanda
“POLİTİKALAR” başlığı altında “21. yüzyılda kaçınılmaz bir biçimde Dünya politikalarını
ve siyasetçilerini istihbarat örgütleri biçimlendirilecektir… Dünyada var olabilmiş tüm
sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine aykırı ideolojilere sahip siyasileri
engellemiştir. Bunun ise iki yolu vardır.

(1) Suikast,
(2) Dezenformasyondur…
Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler çok ciddi biçimde

analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek
parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento
ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe
kavuşturulabilmelidir. Bu ve benzeri faaliyetler, tüm dünyada istihbarat örgütlerinin varlık ve
görev nedenleri arasında yer alır.

İçte ve dışta ortak ve benzer idealler doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve
uluslararası legal ve illegal örgütler ile işbirliğine yönelmek kaçınılmaz bir
zorunluluktur…”şeklindeki ibareler C.Başsavcılığımızca ERGENEKON Silahlı Terör
Örgütüne yönelik hukuksal çerçeve içinde yürütülen soruşturmanın önemini ve ülkemizin bu
örgütten dolayı maruz kaldığı tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne sermektedir.

 ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüne yönelik bu güne kadar yapılan soruşturmada
ele geçirilen örgütsel içerikli dokümanlar ve elde edilen tüm deliller çerçevesinde örgütün
nihai amacının;sürekli iç çatışma-kaos yaşayan, komşu ülkeleri ile düşman ve dünyaya kapalı,
Avrupa Birliği ve insan haklarına karşı, çağımızın tüm uluslararası değerlerini dışlayan,
ekonomik kriz, iç etnik çatışmalar ve terör ile uğraşan, ekonomik yöndenzayıf bir devlet imajı
oluşturulmaya çalışılarak, devlet otoritesini içte ve dıştazafiyete uğratmak, ülkeyi yönetilemez
hale getirmek, böyleceörgütün daha rahat etki edip yönlendirebileceği siyasal iktidarlar
oluşturmak, örgütün belirlediği gizli amaç ve prensiplerin dışına çıkan tüm siyasal iktidarları
değişik yöntemlerle kontrol altına almak, bu başarılamadığı taktirde yasama ve yürütme
organlarını devirip kendi ideolojik amaçları doğrultusunda devlet yönetimini ele geçirmek
olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemize ve milletimize açık düşmanlık taşıyan bu amaca ulaşmak
isteyen örgütün üyelerinin (birçoğunun geçmişte farklı siyasi düşünceler taşımasına karşın)
milliyetçi ve ülkesini seven bir görüntü altında faaliyetlerini gizleme çabasına girmesi ve
kendilerine engel olduğunu düşündükleri kişileri dış güçlerle bağlantılı ülke düşmanı olarak
gösterme çabaları altı dikkatle çizilmesi gereken bir ayrıntıdır.

Örgütsel dokümanlar incelendiğinde bu amaca ulaşmak için;
-Naylon terör örgütlerinin oluşturulması,
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-Mafyanın ve uluslararası uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması,
-Medyanın kontrol altına alınması,
-Sivil toplum kuruluşlarının kontrol altına alınması,
-Siyasi partilerin kontrol altına alınarak siyaset dünyasına yön verilmesi,
-Gerektiğinde siyasilere suikast düzenlenmesi,
-Örgüte eleman kazandırmak ve gelir sağlamak için illegal tüm yolların kullanılması

araç olarak benimsenmiş olması ülkemizin bu örgüt nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehlikenin
boyutunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

 C.Başsavcılığımızca düzenlenen önceki iddianamelerde “ERGENEKON
YAPILANMASI NEDEN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR” başlığı altında ayrıntılı açıklamalar
yapıldığından, bu konuda yeniden açıklama yapılmayacaktır.

 ERGENEKON Silahlı Terör Örgütünün, yaşamsal değerde önem verdiği TSK
içerisindeki faaliyetlerinin bir kısmını “Karargah Evleri” ismi altında gizli hücre yapılanması
ile yürüttüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda sanıklar Neriman AYDIN ve Kemal AYDIN’ ın
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri okullardaki örgütlenme faaliyetlerinden sorumlu
oldukları,bu amaçla açtıkları evlerde örgüte eleman kazandırmak için çalışmalar yaptıkları, bir
yandan da örgüte kazandırdıkları askeri kişileri Hizbuttahrir terör örgütüne sızdırdıkları, sanık
Cengiz KÖYLÜ’ nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösterdiği, sanık
Erbay ÇOLAKOĞLU’nun ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı alt birimlerin
yapılanmasındagörev aldığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli sanık Mustafa
DÖNMEZ’in örgüteait önemli miktardaki silah ve askeri mühimmatı değişik yerlerde
gizlediği belirlenmiştir.

Sanıklar Mustafa KOÇ, Cihandar HASANHANOĞLU’nun “Cumhuriyet Çalışma
Grubu” faaliyetlerinin yürütülmesinde görev aldıkları tespit edilmiştir.

Sanık İbrahim ŞAHİN liderliğinde eylem ve suikast amaçlı olarak oluşturulduğu
anlaşılan S-1 isimli hücre yapılanmasının Emniyet görevlileri ve TSK mensubu kişilerden
seçilmek suretiyle oluşturulduğu anlaşılmıştır.

 Askeri yapılanma içinde yer alan asker kişilerin, diğer örgüt üyeleri gibi emekli
oldukları dönemde de aktif olarakERGENEKON Terör Örgütü yapılanmasında yer aldıkları,
bu kapsamda sanık Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ınÖzel Kuvvetler Komutanlığından emekli
olmasından sonra örgütsel faaliyetlerini devam ettirdiği, sanıklardan İlyas ÇINAR, Hasan
Ataman YILDIRIMveHüseyin Vural VURALemekliolmalarına rağmen örgüt içi istihbarat ve
örgüt üyelerinin motivasyonunun sağlanmasıfaaliyetlerini yürüttükleri, açılan davalarda
yargılanan örgüt üyelerinin mahkemede örgüt aleyhine ifade vermemeleri ve örgütte çözülme
olmaması amacıyla çalışmalar yaptıkları belirlenmiştir.

Ö R G Ü T Ü N  D A R B E  Z E M İ N İ  O L U Ş T U R M A K  A M A C I Y L A
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ veTOPLUMDA İNFİAL UYANDIRAN EYLEMLER:

 
1-Cumhuriyet gazetesine bomba atılması:
Öncelikli olarak 2006 yılı içerisinde Cumhuriyet gazetesinde türban ile ilgili bir

karikatür yayınlanmasından kısa bir süre sonra 5-10-11 Mayıs 2006 tarihlerinde Cumhuriyet
gazetesine 3 kez bomba atılmıştır.

Olayın sanıklarından Osman YILDIRIM alınan ifadesinde, Cumhuriyet gazetesinin
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bombalanması eylemini Muzaffer TEKİN’ in talimatı ile gerçekleştirdiklerini, olayda
kullanılan el bombalarını da Ataşehir’de bir evde yapılan toplantıda bizzat Muzaffer TEKİN’
in verdiğini, hatta bu toplantıda Oktay YILDIRIM’ ın da bulunduğunu, bu eylemleri para için
yaptığını, bu eylemler karşılığı Muzaffer TEKİN’ in kendisine 500 bin dolar vermeyi vaat
ettiğini, gazetenin bombalanması eylemini ise bizzat arkadaşları Tekin İRŞİ, İsmail SAĞIR ve
Alpaslan ARSLAN’ ın gerçekleştirdiğini beyan etmiştir.

 
2-Danıştay saldırısı:
17.05.2006 günü avukat olan sanık Alparslan ARSLAN, Danıştay binasında toplantı

halinde bulunan yargı mensuplarına yönelik saldırıyı gerçekleştirmiş ve bu saldırı sonucu
Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybederken, aynı Dairenin
Başkanı Mustafa Birden, Danıştay Üyeleri Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile Danıştay
Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmıştır.

E lde  ed i l en  tüm de l i l l e r  b i r l i k t e  değe r l end i r i l d iğ inde ,  A lpas l an
ASLAN’ınERGENEKON Silahlı Terör Örgütümensupları ile ilişki içerisinde olduğu ve söz
konusu Danıştay saldırısını da bu örgütün talimatı ile gerçekleştirdiği anlaşılmış, bu olaya
ilişkin kamu davası Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı doğrultusunda İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesinin 2008/209 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmiştir.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar elde edilen delillerden, örgütün darbe zemini
oluşturmak için silahlı eylem gerçekleştirdiği, gerçekleştirdiği bu eylemlerle istedikleri darbe
zemininioluşturamayıncabu kez çok daha tehlikeli ve kanlı eylemler planladıkları,bu güne
kadar yapılan çalışmalarda planlanan bu eylemlerin bir çoğu engellenirken örgütün her fırsatta
çok daha tehlikeli eylem planları ile karşımıza çıktığı görülmüştür.

 
ÖRGÜTÜN GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞI EYLEMLER İLE ELE

GEÇEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR:
 
1-Ümraniye’de ele geçen el bombaları:
Soruşturmamızın başlangıcını teşkil eden ihbar üzerine Ümraniye de bir evde yapılan

aramada toplam (27) adet el bombası bulunarak el konulmuş, el bombaları üzerinde
sanıklardan Oktay Yıldırım’ın parmak izi tespit edilmiştir.

Diğer taraftan sanık Osman YILDIRIM Cumhuriyet gazetesine attıkları bombaları
kendilerine Ataşehir’de bir evde yapılan toplantıda bizzat sanık Muzaffer TEKİN’ in
verdiğini, bu toplantıda Oktay YILDIRIM’ın da hazır bulunduğunu beyan etmiştir.

Cumhuriyet gazetesinin bombalanması olayı ve tespit edilen diğer eylem planları göz
önüne alındığında, ERGENEKON Silahlı Terör Örgütünün Ümraniye’de ele geçirilen ve
Oktay YILDIRIM tarafından muhafaza edilen el bombalarını, örgütün ülkede darbe zemini
oluşturmak için vahim nitelikte planladığı eylemlerde kullanmayı amaçladığı sonucuna
rahatlıkla ulaşılmaktadır.

 
2-Yargıtay mensuplarına suikast hazırlığı:
İşçi Partisi’ne ait Ankara’daki genel merkez binasında yapılan aramada ele geçirilen

CD içersindeki “YARGITAY” isimli pdf dosyasında elle çizilmiş basit bir krokide; bir
binanın bölümlerini gösterir şekiller olduğu, bu şekillerin üzerine A, B, C şeklinde ibareler



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

yazıldığı, binaların giriş çıkış noktalarının işaretlendiği, bu noktalar üzerine değişik işaret ve
şekiller yapıldığı ve numaralandırıldığı, ayrıca aynı CD içersinde “KROKİNİN AÇILIMI”
isimli word dosyasında binaya ilişkin çok detaylı notların yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu krokinin ve bilgilerin doğru olup olmadığının anlaşılabilmesi için Ankara
Emniyet Müdürlüğüne yaptırılan tespitte, Yargıtay binasına ait olduğu anlaşılan kroki ve
krokinin açılımıyla ilgili bilgilerin tamamen doğru olduğu bildirilmiştir.

Danıştay saldırısı ile istediği sonuca tam olarak ulaşamayan ERGENEKON Silahlı
Terör Örgütünün, genel başkanı Doğu PERİNÇEK ile bir çok yöneticisi ve üyesinin
ERGENEKON Terör Örgütü davasında sanık olarak yargılandığı İşçi Partisi genel
merkezinde ele geçen ve oldukça ayrıntılı olarak hazırlanan Yargıtay binasına ait kroki ve
bilgileri ile Yargıtay’da görev yapan Yüksek Yargıçlara yönelik suikast hazırlıkları yaptığı
kanaatine varılmıştır.

 
3-İzmir’de bulunan Nato tesislerine silahlı saldırı hazırlığı:
İşçi Partisi mensubu Hayati ÖZCAN’ ın İzmir’deki işyeri ve ikametinden ele

geçirilen ve birbirinin kopyası olduğu ve aynı içeriğe sahip oldukları anlaşılan“55” ve “13”
numaralı CD’ler içerisinde “Yedek123” isimli birklasör içerisinde İzmir Şirinyer semtinde
bulunan NATO Müttefik Kuvvetleri Karargahına ait kurumsal ve Gizli/Hizmete Özel içerikli
bilgiler ile bu karargâhta görevli personele ait birçok görev bilgisi ve kişisel bilginin yer aldığı
tespit edilmiştir.

CD içerisinde yer alan klasörlerde NATO karargahına ait çok sayıda fotoğraf ile bu
yerleri gösterir krokilerin, alınan fiziki/çevresel güvenlik önlemlerinin neler olduğunu belirten
“GİZLİ” içerikli bilgilerin, olabilecek herhangi bir olağanüstü durumda uygulanacak harekat
tarzları ile cephanelikler, park yerleri, helikopter pistleri gibi yerler hakkında bilgilerin, açık
otoparka ait değişik açılardan çekilmiş toplam (69) adet fotoğrafın yer aldığı, “Yedinci
Kısım” başlığı altında Güvenlik Tabur Komutanlığının teşkilat şemasının yer aldığı, bahse
konu şema altında maddeler halinde bir kısmı önemine binaen sarı ve kırmızı puntolar ile
boyanmış bir takım bilgisayar yazımı notların bulunduğu, karargâhta askeri görevli oldukları
anlaşılan toplam (2401) kişilik personele ait imzaların taranmış formatlarının, şahıs
dosyalarının, NATO Karargâhına ait olduğu anlaşılan üç adet plan/krokinin,
karargahpersonelinin bir takım yer ve tesislere ulaşımında kullandıkları muhtelif güzergâhları
gösterir haritaların yer aldığı tespit belirlenmiştir.

Çok büyük bir ekip çalışması sonucu içeride görevli olan kişilerin de yardımıyla
hazırlandığı düşünülen, NATO Karargahına ait olan GİZLİ içerikli bilgilerin en ince
ayrıntılarına kadar temin edilerek üzerinde bir takım operasyonel hazırlıkların ve çalışmaların
yapılması ERGENEKON Silahlı Terör Örgütünün NATO karargahına yönelik
gerçekleştirmeyi planladığı eylemi açıkça ortaya koymaktadır.

 
4- 2005 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’a yönelik suikast

hazırlığı:
İşçi Partisi Genel Merkezinde yapılan aramada ele geçirilen ve üzerinde

“VERSATİLE” yazan 411509A102B4 seri numaralı CD’nin İçersinde “HİKMET ÇİÇEK’E
ULAŞANLAR” isimli klasör içerisinde iç içe girmiş çok sayıda klasör ve dosyaların olduğu,
sırası ile “HİKMET ÇİÇEK’E ULAŞANLAR”/“İÇ İSTH”/“17. MÜTEFERRİK KONULAR”
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isimli klasöre gelindiğinde içerisinde çok sayıda klasör ve word dosyalarının olduğu, bunların
içersinde “KORUMA PLANI” isimli word dosyasında “08 ŞUBAT 2005” tarihli dönemin
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın koruma planı başlıklı (9) sayfalık
çizelge şeklinde yazı olduğu, içeriğinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar
Büyükanıt’ın belirtilen tarihte İzmir ve Balıkesir illerine yapacağı ziyaretler sırasındaki
koruma planının olduğu, burada yer alan bilgilerden de Yaşar Büyükanıt’a yönelik örgütün
eylem hazırlığı içerisinde olduğu anlaşılmıştır.

 
5- 2007 Yılı içerisinde gazeteci yazar Fehmi Koru ve yazar Orhan Pamuk’a yönelik

silahlı saldırı hazırlığı:
 Kuvayı Milliye Derneği Başkanı olan sanık Mehmet Fikri KARADAĞ ve

etrafındaki şüpheli şahıslar hakkında yapılan teknik takip çalışmaları sırasında, Mehmet Fikri
KARADAĞ’ın Veli KÜÇÜK ve Sevgi ERENEROL ile toplantılar düzenlediği dönemde,
dernek çatısı altında etrafına topladığı kişilere gazeteci yazar Fehmi Koru ve yazar Orhan
Pamuk’a yönelik suikast hazırlığı yaptırdığı tespit edilmiştir.

 
6- 2007 yılı içerisinde Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ile

Milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Ahmet Türk’e yönelik silahlı saldırı hazırlığı,
Sanık Mehmet Fikri KARADAĞ ve etrafındaki şahıslara yönelik yapılan teknik takip

çalışmalarında, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, Milletvekilleri Ahmet Türk
ve Sebahat Tuncel’e yönelik suikast hazırlığı yaptırdığı tespit edilmiş ve olayda tetikçilik
yapacak olan sanık Selim AKKURT yakalanmıştır. Selim AKKURT yakalandıktan sonra
yapılan incelemede iki ayrı cinayet dosyasından firari olarak arandığı görülmüş ve hakkında
yapılan işlemden sonra tutuklanmıştır.

Diğer taraftan sanık Mehmet Fikri KARADAĞ’ın “…Bu uğurda ölmek var,
öldürülmek var, öldürmek var” şeklinde şiddet çağrısı içeren yemin merasimi göz önüne
alındığında örgütün bu suikastları gerçekleştirme konusunda kararlı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

 
7- Sanık İbrahim ŞAHİN’de ele geçen silah ve mühimmatlar ve suikast planları:
Sanık İbrahim ŞAHİN’ inİstanbulKadıköy 19 Mayıs Mahallesi Ozan Sokak No:9/l2

sayılı adresinde yapılan aramada el konulan; ''Yeri Konya-Ankara Karayolu noktası Gölbaşı
çıkışında yapımı devam eden Turistik evleri geçtikten sonra 3. ve 4. aydınlatma direklerinin
kesiştiği ormanlık arazide as/alt yoldan 17-20 metre kadar içerde küçük çam ağacının
dibindeki alan" şeklinde yazı ve krokiile ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazılan
talimat üzerine yapılan arama çalışmalarında;

(10) Adet el bombası fünye grubu
(1) Adet M4 Al askeri aydınlatma tuzağı
(2) Adet dolu lav silahı
(590) Gram detasheet patlayıcı
(100) Gram C-3 plastik patlayıcı
(130) Gram C-4 patlayıcı
(1)Adet anti personel tüfek bombası
(11)Adet MKE sis kutusu
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(4) Adet hakem bombası
(2)Adet MKE sis lancheri
(2)Adet kuru sis kutusu
(1)Adet havai fişek ateşleme fitili
(210) Cm. plastik dış kaplı saniyeli fitil
(8)Metre infilaklı fitil
(4)Adet ABD gaz bombası
(2) Adet MKE gösteri el bombası
(50) Gram barut
(1) Adet Dolu MKE el bombası gövdesi
(3)Adet shotgun fişeği
(21) Adet 7,9 mm. Kanas mermisi
(91) Adet 5,56 mm. M 16 mermisi
(27) Adet 7,62 mm. G 3 mermisi
(52) Adet 43 mm. COLT mermisi
(143) Adet 9,65 mm. Smith Wesson mermisi
(50) Adet 9 mm. MKE kısa mermiler
(460) Adet 9 mm. MKE uzun mermiler
(1) Adet uçaksavar mermisi
(4)Adet 7.10 mm. mermi
(1)Adet 9 volt pil
(2)Adet 1,5 volt pil
(1)Adet malzemeleri taşımak için kullanılmış mavi renkli spor çanta, malzemelerin

sarılmasında kullanılmış çeşitli ebatlarda poşet ve üzerlerine sarılmış bantlar, mermilere ait
kutular ele geçirilmiştir.

Sanıkİbrahim ŞAHİN’ inKadıköy 19 Mayıs Mahallesi Ozan Sokak No:9
Daire:12sayılı yerde yapılan aramada el konulan belgeler arasında; “Eylemlerde kullanılacak
bomba düzenekleri” başlıklı belgenin bulunduğu ve bu başlığın altında “Üzerine bağlama
malzeme listesi, Kutuda hediye, Zaman ayarlı, Araç için”alt başlıklarının bulunduğu ve
devamında bu alt başlıkların içeriğine uygun açıklamaların yapıldığı,

Bu belgelerden “TEDHİŞ PLANI (ALİ Balkız)” başlıklı belgede Alevi-Bektaşi
Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız’a, suikast planı“ TEDHİŞ PLANI (Mutafyan)” başlıklı
belgede, İstanbul Eminönü’nde bulunan Ermeni Patrikhanesi’nin krokisi ve Ermeni Patriği
Mesrob Mutafyan’ın fotoğraflarının ve bu şahsa yöneliksuikast planı, “TEDHİŞ PLANI
(Kazım Genç) “başlıklı belgede Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Genç’e
yöneliksuikast planının yer aldığı ve planda eylemin amacının“Alevileri kışkırtarak Alevi-
Sünni kavgası çıkarmak “ olarak belirtildiği görülmektedir. Bu konuların ayrıntısı aşağıda
açıklanacaktır.

Ayrıca belgeler arasında Ankara- Eryaman’da bulunan bir alışveriş merkezine
planlanan saldırıya ilişkin çalışmaların olduğu tespit edilmiştir.

İbrahim ŞAHİN’in evinde ele geçen yer tarifi ve krokiden yola çıkılarak Ankara
Gölbaşı’nda ele geçen silah ve mühimmatın, suikast planlarında yazılı olan “Hedefin Tedhiş
Şekli” başlığı altında belirtilen suikast yöntemi ve kullanılması planlanan silahlar ile uyum
gösterdiği anlaşılmıştır.
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8-Ermeni asıllı Türk vatandaşı olan Minas Durmaz Güler’e yönelik suikast hazırlığı:
Sanık İbrahim ŞAHİN liderliğindeki hücre yapılanmasına yönelik yapılan teknik

takip çalışmalarında, bir kısım Ermeni asıllı vatandaşlara yönelik eylem hazırlığı içerisinde
oldukları, özellikle Sivas ilinde yaşayan ve o bölgedeki Ermeni asıllı vatandaşların lideri
konumunda bulunan Minas Durmaz Güler’e yönelik suikast hazırlıkları yaptıkları, bu amaçla
sanık İbrahim ŞAHİN’in Minas Durmaz Güler’in adresini tespit etmeye yönelik çalışmalar
yaptığı tespit edilmiş, sanık İbrahim ŞAHİN ile irtibatlı bulunan ve Minas Durmaz Güler’e
yönelik suikast hazırlıkları yaptıkları tespit edilen Ersin GÖNENCİ ve Oğuz BULUT isimli
sanıklar Sivas ilinde yakalanmış, sanık Oğuz BULUT’ tan (2) adet el bombası, sanık Ersin
GÖNENCİ’ den (1) adet Browning marka tabanca bulunarak el konulmuştur.

 
9-Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan’a yönelik suikast hazırlığı:
Sanık İbrahim ŞAHİN’ in İstanbul’da ki ikametindenele geçirilen eylem planları

içersinde, Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan’a yönelik suikast planlarının olduğu, internet
ortamından temin edilmiş uydu fotoğraflarının, adreslerine ilişkin ayrıntılı notların, Ermeni
Patriği Mesrob Mutafyan’a ait fotoğrafın, Eminönü semtinde bulunan Ermeni Patrikhanesine
ait binanınfotoğrafının bulunduğu, fotoğraflarda işaretlenen ve üzerine Ermeni Patriği Mesrob
Mutafyan’ın resminin konulduğu yerin; İstanbul Fatih ilçesi Nişanca ve Muhsine Hatun
Mahallesi Sevgi Sokak olduğu ve bahse konu adreste Ermeni Patrikhanesi ve Ermeni Patriği
Mesrob Mutafyan’ın ikametinin olduğu tespit edilmiştir. Buharita, fotoğraflar ve bunların
üzerindeki işaret ve resimlerden Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan’ın bulunduğu adresin tespit
ve takibine yönelik çalışmalar yapıldığı, sanık İbrahim ŞAHİN’den ele geçirilen
dokümanlardasöz konusu eylemin“Anti Tank Silahı (LAW)” ile gerçekleştirileceği, eylemi
gerçekleştirecek hücre başkanının sanık Kenan TEMUR olduğu, ayrıca Kenan TEMUR’a
bağlı kişilerin isimlerinin yazılmayıp kodlanarak belirtildiği görülmüştür.

10- Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız’a yönelik suikast hazırlığı:
Sanık İbrahim ŞAHİN’ in İstanbul’daki evinden Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel

Başkanı Ali Balkız’a yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilecek suikast planları, fotoğraflar
ve krokiler bulunduğu bilgisayar çıktısı A4 kâğıdında; Ankara ilinde bulunan Kızılay,
Maltepe ve Tandoğan bölgelerini de içine alan geniş bir alanı kapsayan bölgenin renkli
haritası olduğu, harita üzerinde isimleri yazılı sokak ve caddelerinde ok işaretleriyle
yönlerinin belirtildiği görülmüştür.

 Söz konusu kroki ve fotoğraflar Ali Balkız’a savcılıkta alınan ifadesi sırasında
gösterildiğinde; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Süleyman Bey Sokaktaki işaretli bulunan
krokideki evin kendisinin 2008Ocak ayında boşalttığı ev olduğunu, elle çizilen krokinin de
doğru olduğunu ve evine ait olduğunu, ayrıca yedi adet fotoğrafın da kendisinin daha önce
oturduğu eveve sokağa ait fotoğraflar olduğunu beyan etmiştir.

Yukarıda belirtilen kroki, fotoğraflar ve bunların üzerindeki işaret ve resimlerden
Alevi- Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız’ın bulunduğu adresin tespit ve takibine
yönelik çalışmalar yapıldığı, diğer dokümanlarda söz konusu eylemin bombalı araç ile
gerçekleştirileceğinin ve eylem hücresi üyelerinin başkanı olarak da sanık Muhammed
Sarıkaya’nın görevlendirildiği, eylemin en ince ayrıntısına kadar planlandığı belirlenmiştir.
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11-Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Genç’e yönelik suikast
hazırlığı:

Sanık İbrahim ŞAHİN’in İstanbul’daki adresinden Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel
Sekreteri Kazım Genç’e yönelik “Tedhiş Planı” başlıklı suikast planı ele geçirilmiştir.

Dokümanlara göre bu eylemin bombalı paket göndermek suretiyle yapılmasının
planlandığı, dokümanlar arasında Ankara ilinde bulunan Atatürk Bulvarı, Çankaya Caddesi,
Cinnah Caddesi ve Farabi Caddesini kapsayan bölgenin haritası olduğu, haritanın bazı
kısımlarında el yazısı ile notlar ve ok işaretleri ile yönlendirmeler yapıldığı, cadde üzerinde
bulunan binanın değişik açılardan çekilmiş fotoğraflarının olduğu, elle çizili krokide ve
fotoğraflardaki işyerlerinin isimlerinde benzerlik olduğu görülmüştür.

 
12-Ankara Eryaman Ayaş Yolu No:93 adresinde bulunan alışveriş merkezine yönelik

bombalı saldırı planı:
Sanık İbrahim ŞAHİN’in İstanbul’daki adresinden Ankara ilinde bir alışveriş

merkezine yönelik eylem planları ele geçirilmiştir.
Sanık İbrahim ŞAHİN’den el konulan eylem planında halkın giyim kuşamı,

ekonomik durumu ve olaylara tepkilerinin ne olacağı hakkında bilgiler verildiği, alışveriş
merkezi hakkında “resmi” “özel” ve “diğer” güvenlik noktaları ile ilgili bilgiler verdiği,
alışveriş merkezinin elle çizili, sırasıyla “zemin katı”, “1. ile 2. katı” ve “dış cephesinin” (4)
adet krokisinin olduğu, alışveriş merkezinin sırasıyla alt zemin, zemin, 1, 2 ve 3. kat
planlarının olduğu, A4 kâğıdı ebatlarındaki fotoğraflarda; alışveriş merkezinin giriş, çıkış,
otopark… vb. gibi değişik açılardan çekilmiş (16) adet fotoğrafının olduğu saptanmıştır.

Eylem için özellikle kökeni “sünni” olarak belirtilen bir yerdeki alışveriş merkezinin
seçilmesi, bu alışveriş merkezine planlanan eylemin İbrahim ŞAHİN’de ele geçirilen suikast
planlarında isimleri geçen Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız ve Genel
Sekreteri Kazım Genç’e yönelik suikastlardan sonra yapılarak ülkede toplumun farklı
kesimlerinin birbirlerine karşı kışkırtılarak ve birbirlerinden öç alma duygusuyla hareket ettiği
izleniminin verilerek Alevi-Sünni çatışması çıkartmak olduğu, böylece 1980 öncesinde
Çorum ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların benzerinin bir kez daha gerçekleşmesinin
hedeflendiği, bu amaçlarını da yine İbrahim ŞAHİN’den ele geçirilen Kazım Genç’e yönelik
suikast planında “Alevileri kışkırtarak Alevi-Sünni kavgası çıkarmak” şeklinde beyan ederek
bu durumu açıkça ortaya koydukları görülmüştür.

 
13-Sanık Mustafa DÖNMEZ’de ele geçirilen Başbakana yönelik suikast planı ve

silahlar:
Sanık Mustafa DÖNMEZ’in Ankara ilindeki askeri lojmanlarda bulunan ikametinde

yapılan aramada, diğer verilerin yanı sıra bulunan ve (61) numarası verilen ajandanın 46.
sayfasında değişik konularla ilgili el yazması notların olduğu, ajandanın kapağında bulunan
cep kısmında ise 2 adet A4 kağıdına çıktı alınmış, aynı bölgeyi gösterdiği anlaşılan uzak ve
yakın mesafeli şekilde çekilmiş uydu fotoğraflarının olduğu belirlenmiştir.

Bu uydu fotoğraflarından “Resim 1” olarak belirtilen fotoğrafın üzerinde bir binanın
çevresinin kırmızı kalemle çizildiği, işaretlenen binadan çizgi şeklinde ok çıkartıldığı, kırmızı
kalemle çizilen binadan çıkartılan ok işaretinin üzerine “220m” ibaresinin yazıldığı ve okun
sonunun yeşil alanda bittiği, yine aynı resimde “Kuşadası Sk., Gölbaşı Sk ve Yürüyüş yolu”
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şeklinde yol ve sokak adlarının yazılı olduğu saptanmıştır.
 
“Resim 2” olarak belirtilen fotoğrafta ise bir önceki uydu fotoğrafında işaretlenen

binanın çevresinin kırmızı kalemle çizildiği, Vadi Sokak üzerinde bir noktanın işaretlenerek
Yürüyüş yolu üzerine kesik çizgi şeklinde yön oklarının çizilerek; Resim 1‘de çevresi kırmızı
kalemle çizilen binaya, 220 m olarak belirtilen yerin gösterildiği, yerin bitimine ve bu bitim
yeri olarak gösterilen yerden,üzerinde ismi belirtilmeyen yola kadar kesik çizgili okların
devam ettiği, kırmızı kesik çizgilerin ismi belirtilmeyen yol üzerinde son bulduğu
görülmüştür.

Yine “Resim 2”de cadde ve sokak isimlerinin ayrıntılı bir şekilde yazıldığı, “20.Sk,
24.Sk, 23.Sk, 22.Sk, Yürüyüş yolu, Vadi Sk., Gölbaşı Sk., Kuş adası Sk., Ş.Mehmet….”
şeklinde yol ve sokak isimlerininyazılı olduğugörülmüştür.

Söz konusu uydu fotoğraflarında belirtilen adreslerle ilgili yapılan çalışmalarda
“Resim 1” ve “Resim 2”de kırmızı kalemle etrafı çizilen binada Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’nın evinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Sanık Mustafa DÖNMEZ’in 900.Ana Depo Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası
Lojmanları Soydaner No.8 Yenikent Ankara sayılı ikametinde yapılan aramada bulunarak el
konulan 61 numaralı ajanda içerisindeel yazısı ile yazılmış ve çizilmiş,üzerinde “ANK,
ALPET, AYS, Y.KENT…, OKL, B, 12A, 16A, 0002” şeklinde harf ve rakamların yazıldığı
bir kroki ile ilgili yapılan çalışmada, bölgenin Ankara Sincan Yenikent Beldesi Bağevleri Zir
Vadisi Mezarlığı yanındaki metruk evin bahçesi olduğu anlaşılmıştır. Krokide belirtilen
“12A” noktasında 12.01.2009 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet
Müdürlüğü, Yenikent Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Olay Yeri İnceleme Birimi
görevlilerince yapılan kazı çalışmaları sonucunda;

12 adet Tüfek Bombası,
10 adet el Bombası gövdesi,
10 Adet El Bombasına ait ateşleme mekanizması,
18 Adet 32 parça dilim El Bombası gövdesi,
12 Adet Bubi Tuzaklı Bomba,
12 Adet Bubi Tuzaklı Bombaya ait ateşleme mekanizması,
6 Adet gösteri bombası,
9 Adet göz yaşartıcı Bomba,
800 Adet G3 mermisi,
2 Adet Aydınlatma fişeği,
1 adet renkli sis kutusu ele geçirilmiştir.
Bu ajanda ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuarı Daire Başkanlığının 22.01.2009

tarih ve BLG-2009/528 sayılı raporuyla; 61 numaralı “Aselsan” ibareli ajandadaki el
yazılarının ve (18X23)cm ebadındaki “Aselsan” antetli lacivert renk kaplı ajandada bulunan el
yazılarının sanık MustafaDÖNMEZ’e ait olduğu tespit edilmiştir.

 Sanığın Ankara Yenikent9. ana Depo Şehit Üstğm. Hasan Kışlası Lojmanları
Soydaner No.8 sayılı yerde bulunan ikametinde yapılan aramada;

-(1) adet Zigana T marka 9 mm çapında T0620-05E22482 seri no’lu tabanca,
-(1) adet üzerinde “TC Ordusu Subaylarına Mahsus” ibaresi yazılı C69960 seri no’lu

7,65 mm çaplı Vzor marka tabanca,
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-(1) adet Sarsılmaz marka 9 mm çapında T 1102-04R025093 seri no’lu tabanca,
-(1) adet sabit dipçikli AK-47 marka D-25889 seri no’lu 7,62 mm çapında Kalesnikof

marka piyade tüfeği
-(1) adetseyyar dipçikli AK-47 marka 9616-56-28021216seri no’lu 7,62 mm çapında

Kalesnikof marka piyade tüfeği
-(3) adet Kalesnikof tüfek şarjörü (2 si 30 luk, biri 40 lık),
-(173) adet değişik çap ve markalarda fişek,
-(1) adet Aselsan marka gece görüş dürbünü ele geçirilmiştir.
 
 Sanığın Sakarya ili Sapanca İlçesi Güldibi Mahallesi Dilekli mevkii Bahçe Sokak

No:5 sayılı adresinde yapılan aramada ise;
-(20) adet el bombası maşaları (fünyeli),
-(20) adet tapalı el bombası gövdesi (patlayıcı maddesi mevcut ancak fünyesiz),
-(2) adet savunma tipi el bombası,
-(1) adet PORD SAİD 9 mm EGYPT ibareli 9 mm çaplı seyyar dipçikli otomatik

tüfek ve bu tüfeğe ait kütüklük içerisinde 2 adet 31’ lik boş şarjör,
-(8) adet boş Kalesnikof şarjörü,
-(2) adet 14’ lü tabir edilen tabancaya ait boş şarjör,
-(2) adet 7.65 mm silaha ait boş şarjör,
-(1) adet Made in France Mab marka 55662 seri numaralı 7.65 mm çaplı tabanca,
-(1) adet Kırıkkale marka MKE yapımı 33513 seri numaralı 7.65 mm çaplı tabanca,
-(1) adet 2222 seri numaralı Astra marka 9 mm çaplı tabanca,
-(1) adet 6 fişek kapasiteli E 139854 seri numaralı toplu tabanca ve fişek yatağında 2

adet NAGANT ibareli patlamış boş kovan,
-(1) adet metal eğitim tabancası,
-(1) adet marka ve seri numarası olmayan 16 kalibre çift kırma av tüfeği,
-(1) adet Teksan marka TS-870 seri numaralı tek kırma av tüfeği,
-(1) adet iki ucunda ağaç ve ortasında zincir bulunan mınçıka tabir edilen alet,
-(1) adet muştalı sustalı çakı,
-(1) adet askeri kasatura,
-(1) adet metal silah aparatı (T biçiminde)
-(9) adet büyüklü küçüklü kama tabir edilen bıçak,
-(1) adet açma kapama mandalı bulunan sustalı bıçak,
-(6) adet üzerlerinde ip ve kırmızı mühür bulunan çakı bıçağı,
-(1) adet ağaç kabzalı namlu kısmı uzun ve iki yanı oluklu silah ucuna takılma

özelliği bulunan nikelaj kaplı bıçak,
-(1003) adet 9 mm çaplı MKE yapımı fişek,
-(497) adet MKE yapımı 7.65 mm çapında fişek,
-(480) adet 9 mm çaplı yabancı menşeli fişek,
-(136) adet 7.62 mm çaplı MKE yapımı G-3 fişek,
-(135) adet 7.62 mm çaplı yabancı menşeli G-3 fişek
-(3713) adet 7.62 mm çaplı yabancı menşeli kalaşnikof fişeği,
-(56) adet 7.62 mm çaplı yabancı menşeli fişek,
-(10) adet 9.65 mm çaplı MKE yapımı fişek
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-(3) adet yabancı menşeli M-16 fişeği,
-(3) adet yabancı menşeli 42 kalibre fişek,
-(1) adet Nagant ibareli fişek,
-(2) adet 1 adedinin üzerinde iğne darbesi bulunan Geco marka 7.65 mm çaplı fişek,
-(8) adet dolu av fişeği,
-(30) adet 16 mm lik av fişeği,
-(29) adet 16 kalibre av fişeği,
-(2) adet uçak savar mermi çekirdeği,
-(1) adet G-3 alev gizleyeni,
-(1) adet 7.65 mm çaplı boş kovan,
-(113) adet bir çoğu MKE yapımı 9 mm çaplı boş kovan,
-(1) adet Aselsan K-4014 model A-41141001 011722 seri numaralı el telsizi ve

068126 seri numaralı 1 adet bataryası,
-(1) adet siyah renkli TC ibareli pusula,
-(1) adet yeşil beyaz ve siyah renklerden oluşan üzerinde 1 ay ve 3 yıldız bulunan

bayrak,
-(18) adet metal uzun namlulu silah temizleme harbisi,
-(2) adet Olio Baretta marka silah temizleme spreyi,
-(1) adet kutu içerisinde 7 parçadan oluşan silah temizleme malzemesi,
-(1) adet silah atışında kullanılan kırmızı siyah renkli kulaklık,
-(1) adet Somtel marka elektronik kalaylı taşıt tesisat kablosu (bomba imalatında

kullanılabilen yaklaşık 15 metre civarında),
-(1) adet yaklaşık 30 cm çapında sarılı vaziyette bomba imalatında kullanılabilen

alüminyum alaşımlı madeni tel,
-(10) adet 4-OZ Oil Lubricating yazılı Los Angeles yapımı yeşil renkli metal tüplü

bakım yağları,
-(1) adet Japon menşeli T-06098 seri numaralı, 1 adet Binocular M-16 ibareli stok

no:7578343 numaralı ve 1 adet 6X30 M-13 TSB. ibareli olmak üzere toplam 3 adet el
dürbünü,

-(1) adet TELESCOBE M-84 -12203 seri numaralı, takma aparatlı keskin nişancı
uzun namlı silah dürbünü,

-(1) adet TELESCOBE M-84-12067 seri numaralı, keskin nişancı uzun namlı silah
dürbünü,

-(1) adet marka ve serisi belli olmayan yeşil renkli çift gözlü uzun menzilli arazi
dürbünü,

-(1) adet HENSOLDT-WETZLAR marka 118704 seri numaralı siyah renkli tek göz
dürbünü,

-(1) adet M873A-608886-9646 seri numaralı orijinal kutusu içerisinde dürbün
merceği

-(1) adet poşet içerisinde sargı bezi, yara bandı, oksijen su, kara merhem gibi eşyalar
bulunan ilk yardım ve tedavi amaçlı bulunan malzeme,

-(1) çift 06 FDA 97 – 1 çift de 34 DZR 68 sayılı araç plakaları,
-(29) çift askeri bot,
-(3) çift iskarpin ayakkabı,
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-(60) takım yazlık askeri kamuflaj,
-(12) adet askeri yağmurluk
-(15) takım askeri kamuflaj
-(25) adet asker şapkası,
-(17) adet asker parkası
-(2) adet askeri kaşe kaban
-(11) adet asker hücum yeleği,
-(5) adet askeri parka,
-(1) adet üzerinde Alman bayrakları bulunan askeri üniforma,
-(2) adet askeri tulum,
-(1) adet askeri pantolon
-(5) adet tek eldiven
-(10) adet çeşitli ebatlarda askeri çanta,
-(7) adet kumaş silah kılıfı
-(5) takım askeri kamuflaj elbise,
-(3) adet askeri parke
-(4) parça askeri kumaş,
-(2) adet kampet,
-(1) adet haki renkli çadır, çok sayıda doküman ve ajanda ele geçirilmiştir.
Sanıkta ele geçen silah, mühimmat ve diğer askeri malzemelerin ele geçen suikast

planlarını ve yasadışı pek çok eylemi gerçekleştirmeye elverişli sayı ve nitelikte olduğu
izahtan varestedir.

 
 
 
14-Rahmi Koç Müzesindeki denizaltıda bulunan patlayıcı madde ve burada

yapılması planlananeylem:
15.12.2008 tarihinde M. Ahmet Demir isimli şahıs tarafından Cumhuriyet

Başsavcılığımıza gönderilen ihbar mektubunda; 16.11.2008 tarihinde Haliç sahilinde bulunan
RAHMİ KOÇ müzesinde sergilenen askeri denizaltı içerisinde patlayıcı madde bulunduğu,
görevliler tarafından olayın bildirilmesi üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz
Saha Komutanlığında görevli bir ekip tarafından patlayıcıların alınarak personel eğitim
alanında imha edildiği, olay ile ilgili olarak adli mercilere bilgi verilmediği, sorumlularının
araştırılmadığı yönündeki bilgi ve mektup içerisinde bulunan CD’de kayıtlı patlayıcı
maddelere ait olduğu iddia edilen görüntülerden yola çıkılarak olayla ilgili ayrıntılı çalışma
başlatılmıştır.

29.01.2009 tarihinde Rahmi Koç Müzesi Hasköy Beyoğlu yerleşkesinde ihbarda
geçen denizaltının rehberi ve müze görevlisi emekli astsubay Hasan Oğuz İşleyenel alınan
beyanında; “ 24 Mart 2008 tarihinde Koç Müzesinde denizaltı uzmanı olarak göreve
başladığını, görevinin gelen ziyaretçilere gemiyi gezdirmek ve merak edilen konular hakkında
bilgi vermek olduğunu, 16 Kasım 2008 tarihinde denizaltının santral dairesinde iskandil cihazı
önünde bulunan florasan lambanın yanıp söndüğünü, elinde bulunan yedek lambayla
değiştirmek üzereyken iskandilin (derinlik ölçme cihazının) üzerinde naylon bir poşet
gördüğünü, poşeti açtığında içerisinde TNT kalıpları, 1,5 metre kadar fitil, 5-6 adet fünye
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olduğunu gördüğünü, hemen bunları aldığını ve müze müdürü Ertuğrul Duru’ ya
götürdüğünü, müze müdürünün Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile irtibata geçtiğini, Kuzey
Deniz Saha Komutanlığının bir ekip göndereceğini ve beklemelerini söylediklerini, aynı gün
akşam saat 18.45 sıralarında Kurtarma Sualtı Gurup Komutanlığından bir binbaşı ve İki
astsubayın denizaltıya geldiklerini, gelen ekibin de patlayıcı maddelerin yerini ve resimlerini
çektiklerini, daha sonra da bağlı bulundukları komutanlıkla irtibata geçtiklerini ve patlayıcı
maddeleri almaya karar verdiklerini,kendisinin de patlayıcı malzemeyi tutanak karşılığında
teslim ettiğini,bu tutanakları müze müdürü Ertuğrul Duru’ ya teslim ettiğini söylemiştir.

Rahmi Koç Müzesi Hasköy Beyoğlu Yerleşkesinde Müze Müdürü Ertuğrul
Duru’nun29.01.2009 tarihinde alınan ifadesinde; “ 2008 yılının Mart ayında Rahmi Koç
Müzesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığını aynı yılın Ağustos ayında
Müze Genel Müdürü olduğunu 16 Kasım 2008 günü Uluç Reis Denizaltısında rehber olarak
görev yapan Oğuz İşleyenel’in odasına elinde bir torbayla içeri girerek torbanın içindeki
patlayıcı malzemeleri kendisine gösterdiğini, malzemeleri alarak birlikte denizaltıya
gittiklerini, bu esnada Rahmi Koç’ un koruması olan Deniz Kuvvetlerinden emekli SAT
komandosu Nedim isimli şahsı müzeye davet ettiklerini, Nedim isimli korumanın müzeye
geldiğini ve malzemelerin patlayıcı özellikte olduğunu söylediğini, kendisinin Kuzey Deniz
Saha Komutanlığı Kurmay Başkanınınyanına giderek konuyu anlattığını, aynı gün içerisinde
Beykoz Sualtı Komutanlığından iki kişinin geldiğini , bunların birisinin Binbaşı diğerinin
Astsubay rütbesinde olduklarını, bahse patlayıcı malzemeyi incelediklerini ve patlayıcı
malzemeyi tutanak karşılığında teslim ettiğini….”beyan etmiştir.

Beyoğlu Hasköy’de Rahmi Koç Müzesinde bulunan Uluç AliReis denizaltısının 10
yıllığına Deniz Kuvvetleri Komutanlığından kiralandığı, müzede sergilendiği ve belirli ücret
mukabilinde ziyarete açık olduğu belirlenmiştir.

Ele  geçen  pa t lay ıc ı  maddeler in  Deniz  Kuvvet le r i  Komutanl ığ ın ın
bilgisidoğrultusundaimhaedildiği, ancak olay nedeniyle herhangi bir soruşturma açılmadığı
tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında bu olayın da
soruşturulduğunun bildirilmesi üzerine, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı‘nın 31.03.2009 tarihli
talimatı ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından bu olay soruşturma
konusu yapılmıştır.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 2009/312 sayılı dosyasında
yürütülen soruşturmada, Rahmi Koç Müzesinde sergilenmekte olan Uluç Ali Reis
denizaltısında 14.11.2008 tarihinde müze görevlileri tarafından bulunan patlayıcı maddelerin
aynı gün müze yönetimince Kuzey Deniz Saha Komutanlığı yetkililerine bildirildiği, patlayıcı
maddeleri almak üzere gelen askeri görevlilerin olay yerinde cep telefonu ile patlayıcıların
fotoğraflarını çektikleri, patlayıcıları müzeden tutanak karşılığı teslim aldıkları, Kuzey Deniz
Saha Komutanlığı tarafından patlayıcıların imhası için onay istendiği, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığının 15.11.2008 tarihli onayı üzerine patlayıcıların eğitim sahasında imha edildiği,
imha işleminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığının görev ve sorumluluğundaaskeri bir hizmet
olduğunun tespit edildiği, olay tarihinde müzeden patlayıcıları teslim alan ekipte görevli
Üçvş. Yalçın Çetin tarafından kendi cep telefonu ile kaydedilen patlayıcılara ait resimlerin
silinmiş olması sebebiyle bu personel ve ekipte görevli olup imha işlemini gerçekleştiren,
fotoğrafların silinmesi talimatını verenDz.Bnb.Bülent Başarkanoğlu hakkında yürütülen
soruşturmanın takipsizlik kararı ile sonuçlandırıldığıanlaşılmıştır.
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Şüpheli Levent BEKTAŞ ‘tan elde edilen 3 nolu DVD içerisinde gizlenmiş bir
şekilde bulunan “aa/Cihan’dan / Notlar.txt ” isimli belgede ;

 “C. G. ile görüşme notları
Koç Müzesiyle ilgili malzemeler yerine konulmak üzere operatöre ulaştırıldı

müzenin ziyaretçilerini artıralım, okullarda tanıtım reklâm ve organizasyon faaliyetleri
yapılarak ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olduğu zamanın belirlenmesini C. Bey söyleyecek.
Öğrenciler projenin en önemli parçası Operasyon tarihini teyit edelim” şeklinde ibarelerin yer
aldığı,

 
Aynı DVD’de yer alan“gundemlerim2.doc” isimli belge içerisinde;
“…………Koç müzesinde ziyaretçi patlaması olmalı : ) sıkıntı çıkmasın Bşk takip

ediyor………” şeklinde ibarelerin yer aldığı, bu bilgilerin yapılan ihbar sonucu yürütülen
soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler ile örtüştüğü anlaşılmıştır.

 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü hizmetlerinde

kullanılmakta olan 155 mail ihbar hattına yapılan 23.05.2009 tarihinde saat 15.06’da 5273
sayılı mail ihbarında ;

“…Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler yaparak ülkede
ERGENEKON örgütününhedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması Cumhuriyet mitingleri
tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın kuruluşları aracılığı ile
ERGENEKON’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim vatandaşlarımızın
tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak hükümetin içeriden ve
dışarıdan baskı altına alınması ve ülke gündemini değiştirerek ERGENEKON davasının boşa
çıkarılmasıdır. Bugüne kadar bu eylem planı dahilinde hayata geçirilen bazı eylemlerden de
örnek vermek istiyorum. Kasımpaşa postanesinden Ermeni kiliselerine, gazetelere
gayrimüslim vatandaşlarımızın evlerine tehdit içerikli mektupların gönderilmesi bu plan
dâhilinde yapılmıştır. Burada da amaç kargaşa ve kaos çıkarmaktır. Kasımpaşa postanesinde
güvenlik kameralarının olmaması burayı tercih etmelerindeki en büyük etkendir. Ayrıca yine
Kasımpaşa’da bulunan Koç Müzesindeki denizaltına patlayıcılar yerleştirilmesi de yine aynı
plan dahilinde yapılmış bir eylemdir. Bu plana göre 200–300 kişilik bir öğrenci grubunun
müzeyi ziyaretleri esnasında patlayıcılar patlatılacak ve ortalık kan gölüne dönecekti. Tabi
bunun sonunda sorumlu hükümet tutulacak faillerin yakalanmaması insanlarımızı gerecek ve
toplumda bir kargaşa ortamının yaratılması sağlanacaktı. Ancak grup içersinden bir kişinin
görevini tam yapmaması ve müze görevlilerinin durumu fark etmesi bu planlarını sekteye
uğrattı… Deniz altında patlayıcıların bulunmasının ardından askeri makamlar, Halil Cura ve
ekibi Ferudun Arslan ve Sadettin Doğan hakkında soruşturma açtı ve telefonlarına el koydu
ancak soruşturmanın seyrine bakınca, soruşturmanın failleri cezalandırmaktan çok olayın
kapatma ve örtbas etmeye doğru ilerlediğini gördüm…” şeklinde ifadelerle olay hakkında
bilgi verildiği anlaşılmıştır.

 
Bu aşamada ayrıntısı henüz tam olarak belirlenememiş ise de, Rahmi Koç Müzesinde

bulunan Uluç Ali Reis denizaltısında bulunan patlayıcının örgütün ülkede kaos çıkarma amacı
doğrultusunda, özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulundukları bir sırada patlatılmasının
planlandığı, ancak patlayıcının denizaltıda görev yapan rehber tarafından bulunması nedeniyle



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

bu eylemin gerçekleştirilemediği ortaya çıkmış bulunmaktadır.
 
ÖRGÜTÜN GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞI EYLEMLERLE İLGİLİ

DEĞERLENDİRME :
 
 ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda örgütün ülkede

kaos ve gerilim meydana getirebilmek için 2005 yılından bu yana defalarca değişik eylem
planları hazırladığı görülmüştür.

Eylemlerin özelliklerine bakıldığında her eylemde farklı amaç ve hedefler gözetildiği
anlaşılmaktadır. Bir yandan Yargıtay’da görevli yüksek yargıç ya da yargıçlara yapılacak bir
suikast girişimi ile Danıştay saldırısında olduğu gibi ülkede laik-antilaik çatışması
oluşturmayı hedeflerken, bir yandan Nato tesislerine yapılacak saldırı ile de Türkiye
Cumhuriyeti Devletininuluslararası çevrelerde zor duruma düşürülmesi hedeflenmektedir.
Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olup sonradan Genelkurmay Başkanlığı görevini de
yürüten Yaşar Büyükanıt’a yönelik gerçekleştirmeyi planladıkları eylemle silahlı kuvvetle
mensuplarını darbe yönünde tahrik ederek darbe zemini oluşturma çalışmaları yapılırken,
Diyarbakır büyükşehir belediye başkanı ve bölge milletvekillerine yönelik eylemlerle de Kürt-
Türk çatışması çıkarılması amaçlanmaktadır.Bu eylemlerin gerçekleşmesi ve örgütün istediği
amaca ulaşması durumunda masum birçok insanın ölmesi başta olmak üzere ülkemizin
yaşayacağı sıkıntıların boyutunu tahmin etmek zor olmayacaktır.

Sonuç olarakERGENEKON Silahlı Terör Örgütünün tüm bu eylemleri
gerçekleştirme konusundakinihai amacının, yasama ve yürütme organını ortadan kaldırarak
yönetimi ele geçirmek için ülkede darbe zemini oluşturmak ve hedefledikleri darbenin bir an
evvel gerçekleştirilmesini sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle örgütün benzer
eylemlerindenasla vazgeçmediği, deşifre olan her eylem planından sonra yeni eylem
planlarıhazırlayarak uygulamaya koyduğu, soruşturma kapsamında yukarıda sırası ile
anlatılan tüm bu eylem planları deşifre edilip failleri yakalandıktan sonra,örgütün dışarıda
kalan uzantılarına yönelik yapılan teknik takip çalışmalarında, örgütün bu ve benzer eylem
planlarından vazgeçmediği, ülkede darbe zemini oluşturmak amacıyla yeni ve daha tehlikeli
eylem planlarınıhazırladığı anlaşılmaktadır.

 
02.02.2009 TARİHİNDE BEYKOZ’DA ORMANLIK ALANDA PATLAYICI

MADDE BULUNMASI OLAYI:
02.02.2009 günü akşam saatlerinde Beykoz Jandarma Komutanlığını arayan

vatandaşların yaptığı ihbarda Beykoz Kaynarca Köyü Hocaoğlu mevkiinde yol kenarındaki
ormanlık alan içerisinde şüpheli şahıslar bulunduğu, bu şahısların Opel marka araçla
uzaklaştıklarının bildirilmesi üzerine görevli Jandarma tarafından yapılan incelemede olay
mahallinde tornavida ile işaretlenmiş ağaçlar bulunduğu, bu ağaçlar takip edilerek ulaşılan
alanda yumuşak zeminde toprağa gömülü halde bir kısmı yüzeyde görülen siyah poşet
parçalarının bulunduğu, yapılan araştırmada toprağın 20 cm altında gömülü halde bulunan
siyah poşet içerisindeki 50x30x20 cm ebatlarındaki plastik termosta her biri 550 gr ağırlığında
27 adet TNT kalıbı, 155 cm boyunda infilaklı fitil, 3 adet fünye, 1 adet adaptör, 100 gr C-4
plastik patlayıcı madde ele geçirildiği, olaya ilişkin soruşturma evrakının Beykoz Cumhuriyet
Başsavcılığınca Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği anlaşılmıştır.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü hizmetlerinde
kullanılmakta olan 155 mail ihbar hattına 23.02.2009 tarihinde saat 23.22’de ulaşan 1999
sayılı mail ihbarında özetle; “20–25 gün önce Beykoz da ormanlık alan içersinde yüklü
miktarda patlayıcı bulunduğu, Emekli Albay Levent GÖKTAŞ’ a bağlı bir ekip tarafından bu
patlayıcı maddelerin eylemde kullanılmak üzere gömüldüğü, bu ekibin özel eğitim almış
askerlerden oluştuğu ve ERGENEKON adına eylem yapmak için Levent GÖKTAŞ’ tan
talimat beklediği, Levent GÖKTAŞ’ tan bir emir geldiğinde ekibin harekete geçeceği, ayrıca
ekibin içersinde Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Turhan ECEVİT, Eren GÜNAY ve
Erme ONAT isimli şahısların olduğu, Beykoz’ da ki ormanlık araziye patlayıcıları gömerken
vatandaşların fark etmesi üzerine kaçtıkları, bunların ERGENEKON’a bağlı hareket ettiğive
şahıslardan cezaevinde bulunan Levent GÖKTAŞ’ ın sorumlu olduğu………”

Şeklinde açıklamalar bulunduğu anlaşılmıştır.
Şüphelilerin bu olayla ilgilerinin tespiti açısından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce

yaptırılan teşhis işleminde şüphelilerin fotoğrafları, 02.02.2009 tarihinde Beykoz Jandarma
Komutanlığına müracaatta bulunarak olayı ihbar eden kişilere gösterilmiş;

Bu tanıklardan Cevdet Yılmaz fotoğrafları gösterilen şüphelileri daha önce hiç
görmediğini beyan etmiştir.

Tanıklardan Güniz Takmaz’ın fotoğrafları gösterilen şüphelilerden Halil CURA
hakkında“olay günü gördüğü şüpheli gri renkliaraç içerisindeki saçı kısa , bıyıklı veya top
sakallı şahsa benzemektedir, ancak bu şahıs olduğu konusunda emin değilim” şeklinde
beyanda bulunduğu, yapılan araştırmada şüpheli Halil CURA’nın Opel marka gri renkli bir
otomobilinin bulunduğunun tespit edildiği,

Tanıklardan Abdurrahman Yılmaz’ın fotoğrafları gösterilen şüphelilerden Mustafa
Turhan ECEVİT hakkında, “olay günü gördüğü şüpheli aracın şoför koltuğunda oturan esmer,
sakalsız, bıyıklı şahsa benzemektedir ancak gördüğüm şahsın kesin bu olduğunu
söyleyemem” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmış,

02.02.2009 tarihinde ele geçen mühimmat nedeniyle şüphelilerin cezalandırılmaları
yönünde talepte bulunulmamış, tanıkların yapmış olduğu teşhis işleminin delil olarak
değerlendirilmesiMahkemenin takdirine bırakılmıştır.

21-24.04.2009 TARİHLERİNDE BEYKOZ POYRAZKÖY KEÇİLİK MEVKİİNDE
PATLAYICI MADDE VE MÜHİMMAT BULUNMASIOLAYI:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gönderilen
16.04.2009 tarihinde ulaşan 3866 nolu ihbarda özetle; “…ERGENEKON davasında tutuklu
bulunan Emekli Albay Levent GÖKTAŞ’ a bağlı olarak faaliyet gösteren ve eylem yapmak
için Levent GÖKTAŞ’ tan emir bekleyen bu şahısların sırasıyla Levent BEKTAŞ liderliğinde,
Erme ONAT, Turhan ECEVİT, Eren GÜNAY ve Ercan KİREÇTEPE olduğunu, bu şahısların
eğitimli birer asker ve patlayıcı uzmanı olduklarını, Levent GÖKTAŞ’ tan emir alır almaz
ERGENEKON adına eylem yapacaklarını, Levent GÖKTAŞ’ ın serbest bırakılmaması
durumunda ERGENEKON Savcılarına yönelik büyük bir eylem yapacaklarını, bu eylem için
ellerinde bulunan patlayıcı ve silahları Bedrettin DALAN’ a ait araziye gömdüklerini, bu
malzemelerden DALAN’ ın da haberinin olduğunu, bu malzemeleri Beykoz’da bulunan Kurs
Sualtı Komutanlığının arka tarafında bulunan köpek kulübeleri ve su deposundan denizin aksi
istikametine, tepeye doğru giden patika yolun etrafına gömdükleri…” şeklinde açıklamalar
bulunulduğu anlaşılmıştır.
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İhbar içeriklerinin ciddi olduğu yönünde şüpheler bulunması sebebiyle
ihbardabelirtilen,tapudaİstek Vakfı’na ait İstek Servis Eğitim ve Oto Kiralama Ticaret A.Ş ve
Emine Müzeyyen Bilginer adına hisseli olarak kayıtlı olan Beykoz Poyrazköy Keçilik Mevkii
138 Ada/Parsel içerisinde binaları olan, tarla ve bahçe ile çevresinde İstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesinin 20.04.2009 tarih ve 2009/489 sayılı arama kararına istinaden 21.04.2009 günü
yapılan aramalarda,138 parsel/ada da bulunan köpek kulübelerinden itibaren yaklaşık 250
metre ileride sağ tarafta bulunan demir direklerin yanında, yoldan 20 metre içeride, küçük su
kanalının 1,5 metre yola doğru yanında metal detektörünün sinyal vermesi üzerine,Bomba
İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince belirtilen noktada yapılan aramada;

 
- Yerin 15 cmaltında, yaklaşık 80x70 cm ebadın da (1) adet siyah poşet içerisinde

üzerinde seri numarası tam olarak okunamayan AR755-15 ibareli içi boş,atılmış lav silahı,
-Üçerli olarak siyah çöp poşetinde konularak koli bantlarıyla sarılmış toplam (9) adet

lav silahı, (üçünün üzerinde 1340–27–000–4030 MKE. KF 2–1990 ibaresi bulunan, beşinin
üzerinde seri ve kafile numaraları kazınmış MKE yapımı olduğu anlaşılan, 1 adet üzerindeki
seri ve kafile numarası silinmiş ROCKET RE66MM ANTI TANK ibaresi bulunmaktadır.)

-(4) adet siyah çöp poşetine konularak koli bandıyla sarılmış şeffaf,ikisi 29x19x12
cm ebadında, diğerleri 36x23x14 cm ebadında kapaklı kutular olduğu,

Birinci küçük kutu içerisinde;
-(6) adet şeffaf poşetlere sarılmış vaziyette MKE yapımı üzerinde stok numarası

1365-27-000-4078 ibaresi bulunan renkli sis kutusu (Mor renkli)
-(2) adet şeffaf poşetlere sarılmış vaziyette MKE yapımı üzerinde stok no 1365-27-

000-4077 ibaresi bulunan renkli sis kutusu (yeşil renkli)
-(1) adet şeffaf poşet sarılmış vaziyette MKE yapımı üzerinde stok no 1365-27-000-

4080 ibaresi bulunan renkli sis kutusu (sarı renkli)
-(2) adet şeffaf poşetlere sarılmış vaziyette biri 300 gr diğeri 390 gr kalıp halindeaçık

sarırenkli RDX içeren plastik patlayıcı madde
-1 adet sünger parçası sarı renkli ve (1) adet siyah renk kamuflaj kremi tüpü
İkinci küçük kutu içerisinde;
-(10) adet AB24 20 PATRONEN ibareli kutu içerisinde ve ayrıca kutusuz olarak

toplam 203 adet üzerinde H60-62 ibaresi bulunan 7,62 mmçapında dolu fişek
-Kutusuz vaziyette üzerinde MKE ibaresi bulunan 7,62 mmçapında (20) adet fişek
-(1) adet 40 ROUNDS ibaresi bulunan kutu içerisinde ve açıkta bulunan üzerinde

farklı farklı ibareler bulunan toplam (70) adet 5,56x45 mm fişek
-(6) adet MKE ibareli kutu içerisinde toplam (300) adet 9x19 mm çapında fişek
-Şeffaf poşet içerisinde 10, 20 muzunluğunda infilaklı fitil (Korteks)
-1 mhaki renkli saniyeli fitil
-1 msiyah renkli saniyeli fitil
Birinci büyük kutu içerisinde;
-Şeffaf poşetler içerisinde toplam (14) adet üzerinde COMET Model 1234 ibaresi

bulunan aydınlatma fişeği
İkinci büyük kutu içerisinde;
-(1) adet üzerinde TAPA M206A2 KF-MKE–5–2–75 ibaresi bulunan el bombası
-(4) adet üzerinde TAPA M204A2 KF-MKE–158–2–84 ibaresi bulunan savunma tipi



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

el bombası
-(1) adet mandal kısmı mavi ve kırmızı olan üzerinde 1KE MOD47 FMKE–1–63–87

ibaresi bulunan el bombası
-(2) adet üzerinde GRANADE HANT FRAG M 26 ibaresi bulunan 10-55 COMP. B

LOT LS-28-20 ibareleri bulunan el bombası
-(2) adet biri yeşil diğeri siyah renkli üzerinde ibare ve fünye grubu bulunmayan el

bombası,
-(1) adet üzerinde ibare ve fünye grubu bulunmayan parçalı el bombası,
-(3) adet şeffaf poşete sarılı vaziyette MKE ibareli beyaz renkli gösteri bombası,
Ayrıca;
-(1) adet siyah çöp poşetine konularak koli bandıyla sarılmış vaziyette MKE yapımı

üzerinde STOK NO 1365–27–000–0630 ibaresi bulunan kuru sis kutusu,
-(1) adet siyah çöp poşetine konularak koli bandıyla sarılmış vaziyette MKE yapımı

üzerinde STOK NO 1365–27–000–0630 ibaresi bulunan kuru sis kutusu (her ikisinin de kafile
numarası 1509 1),

-(2) adet dörderli şekilde siyah çöp poşetine konularak koli bandıyla sarılmış toplam
(8) adet MKE ibareli üzerinde STOK NO 1365–27–000–0630 KAFİLE NO 1508–2 ibaresi
bulunan kuru sis kutusu,

-(2) adet ayrı ayrı siyah çöp poşetinde koli bandıyla sarılmış üzerinde KF MKE–1
89–1977 ibaresi bulunan her kutunun içerisinde 10 adet toplam (20) adet üzerlerinde TAPA
M204 A2 KF-MKE–98–12–77 ibaresi bulunan el bombası fünyesi ele geçirilmiştir.

 
Nizamiye tarafından gelişe göre 21.04.2009 günü yapılan kazı çalışmalarında

mühimmatın elde edildiği yeri 10 metre geçtikten sonra yolun sağ tarafında yaklaşık 3 metre
içeride atış poligonu olarak kullanılan ve çok sayıda demir direklerin bulunduğu yerde otlar
üzerinde görünür vaziyette 1340-27-000-4030 MKE LOT 3-2000 numaralı atılmış 1 adet boş
lav roketi elde edilmiş, arama mahallinde bulunan Sat Grup Komutanlığında görevli subayın
bahse konu roketin eğitim amaçlı kullanıldığını beyan etmesi üzerine boş lav roketi görevliye
teslim edilmiştir.

      Böylece örgüt mensuplarının temini oldukça zor olan ve tek kullanımlık
mühimmat olan boşlav roketlerini eğitim amacıyla kullanmak üzere sakladıkları kanaatine
varılmıştır.

 
Beykoz Poyrazköy Keçilik Mevkii 138 Ada/Parsel içerisinde binaları olan tarla ve

bahçe ile çevresinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.04.2009 tarih ve 2009/621
sayılı arama kararına istinaden 24.04.2009 günü yapılanaramalarda;

Nizamiyeden gelişe göre sağ tarafta bulunan su deposunu 63 metre 50 cm
geçtiktensonra yolun sağ tarafında 5 metre 60 cm içeride 40x40 cm ebadında 40 cm
derinlikten siyah renkli poşet elde edilmiş,poşetin içerisinde yine siyah naylona sarılı
vaziyette (4) adet saklama kabı olduğu görülmüş, kap açıldığında;

1. KUTUDA
-(275) adet MKE yapımı 9 mm çaplı MP5 ibareli fişek
2. KUTUDA
-(161) adet MKE yapımı 05 ibareli 5,56 mmçapında fişek,
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-(345) adet RG00L2A2 ibareli 5,56 mmçapında fişek
Toplam: (506) adet fişek
3. KUTUDA
-(380) adet MKE yapımı 05 ibareli 5,56 mmçapında fişek
4. KUTUDA
-(450) adet MKE yapımı 05 ibareli 5,56 mmçapında fişek elde edilmiştir.
Fişeklerin bulunduğu yeri yaklaşık 15 metre geçtikten sonra yolun sağ tarafından

yaklaşık 5 metre içeride yapılan kazıda siyah naylon poşete sarılı vaziyette;
- (4) adet hakem el bombası
- (3) adet şeffaf naylon torba içerisinde MKE hakem bombası
- (2) adet 2T 1370-01-251-5792:3W92 seri nolu işaret fişeği
Üzeri şeffaf bant ile kaplı gri karton kutu içerisinde;
- (12) adet 1991 yapımı 1’ lik işaret fişeği
Bantlı şeffaf naylon poşet içerisinde;
-(3) adet 1992 MKE yapımı 1,5 luk işaret fişeği
-(4) adet Signal aircrafran-m41a1 ibareli 1945 yapımı yabancı menşeli işaret fişeği
Şeffaf bantlı poşet içerisinde ;
 -(2) adet 1.5’luk MKE 1982 yapımı işaret fişeği
- Pains Wessex ibareli 1998 yapımı aydınlatma fişeği
- (7) adet yeşil, (3) adet mor, (2) adet kırmızı, (1) adet sarı renkli MKE yapımı

birbirine bantlı sis kutusu
-MKE 9x1 mm parabellum tabanca fişeği ibareli 4 adet karton kutu
-(4) adet tabanca fişeği tablası ile (2) parça karton parçası
- Beyaz renkli üzerinde kırmızı gres yağı bulunan peçete parçası
- MKE 85 ibareli (47) adet 7,62 mmçaplı fişek,
- MKE 84 ibareli (11) adet 7,62 mmçaplı fişek,
- MKE 95 ibareli (1) adet 7,62 mmçaplı fişek,
-Ayçiçeği yağı S1 ibareli üzeri bantlı sarı kapaklı bidon
- (2) adet 1530 cmuzunluğunda saniyeli fitil
- (1) adet 457 cmuzunluğunda saniyeli fitil
- (1) adet 285 cmuzunluğunda saniyeli fitil
- (1) adet 85 cmuzunluğunda saniyeli fitil
- (132) adet MKE yapımı 9 mmMP5 fişek
- (73) adet WCC 95 ibareli fişek
- (4) adet MKE 9p ibareli fişek
- (5) adet FC 9 mmLuger ibareli fişek
- (1) adet WCC 95L 9 mmfişek
- (1) adet WCC 92 ibareli fişek
- (2) adet GFL 89 ibareli fişek
- (200) adet MKE 9 p 05 ibareli fişek
- Üzeri şeffaf bantlı kapak ve ağız kısmında gres yağı olan sarı kapaklı yaklaşık 2

litrelik bidon
- (3) adet MKE savunma tipi kör tapalı el bombası gövdesi
- (5) adet dolu (2) adet kullanılmış bubi tuzağı
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- Warning ibareli yabancı menşeli sis kutusu
- (1) adet hakem bombası içi
- Üzeri naylon bant ve peçete kaplı tapa M206A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesi
- Üzeri naylon bant ve peçete kaplı tapa M204A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesi
- Üzeri naylon bant ve peçete kaplı tapa M206A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesi
- Üzeri naylon bant ve peçete kaplı tapa M206A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesi
- (42) adet mayonlu MKE yapımı 2 şerit halinde 7,62 mmçaplı fişek
- (21) adet MKE 85 ibareli 7,62 mmçaplı fişek,
- (2) adet MKE 91 ibareli 7,62 mmçaplı fişek,
- (10) adet MKE 97 ibareli 7,62 mmçaplı fişek,
- (2) adet MKE 84 ibareli 7,62 mmçaplı fişek,
- (7) adet MKE 83 ibareli 7,62 mmçaplı fişek,
- (38) adet MKE 83 ibareli 7,62 mmçaplı fişek,
- (2) adet MKE 98 ibareli 7,62 mmçaplı fişek,
- MKE 95 (2) adet 7,62 mmçaplı fişek,
- MKE 91 ibareli (2) adet 7,62 mmçaplı fişek,
- MKE 90 ibareli (1) adet 7,62 mmçaplı fişek,
- MKE 98 ibareli (13) adet 7,62 mmçaplı fişek,
- MKE 83 ibareli (75) adet 7,62 mmçaplı fişek,
- RG77 ibareli (1) adet 7,62 mmçaplı fişek,(Toplam: 94 adet 7,62 mmçaplı fişek)
- (3) adet yabancı menşeli seri noları silinmiş lav roketi
- (1) adet 1340-27-000-4030 MKE KFI-2002 ibareleri yazılı boş lav roketi
- (1) adet 1340-27-000-4030 MKE LOT:3/2000 ibareleri yazılı boş lav roketi
- (1) adet 1340-27-000-4030 MKE KF:1/2002 ibareleri yazılı boş lav roketi
- (1) adet 1340-27-000-4030 MKE LOT:3/2000 ibareleri yazılı boş lav roketi
- (1) adet 1340-27-000-4030 MKE LOT:3/2000 ibareleri yazılı boş lav roketi
- (1) adet Danger ibareli seri numarası kazınmış DOLU lav roketi
- (1) adet Danger ibareli seri numarası kazınmış DOLU lav roketi
- (1) adet Danger ibareli seri numarası kazınmış DOLU lav roketi
Ele geçirilmiştir.
Aramalar devam ederken ihbarlarda isimleri bulunan ve haklarında teknik takip

başlatılmış bulunan şüpheliler LeventBEKTAŞ, ErcanKİREÇTEPE, Erme ONAT ile
görevleri nedeniyle daha sonra teslim olan şüpheliler Eren GÜNAY ve Mustafa Turhan
ECEVİT sorgularının ardındantutuklanmışlardır.

Beykoz Poyrazköy’de yapılan aramalarda ele geçenmühimmatlar ile ilgili olarak
MKE Genel Müdürlüğü’nce verilen bilgiye göre MKE imali olup, üzerinde kafile numarası
bulunan mühimmatın imalinden sonra MKE tarafından teslim edildiği birimler tespit
edilmiştir.

Buna göre MKE tarafından resmi olarak teslimi yapıldığı halde Poyrazköy’deele
geçen mühimmattan;

Üzerinde 1340-27-000-4030 MKE KF 2-1 990 ibaresi bulanan 3 adet dolu lav
silahının, imal tarihi 92 olan (1) adet MKEyapımı kafile no 1-27 ibareli sis kutusunun,
üzerinde TAPA M206 A2 KF MKE 5-2-75 ibaresi bulunan (1) adet el bombasının, üzerinde
MKE MOD47 KF MKE 1-63-87 ibaresi bulunan (1) adet el bombasının Jandarma Genel
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Komutanlığına,
İmal tarihi 93 olan (1) adet MKE yapımı mor renkli sis kutusunun Hava Kuvvetleri

Komutanlığına,
Üzerinde TAPA M204 A2 KF MKE 158-2-84 ibaresi bulunan ( 4) adet el

bombasının, üzerlerinde TAPA M 204 A2 KF MKE- 89-12-77 ibaresi bulunan (20) adet el
bombası fünyesinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimi yapılmıştır.

Üzerinde kafile numaraları bulunmayan, numaraları kazınmış MKE yapımı
mühimmat ile yabancı menşeli olup, ait olduğu kurum/birliktespit edilemeyen mühimmatın,bu
hususta mahkemece bir karar verilinceye kadar muhafazası için adli emanet kayıtlarına
alınarak askeri birlik depolarında muhafazası sağlanmıştır.

Yapılan aramalarda ele geçen malzemeler, patlayıcı maddeler, lav silahları hakkında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından
hazırlanan 15.10.2009 tarihli inceleme raporuna göre;

21-24.04.2009 tarihlerinde Beykoz Poyrazköy’de yapılan kazılarda/aramalarda ele
geçen lav silahlarından dolu olanların, el bombalarının, hakem bombalarının, diğer patlayıcı
ve mühimmatın sağlam ve çalışır vaziyette olduğu, fabrikasyon olarak askeri amaçlar
doğrultusunda kullanılmak üzere üretilen, piyasadan rahatlıkla temini mümkün olmayan
mühimmatlardan olduğu, lav silahlarının 6136 sayılı Kanuna 2478 sayılı Kanunla eklenen Ek-
5. Maddesi kapsamında, diğer patlayıcı maddelerin 5237 sayılı TCK’ nın 174. maddesi
kapsamında kaldığı tespit edilmiştir.

 
Şüphelilerden Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan aramada ele geçen DVD ve

CD’ler üzerinde yapılan inceleme;
Şüpheli Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan ve kendisinin de hazır bulunduğu

aramada ele geçen, arama sırasında üzeri şüpheli tarafından paraflanmışPHILIPS marka, seri
numarası MFP657NGO5O43492 4olan 3 noluDVD üzerinde yapılan ilk incelemede
soruşturma dosyası ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir delil bulunmadığına dair tutanak
düzenlenerek dosyaya eklenmiş,söz konusuDVD ‘nin 23.12.2008 günü saat 22:10:00 ‘da
oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Ancak şüphel i  Levent  BEKTAŞ’tan e le  geçi r i len  PRINCO marka,
P412240106031211 seri numaralı “Mezuniyet Töreni” ibareli 1 nolu CD’de “Data Stash”
isimli özel bilgisayar programı kullanılarak 3 nolu DVD’de bulunan video görüntüsüne ait
dosyanın içine gizlenen “ac.rar” isimli arşivleme/sıkıştırma dosyasınıngörünür/okunabilir hale
getirilebileceği tespit edilmiştir. Böylece 3 nolu DVD içerisinde bulunan “Okul (2004
DVD)Rip.mp4” isimli video dosyasının içerisine normal bilgisayar kullanıcıları tarafından
görülmesi ve okunması mümkün olmayacak şekilde farklı bir dosyanın “Data Stash” isimli
program kullanılarak gizlendiği anlaşılmıştır.

Şüphelilerden Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan aramada ele geçen DVD ve
CD’ler üzerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 09.05.2009 tarihli inceleme raporuna
göre;

Yukarıda belirtilen program kullanılarak yapılan işlem sonucunda okunur hale
getirilen 3 noluDVD’de bulunan “Okul (2004) DVDRip” isimli video dosyasının arkasına
gizlenmiş halde “ac.rar”, “aa.rar”, “ab.rar” ve “aa.rar” isimli arşivleme/sıkıştırma dosyalarının
bulunduğu saptanmıştır. “aa.rar” isimli dosyanın içerisindeki “EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-
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1.JPG” ve “EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-2.JPG” isimli resim dosyaları incelendiğinde; “KAFES
EYLEM PLANI-1.JPG” isimli resim dosyasında “GÖREV BÖLÜMÜ:EK-A’da olduğu
gibidir” ve “KAFES EYLEM PLANI-6.JPG” isimli resim dosyasında “EK-A(Eylem
Birimleri Görev Durumu)” beyanları ile atıfta bulunulan, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt
kısımlarında “GİZLİ” ibaresi yer alan, “Görev Bölümü” başlıklı, “Danışma Kurulu, Özel
Operasyon Komutanlığı, Marmara Bölge Komutanlığı, Ege Bölge Komutanlığı, Karadeniz
Bölge Komutanlığı” başlıklarının altında toplam 41 rütbeli askeri personelin isimleri yer alan,
“Özel Plan Hücre Lideri (E) Dz. Bnb. Levent BEKTAŞ” adıyla imzalanan, tamamı 2 sayfadan
ibaret belge olduğu görülmüştür.

Belgenin “Özel Operasyon Komutanlığı” başlığı altında şüpheli Levent BEKTAŞ’ın
“Özel Plan Hücre Lideri” , “Marmara Bölge Komutanlığı” başlığı altında şüpheli Ercan
KİREÇTEPE’ nin “Marmara Bölge Komutanı”, şüpheli Erme ONAT’ın “1’inci Hücre Lideri”
, şüpheli Eren GÜNAY’ın “2’nci Hücre Elemanı”, şüpheli Ferudun ARSLAN’ın“2’nci Hücre
Elemanı”, hakkında kamu davası açılan sanık Erbay ÇOLAKOĞLU’ nun “Ege Bölge
Komutanlığı” başlığı altında “1’inci Hücre Elemanı” şeklinde isimlerinin yer aldığı,

 “EK-B-1.JPG”, “EK-B-2.JPG”, “EK-B-3.JPG” ve “EK-B-4.JPG” isimli resim
dosyaları incelendiğinde; “KAFES EYLEM PLANI-4.JPG” isimli resim dosyasında “EK-
B’ye uygun olarak psikolojik harekat faaliyetlerini uygulayacaktır.”ve “KAFES EYLEM
PLANI-6.JPG” isimli resim dosyasında “EK-B(Psikolojik Harekat Kampanya Kontrol
Formu)”beyanları ile atıfta bulunulan, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt kısımlarında “GİZLİ”
ibaresi yer alan, “PSİKOLOJİK HAREKAT KAMPANYA KONTROL FORMU, HEDEF,
VAZİFE, PSİKOLOJİK HEDEF, KOŞULLAR, HEDEFİN TUTUM, DUYARLILIK VE
ETKİNLİĞİ, ÖNCELİK SIRASINA GÖRE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEF KİTLELER,
FAYDALANILABİLECEK KİLİT HABERLEŞMECİLER, KAMPANYANIN
HABERLEŞME ARAÇLARI, YOĞUNLUĞU, ZAMAN DÜZENLEMESİ”başlıkları
bulunan,“Özel Plan Hücre Lideri (E) Dz. Bnb. Levent BEKTAŞ” adıyla imzalanan, tamamı 4
sayfadan ibaret belge olduğu anlaşılmış, önemi sebebiyle “EK-B GİZLİ” ibareli
“PSİKOLOJİK HAREKAT KAMPANYA KONTROL FORMU”başlıklı belge metni aşağıya
aynen alınmıştır.

 
 
ŞüpheliLevent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan aramada ele geçen DVD içerisindeki

örgütsel dokümanlarda isimleri yer alan ve haklarında bu aşamada dava bulunmayan
şüphelilerin isimleri“………….” şeklinde gizlenmiştir.

 
 
“GİZLİ
 
           EK-B
PSİKOLOJİK HAREKÂT KAMPANYA KONTROL FORMU
 
1.HEDEF:
Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin sorgulanarak, AKP

Hükümeti üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmak, kamuoyunu meşgul etmek ve
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ERGENEKON davası başta olmak üzere gündemi değiştirmektir.
2.VAZİFE:
Etkili propaganda teknikleri ve kitle iletişim araçları kullanılarak, AGOS Gazetesi

aboneleri başta olmak üzere Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin tehlike altında olduğu,
AKP Hükümetinin söz konusu kişilere sahip çıkmadığı, dini ayrımcılık gözettikleri
konusunda kamuoyunu bilinçlendirmektedir.

3.PSİKOLOJİK HEDEF:
Gayrimüslimler üzerinde korkutucu propaganda ile olumsuz yönde etki bırakılarak,

kaynağı bakımından kara propaganda ile kamuoyunu AKP ve AKP’ye destek veren diğer şer
odaklarının gayrimüslimlere karşı olduğu şeklinde ikna etmek ve zihinlerinde oluşan
tereddütleri yok etmektir.

4.KOŞULLAR:
a. Hrant DİNK cinayeti sonrasında, geniş bir kitle tarafından, “Hepimiz Ermeni’yiz.”,

“Hepimiz Hrant’ız.” Şeklindeki sloganlarla Hrant DİNK ve Türkiye’de yaşayan
gayrimüslimlere sahip çıkılmıştır.

b.AKP tarafından, basın ve yayın organlarında gayrimüslimlere sahip çıktıklarını
ifade eden çeşitli haberler yaptırılmıştır.

c.Davos Krizi sonrasında, kısmen yabancı düşmanlığı havası oluşturulmuştur.
5.HEDEFİN TUTUM, DUYARLILIKVEETKİNLİĞİ:
Propagandanın etkisinde kalan kesimler;
a.Türkiye’de gayrimüslimlerin baskı altına olduklarını ve inançlarını özgürce

yaşayamadıklarını,
b.AKP Hükümetinin sadece İslam dinine mensupları temsil ettiğini azınlıkların

hakları yönünde çalışmaları olmadığını,
c.Radikal İslamcı oluşumlar tarafından gayrimüslimlerin hedef gösterildiğini ve

tehdit altında olduklarını,
ç.Başta AGOS gazetesi olmak üzere azınlıkların sesini duyurmaya çalışan basın ve

yayın organlarının susturulmaya çalışıldığını düşünmektedirler.
6.TEMALAR:
a.Kullanılacak Temalar:
(1)AKP’nin hedefi, devletin tüm sistemlerine İslam hükümlerini egemen kılarak,

teokratik bir İslam diktatörlüğü kurmaktır.
(2)AKP, İslamiyet haricindeki dinlere mensup tüm vatandaşları baskı altına almaya

çalışmaktadır.
(3)AKP, hiçbir kuvvet tarafından geri adım atmaya zorlanamayacağı bir duruma

ulaştığında, Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırmayı, laik, demokratik, sosyal hukuk
devletini yıkarak, dini esaslara dayalı bir rejim kurma amacını gütmektedir.

(4)Adalarda yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız baskı ve tehdit altındadır.
(5)AKP Hükümeti, gayrimüslimlere yönelik baskı ve tehditleri görmezlikten

gelmektedir.
(6)Türkiye’de medyanın önemli bir kesimi AKP ve İslami terör örgütlerinin

kontrolünde hareket etmektedir.
(7)Başta AGOS Gazetesi olmak üzere, azınlık haklarını savunan sınırlı medya

unsurları susturulmaya çalışılmaktadır.
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(8)“Ya öl, ya da terk et”, “Bu adalar kimin?” “Tekrar denize döküleceksiniz!”
şeklindeki sloganlarla, Adalarda yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız korkutucu
propagandayla tehdit edilerek göçe zorlanmak istemektedir.

b.Sakınılacak Temalar:
(1)AKP Hükümeti tüm dinlere ve inançlara saygılıdır.
(2)Türkiye’de yaşayan tüm gayrimüslimler inanç ve ibadetlerini özgürce yerine

getirebilmektedirler.
(3)Türkiye’de azınlıklar hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın eşit haklara sahip

olarak yaşamaktadırlar.
7.ÖNCELİK SIRASINA GÖRE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEF KİTLELER:
a.Adalarda Yaşayan AGOS Gazetesi Aboneleri:
Çok ciddi tehdit altında oldukları vurgulanarak, psikolojik baskı altına sokulmalı ve

bu durumu dile getirmeleri sağlanmalıdır.
b.Türkiye’de Yaşayan Gayrimüslimler:
AGOS Gazetesi abonelerine yönelik faaliyetler hakkında bilgi sahibi olarak, sıranın

kendilerine de geleceğini düşünmeleri sağlanmalıdır.
c.Yurt Dışında Yaşayan Gayrimüslimler:
Türkiye’de azınlık ve gayrimüslimlere baskı yapıldığı düşüncesini benimseyerek, bu

konuda yurtdışında geniş bir kamuoyu oluşturulmalıdır.
ç.Laik ve Demokratik Anlayışa Sahip Vatandaşlar:
Türkiye’de anti-laik oluşumların giderek güçlendiği, eğer önlem alınmazsa laikliğin

yerini şeriatın alacağı ve azınlıklar başta olmak üzere hiç kimsenin özgürce yaşayamayacağı
yönünde bilgilendirilmelidirler.

d.Muhafazakar Yapıdaki Vatandaşlar:
AGOS Gazetesi ve benzeri yayınların İslamiyet karşıtı olduğu ve bölücülük amacı

güttüğü şeklindeki temalarla kışkırtılmaları sağlanmalıdır.
e.Muhalefet Parti Mensupları:
AKP’nin gayrimüslimlere yönelik tehdit ve olaylara adeta göz yumduğu, hatta destek

verdiği şeklinde bilgilendirilmelidirler.
8.FAYDALANILABİLECEK KİLİT HABERLEŞMECİLER:
a.Azınlık Dinlere Mensup Din Adamları:
İnançları konusunda baskı ve tehdit altında oldukları şeklindeki açıklamalarıyla hem

iç, hem de dış kamuoyunun dikkati bu yöne çekilmelidir.
b.Muhalefet Parti Mensupları:
AKP’nin gayrimüslimlere yönelik tehdit ve olaylara adeta göz yumduğu, hatta destek

verdiği şeklinde kampanyalar düzenlemeleri konusunda yönlendirilmelidirler.
c.Basın Yayın Organlarında görevli Yazar, Editör, Program Yapımcı ve sunucuları:
Özellikle, AKP karşıtı yayın yapan medya kuruluşlarıyla irtibata geçilerek, belirlenen

temalarda yoğun olarak yapacakları yayınlarla gündem sıcak tutulmalıdır.
ç.Sivil Toplum Örgütleri ve Sendikalar:
Belirlenen temalar doğrultusunda etkinlikler (Yürüyüş, gösteri, panel, vb.)

düzenlettirilmelidir.
d.Toplumun Beğenisini Kazanmış Sanatçılar:
Programları esnasında, belirlenen temalar doğrultusunda açıklamalar yaparak,
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toplumun dikkatini çekmelidirler.
9.KAMPANYANIN HABERLEŞME ARAÇLARI, YOĞUNLUĞU, ZAMAN

DÜZENLEMESİ:
a.Korkutucu Propaganda Kapsamında;
(1)Tespit edilen AGOS Gazetesi abonelerinin listeleri paylaşım siteleri ve irticai web

siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak,
(2)AGOS Gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve tehdit mektupları

gönderilecek,
(3)Adalar bölgesindeki yoğun güzergâhlardaki duvarlara tehdit içerikli sloganlar

yazılacak,
(4)Abone listeleri çoğaltılarak, Adalarda yaşayan vatandaşların kolaylıkla

görebilecekleri bölgelere bırakılacak,
(5)Adalar bölgesindeki çeşitli bölgelerde bomba patlatılacak,
(6)Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış kişi/kişilere

suikast düzenlenecek,
(7)AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacak,
(8)Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul

edilecek,
(9)İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde de benzeri

eylemler yapılacaktır.
b.Kamuoyu Oluşturma Kapsamında;
(1)Abone listelerinin ulusal basında yayınlanması ve haber olması sağlanacak,
(2)Konu hakkında köşe yazıları yazdırılacak,
(3)Tartışma programlarında konuya yer verilecek ve AKP Hükümetinin

vurdumduymazlığı ele alınacak,
(4)6-7 Eylül Olayları, Varlık Vergisi haberleri gibi konulara medyada tekrar tekrar

yer verilecek,
(5)AKP karşıtı web siteleri artırılarak faaliyetleri yoğunlaştırılacak,
(6)Azınlıklar lehine faaliyet gösteren web siteleri içerik yönünden desteklenecek,
( 7 ) M e v c u t  s i t e l e r e  i l a v e  o l a r a k  w w w . t e h d i t a l t i n d a y i z . c o m ,

www.agosasahipcikalim.com vb. adlarla yeni web siteleri oluşturularak, belirlenen temalar
doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak,

(8)Kaynağı AKP ve yandaş gruplara aitmiş izlenimi verilen web siteleri kurularak,
söz konusu sitelerin gerekli tanıtımları yapılacak ve dini içerikli yayınlar arasına, AGOS
Gazetesi başta olmak üzere, azınlıklara ait medya unsurlarını hedef gösteren mesajlar
serpiştirilecek,

(9)İcra edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar gösterilerek, kaynağı
bakından “kara propaganda” icra edilecektir.

 
Levent BEKTAŞ
E. Dz. Bnb.
Özel Plan Hücre Lideri”
 
“EK-C-1.JPG” ve “EK-C-2.JPG” isimli resim dosyaları incelendiğinde; “KAFES
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EYLEM PLANI-5.JPG” “isimli resim dosyasında “Kafes operasyonu kapsamında ihtiyaç
duyulacağı değerlendirilen, genel silah, mühimmat ve malzeme listesi EK-C’de belirtilmiştir.”
ve “KAFES EYLEM PLANI-6.JPG” isimli resim dosyasında “EK-C(Silah, Mühimmat ve
Malzeme Listesi)” beyanları ile atıfta bulunulan, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt kısımlarında
“GİZLİ” ibaresi yer alan, değişik silah mühimmat ve malzeme isimleri ile karşılarına
adetlerinin yazılı tablo olduğu, Marmara Bölge 2. Hücre Lideri Dz.Kd. Bnb. Eren GÜNAY
adı ile imzalanan tamamı 2 sayfadan ibaret belge olduğu belge olduğu anlaşılmış, önemi
sebebiyle “EK-C GİZLİ” ibareli “SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEME LİSTESİ”
başlıklıbelgemetni aşağıya aynen alınmıştır.

GİZLİ
EK-C
  SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEME LİSTESİ
 
 
S.NU
SİLAHIN CİNSİ
MİKTARI
AÇIKLAMALAR
1-Keskin Nişancı Tüfeği (Remington 7,62/Dragunov 7,62)3 Adet
 
2-Keskin Nişancı Tüfeği (Accuracy 12,7) 2 Adet
 
3-Susturuculu tabanca (Glock / Smith&Wesson/Colt) 5 Adet
 
4-Makineli tabanca (Uzi) 4 Adet
 
5-LAW 30 Adet
 
S.NU
MÜHİMMATIN CİNSİ
MİKTARI
AÇIKLAMALAR
1-9x19 mm. Subsonic Fişek 900 Adet
 
2-C4 Plastik Patlayıcı 20 Libre
 
3-C3 Plastik Patlayıcı 20 Libre
 
4-C8 Plastik Patlayıcı 20 Libre
 
5-İnfilaklı Fitil 100 feet
 
6-Elektrikli Fünye 20 Adet
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7-Hakem Bombası 50 Adet
 
8-Kara Tipi Sis Kutusu 50 Adet
 
9-MKE Sis Kutusu 100 Adet
 
10-Amonyum Nitrat 2 Ton
 
11-7.62 mm Müsabaka Fişeği 200 Adet
 
12-12,7 mm Anti Personel Fişeği 150 Adet
 
13-12,7 mm Anti Personel Fişeği 150 Adet
 
14-Tahsis/Temin edilecek silahların orijinal mühimmatı Her silah için 5000 adet
 
 
S.NU
MALZEMENİN CİNSİ
MİKTARI
AÇIKLAMALAR
1-Yüksek Büyütmeli Dürbün 3 Adet
 
2-İnternetsiz Bilgisayar 9 Adet
 
3-Masaüstü Bilgisayar (PHOTOSHOP programını verimli şekilde çalıştırabilmeli)
4 Adet
 
4-Kullanılmamış Cep Telefonu ve hat 75 Adet
 
5-Yazıcı 3 Adet
 
6-A4 kağıt 100 Paket
 
7-Kullanılmamış Taşınabilir Bellek (40 GB) 25 Adet
 
8-Kullanılmamış Taşınabilir Bellek (4-8 GB) 50 Adet
 
9-Kullanılmamış SD Kart (4-8 GB) 20 Adet
 
10-Dijital Fotoğraf Makinesi (Canon / Nikon) 6 Adet
 
11-Dijital Video Kamera (Sony) 6 Adet
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Eren GÜNAY
Dz. Kd. Bnb.
Marmara Bölge 2. Hücre Lideri”
 
 
Aynı DVD ’de bulunan “KAFES EYLEM PLANI-1.JPG”, “KAFES EYLEM

PLANI-2.JPG”, “KAFES EYLEM PLANI-3.JPG”, “KAFES EYLEM PLANI-4.JPG”,
“KAFES EYLEM PLANI-5.JPG” ve “KAFES EYLEM PLANI-6.JPG” isimli resim dosyaları
incelendiğinde; “ KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI” başlıklı, sayfa sol üst/alt ve orta
üst/alt kısımlarında “GİZLİ” ibaresi bulunan, Mart2009 tarihli, Özel Operasyon Gücü K.lığı
tarafından hazırlandığı ifade edilen, “DURUM, VAZİFE, İCRA, İDARİ LOJİSTİK VE
KOMUTA MUHABERE” ana başlıkları bulunan, “Özel Operasyon Gücü Komutanı Vekili
Dz. Yarbay Ercan KİREÇTEPE” adıyla imzalanan, ilk sayfasında el yazısı ile “uygundur.
Kadir Paşa koor. et…n” notu düşülen ve notun altına paraf bulunan tamamı 6 sayfadan ibaret
belge olduğu anlaşılmış, “KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI” başlıklı belge metni
aşağıya alınmıştır.

 
 
 
 
KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI
 
Kopya No  :1/5
Hazırlayan Karargah : Özel Operasyon Gücü K.lığı
Hazırladığı Yer  : İSTANBUL
Tarih ve Saat Grubu  : 300950 C MART 2009
Kod Numarası   : KF-03
 
ZAMAN DİLİMİ: C
GÖREV BÖLÜMÜ: EK-A’da olduğu gibidir.
 
1.DURUM:
 
a.Genel: Rahip Santaro, Malatya Zirve Yayınevi ve Hrant DİNK operasyonları

sonrasında, Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin irticai grupların hedefinde olduğu yönünde
kamuoyu oluşmuş, ancak AKP tarafından, karşıt medyanın da desteğiyle, söz konusu
olayların ERGENEKON tarafından organize edildiği şeklinde yoğun propaganda
faaliyetlerinde bulunulmuştur.

 
b.Düşman Unsurlar:
 
(1)Yandaş basın ve yayın organlarında gayrimüslimlere sahip çıktıklarını ifade eden

çeşitli haberler yaptırmış,
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(2)Davos’ta yaptıkları çıkışla taraftarlarından yoğun destek görmüş,
(3)CHP başta olmak üzere iktidar partileri tarafından dile getirilen yolsuzluk

iddialarıyla güvenilirliklerinde azalma olmuş,
(4)Ekonomik Kriz neticesinde işsizliğin de artmasıyla, yönetimde yeterince başarılı

olamadıkları konusunda kısmen kanı oluşmuş,
(5)29 Mart Yerel Seçimlerinde bekledikleri başarıyı elde edememiştir.
 
c.Dost Unsurlar:
 
(1)Lehte siyasi partiler ile çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerin ERGENEKON

Davasında tutuklu bulunan personelimize verdikleri destek çalışmaları başarılı bir şekilde
yürütülmektedir.

(2)Sağduyulu basın ve yayın organları tarafından irticai gruplar aleyhindeki
propaganda faaliyetleri artarak devam etmektedir.

(3)Yerel seçim sonuçlarından elde edilen başarının moral seviyemizin yükselmesine
katkısı olmuştur.

(4)Silah, malzeme ve teçhizatın bir bölümü emniyet güçlerinin eline geçmekle
birlikte, müteakip operasyonlar için yeterli durumdadır.

(5)Teşkilata yeni eleman temininde geçici olarak sıkıntı yaşanmakta olup, mevcut
personelin eğitim seviyesi yüksek durumdadır.

 
2.VAZİFE:
 
Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin sorgulanarak, AKP

Hükümeti üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmak, kamuoyunu meşgul etmek ve
ERGENEKON davası başta olmak üzere gündemi değiştirmektir.

 
3.İCRA :
 
a.Harekat Tasarısı:
(1)Genel Bilgiler:
 
(a)Özel Operasyon Gücü Komutanlığı tarafından, ERGENEKON Davasında tutuklu

bulunanlara destek vermek, AKP ve yandaşlarının karşı psikolojik harp faaliyetlerini etkisiz
kılmak, gündemi değiştirerek hedef saptırmak, teşkilatın moralini yükseltmek ve kamuoyunun
desteğini kazanmak maksadıyla; gayrimüslimler üzerinde korkutucu propaganda icra edilecek
ve söz konusu faaliyetler kaynağı bakımından kara propaganda ile AKP ve AKP’ye destek
veren diğer şer odaklarınca icra edilmiş gibi gösterilecektir.

(b)İcra edilecek psikolojik harekat faaliyetleri EK_B Psikolojik Harekat Kampanya
Kontrol Formunda belirtilmiştir.

 
(2)Operasyon dört safhada icra edilecektir:
 
(a) Hazırlık Safhası:
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(1)Gayrimüslim nüfusun isim ve adresleri belirlenecek,
(2)Gayrimüslimlere ait gazete, dergi vb. abone listeleri elde edilecek,
(3)Gayrimüslimlere ait eğitim kurumlarının öğrenci, veli, çalışanları tespit edilecek,
(4)Gayrimüslimlere ait vakıf ve ibadethanelerin cemaat listeleri elde edilecek,
(5)Gayrimüslimlerin dini bayram/önemli günlerinin ve nerelerde ayin/tören

düzenledikleri tespit edilecek,
(6)Eyleme uygun gayrimüslim mezarlıklarının belirlenecektir.
 
(b)Korku Oluşturma Safhası:
 
(1)Tespit edilen AGOS Gazetesi abonelerinin listeleri paylaşım siteleri ve irticai web

siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak,
(2)AGOS Gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve tehdit mektupları

gönderilecek,
(3)Adalar bölgesindeki yoğun güzergahlardaki duvarlara tehdit içerikli sloganlar

yazılacak,
(4)Abone listeleri çoğaltılarak, Adalarda yaşayan vatandaşların kolaylıkla

görebilecekleri bölgelere bırakılacaktır.
 
(c)Kamuoyu Oluşturma Safhası:
 
(1)Abone listelerinin ulusal basında yayınlanması ve haber olması sağlanacak,
(2)Konu hakkında köşe yazıları yazdıracak,
(3)Tartışma programlarında konuya yer verilecek ve AKP Hükümetinin

vurdumduymazlığı ele alınacak,
(4)6-7 Eylül Olayları, Varlık Vergisi haberleri gibi konulara medyada tekrar tekrar

yer verilecek,
(5)AKP karşıtı web siteleri artırılarak faaliyetleri yoğunlaştırılacak,
(6)Azınlıklar lehine faaliyet gösteren web siteleri içerik yönünden desteklenecek,
( 7 ) M e v c u t  s i t e l e r e  i l a v e  o l a r a k  “ w w w . t e h d i t a l t i n d a y i z . c o m ” ,

“www.agosasahipcikalim.com” vb. adlarla yeni web siteleri oluşturularak, belirlenen temalar
doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak,

(8)Kaynağı AKP ve yandaş gruplara aitmiş izlenimi verilen web siteleri kurularak,
söz konusu sitelerin gerekli tanıtımları yapılacak ve dini içerikli yayınlar arasına, AGOS
Gazetesi başta olmak üzere, azınlıklara ait medya unsurlarını hedef gösteren mesajlar
serpiştirilecek,

 
(9)İcra edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar gösterilerek, kaynağı

bakından “kara propaganda” icra edilecektir.
 
(ç)Eylem Safhası:
 
(1)Adalar bölgesindeki çeşitli mahallerde bomba patlatılacak,
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(2)Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış kişi/kişilere
suikast düzenlenecek,

(3)AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacak,
(4)Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul

edilecek,
(5)Adalara vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı eylemler düzenlenecek,
(6)Gayri Müslimlere ait mezarlıklara yönelik olarak sansasyonel eylemler icra

edilecek,
(7)Tanınmış gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan belirlenen bir ya da birkaçı

kaçırılacak,
(8)Gayrimüslim nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık aralıklarla araç, ev ve

işyerleri kundaklanacak,
(9)İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde de benzeri

eylemler yapılacak,
(10)İcra edilen sabotaj, adam kaçırma, suikast eylemleri özel plan hücre lideriyle

kurulacak koordineyi müteakip, belirlenen irticai örgütler adına üstlenecektir.
 
b.Ast Birliklere Görevler:
 
Özel Operasyon Gücü K.lığı;
 
(1)EK-B’ye uygun olarak psikolojik harekât faaliyetlerini uygulayacaktır.
(2)Gerektiğinde diğer bölgelerden ilgili eleman/birimler geçici olarak alınarak,

ihtiyaç duyulan bölge komutanlıklarının emrine tahsis edilecektir.
 
c. Koordinasyon:
 
(1)Korku oluşturma safhasındaki faaliyetler bölge komutanlıklarınca koordine

edilecek ve planlama detayları uygulama öncesi ivedilikle özel plan hücre liderine ulaşacaktır.
(2)Kamuoyu oluşturma safhası kapsamında istifade edilecek kanaat önderleri,

sanatçı, akademisyen, gazeteci ve yazarlar ile diğer kilit haberleşmecilerin belirlenmesi ve
organize edilmesi Danışma Kurulu Başkanının emirlerine maruzdur.

(3)Eylem safhası için gerekli detaylı planlamalar bölge komutanlıklarınca
hazırlanacak, emniyetli kanaldan özel plan hücre liderine ulaştırılacaktır. Planlamalar aşağıda
belirtilen isteklere cevap verecek şekilde hazırlanacaktır.

 
(a)Eylemin amacı,
(b)Eylemin başlama zamanı ve toplam süresi,
(c)Eyleme ait zamanlama diyagramı,
(ç)Eylemi icra edecek personel ve görevleri,
(d)Kim, ne zaman, nerede, ne yapacak sorularını ihtiva eden görev matrisleri,
(e)Eylem bölgesinin harita ve varsa hava fotoğrafı,
(f)Eylemin yapılış şeklini açıkça izah eden planlama krokisi,
(g)Eylem sonrası bölgeden çekilme planı,
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(ğ)Eylemde kullanılacak malzeme ve teçhizat listesi,
(h)Muhabere usulleri şeması,
(ı)Yedek planlar,
(i)Eylem öncesi ve sonrası buluşma noktalarının kroki ve tarifleri,
(j)Eylem sonrası gelişmelerin nasıl takip edileceği,
(k)Eylem sırasında ihtiyaç duyulabilecek sıhhi desteğin karşılanma usulleri,
 
(4)Meydana gelebilecek hukuki durumlarda Özel Operasyon Gücü K.nın onayını

almak suretiyle, Av. Serdar ÖZTÜRK’ten destek alınabilecektir.
 
4.İDARİ VE LOJİSTİK:
 
a.Personelin ulaşım, iaşe, ibate, teknik ve taktik ihtiyaçları görevli bulundukları bölge

komutanlıklarınca temin edilecektir.
b. Kafes Operasyonu kapsamında ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen genel silah,

mühimmat ve malzeme listesi EK-C’ de belirtilmiştir.
c. İlave ihtiyaçlar öncelikle bölge komutanlıkları tarafından mahallinden temin

edilmeye çalışılacak, temin edilemeyen ihtiyaçlar ivedilikle Özel Operasyon Gücü K.lığından
talep edilecektir.

 
5. KOMUTA VE MUHABERE:
 
a.Komuta:
 
(1)Kafes Operasyonu Özel Operasyon Gücü Komutanı tarafından sevk ve idare

edilecektir.
(2)Özel Operasyon Gücü Komutanı ana karargahta bulunacaktır.
 
b.Muhabere:
 
(1)Özel Operasyon Gücü Muhabere İşletme Devamlı Talimatı yürürlüktedir.

Muhabere bu esaslar dahilinde yürütülecektir.
(2) Operasyon süresince gizli haberleşme ve buluşma usulleri haricinde kesinlikle

açık kanallardan istifade edilmeyecektir.
(3)Hazırlanan rapor ve mesajlar mutlaka şifrelenecek ve gönderilmesinde

CPKyöntemi kullanılacaktır.
(5)Kompartmantasyona azami riayet edilecek, bölge komutanlarının onayı olmadan

hücreler arası yüz yüze irtibat sağlanmayacaktır.
 
 
      Ercan KİREÇTEPE
      Dz. Yarbay
      Özel Operasyon Gücü Komutanı Vekili
 



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

EKLER  :
EK-A(Eylem Birimleri Görev Durumu)
EK-B(Psikolojik Harekat Kampanya Kontrol Formu)
EK-C(Silah, Mühimmat ve Malzeme Listesi)
 
 
 
AynıDVD’de bulunan“GÖREV BÖLÜMÜ” başlıklı, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt

kısımlarında “GİZLİ” ibaresi bulunan, “Özel Plan Hücre Lideri (E) Dz.Bnb. Levent
BEKTAŞ”ismiyleimzalanan2 sayfadan ibaret belgenin, “KAFES OPERASYONU EYLEM
PLANI” başlıklı belgede belirtilen amaçlar doğrultusunda görevlendirilen personele ait liste
olduğu kanaatine varılmış, önemi sebebiyle“GÖREV BÖLÜMÜ”başlıklı belge metni aşağıya
alınmıştır.

 
GİZLİ     GİZLİ
 
 
 
GÖREV BÖLÜMÜ
 
 
 
 
DANIŞMA KURULU    :
 
Kora. A. ………………..   : Başkan
Kora. K………………….  : Başkan Yardımcısı
Tuğa. M. ………………        : Üye
 
ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI   :
 
Dz.P.Kur.Kd.Alb.Mücahit ERAKYOL : Özel Operasyon Gücü Komutanı
(E) Dz.Bnb.Levent BEKTAŞ       : Özel Plan Hücre Lideri
 
 
MARMARA BÖLGE KOMUTANLIĞI   :
 
Dz. Yb. Ercan KİREÇTEPE : Marmara Bölge Komutanı
Dz.Bnb. Erme ONAT   : 1’inci Hücre Lideri
Y/SKd.Bçvş. Halil CURA  : 1’inci Hücre Elemanı
Tls.Kd. Bçvş. Sadettin DOĞAN : 1’inci Hücre Elemanı
Eln. Bçvş. Deniz ERKİ  : 1’inci Hücre Elemanı
Dz. İşçi Tanju Veli AYDIN  : 1’inci Hücre Elemanı
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Dz.Kur.Kd.Bnb. Emre SEZENLER:2’inci Hücre Lideri
Dz.Kd.Bnb. Eren GÜNAY :2’inci Hücre Elemanı
Shh.Kd.Bçvş. Hüseyin DOĞANCI:2’inci Hücre Elemanı
Eln.Kd.Bçvş. Ferudun ARSLAN:2’inci Hücre Elemanı
Eln.Bçvş. İsmail BAK  :2’inci Hücre Elemanı
 
EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI   :
 
Dz.P.Kd.Alb.Metin SAMANCI: Ege Bölgesi Komutanı
 
Dz.Kd.Alb. Levent GÜLMEN :1’inci Hücre Lideri
Dz.P.Kd.Bnb. Erbay ÇOLAKOĞLU:1’inci Hücre Elemanı
Dz.Bnb. A. Ayhan SARAÇOĞLU:1’inci Hücre Elemanı
Dz.Yzb. Bülent AYDIN :1’inci Hücre Elemanı
Dz.Ütğm. Bora ÇOŞKUN :1’inci Hücre Elemanı
İsth.Kd.Bçvş. Süleyman ERHARAT:1’inci Hücre Elemanı
Mot.Kd.Bçvş. Murat ASLAN :1’inci Hücre Elemanı
Tls.Bçvş. Emre TEPELİ :1’inci Hücre Elemanı
Rad.Üçvş. İbrahim Öztürk :1’inci Hücre Elemanı
 
Dz.Kur.Yb. Halil ÖZSARAÇ :2’inci Hücre Lideri
Dz.Bnb. Gürol YURDUNAL :2’inci Hücre Elemanı
Dz.Kd.Yzb. Ümit ÖZBEK :2’inci Hücre Elemanı
Dz.Yzb. Bülent KARAOĞLU :2’inci Hücre Elemanı
Tls.Bçvş. Dalyan MUSLU :2’inci Hücre Elemanı
Rad.Kd.Bçvş. Hüseyin EROL :2’inci Hücre Elemanı
Kaz.Kd.Bçvş. Mehmet İNCE :2’inci Hücre Elemanı
Top.Bçvş. Alpay BELLEYİCİ :2’inci Hücre Elemanı
 
 
KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI   :
 
Dz.Yb. İsmail Zühtü TÜMER : Karadeniz Bölge Komutanı
Dz.Yb. İ. Levent OLCANER : 1’inci Hücre Lideri
Dz.Kur.Bnb. Özgür ERKEN : 1’inci Hücre Elemanı
Dz.Bnb. Metin FİDAN : 1’inci Hücre Elemanı
İsth.Kd.Bcvş. Türker DOĞANCA: 1’inci Hücre Elemanı
İda.Bçvş. Mesut ADANUR  : 1’inci Hücre Elemanı
Por.Kd.Bçvş. Metin KESKİN : 1’inci Hücre Elemanı
 
 
 Levent BEKTAŞ
 (E) Dz.Bnb.
 Özel Plan Hücre Lideri
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Burada isimleri yer alan diğer şüpheliler yönünden soruşturma, Cumhuriyet

Başsavcılığımızın 2009/2167 ve 2009/2400sayılı dosyalarında devam etmektedir.
Yukarıdatam belge metni yer alan Mart 2009 tarihli “KAFES OPERASYONU

EYLEM PLANI”incelendiğinde ERGENEKON Terör Örgütününİstanbul ve İzmir gibi
gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde,gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu Adalar
bölgesindeki çeşitli mahallerde bomba patlatılması, azınlık haklarını hararetle savunma
konusunda ön plana çıkmış kişi/kişilere suikast düzenlenmesi,AGOS Gazetesi civarı gibi
belirlenen yerlere ses bombaları konması, birçok yere şüpheli paket bırakılıpihbar edilerek
güvenlik güçlerinin meşgul edilmesi, Adalara vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı
eylemler düzenlenmesi , gayrimüslimlere ait mezarlıklara yönelik olarak sansasyonel eylemler
yapılması , tanınmış gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan belirlenen bir ya da
birkaçınınkaçırılması, gayrimüslim nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık aralıklarla araç,
ev ve işyerlerinin kundaklanması , icra edilen sabotaj, adam kaçırma, suikast eylemlerin
belirlenen irticai örgütler adına üstlenilmesi (Kafes Eylem Planı, EYLEM SAFHASI başlıklı
madde) şeklinde saydığı eylemlerle Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal
güvenliklerinin tehlikede olduğu imajını yayarak mevcut Hükümet üzerinde iç ve dış
toplumun baskısını artırmayı, kamuoyunu meşgul ederek ERGENEKON davası başta olmak
üzere gündemi değiştirmeyi (Kafes Eylem Planı, VAZİFE başlıklı madde ) amaçladığı
anlaşılmaktadır.

 
AynıDVD’de bulunan “tn.txt” isimli metin belgesi incelendiğinde;
Rapor içerisinde yer alanKAFES EYLEM PLANI-1.JPG, KAFES EYLEM PLANI-

2.JPG, KAFES EYLEM PLANI-3.JPG, KAFES EYLEM PLANI-4.JPG, KAFES EYLEM
PLANI-5.JPG veKAFES EYLEM PLANI-6.JPG isimli resim dosyaları içerisinde ifade edilen
eylem planı ile ilgili açıklamalar, örgütsel içerikli notlar, toplantı kararları içerdiği anlaşılmış,
metin belgesindeki notların ERGENEKON Terör Örgütünün hazırladığı Kafes Eylem
Planının uygulaması ile ilgili olması sebebiyle belge metni aşağıya aynen alınmıştır.

 
“KAFESEKONULACAKLARINLİSTELERİHAZIR MITÜM LİSTELERİ

"ADRESLER" KLASÖRÜNDE TOPLAYALIM
M A R M A R İ S ' İ N  K A F E S  E Y L E M  P L A N I  K A P S A M I N A  A L I N I P

ALINMAYACAĞI KUR KD ALB ŞAFAK YÜREKLİ İLE GÖRÜŞÜLECEK ALB
YÜREKLİNİN ÇEKİNCELERİ VARMIŞ (BU SENE TERFİ YILI) SON KARARI …
PAŞA VERECEK EMİR BEKLİYORUZ

EREĞLİ İÇİN UYGUN OLAN MALZEME VE NOTLAR BNB. ÖZGÜR
ERKEN’E VERİLECEK

GENEL LİSTELERDEN PROJELERDE KULLANILACAK UYGUN İSİM,
ADRES VE KURUM TESPİT EDİLECEKTESPİTLERİ PROJELENDİR.

KOORDİNASYONU ÇÖZ. GÖREV PAYLAŞTIR.
SAHA ÇALIŞMALARINA BİRAN ÖNCE BAŞLANSIN
MALZEME TEDARİĞİNDE SORUN VAR MI. BU KONUDA HALİL CURA VE

EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ.
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EYLEM KAPSAMINDA GÖREV ALACAKLARIN İZİNLERİNDE SORUN
OLANLARA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETELİM

ÖDENEK NE OLDU. HAFTA SONU … ???
T. VELİ NİN SON DURUMU? BU MESELE BİRAN ÖNCE NETLEŞSİN
AGOS ABONELERİNE ÖZEL PAKET HAZIRLAYALIM
Levent BAŞKAN DANHİÇBİR YERDE BAHSETMİYORUZ CİVARDAKİ

AYRIK OTLARINA DİKKAT EDELİM
ALB. … KAFES EYLEM PLANINDAN HABERDAR HER TÜRLÜ DESTEK

İÇİN KENDİSİNE EMİR VERİLDİ
GEÇ KALMAYALIM ALTERNATİF OLUŞTURALIM. ÜRKÜTÜRSEK

KUŞLAR KAFESE GİRMEZ.
EYLEMLERDE KULLANILACAK BROŞÜR VE SLOGAN VB DÖKÜMAN

ÇALIŞMALARI BAŞLATILSIN … ASTB. BU KONUYU TÜM BÖLGELER İÇİN
HALLEDECEK

KENDİSİNE YARDIM İÇİN İSMAİL BAK GÖREVLENDİRİLDİ
(KOORDİNASYON)

KAFES EYLEM PLANI TAMAMLANINCA SON HALİ "KASIMPAŞA" YA
ONAYA GİDECEK

BİR SONRAKİ TOPLANTIYA GETİRİLECEKLER UNUTULMASIN
TOPLANTINOTLARIİLGİLİLEREULAŞTIRILSIN”
 
Bu notlar incelendiğinde ERGENEKON Terör Örgütünün hazırlanan eylem

planlarıve alınan kararlardoğrultusunda faaliyetlerini yürüttüğü, gerekli yerlere iletilmek üzere
örgüt mensuplarının notlar aldığı anlaşılmaktadır.

 AynıDVD’de yer alan “2006 ADALAR ABONE LİSTESİ.xls” isimli Excel dosyası
incelendiğinde aralarında yabancı isimlerin de bulunduğu, “KINALI” isimli çalışma
sayfasında 188,“BÜYÜK” isimli çalışma sayfasında 18,“BURGAZ” isimli çalışma sayfasında
3, “HEYBELİ” isimli çalışma sayfasında 3 şahsın ad soyad, adres ve telefon bilgilerinin
kaydedildiği ,

 “kafes adresler.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde yer, adı, adres, bilgiler,
telefon, önder, email başlıkları altında farklı illerde bulunan çok sayıdakilise, topluluk
adresleri ile gerçek şahıslara ait isim, adres ve telefon numarasına ait bilgilerin kaydedildiği ,

 “Kafes liderler 2.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde Kilise ve Tel No başlıkları
altında farklı illerde bulunan kilise isimleri, sabit ve GSM numaralarının kayıtlı olduğu,

 “Harita.png” isimli resim dosyası incelendiğinde Türkiye siyasi haritasında illerin
dört farklı renge boyanarak ve değişik rakamların yazıldığı,renklerin ne anlama geldiğini
gösteren lejant bölümünde “Mor rengin; Topluluk olan yerler”, “Sarı rengin; Tplk Olmayan
Yerl.”, “Yeşil rengin; İmanlı Olan Yerler”, “Kırmızı rengin; İmanlı Olmayan Y.” manasına
geldiği şeklinde açıklama bulunduğu,

 “dernek.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde adı soyadı, il, ilçe, dini ve dernek
başlıkları altında 15 şahsın üye oldukları gayrimüslim sivil toplum örgütleri, dini inançları ile
birlikte kimlik ve adres bilgilerinin kaydedildiği ,

 “Toplantı Adresleri.XLS” isimli Excel dosyası incelendiğinde İli, Grubu, Adresi,
İkamet başlıkları altında farklı illerde bulunan 14 şahsın adresleri ile birlikte kimlik
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bilgilerinin kaydedildiği, Grubu başlığı altında “Misyonerler, Yehova Şahitleri, Bahailik
Faaliyetleri” gibi nitelemelerin yapıldığı ,

 
 “ÜYE Tel.LİSTESİ.DOC” isimli MSword dosyası incelendiğinde “ÜYE LİSTESİ

başlıklı söz konusu belgede aralarında yabancı isimlerinde bulunduğu bir çok şahsın sabit,
GSM, ikamet,iş telefonu ve e posta adreslerinin kaydedildiği ,

 “İbadet Yerleri.XLS” isimli Excel dosyası incelendiğinde “ÜLKE GENELİNDE
FAALİYETTE OLAN YABANCILARA AİT İBADETHANELERİN İLLERE GÖRE
DAĞILIMI” başlıklı belgede değişik illerde bulunan farklı azınlıklara ait ibadethanelerin
adresleri ile birlikte kaydedildiği ,

 “İnternet Adres Listesi.DOC” isimli MSword dosyası incelendiğinde
“MİSYONERLİK-HIRİSTİYANLIK FAALİYETİ  GÖSTEREN İNTERNET
ADRESLERİ”başlıklı belgede 50 adet internet sitesinin faaliyet alanı ve yayın dili ile birlikte
kaydedildiği tespit edilmiştir.

DVD’de yer alan “2006 ADALAR ABONE LİSTESİ.xls” isimli Excel dosyası
uzman bilirkişilerce incelendiğinde;

Hakkında kamu davası açılan sanık Fatma CENGİZ ‘de ele geçirilen
ZAA711131705RA13 seri numaralı 14 nolu CD içerisinde yer alan “2006 ADALAR ABONE
LİSTESİ.xls” isimli Excel dosyası ile aynı içerikli olduğu, şüpheli Levent BEKTAŞ’ta
bulunan belgenin 31.05.2006 tarihinde oluşturulduğu ve her iki belgede de “yazan” kısmında
“Agos” kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

Aynı DVD’debulunan“Fuhuş_çetesi.pdf” isimli “pdf” dosyası incelendiğinde “Dz.
K. Komutanlığı içerisinde İstihbarat amaçlı Organize Fuhuş çetesinin varlığının araştırılması”
konulu belgenin tamamının 12 sayfadan ibaret olduğu,Deniz Kuvvetleri Komutanlığında
görev yapan sivil memurlar vedeğişik rütbedeki bir çok askeri personelin isimlerinin
kaydedildiği ve bu şahıslar hakkında çeşitli iddialarınyer aldığı, ayrıca söz konusu belgenin
içinde bulunduğu klasöre “Bu raporu kim hazırlamış” isminin verildiği görülmüştür.

Aynı DVD’de yer alan “Cihan’dan” isimli klasörde bulunan“_Notlar.txt” isimli
metin belgesi incelendiğinde “……… ile görüşme notları” başlıklı söz konusu belge
içerisinde;

“Koç Müzesiyle ilgili malzemeler yerine konulmak üzere operatöre ulaştırıldı
Müzenin ziyaretçilerini artıralım, okullarda tanıtım reklam ve organizasyon

faaliyetleri yapılarak ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olduğu zamanın belirlenmesini Cihan
Bey söyleyecek. öğrenciler projenin en önemli parçası

Operasyon tarihini teyit edelim
“……” e sadece “……” üzerinden ulaşılacak. Başka kanal kullanmıyoruz.
Aynı zamanda bilişim projelerinde ortak çalışacaklar.
Resim, video, office döküman; işleme, kurtarma,silme, özelliklerini değiştirme

konularında uzman. İnternet projelerinde de yetkili, bununla birlikte içerde ve dışarda
çalışmaları zaten “……”devam ettiriyor.

“……” ailecek çok güvenilir ve yetişmiş bir elemanımızdır (teyzesinden referanslı).
Kuvvette de bilgisayar konusunda çok parlattığımız bir arkadaş.

Ekipten
A. Y.
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M. K. 0542 838…… - 0537 368…… (C.'ın verdiği)
* E. Ç.den notlar alındı.(CNR)
* M. K. nın taş ocakları projelendirilecek.
* Magosa Maraş ta Alb. Şafak Yürekli ile görüşüldü dosyalar ve malzemeler alındı –

verildi”

Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür.
 
Aynı DVD’de yer alan“gündemlerim.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde

tamamı 3 sayfadan ibaret söz konusu belge içerisinde;
 
“MSB’ nin daha etkin kullanılması için M. S. O.’nun oraya gitmesini Ö. paşa emretti

Fabrikatör kabul etti Engin‘le iyi bir ikili oluşturacaklarını söyledi.
Tübitak’ta YETİŞ’leri daha iyi tanımalıyız. Rum olduklarını “……” bildirdi.
Y. K.(yan) Ermeni dostlarımızdan D.B. ile ilişkimizi zora soktu az kalsın “……”

Paşanın önünü keseceklerdi ayrılmalı ayrılmaya razı olmazsa Levent Başkan çözecek
N. G. nin klerans sorununu takip et.
G.S. dan gelen not: A. C.Hanım’ın geçmişte katılmış olduğu özgürlükçü eylemler

sırasında girdiği karelere ulaşıldığı için kleransı yenilenemedi. A. Hanım bizim arkadaşlardan
ve çok sevdiğimiz birisi. Bu eksiklikten dolayı kendisi de, biz de zor durumda kalıyoruz. Bu
durumu bir şekilde halledebileceğinizi söylediler. M. M. T. Bey de konuyla yakından
ilgileniyor. M. beye nasıl yardımcı olabiliriz?

M. Ö. Bey den gelen not: U.Ç. bizim için değerli ve birçok organizasyonumuzda
aktif görev almaktadır. Sizin bir büyüğümüz olduğunuzu bilmekle birlikte henüz sizinle
tanıştırma fırsatı bulamadık. Kendisinin epilepsi hastalığı var fakat düzey olarak askerlikten
muaf olmaya yeterli olmadığından endişe ediyoruz. GATA’da tanıdıklarınız olduğunu
konuşmuştuk. Bize yardımcı olabileceğinizi umuyoruz.

“……” Paşa iyi kağıt oynar(borsa) abisi üzerinden kooperatiflerine kolaylık
sağlayalım Bedrettin Dalan bu konuyu çözdü

Tolgayı ve Burak ı destekleyelim “……” Paşa bizi memnun etti parayı ve gücü sever
cumhurbaşkanlığı hep hayali oyak yatırım Ssm i ona açalım İ . ve E. lerle iyi bir ekip

D. K.’a, İ. E. konusu çok önemli bu konuda haberler var dikkat edelim zamanı henüz
gelmedi deşifre olursa kendi sonu olur. Avukat Ç.’yi uyaralım.

D. K.’a, S. S. den daha fazla ürün bekliyoruz.
Aydın Ortabaşı’nın yürüttüğü örgencileri projelendir. Diğer bağlantılar önemli.

(Zuhal Azeri nin grubuna dahil etmek gibi vs) Dosyası İncelenecek.
S. hanım ve L. T. ile yemek yenilecek projelerin son durumu hakkında rapor

hazırlanacak. (yeni cv leri vermeyi unutma)
M. M.’ye projeyi anlat. Ayrıca M.yidaha aktif kullanmalıyız. Yeni görevler verelim.

Tübitakta terfisi hallolmayacaksa başka bir yere alalım.
K.S., müdürlüğe Tokatköy konusunda ihbar mektubu gitmiş. İzler var mı kontrol

edilsin.
Karen kimdir? Araştıralım?
Fabrikatörle görüşüldü Aydınlık gelecek hareketi daha aktif hale gelmeli. Şafak
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Yürekli kontrolü elde tutmalı, bahriyede tanıtım ve dağıtım daha fazla olmalı
İ. K.’nın B..P’den “……” ile, “……” amiralin de G. Ç. ile yapacaklarının eş

güdümünün sağlanması
“……”Paşa’nın oğlunun Kıbrıs Show Tv’deki işinin takip edilmesi
S.Ö., N. A., H. Y., M. T. ile yapılabilecek projeler hakkında rapor hazırlansın, tek

muhatap belirlensin, sonuçlara ne kadar müdahale edebiliyoruz? ( n. ve s. arasındaki ilişkiyi
değerlendirelim)

“……” Amiral’in eşi M. Hanım’ın Gümüşhaneki Rahip Karabet… ile
buluşturulması. E. K. Hanım ilgilenecek.

Dilek Bozkaya’nın elindekilerin Av. Serdar Öztürk üzerinden L. Göktaş’a
gönderilmesi

SavSan, Tübitak vs eleman alımlarında kesinlikle boşluk olmasın, başvuranların
listeleri soruşturulsun, referans olabileceklerin listeleri hazırlansın, gerekirse duyuru
yapılmadan eleman temin edilsin, gerçekleşen alımlar hakkında düzenli sayısal rapor
bekliyoruz Ankara ve İstanbul için ayrı ayrı güvenli kanal kuralım

M. A., M.T. ve kardeşi de takip edilsin hesap içinde hesap yapıyorlar verdikleri
kadarda kaçırıyorlar(Kıbrıs kaçamaklarının kaydı var) izlettirilebilinir ceza keselim

Ankarada A.S.Ç. ve F.G. çok iyi korunmalı önümüzdeki dönemdeki
yapılanmamızdaki en güçlü ayağımız takip ediyoruz çok iyi iz bırakmadan kendilerini
gizleyebiliyorlar

Şafak ve F. Y.bizim çocuklardan kuvvet bunların terfisi üzerine bina edilecek alt
kadememizdeki yapılanmamız için bu iki isim çok önemli f. c. güney doğu kökenlileri temsil
edecek”

 
Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür.
Aynı DVD’de yer alan“gundemlerim2.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde

tamamı dört sayfadan ibaret söz konusu belge içerisinde;
 
“Belgütay Varımlıile konuşmasının içeriğini değiştirmesi için görüşelim

“……”Paşayı rahat bırakmasın
Darbe günlükleri halledilmeli (Sevil beyanat vermeli, tolga’nın filmlerinin reytingleri

yükseltilmeli vb…)
Tanıdıklarla ilgili olarak toplu maillerde“kurum yıpratılıyor” şeklinde kamuoyu

oluşturulmalı bunu için tanıdıklardan “ mağdur” grup oluşturmalı
Deşifreleri öyle bir dozda verelim ki “ mağdur edilen” “uğraşılan” havası verilmiş

olsun arkadaşlarımızı yıkmasın ama “uğraşıyorlar” havası verilsin arkamıza aldığımız bu
rüzgârla onları “sözümüzü dinleyen amirlerimiz” destekleyip kullansınlar ve işte onlara
“kurban vermedik” desinler bu ph çok önemli ve tuttu devam edelim

“……”paşanın karısı ile alevi dostlarımızı akademide karşı karşıya getirip farklı
cephe oluşturalım “…… Paşa karısını” dövüyor diye dedikodu yayalım

“……”Paşa bizi zorda bırakırsa karısının erkek arkadaşlarını, kendi partnerlerini ve
N.nin uyuşturucu dosyalarını ve görüntülerini önüne koyalım

Bilişim projeleri B. K. ,C. Ü. ,A. Ç. ,K. S . ,(M. A. …. Us sivil memur genkur ile
irtibatlandıracak)
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Facebook ta oluşturduğumuz isimler
2009 2010 yılındaki top adaylarımız Şafak Yürekli F.C.Y. , Levent Görgeç ilgililere

iletilsin
2010 2011 yılındaki top adaylarımız M.V.G. , S. T. , B. B. ilgililere iletilsin
Organizede yer alacak arkadaşlarımız
A. S. Ç. bizi taşıyacak en güçlü aday genel konsepte uygun
A. G. kendini çok iyi gizledi açık vermedi Tübitaktaki gizli projeleri takip ediyor

ermeni dostlarımızın ve Sayın Ünal İnanç ın özel referansı sınırsız desteklenmeli *****
ÖNEMLİ******

C.G. ,S. O. K. ,K. S.olmazsa olmaz üç adamımız bunlarla ilgili her türlü risk alınır
F. G.karısı vasıtasıyla Ermeni dostlarımız ve Ermeni ayağımız ve bizi çok iyi tatmin

ediyor
C.A.Ç. konjekture uygun en güçlü adayımız
B.O.
D.Ö.
O.U.
B.Ş.
T.Ü.
E.E.
S.E.
Levent Görgeç
Mücahit Erakyol
Ali Türkşen
A. G. istihbaratı bizim adımıza çok iyi idare ediyor belli kulvardaki dostlarımızı da

tatmin ediyoruz
C.B.
A.T.
S.G.
C.D.
S.T.A.Dilek bu konuyu da halletti
Halil ÖzsaraçDilek Derya yı taktı
Ü.M.
U.Ö.
Ü.Ö.
A.K.
Y.B.
P.B.
Ş.A. “……”Paşa için iyi bir kanal
H. E. oğlunun ve kendinin gay ilişkileri dosyalandı
“……” paşa ile ilgili M. U. projesi çok iyi tuttu karısı ve kızıyla ilgili diyaloglar çok

iyi organizenin en güçlü ayağı haline getirelim ve “……”Paşayı yukarı taşıyalım
kullanabiliriz kendisine sunduğumuz imkânlarla bizi tatmin ediyor

Reşo (R. A.) uyuşturucu işini iyi götürüyor dosyası var
M.U. medyatikliği ile işe yaradı partner çevresi genişledi kızlar(Dilek Zuhal Meral)
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kadar iş çıkarıyor
Projelerde kullanılacak mısyoner ayağı Astsby. V. D. gözden uzaklaştırılmalı
Avukat M.K. Ö. ve Z.K. izmitte Veli Paşanın referansı ile Deniz Kuvvetlerini

topladılar proje tuttu B.nin eşine avukat M.O.yuayarladı
Donanmanın ve deniz kuvvetlerinin en tepesindeki nabzı İ. – G. E. M. – A. (M.

restoran) ve S. çifti ile tutuyoruz M. İ. (“……”Paşanın irtibatı) çok memnun C. G. nin
dünürleri (S. ailesi ) bu döngünün baş aktörleri

M.G.nin çok iyi irtibatları var iyi istihbarat topluyor Veli başkan, Levent başkan ve
Fabrikatör çok memnun kendisi Ermeni dostlarımızdan

S.Ö. bavul ticaretiyle bize ulaşması gereken dosyaları ve misafirlerimize ulaşacak
hediyeleri partneri ile beraber (Dodi) ulaştırdı çok sadık

Aşağıdaki yerler hiç boş bırakılmamalı her zamanki gibi seri devam etmeli sınır ötesi
projeler için çok önemli

Gen. Kur. İstihbarat Bşk.(E.M., S. P., A. S., )
Gen. Kur. PPB. Yunanistan Kıbrıs Daire ( A. S. Ç., M.Ş., F. G. )
Plan Prensipler (C.G., S. O.K., Dora Sungunay, )
Yama Projesi: Yamaları kullanım şeklinin ve kullanacakların belirlenmesi bu konuda

sunum hazırlanması ok’lenmesi sonrası uygulanacak (Film)
Harp akademilerindeki projelerimiz ve soru meselesi (O.Ç.) için oradaki

sürekliliğimiz için bu arkadaşların devamı önemli “…….” paşaya özellikle “…......”paşaya
dikte edilmeli (T.Ş., S. K., D., D. G., S,S. S.)

Koç müzesinde ziyaretçi patlaması olmalı : ) sıkıntı çıkmasın Bşk takip ediyor.
A.K.(yan) güneyin nabzını çok iyi tutar otelinde iyi malzeme proje çıkartır karısı ile

beraber ermeni dostlarımızdandır “………”paşaya maç tüyolarını A. başkan bu yolla ulaştırır
E. yatırım, Ş. fak. F. (gdoğuluları refere eden) güçlü ayağı kayınbiraderi irtibat Ş.

faktoring
Tarikatlar
E. (D. K.)
D. K. ( A. G.)
H.B.(A.A.)
Hzb tahrir (S. O., T.M., C. K., H. G., Ö. M., M. E., Astsby. Y.Ç. )
A. A. ya yardımcı olacaklar V.S., B. T., G. Ç., S. T., E. A.
H. vakfı yazı işleri müdürü İ. Y. ( “…………. Paşa ile irtibatlı) “………” Paşa S.

E.yi vazifelendirdi. “……”Paşa bu konuda vazifeli
“……”Paşa ABD konsolosluğunda ADD ile beraber konferans verdi proje tuttu

L.S.nin kızı ve kendisi”
Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür.
Şüpheli Levent BEKTAŞ ‘a ait, PRINCO marka, seri numarası P412240106031211

olan “Mezuniyet Töreni” ibareli 1 Nolu CD üzerinde yapılan inceleme neticesinde
“Data.Stash.v1.5” isimli bir klasör olduğu görülmüş, bahsi geçen klasör içerisinde “Data
Stash” isimli bilgisayar programının bir sürümüne ait kurulum dosyalarının olduğu tespit
edilmiştir.

Şüpheli Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan aramada ele geçen 3 nolu DVD
içerisindeki dokümanlarda isimleri yer alan ve haklarında bu aşamada soruşturma



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

bulunmayankişilerin isimleri kapatılarak rapor sureti dosyaya eklenmiş, dijital inceleme
raporununaslı2010/11 numarayakayden adli emanete alınmıştır.

 
ARAMALARDAN SONRA İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GELEN

İHBARLARVE YAPILAN SORUŞTURMA İŞLEMLERİ:
 
10.05.2009 günü saat 10:30 sıralarında Beykoz sahilinde olta ile balık avlayan bir

şahsın 155 Polis İmdat hattını arayarak deniz kıyısında su altında bir poşet içerisinde şüpheli
cisimler gördüğünü ihbar etmesi üzerine Çubuklu Caddesi sahil yolu üzerinde, Çubuklu
Vapur İskelesinin 83 metre güneyinde deniz içersinde 10-11.05.2009 tarihlerinde yapılan
arama neticesinde;

 
-1980 adet üzerlerinde farklı ibareler bulunan fişek,
- 9 adet üzerinde farklı ibareler ve renkler bulunan aydınlatma fişeği,
-Aydınlatma ışığı olduğu öğrenilen içerisinde sıvı bulunan plastik kap,
-Sarı- kırmızı renkli kablolu fünye kısmında Dangerous Blastıng Cap ibareleri

bulunan elektrikli fünye,
-Alt ve üstten 2 adet metal çubuklarla irtibatlandırılan farklı renkli bantlarla uç uca

eklenen 4 adet pil,
-M1 askeri tuzaklama olduğu öğrenilen 2 adet ip bağlanmış metal parça,
-M5 askeri tuzaklama olduğu öğrenilen, 2 üzerine ip sarılı metal parça,
-MKE yapımı içerisi boş patlayıcısı olmayan el bombası gövdesi ASFD ibareli

döküm demir,
-Üzerinde fırıng devıce electrıcal m57 ibareleri bulunan sert plastik ateşleme grubu,
-Üzerinde 7.5cm uzunluğunda sarı renkli saniyeli fitil bulunan altı ve üstü kapalı

silindir şeklinde mukavva,
-Üzerinde 4.5cm uzunluğunda siyah renkli saniyeli fitil bulunan altı ve üstü kapalı

silindir şeklinde mukavva,
-Ateşleme tertibatı olduğu öğrenilen 4 adet metal parça,
-Maşa üst kısmı üzerinde yazılı emniyet pimi takılı ateşleme grubuna irtibatlı

üzerinde tapa m206 a kf- MKE- 7 7- 76 ibareli fünyesi bulunmayan el bombası maşa grubu,
-2 adet 4x8cm uzunluğunda kırmızı zemin üzerine beyaz renkli yazı ile yazılmış SAT

ibaresi bulunan metal levha,
-Üzerinde CRTG 40mm M.P. xm576e1 AMM lot ma–406–10–70 case ctg. xm199 eı

gıb 1–14 10–69 ibareleri bulunan bomba atar mermisine ait kovan,
-5 adet üzerinde farklı ibareler ve renkler bulunan içi dolu sis kutusu,
-133 cm uzunluğunda havalı silahlarda kullanılan gaz tüpü,
-İçi boş dip tablası olmayan uzun namlulu 3 adet silah şarjörü,
- 3 adet plastik fişek dizme tablası,
-Üzerinde 19204-ASSY 5508694 mfr.1m291 ibareleri bulunan içi boş şarjör,
- 4 adet siyah renkli plastik çift taraflı fişek dizme tablası,
- 2 adet kırmızı renkli tek taraflı plastik fişek dizme tablası,
- 2 adet siyah renkli plastik çift taraflı fişek dizme tablası,
-Üzerinde 53476 rakamları bulunan uzun namlulu silaha ait mekanizma üst kapağı,
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-Üzerinde 53476 rakamları bulunan silah mekanizması,
-40cm uzunluğunda metal silah harbisi,
-10 adet üzerinde SUPER- X WESTERN 12 MADE IN USA ibareli av tüfeği fişeği,
-5 adet üzerinde farklı ibareler bulunan kovan,
-1 adet ‘LC 87’ ibareli uzun namlulu silah kovanı,
-222 adet üzerinde farklı ibareler bulunan eğitim fişeği,
-25 adet üzerlinde farklı ibareler bulunan uzun namlulu silaha ait fişekler
-12(on)adet üzerlinde farklı ibareler bulunan uzun namlulu silaha ait eğitim fişeği
 -Sarı kablo ve kırmızı başlığı olan ateşleme fitili
-Üzerinde SAMSUNG ibaresi bulunan bataryası ve arka kapağı olmayan cep

telefonu
-3.0 MEGA ibaresi olan cep telefonu parçası
- Kırmızı renkli MKE ibareli sis kutusu
- NOKIA ibareli gri renkli cep telefonu kapağı
-1 adet kırmızı renkli uzun namlulu plastik eğitim mermisi
-3 nolu bulgu içinde bir adet US NAVY ibareli sis kutusu
-Arka kapağı olmayan siyah kordonu bulunan LP yazılı kol saati
-59669 seri numarası okunan Kaleşnikof silaha ait mekanizma
-53476 seri numarası okunan Kaleşnikof silaha ait mekanizma küçük parçası
-SAMSUNG ibareli arka kapağı ve bataryası olmayan cep telefonu
- SOTVJDOQ1375 08 seri nolu eski elektronik parça
-13 adet 5 56 SB ibareli, 10 adet LIA2 ibareli, 6 adet FNM ibareli, 13 adet LG 85

ibareli olmak üzere toplam 42 adet uzun namlulu silaha ait fişek
- MKE 9P ibareli 1 adet kovan
- TCK 9 mm ibareli 6 adet, MKE 9 KB ibareli 4 adet olmak üzere toplam 10 adet

tabanca fişeği
- Federal ibareli av tüfeği fişeği,
-7 adet uzun namlulu silaha ait fişek,
-5 adet tabanca fişeği,
-3 adet uzun namlulu silaha ait eğitim fişeği,
-2 adet uzun namlulu silaha ait eğitim fişeği kovanı,
-3 adet av tüfeği kartuşu,
-Çakmak minyatürü olduğu değerlendirilen ateşleme parçası,
-1 adet Kaleşnikof silah şarjörü,
-1 adet AMMLOT JA-16-40 ibareli tüfek bombası kovanı,
-Cep telefonuna ait dört adet parça,
-1 adet Clup Card,elde edilmiştir.
 
Bu bağlamda ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüne yönelik başlatılan

operasyonlarda birçok şüphelinin yakalanarak tutuklanması neticesinde örgüt içerisinde
faaliyetleri bulunan örgüt mensuplarının paniğe kapılarak ellerindeki mühimmatlardan
kurtulmak için girişimlerde bulunduğu, bu amaçla ellerinde bulunan malzemeyi denize
attıkları kanaatine varılmıştır.

13.05.2009 günü Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek
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ifade verenSamiye Sever Ayarcı’nın, arkadaşı olan şüpheli Ergin GELDİKAYA’ nın
ERGENEKON içerisinde faaliyetleri olduğu ve ikametinde mühimmatlar olduğu yönündeki
beyanları doğrultusunda Ergin GELDİKAYA ‘nın evinde yapılan aramada;

 
-3 adet40 mm’lik tüfek bombası
-1 adet savunma tipi el bombası
-1 adet El Bombasına ait Fünye
-1 adet Elektrikli Tetikleyici
-2 adet 134 ve 144 cm uzunluğunda saniyeli fitil
-13 cm uzunluğunda korteks (infilaklı kapsül)
-3 adet tuzaklama kiti
-2 adetateşleyici
-1961 adet değişik ebatlarda fişek
-50 adet eğitim fişeği
-1 adet havalı tabanca
-2 adettabanca (7,65 ve 9 mm çapında)
-4 adet şarjör elde edilmiş,
Yapılan soruşturma işlemlerinin ardından şüpheli tutuklanmıştır.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü hizmetlerinde

kullanılmakta olan 155 mail ihbar hattına 23.05.2009 tarihinde saat:15.06’da 5273 sayılı mail
ihbarında ;

“Sayın Yetkililer, ben yıllardır TSK içerisinde şerefiyle görevini Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı bünyesinde yapmaya çalışan bir insanım. Mensubu olduğum kurumun adına
herhangi bir zarar gelmemesi için gerektiği yerde canımızı ortaya koyarak çeşitli görevlerde
ülkemi alnımızın akıyla temsil ettik. Ancak son zamanlarda içimizden çıkan bazı şahısların
Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratacak hareket ve davranışlarda bulunduğunu üzüntü ve kaygı
içersinde izlemekteyim. Bu şahısların hala TSK mensubu olması ve üst düzey
Komutanlarımızca da korunması artık canıma tak dedirtti. Özellikle Poyrazköy’ de bulunan
silah ve mühimmatların ardından kaygı ve endişelerim hat safhaya ulaştı. Artık Deniz
Kuvvetleri bünyesinde kim için neye hizmet ettiğimi anlayamaz oldum. Burada bulunan
mühimmatları komutanlıktan çıkaranların bazı komutanlarımız tarafından bilinmesine rağmen
hiçbir işlem yapılmaması bende sizlere bu konu hakkında bilgi verme ihtiyacı oluşturdu.
Aslında bu bilgileri doğrudan savcılara iletmek istiyordum. Ancak postanelere güvenmediğim
için ve başka da bir yol bulamadığım için size iletiyorum. En kısa sürede ERGENEKON
savcılarına bu bilgileri iletin. Sonuç olarak bizlerde bu ülkenin insanlarıyız ve daha huzurlu ve
güçlü bir Türkiye’yi çocuklarımıza bırakmanın bizlerin görevi olduğu düşüncesindeyim.
Sizlere bahsedeceğim şahısların harekete geçmeleri durumunda ülkemiz ERGENEKON
örgütünün planladığı gibi kaos ortamına sürüklenecektir. Poyrazköy’ de bulduğunuz silah ve
mühimmatlar Deniz Kuvvetleri içersinde büyük sıkıntı oluşturdu. Ancak bu sıkıntı hiçbir
zaman bu mühimmatların nasıl Komutanlıktan çıkarıldığı veya hangi eylemler için
kullanılacağı için oluşmadı. Sadece bunların polis tarafından bulunması bazı planların deşifre
olmasına neden oldu ve asıl sıkıntıyı da bu oluşturdu. Poyrazköy’ de bulunanlar sonrası
tutuklananlar Deniz Kuvvetleri içersinde oluşturulan illegal yapının bir ayağıydı. Sizler bu
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kazılar sonrası bu yapının sadece bir koluna ulaştınız. Ancak bu yapının diğer kolu hala
dışarıda rahatlıkla dolaşmaktadır. Bunun yanı sıra bu adamlar halen askeri lojmanlarda
devletten maaş alarak hayatlarını sürdürmektedir. Kazılardan sonra yakalanan Levent
BEKTAŞ, Erme ONAT, Ercan KİREÇTEPE ve halen yurt dışı görevinde bulunan ve bilerek
görev süresi uzatılan Mustafa Turhan ECEVİT ile aynı illegal grup içersinde yer alan diğer
şahıslar; Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN, Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil CURA, Astsubay
Kıdemli Başçavuş Sadettin DOĞAN ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferudun ARSLAN’ dır.
Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN bu grubu yönlendirmektedir ve Halil CURA’ da grubun
liderliğini yapmaktadır. Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan onaylanmadan kurulamaz.
Bu şahıslarda tesadüf eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu kişileri birleştiren temel nokta
Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve bu güne kadar çeşitli eylemleri hayata geçirilmiş
olan Kafes Eylem Planıdır. Ve bu eylem planının içersinde K……… komutanı Koramiral
……...’ den, Koramiral ……...’ tan tutunda alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50’ye
yakın kişinin yer aldığını gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler
yaparak ülkede ERGENEKON örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması
Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın
kuruluşları aracılığı ile ERGENEKON’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve
gayrimüslim vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu
aşılayarak hükümetin içerden ve dışardan baskı altına alınması ve ülke gündemini değiştirerek
ERGENEKON davasının boşa çıkarılmasıdır. Bugüne kadar bu eylem planı dahilinde hayata
geçirilen bazı eylemlerden de örnek vermek istiyorum. Kasımpaşa postanesinden Ermeni
kiliselerine, gazetelere gayrimüslim vatandaşlarımızın evlerine tehdit içerikli mektupların
gönderilmesi bu plan dâhilinde yapılmıştır. Burada da amaç kargaşa ve kaos çıkarmaktır.
Kasımpaşa postanesinde güvenlik kameralarının olmaması burayı tercih etmelerindeki en
büyük etkendir. Ayrıca yine Kasımpaşa’da bulunan Koç Müzesindeki denizaltına patlayıcılar
yerleştirilmesi de yine aynı plan dahilinde yapılmış bir eylemdir. Bu plana göre 200–300
kişilik bir öğrenci grubunun müzeyi ziyaretleri esnasında patlayıcılar patlatılacak ve ortalık
kan gölüne dönecekti. Tabi bunun sonunda sorumlu hükümet tutulacak faillerin
yakalanmaması insanlarımızı gerecek ve toplumda bir kargaşa ortamının yaratılması
sağlanacaktı. Ancak grup içersinden bir kişinin görevini tam yapmaması ve müze
görevlilerinin durumu fark etmesi bu planlarını sekteye uğrattı. Bu anlattıklarım sizlere
birilerini gammazlamak veya birilerinin ayağını kaydırmak için yazılmış satırlar değildir. Bu
bilgileri şahısların ne kadar profesyonel çalıştıklarını ve ERGENEKON’un hedefleri
doğrultusunda amaçlarına ulaşmak için neler yapabileceklerini anlayabilmeniz sizlerle
paylaşıyorum. Deniz altında patlayıcıların bulunmasının ardından askeri makamlar, Halil
CURA ve ekibi Ferudun ARSLAN ve Sadettin DOĞAN hakkında soruşturma açtı ve
telefonlarına el koydu ancak soruşturmanın seyrine bakınca, soruşturmanın failleri
cezalandırmaktan çok olayın kapatma ve örtbas etmeye doğru ilerlediğini gördüm.
ERGENEKON operasyonları sonucunda ERGENEKON’a büyük bir darbe indirdiğinizi
düşünebilirsiniz ama örgütün halen ne kadar aktif ve tehlikeli olduğunu da anlamanızı
istiyorum. Hatırlayacağınız üzere yakın zamanda Beykoz kıyılarında balıkçılar denizde silah
ve el bombaları bulmuştu. En güvendikleri yer olan Poyrazköy’ e gömdükleri silah ve
mühimmatların bulunmasının ardından panik halinde ellerinde bulunan malzemeleri çıkarmak
amacıyla denize attılar. Ancak şans, bu sefer de balıkçılar olayı ortaya çıkardı. Ayrıca benim
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bu bilgileri sizlere ilettiğimin öğrenilmesi durumunda hayatımın ciddi bir tehlike altına
gireceğini de belirtmek istiyorum. Ancak artık vicdan azabım can güvenliğimin önüne geçmiş
durumda. Daha fazla masum insanın zarar görmesini ve ERGENEKON örgütünün artık
faaliyetlerinin son bulmasını temenni ediyorum. Şahıslar hakkında daha detaylı bilgi vermek
istiyorum. Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN; ERGENEKONcudur ve ERGENEKON adına
kafes eylem planı çerçevesinde eylemler yapmaktadır. Tutuklanan Levent BEKTAŞ’ ın en
yakın ve güvendiği adamlarındandır. Bahai’liğe inandığını ifade ettiğine bizzat şahit oldum.
İşyerinden dikkat çekmeyecek şekilde azar azar mühimmat ve silahları çıkartmakta ve bunları
ERGENEKON adına kullanmak içine saklamakta ve gömmektedir. Halil CURA ve ekibini
yönlendirmektedir. Askeri savcılığa Ali TÜRKŞEN’ in ERGENEKON’cu olduğu yönünde
defalarca ihbarlar gelmiştir. Ancak herhangi bir işlem yapılmamasının yanı sıra Ali
TÜRKŞEN erken terfi bile ettirilmiştir. Gelen ihbarlar kafes eylem planı içersinde yer alan
amiraller tarafından sümenaltı yapılmıştır. Ali TÜRKŞEN’ in ERGENEKON adına diğer
önemli bir görevi ise, DZKK içersindeki özellikle Süryani, Bahaî ve Alevi öğrencileri
karargâh evleri ve Ataevleri ile irtibatlandırmak ve bunları ERGENEKON örgütüne dâhil
etmektedir. Bu faaliyetleri kapsamında bu öğrencilere ÇYDD’ den burs ayarlamış ve bu
öğrencilerin ÇYDD’ nin açtığı evlere gidip gelmelerini sağlamıştır. Ayrıca ÇYDD’ nin bu
faaliyetlerine destek vermek amacı ile bazı öğrencilere ÇYDD aracılığı ile bizzat burs
vermektedir. Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil CURA; Kafes Eylem Planı çerçevesinde saha
faaliyetleri olarak nitelendirdikleri eylemleri yapmak amacı ile silah ve mühimmatları iş
yerlerinden çıkararak gömmüştür. Poyrazköy’ de bulunan mühimmat ve silahlarda bu
ERGENEKON adına bu faaliyetlerde bulunmak adına Halil CURA ve ekibi tarafından
gömülmüştür. Tutuklanan şahısların dışarıda bulunan örgütsel irtibatlarının başında Ali
TÜRKŞEN’ in kontrolündeki Halil CURA ve ekibi gelmektedir. Halil CURA’ nın altında da
kendisine bağlı hücreler bulunmaktadır. Yakın zamanda tutuklanan Ergin GELDİKAYA da
CURA’ ya bağlı bir hücrenin lideridir. Ergin GELDİKAYA’ nın liderliğini yaptığı hücrede
kafes eylem planı dâhilinde faaliyet göstermektedir. Koç müzesinde bulunan patlayıcıları da
yine aynı ekip yerleştirmiştir. Askeri mahkeme bu yüzden Halil CURA’ nın telefonuna el
koymuştur. Ayrıca evinde sakladığı malzemeleri kazılardan sonra iş yerine getirmiştir. Askeri
mahkemenin verdiği arama kararı neticesinde bu malzemeler (Mayın, bomba, patlayıcı vs.) iş
yerindeki dolabında ele geçirilmiş ancak konu yine Ali TÜRKŞEN’ in kafes eylem planında
yer alan amirallere bilgi vermesi sonucu kapatılmıştır. Malzemeler yurt dışına giden bir
gemiye verilmiş ve okyanusa atılması istenmiştir. Böylece soruşturma kapatılmaktadır. Halil
CURA’ nın ERGENEKON’daki diğer önemli bir görevi de Bağımsız Türkiye Partisi başta
olmak üzere çeşitli toplumsal gruplarla ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ’ nün provokasyon,
manipülasyon, hedefleri paralelinde irtibat kurmaktır. İş yerindeki çekmecesindeki spiralli
dosyanın içersinde SD kart bulunmaktadır. Bu SD karta ulaşıldığında Halil CURA’ nın
B…P–A. A. irtibatları görülecektir. …… Bu belgelere ulaştığınız takdirde yazdıklarımın
önemini daha iyi kavrayacaksınız. Ancak buraların aranması askeri makamlarca yapıldığı
takdirde yine sonuca ulaşamayacaksınız. Daha öncekiler gibi konu yine kapatılacaktır.
Buraların özellikle siz savcılar tarafından aranması gerekmektedir. Sizin katılmadığınız bir
arama olması durumunda ERGENEKON ile ilgili çok önemli belgeleri elde etmeniz
imkânsızdır. Astsubay Kıdemli Başçavuş Sadettin DOĞAN ERGENEKON üyesidir ve Halil
CURA’ ya bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Kafes Eylem Planının içersinde yer
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almaktadır. Koç Müzesinde bulunan patlayıcıları yerleştirenlerdendir. Halil CURA Sadettin
DOĞAN ve Ferudun ARSLAN tam bir eylem timidir. Sürekli ortak hareket ederler. Halil
CURA anlatırken bahsettiği bütün faaliyetlerde yer almıştır ve bunun da telefonuna Koç
müzesinde bulunan patlayıcılardan sonra el konmuştur. İş yerinden mühimmat ve silahları
dikkat çekmeyecek şekilde çıkarmış ve ERGENEKON adına kullanmak için gömmüştür.
Yine iş yerinde bulunan dolabında yapılan arama sonucu ele geçirilen mühimmatlar yurtdışına
giden gemiye verilerek okyanusa atılması istenmiştir. Bu malzemeleri Kafes Eylem Planı
çerçevesinde saha faaliyetleri dedikleri eylemlerde kullanacaklardı. Ancak şu an için tam
olarak başaramadılar. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferudun ARSLAN; ERGENEKON
üyesidir ve Halil CURA’ ya bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Kafes Eylem Planının
içerisinde yer almaktadır. Koç Müzesinde bulunan patlayıcıları yerleştirenlerdendir. Bununda
telefonuna el konmuştur. İş yerinde askeri makamlarca yapılan aramalarda çok sayıda
mühimmat bulunmuştur. Ancak bu mühimmatların kaderi de diğerleri gibi okyanus dibi
olmuştur. Poyrazköy’ de bulunan mühimmatları gömenler arasındadır. Bu şahıslar zaten
ERGENEKON adına sürekli ortak hareket etmektedir. Bu şahısların ne kadar ciddi olduklarını
ve eğitimli olduklarından dolayı büyük bir eylem yapabilecek kabiliyete sahip olduklarını
sizlerinde bilmesini istedim. Bu şahıslar ile ilgili bildiklerimi anlattım. Sizlerinde gereğini
yapacağınıza inanıyorum. Sizlere bahsettiğim yerlere bakıldığında bu şahıslar ve
ERGENEKON hakkında çok önemli bilgi ve belgelere ulaşacaksınız. Ancak tekrar
hatırlatmak istiyorum ki buralara sivil bir savcı nezaretinde bakılması gerekmektedir. Aksi
takdirde daha önceleri olduğu gibi yine olaylar kapatılacak, mühimmat ve silahlar yok
edilecektir” şeklinde ifadeler içerdiği anlaşılmış, ihbar üzerine şüpheliler Ali TÜRKŞEN,
Halil CURA, Sadettin DOĞAN ve Ferudun ARSLANsoruşturmaya dahil edilmişlerdir.

 
DENİZE MÜHİMMAT ATILMASI OLAYI
Cumhuriyet Başsavcılığımızca Beykoz Poyrazköy’de yapılan aramalar sırasında ele

geçen mühimmatlar ile ilgili olarak yürütülen soruşturma nedeniyle şüphelilerden Ercan
KİREÇTEPE’nin evinde 22.04.2009 tarihinde yapılan arama sırasında Sat Grup
Komutanlığına görevli Deniz Yüzbaşı Özgür Kaya’dan kendi malzeme kutusunda bulunan
mühimmatı ortadan kaldırması için yardım istediği, bunun üzerineDeniz Yüzbaşı Özgür
Kaya’nın,Ercan KİREÇTEPE’nin Sat Grup Komutanlığında bulunan malzeme kutusunda
gizlediği 700 adet 9 mm, 5,56 mm tabanca ve tüfek mermisi ile 5 adet duman ve aydınlatma
fişeğini bulunduğu yerden aldığı, aydınlatma fişeklerini kendi malzeme kutusunda sakladığı,
mermileri de Ege Denizinde yapılan bir tatbikat sırasında gemiden denize attığının tespit
edildiği, buolay ile ilgili olarak Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından
yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheli Ercan KİREÇTEPEhakkında askeri eşyayı
gizlemek, çalmak, Deniz Yüzbaşı Özgür Kaya hakkında askeri eşyayı kasten tahrip etmek,
gizlemek suçlarından23.07.2009 tarihli iddianame ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri
Mahkemesine ceza davası açıldığı, yargılamanın halen devam ettiği tespit edilmiştir.

 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü hizmetlerinde

kullanılmakta olan 155 mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat:12.53’te İhbar No:5309
sayılı mail ihbarında;

“SAYIN YETKİLİLER Ben Deniz Kuvvetleri bünyesinde çalışan bir askerim.
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İsmimi veya rütbemi söylemem kendimi ve daha önemlisi ailemi tehlikeye atacağından bu
bilgileri açıklamamamı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Sizlere birlikte çalıştığım ve
ERGENEKON Terör Örgütü üyesi Deniz Kuvvetleri mensubu bazı şahıslar hakkında bilgi
vermek istiyorum. Sizlere şahıslardan temin ettiğim belge ve dokümanları gösterdikçe ne
kadar haklı olduğumu anlayacaksınız. Bu şahıslar ERGENEKON Terör Örgütü adına
faaliyetlerde bulunmakta ve Deniz Kuvvetleri içerisinde örgütün propagandasını yapmaktadır.
Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan, onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf
eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri
bünyesinde kurulan ve bugüne kadar çeşitli eylemleri hayata geçirilmiş olan kafes eylem
planıdır ve bu eylem planının içerisinde … Koramiral A….. den, Koramiral K.’ dan tutun da
alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50’ye yakın kişinin yer aldığını gördüm. Kafes
Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler yaparak ülkede ERGENEKON
örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması, Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli
yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın kuruluşları aracılığı ile ERGENEKON’a
destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim vatandaşlarımızın tehdit edilerek can
güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak hükümetin içeriden ve dışarıdan baskı altına
alınması ve ülke gündemini değiştirerek ERGENEKON davasının boşa çıkarılmasıdır.
Aslında bu bilgileri doğrudan savcılara iletmek istiyordum ancak postanelere güvenmediğim
ve başka da bir yol bulamadığım için size iletiyorum. En kısa sürede ERGENEKON
savcılarına bu bilgileri iletin. Yapılan operasyonlar ve ev aramaları sonucu sizlere
bahsedeceğim şahıslar ellerinde bulanan ERGENEKON belgelerini evlerinde çıkararak daha
güvenli olduğunu düşündükleri iş yerlerine getirdiler. Bunların aranmayacağını
düşünmektedirler. Bu şahıslara ait belgelerinde yerlerini size yazacağım ancak buraların
aranması sivil savcılıkça yapılmalıdır. Aksi takdirde size bahsedeceğim size bahsedeceğim
hiçbir belgeye ulaşamazsınız. Buralarda askeri makamlarca arama yapıldığı takdirde kurum
içersinde güçlü bir yapıya sahip olan bu şahıslar ERGENEKON belgelerini rahatlıkla imha
edebilirler. Ayrıca ERGENEKON ‘un nasıl çalıştığına ve Deniz Kuvvetleri içersinde nasıl
yapılandığına dair elde ettiğim çok önemli bir belgeyi de sizlere gönderiyorum. Bu şahıslar
şunlardır. DENİZ KURMAY KIDEMLİ ALBAY ŞAFAK YÜREKLİ, Şafak YÜREKLİ,
ERGENEKON sanıkları Em. Bnb. Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK’ e, İlyas ÇINAR’ a, Hasan
Ataman YILDIRIM’ a ve Levent GÖKTAŞ’ a çeşitli askeri gizli ibareli belgeleri sızdırmıştır.
Ayrıca hiçbir hiyerarşik bağı olmamasına rağmen C. G. isimli şahsa gizli askeri bilgileri
sızdırmaktadır. Bunu ERGENEKON adına yapmaktadır. Ayrıca ERGENEKON üyeleri Şafak
YÜREKLİ’ yi desteklemekte ve yükselmesi için ellerinden geleni yapmaktadır. Doğu
PERİNÇEK’ in internet ortamındaki faaliyetleri kapsamında kurulmuş olan “Aydınlık
Gelecek Hareketi” adlı mail grubuna üyedir. Bu gruptan sürekli ERGENEKON propagandası
yapan mailleri almakta ve bu mailleri Deniz Kuvvetleri mensuplarına servis etmektedir.
Dezenformasyon, provokasyon amacı taşıyan TSK bünyesinde ulusalcılık argümanını
kullanarak gizli bir oluşum içersinde bulunmaktadır. Ve bu yöndeki düşüncelerini mail olarak
paylaşmaktadır.

Ayrıca ERGENEKON ‘unhedefleri doğrultusunda Deniz Kuvvetleri içersinde
oluşturulan Kafes Eylem Planından da bilgisi vardır. Ve bu plana el altından her türlü desteği
vermektedir.

Şafak YÜREKLİ’ nin kullanmaya başladığı Kurmay Başkanı F. D.’ nin odasında
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çelik kasanın yanındaki kilitli evrak dolabının arkasında CD ve USB gizlemektedir. Gizlediği
bu CD ve USB’ ler özel olarak şifrelenmiştir. Bakıldığında film olarak görülmektedir. Ancak
şifre çözülebilirse içersine ERGENEKON’aait özel dosya ve gündemlerin bulunduğu
göreceksiniz. Ve ofisinde gizlediği SD kartta da çok önemli bilgileri saklamaktadır. Şafak
YÜREKLİ Em. Kora. A.G. ile çok yakın ilişkiler içersindedirler. Em. Kora. A.G. de
ERGENEKON faaliyetleri kapsamında Dezenformasyon, Provokasyon amaçlı faaliyetler
göstermektedir. A.G. ile olan gizli faaliyetlerini perdelemek için kendisinin A. G.’ nin manevi
evladı olduğu bilgisini yaymaktadır. Şafak YÜREKLİ Kur. Alb. Tayfun DUMAN ve Kur.
Kd. Bnb. Emre SEZENLER’i ERGENEKON faaliyetleri noktasında koordine etmektedir.
Kur. Alb. Tayfun DUMAN ve Kur. Kd. Bnb. Emre SEZENLER ile otuz yıl öncesine dayanan
bir dostluklarının olduğunu da duymuştum. Şafak YÜREKLİ’ nin kuzenlerinden K. D. Ekim
örgütü-TDKP-Leninist Kanat mensubudur. Diğer kuzeni C. D. DHKP/C Terör Örgütü
mensubudur.

KUR. KD. ALB. MERT YANIK
 Mert YANIK’ ın ERGENEKON ile bağlantısını davası kapsamında arama

yaptığınız ADD Tekirdağ-Çorlu Şubesi üyesi olan baldızı C. B. yapmaktadır. ÇYDD ile
Deniz Kuvvetleri arasındaki bağlantıyı da Mert YANIK sağlamaktadır. Çalışma odasındaki
iki kütüphanede camlı ve kapaklı bölümlerdeki karton kutular dosyalar Cumhuriyet Stratejiler
klasörleri ve gemi resimleri arasında ERGENEKON ‘a ait belge doküman ve evrakları
gizlemektedir. Bu belgeleri kendisi bana gösterdi. Bunları bulursanız Mert YANIK’ ın
ERGENEKON için ne tür faaliyetlerde bulunduğunu anlayabilirsiniz

KUR. KD. ALB. DORA SUNGUNAY
Dora SUNGUNAY’ ın DHKP/C ve ERGENEKON ile bağlantısını Deniz Kuvvetleri

içersinde neredeyse bilmeyen kalmadı. Zaten kendisinin de bu durumu pek fazla sakladığı
söylenemez. Hemenhemen her samimi ortamda gururlanarak bu durumu ifade eder.

Dora SUNGUNAY, ERGENEKON sanıkları H. Vural VURAL, Sevgi Erenerol ve
Muzaffer TEKİN ile sıkı irtibat içersindedir. ERGENEKON tarafından sürekli
desteklenmekte ve yükselebilmesi için ERGENEKON her türlü desteği vermektedir.

KUR. KD. ALB. MUHARREM NURİ ALACALI
Tayfun DUMAN’ ın iş yerinde intranete bağlandığı iş yerinde kullandığı bilgisayar

çok önemlidir. Bu bilgisayardan ERGENEKON yazışmalarını yapmışlardır. Ancak yapılan
operasyonlar sonucu bu bilgileri sildiklerini duydum. Sildikleri bu bilgiler arasında Muharrem
Nuri ALACALI’ nın hazırladığı Metin ATAÇ’ ın günlükleri de vardır. Nuri ALACALI
ERGENEKON’un talimatı ile Metin ATAÇ hakkında bilgi topluyor, zafiyetlerini tespit ediyor
ve kurum dışından bir yerlere bu bilgileri servis ediyor.

KUR. KD. ALB. Levent GÖRGEÇ
Deniz Kuvvetleri bünyesinde ERGENEKON’ un amaçları doğrultusunda hazırlanan

Kafes Eylem Planı içersinde aktif olarak yer almaktadır. Bu eylem planı çerçevesinde
faaliyetleri bulunmaktadır.

Ayrıca ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasında ki bağlantıyı ERGENEKON adına
sağlamaktadır. Deniz Harp okulundan mezun olan öğrencilerin ÇYDD’ ye bağlı Ata
evlerinden kopmaması konusunda görevlidir. Öğrencilerin Ata evleri ve Karargâh Evleri ile
düzenli olarak irtibatını sağlaması ve ERGENEKON adına faaliyet göstermelerinin
sağlanması konusunda ERGENEKON tarafından görevlendirilmiştir.
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AYDIN ORTABAŞI
Emekli denizcidir. ERGENEKON adına ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasında ki

bağlantıyı sağlamaktadır. Deniz Kuvvetleri öğrencileri ile ilgilenmekte, erkek öğrencileri
kendi kontrolünde olan kız öğrenciler aracılığı ile ERGENEKONa kazandırmaya
çalışmaktadır. Çeşit etkinlikler düzenleyerek kız öğrencilerin erkekler ile tanışmasını
sağlamakta ve mezun olduktan sonra da ERGENEKON adına faaliyet yürütmeleri için
uğraşmaktadır. Ayrıca ÇYDD’ nin düzenlediği mitinglere katılan Deniz Kuvvetleri
öğrencilerine maddi menfaat sağlamaktadır.

KUR. KD. ALB. TAYFUN DUMAN
Bu şahsın bilgisayarında Deniz Kuvvetleri içersinde bulunan ERGENEKON

mensuplarının bütün yazışmalarını bulabilirsiniz. Ancak yapılan operasyonlar sonucu bunların
silindiğini duymuştum. Bu bilgisayarı kendilerine üst olarak seçmişlerdir. ERGENEKON
adına yapılan bütün fişleme vs. gibi örgüte yazılan raporlar bu şahsın iş yerinde kullandığı
bilgisayarındadır.

Tayfun DUMAN’ ın ERGENEKON içersindeki diğer önemli bir görevi de Türk Solu
grubunu yönlendirmek ve Türk Solun grubunun ERGENEKON ile bağlantısını sağlamaktır.
Ayrıca ofisinde çalışma masasının sağındaki duvara sabitlenmiş buzdolabının altında da
örgüte ait belgelerin bulunduğu CD’ ler bulabilirsiniz.

KUR. KD. ALB. İ. KORAY ÖZYURT
Deniz Kuvvetleri içerisinde ERGENEKON’un sıkı savunucularındandır. Doğu

PERİNÇEK ve Şule PERİNÇEK ile örgütsel bağlantısı bulunmaktadır. Sıksık Doğu
PERİNÇEK’ i Silivri’ de ziyaret etmek istediğini söylemektedir. Ayrıca İstanbul’a gittiğinde
Şule PERİNÇEK’ in yanına uğramadan dönmediğini söylüyor. Adeta İşçi Partisi ve
ERGENEKON’un Deniz Kuvvetleri temsilcisi gibi faaliyet yürütüyor.

Kendi odasında ERGENEKON’a ait gizli belgeleri de saklamaktadır. Bu belgeler
odasına girildiğinde soldaki dolabın altındadır” Şeklinde ifadeler içeren ihbar üzerine
şüpheliler Şafak YÜREKLİ, Mert YANIK, Dora SUNGUNAY, Muharrem Nuri ALACALI,
Levent GÖRGEÇ,Tayfun DUMAN, İbrahim Koray ÖZYURT, Aydın ORTABAŞI
soruşturmaya dahil edilmişler, mevcut deliller sebebiyle şüphelilerden Aydın ORTABAŞI
yönünden soruşturma bu dosyadan ayrılarak 2009/827 sayılı dosyası ile birleştirilmiştir.

 
24.05.2009 tarihli “SAYIN YETKİLİLER” ibaresi ile başlayan 5309 nolu e-mail

ihbar ekinde gönderilen; “ADI, SOYADI, RÜTBE, GÖREV BÖLGE, EV TEL, İŞ TEL, CEP
TEL, mail 1, mail, 2, NOT” şeklinde şematik listede soruşturma kapsamında hakkında işlem
yapılan;

“Levent GÖRGEÇ KD.ALB. BEYLERBEYİ- İSTANBUL 5356958487-
5326407063-5326407063 lgorgec@gmail.com Cem Gürdeniz takibinde imaj olarak parlayan
yıldızımız, Eğitimi Bülent ŞENSES ile beraber organize edecekler.”

“ALİ TÜRKŞEN KD.ALB. UMURYELİ-BEYKOZ-İSTANBUL 5323010969-
5335646740 aliturksen@yahoo.com Bahai Mahfili ile bağlantısı devam edecek”

“MERT YANIK KD.ALB. BEŞİKTAŞ- İSTANBUL 2623533051 2623713880
5323461388-5338123524-5338123524 mertyanik@hotmail.com Cumhuriyet gazetesi alt
istişare heyetindedir”

“T. A. E.DİŞTBP. KD.ALB. 532………. Özer, F. Amirallere yeni kadın. Cengiz



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

Erol ve B. Y. sor. Ayarlanan yer konusunda daha hassas olacak.”
“AYDIN ORTABAŞIE. ALB. Türkan Saylan ve Serdar Okan ile görüşsün”
K.E. YB. GÖLCÜK- KOCAELİ Üniversitesindeki örgütlenmeyi takip eder. Liselere

girildi Tayfun Duman ekibi bilir
H.D. KD. BÇVŞ. ANADOLUKAVAĞI- İSTANBUL 216…….. 216……….

532……… Halil Cura irtibatı var
SADETTİN DOĞAN KD. BÇVŞ. ANADOLUKAVAĞI- İSTANBUL 546960…

dogansadettin@hotmail.comEşinin Gata’ da ki tanıdıklarından yararlanılabilir
FERUDUN ARSLANKD.BÇVŞ.  ANADOLUKAVAĞI-  İSTANBUL

212268……….541422…….. arslanferudun@hotmail.com Operasyonel faaliyetlerde iyi iş
çıkarır

HALİL CURAKD.BÇVŞ. BEYKOZ- İSTANBUL 212281……..532606…….. –
532606…….. halilcura@gmail.comEkibi operasyon el faaliyette çok başarılı çok yönlü
ilişkileri etkileyici

P. K. Dilek BOZKAYA’ nın yerine gelen eleman T. A.; Kontrol. Görüntü arşivi var”
Şeklinde şahıslar ile alakalı örgütsel notlarolduğu anlaşılmıştır.

 
ŞüpheliSerdar ÖZTÜRK’ ün Ankara Çankaya İlçesi Kavaklıdere Bestekar sokak No:

17/2 sayılı adreste bulunan Aden Hukuk Bürosu isimli iş yerinde 04.06.2009 tarihinde yapılan
aramada çalışma masasının üzerinde bir adet 11x4 cm ebadında “Dilek Bozkaya” ibaresi ile
başlayıp “tamamdır” ibaresi ile biten tek yönlü bilgisayar çıktısı dokümanda;

“ Dilek Bozkaya: (Ali Türkşen Görüntü+Resim, Alb. İlyas Çınardan Sorulacak)
B. Y. ( S. B. kullanıma hazır)
P. K.: S. T. A. (Çalışması tamam görüntü+resim)
Zuhal Azeri: F. İ.(tamamdır)
Hülya Metin (Havacılardan tamamdır) şeklinde ibarelerin olduğu görülmüştür.
İhbar ekinde gönderilen belgelerde: ALİ TÜRKŞEN Bahaî Mahfili ile bağlantısı

devam edecek” şeklinde notlar bulunduğu,
Şüpheli Serdar Öztürk ten elde edilen belgede: Dilek Bozkaya: (Ali Türkşen

Görüntü+Resim,Alb.İlyas Çınardan Sorulacak) şeklinde bilgiler bulunduğu,bu bilgilerin ihbar
mektubu ekindeki bilgiler ile örtüşeceknitelikte olduğu,

İhbar ile ilgili yapılan çalışmalarda Ali Türkşen, Halil Cura, Ferudun Aslan ve
Saadettin Doğan isimli şüphelilerin ERGENEKON soruşturması kapsamında hakkında işlem
yapılan şahıslar ile telefon irtibatları olduğu,şüpheliLevent BEKTAŞ ‘tan elde edilen 3 nolu
DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde bulunan bilgilerde Halil Cura’nın isminin geçtiği tespit
edilmiştir.

 
ERMENİ ASILLI TÜRK VATANDAŞLARININ TEHDİT EDİLMESİ:
23.05.2009 tarihli ihbarda ;
“Bugüne kadar bu eylem planı dâhilinde hayata geçirilen bazı eylemlerden de örnek

vermek istiyorum. Kasımpaşa postanesinden Ermeni kiliselerine, gazetelere gayrimüslim
vatandaşlarımızın evlerine tehdit içerikli mektupların gönderilmesi bu plan dâhilinde
yapılmıştır. Burada da amaç kargaşa ve kaos çıkarmaktır. Kasımpaşa postanesinde güvenlik
kameralarının olmaması burayı tercih etmelerindeki en büyük etkendir” ibarelerinin yer
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alması üzerine Kasımpaşa Postanesinden tehdit mektubu gönderilip gönderilmediği yönünde
yapılan çalışmalarneticesinde;

 03.05.2007 tarihinde Beyoğlu İlçesi Kasımpaşa Postanesinden İstanbul’da bulunan
bazı Ermeni okullarına “Temel MALATYALI Karadeniz Mahallesi Trabzon Sokak No.3/1
Avcılar İstanbul” isim ve adresi ile gönderilen 2 sayfalık “SON UYARI VE İKAZ” başlıklı,
“İlgili bütün kuruluşlara gönderilmiştir Bu Muhtıra ve harekât Türk Milletinin geleceği ve
birlikte yaşamasının devamı için başlatılmıştır Saygılarımızla” ibareleri ile son bulan
bilgisayar çıktısı mektubu gönderen Temel Malatyalı isim ve adres üzerinde yapılan
çalışmalarda böyle bir adresin bulunmadığı, isim ile ilgili çalışmalarda herhangi bir kaydının
olmadığı anlaşılmıştır.

Temel MALATYALI ismi ile gönderilen tehdit mektubunda özetle ;
“Ülkenin içinde bulunduğu huzurun bozulmasına yöneliklik çalışmalarda son

noktaya gelindiği. Bölgesel ırkçılık ve radikal dincilikle ülkenin huzurunu bozmak isteyenlere
gerekli cevap verileceğini. Bu gruplara karşı anti gruplar olarak cevap verme ve tavır koyma
düşüncelerinin askıya alarak ertelediklerini. Hrant DİNK cinayetinden sonra milletin mensup
olduğu ülkeyi unutarak “Hepimiz Ermeniyiz. Hepimiz Hrant DİNK’ iz.” Irkçılık ve isyan
girişimlerine hareket ettiklerini, ülkemizi dış devletlere şikâyet etmekte ve zor durumda
bırakıldığı,

Ülkemizde legal ve illegal yollarla birçok Ermeni vatandaşımızın yaşadığı, Ermeni
asıllı vatandaşlarımızı bulunmuş oldukları görevlerde, sosyal faaliyetlerde Türk Devletinin
savunucusu olarak görme arzularının olduğu, bu ayrılıkçı ve bozguncu düşüncelere karşı artık
Ermeni vatandaşların harekete geçerek ülkemizde yaşayan soydaş ve dindaşlarını haklı yönde
savunma mecburiyeti doğduğunu, yapılacak savunma ve beyanatları yayın, basın ve
meydanlardan takip edeceklerini, yoksa ne kadar Ermeni’nin, ne kadar Türk’ ün var olduğu
zaman içinde görülerek tabutlar içinde sayımının yine Ermeni vatandaşların yapma
mecburiyetinde kalacaklarını,bu değerlendirmenin bütün ayrılıkçı grupları kapsadığı,

PKK Terör Örgütünün yok edilmesine karşı gerekli cevabın Kürt vatandaşlarımızın
vermesi gerektiğini, Ülkemizde Kürt asıllı Devlet hiyerarşisi içerisinde çalışan
vatandaşlarımızın olduğunu, Ülke içinde hain ve casusların olduğunu, bunları “biz” diye tabir
ettiği grubun tespit ettiklerini, bu açıklamayla teröre ve ayrılıkçı düşüncelere kimlerin ortak
hareket etmesi gerektiğini belirtiklerini, ayrılıkçı düşünce yandaşlarına ve suskunluğunu
sürdüren gizli hain ve ihanet içinde bulunanlara karşı tavırlarını acımasızca
sürdüreceklerini…” belirten yazının sonunda;

“SON BİR MUHTIRADIR, YENİSİ TEKRARLANMAYACAKTIR.” şeklinde
ifadelerin bulunduğubelirlenmiştir.

 Yapılan araştırmada sözkonusutehdit mektubunun Surp Haç Yatılı Ermeni Lisesi,
Özel Kalfayan Ermeni Kız Yurdu, Loven Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu, Özel
Tarkmancaş Ermeni İlköğretim Okulu, Karagözyan Ermeni İlköğretim Okulu, Getronagan
Ermeni Lisesi,Özel Topkapı Levon Ermeni İlköğretim Okulu Bezciyan Ermeni İlköğretim
Okulu, Eseyan İlköğretim Okulu ve Özel Dadyan Ermeni Lisesi’ne gönderildiği ,

     İhbarda belirtilen Kasımpaşa Postanesinden Ermeni kiliselerine, okullarına,
gazetelere, gayrimüslim vatandaşların evlerine tehdit içerikli mektupların gönderilmesi
eyleminin bu şekilde gerçekleştirildiği, ihbar içeriğinin, şüpheli Levent BEKTAŞ’tan ele
geçen DVD‘deki kayıtların birbiriyle örtüştüğü anlaşılmıştır.
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B-) ŞÜPHELİLERİNBİREYSELDURUMLARI:
1- Şüpheli Levent BEKTAŞ
a-Savunmaları:
 Emniyet beyanı
1967 yılında Buca-İzmir’de doğduğunu, 1981 yılında Deniz Lisesine başladığını,

1985 yılında Harp Okuluna başlayıp 1989 yılında bitirdiğini, 1990 yılında Sat Kurs
Komutanlığını kazandığını, 1991 yılında bu kursu bitirerek Sat Grup Komutanlığında göreve
başladığını, 2002 yılına kadar SAT Grup Komutanlığında çeşitli kadrolarda görev yaptığını,
2002 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı Plan Şubeye SAT /SAS Plan
Subayı olarak atandığını, 2004 yılına kadar aynı göreve devam ettiğini, 2005 yılı ortalarında
görevli olarak Bosna Hersek’te Deniz Kuvvetleri adına çalıştığını, 2006 yılı Temmuz ayında
dönerek, Sat Kurs Komutanı olarak görev yapmaya başladığını,2007 yılı Temmuzuna kadar
aynı görevde çalışmaya devam ettiğini, Temmuz ayında istifa dilekçesini vermesi akabinde
birikmiş olan izinlerini kullanarak 2007 yılının Ekim ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile
olan ilişkisini kestiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında çalıştığı süre zarfında yoğun
çalışma temposu ve uzun süreli evden uzak kalması nedenleriyle düzenli bir aile hayatı
yaşamak için istifa dilekçesini verdiğini, sonra özel bir firmada ücretli olarak çalışmaya
başladığını ve burada yönetici pozisyonunda halen çalışmakta olduğunu,

Hakkında bu soruşturma çerçevesinde işlem yapılan kişilerden Gürbüz ÇAPAN ve
Tuncay ÖZKAN isimlerini medyadan duyduğunu, diğer kişileri tanımadığını,

0533690…., 0533477…. numaralı cep telefonlarını kullandığını ,
levent.bektas@gmail.com. ,lbektas@flashscania.commail adreslerinin olduğunu,
Muzaffer TEKİN, Semih Tufan GÜLALTAY, Sedat PEKER, Oktay YILDIRIM,

Alparslan ASLAN isimli şahısları tanıyıp tanımadığı ve tanıdığı şahıslar ile olan ilişkilerinin
neler olduğunu detaylı bir şekilde açıklaması sorulduğunda; Kendisine sayılan bu isimlerden
sadece Sedat PEKER’ i tanıdığını, kendisiyle birkaç defa 2000’li yılların başlarında kendisini
eski futbolcu olarak tanıdığı Beykoz’lu Yaşar DURMUŞOĞLU vasıtasıyla görüştüğünü,
görüşmelerinin günlük hal hatır sorma çerçevesinde olduğunu, 7-8 yıldır kendisini
görmediğini,

Mustafa Levent GÖKTAŞ isimli şahsı tanıyıp tanımadığı, tanıyorsa ilişki ve irtibatını
detaylı olarak anlatması sorulduğunda; MustafaLevent GÖKTAŞ’ ın 1993–94 yıllarında
Beykoz’da bulunan Sat Grup Komutanlığına kurbağa adam kursuna yaklaşık 15–20 kişilik bir
ekiple beraber geldiğini, o dönemde TSK bünyesindeki diğer kuvvetlerden bu kursu almak
için Komutanlıklarına ekiplerin geldiğini, kendisini ilk olarak orada tanıdığını, Mustafa
Levent GÖKTAŞ’ ın kendisinin askeri hiyerarşide rütbece üstü olduğunu, bu kursun genelde
1-1.5 ay arası sürdüğünü, kursu kendisinin bağlı bulunduğu birimin vermediğini, fakat
komutanlık binasının ve alanının küçük olmasından dolayı kurs almaya gelenler ile ev sahibi
misafir pozisyonunda görüştüğünü, Mustafa Levent GÖKTAŞ ile de bu çerçevede o tarihlerde
tanıştığını, daha sonra kendisinin Özel Kuvvetler MAK Alay Komutanı olana kadar
görüşmediğini, 2000’li yıllara kadar görüşmediğini, Özel Kuvvetler MAK ve SAT
Komutanlıkları arasında yapılan müşterek toplantı ve eğitimlerde karşılaştıklarını, Özel
Kuvvetlerde şehit olan Zafer isimli bir arkadaşlarının Ankara’daki cenazesinde
karşılaştıklarını, daha sonra emeklilik işlemlerini yapmak maksadıyla Ankara’ya gittiğinde
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Çankaya’da bulunan ofisine yalnız olarak ziyarete gittiğini, emekli olması nedeniyle Emekli
Sandığında yapılacak işlemlerin takibi için ona belgelerini verdiğini ya da gönderdiğini,
emekli olduktan sonra İstanbul’dan Edirne’ye geçerken ofisine ziyaret için uğradığını ve
beraber yemek yediklerini, daha sonra tam zamanını hatırlamadığı birkaç kez, yanına
uğrayarak beraber yemek yediklerini, otomotiv sektöründe çalıştığı için kendisine Kia Sorento
marka jip sattıklarını ve yasal prosedürlerini takip ettiklerini, arabayı satmasının akabinde de
kendisiyle birkaç kez görüşüp beraber yemek yediklerini, yine ÖKK’ dan ortak tanıdığı
Ercüment isimli meslektaşlarının Mudanya’daki cenaze töreninde karşılaştıklarını, en son
tutuklanmadan önce kendisiyle İstanbul’da yemek yediklerini, bu yemeklerde yanlarında
farklı kişilerin olduğunu, isim olarak hatırladığını şu an Haldun TÜRKOĞLU, Reha
…(Emekli Askeri Hâkim ya da Savcı), Ersan …(şahsın kayınbiraderi)’ olduğunu, yemekte
genelde ticaretten ve günlük meselelerden bahsettiklerini özellikle görüştüğü konunun
olmadığını, bu yemeklerin önceden planlı olmadığını Mustafa Levent GÖKTAŞ İstanbul’a
geldiğinde kendisini cep telefonundan arayıp hal hatır sorup akşam için müsait olup
olmadığını sorduktan sonra duruma göre akşam buluşup yemek yediklerini, kendisine jipi
sattıktan sonra Edirne’ye cezaevine doğru geçerken birkaç kez uğradığını ve görüştüklerini,
Levent GÖKTAŞ’ ın tutuklanmasından sonra kendisinin eşini telefonla arayarak herhangi bir
ihtiyacının olup olmadığını sorduğunu, daha sonra Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ın eşi Silivri’ye
cezaevine giderken yanına uğrayarak arabayı satıp satamayacağını sorduğunu, kendisinin de
piyasa araştırması yaptığını fakat herhangi bir müşteri çıkmadığını, en son geçen hafta eşinin
ve kayınbiraderinin kendisini arayarak arabayı satacaklarını, borcu yoktur yazısını alıp
alamayacağını sorduğunu, kendisinin de söz konusu borcu yoktur kâğıdının alınmasına
yardımcı olup kargoyla Ankara’ya kayınbiraderine gönderdiğini,

Ergenekon Terör Örgütü soruşturması kapsamındayakalananisimlerden bir kısmını
medyadan duyduğunu, önemli bir kısmınıtanımadığını,

Aynı soruşturma kapsamında kendisi ile birlikte hakkında işlem yapılan Mustafa
Turhan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT isimli şahısları tanıyıp
tanımadığı ve tanıdığı şahıslar ile olan ilişkilerinin neler olduğu hususu sorulduğunda;
Bahsedilen isimlerin kendisinin SAT Grup Komutanlığında görev yaptığı süreç içerisindeki
mesai arkadaşları olduğunu ve kendileriyle hala görüştüğünü,

İşçi Partisi genel merkezinde yapılan aramada; Çok gizli ibareli “Konu: İP /
Karargâhevleri” başlıklı yazının içeriğinde, “İşçi Partisi ve Alevi kesimin yanı sıra bazı TSK
mensupları ve memurların da katılımıyla, emperyalistlerle Cumhuriyet karşıtları yıkıcıları ile
mücadele amacıyla bir harekât başlatıldığı yönünde hassas kaynaktan bilgiler intikal etmiştir.
Yürütülecek bu çalışmalarda hiçbir kurum ve oluşumun zarar görmemesi için “karargâh
evleri” adı altında, çekirdek kadroların oluşturulmasının öngörüldüğü alınan bilgilerdendir.”
yazdığı, devamında “Karargâhevleri” hakkında bilgiler verildiği, yazının sonlarına doğru
faaliyet içersinde yer alan şahısların, değişik başlıklar altında isimlerinin yazıldığı , söz
konusu belge ve yapılanmadan haberinin olup olmadığı sorulduğunda; Kendisine sorulan
soruda geçen İP/Karargâhevleri belgesini ilk kez burada gördüğünü, kendisinin bu
dokümanlardan herhangi bir bilgisinin olmadığını ve hiçbir faaliyetine kesinlikle
katılmadığını,

Soruşturma çerçevesinde ele geçen örgütsel dokümanları ilk kez gördüğünü,bahse
konu belge hakkında bilgisinin olmadığını, belgeleri kimin hazırladığını bilmediğini, bu
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çerçevede kendisine herhangi bir görevin teklif edilmediğini,
Cumhuriyet Çalışma Grubu ve faaliyetleri hakkında bilgisinin olup olmadığı ve

kendisine bu faaliyetler çerçevesinde herhangi bir görevin verilip verilmediği sorulduğunda;
CumhuriyetÇalışma Grubu ve faaliyetlerini ilk kez burada duyduğunu,

2003–2004 yıllarında yapılması planlanan SARIKIZ, AYIŞIĞI, YAKAMOZ ve
ELDİVEN kod adlı darbe planlarından bilgisinin olup olmadığı ve kendisine bu planlar
içerisinde herhangi bir görevin verilip verilmediği sorulduğunda; Darbe planlarından herhangi
bir bilgisinin söz konusu olmadığını,

Mustafa Levent GÖKTAŞ’ tan elde edilen dijital verilerin incelenmesinde, özellikle
askeri ve yargı organlarında önemli görevlerde bulunan üst düzey personel ve yakınları
hakkında değişik bayanlarla çekilmiş uygunsuz görüntülerinin bulunduğu ve bu görüntülerin
düzenli bir şekilde arşivlendiği tespit edilmiş, Mustafa Levent GÖKTAŞ’ tan elde edilen
bahse konu belge, doküman, görüntüler hakkında bilgisinin olup olmadığı, düzenli bir şekilde
arşivlenen bubelgelerin saklanmasının nedeni ne olacağı, Levent GÖKTAŞ bu görüntü ve
belgelerin hazırlanmasında kendisine bir görevin verilip verilmediği sorulduğunda;Kendisinin
böyle bir belge olduğundan basın aracılığıyla bilgi sahibi olduğunu, bu kapsamda kendisine
herhangi bir görev verilmediğini,

02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık
alan içerisinde, toprağa gömülü vaziyette, 27 adet TNT tahrip kalıbı, 100 gram civarında
COMPOSE A plastik patlayıcı madde, 155 cm. uzunluğunda infilaklı fitil ile 3 adet elektrikli
fünye ele geçirilmiş olduğu, ele geçirilen mühimmat ve patlayıcı maddeler hakkında bir
bilgisinin olup olmadığı, bu malzemeleri kimlerin, ne amaçla sakladıkları, nereden temin
edildiği sorulduğunda; Kendisinin bu malzemelerle bir ilgisinin olmadığını, kim tarafından ne
amaçla saklandığını bilmediğini, nerelerden temin edildiği konusunda herhangi bir bilgisinin
olmadığını,

23.02.2009 tarihinde gelen bir ihbarda “20–25 gün önce Beykoz da ormanlık alan
içersinde yüklü miktarda patlayıcı bulunduğunu, Emekli Albay Levent GÖKTAŞ’ a bağlı bir
ekip tarafından bu patlayıcı maddelerin eylemde kullanılmak üzere gömdüğünü, bu ekibin
özel eğitim almış askerlerden oluştuğunu ve Ergenekon adına eylem yapmak için Levent
GÖKTAŞ’ tan talimat beklediğini, Levent GÖKTAŞ’ tan bir emir geldiğinde ekibin harekete
geçeceği, ayrıca ekibin içersinde Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Turhan ECEVİT,
Eren GÜNAY ve Erme ONAT isimli şahısların olduğunu, bunların Ergenekon’a bağlı hareket
ettiğini ve şahıslardan cezaevinde bulunan Levent GÖKTAŞ’ ın sorumlu olduğundan”
bahsedildiği, ihbarın gönderildiği tarihten, kastedilen patlayıcıların 02.02.2009 tarihinde
Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık alan içerisinde ele geçen
patlayıcı ve mühimmatların olduğu anlaşılmış, bahsedilen patlayıcıları nereden ve kim
vasıtasıyla ne amaçla temin ettiği, ele geçmeseydi bu patlayıcıları nerede ne amaçla
kullanacağı, halen cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa Levent GÖKTAŞ ile irtibatı ne şekilde
sağladığı, bu konulardan başka kimlerin haberinin olduğunu, kendisine bu konularda
yardımcıolan birinin olup olmadığını ayrıntılı olarak açıklaması sorulduğunda; Kendisinin bu
patlayıcıların nereden kimin vasıtasıyla ve ne amaçla temin edildiği konusunda herhangi bir
bilgisinin olmadığını, Mustafa Levent GÖKTAŞ ile yukarıda bahsetmiş olduğu Haldun
TÜRKOĞLU ve eşinden sağlığı ve sıhhati hakkında bilgi sorduğunu,

Aynıdoğrultuda yapılan başka bir ihbarda; “Önceki ihbarında adı geçen şahısların
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Ergenekon adına yeni eylemler yapmak için hazırlık yaptıkları, ellerinde yüklü miktarda
patlayıcı ve silah bulunduğu, zaman olarak biraz bekleyecekleri, Levent GÖKTAŞ’ ın serbest
bırakılmaması durumunda Ergenekon Savcılarına yönelik büyük bir eylem yapacakları, bu
eylem için ellerinde bulunan patlayıcı ve silahları Bedrettin DALAN’a ait araziye gömdükleri,
bu olaydan DALAN’ ın haberi olduğundan” bahsedildiği. İhbar doğrultusunda yapılan
çalışmalarda, ihbarda patlayıcı ve mühimmatıngömüldüğü yerin,soruşturma kapsamında halen
firari olan Bedrettin DALAN ile ilişkili İSTEK SERVİS EĞİTİM VE OTO KİRALAMA
TİCARET A.Ş.’ye ait olduğu anlaşılmış, adı geçen şirkete ait olduğu anlaşılan Beykoz Poyraz
Köyü Keçilik Mevkii 138 ada/parsel içerisinde binaları olan tarla ve bahçe ile çevresinde
21.04.2009 tarihinde yapılan kazı çalışmaları neticesinde; 15 adet lav silahı, 10 adet el
bombası, 30 adet sis bombası, 3 adet gösteri bombası, 500 gr C4 patlayıcı, 550 adet mermi ve
14 adet aydınlatma fişeğİ ele geçirilerek ihbarın doğruluğu teyit edilmiş, bahsedilen
patlayıcıları nereden, kim vasıtasıyla ne amaçla temin ettiği, ele geçmeseydi bu patlayıcıları
nerede ne amaçla kullanacağı, tüm bu malzemeleri ne şekilde gömdüğü, bu konulardan başka
kimlerin haberinin olduğu, kendisine bu konularda yardımcı olan birinin olup olmadığı, bu
malzemeler haricinde, sakladığı, ya da gömdüğü, başka malzemelerin olup olmadığı,
soruşturma kapsamında halen firari sanık durumunda bulunan Bedrettin DALAN’ ın bu
konudan haberinin olup olmadığını detaylı olarak açıklaması sorulduğunda; Kendisinin söz
konusu malzemelerle ilgili hiçbir bilgi ve ilgisinin bulunmadığını,

Tape No; 5701 01.04.2009 tarihinde saat 11.12 sıralarında 0533380….. Nolu
telefonu kullanan MUSTAFA TURAN isimli şahıs ile yaptığı görüşmede özetle; Mustafa
TURAN’ ın kendisine “Hiç aradığın sorduğun yok ya” dediği, Kendisinin “Ben özellikle bir
ara özellikle kimseyi aramadım kestim muhabbetlerimi” dediği, Mustafa TURAN’ ın “Ben
dedim acaba bunu Silivri Ceza Evine mi attılar diye düşündüm yani” dediği, Kendisinin “İşte
senin gibi soranlar şeyler yüzünden kestim bilmem ifade edebildin mi?” dediği, Mustafa
TURAN’IN “Neyse alırlar senide alırlar bir gün yani” dediği, Kendisinin “Sizin gibi adamın
arkadaşı olduktan sonra zaten gerek yok” dediği, Mustafa TURAN’IN “Komutanım Maslak
Ordu Evinde tamam mı?”dediği, Kendisinin “Maslakta mı?” dediği , görüşmede ismi geçen
Mustafa TURAN isimli şahsın kim olduğu, bu şahısla olan ilişkilerinin neler olduğu,
görüşmede Mustafa TURAN isimli şahsın “Neyse alırlar senide alırlar bir gün yani” dediği,
Kendisinin de “Sizin gibi adamın arkadaşı olduktan sonra zaten gerek yok” derken neyi
kastettiği, ayrıca bu görüşmenin ardından Mustafa TURAN isimli şahsın kendisine
“Komutanım Maslak Ordu Evinde tamam mı?” dediği, Kendisinin “Maslakta mı?” dediği
tespit edilmiş, görüşmede bahsettiği komutanın kim olduğu ve görüşmeyle ilgili detaylı bilgisi
sorulduğunda; Görüşmede geçen neyse alırlar senide alırlar bir gün yani sözünün espiri
mahiyetinde söylenmiş bir söz olduğunu,

Tape No: 5699 24.03.2009 tarihinde saat 11.06 sıralarında 0534863…. nolu telefonu
kullanan X ERKEK ŞAHIS isimli şahıs ile yaptığı görüşmede özetle; X ERKEK şahsın
kendisine “Oradan çıktık ııı şimdi burada biraz daha hassas telefonları şey yaptırmıyorlar”
dediği, Kendisinin “Kapatıyorlar” dediği, X ERKEK şahsın “Aç... Kapatıyorlar da ben yine
sessize aldırdım ama yanımda değildi yani şimdi Başkanın yanındaki öter televizyondan
anlaşılıyor ya” dediği, Kendisinin “Olmazda Başkana” dediği, Şeklinde görüşmenin geçtiği
anlaşılmış. Görüştüğü X ERKEK şahsın kim olduğu, bu şahısla olan ilişkilerinin neler olduğu,
içeriğin de isimleri geçen şahıslarla olan ilişki ve irtibatlarının neler olduğu, görüşmede X
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ERKEK şahsın “Aç... Kapatıyorlar da ben yine sessize aldırdım ama yanımda değildi yani
şimdi Başkanın yanındaki öter televizyondan anlaşılıyor ya “dediği, Kendisinin “Olmazda
Başkana”dediği tespit edilmiş. Bahsettiği Başkanın kim olduğu ve Başkanla ilgili bildiklerini
detaylı bir şekilde açıklaması sorulduğunda; Kendisinin şu an bu görüşmeyi
hatırlayamadığını,

Hadımköy Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1. Bulvarı No:109 sayılı Flash
Nakil Vasıtaları San. ve Tic. Ltd. Şti Scania Yetkili Satıcısı ve servisinde yapılan aramada,
HP marka CNF74432X5 seri nolu laptop marka bilgisayarında yapılmış olan incelemelerde
Ergenekon Terör Örgütü kapsamında haklarında işlem yapılan ve halen tutuklu bulunan
Hüseyin GÖRÜM, Muzaffer TEKİN ile tutuksuz yargılanan Emin ŞİRİN’in kilise olduğu
düşünülen bir yerde, başka şahıslarla birlikte toplantı yaptığı değerlendirilen kişilerin
fotoğrafının bulunduğu tespit edilmiş, bahse konu fotoğrafta bulunan şahıslarla olan
ilişkilerinin neler olduğu, bu fotoğrafı bilgisayarında bulundurma amacının ne olduğu ve
fotoğrafla ilgili detaylı bilgisi sorulduğunda; Kendisinin günlük olarak işyerinde internetten
gazeteleri okuduğunu, imajı alınan bilgisayarında ziyaret ettiği tüm sitelerin fotoğraflarının
gözüktüğü için kendisine sorulan fotoğrafın da ziyaret etmiş olduğu haber sitesinden
bilgisayarın hafızasında kaldığını, kendisinin bahse konu şahısları tanımadığını,

Mustafa Levent GÖKTAŞ’ tan elde edilen telefon rehberinde isminin “Levent Sat”
şeklinde ve telefon numarasının kayıtlı olduğu ,yine Mustafa Levent GÖKTAŞ’ a ait 0533
818…. numaralı telefonun, kendisinin kullanmakta olduğu 0533 477 …. numaralı telefonu ile
32 kez, 0533 690 …. numaralı telefonu ile de 115 kez görüşme kaydının bulunduğu tespit
edilmiş, Mustafa Levent GÖKTAŞ ile ilişki ve irtibatının bu kadar yoğun olmasının sebebinin
ne olduğu sorulduğunda; Kendisinin Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ı kahraman bir komutan
olarak tanıdığını, 1993 yılından beri de kendisiyle birçok kez görüştüğünü, emeklilik
sonrasında tutuklanma sürecine kadar da gerek ticari anlamda gerekse ziyaret amaçlı birçok
kez görüşmüş olduğunu,

Mustafa Turhan ECEVİT’ in kullandığı 0533 697 …. numaralı telefonun, kendisinin
kullandığı 533 690 …. numaralı telefon ile 136 kez, 0533 477 …. numaralı telefonu ile de 2
kez görüşme kaydının bulunduğu, Mustafa Turhan ECEVİT ile olan ilişkisi sorulduğunda;
Kendisini 1981 yılından beri tanıdığını, kendisinin şu an görevli olarak yurt dışında olduğunu,
ailecek de görüştüklerini,

Eren GÜNAY’ ın kullandığı 532 253 …. numaralı telefonun, kendisinin kullandığı
533 690 …. numaralı telefon ile 5 kez görüşme kaydının bulunduğu tespit edilmiş, Eren
GÜNAY ile olan ilişkisisorulduğunda; Eren GÜNAY’ ın kendisinin rütbece astı olduğunu ve
birlikte görev yaptıklarını,

Erme ONAT’ ın kullandığı 532 346 …. numaralı telefonun, kendisinin kullandığı
533 690 …. numaralı telefon ile 29 kez, görüşme kaydının bulunduğu, Erme ONAT ile olan
ilişkisi sorulduğunda; Erme ONAT’ ın kendisinin rütbece astı olduğunu ve birlikte görev
yaptıklarını,

Ercan KİREÇTEPE’ nin kullandığı 542 633 …. numaralı telefonun, kendisinin
kullandığı 533 690 …. numaralı telefon ile 1 kez, 0533 477 …. numaralı telefonu ile de 1 kez
görüşme kaydının bulunduğu, Ercan KİREÇTEPE ile olan ilişkisi sorulduğunda; 1985’ten
beri tanıdığını, Ercan KİREÇTEPE’nin sınıf arkadaşı olduğunu ve beraber görev yaptıklarını
beyan etmiştir.
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 Savcılık beyanı
 İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeyi aynen tekrar ettiğini,

Ergenekon soruşturması kapsamında bulunan şahıslardan en yakın görüştüğü tanıştığı kişinin
Mustafa Levent GÖKTAŞ olduğunu, Mustafa Levent GÖKTAŞ ile hatırladığı kadarıyla
1993–1994 yıllarında görev yapmış olduğunu, Mustafa Levent GÖKTAŞ ile SAT (Su Altı
Taaruz) Komutanlığına Özel Kuvvetler Komutanlığından kurbağa adam kursuna katılmak
üzere geldiğinde tanıştığını, kendisinin o tarihte üsteğmen, Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ın ise
yüzbaşı veya binbaşı olduğunu, Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ı kahraman bir subay olarak
tanıdığını, kendisi ile zaman zaman telefonla görüşmelerinin olduğunu, tam olarak
hatırlamamakla birlikte 1996 yılında Kardak'a yapılan operasyon sırasında Özel Kuvvetler
Komutanlığındaki timde görev almış olabileceğini, yine Özel Kuvvetler Komutanlığı ile
müşterek düzenlenen kurs, seminer, toplantılarda bir araya geldiklerini, Mustafa Levent
GÖKTAŞ’ ın saygı duyduğu bir komutanı olduğunu, kendi bölüklerinde herkesin Mustafa
Levent GÖKTAŞ’ ı Güneydoğuda kahramanlıklar yapmış, başarılı bir komutan olarak
bildiğini, kendisinin 2007 yılında yine kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki
görevinden ayrıldığını, şu andaFlash Nakil Vasıtaları Şirketinin hissedarı ve genel müdürü
olarak çalışmaya başladığını, 2007 yılında soy ismini hatırlayamadığı Özel Kuvvetlerde
görevliyken Güneydoğuda şehit olan Zafer Binbaşının cenazesinde Kocatepe Camii
bahçesinde ayaküstü görüştüklerini, yine Bursa'da Ercüment Binbaşının cenazesinde
görüştüklerini, ayrıca 2008 yılında Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ın ofisine gelerek aracını
değiştirmek istediğini, kendisine bir Sorento jip sattıklarını, İstanbul’a gelip gidişlerinde
muhakkak görüştüklerini, ,Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ın tutuklanıp cezaevine girdikten sonra
kendisini cezaevinde ziyaret eden Haldun TÜRKOĞLU isimli Kayseri'de madencilik yapan
şahısla görüştüğünü, bu kişinin Levent GÖKTAŞ'ı nereden tanıdığını bilmediğini, kendisinin
ise bu şahsı yukarıda bahsettiği Zafer'in Ankara'da yapılan cenaze merasiminde tanıdığını, ona
Mustafa Levent GÖKTAŞ'ın halini hatırını sorduğunu, ayrıca eşini arayarak herhangi bir
ihtiyacı olup olmadığı konusunda görüşme yaptıklarını, kendisinin görev yaptığı birliğe Özel
Kuvvetlerde görev yapan subayların kurbağa adam kursu için gelip gittiklerini kendi
birliklerinin küçük bir birlik olmasından dolayı hepsiyle tanışma imkânlarının olduğunu,
Mustafa Levent GÖKTAŞ'a satılan araca dair satış evraklarının çalıştığı işyerinde mevcut
olduğunu, bunları temin edip ibraz edebileceğini, kendisi ile görevdeyken görüşmelerinin
olduğunu, Ankara'da çalıştığı karargaha yanına gittiğini, ziyaret amaçlı görüşmelerinin
olduğunu, kendisinin Ergenekon örgütü ile bağlantısını bilmediğini, Mustafa Levent
GÖKTAŞ'ın bu suçtan tutuklu olup Edirne cezaevinde yatan kişilerden birisinin avukatı
olduğunu, cezaevine gidişinde kendisine uğradığını, Ergenekon örgütünü kendisi ile
konuştuklarını,güncel konular dışında herhangi bir şeyden bahsetmediklerini,

Görev yaptığı yerin Beykoz semtinde olduğu için burada esnaf olan Balıkçı İsmail ile
tanıştığını, bu kişinin kendisini Yaşar DURMUŞOĞLU isimli kişi ile tanıştırdığını, Kartal
semtindeki bir hastanede kafe işlettiğini bildiğini, kendisini Sedat PEKER ile tanıştıracağını
söylediğini, tarihini hatırlamadığını, 2002 veya 2003 yılları olabileceğini, kendisinin
görevdeykenbirlikte Sedat PEKER'in Beykoz’daki ikametine gittiklerini, kendilerinden başka
kişilerin de bulunduğu kalabalık bir ortamın olduğunu, bu kişileri tanımadığını, tanışma
amaçlı bir görüşme olduğunu, Sedat PEKER’ in kendilerini ağırladığını, daha sonrada
hatırlamadığı bir yerde Sedat PEKER ile karşılaştıklarını,
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Birlikte gözaltına alındığı kişilerin tamamını tanıdığını, özellikle bunlardan Mustafa
Turhan ECEVİT 1981 yılındaki Deniz Lisesi döneminden itibaren yakın arkadaşı ve aile
dostu olduğunu, emekli olduğu döneme kadar birlikte görev yaptıklarını, Ercan KİREÇTEPE,
Eren GÜNAY ve Erme ONAT isimli kişilerin de görev yaptığı dönemdeki mesai arkadaşları
olduklarını, kendileri ile gerek görevdeyken, gerekse emekliliğinde görüşmelerinin olduğunu,

Beykoz semtinde vatandaşların ihbarı konusunda, ifadeleri alınan vatandaşların ifade
içeriklerinin kendisine anlatıldığını, yukarıda söylediği arkadaşlarının hangi marka ve renk
araç kullandıklarını hatırlamadığını, ancak Mustafa Turan ECEVİT'in bej renkli Renault Clio
marka aracı olduğunu, kendi aracının Renault Laguna marka füme renkte olduğunu,

Beyan ettiği telefon hatlarının dışında başka bir telefon hattı kullanmadığını, mesai
arkadaşları olan bu kişilerle görevdeyken genellikle yüz yüze veya dahili askeri hattan
konuştuklarını, kendisine sorulan telefon görüşmelerinin daha çok emekli olduğu döneme
ilişkin olabileceğini,

İki ayrıihbarın kendisine okunduğunu ve bunlardan bilgi sahibi olduğunu, Keçilik
denilen bölgenin kendisinin görev yapmış olduğu askeri birliğin eğitim alanı olarak kullandığı
bir yer olduğunu, kendisinin 2007 yılında emekli oluncaya kadar burasının aktif olarak atış
eğitimleri için kullanıldığını, buradan çıkan mühimmatın kendisine söylendiğini, bunlardan
bilgi sahibi olmadığını ve kendisiyle ilgisinin bulunmadığını, kendisiyle birlikte gözaltına
alınan diğer kişiler ile ilgisinin olup olmadığı konusunda da bilgisinin bulunmadığını,

Kendisinin Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Levent
GÖKTAŞ'a bağlı bir ekibin sorumlusu olduğu yönünde bir ihbar var ise de bunu kabul
etmediğini, ihbarda belirtildiği gibi Anadoluhisarı’nda Hisarevleri denilen yerde kendisine ait
evinin olduğunu,bu adreste geçmişte eşi ile birlikte kaldığını, işine uzak olduğu için buradan
taşındığını, halen Hadımköy'de oturduğunu ve burada oto ticareti işi yapan şirketin mesul
müdürlüğünü yaptığını, ihbarda belirtilen muvazzaf askerlerin yurtdışında bulunduğu
konusunun doğru olduğunu, ancak bunu kimsenin bilemeyeceğini sadece SAT
Komutanlığında görevli olan arkadaşlarının bilebileceğini, ihbarda belirtildiği gibi bu kişilerin
görevli SAT komandosu olduklarını, C4 patlayıcı eğitimi aldıklarının doğru olduğunu, bu
kişilerin de Mustafa Levent GÖKTAŞ ile tanıştıklarını, ancak kendisi gibi Mustafa Levent
GÖKTAŞ ile 20–30 defa yüz yüze , 150 defada telefonla görüştüklerini zannetmediğini, yüz
yüze görüştüklerini de hiç görmediğini, kendisi hakkında bu şekilde ihbar yapılmasının
nedenini bilmediğini, kendisine husumeti olan herhangi bir kişinin olmadığını, söz konusu
yerde kazı çalışması yapıldığını haberlerde duyduğunu, halen o bölgede görevli olan rütbeli
askerleri aradığını, durumun ne olduğunu sorduğunu, kendisine kazı çalışması yapıldığı, bir
takım mühimmatın bulunduğu dışında bir şey söylenmediğini ,ayrıca bu durumdan da oldukça
rahatsız olduğunu ve bunun sorumlularının bulunması gerektiğini düşündüğünü,

Kazı yapılan ve mühimmatın bulunduğu yerin söylediği gibi SAT komandolarının
eğitim alanı olduğunu, askeri yasak bölge olduğunu,buraya kara yolundan girişin asker
kontrolünde olduğunu, sürekli nöbet tutulduğunu, bu alana başka bir yoldan gitmenin
mümkün olduğunu, araziyi çok iyi bildiğini, dikenli çalılık tabir edilen bitki örtüsünün
olduğunu ve geçit vermeyeceğini, ancak patika olması durumunda buraya başka bir yoldan
ulaşılabileceğini, uzun süredir gitmediği için başka bir yoldan patika olup olmadığını
bilmediğini,

Ajandasında Levent (cep) : 0532 244 …. telefon numarasının aile dostu olan Erdinç
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ASLANOĞLU adına kayıtlı ve özel işlerinde 2000 li yıllarda kullandığı telefon numarası
olduğunu,

İletişim tespit tutanakları okunduğunda, bu görüşmeleri kendisinin yaptığını, bir
çoğunun ticari işleri ile ilgili olduğunu,

12.03.2009 tarihli Mehmet isimli şahıslayapmış olduğu görüşmede adı geçen
Mehmet isimli şahısın Mehmet ÜNAL olduğunu, daha önce kendi birliklerinde olduğunu,
halen İzmir Tersane Komutanlığında görevli bulunduğunu, görüşme içinde geçen Hakan
isimli şahsın Hakan ÇALIŞKAN olduğunu ve kendi birliklerinden emekli astsubay olduğunu,
halen İstanbul Yelken Kulübünde çalışmakta olduğunu, Ergün isimli şahısın soy ismini
hatırlayamadığını emekli astsubay olup Reina'da güvenlik işinde çalışmakta olduğunu,

5699 numaralı tape okunup, sorulduğunda, kendisi bu görüşmeyi MİT’de çalışan bir
arkadaşı ile yaptığını, aradığında daire başkanının yanında olduğu için telefonunu
açmadığından bahsettiğini, yurtdışı görevinde iki kişi olduklarını, kendisi birinin diğerine
kendisinden bahsetmemesini söylediğini,

Kendisinin suçla ilgisinin olmadığını, mühimmatın bulunduğunu televizyondan
haberleri dinlerken öğrendiğini ve bu konuda halen görevli olan kişilerle olayın aslını
öğrenmek için konuştuğunu, suçla ilgisi olsaydı gerek ihbarda ilişkilendirildiği Mustafa
Levent GÖKTAŞ'ın tutuklanmasından sonra, gerekse mühimmatın bulunduğunu haber
aldıktan sonra kaçabilecek durumda olduğunu ama kaçmadığını beyan etmiştir.

Şüpheli 10.12.2009 tarihinde alınan ek savunmasında özetle; 22.09.2009 tarihinde iş
yerinde arama yapıldığı sırada ele geçen tüm materyaller, CD ve DVD ‘ler üzerine parafının
alındığını, ancak talep etmesine rağmenCD, DVD ve bilgisayarların imajlarının hemen orada
kendisine verilmediğini,iş yerinde ele geçen 3 nolu DVD’nin içeriğinde yer alan ve kendisinin
imzasını taşıyan “GÖREV BÖLÜMÜ” ve “PSİKOLOJİK HAREKAT KAMPANYA
KONTROL FORMU” başlıklı belgeler ile ilgili olarak sorulan sorulara,delilin hukuka aykırı
olarak elde edildiği düşüncesinde olduğundan cevap vermek istemediğini, bu belgelerdeki
imzası ile ilgili olarak yaptırılan imza incelemesine dair ekspertiz raporunda bulunan bilirkişi
kanaati ile ilgili olarak sorulan soruya yine aynı gerekçelerle cevap vermek istemediğini,
görev döneminde ve emekli olduktan sonra KAFES EYLEM PLANI’nı duymadığını, suçsuz
olduğunu beyan etmiştir.

 Sorgu beyanı
Kendisinin üzerine atılı suçlamayı ve yasal haklarını anladığını, savunmasını

müdafisi refakatinde yapacağını, savunma yapmak için süre talep etmediğini, haklarını
bildiğini, Kendisinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, kendisinin herhangi bir
organizasyonun içinde olmadığı gibi böyle bir organizasyonun yanında dahi olmadığını,
kendisinin Sat Grup Komutanlığından 2007 yılında Kıdemli Binbaşı rütbesiyle kendi isteği ile
emekli olduğunu, kendisinin sadece 2008 yılı Temmuz ayının ilk cumartesi günü geleneksel
SAT günü kutlamaları için Keçilik bölgesine 1960 yılından beri görev yapan SAT Grup
Komutanlığı çalışanları ve aileleri ile birlikte piknik türü bir buluşma yaptıklarını, bunun
haricinde hiç gitmediğini, bulunan silahlarla ilgili niçin kendisi hakkında ihbarda
bulunulduğunu bilmediğini, kendisinin herhangi bir düşmanı ve herhangi bir kimseye kötülük
yapmadığını ,Silahlı Kuvvetler bünyesinde sevilen bir personel olduğunu, 0533 690 ….
numaralı cep telefonunu 2005–2006 lı yıllarda alıp kullanmaya başladığını, bunun haricinde
0533 477 …. numaralı cep telefonunu ise yine aynı tarihlerde alıp kullanmaya başladığını,
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0533 690 …. numaralı cep telefonunun kendisi adına olduğunu, 0533 477 …. numaralı cep
telefonunun ise müdürlüğünü yaptığı Flash Nakil Vasıtaları Şirketi adına kayıtlı olduğunu, bu
telefonlarla yapılan görüşmelerin kendisine ait olduğunu, bu telefonlarla suç unsuru
olabilecek herhangi bir şifreli, şifresiz görüşmesinin olmadığını, görüşmelerinin hayatın
olağan akışına uygun olduğunu, şirketin vermiş olduğu, 34 EE 106 plakalı fume renkli
Renault Laguna marka aracı kullandığını, bunun dışında başka araç kullanmadığını,
kendisinin Beykoz'da bulunan SAT Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığından emekli
olduğunu, kendisinin Mustafa Levent GÖKTAŞ ile 1993 yılında tanıştığını, önceki
ifadelerinde de belirttiği gibi Özel Kuvvetler personeli olarak grup halinde eğitim çalışmaları
sırasında tanıştıklarını, Sat Grup Komutanlığı personelinin tamamının tahrip eğitimi olarak
adlandırılan patlayıcı yerleştirme, patlayıcı yapma, düşman tesislerini etkisiz haline getirme
konularında eğitim gördüklerini, emekli olduktan sonra sadece Mustafa Turan ECEVİT ile
araç almak için geldiğinde yüz yüze görüştüklerini, Mustafa Levent GÖKTAŞ ile arkadaşları
olan Zafer Binbaşı isimli şahsın cenaze töreninde Ankara'da ve yine Ercüment binbaşılarının
Bursa'daki cenaze töreninde karşılaştıklarını, daha sonra Mustafa Levent GÖKTAŞ Albayın,
araç almak için kendisinin iş yerine geldiğini, kendisini ziyaret ettiğini, kendisi ile o zamanda
görüştüklerini, kendisine sorulan Mustafa Turan ECEVİT 'in aracının, bej ile sarı arası bir
renkte, Renault Clio marka olduğunu,

03.02.2009 tarihlitanık beyanı okunup sorulduğunda; Kendisinin olayla hiç bir
ilgisinin ve bilgisinin bulunmadığını, patlayıcı mühimmatın bulunduğu Beykoz, Poyrazköy,
Keçilik mevkiine sivil vatandaşların araçla girmesinin mümkün olmadığını, ancak arka
taraftan ormancıların yangını önlemek için açtığı yoldan ya da patikalardan yaya olarak
ulaşılabileceğini, bölgenin Karadeniz iklimine sahip olması nedeniyle çalılık bir bölge
olduğunu,kendisinin belirtmiş olduğu durumun, emekli olmadan önceki duruma ilişkin
olduğunu, şu an ki durumu bilmediğini,

24.03.2009 tarih saat 11.06 da yapmış olduğu 5669 sıra numaralı telefon
görüşmesinde; Konuşmuş olduğu şahsın Mit mensubu olduğunu, yurtdışında görevi sırasında
tanıştığını, konuştuğuşahsın ailesi ile birlikte İstanbul'a geldiğini, konuştuğu şahsı İstanbul'da
beraber olmak amacıyla aradığını, kendisinin burada bölgeyi ziyaret ettiği için, Başkan
kelimesiyle MİT bölge başkanının yanında olduğunu kastettiğini,

Kendisine atılmak istenen suçla hiç bir ilişki ve alakasının bulunmadığını, 1981
yılında girdiği camiadan 2007 yılında onuru ile emekli olduğunu, hiç bir kanun dışı eylem ve
hareketinin olmadığını, onuru ile yaşadığını, söz konusu şüphelilerle tanışıklığı ve
konuşmuşluğu dışında herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bu konularla ilgili de görüşmüşlüğü
ve konuşmuşluğunun bulunmadığını, kendisinin Mustafa Levent GÖKTAŞ' ın alt hücresi
olmadığını, Mustafa Levent GÖKTAŞ ile 100–150 kez telefonla görüşmüşlüğü, 40–50 kez de
bir araya gelmişliğininolduğunu, şüpheli Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ın herhangi bir eylem
yapacak olması halinde kendisinin yerine, daha güvenli olması için Özel Kuvvetler
Komutanlığında yıllarca beraber çalıştığı birçok personelden birini seçmesi gerektiğini, ayrıca
Mustafa Levent GÖKTAŞ' ın bu konularla ilgisi olduğundan hiç bir şekilde haberinin
olmadığını, kendisinin orada askeri mühimmat ve silah olduğundan bilgisinin bulunmadığını,
hatta olayı basından öğrendikten sonra ne olduğunu öğrenmek için SAT bünyesindeki subay
arkadaşlarını arayıp ne olduğunu öğrenmek istediğini, bu işlerle ilgisi olması durumunda
kendisinin kaçabileceğini, savunma ve delillerinin bunlardan ibaret olduğunu, savunmasına
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ekleyeceği başka bir hususun olmadığını beyan etmiştir.
b-Elde Edilen Deliller :
Şüphelinin işyerinin bulunduğu Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1. Bulvarı

No:109 sayılı adreste yapılan aramada;
- Hp marka CNF74432X5 seri nolu 1 adet laptop bilgisayar,
- (1 Adet) 8938761000325666537 seri numaralı sim kart,
- (1 Adet) 5400215068584 seri nolu simkart,
- Sol üst köşesinde Levent BEKTAŞ Dz. Kd. Ybş. Yazısı bulunan 1’den 11’e kadar

numaralandırılan not defteri,
- Sol üst köşesinde Levent BEKTAŞ Lt. Cdr. Tu. Navy yazısı bulunan 1’den 14’e

kadar numaralandırılan not defteri,
- 1 den 3 e kadar numaralandırılan ve üzeri taraflarca paraflanan 2 adet DVD ve 1

adet CD
- Çalışma masasının sağ tarafında kurulu bulunan HP marka bilgisayar kasası

içerisinde elde edilen Western Digital marka WCANKF993622 seri nolu 250 GB hard disk,
 
 Şüphelinin ikametgahı olan Beykoz Göztepe Mahallesi Fulya Çıkmazı Hisarevleri

Sitesi D-12 Blok No:3 Kat:2 sayılı adreste yapılan aramada ;
- (1) adet SAP-KİM ibareli kahverengi “14 Mart Cuma” ile başlayıp “615 72 24” ile

biten yazıların bulunduğu telefon fihristi
- 1 den 5 ve 6 olarak numaralandırılan ve üzeri Levent BEKTAŞ tarafından

paraflanan DVD
- 1 ve 2 olarak numaralandırılan ve üzeri Levent BEKTAŞ tarafından paraflanan DV

kaset
- 1 den 4 e kadar numaralandırılan ve üzeri Levent BEKTAŞ tarafından paraflanan

CD elde edilmiştir.
Hadımköy Kıraç Beldesi Hadımköy yolu üzeri San. 1. Bulvarı No:109 sayılı Flash

Nakil Vasıtaları San. ve Tic. Ltd. Şti Scania yetkili satıcısı ve servisinde yapılan aramada, HP
MARKA CNF74432X5 seri nolu laptopun incelemesinde;

Resimler Klasörünün içerisinde; Ergenekon soruşturması kapsamında haklarında
işlem yapılan ve halen tutuklu bulunan Hüseyin GÖRÜM, Muzaffer TEKİN ile tutuksuz
yargılanan Emin ŞİRİN’in de aralarında bulunduğu şahısların, kilise olduğu değerlendirilen
bir yerdeyapmış oldukları toplantının resimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüphelilerden Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan aramada ele geçen DVD ve
CD’ler üzerinde yapılan inceleme;

Şüpheli Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan ve kendisinin de hazır bulunduğu
aramada ele geçen, arama sırasında üzeri şüpheli tarafından paraflanmışPHILIPS marka, seri
numarası MFP657NGO5O43492 4olan 3 noluDVD üzerinde yapılan ilk incelemede
soruşturma dosyası ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir delil bulunmadığına dair tutanak
düzenlenerek dosyaya eklenmiş,söz konusuDVD ‘nin 23.12.2008 günü saat 22:10:00 ‘da
oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Ancak şüphel i  Levent  BEKTAŞ’tan e le  geçi r i len  PRINCO marka,
P412240106031211 seri numaralı “Mezuniyet Töreni” ibareli 1 nolu CD’de “Data Stash”
isimli özel bilgisayar programı kullanılarak 3 nolu DVD’de bulunan video görüntüsüne ait



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

dosyanın içine gizlenen “ac.rar” isimli arşivleme/sıkıştırma dosyasınıngörünür/okunabilir hale
getirilebileceği tespit edilmiştir. Böylece 3 nolu DVD içerisinde bulunan “Okul (2004
DVD)Rip.mp4” isimli video dosyasının içerisine normal bilgisayar kullanıcıları tarafından
görülmesi ve okunması mümkün olmayacak şekilde farklı bir dosyanın “Data Stash” isimli
program kullanılarak gizlendiği anlaşılmıştır.

Şüphelilerden Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan aramada ele geçen DVD ve
CD’ler üzerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 09.05.2009 tarihli inceleme raporuna
göre;

Yukarıda belirtilen program kullanılarak yapılan işlem sonucunda okunur hale
getirilen 3 noluDVD’de bulunan “Okul (2004) DVDRip” isimli video dosyasının arkasına
gizlenmiş halde “ac.rar”, “aa.rar”, “ab.rar” ve “aa.rar” isimli arşivleme/sıkıştırma dosyalarının
bulunduğu saptanmıştır. “aa.rar” isimli dosyanın içerisindeki “EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-
1.JPG” ve “EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-2.JPG” isimli resim dosyaları incelendiğinde; “KAFES
EYLEM PLANI-1.JPG” isimli resim dosyasında “GÖREV BÖLÜMÜ:EK-A’da olduğu
gibidir” ve “KAFES EYLEM PLANI-6.JPG” isimli resim dosyasında “EK-A(Eylem
Birimleri Görev Durumu)” beyanları ile atıfta bulunulan, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt
kısımlarında “GİZLİ” ibaresi yer alan, “Görev Bölümü” başlıklı, “Danışma Kurulu, Özel
Operasyon Komutanlığı, Marmara Bölge Komutanlığı, Ege Bölge Komutanlığı, Karadeniz
Bölge Komutanlığı” başlıklarının altında toplam 41 rütbeli askeri personelin isimleri yer alan,
“Özel Plan Hücre Lideri (E) Dz. Bnb. Levent BEKTAŞ” adıyla imzalanan, tamamı 2 sayfadan
ibaret belge olduğu görülmüştür.

Belgenin “Özel Operasyon Komutanlığı” başlığı altında şüpheli Levent BEKTAŞ’ın
“Özel Plan Hücre Lideri” , “Marmara Bölge Komutanlığı” başlığı altında şüpheli Ercan
KİREÇTEPE’ nin “Marmara Bölge Komutanı”, şüpheli Erme ONAT’ın “1’inci Hücre Lideri”
, şüpheli Eren GÜNAY’ın “2’nci Hücre Elemanı”, şüpheli Ferudun ARSLAN’ın“2’nci Hücre
Elemanı”, hakkında kamu davası açılan sanık Erbay ÇOLAKOĞLU’ nun “Ege Bölge
Komutanlığı” başlığı altında “1’inci Hücre Elemanı” şeklinde isimlerinin yer aldığı,

 “EK-B-1.JPG”, “EK-B-2.JPG”, “EK-B-3.JPG” ve “EK-B-4.JPG” isimli resim
dosyaları incelendiğinde; “KAFES EYLEM PLANI-4.JPG” isimli resim dosyasında “EK-
B’ye uygun olarak psikolojik harekat faaliyetlerini uygulayacaktır.”ve “KAFES EYLEM
PLANI-6.JPG” isimli resim dosyasında “EK-B(Psikolojik Harekat Kampanya Kontrol
Formu)”beyanları ile atıfta bulunulan, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt kısımlarında “GİZLİ”
ibaresi yer alan, “PSİKOLOJİK HAREKAT KAMPANYA KONTROL FORMU, HEDEF,
VAZİFE, PSİKOLOJİK HEDEF, KOŞULLAR, HEDEFİN TUTUM, DUYARLILIK VE
ETKİNLİĞİ, ÖNCELİK SIRASINA GÖRE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEF KİTLELER,
FAYDALANILABİLECEK KİLİT HABERLEŞMECİLER, KAMPANYANIN
HABERLEŞME ARAÇLARI, YOĞUNLUĞU, ZAMAN DÜZENLEMESİ”başlıkları
bulunan,“Özel Plan Hücre Lideri (E) Dz. Bnb. Levent BEKTAŞ” adıyla imzalanan, tamamı 4
sayfadan ibaret belge olduğu anlaşılmış, önemi sebebiyle “EK-B GİZLİ” ibareli
“PSİKOLOJİK HAREKAT KAMPANYA KONTROL FORMU”başlıklı belge metni aşağıya
aynen alınmıştır.

 
GİZLİ           EK-B
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PSİKOLOJİK HAREKAT KAMPANYA KONTROL FORMU
 
1.HEDEF:
Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin sorgulanarak, AKP

Hükümeti üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmak, kamuoyunu meşgul etmek ve
Ergenekon davası başta olmak üzere gündemi değiştirmektir.

2.VAZİFE:
Etkili propaganda teknikleri ve kitle iletişim araçları kullanılarak, AGOS Gazetesi

aboneleri başta olmak üzere Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin tehlike altında olduğu,
AKP Hükümetinin söz konusu kişilere sahip çıkmadığı, dini ayrımcılık gözettikleri
konusunda kamuoyunu bilinçlendirmektedir.

3.PSİKOLOJİK HEDEF:
Gayrimüslimler üzerinde korkutucu propaganda ile olumsuz yönde etki bırakılarak,

kaynağı bakımından kara propaganda ile kamuoyunu AKP ve AKP’ye destek veren diğer şer
odaklarının gayrimüslimlere karşı olduğu şeklinde ikna etmek ve zihinlerinde oluşan
tereddütleri yok etmektir.

4.KOŞULLAR:
a. Hrant DİNK cinayeti sonrasında, geniş bir kitle tarafından, “Hepimiz Ermeni’yiz.”,

“Hepimiz Hrant’ız.” Şeklindeki sloganlarla Hrant DİNK ve Türkiye’de yaşayan
gayrimüslimlere sahip çıkılmıştır.

b.AKP tarafından, basın ve yayın organlarında gayrimüslimlere sahip çıktıklarını
ifade eden çeşitli haberler yaptırılmıştır.

c.Davos Krizi sonrasında, kısmen yabancı düşmanlığı havası oluşturulmuştur.
5.HEDEFİN TUTUM, DUYARLILIKVEETKİNLİĞİ:
Propagandanın etkisinde kalan kesimler;
a.Türkiye’de gayrimüslimlerin baskı altına olduklarını ve inançlarını özgürce

yaşayamadıklarını,
b.AKP Hükümetinin sadece İslam dinine mensupları temsil ettiğini azınlıkların

hakları yönünde çalışmaları olmadığını,
c.Radikal İslamcı oluşumlar tarafından gayrimüslimlerin hedef gösterildiğini ve

tehdit altında olduklarını,
ç.Başta AGOS gazetesi olmak üzere azınlıkların sesini duyurmaya çalışan basın ve

yayın organlarının susturulmaya çalışıldığını düşünmektedirler.
6.TEMALAR:
a.Kullanılacak Temalar:
(1)AKP’nin hedefi, devletin tüm sistemlerine İslam hükümlerini egemen kılarak,

teokratik bir İslam diktatörlüğü kurmaktır.
(2)AKP, İslamiyet haricindeki dinlere mensup tüm vatandaşları baskı altına almaya

çalışmaktadır.
(3)AKP, hiçbir kuvvet tarafından geri adım atmaya zorlanamayacağı bir duruma

ulaştığında, Atatürk ilke ve inkilaplarını ortadan kaldırmayı, laik, demokratik, sosyal hukuk
devletini yıkarak, dini esaslara dayalı bi rejim kurma amacını gütmektedir.

(4)Adalarda yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız baskı ve tehdit altındadır.
(5)AKP Hükümeti, gayrimüslimlere yönelik baskı ve tehditleri görmezlikten
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gelmektedir.
(6)Türkiye’de medyanın önemli bir kesimi AKP ve İslami terör örgütlerinin

kontrolünde hareket etmektedir.
(7)Başta AGOS Gazetesi olmak üzere, azınlık haklarını savunan sınırlı medya

unsurları susturulmaya çalışılmaktadır.
(8)“Ya öl, ya da terk et”, “Bu adalar kimin?” “Tekrar denize döküleceksiniz!”

şeklindeki sloganlarla, Adalarda yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız korkutucu
propagandayla tehdit edilerek göçe zorlanmak istemektedir.

b.Sakınılacak Temalar:
(1)AKP Hükümeti tüm dinlere ve inançlara saygılıdır.
(2)Türkiye’de yaşayan tüm gayrimüslimler inanç ve ibadetlerini özgürce yerine

getirebilmektedirler.
(3)Türkiye’de azınlıklar hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın eşit haklara sahip

olarak yaşamaktadırlar.
7.ÖNCELİK SIRASINA GÖRE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEF KİTLELER:
a.Adalarda Yaşayan AGOS Gazetesi Aboneleri:
Çok ciddi tehdit altında oldukları vurgulanarak, psikolojik baskı altına sokulmalı ve

bu durumu dile getirmeleri sağlanmalıdır.
b.Türkiye’de Yaşayan Gayrimüslimler:
AGOS Gazetesi abonelerine yönelik faaliyetler hakkında bilgi sahibi olarak, sıranın

kendilerine de geleceğini düşünmeleri sağlanmalıdır.
c.Yurt Dışında Yaşayan Gayrimüslimler:
Türkiye’de azınlık ve gayrimüslimlere baskı yapıldığı düşüncesini benimseyerek, bu

konuda yurtdışında geniş bir kamuoyu oluşturulmalıdır.
ç.Laik ve Demokratik Anlayışa Sahip Vatandaşlar:
Türkiye’de anti-laik oluşumların giderek güçlendiği, eğer önlem alınmazsa laikliğin

yerini şeriatın alacağı ve azınlıklar başta olmak üzere hiç kimsenin özgürce yaşayamayacağı
yönünde bilgilendirilmelidirler.

d.Muhafazakar Yapıdaki Vatandaşlar:
AGOS Gazetesi ve benzeri yayınların İslamiyet karşıtı olduğu ve bölücülük amacı

güttüğü şeklindeki temalarla kışkırtılmaları sağlanmalıdır.
e.Muhalefet Parti Mensupları:
AKP’nin gayrimüslimlere yönelik tehdit ve olaylara adeta göz yumduğu, hatta destek

verdiği şeklinde bilgilendirilmelidirler.
8.FAYDALANILABİLECEK KİLİT HABERLEŞMECİLER:
a.Azınlık Dinlere Mensup Din Adamları:
İnançları konusunda baskı ve tehdit altında oldukları şeklindeki açıklamalarıyla hem

iç, hem de dış kamuoyunun dikkati bu yöne çekilmelidir.
b.Muhalefet Parti Mensupları:
AKP’nin gayrimüslimlere yönelik tehdit ve olaylara adeta göz yumduğu, hatta destek

verdiği şeklinde kampanyalar düzenlemeleri konusunda yönlendirilmelidirler.
c.Basın Yayın Organlarında görevli Yazar, Editör, Program Yapımcı ve sunucuları:
Özellikle, AKP karşıtı yayın yapan medya kuruluşlarıyla irtibata geçilerek, belirlenen

temalarda yoğun olarak yapacakları yayınlarla gündem sıcak tutulmalıdır.
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ç.Sivil Toplum Örgütleri ve Sendikalar:
Belirlenen temalar doğrultusunda etkinlikler (Yürüyüş, gösteri, panel, vb.)

düzenlettirilmelidir.
d.Toplumun Beğenisini Kazanmış Sanatçılar:
Programları esnasında, belirlenen temalar doğrultusunda açıklamalar yaparak,

toplumun dikkatini çekmelidirler.
9.KAMPANYANIN HABERLEŞME ARAÇLARI, YOĞUNLUĞU, ZAMAN

DÜZENLEMESİ:
a.Korkutucu Propaganda Kapsamında;
(1)Tespit edilen AGOS Gazetesi abonelerinin listeleri paylaşım siteleri ve irticai web

siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak,
(2)AGOS Gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve tehdit mektupları

gönderilecek,
(3)Adalar bölgesindeki yoğun güzergahlardaki duvarlara tehdit içerikli sloganlar

yazılacak,
(4)Abone listeleri çoğaltılarak, Adalarda yaşayan vatandaşların kolaylıkla

görebilecekleri bölgelere bırakılacak,
(5)Adalar bölgesindeki çeşitli bölgelerde bomba patlatılacak,
(6)Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış kişi/kişilere

suikast düzenlenecek,
(7)AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacak,
(8)Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul

edilecek,
(9)İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde de benzeri

eylemler yapılacaktır.
b.Kamuoyu Oluşturma Kapsamında;
(1)Abone listelerinin ulusal basında yayınlanması ve haber olması sağlanacak,
(2)Konu hakkında köşe yazıları yazdırılacak,
(3)Tartışma programlarında konuya yer verilecek ve AKP Hükümetinin

vurdumduymazlığı ele alınacak,
(4)6-7 Eylül Olayları, Varlık Vergisi haberleri gibi konulara medyada tekrar tekrar

yer verilecek,
(5)AKP karşıtı web siteleri artırılarak faaliyetleri yoğunlaştırılacak,
(6)Azınlıklar lehine faaliyet gösteren web siteleri içerik yönünden desteklenecek,
( 7 ) M e v c u t  s i t e l e r e  i l a v e  o l a r a k  w w w . t e h d i t a l t i n d a y i z . c o m ,

www.agosasahipcikalim.com vb. adlarla yeni web siteleri oluşturularak, belirlenen temalar
doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak,

(8)Kaynağı AKP veyandaş gruplara aitmiş izlenimi verilen web siteleri kurularak,
söz konusu sitelerin gerekli tanıtımları yapılacak ve dini içerikli yayınlar arasına, AGOS
Gazetesi başta olmak üzere, azınlıklara ait medya unsurlarını hedef gösteren mesajlar
serpiştirilecek,

(9)İcra edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar gösterilerek, kaynağı
bakından “kara propaganda” icra edilecektir.

Levent BEKTAŞ
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E. Dz. Bnb.
 Özel Plan Hücre Lideri
 
“EK-C-1.JPG” ve “EK-C-2.JPG” isimli resim dosyaları incelendiğinde; “KAFES

EYLEM PLANI-5.JPG” “isimli resim dosyasında “Kafes operasyonu kapsamında ihtiyaç
duyulacağı değerlendirilen, genel silah, mühimmat ve malzeme listesi EK-C’de belirtilmiştir.”
ve “KAFES EYLEM PLANI-6.JPG” isimli resim dosyasında “EK-C(Silah, Mühimmat ve
Malzeme Listesi)” beyanları ile atıfta bulunulan, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt kısımlarında
“GİZLİ” ibaresi yer alan, değişik silah mühimmat ve malzeme isimleri ile karşılarına
adetlerinin yazılı tablo olduğu, Marmara Bölge 2. Hücre Lideri Dz.Kd. Bnb. Eren GÜNAY
adı ile imzalanan tamamı 2 sayfadan ibaret belge olduğu belge olduğu anlaşılmış, önemi
sebebiyle “EK-C GİZLİ” ibareli “SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEME LİSTESİ”
başlıklıbelgemetni aşağıya aynen alınmıştır.

GİZLİ           EK-C
SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEME LİSTESİ
 
S.NU
SİLAHIN CİNSİ
MİKTARI
AÇIKLAMALAR
1-Keskin Nişancı Tüfeği (Remington 7,62/Dragunov 7,62) 3 Adet
 
2-Keskin Nişancı Tüfeği (Accuracy 12,7) 2 Adet
 
3-Susturuculu tabanca (Glock / Smith&Wesson/Colt) 5 Adet
 
4-Makineli tabanca (Uzi) 4 Adet
 
5-LAW 30 Adet
 
 
 
S.NU
MÜHİMMATIN CİNSİ
MİKTARI
AÇIKLAMALAR
1-9x19 mm. Subsonic Fişek 900 Adet
 
2-C4 Plastik Patlayıcı 20 Libre
 
3-C3 Plastik Patlayıcı 20 Libre
 
4-C8 Plastik Patlayıcı 20 Libre
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5-İnfilaklı Fitil 100 feet
 
6-Elektrikli Fünye 20 Adet
 
7-Hakem Bombası 50 Adet
 
8-Kara Tipi Sis Kutusu 50 Adet
 
9-MKE Sis Kutusu 100 Adet
 
10-Amonyum Nitrat 2 Ton
 
11-7.62 mm Müsabaka Fişeği 200 Adet
 
12-12,7 mm Anti Personel Fişeği 150 Adet
 
13-12,7 mm Anti Personel Fişeği 150 Adet
 
14-Tahsis/Temin edilecek silahların orijinal mühimmatı Her silah için 5000 adet
 
 
S.NU
MALZEMENİN CİNSİ
MİKTARI
AÇIKLAMALAR
1-Yüksek Büyütmeli Dürbün 3 Adet
 
2-İnternetsiz Bilgisayar 9 Adet
 
3-Masaüstü Bilgisayar (PHOTOSHOP programını verimli şekilde çalıştırabilmeli)
4 Adet
 
4-Kullanılmamış Cep Telefonu ve hat 75 Adet
 
5-Yazıcı 3 Adet
 
6-A4 kağıt 100 Paket
 
7-Kullanılmamış Taşınabilir Bellek (40 GB)25 Adet
 
8-Kullanılmamış Taşınabilir Bellek (4-8 GB) 50 Adet
 
9-Kullanılmamış SD Kart (4-8 GB)20 Adet
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10-Dijital Fotoğraf Makinesi (Canon / Nikon) 6 Adet
 
11-Dijital Video Kamera (Sony)Adet
 
 
 
Eren GÜNAY
Dz. Kd. Bnb.
Marmara Bölge 2. Hücre Lideri
 
 
Aynı DVD ’de bulunan “KAFES EYLEM PLANI-1.JPG”, “KAFES EYLEM

PLANI-2.JPG”, “KAFES EYLEM PLANI-3.JPG”, “KAFES EYLEM PLANI-4.JPG”,
“KAFES EYLEM PLANI-5.JPG” ve “KAFES EYLEM PLANI-6.JPG” isimli resim dosyaları
incelendiğinde; “ KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI” başlıklı, sayfa sol üst/alt ve orta
üst/alt kısımlarında “GİZLİ” ibaresi bulunan, Mart2009 tarihli, Özel Operasyon Gücü K.lığı
tarafından hazırlandığı ifade edilen, “DURUM, VAZİFE, İCRA, İDARİ LOJİSTİK VE
KOMUTA MUHABERE” ana başlıkları bulunan, “Özel Operasyon Gücü Komutanı Vekili
Dz. Yarbay Ercan KİREÇTEPE” adıyla imzalanan, ilk sayfasında el yazısı ile “uygundur.
Kadir Paşa koor. et…n” notu düşülen ve notun altına paraf bulunan tamamı 6 sayfadan ibaret
belge olduğu anlaşılmış, “KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI” başlıklı belge metni
aşağıya alınmıştır.

 
 
 
 
KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI
 
Kopya No  :1/5
Hazırlayan Karargah: Özel Operasyon Gücü K.lığı
Hazırladığı Yer : İSTANBUL
Tarih ve Saat Grubu : 300950 C MART 2009
Kod Numarası : KF-03
 
 
ZAMAN DİLİMİ: C
GÖREV BÖLÜMÜ: EK-A’da olduğu gibidir.
 
1.DURUM:
 
a.Genel: Rahip Santaro, Malatya Zirve Yayınevi ve Hrant DİNK operasyonları

sonrasında, Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin irticai grupların hedefinde olduğu yönünde
kamuoyu oluşmuş, ancak AKP tarafından, karşıt medyanın da desteğiyle, söz konusu
olayların Ergenekon tarafından organize edildiği şeklinde yoğun propaganda faaliyetlerinde
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bulunulmuştur.
 
b.Düşman Unsurlar:
 
(1)Yandaş basın ve yayın organlarında gayrimüslimlere sahip çıktıklarını ifade eden

çeşitli haberler yaptırmış,
(2)Davos’ta yaptıkları çıkışla taraftarlarından yoğun destek görmüş,
(3)CHP başta olmak üzere iktidar partileri tarafından dile getirilen yolsuzluk

iddialarıyla güvenilirliklerinde azalma olmuş,
(4)Ekonomik Kriz neticesinde işsizliğin de artmasıyla, yönetimde yeterince başarılı

olamadıkları konusunda kısmen kanı oluşmuş,
(5)29 Mart Yerel Seçimlerinde bekledikleri başarıyı elde edememiştir.
 
c.Dost Unsurlar:
 
(1)Lehte siyasi partiler ile çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerin Ergenekon

Davasında tutuklu bulunan personelimize verdikleri destek çalışmaları başarılı bir şekilde
yürütülmektedir.

(2)Sağduyulu basın ve yayın organları tarafından irticai gruplar aleyhindeki
propaganda faaliyetleri artarak devam etmektedir.

(3)Yerel seçim sonuçlarından elde edilen başarının moral seviyemizin yükselmesine
katkısı olmuştur.

(4)Silah, malzeme ve teçhizatın bir bölümü emniyet güçlerinin eline geçmekle
birlikte, müteakip operasyonlar için yeterli durumdadır.

(5)Teşkilata yeni eleman temininde geçici olarak sıkıntı yaşanmakta olup, mevcut
personelin eğitim seviyesi yüksek durumdadır.

 
2.VAZİFE:
 
Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin sorgulanarak, AKP

Hükümeti üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmak, kamuoyunu meşgul etmek ve
Ergenekon davası başta olmak üzere gündemi değiştirmektir.

 
3.İCRA :
 
a.Harekat Tasarısı:
(1)Genel Bilgiler:
 
(a)Özel Operasyon Gücü Komutanlığı tarafından, Ergenekon Davasında tutuklu

bulunanlara destek vermek, AKP ve yandaşlarının karşı psikolojik harp faaliyetlerini etkisiz
kılmak, gündemi değiştirerek hedef saptırmak, teşkilatın moralini yükseltmek ve kamuoyunun
desteğini kazanmak maksadıyla; gayrimüslimler üzerinde korkutucu propaganda icra edilecek
ve söz konusu faaliyetler kaynağı bakımından kara propaganda ile AKP ve AKP’ye destek
veren diğer şer odaklarınca icra edilmiş gibi gösterilecektir.
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(b)İcra edilecek psikolojik harekat faaliyetleri EK_B Psikolojik Harekat Kampanya
Kontrol Formunda belirtilmiştir.

 
(2)Operasyon dört safhada icra edilecektir:
 
(b) Hazırlık Safhası:
 
(1)Gayrimüslim nüfusun isim ve adresleri belirlenecek,
(2)Gayrimüslimlere ait gazete, dergi vb. abone listeleri elde edilecek,
(3)Gayrimüslimlere ait eğitim kurumlarının öğrenci, veli, çalışanları tespit edilecek,
(4)Gayrimüslimlere ait vakıf ve ibadethanelerin cemaat listeleri elde edilecek,
(5)Gayrimüslimlerin dini bayram/önemli günlerinin ve nerelerde ayin/tören

düzenledikleri tespit edilecek,
(6)Eyleme uygun gayrimüslim mezarlıklarının belirlenecektir.
 
(b)Korku Oluşturma Safhası:
 
(1)Tespit edilen AGOS Gazetesi abonelerinin listeleri paylaşım siteleri ve irticai web

siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak,
(2)AGOS Gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve tehdit mektupları

gönderilecek,
(3)Adalar bölgesindeki yoğun güzergahlardaki duvarlara tehdit içerikli sloganlar

yazılacak,
(4)Abone listeleri çoğaltılarak, Adalarda yaşayan vatandaşların kolaylıkla

görebilecekleri bölgelere bırakılacaktır.
 
(c)Kamuoyu Oluşturma Safhası:
 
(1)Abone listelerinin ulusal basında yayınlanması ve haber olması sağlanacak,
(2)Konu hakkında köşe yazıları yazdıracak,
(3)Tartışma programlarında konuya yer verilecek ve AKP Hükümetinin

vurdumduymazlığı ele alınacak,
(4)6-7 Eylül Olayları, Varlık Vergisi haberleri gibi konulara medyada tekrar tekrar

yer verilecek,
(5)AKP karşıtı web siteleri artırılarak faaliyetleri yoğunlaştırılacak,
(6)Azınlıklar lehine faaliyet gösteren web siteleri içerik yönünden desteklenecek,
( 7 ) M e v c u t  s i t e l e r e  i l a v e  o l a r a k  “ w w w . t e h d i t a l t i n d a y i z . c o m ” ,

“www.agosasahipcikalim.com” vb. adlarla yeni web siteleri oluşturularak, belirlenen temalar
doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak,

(8)Kaynağı AKP ve yandaş gruplara aitmiş izlenimi verilen web siteleri kurularak,
söz konusu sitelerin gerekli tanıtımları yapılacak ve dini içerikli yayınlar arasına, AGOS
Gazetesi başta olmak üzere, azınlıklara ait medya unsurlarını hedef gösteren mesajlar
serpiştirilecek,
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(9)İcra edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar gösterilerek, kaynağı
bakından “kara propaganda” icra edilecektir.

 
(ç)Eylem Safhası:
 
(1)Adalar bölgesindeki çeşitli mahallerde bomba patlatılacak,
(2)Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış kişi/kişilere

suikast düzenlenecek,
(3)AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacak,
(4)Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul

edilecek,
(5)Adalara vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı eylemler düzenlenecek,
(6)Gayri Müslimlere ait mezarlıklara yönelik olarak sansasyonel eylemler icra

edilecek,
(7)Tanınmış gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan belirlenen bir ya da birkaçı

kaçırılacak,
(8)Gayrimüslim nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık aralıklarla araç, ev ve

işyerleri kundaklanacak,
(9)İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde de benzeri

eylemler yapılacak,
(10)İcra edilen sabotaj, adam kaçırma, suikast eylemleri özel plan hücre lideriyle

kurulacak koordineyi müteakip, belirlenen irticai örgütler adına üstlenecektir.
 
b.Ast Birliklere Görevler:
 
Özel Operasyon Gücü K.lığı;
 
(1)EK-B’ye uygun olarak psikolojik harekât faaliyetlerini uygulayacaktır.
(2)Gerektiğinde diğer bölgelerden ilgili eleman/birimler geçici olarak alınarak,

ihtiyaç duyulan bölge komutanlıklarının emrine tahsis edilecektir.
 
c. Koordinasyon:
 
(1)Korku oluşturma safhasındaki faaliyetler bölge komutanlıklarınca koordine

edilecek ve planlama detayları uygulama öncesi ivedilikle özel plan hücre liderine ulaşacaktır.
(2)Kamuoyu oluşturma safhası kapsamında istifade edilecek kanaat önderleri,

sanatçı, akademisyen, gazeteci ve yazarlar ile diğer kilit haberleşmecilerin belirlenmesi ve
organize edilmesi Danışma Kurulu Başkanının emirlerine maruzdur.

(3)Eylem safhası için gerekli detaylı planlamalar bölge komutanlıklarınca
hazırlanacak, emniyetli kanaldan özel plan hücre liderine ulaştırılacaktır. Planlamalar aşağıda
belirtilen isteklere cevap verecek şekilde hazırlanacaktır.

 
(a)Eylemin amacı,
(b)Eylemin başlama zamanı ve toplam süresi,
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(c)Eyleme ait zamanlama diyagramı,
(ç)Eylemi icra edecek personel ve görevleri,
(d)Kim, ne zaman, nerede, ne yapacak sorularını ihtiva eden görev matrisleri,
(e)Eylem bölgesinin harita ve varsa hava fotoğrafı,
(f)Eylemin yapılış şeklini açıkça izah eden planlama krokisi,
(g)Eylem sonrası bölgeden çekilme planı,
(ğ)Eylemde kullanılacak malzeme ve teçhizat listesi,
(h)Muhabere usulleri şeması,
(ı)Yedek planlar,
(i)Eylem öncesi ve sonrası buluşma noktalarının kroki ve tarifleri,
(j)Eylem sonrası gelişmelerin nasıl takip edileceği,
(k)Eylem sırasında ihtiyaç duyulabilecek sıhhi desteğin karşılanma usulleri,
 
(4)Meydana gelebilecek hukuki durumlarda Özel Operasyon Gücü K.nın onayını

almak suretiyle, Av. Serdar ÖZTÜRK’ten destek alınabilecektir.
 
4.İDARİ VE LOJİSTİK:
 
a. Personelin ulaşım, iaşe, ibate, teknik ve taktik ihtiyaçları görevli bulundukları

bölge komutanlıklarınca temin edilecektir.
b.  Kafes Operasyonu kapsamında ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen genel silah,

mühimmat ve malzeme listesi EK-C’ de belirtilmiştir.
c.  İlave ihtiyaçlar öncelikle bölge komutanlıkları tarafından mahallinden temin

edilmeye çalışılacak, temin edilemeyen ihtiyaçlar ivedilikle Özel Operasyon Gücü K.lığından
talep edilecektir.

 
5. KOMUTA VE MUHABERE:
 
a.Komuta:
 
(1)Kafes Operasyonu Özel Operasyon Gücü Komutanı tarafından sevk ve idare

edilecektir.
(2)Özel Operasyon Gücü Komutanı ana karargahta bulunacaktır.
 
b.Muhabere:
 
(1)Özel Operasyon Gücü Muhabere İşletme Devamlı Talimatı yürürlüktedir.

Muhabere bu esaslar dahilinde yürütülecektir.
(2) Operasyon süresince gizli haberleşme ve buluşma usulleri haricinde kesinlikle

açık kanallardan istifade edilmeyecektir.
(3)Hazırlanan rapor ve mesajlar mutlaka şifrelenecek ve gönderilmesinde

CPKyöntemi kullanılacaktır.
(5)Kompartmantasyona azami riayet edilecek, bölge komutanlarının onayı olmadan

hücreler arası yüz yüze irtibat sağlanmayacaktır.
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      Ercan KİREÇTEPE
      Dz. Yarbay
      Özel Operasyon Gücü Komutanı Vekili
 
EKLER  :
EK-A(Eylem Birimleri Görev Durumu)
EK-B(Psikolojik Harekat Kampanya Kontrol Formu)
EK-C(Silah, Mühimmat ve Malzeme Listesi)
 
 
AynıDVD’de bulunan“GÖREV BÖLÜMÜ” başlıklı, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt

kısımlarında “GİZLİ” ibaresi bulunan, “Özel Plan Hücre Lideri (E) Dz.Bnb. Levent
BEKTAŞ”ismiyleimzalanan2 sayfadan ibaret belgenin, “KAFES OPERASYONU EYLEM
PLANI” başlıklı belgede belirtilen amaçlar doğrultusunda görevlendirilen personele ait liste
olduğu kanaatine varılmış, önemi sebebiyle“GÖREV BÖLÜMÜ”başlıklı belge metni aşağıya
alınmıştır.

 
 
GİZLİ     GİZLİ
 
 
GÖREV BÖLÜMÜ
 
DANIŞMA KURULU    :
 
Kora. A. ………………..   : Başkan
Kora. K………………….  : Başkan Yardımcısı
Tuğa. M. ………………        : Üye
 
ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI   :
 
Dz.P.Kur.Kd.Alb.Mücahit ERAKYOL : Özel Operasyon Gücü Komutanı
(E) Dz.Bnb.Levent BEKTAŞ       : Özel Plan Hücre Lideri
 
MARMARA BÖLGE KOMUTANLIĞI   :
 
Dz. Yb. Ercan KİREÇTEPE : Marmara Bölge Komutanı
Dz.Bnb. Erme ONAT   : 1’inci Hücre Lideri
Y/SKd.Bçvş. Halil CURA  : 1’inci Hücre Elemanı
Tls.Kd. Bçvş. Sadettin DOĞAN : 1’inci Hücre Elemanı
Eln. Bçvş. Deniz ERKİ  : 1’inci Hücre Elemanı
Dz. İşçi Tanju Veli AYDIN  : 1’inci Hücre Elemanı
Dz.Kur.Kd.Bnb. Emre SEZENLER:2’inci Hücre Lideri
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Dz.Kd.Bnb. Eren GÜNAY :2’inci Hücre Elemanı
Shh.Kd.Bçvş. Hüseyin DOĞANCI:2’inci Hücre Elemanı
Eln.Kd.Bçvş. Ferudun ARSLAN:2’inci Hücre Elemanı
Eln.Bçvş. İsmail BAK  :2’inci Hücre Elemanı
 
EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI   :
 
Dz.P.Kd.Alb.Metin SAMANCI: Ege Bölgesi Komutanı
 
Dz.Kd.Alb. Levent GÜLMEN :1’inci Hücre Lideri
Dz.P.Kd.Bnb. Erbay ÇOLAKOĞLU:1’inci Hücre Elemanı
Dz.Bnb. A. Ayhan SARAÇOĞLU:1’inci Hücre Elemanı
Dz.Yzb. Bülent AYDIN :1’inci Hücre Elemanı
Dz.Ütğm. Bora ÇOŞKUN :1’inci Hücre Elemanı
İsth.Kd.Bçvş. Süleyman ERHARAT:1’inci Hücre Elemanı
Mot.Kd.Bçvş. Murat ASLAN :1’inci Hücre Elemanı
Tls.Bçvş. Emre TEPELİ :1’inci Hücre Elemanı
Rad.Üçvş. İbrahim Öztürk :1’inci Hücre Elemanı
 
Dz.Kur.Yb. Halil ÖZSARAÇ :2’inci Hücre Lideri
Dz.Bnb. Gürol YURDUNAL :2’inci Hücre Elemanı
Dz.Kd.Yzb. Ümit ÖZBEK :2’inci Hücre Elemanı
Dz.Yzb. Bülent KARAOĞLU :2’inci Hücre Elemanı
Tls.Bçvş. Dalyan MUSLU :2’inci Hücre Elemanı
Rad.Kd.Bçvş. Hüseyin EROL :2’inci Hücre Elemanı
Kaz.Kd.Bçvş. Mehmet İNCE :2’inci Hücre Elemanı
Top.Bçvş. Alpay BELLEYİCİ :2’inci Hücre Elemanı
 
 
KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI   :
 
Dz.Yb. İsmail Zühtü TÜMER : Karadeniz Bölge Komutanı
 
Dz.Yb. İ. Levent OLCANER : 1’inci Hücre Lideri
Dz.Kur.Bnb. Özgür ERKEN : 1’inci Hücre Elemanı
Dz.Bnb. Metin FİDAN : 1’inci Hücre Elemanı
İsth.Kd.Bcvş. Türker DOĞANCA: 1’inci Hücre Elemanı
İda.Bçvş. Mesut ADANUR  : 1’inci Hücre Elemanı
Por.Kd.Bçvş. Metin KESKİN : 1’inci Hücre Elemanı
 
Levent BEKTAŞ
(E) Dz.Bnb.
 Özel Plan Hücre Lideri
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GİZLİ     GİZLİ
 
Bu belgede isimleri yer alan diğer şüpheliler yönünden soruşturma 2009/2167 ve

2009/2400 sayılı dosyalarda devam etmektedir.
AynıDVD’de bulunan “tn.txt” isimli metin belgesi incelendiğinde;
Rapor içerisinde yer alanKAFES EYLEM PLANI-1.JPG, KAFES EYLEM PLANI-

2.JPG, KAFES EYLEM PLANI-3.JPG, KAFES EYLEM PLANI-4.JPG, KAFES EYLEM
PLANI-5.JPG veKAFES EYLEM PLANI-6.JPG isimli resim dosyaları içerisinde ifade edilen
eylem planı ile ilgili açıklamalar, örgütsel içerikli notlar, toplantı kararları içerdiği anlaşılmış,
metin belgesindeki notların ERGENEKON Terör Örgütünün hazırladığı Kafes Eylem
Planının uygulaması ile ilgili olması sebebiyle belgede yer alan ve bu aşamada dava
açılmayan,haklarındaki soruşturma ayrıca yürütülenşüphelilerin isimleri“……” şeklinde
gizlenmiş, önemine binaenbelge metni aşağıya aynen alınmıştır.

 
KAFESEKONULACAKLARINLİSTELERİHAZIR MITÜM LİSTELERİ

"ADRESLER" KLASÖRÜNDE TOPLAYALIM
M A R M A R İ S ' İ N  K A F E S  E Y L E M  P L A N I  K A P S A M I N A  A L I N I P

ALINMAYACAĞI KUR KD ALB ŞAFAK YÜREKLİ İLE GÖRÜŞÜLECEK ALB
YÜREKLİNİN ÇEKİNCELERİ VARMIŞ (BU SENE TERFİ YILI) SON KARARI ………
PAŞA VERECEK EMİR BEKLİYORUZ

EREĞLİ İÇİN UYGUN OLAN MALZEME VE NOTLAR BNB. ÖZGÜR
ERKEN’E VERİLECEK

GENEL LİSTELERDEN PROJELERDE KULLANILACAK UYGUN İSİM,
ADRES VE KURUM TESPİT EDİLECEKTESPİTLERİ PROJELENDİR.

KOORDİNASYONU ÇÖZ. GÖREV PAYLAŞTIR.
SAHA ÇALIŞMALARINA BİRAN ÖNCE BAŞLANSIN
MALZEME TEDARİĞİNDE SORUN VAR MI. BU KONUDA HALİL CURA VE

EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ.
EYLEM KAPSAMINDA GÖREV ALACAKLARIN İZİNLERİNDE SORUN

OLANLARA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETELİM
ÖDENEK NE OLDU. HAFTA SONU ……… ???
T. VELİ NİN SON DURUMU? BU MESELE BİRAN ÖNCE NETLEŞSİN
AGOS ABONELERİNE ÖZEL PAKET HAZIRLAYALIM
LEVENT BAŞKAN DANHİÇBİR YERDE BAHSETMİYORUZ CİVARDAKİ

AYRIK OTLARINA DİKKAT EDELİM
ALB. …………… KAFES EYLEM PLANINDAN HABERDAR HER TÜRLÜ

DESTEK İÇİN KENDİSİNE EMİR VERİLDİ
GEÇ KALMAYALIM ALTERNATİF OLUŞTURALIM. ÜRKÜTÜRSEK

KUŞLAR KAFESE GİRMEZ.
EYLEMLERDE KULLANILACAK BROŞÜR VE SLOGAN VB DÖKÜMAN

ÇALIŞMALARI BAŞLATILSIN ……………. ASTB. BU KONUYU TÜM BÖLGELER
İÇİN HALLEDECEK KENDİSİNE YARDIM İÇİN İSMAİL BAK GÖREVLENDİRİLDİ
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(KOORDİNASYON)
KAFES EYLEM PLANI TAMAMLANINCA SON HALİ "KASIMPAŞA" YA

ONAYA GİDECEK
BİR SONRAKİ TOPLANTIYA GETİRİLECEKLER UNUTULMASIN
TOPLANTINOTLARIİLGİLİLEREULAŞTIRILSIN
 
Bu notlar incelendiğinde Ergenekon terör örgütünün hazırlanan eylem planlarıve

alınan kararlardoğrultusunda faaliyetlerini yürüttüğü , gerekli yerlere iletilmek üzere örgüt
mensuplarının notlar aldığı anlaşılmaktadır.

 AynıDVD’de yer alan “2006 ADALAR ABONE LİSTESİ.xls” isimli Excel dosyası
incelendiğinde aralarında yabancı isimlerin de bulunduğu, “KINALI” isimli çalışma
sayfasında 188,“BÜYÜK” isimli çalışma sayfasında 18,“BURGAZ” isimli çalışma sayfasında
3, “HEYBELİ” isimli çalışma sayfasında 3 şahsın ad soyad, adres ve telefon bilgilerinin
kaydedildiği ,

 “kafes adresler.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde yer, adı, adres, bilgiler,
telefon, önder, email başlıkları altında farklı illerde bulunan çok sayıdakilise, topluluk
adresleri ile gerçek şahıslara ait isim, adres ve telefon numarasına ait bilgilerin kaydedildiği ,

 “Kafes liderler 2.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde Kilise ve Tel No başlıkları
altında farklı illerde bulunan kilise isimleri, sabit ve GSM numaralarının kayıtlı olduğu,

 “Harita.png” isimli resim dosyası incelendiğinde Türkiye siyasi haritasında illerin
dört farklı renge boyanarak ve değişik rakamların yazıldığı,renklerin ne anlama geldiğini
gösteren lejant bölümünde “Mor rengin; Topluluk olan yerler”, “Sarı rengin; Tplk Olmayan
Yerl.”, “Yeşil rengin; İmanlı Olan Yerler”, “Kırmızı rengin; İmanlı Olmayan Y.” manasına
geldiği şeklinde açıklama bulunduğu,

 “dernek.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde adı soyadı, il, ilçe, dini ve dernek
başlıkları altında 15 şahsın üye oldukları gayrimüslim sivil toplum örgütleri, dini inançları ile
birlikte kimlik ve adres bilgilerinin kaydedildiği ,

 “Toplantı Adresleri.XLS” isimli Excel dosyası incelendiğinde İli, Grubu, Adresi,
İkamet başlıkları altında farklı illerde bulunan 14 şahsın adresleri ile birlikte kimlik
bilgilerinin kaydedildiği, Grubu başlığı altında “Misyonerler, Yehova Şahitleri, Bahailik
Faaliyetleri” gibi nitelemelerin yapıldığı ,

 “ÜYE Tel.LİSTESİ.DOC” isimli MSword dosyası incelendiğinde “ÜYE LİSTESİ
başlıklı söz konusu belgede aralarında yabancı isimlerinde bulunduğu bir çok şahsın sabit,
GSM, ikamet,iş telefonu ve e posta adreslerinin kaydedildiği ,

 “İbadet Yerleri.XLS” isimli Excel dosyası incelendiğinde “ÜLKE GENELİNDE
FAALİYETTE OLAN YABANCILARA AİT İBADETHANELERİN İLLERE GÖRE
DAĞILIMI” başlıklı belgede değişik illerde bulunan farklı azınlıklara ait ibadethanelerin
adresleri ile birlikte kaydedildiği ,

 “İnternet Adres Listesi.DOC” isimli MSword dosyası incelendiğinde
“MİSYONERLİK-HIRİSTİYANLIK FAALİYETİ  GÖSTEREN İNTERNET
ADRESLERİ”başlıklı belgede 50 adet internet sitesinin faaliyet alanı ve yayın dili ile birlikte
kaydedildiği tespit edilmiştir.

DVD’de yer alan “2006 ADALAR ABONE LİSTESİ.xls” isimli Excel dosyası
uzman bilirkişilerce incelendiğinde;
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Hakkında kamu davası açılan sanık Fatma CENGİZ ‘de ele geçirilen
ZAA711131705RA13 seri numaralı 14 nolu CD içerisinde yer alan “2006 ADALAR ABONE
LİSTESİ.xls” isimli Excel dosyası ile aynı içerikli olduğu, şüpheli Levent BEKTAŞ’ta
bulunan belgenin 31.05.2006 tarihinde oluşturulduğu ve her iki belgede de “yazan” kısmında
“Agos” kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

Aynı DVD’debulunan“Fuhuş_çetesi.pdf” isimli “pdf” dosyası incelendiğinde “Dz.
K. Komutanlığı içerisinde İstihbarat amaçlı Organize Fuhuş çetesinin varlığının araştırılması”
konulu belgenin tamamının 12 sayfadan ibaret olduğu,Deniz Kuvvetleri Komutanlığında
görev yapan sivil memurlar vedeğişik rütbedeki bir çok askeri personelin isimlerinin
kaydedildiği ve bu şahıslar hakkında çeşitli iddialarınyer aldığı, ayrıca söz konusu belgenin
içinde bulunduğu klasöre “Bu raporu kim hazırlamış” isminin verildiği görülmüştür.

Aynı DVD’de yer alan “Cihan’dan” isimli klasörde bulunan“_Notlar.txt” isimli
metin belgesi incelendiğinde “……… ile görüşme notları” başlıklı söz konusu belge
içerisinde;

“Koç Müzesiyle ilgili malzemeler yerine konulmak üzere operatöre ulaştırıldı
Müzenin ziyaretçilerini artıralım, okullarda tanıtım reklam ve organizasyon

faaliyetleri yapılarak ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olduğu zamanın belirlenmesini Cihan
Bey söyleyecek. öğrenciler projenin en önemli parçası

Operasyon tarihini teyit edelim
“……” e sadece “……” üzerinden ulaşılacak. Başka kanal kullanmıyoruz.
Aynı zamanda bilişim projelerinde ortak çalışacaklar.
Resim, video, office döküman; işleme, kurtarma,silme, özelliklerini değiştirme

konularında uzman. İnternet projelerinde de yetkili, bununla birlikte içerde ve dışarda
çalışmaları zaten “……”devam ettiriyor.

“……” ailecek çok güvenilir ve yetişmiş bir elemanımızdır (teyzesinden referanslı).
Kuvvette de bilgisayar konusunda çok parlattığımız bir arkadaş.

Ekipten
A. Y.
M. K. 0542 838…… - 0537 368…… (C.'ın verdiği)
* E. Ç.den notlar alındı.(CNR)
* M. K. nın taş ocakları projelendirilecek.
* Magosa Maraş ta Alb. Şafak Yürekli ile görüşüldü dosyalar ve malzemeler alındı –

verildi”
Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür.
Aynı DVD’de yer alan“gündemlerim.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde

tamamı 3 sayfadan ibaret söz konusu belge içerisinde;
 
“MSB’ nin daha etkin kullanılması için M. S. O.’nun oraya gitmesini Ö. paşa emretti

Fabrikatör kabul etti Engin‘le iyi bir ikili oluşturacaklarını söyledi.
Tübitak’ta YETİŞ’leri daha iyi tanımalıyız. Rum olduklarını “……” bildirdi.
Y. K.(yan) Ermeni dostlarımızdan D.B. ile ilişkimizi zora soktu az kalsın “……”

Paşanın önünü keseceklerdi ayrılmalı ayrılmaya razı olmazsa Levent Başkan çözecek
N. G. nin klerans sorununu takip et.
G.S. dan gelen not: A. C.Hanım’ın geçmişte katılmış olduğu özgürlükçü eylemler
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sırasında girdiği karelere ulaşıldığı için kleransı yenilenemedi. A. Hanım bizim arkadaşlardan
ve çok sevdiğimiz birisi. Bu eksiklikten dolayı kendisi de, biz de zor durumda kalıyoruz. Bu
durumu bir şekilde halledebileceğinizi söylediler. M. M. T. Bey de konuyla yakından
ilgileniyor. M. beye nasıl yardımcı olabiliriz?

M. Ö. Bey den gelen not: U.Ç. bizim için değerli ve birçok organizasyonumuzda
aktif görev almaktadır. Sizin bir büyüğümüz olduğunuzu bilmekle birlikte henüz sizinle
tanıştırma fırsatı bulamadık. Kendisinin epilepsi hastalığı var fakat düzey olarak askerlikten
muaf olmaya yeterli olmadığından endişe ediyoruz. GATA’da tanıdıklarınız olduğunu
konuşmuştuk. Bize yardımcı olabileceğinizi umuyoruz.

“……” Paşa iyi kağıt oynar(borsa) abisi üzerinden kooperatiflerine kolaylık
sağlayalım Bedrettin Dalan bu konuyu çözdü

Tolgayı ve Burak ı destekleyelim “……” Paşa bizi memnun etti parayı ve gücü sever
cumhurbaşkanlığı hep hayali oyak yatırım Ssm i ona açalım İ . ve E. lerle iyi bir ekip

D. K.’a, İ. E. konusu çok önemli bu konuda haberler var dikkat edelim zamanı henüz
gelmedi deşifre olursa kendi sonu olur. Avukat Ç.’yi uyaralım.

D. K.’a, S. S. den daha fazla ürün bekliyoruz.
Aydın Ortabaşı’nın yürüttüğü örgencileri projelendir. Diğer bağlantılar önemli.

(Zuhal Azeri nin grubuna dahil etmek gibi vs) Dosyası İncelenecek.
S. hanım ve L. T. ile yemek yenilecek projelerin son durumu hakkında rapor

hazırlanacak. (yeni cv leri vermeyi unutma)
M. M.’ye projeyi anlat. Ayrıca M.yidaha aktif kullanmalıyız. Yeni görevler verelim.

Tübitakta terfisi hallolmayacaksa başka bir yere alalım.
K.S., müdürlüğe Tokatköy konusunda ihbar mektubu gitmiş. İzler var mı kontrol

edilsin.
Karen kimdir? Araştıralım?
Fabrikatörle görüşüldü Aydınlık gelecek hareketi daha aktif hale gelmeli. Şafak

Yürekli kontrolü elde tutmalı, bahriyede tanıtım ve dağıtım daha fazla olmalı
İ. K.’nın B..P’den “……” ile, “……” amiralin de G. Ç. ile yapacaklarının eş

güdümünün sağlanması
“……”Paşa’nın oğlunun Kıbrıs Show Tv’deki işinin takip edilmesi
S.Ö., N. A., H. Y., M. T. ile yapılabilecek projeler hakkında rapor hazırlansın, tek

muhatap belirlensin, sonuçlara ne kadar müdahale edebiliyoruz? ( n. ve s. arasındaki ilişkiyi
değerlendirelim)

“……” Amiral’in eşi M. Hanım’ın Gümüşhaneki Rahip Karabet… ile
buluşturulması. E. K. Hanım ilgilenecek.

Dilek Bozkaya’nın elindekilerin Av. Serdar Öztürk üzerinden L. Göktaş’a
gönderilmesi

SavSan, Tübitak vs eleman alımlarında kesinlikle boşluk olmasın, başvuranların
listeleri soruşturulsun, referans olabileceklerin listeleri hazırlansın, gerekirse duyuru
yapılmadan eleman temin edilsin, gerçekleşen alımlar hakkında düzenli sayısal rapor
bekliyoruz Ankara ve İstanbul için ayrı ayrı güvenli kanal kuralım

M. A., M.T. ve kardeşi de takip edilsin hesap içinde hesap yapıyorlar verdikleri
kadarda kaçırıyorlar(Kıbrıs kaçamaklarının kaydı var) izlettirilebilinir ceza keselim

Ankarada A.S.Ç. ve F.G. çok iyi korunmalı önümüzdeki dönemdeki
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yapılanmamızdaki en güçlü ayağımız takip ediyoruz çok iyi iz bırakmadan kendilerini
gizleyebiliyorlar

Şafak ve F. Y.bizim çocuklardan kuvvet bunların terfisi üzerine bina edilecek alt
kadememizdeki yapılanmamız için bu iki isim çok önemli f. c. güney doğu kökenlileri temsil
edecek”

 
Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür.
Aynı DVD’de yer alan“gundemlerim2.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde

tamamı dört sayfadan ibaret söz konusu belge içerisinde;
“Belgütay Varımlıile konuşmasının içeriğini değiştirmesi için görüşelim

“……”Paşayı rahat bırakmasın
Darbe günlükleri halledilmeli (Sevil beyanat vermeli, tolga’nın filmlerinin reytingleri

yükseltilmeli vb…)
Tanıdıklarla ilgili olarak toplu maillerde“kurum yıpratılıyor” şeklinde kamuoyu

oluşturulmalı bunu için tanıdıklardan “ mağdur” grup oluşturmalı
Deşifreleri öyle bir dozda verelim ki “ mağdur edilen” “uğraşılan” havası verilmiş

olsun arkadaşlarımızı yıkmasın ama “uğraşıyorlar” havası verilsin arkamıza aldığımız bu
rüzgârla onları “sözümüzü dinleyen amirlerimiz” destekleyip kullansınlar ve işte onlara
“kurban vermedik” desinler bu ph çok önemli ve tuttu devam edelim

“……”paşanın karısı ile alevi dostlarımızı akademide karşı karşıya getirip farklı
cephe oluşturalım “…… Paşa karısını” dövüyor diye dedikodu yayalım

“……”Paşa bizi zorda bırakırsa karısının erkek arkadaşlarını, kendi partnerlerini ve
N.nin uyuşturucu dosyalarını ve görüntülerini önüne koyalım

Bilişim projeleri B. K. ,C. Ü. ,A. Ç. ,K. S . ,(M. A. …. Us sivil memur genkur ile
irtibatlandıracak)

Facebook ta oluşturduğumuz isimler
2009 2010 yılındaki top adaylarımız Şafak Yürekli F.C.Y. , Levent Görgeç ilgililere

iletilsin
2010 2011 yılındaki top adaylarımız M.V.G. , S. T. , B. B. ilgililere iletilsin
Organizede yer alacak arkadaşlarımız
A. S. Ç. bizi taşıyacak en güçlü aday genel konsepte uygun
A. G. kendini çok iyi gizledi açık vermedi Tübitaktaki gizli projeleri takip ediyor

ermeni dostlarımızın ve Sayın Ünal İnanç ın özel referansı sınırsız desteklenmeli *****
ÖNEMLİ******

C.G. ,S. O. K. ,K. S.olmazsa olmaz üç adamımız bunlarla ilgili her türlü risk alınır
F. G.karısı vasıtasıyla Ermeni dostlarımız ve Ermeni ayağımız ve bizi çok iyi tatmin

ediyor
C.A.Ç. konjekture uygun en güçlü adayımız
B.O.
D.Ö.
O.U.
B.Ş.
T.Ü.
E.E.
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S.E.
Levent Görgeç
Mücahit Erakyol
Ali Türkşen
A. G. istihbaratı bizim adımıza çok iyi idare ediyor belli kulvardaki dostlarımızı da

tatmin ediyoruz
C.B.
A.T.
S.G.
C.D.
S.T.A.Dilek bu konuyu da halletti
Halil ÖzsaraçDilek Derya yı taktı
Ü.M.
U.Ö.
Ü.Ö.
A.K.
Y.B.
P.B.
Ş.A. “……”Paşa için iyi bir kanal
H. E. oğlunun ve kendinin gay ilişkileri dosyalandı
“……” paşa ile ilgili M. U. projesi çok iyi tuttu karısı ve kızıyla ilgili diyaloglar çok

iyi organizenin en güçlü ayağı haline getirelim ve “……”Paşayı yukarı taşıyalım
kullanabiliriz kendisine sunduğumuz imkânlarla bizi tatmin ediyor

Reşo (R. A.) uyuşturucu işini iyi götürüyor dosyası var
M.U. medyatikliği ile işe yaradı partner çevresi genişledi kızlar(Dilek Zuhal Meral)

kadar iş çıkarıyor
Projelerde kullanılacak mısyoner ayağı Astsby. V. D. gözden uzaklaştırılmalı
Avukat M.K. Ö. ve Z.K. izmitte Veli Paşanın referansı ile Deniz Kuvvetlerini

topladılar proje tuttu B.nin eşine avukat M.O.yuayarladı
Donanmanın ve deniz kuvvetlerinin en tepesindeki nabzı İ. – G. E. M. – A. (M.

restoran) ve S. çifti ile tutuyoruz M. İ. (“……”Paşanın irtibatı) çok memnun C. G. nin
dünürleri (S. ailesi ) bu döngünün baş aktörleri

M.G.nin çok iyi irtibatları var iyi istihbarat topluyor Veli başkan, Levent başkan ve
Fabrikatör çok memnun kendisi Ermeni dostlarımızdan

S.Ö. bavul ticaretiyle bize ulaşması gereken dosyaları ve misafirlerimize ulaşacak
hediyeleri partneri ile beraber (Dodi) ulaştırdı çok sadık

Aşağıdaki yerler hiç boş bırakılmamalı her zamanki gibi seri devam etmeli sınır ötesi
projeler için çok önemli

Gen. Kur. İstihbarat Bşk.(E.M., S. P., A. S., )
Gen. Kur. PPB. Yunanistan Kıbrıs Daire ( A. S. Ç., M.Ş., F. G. )
Plan Prensipler (C.G., S. O.K., Dora Sungunay, )
Yama Projesi: Yamaları kullanım şeklinin ve kullanacakların belirlenmesi bu konuda

sunum hazırlanması ok’lenmesi sonrası uygulanacak (Film)
Harp akademilerindeki projelerimiz ve soru meselesi (O.Ç.) için oradaki
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sürekliliğimiz için bu arkadaşların devamı önemli “…….” paşaya özellikle “…......”paşaya
dikte edilmeli (T.Ş., S. K., D., D. G., S,S. S.)

Koç müzesinde ziyaretçi patlaması olmalı : ) sıkıntı çıkmasın Bşk takip ediyor.
A.K.(yan) güneyin nabzını çok iyi tutar otelinde iyi malzeme proje çıkartır karısı ile

beraber ermeni dostlarımızdandır “………”paşaya maç tüyolarını A. başkan bu yolla ulaştırır
E. yatırım, Ş. fak. F. (gdoğuluları refere eden) güçlü ayağı kayınbiraderi irtibat Ş.

faktoring
Tarikatlar
E. (D. K.)
D. K. ( A. G.)
H.B.(A.A.)
Hzb tahrir (S. O., T.M., C. K., H. G., Ö. M., M. E., Astsby. Y.Ç. )
A. A. ya yardımcı olacaklar V.S., B. T., G. Ç., S. T., E. A.
H. vakfı yazı işleri müdürü İ. Y. ( “…………. Paşa ile irtibatlı) “………” Paşa S.

E.yi vazifelendirdi. “……”Paşa bu konuda vazifeli
“……”Paşa ABD konsolosluğunda ADD ile beraber konferans verdi proje tuttu

L.S.nin kızı ve kendisi”
Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür.
Şüpheli Levent BEKTAŞ ‘a ait, PRINCO marka, seri numarası P412240106031211

olan “Mezuniyet Töreni” ibareli 1 Nolu CD üzerinde yapılan inceleme neticesinde
“Data.Stash.v1.5” isimli bir klasör olduğu görülmüş, bahsi geçen klasör içerisinde “Data
Stash” isimli bilgisayar programının bir sürümüne ait kurulum dosyalarının olduğu tespit
edilmiştir.

Şüpheli Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan aramada ele geçen 3 nolu DVD
içerisindeki dokümanlarda isimleri yer alan ve haklarında bu aşamada soruşturma
bulunmayankişilerin isimleri kapatılarak rapor sureti dosyaya eklenmiş, dijital inceleme
raporununaslı2010/11 numarayakayden adli emanete alınmıştır.

 
c-Telefon Görüşmeleri:
Tape No:5699,24.03.2009 tarihinde saat 11.06’ da Levent BEKTAŞ ile X ERKEK

ŞAHIS arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; …………………… Levent
BEKTAŞ’ ın “Hıı görüşelim abi ya” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “Ya mutlaka görüş… ”
dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Çünkü o çok o yüzden geldim yani dün” dediği, X ERKEK
ŞAHIS’ ın “Hıı sana şey diyecektim dün kimi gördüm biliyon mu? ” dediği, Levent
BEKTAŞ’ ın “Kimi” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “Dairede hıı” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın
“Kimi” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “Berk Berk” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Hıı Onumu
orda zaten dedim ya sana” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “Söyledin değil mi? ” dediği, Levent
BEKTAŞ’ ın “Hı hı söyledim” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “Şimdi biz onunla şeyde
beraberdik bir” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Biliyorum biliyorum Seçim Muhabbet” dediği,
X ERKEK ŞAHIS’ ın “Seçim Muhabbet ama o bilmiyor” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “O
bilmiyor” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “Hı bilmiyor şimdi o dün patrona falanda uğradım”
dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Hı hı” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “Baya bir akşam saat kaçta
döndüğümde dokuz falandı döndüğümde” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Ondan çıktın” dediği,
X ERKEK ŞAHIS’ ın “Oradan çıktık ııı şimdi burda biraz daha hassas telefonları şey



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

yaptırmıyorlar” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Kapatırıyorlar” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın
“Aç... Kapatırıyorlar da ben yine sessize aldırdım ama yanımda değildi yani şimdi Başkanın
yanındaki öter televizyondan anlaşılıyor ya” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Olmazda Başkana”
dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “(anlaşılmadı) ayıp olur şimdi ondan sonra bizim odaya geldi”
dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “He” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “Bizim müdür arkadaşla
beraber oturuyorduk bizim odaya geldi” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Senigörünce tanıdı mı”
dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “Tanımadı tabi şimdi o kafasında bir çağrışım yapmadı ondan
sonra bizim müdür arkadaşa dedim ki buna sor bakalım dedim şurada dedim güzel bir otel
varmış nasıl bir otelmiş falan yurt dışındaki oteli sordum beraber bir otelde kalmıştık çünkü
biz bi 10 gün ondan sonra geldi aradı bu şaşırdı bi odaya geldi bana bakıyor böyle çıkaracak
çıkaramayacak beni tanıyor ismende tanıyor çünkü ama bizde bir daha görüşmedik ordan
sonra” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Ama bir şi yaptırmıyorsun ona” dediği, X ERKEK
ŞAHIS’ ın “Ya birkaç defa Meilleştik işte 2003 ten sonra öyle şaşırdı baya” dediği, Levent
BEKTAŞ’ ın “Öğrendi yani Mevcut durumu” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “Hııı” dediği,
Levent BEKTAŞ’ ın “Mevcut durumu öğrendi” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın “Mevcut durum
çok önemli değil zaten mevcut durum diye bir şey kalmadı zaten” dediği, Levent BEKTAŞ’
ın “Benden bahsetmeseydin”… “Yok, canım senden baya bahsettim senden şey ııı dedim çok
iyi arkadaşımdır dedim” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Neyse tamam bir şey demeyeceğim
sana bugün geçeceğim oraya tamam mı şu anda (anlaşılmadı) ” dediği, X ERKEK ŞAHIS’ ın
“İyi haberleşiriz” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “ARAYACAĞIM SENİ AMA
TELEFONLARIN GÖZÜNÜ SEVEYİM”… dediği,

Tape No:5701, 01.04.2009 tarihinde saat 11.12’ de Levent BEKTAŞ ile Mustafa
TURHAN arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; ………….LEVENT’ in “Türk
Silahlı Kuvvetleriyle pek alakam kalmadı” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Neyse
Komutanım adres ver bana adresine davetiye göndereceğim 23 Mayısa da gelmesen kafanı
koparırım bak” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Evleniyor musun yoksa ikinciyi mi alacaksın”
dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Yok be oğlumu sünnet ettiriyorum ya” dediği, ”…
“MUSTAFA TURHAN’ ın “Hiç aradığın sorduğun yok ya” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın
“Ben özellikle bir ara özellikle kimseyi aramadım kestim muhabbetleri mi? ” dediği,
MUSTAFA TURHAN’ ın “Ben dedim acaba bunu Silivri Ceza Evine mi attılar diye
düşündüm yani” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “İşte senin gibi soranlar şeyler yüzünden kestim
bilmem ifade edebildin mi? ” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Evet çok güzel ifade ettiniz
ha” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “İşte sırf bunlar yüzünden kimseyle görüşmüyorum” dediği,
MUSTAFA TURHAN’ ın “NEYSE ALIRLAR SENİDE ALIRLAR BİR GÜN YANİ”
dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Sizin gibi adamın arkadaşı olduktan sonra zaten gerek yok”
dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Değil mi? ” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Gerek yok”
dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Artık küfür etmiyorsun galiba” dediği, Levent BEKTAŞ’
ın “Kime” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Malum şahsa” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Yo
seviyorum” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Seviyor musun yola gelmişsin ha” dediği,
Levent BEKTAŞ’ ın “Seviyorum” dediği, ”… “ MUSTAFA TURHAN’ ın “Komutanım
Maslak Ordu Evinde tamam mı? ” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Maslakta mı? ” dediği,
MUSTAFA TURHAN’ ın “Haa Havuz başında tamam mı bak”… “” dediği, Levent
BEKTAŞ’ ın “Allah Allah nasip ederse geleceğim niye gelmeyeyim” dediği, MUSTAFA
TURHAN’ ın “Evinden arabayla aldırırım veya ekip aldırırım ekip burda olacak çünkü”
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dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “İyi Ekiple aldır daha iyi olur” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın
“Ali Kemal diker hem diker biliyor musun hem de ne yapar tamam komutanım” dediği,
Levent BEKTAŞ’ ın “Tamam abicim” dediği ,

Tape No:5715, 17.04.2009 tarihinde saat 22.07’ de Mustafa Turhan ECEVİT ile
LEVENT BEKTAŞ arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; LEVENT’ in “Ben
aramasam arıyacağınız yok ha.” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Vay. LEVENT la
oğlum Ankara daydım lan. Yoldayken de sen mi aradın?” dediği, LEVENT’ in “Hainsiniz
oğlum siz.” … “ MURAT, MURAT NERMAN la kapıştın işten değil mi? ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “He kapıştım işte. Gidecek adam bulamadılar bu sefer gerçekten şey
yapamadılar.İyi dedim giderim. Onun için işlemleri halletmeye Ankara ya gitmiştim. ” dediği,
LEVENT’ in “hııı ne yapıyor Ankara da kiler? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“Ankara da kiler iyi abi. Bi yaramazlık yok. Ben geldim, YEŞİM gitti oraya işte. ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Aşağıda da şey var, altımda benim EREN oturuyor da. ” dediği,
LEVENT’ in “Hımm” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Biraz önce, biraz önce onlara
indim. Eeee ERCAN lar falan filan böyle toplanmışlar. ” dediği, LEVENT’ in “Hımm”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Bana da söylemişlerdi de ben Ankara dayım, gelemem
demiştim. Kaynatıyorlar orda. ” dediği, LEVENT’ in “Eren ler de mi? ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Eren ler de. ” dediği, LEVENT’ in “Arayayım da s…redim i….leri”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ha bi taciz, bi taciz et onları sen. Tamam mı? Eren şey,
” dediği, LEVENT’ in “Aramıyorsunuz lan, topunuzun deyip kapatayım. “ dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Aynen öyle de tamam mı? Nasıl, keyfin nasıl? ” dediği, LEVENT’ in
“İyiyim be baba. Ne olsun? Çalışıyoruz, koşturmaca, stres her gün devam bi yaramazlığı yok.
Allahım bugünlerimizi aratmasın. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Sen ne taraftasın,
karşıda mısın? Bu tarafta mısın? ” dediği, LEVENT’ in “Ben sizin tarafta olsam gelirim sana
merak etme. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hım. ” dediği, LEVENT’ in “Evdeyim.
Burada Büyükçekmece de, bi yere oturdum kafa çekiyorum, ne yapayım. ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Tek başına mı? ” dediği, LEVENT’ in “Tek başımayım. ... (anlaşılmadı)
babayla beraber orda, o çıkamadı. ” … “Ne yapıyor? Gençler ne yapıyor? İyiler mi? ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “İyiler abi iyiler işte yani. Herkesle bi enayilik var bakalım yani.
Bi yüz yüze ben senle aslında konuşmak istedim de olmadı yani denk gelemedik. Şimdi de
pazartesi de gidiyorum. ” dediği, LEVENT’ in “Ayran filan içtim. Oğlum atlayıp gelsenize
ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “ Ha” dediği, LEVENT’ in “Bi yemeğe gelin, bi
şey yapalım. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “E Ercan la da konuştuk aslında da işte”
dediği, LEVENT’ in “Olsun... (anlaşılmadı) yaparız bi tane s…tir et i….yi ya. Onlar şey
yapmaz. Akşam üstü, akşam daha doğrusu ortada bi yerde buluşuruz... (anlaşılmadı) ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Tamam ben, ben gidim gelim de işte iki haftalık falan bir şey
olacak ondan sonra”… “Ya do, do doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ya biraz telefonla
böyle ...(anlaşılmıyor) ……….. KONUŞMAK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR DA.
TELEFONLA FALAN BÖYLE KONUŞMAK İSTEMİYORUM TAMAM MI? GELMEMİZ
LAZIM. Gelmememiz de işte gelemedik. Geçen hafta böyle yoğunduk. ” dediği, LEVENT’ in
“Ne zaman gelirsin? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Heh” dediği, LEVENT’ in “Kurs
başladı mı? Kurs başladı mı? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kurs daha başlamadı
işte başlayacak o da Mayıs başında başlayacak. ” dediği, LEVENT’ in “Eyi. Tayinler belli
oldu mu, önce onu sorayım. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok tayinler belli olmadı
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zaten herkes ona kitlenmiş durumda. ” dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmıyor) ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok. ” dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmıyor) morali bozuldu
burada böyle” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Şimdi birazcık daha iyi gibi sanki ama
abi değişik değişik şeyler oluyor, bilmem neler oluyor. Yani eee millet” dediği, LEVENT’ in
“... (anlaşılmıyor) edecek bak ORHAN, ben sana söyleyeyim. ” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Bilmiyorum. Millet belden aşağı vurmaya falan başladı. ” dediği, LEVENT’ in
“Kim o? ... (anlaşılmıyor) ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kim, kim bilmiyoruz yani
aslında. İşte bunlar hep mektup furyası bilmem ne falan dönüyor. ” dediği, LEVENT’ in
“Hala mektup mu var? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yaa ne zaman yok ki abi. Bu
işin şeyini çıkarttılar artık yani” dediği, LEVENT’ in “A, ALİ TÜRKCAN HAKKINDA BİR
ŞEY YOK DİMİ. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yani. ” dediği, LEVENT’ in “...
(anlaşılmadı) nerde? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “BİLMİYORUM ABİ YANİ
BEN İŞTE BUNLARI KONUŞACAĞIM SENLE YANİ, ALİ TÜRKCAN, BEN, ERCAN
YANİ. ” dediği, LEVENT’ in “Yok, yok ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yani
neyse. ” dediği, LEVENT’ in “Abi. Allah hepinize hayırlı emeklilik de versin. Hayırlı görev
versin ama hayırlı emeklilikte versin. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hayırlı
emeklilik de versin. Kesinlikle yani. Sende şeyin, şeyin telefon numarası var mı? GÖKHAN
D.nın. ” dediği, LEVENT’ in “Yok be abi. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok dimi.
” dediği, LEVENT’ in “Yok. O İstanbul da dimi. Ha yok... (anlaşılmıyor) Kuveyt tey di o ya.
” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yani. Kuveyt te miydi? ” dediği, LEVENT’ in “O
Kuveyt’teydi tabi ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ulan bilseydim uğrardım. Ben
Gölcüğe geldi, Gölcüğe geldi diye biliyordum.Uğrardım. ” dediği, LEVENT’ in “Ha onu
bilmiyorum ben. Benim, benim bildiğim çok eski abi. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“Hee. OĞUZ bi problem yapmışta” dediği, LEVENT’ in “Ya Oğuz ile ben konuştum. Geçen
gün beni aradı. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hımm” dediği, LEVENT’ in “Tayinle
ilgili hatta. Bende ona bir şeyler söyledim. Birileriyle gidip konuşmasını söyledim. Ama
onunla ilgili bende çaktırmadan şimdi arıyacam Ankara yı. Benim hala orda ki şeyler devam
ediyor biliyorsun network. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Biliyorum. Ama şimdi
arama, şimdi arama. O bi halt yemiş tamam mı? ” dediği, LEVENT’ in “Ne yapmış? Birini mi
vurmuş? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya bende işte o, haa” dediği, LEVENT’ in
“Birini mi vurmuş? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Vurmamış işte herifin ağzına
silahı sokmuş yani. ” dediği, LEVENT’ in “Kimin? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“İşte başındaki amirin” dediği, LEVENT’ in “Ada komutanı mı, şeyin mi? Çünkü ada
komutanından bu şimdi bu çok şikâyetçiydi” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya ada
komutanı değil, işte onun amiri ada komutanlığına vekâlet ediyordu zaten” dediği, LEVENT’
in “Amir kim abi BİZDEN Mİ? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok yav BİZDEN
falan olsa biz zaten şey yaparız KEMAL Albayların sınıfından bir adam yani” dediği,
LEVENT’ in “Ee” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hıyarın önde gideni biz orda
adadayken de öyleydi o hakaret makaret devamlı ediyordu o rahatsızdı zaten ondan şey
istiyordu” dediği, LEVENT’ in “Hım” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yediremiyordu
yani sonuçta eşi ile ilgili de bir şeyler söylemiş her halde” dediği, LEVENT’ in “Aa” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya eşinin rahatsızlığı vardı bilmem ne vardı” dediği, LEVENT’
in “Evet” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Senelik izin istemiş bilmem ne oda abuk
sabuk bir şeyler söylemiş sonrada s…tir git falan demiş” dediği, LEVENT’ in “Ee şimdi



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

mahkemelik mi oldu” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’in “Yav olacak her herhalde işte yani
bu” dediği, LEVENT’ in “Tutuklamışlar mı? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hı”
dediği, LEVENT’ in “Tutuklamışlar mı? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok şu anda
öyle bi şey yok yani ıı olay birazcık daha şey karmaşıklaşmış falan filan kamu davası aç”
dediği, LEVENT’ in “...(anlaşılmıyor) ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kamu davası
aç” dediği, LEVENT’ in “...(anlaşılmıyor) konuştunuz” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“Bu yeni yeni bir olay yeni olayda sende şimdi arayıp söyleme yalnız tamam mı? ” dediği,
LEVENT’ in “Yok yok söylemem ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ben sana meslekle
ilgili kimseye söylemiyorum sana söylüyorum” dediği, LEVENT’ in “Yok bende ona şey
dedim abi hani biraz daha şey o kime kızıyorsan kız kimsenin eline koz verme tayinini yaptı
gözden uzaklaştı ...(anlaşılmıyor) ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ben de ona onu
söyledim sa bende dedim sakin ol dedim şey yapma dedim ee bende dedim uğraşacağım
dedim yani hani eninde sonunda tayin olursun dedim yani şey olarak ama ee haksız duruma
düşme veya şey yapma dedim şimdi böyle bir durum da zaten şey yapılmaz yani de” dediği,
LEVENT’ in “İyice Fransız duruma düşmüşün ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Haksız
duruma düşmüş ” dediği, LEVENT’ in “...(anlaşılmıyor) olsun abi o” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Yani adamın kesin hak ettiğine ben inanıyorum da yani işte garip şimdi bir
GÖKHAN D.yi arayım da bakalım ne olur ne biter ne bir şey yapar o bizi biraz yönlendirsin
yani” dediği, LEVENT’ in “Tabi canım yani yardımcı olmak lazım hani uzaktan yardımcı ”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Evet” dediği, LEVENT’ in “Herifi orya bıraktılar çünkü
o oraya giderken birinin gazına geldim diyor buradan kaçamıyorum da ...(anlaşılmıyor)
rezilmiş diyor” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “O biraz orda huzur bulurum falan filan
diye kendi istedi yoksa onu kandırdılar yani sen bir tane adam” dediği, LEVENT’ in
“Kandırdılar evet ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Aynen öyle yani tamam mı” dediği,
LEVENT’ in “Oraya da gitmek isteyen adamlar da biliyor musun? ” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Var var vardır işte neyse yav her şey de bir hayır var diyoruz ama bakalım işte”
dediği, LEVENT’ in “Vallaha dediğim gibi bir akşam bir fırsat yarat git gel ...(anlaşılmıyor)”
dediği,

Tape No:5693, 22.04.2009 tarihinde saat 09.06’ da ERME ONAT ile Ali T.
arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; …ALİ’ nin “ERME cim nedir durum” dediği,
ERME’ nin “Efendim şimdi beş dakikaya evdeyim efendim” dediği, ALİ’ nin “ALİ’ nin “Ha
eve daha varmadın anladım tamam LEVENT BEKTAŞ ıı götürmüşler” dediği, ERME’ nin
“Anlaşıldı efendim” dediği, ALİ’ nin “Beylikdüzü’ nde ki evi aramışlar şimdi Kavacığa
geçiyorlarmış ondan sonra ıı bilgin olsun yani bi” dediği, ERME’ nin “Anlaşıldı efendim”
dediği, ALİ’ nin “Bir durum olursa haberdar et bizi birde şey ee eşine falan söyle yani bizim
yardımlaşacağımız yani senin de bir şey yaptıklarından değil de sana da bir şeye ihtiyacın
varsa neyse söyle yani tamam mı cep telefonları yanımız da” dediği, ERME’ nin “Tamam
efendim” dediği, ALİ’ nin “Hemen uçalım gelelim oldu” dediği, ERME’ nin “Tamam sağolun
efendim” dediği, ALİ’ nin “Hadi görüşürüz” dediğianlaşılmıştır.

d-Örgütsel İrtibatlar:
Tape No:5855, 25.04.2009 tarihinde saat 10.56’ da Serdar ÖZTÜRK ile Fatma B.

arasındaki telefon görüşmesinde özetle; … SERDAR’ın “Beni telefonla aradılar arama ........
ne yapalım diye bende CD’lerin içeriklerini kontrol ettirmeden kesinlikle imzalamayın
dedim” dediği, FATMA’nın “Hee” dediği, SERDAR’ın “Yani içeriğine daha sonra şey
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yüklüyorlar LEVENT BEKTAŞı tanıyorum ben benim arkadaşım” dediği, FATMA’nın “He
hee” dediği, SERDAR’ın “Eski satçı tamam” dediği, FATMA’nın “Tamam Serdar” dediği,
SERDAR’ın “Bunda gizlenecek saklanacak bişey yok kızım” dediği,FATMA’nın “Hee yok
ben hani çok şey oldum” dediği, SERDAR’ın “Benim arkadaşım yani LEVENT albay nasıl
benim komutanımsa arkadaşımsa” dediği, FATMA’nın “Tabi tabi” dediği, SERDAR’ın
“Levent Bektaşta benim arkadaşım” dediği, FATMA’nın“Tabi tabi” dediği, SERDAR’ın
“Hee bu silahlar lavların nerden çıktı şey enteresan tabi onu” dediği, FATMA’nın “Tabiyki
yani” dediği, SERDAR’ın “Ben Poyrazköy neresi onu bile bilmem de” dediği, FATMA’nın
“He hee hee(gülüyorlar)……………….” dediği,

Tape No:5949, 17.04.2009 tarihinde saat 09.54’de Serdar ÖZTÜRK ile Bahar Ö.
isimli şahıs arasındaki telefon görüşmesinde özetle;… SERDAR’ın “Seni İşçi partili seni
şimdi rahat” dediği, BAHAR’ın “Efendim” dediği, SERDAR’ın “Şey oo ………. hanıma bir
git tamam mı” dediği, BAHAR’ın “Hıhım” dediği, SERDAR’ın “Oy oy oy oy ondan sonra bir
kara varmı ne zaman çıkar ondan sonra efendime söyliyim birde FATMA ya söyle bana
LEVENT BEKTAŞ ın cep telefonunu göndersin şu anda L leri kayt edemedim daha henüz ıı
Levent BEKTAŞ ın cep telefonu bulamazsa birde DEMO ya sorsun” dediği, BAHAR’ın
“Levent Bektaş” dediği, SERDAR’ın “Levent Bektaş” dediği,…

Tape No:5959, 19.04.2009 tarihinde saat 16.58’de Serdar ÖZTÜRK ile Levent
BEKTAŞ isimli şahıs arasındaki telefon görüşmesinde özetle;… SERDAR ÖZTÜRK’ün
“BEKTAŞ paşa” dediği, LEVENT’in “Alo” dediği, SERDAR’ın “Alo” dediği, LEVENT’in
“Efendim” dediği, SERDAR’ın “Sen niye HALDUN a sorun çeken arabayı veriyon lan”
dediği, LEVENT’in “Efendim” dediği, SERDAR’In “Sen niye Haldun Paşaya sorun çeken
arabayı veriyorsun” dediği, LEVENT’in “Hiç alamıyorum sesi yav alo” dediği, SERDAR’ın
“Alo Levent” dediği, LEVENT’in “Efendim” dediği, SERDAR’ın “He Paşam benim lan
Serdar” dediği, LEVENT’in “Serdar nahaber” dediği, SERDAR’ın “İyidir abi yav” dediği,
LEVENT’in “Abim yav ne nerdesin sen” dediği, SERDAR’ın “Sen niye sen niye Halduna
sola çeken araba veriyon lan” dediği, LEVENT’in “Ee abi ne yapim” dediği, SERDAR’ın
“Laguna laguna sola çekiyor sağa doğru tutacam diye direksiyonu kolum yoruldu” dediği,
LEVENT’in “Yav bırak allah aşkına” dediği, SERDAR’ın “Haha” dediği, LEVENT’in “Ne
yapıyorsun iyimisin” dediği, SERDAR’ın “İyidir baba yav sen ne yapıyorsun” dediği,
LEVENT’in “İyiyim vallaha bugün pazar telefonun sesini kıstım sen aramışsın sonra ben seni
tekrar aradım” dediği, SERDAR’ın “Eeh yok bende yeni geldim yorgunum da biraz vurdum
kafayı yattım” dediği, LEVENT’in “Ee Ankaradamısın” dediği, SERDAR’ın “Yok
İstanbuldayım yav” dediği, LEVENT’in “İstanbuldasın” dediği, SERDAR’ın “He” dediği,
LEVENT’in “Ne var ne yok var mı bir yaramazlık” dediği, SERDAR’ın “Ne olsun bir
yaramazlık yok yav koştunup duruyoruz işte onun için” dediği, LEVENT’in “İyi olacak
birşey varmı abi” dediği, SERDAR’ın “Hıo” dediği, LEVENT’in “İyi olacak birşey varmı”
dediği, SERDAR’ın “Yok yakında ben yenge hanımı vuracağım abi ozaman iyi olacak yav”
dediği, LEVENT’in “Niye lan niye oldu” dediği, SERDAR’ın “Hı hahaha daha ne olsun yav
canımı sıkıp duruyor” dediği,LEVENT’in “Bir yaramazlık yok değilmi” dediği, SERDAR’ın
“Yok yok yok tamam” dediği, LEVENT’in “Sen bu hafta geçecekmisin o tarnaflara” dediği,
SERDAR’ın “Abi sabah geçeceğim yarın sabah” dediği, LEVENT’in “Ee uğrasa bana”
dediği, SERDAR’ın “Şey yaparım yav yarın konuşuruz” dediği, LEVENT’in “Nasıl
geçeceksin” dediği, SERDAR’ın “Uğrarım Haldun la beraber geçeceğiz” dediği, LEVENT’in
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“Ee tamam uğra bana uğra” dediği, SERDAR’ın “Tamam abi tamam” dediği, LEVENT’in
“Tamma bekliyorum bak” dediği, SERDAR’ın “Tamam abi hadi görüşürüz” dediği,
LEVENT’in “Tamam hadi sağolasın baba kendine iyi bak” dediği, SERDAR’ın “Sağol sağol
Leventim sağol sağol” dediği,

Tape No:5962, 20.04.2009 tarihinde saat 09.26’da Serdar ÖZTÜRK ile Levent
BEKTAŞ arasındaki telefon görüşmesinde özetle;…LEVENT’in “Efendim hemşerim” dediği,
SERDAR’ın “Abi” dediği, LEVENT’in “Geldinmi” dediği, SERDAR’ın “Senin hı senin
şirket şimdi” dediği, LEVENT’in “Alkentin önündemisin” dediği, SERDAR’ın “Alkentin
önüdeyiz he” dediği, LEVENT’in “Alkentin önünden ee şeye doğru devam et abi ebeşe doğru
devam edin temden mi girdiniz” dediği, SERDAR’ın “Ediyoruz” dediği, LEVENT’in
“Temdenmi girdiniz” dediği, SERDAR’ın“Ediyoruz” dediği, LEVENT’in “Temdenmi
girdiniz nerden girdiniz o yola” dediği, SERDAR’ın “Dİrek ışıklar var şimdi ışıkları
geçiyoruz” dediği, LEVENT ‘in “Abi” dediği, SERDAR’ın “İş bankası var” dediği,
LEVENT’in “Ee ne tarafa doğru gitiğinizi öğreniyorum o yüzden şey yapamadım” dediği,
SERDAR‘ın “Ebeşe” dediği, LEVENT’in “ Alkent” dediği, SERDAR’ın “Devam devamn
ebeşe doğru gidiyoruz abi iş bankası” dediği, LEVENT’in “Ebe hı ebeşe doğru gidiyorsanız
abi metro var orda alış veriş merkezi Metro Market” dediği, SERDAR’ın “Hı” dediği,
LEVENT’in “Metro marketin hemen karşısı Azim çorabın yanı” dediği, SERDAR’ın “Ha
Metro manketin hemen karşısı tamam” dediği, LEVENT’in “Tamam abi” dediği, SERDAR’ın
“Tamam abi” dediği, LEVENT’in “Bir yaklaşık iki kilometre falan ileride solda görürsün
hemen” dediği, SERDAR’ın “Tamam” dediği, LEVENT’in “Geliyorum bende zaten hadi
görüşürüz” dediği, SERDAR’ın “Görüşürüz” dediği,

      Tape No:5966, 22.04.2009 tarihinde saat 09.19’da Serdar ÖZTÜRK ile Levent
BEKTAŞ arasındaki telefon görüşmesinde özetle;… LEVENT’in “Efendim SERDAR cım”
dediği, SERDAR’ın “Abi merhaba” dediği, LEVENT’in “Ee merhaba Serdar nasılsın” dediği,
SERDAR’ın “Müsayitsen çok kısa konuşacam” dediği, LEVENT’in Hemen dinliyorum abi
SERDAR’ın “Bir bir hiçbir sidi ve dividi içeriği görmeden içeriğini görmeden içerik listesi
listelemisi yapılmadan imzalama tamam mı” dediği, LEVENT’in “Bir iki iki aman abi günah
aman aman gözünü seveyim dur dur dur hah tamam abicim ee abi şimdi şöyle iki tane
dividimiz bir sidi bir dividi vardı evde” dediği, SERDAR’ın “Hı” dediği, LEVENT’in “O
dividi ve sidinin bir tanesinin içinde zaten bizim Bosna ile ilgili çektiklerimiz var” dediği,
SERDAR’ın “Abi hiç fark hiç hiç fark hiç fark etmez içinden seksen tane şey çıkar çocuk
pornosu bile çıkar anladın mı” dediği, LEVENT’in “Çocuk pornosu tövbe yarabbim” dediği,
SERDAR’ın “Yani sonradan yüklüyorlar sonradan yüklüyorlar ben sana söyliyim tamam mı
kesinlikle içerik listelemesi yapıp içerik listelemesini imzalamadan ee üzeri” dediği,
LEVENT’in “İçerik listelemesini yapacak” dediği, SERDAR’ın “Tabi tabi içerik listelemesini
yapacaklar dividi ve sidinin içerik listelemesi yapılmadan ve sana bir kopyası verilmeden asla
ve asla ee kabul etmiyorum de tamam mı yani şey mutlaka şart yani” dediği, LEVENT’in
“Bana imza attım ben abi evdekine şey yaptık arkadaşları” dediği,… SERDAR’ın “Yok o
öyledir öyledir yardımcı olurlar ondan sonra iki tane çocuk pornosu çıkar anladın mı” dediği,
LEVENT’in “Anladım abi” dediği, SERDAR’ın “Yardımcı olurlar hepsi hepsi efbiyayda
eğitim görmüş son derece eğitim görmüş son derece eğitimli son derece kibar” dediği,
LEVENT’in “Anladım” dediği, SERDAR’ın “Son derece düzgün son derece iyi çocuklar ama
iki tane çocuk pornosu bir tane askeri bilgileri içeren dividi görürsün savcılık sorgusunda”
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dediği, LEVENT’in “Tamam” dediği, SERDAR’ın “Tamam abi onun için hiç birşeyi
imzalama içerik listesi listelemesi yapılmadan” dediği, LEVENT’in “Tamam abi” dediği,
SERDAR’ın “Ki şerh düş mutlaka” dediği,…anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aşkın LALE Emniyet ifadesinde; Aynı
soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Levent BEKTAŞ’ı SAT Grup
Komutanlığında üstü (Üsteğmen) olduğu için tanıdığını, en son SAT günü olarak tabir edilen
kuzu gününde hatırladığı kadarıyla emekli olduktan sonra orada gördüğünü beyan ettiği,

ŞüpheliErgin GELDİKAYA Emniyet ifadesinde; Şüpheliler Levent BEKTAŞ,
Mustafa Turhan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT’ıaynı yerde
görev yaptığından şahsen tanıdığını ,Levent BEKTAŞ emekli olduğunda hayırlı olsun demek
için aradığını, emekli olduktan sonra iş yeri açtığı için kendisinin de emekli olmayı
düşündüğünden kendisine iş bulması için görüşme yaptığını hatta tutuklandığını öğrendiğinde
geçmiş olsun demek için aradığını ancak telefonuna ulaşamadığını,

Şüpheli Ercan KİREÇTEPE Savcılıkta alınan ifadesinde; Levent BEKTAŞ’ ın Deniz
Harp okulundan arkadaşı olduğunu, Levent BEKTAŞ ile birlikte SAT kursuna katıldığını,
Levent BEKTAŞ ile birlikte kurstan mezun olduklarını, kendisinin 2007 yılında binbaşı
rütbesinde iken emekli olduğunu,kendisinin araba alım satımı ve tamir servisi işlettiğini
bildiğini işinin detayları hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını, kendisinin arkadaşı olduğunu
ve görüştüklerini, sık olmasa da telefon ile görüştüğünü,

Evinde yapılan arama neticesi ele geçen “Afıtap A….. ibaresi ile başlayıp 4847”
ibaresi ile biten ve yine “Adı soyadı ile başlayıp 532 681 …. ” ibaresi ile biten dokümanların
yapılan incelenmesinde; “Levent BEKTAŞ 0 532 244 …., 0 216 278….” şeklinde her iki
dokümanda da isim ve telefon numaralarınınyazılı olduğu ve 0 532 244 …. nolu numaranın
soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Mustafa Levent GÖKTAŞ ile farklı tarih ve
zamanlarda bir çok defa telefonla görüştüğü ,“Mustafa Levent GÖKTAŞ ile bağlantısı olan
Levent BEKTAŞ” isimli şahıs kim olduğu ve bu şahısla olan bağlantısı sorulduğunda, 1996
yılında Mustafa Levent GÖKTAŞ ile tanışmasına vesile olan eğitim çalışmalarına arkadaşı
Levent BEKTAŞ’ ın da katıldığını, Levent’ in de o tarihte kendisi gibi üsteğmen rütbesinde
olduğunu, orada eğitim amaçlı olarak bir arada olduklarını, 2007 yılında Mustafa Levent
GÖKTAŞ 'ı gördüğü kokteylde Levent BEKTAŞ' ın da olabileceğini, tam olarak
hatırlamadığını, kendisi dışında diyalog kurup kurmadıkları konusunda bilgi sahibi olmadığını
beyan ettiği,

ŞüpheliEren GÜNAY Savcılıkta alınan ifadesinde;Levent BEKTAŞ'ı tanıdığını,
kendisi ile aynı birlikte görev yaptığını, Levent BEKTAŞ’ ın kendisinden kıdemli ve emekli
olduğunu, emekli olduktan sonra iki kez telefon ile görüşmüş olabileceğini, onun dışında
emekli olduktan sonra kendisi ile bir kez yemek yediklerini,

Levent BEKTAŞ' ın evinde yapılan aramada elde edilen DVD'de şifrelenmiş dosya
içerisinde yer alan GİZLİ ibareli "KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI", "Kafese
konulacakların listeleri..." ile başlayıp "...ilgilere ulaştırılsın" cümlesi ile biten 1 sayfalık evrak
ve yine aynı dosya içerisinde bazı kiliselerin adreslerine,yine Türkiye' de yaşayan bazı
gayrimüslim vatandaşların isimlerini içeren listelerin olduğu evrakile ilgili olarak; Kendisinin
Levent BEKTAŞ’ ı tanıdığını emekli olmadan önce aynı birlikte görev yaptığını, kendisine
okunan yukarıda başlıkları belirtilen belgelerden de haberdar olmadığını, söz konusu planlar
içerisinde isminin nasıl yer aldığını da bilmediğini, ayrıca yine yukarıda belirtilen
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gayrimüslimlerin ve bazı kiliselerin adreslerinin yazılı olduğu evraktan da bir bilgisinin
olmadığını beyan ettiği,

ŞüpheliErme ONAT Savcılıkta alınan ifadesinde; Levent BEKTAŞ’ı tanıdığını,
mesai arkadaşı olduklarını, 2007 yılında emekli olduğunu, beraber SAT Grup Komutanlığında
İstanbul’da görev yaptıklarını,Levent BEKTAŞ’ ın emekli olduktan sonra kendisiyle telefonla
görüştüğünü, 4–5 kez telefonla görüşmüş olabileceğini, iki defa da yemeğe çıktığını, Levent
BEKTAŞ ile emekliliğinden önce de mesai arkadaşı olması hasebiyle birçok kez telefonla
görüşmüş olabileceğini beyan ettiği ,

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şahin ÖZEN Emniyet İfadesinde; 1986–97
yılları arasında fiili olarak SAT Grup Komutanlığı ve SAT Kurs Komutanlıklarında görev
yaptığını, bu süre içerisinde kendisinden sonraki dönemlerde SAT kursunu bitiren bu
şahıslarla SAT timlerinde bu yıllar içerisinde beraber görev yaptıklarını, bu şahısların
kendisinin üstü ve komutanıolduğu için dışarıda hiçbir şekilde sosyal bir ilişkisinin
olmadığını, sadece SAT görevleriyle ilişkili olarak aynı ortamda bulunduğunu, 1996 yılında
yabancı uyruklu bir bayanla evlenerek ayrılmak istemesinden dolayı komuta kademesi
tarafından baskı gördüğünü, bu nedenle de ayrıldıktan sonra hiçbir subayla görüşmeme gibi
bir tavır aldığını beyan ettiği anlaşılmıştır.

ŞüpheliErgin GELDİKAYA ‘nın Üsküdar İlçesi Selimiye Mahallesi Karlıkbayırı
Sokak No: 7/1 sayılı adresinden elde edilen; 123 adet CD ve DVD’ si yapılan incelemesinde;

 118 nolu CD’ nin incelemesinde; “EGK_TLF_REHBER_” isimli Word belgesi
içerisinde; “36 LEVENT BEKTAŞ 0532 705….” şeklinde Levent BEKTAŞ isim ve cep
telefonu numaralarının olduğu,

120 NoluCD’ nin yapılan incelemesinde;
“egk” klasörü içeriğinde; “ASKERİ” isimli klasörün içerisinde “SATPER” isimli

Word belgesi içerisinde, SUALTI TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI PERSONEL İSİM
LİSTESİ ibaresiyle başlayan ve içeriğinde Hakan GÜRKAN Dz. Bnb. 83-5393, Levent
BEKTAŞ Dz.Yzb. 89-6388, M. Turhan ECEVİT Dz. Yzb. 89-6429, Ercan KİREÇTEPE Dz.
Yzb. 89-6395, Eren GÜNAY Dz. Kd. Ütğm. 92-7055, Erme ONAT Dz.Kd.Ütğm. 93-7221
ibarelerinin geçtiği, askeri personel kişilerinisim ve isimlerinin karşısında numaraların olduğu,

Aynı klasör içerisinde; “SUALTI TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI PERSONEL
İSİM LİSTESİ” isimli word belgesi içerisinde isim listesinin bulunduğu, bu liste içerisinde,
Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY ve M. Turhan ECEVİT isimli şahısların
isminin geçtiği,

ŞüpheliAli TÜRKŞEN’in Kurtarma Grup Komutanlığında bulunan odasında yapılan
aramada elde edilen; HP COMPAQ marka bilgisayar kasasından sökülen Seagate marka 40
GB 9LR4C52G seri numaralı hard diskin alınan imajı üzerinde yapılan incelenmesinde;

21 Nisan 2009 tarihinde “İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi”nin 20.04.2009
tarih, 2009/827 soruşturma ve 2009/489 takip numaralı “Arama El Koyma Kararı”na
istinaden İstanbul ili Beykoz ilçesi Poyraz köy Keçilik mevkii 138 ada/parsel içerisinde
binaları olan tarla ve bahçe ile çevresinde ERGENEKON terör örgütüne ait olduğu ihbar
edilen patlayıcılar, silahlar ve muhtemel suç ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla;
Terörle Mücadele Şubesi ile Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin Sualtı Taarruz
(SAT) Grup Komutanlığı bina/tesislerininbulunduğu mahallin yakınındaki alanda yapılan
arama faaliyetlerine ilişkin 23 Nisan 2009 akşamına kadar gelişen olaylar, konular ve yapılan
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aramalar sonucunda elde edilen mühimmatlar ile ilgili olarak hakkında işlem yapılan Mustafa
Turan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY ve Erme ONAT ile Levent BEKTAŞ
isimli şahıslar hakkında yapılan değerlendirmeleri içerir“GİZLİ” ibareli bilgi notunun
bulunduğu anlaşılmıştır.

 Şüpheli Halil CURA ‘nın Beykoz Keçilik Mevkiindeki Sat Komutanlığında bulunan
kendisinin işyeri olarak kullanmakta olduğu odadan elde edilen 8 nolu disketin yapılan
incelemesinde;“mülayim cv” isimli Word belgesinin içeriğinde soruşturma kapsamında
hakkında işlem yapılan ve halen tutuklu olarak bulunan Levent BEKTAŞ ‘ın vesikalık
fotoğrafının ve İngilizce özgeçmişinin bulunduğu,

ŞüpheliErgin GELDİKAYA’ ya ait olan Samsung marka SGH D-780 model
(IMEI:354462/02/332084/3 ve IMEI:354463/02/332084/1) seri nolu cep telefonu rehber
bilgisinin yapılan incelemesinde; SAT L BEKTAS 90533690…. isim ve numarasının kayıtlı
olduğu,

Şüpheli Ali TÜRKŞEN’ e ait Nokia marka N70-1 model (351862/01/391872/5) seri
nolu cep telefonu, 532301…. numaralı (9904090109691) seri nolu Turkcell Sim Kartın
yapılan incelemesinde; “201. Levent BEKTAŞ 533690….” şeklinde isminin kayıtlı olduğu,

Hakkında kamu davası açılan Mustafa Levent GÖKTAŞ’ a ait Nokia marka N95-2
model (356983/01/156671/5) seri nolu cep telefonu rehber bilgisinin yapılan incelmesinde;
“131 Levent sat 0533477….-132 Levent sat 0533690….” şeklinde Levent BEKTAŞ isimli
şahsın isminin kayıtlı olduğu,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Serdar ÖZTÜRK ‘ün
Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa mahallesi Oral Apartmanı No:7/4 sayılı iş yerinden
elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde; Üzerinde “Adıfferentbreed” ibaresi bulunan
mavi renkli notebok ajandanın yapılan incelenmesinde; “Levent BEKTAŞ isim ve
0533477…. şeklinde numarasının yazılı olduğu,

ŞüpheliErgin GELDİKAYA ‘nın Üsküdar ilçesi Selimiye Mahallesi Karlıkbayırı
Sokak No: 7/1 sayılı adresinde yapılan aramada elde edilen dokümanların yapılan
incelemesinde; Arçelik ibareli karton kutu içerisindeki mavi dosya’da bulunan ve 1’den 7’ye
kadar numaralandırılan 7 adet doküman olduğu, bu dokümanlardan 6 ile numaralandırılan
dokümanda 63 adet değişik kişilere ait cep-ev-faks numaralarının olduğu ve bu numaralardan
36 sıra numarasında” Levent BEKTAŞ 0532705…. “şeklinde ibarenin olduğu tespit
edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
soruşturma yürütülen şüpheliler Alperen ERDOĞAN, Yakut AKSOY, Tarık AYABAKAN ve
BURAK DÜZALAN’ ın Kocaeli ili Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal
Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayılı adreste yapılan aramada elde edilen 1 Adet
DataTraveller 2 GB 04183-322A00LF ibareli Kingston marka flash belleğin yapılan
incelemesinde;

 diğer\Bildiriler\Bültenler klasörünün içeriğinde bulunan “Nisan Bülteni” isimli word
belgesinin içerisinde ;

…
Doğu Perinçek Başkanımızın Emirleri
 
Moraller ve motivasyon zirvede tutulsun bu konuda hertürlü faaliyet organize edilsin.
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İçerdekilere ve ailelerine yardımlar aksatılmasın ihtiyaca göre aidatlar arttırılsın.
Atlas güvenlik, E. A. ve diğer emekliler hainleri bulmada aktif kullanılsın.
Levent Bektaş’ın ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun.
Yeni timlerin oluşturulmasını Mücahit Erakyol Albay organize etsin.
Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı bölgelere dağıtılsın.
Karargahın emri olmadan hiçbir operasyonel eylem yapılmayacak bu konuda son

emir yetkisiLevent Bektaş’ındır.
Genç subayların fikri alt yapılarının ve idoolojilerinin sağlam temellere oturabilmesi

için eğitim ve kamp çalışmaları yapılsın, bu bağlamda doküman ve materyallerin ulaştırılma
kanalları kontrol edilsin.

Yayınlar kesinlikle takip edilip çözümlemesi yapılmalı.
Genç teğmenler arasında taban çalışmaları için A.Y.’ın ekibi yeniden harekete

geçirilecek. İnternet yoğun bir şekilde propaganda faaliyetleri için kullanılacak.
Devrimci karargahtaki çekirdek kadronun evleri ile Aydınlanma ve yeni adam

kazanma evleri birbirinden ayrılacak. irtibatları kesilecek. (Devrim Fikrinin genç subaylar
arasında geniş tabana yayılması için yeni projeler geliştirilecek.)

Emirlerin iletiminde köprü elamalar kullanılacak.
Deşifre olanlar derhal görevden alınacak. Karargah dışı görevler verilecek.
Aydın Ortabaşı, ÇYDD’den gelen parasal kaynakların miktarlarının Perinçek’in

emirleri doğrultusunda artırılması. Diğer parasal kaynak konusunda yeni satış kanalları
(maddeler) oluşturulacak

Aydın Ortabaşı’nın mezun ettiği kız öğrenciler, yapının sivil tabanına, daha hızlı bir
şekilde kazandırılması için organizasyonlar yapılacak.

Devrimci teğmenlerin yeteneklerini artırıcı eğitimlerden geçirilecek, emir ve görevler
yeteneklerine göre verilecek

Yandaş medya ve onları yönlendirenler Kahraman Komutanlarımızı kuşatmışlardır.
Devrimci Subaylar Komutanlarımıza yeniden dinamizm kazandıracak eylemleri hayata
geçirecektir.”

 
Şeklinde ibarelerin olduğu anlaşılmıştır.
Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Cengiz Can EROL ‘un

BeykozKeçilik mevkiinde bulunan Sat Komutanlığında kendisinin kullanmakta olduğu odada
yapılan aramada elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde;

1 adet üzerinde NOTE PAD ibaresi bulunan yeşil renkli telli no defter içersinde;
“15–19” Bio kursu A. Türkşen-L. Bektaş şeklinde yazıların olduğu bu yazıların

üzerlerinin de mavi renkli pilot tabir edilen kalemle çizili olduğu,
-0532 276…., Ercan Yzb, M. Narmal, L. Bektaş, T. Ecevit, Ermenin komutanının

görüşleri şeklinde yazıların olduğu bu yazıların üzerlerinde kırmızı renkli kurşun kalemle
çizili olduğu,

-533 566 …., 0242 330 …. 4093 Antalya Ökk 3339 L. Bektaş, 0212 527 ….. Paralel
cetvel tekna şeklinde notların olduğu tespit edilmiştir.

Şüphelide ele geçen 3 nolu DVD’de yer alan “2006 ADALAR ABONE
LİSTESİ.xls” isimli Excel dosyası uzman bilirkişilerce incelendiğinde;

Hakkında kamu davası açılan sanık Fatma CENGİZ‘de ele geçirilen
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ZAA711131705RA13 seri numaralı 14 nolu CD içerisinde yer alan “2006 ADALAR ABONE
LİSTESİ.xls” isimli Excel dosyası ile aynı içerikli olduğu, şüpheli Levent BEKTAŞ’ta
bulunan belgenin 31.05.2006 tarihinde oluşturulduğu ve her iki belgede de “yazan” kısmında
“Agos” kaydının bulunduğu tespit edilmiş, hakkında kamu davası açılan sanık Fatma
CENGİZ ile şüpheli Levent BEKTAŞ’ın “2006 ADALAR ABONE LİSTESİ.xls” isimli
Excel dosyasını aynı yerden temin ettikleri kanaatine varılmıştır.

Tape No: 5715, 17.04.2009 tarihinde saat 22.07’ de MUSTAFA TURHAN ECEVİT
ile LEVENT BEKTAŞ arasındaki yapılan telefon görüşmesinde ” …………Ya biraz telefonla
böyle ...(anlaşılmıyor) altında konuşmak istediğim çok şey var da. Telefonla falan böyle
konuşmak istemiyorum tamam mı? Gelmemiz lazım. Gelmememiz de işte gelemedik……”
şeklinde ifadelerle yüz yüze görüşmek istediklerini ifade ettikleri , gizliliğe riayet ettikleri,
Ergenekon silahlı terör örgütüne karşı yürütülen soruşturma kapsamında bulunan kişilerin
tamamında olduğu gibi şüphelinin örgüt ile ilgili konuları telefonda konuşmamak için gayret
sarf etmesi hususu, altı özenle çizilmesi gereken konulardan birisidir.

 
e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada hakkında kamu

davası açılan sanıklar Muzaffer TEKİN ve Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK ile soruşturma
aşamasında hayatını kaybeden Kuddusi OKKIR’dan elde edilen DEVLETİN YENİDEN
YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (MASTER PLAN ÖN ÇALIŞMASI) isimli dokümanın
incelenmesinde;

1-Alt Birimler ve Görev Tanımları başlığı altında: Genel Sekretarya /
Dokümantasyon ve arşivleme / Toplum Bilim danışmanı (İstatistik, demografik yorumlar,
prodüktivite), Ticari ve Sanayi Faaliyetlerden sorumlu Birim, Ekonomi/ Finans (Makro
ekonomi ve dış ekonomik ilişkiler) Faaliyetlerinden sorumlu Birim, Hukuk Faaliyetlerinden
sorumlu Birim, Hakla ilişkiler ve Medya Faaliyetlerinden sorumlu Birim, Siyasi
Faaliyetlerden (Hükümeti ve muhalefeti İzlemeden) sorumlu Birim, Dış İlişkiler ve Türk
Devletleri ile ve Avrupa Birliği ilişkilerden sorumlu birim, Teşkilat ve Örgütlenme
Faaliyetlerinden sorumlu Birim, Eğitim Faaliyetlerinden sorumlu Birim, Teknoloji
Faaliyetlerinden sorumlu Birim, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinden sorumlu Birim,
Halklailişkiler ve Turizm Faaliyetlerinden sorumlu birim, Çevre Orman ve Tarım
Faaliyetlerinden sorumlu Birim, Milli savunma/Askeri Güçlerimizle ilintili Faaliyetlerden
sorumlu Birim, İçişleri Emniyet ve İstihbarat Faaliyetlerden sorumlu Birim, Kolluk
Faaliyetlerinden sorumlu Birim, Enerji ve doğal kaynaklar Faaliyetlerinden sorumlu birim,
Spor ve Gençlik faaliyetlerinden sorumlu birim, Sağlık Faaliyetlerinden sorumlu birim,
Planlama Strateji ve Proje Geliştirme faaliyetlerinden sorulu birim, Diyanet ve Dini teşkilat
faaliyetlerinden sorumlu birim,

2-Ön Hazırlık Süreci başlığı altında: Planlama ve Yürütme Kurulunu oluşturmak,
Amaçta birliği sağlamak/Bazı kavramların ortak tanımını yapmak, Başlangıç sermayesini
oluşturmak /Finansman yaratmak, Çalışma mekânlarını oluşturmak, Sekretarya oluşturmak,
Uzman kadrolar oluşturmak, Birimler arası sağlıklı iletişim sistemleri kurmak, Gizlilik
mekanizmasını tesis etmek, Kontrol vetakip sistemlerini kurmak, Banka ve muhasebe
sistemini kurmak, Örtülü ödenek sitemini kurmak, Pilot sektörler seçmek, Şirketler kurmak,
Satış ağlarını kurmak / Zincir mağazalar oluşturmak, Üretici olarak inşaat ve stratejik
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sektörlere girmek
3-Sızma ve Denetim Süreci başlığı altında;
-Mevcut devlet işleyişinin analizi yapmak
-Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek
-Sızma stratejileri geliştirmek(Yargı,Emniyet,Eğitim,Sağlık,İstihbarat,Ordu,Sivil

yeraltı örgütleri (mafya),Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler,Medya,Camiler ve tarikatlar……)

 şeklinde ibarelerin yer aldığı,
Yine bir kısım sanık ve şüphelilerden elde edilen ERGENEKON ANALİZ YENİ

YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ isimli dokümanda:
“...Ergenekon içinde yer alan değerli TSK mensupları ile Kemalizm’e ve ülkesine

bağlı, insanlık onurunu ve kimliğini yitirmemiş, her meslekten sivillerin organizasyonu ile
ortaya çıkacak olan yeni yapılanma gerçekte geç kalınmış bir girişim olarak görülmelidir. Her
meslekten seçkinlerinyer alacağı sivil personel kadrosu ile Ergenekon, iç ve dış faaliyetlerinde
çok daha etkin bir güce erişecek ; her alanda hareketlilik , duyarlılık ve yaptırım gücü yüksek
olanaklar kazanmış olacaktır.

...21. Yüzyılda Ergenekon’un resmi istihbarat kuruluşlarının yanı sıra, legal ve illegal
örgütlenmelere karşı mücadele etme zorunluluğu ile karşı karşıya kalacağının bilinmesinin
yeterli olamayacağı açıktır.

…Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli personeli dışında entelektüel ve her
meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı “sivil “ personelden yararlanmakla karşılaştığı ve
bundan sonra karşılaşacağı en önemli sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir.

...Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine
aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise; iki yolu vardır:

    1-Suikast
    2-Dez-enformasyondur.
...Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi

mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttır.
...Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler ciddi biçimde

analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek
parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento
ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe
kavuşturulabilmelidir.

...İçte ve dışta ortak ve benzer idealler doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve
uluslar arası legal ve illegal örgütler ile işbirliğine yönelmek kaçınılmaz bir zorunluluktur.

...Türkiye Cumhuriyeti’nin temel varlık nedeni Kemalizm’e özümseyerek inanmış,
Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş, özveriden kaçınmayan
personel kazanımı ise; çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak, ordu birlikleri
içinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler,
yararlanılabilecek pozitif bir kaynaktır.

...Ergenekon gibi çok özel bir yapılanmanın içinde yer alması uygun görülecek sivil
personelin seçimi olabildiğince dikkat, titizlik ve özen istemektedir.

…Ergenekon benzer bir örneği kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli
deneyim elde etmiştir.
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...Ergenekon içinde sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı
önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve
bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alındığında endişeler-önyargılar
kendiliğinden ortadan kalkacaktır…..”

Şeklinde ifadelerin yer aldığı,
LOBİ dokümanının eleman profili başlığı altında; "örgütlenmede yer alacak

elemanların çağa ayak uydurabilecek donanım, bilgi ve deneyime sahip olması esası aranacağı
gibi, gereğinde her tür eleman profilinden yararlanılmasından kaçınılmamalıdır. Özellikle
sistemle barışık olmayan, arandığını bulamamış yapıdaki kişilikler seçilmelidir" şeklinde
bahsedildiği,

"DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (Mastır Plan)” isimli
dokümanda; "Sızma ve Denetim Süreci" başlığı altında; "1- Mevcut devlet işleyişinin
analizini yapmak" "2- Mevcut kadrolaraalternatif adaylar belirlemek ve eğitmek" "3- Sızma
Stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu, Sivil yer altı
örgütleri (mafya), sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve birlikler, medya,
camiler ve tarikatlar)" ifadelerinin yer aldığı anlaşılmış,

Ergenekon Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içersine de sızma ve kadrolaşma
faaliyetlerini hedeflediği ,soruşturma dosyasındaki delillerden örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
içersinde yapılanma faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içersindeki
irtibatlarını örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanmayı amaçladıkları görülmüştür.

 Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
soruşturma yürütülen şüpheli lerden elde edilen taşınabil ir  bel lekte kayıt l ı
diğer\Bildiriler\Bültenler klasörünün içeriğinde bulunan “Nisan Bülteni” isimli word
belgesinin içerisinde;

……………………………
 
Doğu Perinçek Başkanımızın Emirleri
 
Moraller ve motivasyon zirvede tutulsun bu konuda her türlü faaliyet organize

edilsin.
İçerdekilere ve ailelerine yardımlar aksatılmasın ihtiyaca göre aidatlar arttırılsın.
Atlas güvenlik, E. A. ve diğer emekliler hainleri bulmada aktif kullanılsın.
Levent Bektaş’ın ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun.
Yeni timlerin oluşturulmasını Mücahit Erakyol Albay organize etsin.
Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı bölgelere dağıtılsın.
Karargahın emri olmadan hiçbir operasyonel eylem yapılmayacak bu konuda son

emir yetkisiLevent Bektaş’ındır.
 
 Şeklindeki  kayıt lardan,  soruşturma bir imlerine ulaşan 23.02.2009,

16.04.2009,23.05.2009tarihli ihbarlar , ihbarlar sonucunda ele geçen silah, mühimmat ,şüpheli
Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan ve kendisinin de hazır bulunduğu aramada ele geçen ,
arama sırasındaüzeri şüpheli tarafından paraflanmışDVD’de yer alan eylem planları ile ortaya
çıkarılan , şüpheliler Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT,
Mustafa Turhan ECEVİT ‘in yer aldığı bu yapılanmanın, hakkında kamu davası açılan
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sanıkMustafa Levent GÖKTAŞ’ınkontrolünde,bir kısmı emekli TSK mensubu subaylardan
yasadışı amaçlara yönelik olarak Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan bir ekip,
Ergenekon adına faaliyet gösteren illegal yapılanma olduğu, şüpheli Levent
BEKTAŞ’ın“Kafes Operasyonu Eylem Planı” nı gerçekleştirecek ekipte “ Özel Plan Hücre
Lideri ” olarak görev aldığı, şüphelinin yer aldığı bu örgütlenmenin yasal bir örgütlenme
olmadığı , 02.02.2009 tarihinde Beykoz’da ormanlık alanda vatandaşların ihbarı üzerine
bulunan patlayıcı ve mühimmat ile Poyrazköy Keçilik mevkiinde bulunan mühimmatın
yasadışı eylemlerde kullanılmak üzere bu şüpheliler tarafından gizlendiği , şüphelilerineylem
gerçekleştirmek için talimat beklediklerine dair bilgiler bulunduğu tespit edilmiştir.

“Kafes Operasyonu Eylem Planı” nın ekinde bulunan Psikolojik Harekat Kampanya
Kontrol Formu’nda 9.KAMPANYANIN HABERLEŞME ARAÇLARI, YOĞUNLUĞU,
ZAMAN DÜZENLEMESİ - a.Korkutucu Propaganda Kapsamında başlığı altında ;

(5)Adalar ölgesindeki çeşitli bölgelerde bomba patlatılacak,
(6)Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış kişi/kişilere

suikast düzenlenecek,
(7)AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacak,
(8)Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul

edilecek,
(9)İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde de benzeri

eylemler yapılacaktır.
 
Şeklindeki açıklamalardan şüphelilerin eylem hazırlığı içerisinde oldukları ,

16.04.2009 tarihli ihbardakiyer tarifinden yola çıkılarak Beykoz Poyrazköy’de ele geçen silah
ve mühimmatın ve “Kafes Operasyonu Eylem Planı” nın ekinde bulunan Silah, Mühimmat ve
Malzeme Listesi’nde yazılı silah ve malzemenin ,suikast planlarında yazılı olan eylemlerde
kullanılmasıplanlanan silahlar ile uyum gösterdiğianlaşılmaktadır.

Soruşturma kapsamında bu güne kadar elde edilen delillerden ,Ergenekon silahlı
terör örgütünün ülkede darbe zemini oluşturmak için, üç ayrı yol izlediği görülmüştür.
Bunlardan birincisi Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba atılması gibi toplumda
infial uyandıracak mahiyette gerçekleştirilen eylemler, ikincisi düzenledikleri toplantı gösteri
ve yürüyüşlerinde çıkartılan olaylar, üçüncüsü de ülkedeki siyasi partilere müdahale ederek
yaptığı faaliyetlerdir.

 Ergenekon silahlı terör örgütünün ülkede darbe zemini oluşturmak için hemen her
ortamda vatanın elden gittiği, ülkenin Kurtuluş Savaşı yıllarından daha kötü bir durumda
olduğu ve bir an evvel kurtarılması gerektiği yönünde propaganda yaptığı bilinmektedir.
Örgütün medya yapılanması içerisindeki mensupları gazete ve dergilerinde aynı yönde
haberler yaparak ve yazılar yazarak propagandalarını sürdürmüşlerdir.

Kafes Operasyonu Eylem Planı’nın ekinde bulunan Psikolojik Harekat Kampanya
Kontrol Formu’nda örgütün hedefini HEDEF başlıklı maddesinde Türkiye’de yaşayan
gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin sorgulanarak, AKP Hükümeti üzerinde iç ve dış
toplumun baskısını artırmak, kamuoyunu meşgul etmek ve Ergenekon davası başta olmak
üzere gündemi değiştirmekolarak açıklamaktadır.

Aynı belgeninFAYDALANILABİLECEK KİLİT HABERLEŞMECİLER başlığı
altında,Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin tehlike altında olduğu, AKP Hükümetinin söz
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konusu kişilere sahip çıkmadığı, dini ayrımcılık gözettikleri konusunda kamuoyunu
yönlendirmek amacıyla kullanmayı planladığı kişi ve gruplar;

a.Azınlık Dinlere Mensup Din Adamları,
b.Muhalefet Parti Mensupları,
c.Basın Yayın Organlarında görevli Yazar, Editör, Program Yapımcı ve sunucuları,
ç.Sivil Toplum Örgütleri ve Sendikalar,
d.Toplumun Beğenisini Kazanmış Sanatçılar
 Olarak sıralanmıştır.
Aynı belgenin a.Korkutucu Propaganda başlığı altında ;
(1)Tespit edilen AGOS Gazetesi abonelerinin listeleri paylaşım siteleri ve irticai web

siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak,
(2)AGOS Gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve tehdit mektupları

gönderilecek,
(3)Adalar bölgesindeki yoğun güzergahlardaki duvarlara tehdit içerikli sloganlar

yazılacak,
(4)Abone listeleri çoğaltılarak, Adalarda yaşayan vatandaşların kolaylıkla

görebilecekleri bölgelere bırakılacak,
(5)Adalar bölgesindeki çeşitli bölgelerde bomba patlatılacak,
(6)Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış kişi/kişilere

suikast düzenlenecek,
(7)AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacak,
(8)Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul

edilecek,
(9)İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde de benzeri

eylemler yapılacaktır.
Şeklinde , örgütün gerçekleştirmeyi planladığı eylemler maddeler halinde sayılmıştır.
Aynı belgenin b.Kamuoyu Oluşturma Kapsamında başlığı altında ;
(1)Abone listelerinin ulusal basında yayınlanması ve haber olması sağlanacak,
(2)Konu hakkında köşe yazıları yazdırılacak,
(3)Tartışma programlarında konuya yer verilecek ve AKP Hükümetinin

vurdumduymazlığı ele alınacak,
(4)6-7 Eylül Olayları, Varlık Vergisi haberleri gibi konulara medyada tekrar tekrar

yer verilecek,
(5)AKP karşıtı web siteleri artırılarak faaliyetleri yoğunlaştırılacak,
(6)Azınlıklar lehine faaliyet gösteren web siteleri içerik yönünden desteklenecek,
( 7 ) M e v c u t  s i t e l e r e  i l a v e  o l a r a k  w w w . t e h d i t a l t i n d a y i z . c o m ,

www.agosasahipcikalim.com vb. adlarla yeni web siteleri oluşturularak, belirlenen temalar
doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak,

(8)Kaynağı AKP veyandaş gruplara aitmiş izlenimi verilen web siteleri kurularak,
söz konusu sitelerin gerekli tanıtımları yapılacak ve dini içerikli yayınlar arasına, AGOS
Gazetesi başta olmak üzere, azınlıklara ait medya unsurlarını hedef gösteren mesajlar
serpiştirilecek,

(9)İcra edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar gösterilerek, kaynağı
bakından “kara propaganda” icra edilecektir.
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Şeklinde ifadelerle örgütün ülkede kargaşa çıkarmak ,farklı etnik ve dini kökenli
vatandaşlara yönelen şiddet eylemleri ve propaganda ile toplumu bölmek, iç huzuru
baltalamak, yurt içindeve uluslararasıplatformda hükümeti zor durumda bırakmak amaçları
doğrultusunda yol haritası belirlediği anlaşılmaktadır.

Yukarıdatam metni yer alan Mart 2009 tarihli KAFES OPERASYONU EYLEM
PLANIincelendiğinde Ergenekon örgütününİstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun
olarak yaşadıkları illerde,gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu Adalar bölgesindeki çeşitli
mahallerde bomba patlatılması, azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana
çıkmış kişi/kişilere suikast düzenlenmesi,AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses
bombaları konması,birçok yere şüpheli paket bırakılıpihbar edilerek güvenlik güçlerinin
meşgul edilmesi, Adalara vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı eylemler düzenlenmesi
, gayrimüslimlere ait mezarlıklara yönelik olarak sansasyonel eylemler yapılması , tanınmış
gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan belirlenen bir ya da birkaçınınkaçırılması, gayrimüslim
nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık aralıklarla araç, ev ve işyerlerinin kundaklanması ,
icra edilen sabotaj, adam kaçırma, suikast eylemlerin belirlenen irticai örgütler adına
üstlenilmesi (Kafes Operasyonu Eylem Planı, EYLEM SAFHASI başlıklı madde) şeklinde
saydığı eylemlerle Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin tehlikede
olduğu imajını yayarak mevcut Hükümet üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmayı,
kamuoyunu meşgul ederek Ergenekon davası başta olmak üzere gündemi değiştirmeyi (Kafes
Operasyonu Eylem Planı, VAZİFE başlıklı madde) amaçladığı anlaşılmaktadır.

Şüpheli Levent BEKTAŞ’taele geçen planlarda çerçevesi çizilen, Koç Müzesinde
bulunan denizaltıya yerleştirilecek patlayıcıların yoğun öğrenci ziyareti sırasında patlatılması ,
Poyrazköy’de ele geçen mühimmatın kullanılacağı vahim nitelikte suikastlerin gerçekleşmesi
halinde 08.03.2009ve 17.07.2009 tarihli iddianamelerde ayrıntılı olarak açıklanan ülkede
darbe zemininin oluşturulması için gerekli kaos ortamının oluşacağı, bu eylemlerin davaya
konu Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba atılması eylemlerinden daha fazla ses
getireceği her türlü izahtan varestedir. Şüpheli Levent BEKTAŞ’tan ele geçen dokümanlardan
, Ergenekon Terör Örgütünün gayrimüslim vatandaşlar, özellikle deErmeni kökenli kişilerle
ilgili araştırmalar yaptığı, bu kapsamda Agos gazetesi abone bilgilerini kullandığı, değişik
illerde bulunan kiliseleri, kiliselerin sorumlularını , adreslerini, iletişim bilgilerinitespit ettiği ,
Kafes Operasyonu Eylem Planı veele geçen notlardanşüpheliLevent BEKTAŞ ile irtibatlı
şüphelilerin gayrimüslim vatandaşlara yönelik eylem hazırlığı içerisinde bulundukları
,şüphelide ele geçen gayrimüslim kişilere ve bu kişilere ait kurumlara , mabetlere ait
bilgilerin,hakkında kamu davası açılan sanıklar İbrahim ŞAHİN ve Fatma CENGİZ‘de ele
geçen doküman ve bilgilerle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği,

Hakkında kamu davası açılan sanık Fatma CENGİZ‘de ele geçirilen
ZAA711131705RA13 seri numaralı 14 nolu CD içerisinde yer alan “2006 ADALAR ABONE
LİSTESİ.xls” isimli Excel dosyası ile LEVENT BEKTAŞ’a ait 3 nolu DVD içerisinde yer
alan “2006 ADALAR ABONE LİSTESİ.xls” isimli Excel dosyasının aynı içerikli olduğu,
şüpheli Levent BEKTAŞ’ta bulunan belgenin 31.05.2006 tarihinde oluşturulduğu ve her iki
belgede de “yazan” kısmında “Agos” kaydının bulunduğu tespit edilmiş, hakkında kamu
davası açılan sanık Fatma CENGİZ ile şüpheli Levent BEKTAŞ’ın “2006 ADALAR ABONE
LİSTESİ.xls” isimli Excel dosyasını aynı kaynaktan temin ettikleri kanaatine varılmıştır.

Tüm soruşturmalara, açılan kamu davalarına, yakalanan şüpheliler ve ele geçen silah
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ve mühimmata rağmen Ergenekon terör örgütünün Danıştay saldırısından sonra da suikast
planları yaptığı, hakkında kamu davası açılan sanıklar Mustafa DÖNMEZ ve İbrahim
ŞAHİN’de ele geçen suikast planları dışında suikastlar için de hazırlık yaptığı ,

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ın
sorumluluğunda bulunan şüpheliler Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY,
Erme ONAT, Mustafa Turhan ECEVİT, Ergin GELDİKAYA,Ferudun ARSLAN, Halil
CURA,Ali TÜRKŞEN ve Sadettin DOĞAN ‘dan oluşan bu yapılanmanın, TSK’nın
kurallarına aykırı olarak askeri hiyerarşi dışında Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşan yasadışı
bir örgütlenme olduğu,şüpheli Levent BEKTAŞ’ın bu örgütlenme içerisinde “Özel Operasyon
Hücre Lideri” olarak görev aldığı,dolayısıyla örgütlenme içerisinde özel yetkili örgüt üyesi
olduğu, bu örgütlenmeye ait olup kendisinden elde edilen özel yöntemlerle gizlenmiş dijital
dokümanlardan “GÖREV BÖLÜMÜ” ve “PSİKOLOJİK HAREKAT KAMPANYA
KONTROL FORMU” isimli dokümanlarda imzasının bulunduğu, şüphelininKafes
Operasyonu Eylem Planını hazırlayan ve hayata geçirmek üzere görevlendirilen ekip
içerisinde yer aldığı,

Bu imza üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kriminal Polis Laboratuarıncadüzenlenen 20.11.2009 tarihli rapora göre, dokümandaki
imzanın şüphelinin kullandığı imzalar ile genel şekil, harflerin tersimi ve diğer grafolojik
özellikler yönünden benzerlik gösterdiği, ancak şüphelinin kullandığı imzaların zaman
içerisinde değişiklik göstermesi, incelenen dokümanın asıl imzalı belge olmaması , renkli
bilgisayar çıktısı olması sebebiyle “GÖREV BÖLÜMÜ” ve “PSİKOLOJİK HAREKAT
KAMPANYA KONTROL FORMU” isimli dokümanlardaki imzaların şüpheli Levent
BEKTAŞ’ın elinden çıkıp çıkmadığı hususundaherhangi bir kanaat beyanında bulunmanın
mümkün olmadığının belirtildiği,

 Yapılan aramalar sonucunda Beykoz Poyrazköy’de ele geçen mühimmat, şüpheli
Levent BEKTAŞ’tan ele geçenKafes Operasyonu Eylem Planı ve ekli dokümanların
incelenmesinde , hakkında kamu davası açılan sanıklar Mustafa DÖNMEZ veİbrahim
ŞAHİN’de ele geçen silah, mühimmat ve suikast planları ile benzerlikler gösterdiği,
Ergenekon terör örgütünün birbiri ile doğrudan bağlantısı bulunmayan eylem hücrelerini
kullanarak toplumda kaos yaratacak nitelikte sansasyonel eylemler planladığı ,

Bu nedenleele geçen suikast planları ve bu planları gerçekleştirme konusunda yeterli
ve elverişli silah ve mühimmatın bulundurulması, suikastleri gerçekleştirecek ekiplerin
oluşturulması eylemlerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi ve şüphelilerin eylemlerinin
bir bütün halinde cebir ve şiddet kullanılarak yasama ve yürütme organlarını ortadan
kaldırmaya, görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçları olarak nitelendirmek
gerektiği,

İhbar üzerine yapılan aramalarda ele geçen silah ve mühimmat ile ilgili olarak
şüphelilerin ruhsatsız olarak nitelikli yasak silah ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarını
işlediği anlaşılmakla ,

Şüpheli Levent BEKTAŞ’ın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör
örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,

 Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen
görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan eylemine uyan TCK’nın 311/1,

Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya
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tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan TCK’nın 312/1,
İzinsiz tehlikeli madde bulundurmak suçundan TCK’nın 174/1-2,
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, aynı Kanunun Ek

5.
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53,54, 58/9, 63. maddeleri

gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
 
2- Şüpheli Ercan KİREÇTEPE
a-Savunmaları:
      Savcılık beyanı
Muvazzaf subay olduğundan Emniyetteifadesi alınmayan şüpheli; Soruşturma

çerçevesinde daha önce ifadesine başvurulankişilerden Levent GÖKTAŞ'ı tanıdığını, ilk
adının Mustafa olduğunu burada öğrendiğini, 1996 yılında Levent GÖKTAŞ' ın binbaşı
rütbesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli olduğunu, o tarihte gündemde olan Kardak
krizi sonrasında yaklaşık 2 haftalık bir ortak eğitim çalışmasında yakın birliklerde
çalıştıklarını,kendisini o nedenle tanıdığını, daha sonra 2007 yılında verilen resmi bir
kokteylde kendisini gördüğünü, albay rütbesi ile emekli olduğunu, avukatlık yaptığını
söylediğini, bir kaç dakika ayaküstü konuştuklarını, daha sonra yanından ayrılıp diğer masaya
geçtiğini, sonrasında kendisi ile hiç bir görüşme ve irtibatının söz konusu olmadığını, bu
soruşturmada adı geçen diğer kişileri tanımadığını,bir kısmının adını medyadan duyduğunu,
ismi ve içeriği kısaca açıklanan ve bu soruşturmaya konu olan örgütsel dokümanlar hakkında
bilgi sahibi olmadığını,

Aynı soruşturmakapsamında kendisi ile birlikte hakkında işlem yapılan Levent
BEKTAŞ’ ın Deniz Harp Okulundan arkadaşı olduğunu,birlikte Sat kursuna
katıldığını,Levent BEKTAŞ ile kurstan beraber mezun olduklarını, kendisinin 2007 yılında
binbaşı rütbesinde iken emekli olduğunu, kendisinin araba alım-satımı ve tamir servisi
işlettiğini bildiğini, işinin detayları hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını, kendisinin arkadaşı
olduğunu ve görüştüklerini, Mustafa Turhan ECEVİT’ in Harp Okulundan arkadaşı olduğunu,
kendisinden bir yıl sonra mezun olduğunu, Mustafa Turhan ECEVİT’ in de kendisi gibi SAT
komandosu olduğunu ve görüştüklerini,Eren GÜNAY’ ın SAT komandosu ve kendisinden
küçük olduğunu, mezuniyet tarihini bilmediğini, son iki senedir kendisinin Sualtı Eğitim
Merkezi Komutanlığında rütbe gereği ondan farklı bir birimde görev yaptığını, ancak
görüştüklerini,Erme ONAT’ ın SAT komandosu olduğunu, rütbe olarak kendisinden daha
genç olduğunu, görev gereği kendisini tanıdığını,

Mustafa Levent GÖKTAŞ’ tan elde edilen dijital verilerin incelenmesinde, özellikle
askeri makamlar ve yargı organlarında önemli görevlerde bulunan üst düzey personel ve
yakınları hakkında değişik kişilerle gizlice çekilmiş görüntülerinin bulunduğu ve bu
görüntülerin düzenli bir şekilde arşivlendiği hatırlatılarak , Mustafa Levent GÖKTAŞ’ tan
elde edilen bahse konu belge, doküman, görüntüler hakkında bilgisinin olup olmadığı, düzenli
bir şekilde arşivlenen bu belgelerin saklanmasının nedeninin ne olabileceği, Levent
GÖKTAŞ’ ın bu görüntü ve belgelerin hazırlanmasında kendisine bir görevin verilip
verilmediği sorulduğunda; Mustafa Levent GÖKTAŞ 'ı ne şekilde tanıdığını yukarıda
anlattığını, kendisi ile 1996 yılındaki birlikteliğinin eğitim çalışmaları sırasında olduğunu,
kendisinin o tarihte üsteğmen rütbesinde olduğunu, Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ın rütbesi
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gereği eğitim çalışmalarında planlayıcı konumda olduğunu, kendisine denk rütbedeki
komutanlar ile muhatap olduğunu, kendisinin rütbesine denk rütbedeki özel kuvvetler
mensupları ile yan yana eğitim faaliyeti icra ettiğini, eğitim faaliyetlerinin 11 kişilik timlerden
oluşan gruplar tarafından icra edildiğini, 11 kişilik Sat timinin 11 kişilik Özel Kuvvetler timi
ile birlikte eğitim yaptığını, dolayısıyla o dönemde kendisi ile doğrudan temasının olmadığını,
geniş kapsamlı toplantılarda bir araya gelmiş olabileceklerini, ancak temasının bulunmadığını,
2007 yılında görüştüğünde ayaküstü konuştuklarını, kendisinde ele geçen dokümanlar
hakkında bilgi sahibi olmadığını,ne şekilde hazırlanmış olduğu konusunda bilgisinin
bulunmadığını,

 02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık
alan içerisinde, toprağagömülü vaziyette, 27 Adet TNT tahrip kalıbı, 100 gram civarında
COMPOSE A plastik patlayıcı madde, 155 cm. uzunluğunda infilaklı fitil ile 3 adet elektrikli
fünye ele geçirildiği, ele geçirilen bahse konu mühimmat ve patlayıcı maddeler hakkında bir
bilgisinin olup olmadığı, bu malzemeleri kimlerin, ne amaçla saklamış olduğu ve
malzemelerin nereden temin edildiği sorulduğunda ; Kendisinin olayı gazetelerden
öğrendiğini, bildiği kadarıyla patlayıcıların bulunduğu mevkiinin görev yerine 20 km kadar
bir mesafede olduğunu, patlayıcının kime ait olduğunu kim tarafından bırakıldığını
bilmediğini,

23.02.2009 tarihinde gelen bir ihbarda “20–25 gün önce Beykoz da ormanlık alan
içerisinde yüklü miktarda patlayıcı bulunduğunu, emekli Albay Levent GÖKTAŞ’ a bağlı bir
ekiptarafından bu patlayıcı maddelerin eylemde kullanılmak üzere gömüldüğünü, bu ekibin
özel eğitim almış askerlerden oluştuğunu ve Ergenekon adına eylem yapmak için Levent
GÖKTAŞ’tan talimat beklediğini, Levent GÖKTAŞ’ tan bir emir geldiğinde ekibin harekete
geçeceği, ayrıca ekibin içerisinde Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Turhan ECEVİT,
Eren GÜNAY ve Erme ONAT isimli şahısların olduğunu, bunların Ergenekon’a bağlı hareket
ettiğini ve şahıslardan cezaevinde bulunan Levent GÖKTAŞ’ ın sorumlu olduğundan”
bahsedildiği,

 İhbarın gönderildiği tarihten, kastedilen patlayıcıların 02.02.2009 tarihinde Beykoz
ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık alan içerisinde ele geçen patlayıcı ve
mühimmatlar olduğu ,bahsedilen patlayıcıları nereden, kim vasıtasıyla ne amaçla temin ettiği,
ele geçmeseydi bu patlayıcıları nerede ne amaçla kullanacakları, bahse konu mühimmatı
gömmesi için kimseye bir talimat verip vermediği, halen cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa
Levent GÖKTAŞ ile irtibatı ne şekilde sağladığı, bu konulardan başka kimlerin haberinin
olduğu ve kendisine bu konularda yardımcı olan başka kimlerin olduğu sorulduğunda;
Kendisi açısından ihbar içeriğinin asılsız olduğunu, kendisinin hiç bir şekilde yasa dışı bir
oluşumun içerisinde yer almadığını, 02.02.2009 tarihinde ele geçen patlayıcılar ile ilgisinin
olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini,

Aynı doğrultuda yapılan başka bir ihbarda; “Önceki ihbarda adı geçen şahısların
Ergenekon adına yeni eylemler yapmak için hazırlık yaptıkları, ellerinde yüklü miktarda
patlayıcı ve silah bulunduğu, zaman olarak biraz bekleyecekleri, Levent GÖKTAŞ’ ın serbest
bırakılmaması durumunda Ergenekon Savcılarına yönelik büyük bir eylem yapacakları, bu
eylem için ellerinde bulunan patlayıcı ve silahları Bedrettin DALAN’ a ait araziye
gömdükleri, bu olaydan Dalan’ ın haberi olduğundan” bahsedildiği, ihbar doğrultusunda
yapılan çalışmalarda patlayıcı ve mühimmatın gömüldüğü yerin,soruşturma kapsamında halen
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firari olan Bedrettin DALAN ile ilişkili İSTEK Servis Eğitim Ve Oto Kiralama Ticaret
A.Ş.’ne ait olduğu , adı geçen şirkete ait olduğu anlaşılan Beykoz Poyraz Köyü Keçilik
Mevkii 138 Ada/Parsel içerisinde binaları olan tarla ve bahçe ile çevresinde 21.04.2009
tarihinde başlatılan kazı çalışmaları neticesinde; lav silahları, el bombaları, sis ve gösteri
bombaları, c4 patlayıcı, mermiler ve aydınlatma fişekleri ele geçirilerek ihbarın doğruluğunun
teyit edildiği hatırlatılarakbahsedilen patlayıcıları nereden, kim vasıtasıyla ne amaçla temin
ettiği, ele geçmeseydi bu patlayıcıları nerede ne amaçla kullanacağı, tüm bu malzemeleri ne
şekilde gömdüğü, bu konulardan başka kimlerin haberinin olduğu, kendisine bu konularda
yardımcı olan kimsenin olup olmadığı, bu malzemeler haricinde, sakladıkları ya da
gömdükleri başka malzemelerinin olup olmadığı, soruşturma kapsamında halen firari şüpheli
durumunda bulunan Bedrettin DALAN’ ın bu konudan haberinin olup olmadığını detaylı
olarak açıklaması ve tutuklu Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ın talimatlarını kendisine ne şekilde,
kimler vasıtasıyla ulaştırdığı sorulduğunda;

Kendisinin yukarıdaaçıkladığı gibi ihbardaki suçlamayı kabul etmediğini, ele geçen
patlayıcılarla ve mühimmatla ilgisinin olmadığını, patlayıcı ve mühimmatın kime ait
olduğunu bilmediğini, yasadışı her hangi bir eylem hazırlığı içerisinde yer almadığını,
kendisinin subay olduğunu, bütün eylem ve hareketlerinin tamamen yasalara uygun olduğunu,
böylesine bir çalışma içerisinde yer almasının söz konusu olmadığını, isminin ihbarda neden
yer aldığı hususunda bilgi sahibi olmadığını, ancak bir şekilde kendisinin ve ihbarda adı geçen
diğer arkadaşlarının zarar görmesini isteyenler, rütbe itibari ile komutanlık sıralarının geldiği
için engellemek isteyenlerin bu isnadı yapmış olabileceği, kimseyi suçlamadığını, ancak
kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini,

 Levent BEKTAŞ’ ın kullandığı 533 690…. numaralı telefonun, kendisinin
kullandığı 0542 633…. numaralı telefon ile 1 kez, Levent BEKTAŞ’ ın kullandığı 0533
477…. numaralı telefonu ile de 1 kez görüşme kaydının bulunduğu ,Levent BEKTAŞ ile olan
ilişkisi sorulduğunda; Levent BEKTAŞ’ ı nereden tanıdığını yukarıda anlattığını, kendisi ile
sık olmasa da telefon ile görüştüklerini.

 Eren GÜNAY’ ın kullandığı 532253…. numaralı telefonun, kendisinin kullandığı
0542 633…. numaralı telefon ile 3 kez, görüşme kaydının bulunduğu , Eren GÜNAY ile olan
ilişkisi sorulduğunda; Eren GÜNAY’ ı nereden tanıdığını anlattığını, kendisi ile telefon ile
görüştüklerini,

 Erme ONAT’ ın kullandığı 532 346…. numaralı telefonun, kendisinin kullandığı
0542 633 …. numaralı telefon ile 4 kez görüşme kaydının bulunduğu , Erme ONAT ile olan
ilişkisi sorulduğunda; Erme ONAT’ ı nereden tanıdığını anlattığını, kendisi ile telefon ile
görüştüklerini,

 Mustafa Turhan ECEVİT’ in kullandığı 0533 697…. numaralı telefonun, kendisinin
kullandığı 0542 633…. numaralı telefon ile 55 kez görüşme kaydının bulunduğu , Mustafa
Turhan ECEVİT ile olan ilişkisi sorulduğunda; Mustafa Turhan ECEVİT’ i nereden tanıdığını
anlattığını, kendisi ile telefon ile görüştüklerini,

Tape No: 5657 28.03.2009 tarihinde saat: 20.54’ de Mustafa K. isimli şahısla yapmış
olduğu görüşmede özetle; Mustafa K’ nın “İzne çıktım da daha program değişebilir o yüzden
şey yapmıyorum yarın şeyden seçimden sonra görüşelim şey yapalım saat öğleden sonra falan
görüşürüz şey yaparız” dediği, Ercan KİREÇTEPE’ nin “He yani öğleden sonra görüşürüz”
dediği, Mustafa K’ nın “KORAY A. aradı bugün KORAY A. i de ararız onunla beraber hep
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beraber görüşürüz” dediği, Ercan KİREÇTEPE’ nin “Tamam ağabeycim tamam” şeklinde
görüşmenin olduğu tespit edilmiş. Mustafa K. ve Koray A. isimli şahısların kimler olduğu, bu
şahıslarla olan ilişkileri, “Şey” olarak bahsettiği ve hep beraber görüşürüz dediği konu
hakkında detaylı açıklama yapması sorulduğunda; Mustafa K’ nın Harp okulundan sınıf
arkadaşı olduğunu, Mustafa K’ nın Deniz Kurmay Albay olduğunu.KORAY A.’ nın Emekli
Deniz Kurmay Pilot Yarbay olduğunu. Arkadaşlar olarak bir araya gelmeyi planladıklarını,
görüşmenin bununla ilgili olduğunu ancak mazeretleri çıktığı için bir araya gelemediklerini,

Tape No: 5658 01.04.2009 tarihinde saat: 18.10’da ORHAN isimli şahısla yapmış
olduğu görüşmede özetle; Ercan KİREÇTEPE’ nin “Komutanım bugün bir şeyler duydum
astsubaylardan da hııı yarın mesai de gelmiş size siz izindesiniz hıı o konuda nasıl şey
yapabiliriz efendim” dediği, ORHAN’ ın “Ne duymuşsun ya astsubaylardan ya” dediği, Ercan
KİREÇTEPE’ nin “Telefondan konuşmak istemiyorum, cep telefonundan konuşmak
istemiyorum da yani yarın birliğe falan gelecek misiniz” dediği, ORHAN’ ın “Belli olmaz
gelirim gelmem hayırdır ne astsubayı ağzınla ne konuşuyorsun benle” dediği, Ercan
KİREÇTEPE’ nin “Hocam astsubay ağzından değil yani hııı benim hakkımda bir şeyler
yazılmış çizilmiş filan” dediği, ORHAN’ ın “Kim çizmiş” dediği, Ercan KİREÇTEPE’ nin
“Bilmiyorum ben sizden öğrenmek istiyorum yani” dediği, ORHAN’ ın “ERCAN kim ne
söylüyor ya ERCAN konuşacak bir şey yok gözünü sevim kendi aranızda bir şeyler
yapıyorsunuz ben” dediği, Ercan KİREÇTEPE’ nin “Ben kendi aramda ne iş yapayım yani hıı
astsubayın bi tanesi geldi bana işte şöyle böyle dedi yok sizin hakkınızda da mektup yazıldı
bilmem dedi filan böyle dedim kendi söyledi nerden çıktı filan dedim, komutan söyledi dedi
yani hangi komutan dedim HAKAN ALBAY hayır ORHAN ALBAY dedi bende bunun
üstüne yani nedir ne değildir doğrusu sizde yani kaynağından öğrenmek istiyorum efendim
yani benim hakkımda bir şeyler varsa bilmek isterim yani” dediği, ORHAN’ ın“ERCAN yani
Sat Grup Komutanlığı merakı kendisine bela olacak zaten yani yarın bilmiyorum gelir mi
gelmez miyim bilmiyorum yani şimdi Ankara ya gitmeyi düşünüyorum bakalım öğlene doğru
olabilirim belki” şeklinde görüşmenin olduğu , Orhan ve Hakan isimli şahısların kimler
olduğu, bu şahıslarla olan bağlantısı hakkında bilgi vermesi, astsubaylardan duyduğu ve cep
telefonundan konuşmak istemediği konunun ne olduğu ve kendisi hakkında yazılıp çizilen
konular hakkında açıklama yapması istenildiğinde kendisi cevaben; SAT Kurs
Komutanlığında görev yapan Metin Talan isimli astsubayın kendisine siz bir şeylere
karışmışsınız, sizin hakkınızda bir şeyler duydum dediğini, kendisinin ne duyduğunu kimden
duyduğunu sorduğunda, Orhan Yücel isimli albaydan duyduğunu söylediğini, kendisinin de
bunun üzerine Orhan albayı telefon ile aradığını, bu görüşmeye ait kaydın yukarıdaki tutanak
olduğunu, kendisi hakkında konuşulan yazılan şeyleri öğrenmek istediğini,telefonda kendisine
anlatmak istemediğini, bir gün sonra yüz yüze görüşmede kendisine arkadaşları Erme ONAT,
Turan ECEVİT ve Eren GÜNAY' ın ve kendisinin isminin geçtiğini, bir kısım astsubaylarla
birlikte Amerikalılardan silah alarak bir yere gömdükleri şeklinde söylentinin olduğunu ifade
ettiğini, kendisinin de böyle bir şeyin mümkün olmadığını, söylentinin iftira olduğunu ifade
ettiğini, kendisi de tam detaylı bilgi sahibi olmadığını, ancak bu içerikteki şeylerin yazılıp
çizildiğini ifade ettiğini, ancak kimin nereye hitaben ne şekilde bu bilgiyi ulaştırdığını
söylemediğini, inanmadığını kendisinin de belirttiğini, söylentiyi çıkaranlar hakkında ağır
sözler sarf ettiğini, zaten Amerikalılar ile en son 2001 ya da 2002 yılında ortak eğitim
sırasında bir araya geldiklerini onlardan silah almalarının zaten mümkün olmadığını, başka
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ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup personelin getirdikleri silahları ülkeye girişte deklare
ettiklerini, bunların kayıt altına alındığını, giderken de yanlarında götürdüklerini, o nedenle bu
iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu,

Tape No: 5662 21.04.2009 tarihinde saat: 22.21’de Erme ONAT isimli şahısla
yapmış olduğu görüşmede özetle; Ercan KİREÇTEPE’ nin “Nerdesin” dediği, Erme ONAT
‘ın “Efendim bir ALİ Albay ıı aramanızı istedi onu cep telefonu var mı siz Ali Albayın sizde”
dediği, Ercan KİREÇTEPE’ nin “Ali Albay aramamı istiyor” dediği, Erme ONAT’ ın “Evet”
dediği, Ercan KİREÇTEPE’ nin “Tamam vardır herhalde arar şimdi” dediği şeklinde
görüşmenin geçtiği , Erme ONAT ve Ali Albay isimli şahısların kimler olduğu, bu şahıslarla
olan bağlantısı ve konuşacak olduğu konu hakkında detaylı açıklama yapması istenildiğinde;
Ali TÜRKŞEN’ in Deniz Kurmay Kıdemli Albay ve Kurtarma Grup Komutanı olduğunu, o
sıralarda Sat Grup Komutanlığı yakınında gömülü halde bulunan silahların konuşulduğunu,
bu konu ile ilgili görüşmek istemiş olabileceğini, kendisinin o akşam Ali albay ile yüz yüze
görüştüğünü,

 Tape No: 5663 21.04.2009 tarihinde saat: 22:22’de ALİ TÜRKŞEN isimli şahısla
yapmış olduğu görüşmede özetle; Ali TÜRKŞEN’ in “Ha az geliyorum ben ee SAT dan bir
kapının önünde azıcık konuşalım iki dakika” dediği, Ercan KİREÇTEPE’ nin “Tamam
efendim” dediği, Ali TÜRKŞEN’ in “Tamam hadi geliyorum ben bir beş dakikaya ordayım “
şeklinde görüşmenin olduğu , Ali TÜRKŞEN isimli şahsın kim olduğu ve bu şahısla olan
bağlantısı hakkında detaylı açıklama yapması, konuşacak olduğu konunun ne olduğu
sorulduğunda; Ali TÜRKŞEN’ i nereden tanıdığını yukarıda anlattığını, Ali TÜRKŞEN’ in
görüşmek için kendisini çağırdığını, lojmanda yakın oturduklarını, bir araya geldiklerinde Sat
Grup Komutanlığı yakınında gömülü halde bulunan silah ve mühimmatı anlattığını, kendileri
hakkında daha önce ORHAN albay tarafından dile getirilen iddiaları ima edercesine
sorduğunu, kendisinin silah ve mühimmat hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade ettiğini,
kendisi ile durum değerlendirmesi yaptıklarını, silahların ne şekilde oraya getirilmiş
olabileceği hakkında konuştuklarını, telefon görüşmesinin bununla ilgili olduğunu,

İstanbul Beykoz, Çamlıbahçe Tekin Çıkmazı, Selvi Burnu, Subay Lojmanları
Karayel Apartmanı No:1 sayılı ikametinde yapılan arama neticesi kitaplığın en alt katında
bulunan Microsoft PowerPoint 97 ibareli kitabın içerisinde “TCDZKK ibaresi ile başlayıp
arkasında Gayri resmi bilgi” ile biten dokümanın yapılan incelenmesinde; “Ayhan Yzb.

1-Polis ifade değiştiriyor, şikâyetçi olacak.
2-Bizde ifade değiştirme ve çamur atacak şekilde ifade versinler.5 kişinin de ifadeleri

tutacak şekilde.
3-Barda birisi varmış Asayiş Şube müdürüymüş (Eski) olayı körükleyen kişi. Muhsin

(Komiser) Bunların arası iyi. Fikret körüklüyor” şeklinde yazıların geçtiği tespit edilmiş.
Ayhan Yzb, Muhsin (Komiser),Olayı körükleyen olarak bahsedilen Fikret, Eski Asayiş Şube
müdürü olarak bahsedilen kişilerin kimler olduğu ve bu şahıslarla olan irtibatı polisin ifade
değiştirdiği olay hakkında açıklama yapması, beş kişi olarak belirtilen ve ifadeleri tutacak
olan kişilerin kimler olduğu ve dokümanın içeriği hakkında detaylı bilgisi sorulduğunda; Bu
notların kendisine ait olmadığını, Powerpoint 97 isimli kitabı şu an hatırlayamadığı bir
arkadaşından çalışmak amacıyla çok önceki tarihlerde aldığını, kimden aldığını
hatırlamadığını, bu notun kitabın sahibine ait olabileceği kendisi için hiç bir şeyi ifade
etmediğini,
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Evinde yapılan arama neticesi ele geçen “Afıtap AKYAZI ibaresi ile başlayıp 4847”
ibaresi ile biten ve yine “Adı soyadı ile başlayıp 532 681 ….” ibaresi ile biten dokümanların
yapılan incelenmesinde; “Levent BEKTAŞ 0 532 244 …., 0 216 278 ….” şeklinde her iki
dokümanda da isim ve telefon numaralarının yazılı olduğu ve 0 532 244…. nolu numaranın
yapılan tarama çalışmasında soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Mustafa Levent
GÖKTAŞ ile farklı tarih ve zamanlarda birçok defa telefonla görüştüğü tespit
edilmiş,“Mustafa Levent GÖKTAŞ ile bağlantısı olan Levent BEKTAŞ” isimli şahsın kim
olduğu ve bu şahısla olan bağlantısı hakkında detaylı açıklama yapması istenildiğinde ;

Kendisinin Levent BEKTAŞ' ı Mustafa Levent GÖKTAŞ 'ı nerede ne şeklide
tanıdığını yukarıda anlattığını, 1996 yılında Mustafa Levent GÖKTAŞ ile tanışmasına vesile
olan eğitim çalışmalarına arkadaşı Levent BEKTAŞ’ ın da katıldığı,Levent’ in de o tarihte
kendisi gibi üsteğmen rütbesinde olduğunu, orada eğitim amaçlı olarak bir arada olduklarını,
2007 yılında Mustafa Levent GÖKTAŞ' ı gördüğü kokteylde Levent BEKTAŞ’ ın da
olabileceği, tam olarak hatırlamadığını, kendisi dışında diyalog kurup kurmadıkları
konusunda bilgi sahibi olmadığını,

Evinde yapılan arama neticesi ele geçen “Komutan ibaresi ile başlayıp 21 Serdar
KAYA yok” ibaresi ile biten dokümanın incelenmesinde; “Komutan Y. Cep: 533 213….”
şeklinde isim ve telefon numaralarının yazılı olduğu tespit edilmiş. “533 213….”numaralı
telefonun yapılan sorgulamasında soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan “Oktay
YILDIRIM, Ünal İNANÇ, Halis Yavuz IŞIKLAR ve Hüseyin GÖRÜM ile irtibatlı olduğu
tespit edilmiştir. Komutan olarak bahsedilen bu şahsın kim olduğu ve bu şahısla olan irtibatı
sorulduğunda; “Komutan Y. Cep: 533 213….”şeklinde telefon numarasının kime ait olduğunu
tam olarak hatırlamadığını, "Komutan Y. Cep" komutanın yedek cep numarası anlamında
düşülmüş bir not olabileceğini, hangi komutanlarına ait olduğunu hatırlamadığını,

Yapılan arama neticesi ele geçen üzerinde 45 Auto 773119385 ibaresi bulunan
tabanca namlusu, şeffaf poşet içerisinde tabancaya ait olduğu değerlendirilen (9) adet metal
parça, (2) adet içerisinde SS64063 ibaresi bulunan tabanca kabza kapağı” elde edilmiş, elde
edilen malzemeler hakkında detaylı açıklama yapması istenildiğinde;

Bu parçalarıhurdaya ayrılan bir gemide terk edilmiş olarak bulduğunu ve TSK
tarafından kullanılan 45 kalibre Colt marka tabancaya ait parçalar olduğunu, geminin eski bir
Amerikan gemisi olduğunu, şu an hangisi olduğunu hatırlamadığını, bu parçaları çok eski
tarihlerde aldığını, emekli olmadan önce bu tabancalardan zoralım olarak edinme amacında
olduğunu, bu silahların yedek parçasının kolay bulunmadığını, o nedenle bu parçaları evinde
muhafaza ettiğini, yani bu parçaların her hangi bir silaha ait olmadığını, ileride edinmeyi
düşündüğü silahta kullanmayı planladığını, kendisinin yasadışı her hangi bir oluşum ile
ilgisinin olmadığını, yukarıdaki savunmalarını tekrar ettiğini, kendisine yapılanın tamamen
iftira olduğunu, iddiaların asılsız olduğunu, kendi şahsı ve mensubu olmaktan onur duyduğu
Deniz Kuvvetleri ve özellikle Sat Komandolarının isminin bu şeklide lekelenmesini kabul
etmediğini, suçsuz olduğunu ve savunmasının bundan ibaret olduğunu beyan etmiştir.

Şüpheli 10.12.2009 tarihinde alınan ek savunmasında özetle; “KAFES
OPERASYONU EYLEM PLANI” nı ilk defa basından duyduğunu, öncesinde haberinin
olmadığını,söz konusu plan altında kendisinin ismi üzerine atılmış bulunan imzanın kendi
imzasına benzediğini, ancak bu imzayı kendisinin atmadığını, kendisinin bir komploya maruz
kaldığını, tutuklanmadan önce kendisi hakkında Komutanlıklara gidenihbarların
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duyulmasından sonra Poyrazköy’de ele geçen silahları orada tutmalarının mantıksız olduğunu,
kendisinin ihbarlarıiftira olarak değerlendirip normal hayatına devam ettiğini, “GÖREV
BÖLÜMÜ” başlığını taşıyan belgede isimleri geçen DenizKuvvetleri personelinden birkaç
kişiyi sadece görev sebebiyle tanıdığını,diğer kişileri tanımadığını,

ÖZGÜR KAYA’nın Sat Grup Komutanlığında görevli bir yüzbaşı olduğunu, kendisi
ile tanıştığını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını, kendisi aleyhinde Askeri
Savcılıkta vermiş olduğu ifadeleri kabul etmediğini,

Kendilerine iftira edildiğini,Kardak Operasyonunda görev alması sebebiyle dış güçler
tarafından hedef seçilmiş olabileceğini, suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

      Sorgu beyanı
Kendisinin suçlamayı kabul etmediğini, Savcılıkta ayrıntılı olarak ifade verdiğini, o

ifadesine ekleyeceği bir hususun olmadığını, aynısını tekrar ettiğini, C.Başsavcılığında vermiş
olduğu ifadesi okunup sorulduğunda: Okunulan ifade ve altındaki imzanın kendisine ait
olduğunu,

 0542 633…. numaralı cep telefonunu 10 yıldan daha uzun zamandır kullandığını,
kendisi adına kayıtlı olduğunu, bu telefonla yapılan görüşmelerin çoğunun kendisine ait
olduğunu, bazen eşi, bazen de arkadaşları istediğinde bu telefonu kendilerine kullanmaları
için verdiğini,

5658 numaralı Tape okunup sorulduğunda: O gün Metin TALAN isimli bir
astsubayın yanına gelerek, bir şeyler çeviriyormuşsunuz, hakkınızda bir şeyler varmış
şeklinde bir şeyler söylediğini, kendisinin de astsubaya kim söylüyor dediğini, kendisine
komutan söylüyor dediğini, kendilerinin bir Hakan Albay ve asıl ikinci üstleri ise Orhan
Albay olduğunu, kendisinin de Hakan Albay mı diye Metin astsubaya sorduğunu,
kendisineOrhan Albay'dan duyduğunu söylediğini, kendisi de bunun üzerine okunulan şekilde
telefon görüşmesi yaptığını, bu şekilde hakkında niçin dedikodu çıktığını bilmediğini, zaten
Metin astsubayın da kendisine bu dedikodudan bahsederkenkendisinin bu konudaki
dedikoduları bildiğini zannettiğini, kendisine söyleyince siz bilmiyor muydunuz diye
şaşırdığını, kendisinin ilk defa Metin astsubaydan duyduğunu, onun üzerine okunan telefon
görüşmesi yaptığını,

Evinde ele geçirilen tabanca parçalarını Gölcük'te bulunan Amerikan menşeli
hurdaya ayrılacak Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisinde bulduğunu, eskiyen silah
parçalarının yerine lazım olur kullanırım diye evinde bulundurduğunu, gemide başka bir silah,
patlayıcı veya lav silahı bulmadığını, zaten gemilerde lav silahı bulunmadığını,

 Patlayıcı madde konusunda eğitim aldığını, çünkü görevi gereği bütün SAT
komandolarının patlayıcı madde eğitimi aldığı için kendisinin de bu eğitimi aldığını,

 Kendisinin 2004 yılından itibaren 34 EKE 10 plakalı Renault Megan 2 HB model
araç kullandığını,

 Erme ONAT' ı aynı yerde görev yapması nedeniyle tanıdığını, uzun süre aynı yerde
görev yaptıklarını, Mustafa Levent GÖKTAŞ' ı tanıdığını, 1996 Kardak krizi nedeniyle
tanıştıklarını,kendisiyle telefonla hiç görüşmediğini, 2007 yılında Kurtarma Sualtı
Komutanlığında bir kokteylde karşılaştıklarını, kendisine orada emekli olduğunu, avukatlık
yaptığını söylediğini, ayaküstü 1-2 dakika konuştuklarını, Levent BEKTAŞ' ı kurs arkadaşı
olması ve aynı zamanda Harp Okulunda sınıf arkadaşı olması nedeniyle tanıdığını,emekli
oluncaya kadar aynı birlikte görev yaptıklarını, emekli olduktan sonra 2-3 kere yüz yüze, 1
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kaç kere de telefonla görüştüklerini, bir keresinde onun açtığı iş yerini ziyaret için, bir
keresinde de bir arkadaşına araba almak için yüz yüze görüştüğünü hatırladığını,

 Kendisinin düşmanı olduğunu bilmediğini, ama aleyhine ihbarda bulunulduğuna
göre demek ki düşmanı olduğunu, bilerek herhangi bir kimseye kötülük yapmadığını, niçin bu
şekilde hakkında ihbarda bulunulduğunu bilmediğini, silah veya patlayıcı mühimmat
gömmediğini, kimseye de bu konuda emir ve talimat vermediğini, savunma ve delillerinin
bunlardan ibaret olduğunu beyan etmiştir.

b-Elde Edilen Deliller:
Beykoz Çamlı Bahçe Tekin Çıkmazı Selvi Burnu Subay Lojmanları Karayel

Apartmanı No:1 sayılı adresinde;
Girişe göre karşıda bulunan odada;
Kahve renkli gardırobun sağ kısmında elbiselik olarak kullanılan tarafın olduğu

yerde siyah renkli poşet içerisinde kahverengi yağlı kâğıda sarılı ve şeffaf poşet içerisinde,
- Üzerinde 45 Auto 773119385 ibaresi bulunan tabanca namlusu,
- Şeffaf poşet içeresin de değişik şekillerde tabancaya ait olduğu değerlendirilen (9)

adet metal  parça,
- (2) adet içerisinde ss64063 ibaresi bulunan tabanca kabza kapağı,
Kapının yanında bulunan vitrinin çekmeceli kısmının 2. çekmecenin içerisinde;
- (1) adet üzerinde Orhan Alb. 0533 564 …. ibaresi bulunan küçük not kâğıdı
- (1) adet 0539 587 …. ile başlayıp Gülen Hanım ile biten küçük not kağıdı
- (1) adet Sytems engineering by Boseh ibareli arkasında 0535 348 …. ile başlayıp

D/G ile biten yazının bulunduğu kağıt parçası
- (1) adet 0555 227 …. ile başlayıp arkasında 0533 448 ….. ibaresi ile biten kağıt

parçası
Siyah renkli çantanın içerisinde bulunan;
- (1) adet numaralandırılan disket
- (1) adet EREN (CEP) ile başlayıp 216 362 …. ile biten kağıt parçası
- (1) adet adı soyadı ile başlayıp 532 681 …. ile biten kağıt parçası
- (1) adet üzerinde Y. Kepekçi ibaresi bulunan küçük kağıt parçası
- (1) adet Ümit Koçak ile başlayıp ukoçak@hotmail.com ile biten kağıt parçası
- (1) adet arkasında A. Sevtap Akyazı ile başlayıp 4847 ile biten yazının bulunduğu

sınayi yönetim ve kredi bankasına ait müşteri emri
- (1) adet komutan ile başlayıp 21 Serdar KAYA yok ile biten el mahsulü doküman
-  (1 )  ade t  Kuzey  Den iz  Saha  Komutan l ığ ı  i ba res i  i l e  baş l ayan

ceylanbal@hotmail.com ibaresi ile biten doküman
Bilgisayar masasının yanında bulunan Eskort ibareli kasa içerisinden
- (1) adet seagate marka 5RW3CLN6 seri numaralı hard disk
Kapının yanında bulunan ahşap kutu içerisinde;
- (1) adet Esra KTP 544 359 …. ibaresi bulunan küçük not kağıdı
İkametin girişinin yanında bulunan ve ardiye olarak kullanılan odada üzerinde BMU

ibaresi bulunan kasa içerisinden Samsung marka (1) adet WU322553A seri numaralı 2.54 GB
lik hard disk elde edilmiştir.

Şüphelinin evinde ele geçen tabanca namlusu, tabancaya ait(9) adet metal  parçanın
askeri eşya olduğu göz önüne alınarak ,askeri eşyayı bulundurmak, gizlemek suçlarından
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işlem yapılmak üzere ayrılan soruşturma evrakı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri
Savcılığına gönderilmiştir.

Şüpheli Ercan KİREÇTEPE’ nin İstanbul Beykoz ilçesi Çamlıbahçe Tekin Çıkmazı
Selvi Burnu Subay Lojmanları Karayel Apartmanı No:1 sayılı ikametinden elde edilen
dokümanların yapılan incelemesinde;

 “Ayhan Yzb. İle başlayıp, Gayri resmi Bilgi” ile biten dokümanın incelenmesinde;
Polis ifade değiştiriyor, şikâyetçi olacak bizde ifade değiştirme ve çamur atacak şekilde ifade
versinler, 5 kişinin de ifadeleri tutulacak, barda birisi varmış Asayiş Şube müdürüymüş (Eski)
olayı körükleyen kişi. Muhsin (Komiser) Bunların arası iyi. Fikret körüklüyor” şeklinde
yazıların bulunduğu,

“Afıtap AKYAZI ile başlayıp 4847” ile biten dokümanın incelenmesinde;
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent BEKTAŞ’ ın isim ve telefon numaralarının
kayıtlı bulunduğu ve 0532 244 …..numaralı telefonunun yapılan server sorgulamasında
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Mustafa Levent GÖKTAŞ’ la bağlantısı
olduğu,

“Adı SOYADI ile başlayıp, Özgür KAYA 0 532 681 …..” ile biten dokümanın
incelenmesinde; Soruşturma Kapsamında gözaltına alınan Levent BEKTAŞ ve Erme ONAT
isimli şahısların isim ve telefonların yazılı bulunduğu,

“Komutan Ev ile başlayıp, 21-Serdar KAYA –Yok” ile biten dokümanın
incelenmesinde; Komutan olarak bahsedilen kişinin yapılan Server Sorgulamasında
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan “Oktay YILDIRIM, Ünal İNANÇ, Halis
Yavuz IŞIKLAR ve Hüseyin GÖRÜM” ile bağlantısının olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheliyeait 18 NOLU disketin yapılan incelemesinde;
“kö.JPG”, “A.JPG” isimli belgeler incelendiğinde MEHMET KALDIRIMismine

düzenlenmiş TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUS CÜZDANI olduğu,
“Kredi1.JPG”,“Kredi2.JPG” isimli belgeler incelendiğinde ön yüzünde Mehmet

KALDIRIM isimin arka yüzünde imza ve 5657 117 numaralarının bulunduğu Yapı Kredi
Bankasına ait worldcard olduğu,

Şüpheliye ait dijital verilerin incelenmesinde ele geçen bir kısım dokümanların
görevi ile ilgili gizli belge niteliğinde olduğu,belge içeriğinin soruşturma ile doğrudan ilgisi
bulunmadığı anlaşıldığından belge örneği dosyaya eklenmemiş,2010/11 numaraya kayden
adli emanete alınmıştır.

c-Telefon Görüşmeleri:
Tape No: 5657 28.03.2009 saat:20.54 tarihinde Mustafa K. İsimli şahıs ile yaptığı

telefon görüşmesinde özetle; MUSTAFA K’ nın “Abi ne haber” dediği, ERCAN’ ın “İyidir
abi senden ne haber nerdesiniz” dediği, MUSTAFA K’ nın “Ne yapayım abi ben evde
oturuyorum bizimkiler paladyumda geziyorlar ya” dediği, ERCAN’ ın “Ooo hadi bakalım iyi
gezmeler ağabeycim size ne diyelim yani” dediği, MUSTAFA K’ nın “Ya ben evdeyim abi
ben bir şey yaptığım yok yani onlar paladyuma gittiler orda geziyorlar siz ne yapıyorsunuz
bitirdiniz mi işinizi” dediği, ERCAN’ ın “Abi bitirdik işimizi evde takılıyoruz öyle işte
çocuklar kuze ile uğraşıyoruz abi yemek yedirmeye uğraşıyoruz” dediği, MUSTAFA K’ nın “
Evde BEYKOZ da mısınız siz” dediği, ERCAN’ ın “Hee” dediği, MUSTAFA K’ nın “Hee
iyi” dediği, ERCAN’ ın “İşte BEYKOZ dayız abi şeyde NAGAN ın annesi babası da bizde”
dediği, MUSTAFA K’ nın “İyi” dediği, ERCAN’ ın “Öyle takılıyoruz işte sen ne yapıyorsun
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abi” dediği, MUSTAFA K’ nın “İyi abi evdeyim oturuyorum ya yaptığım bir şey yok bende
geldim işte bir hafta izne çıktım da daha program değişebilir o yüzden şey yapmıyorum yarın
şeyden seçimden sonra görüşelim şey yapalım” dediği, ERCAN’ ın “Abi şöyle yapacağız,
yarın biz burada oyumuzu kullanacağız sabah kahvaltıdan sonra ondan sonra NAGAN ın
annesin bırakacağız, annesini babasını KUZE yi de bırakacağız işte onlarda oy kullanacaklar,
ondan sonra şey serbestiz yani” dediği, MUSTAFA K’ nın “Tamam abi ondan sonra saat
öğleden sonra falan görüşürüz şey yaparız” dediği, ERCAN’ ın “He yani öğleden sonra
görüşürüz” dediği, MUSTAFA K’ nın “KORAY A. aradı bugün KORAY A. ide ararız onunla
beraber hep beraber görüşürüz” dediği, … ERCAN’ ın “Biz gelelim mi ya, gerçi gelecekler
diyorsun bi 15 -20 dk gelirler onlar” dediği, MUSTAFA K’ nın “Abi gelirler onlar ya şey
yapma BEYKOZ daysanız çıkmayın eğer bu tarafta NAGAN ın annesindeyseniz falan
dedim” dediği, ERCAN’ ın “Evdeyiz evdeyiz abi BEYKOZ dayız” dediği, MUSTAFA K’ nın
“Geçerken uğrayın diyecektim de” dediği, ERCAN’ ın “BEYKOZ dayız abi” dediği,
MUSTAFA K’ nın “BEYKOZ daysanız çıkmayın ya boşun boşuna ya” dediği, ERCAN’ ın
“Peki ağabeycim tamam abi hadi öpüyorum yarın görüşürüz abi” dediği, MUSTAFA K’ nın
“Yarın görüşürüz ben pazartesi salı buradayım zaten şey yapma sıkıntı yapma yani” dediği,

Tape No: 5658 01.04.2009 saat:18.10 tarihinde Orhan isimli şahıs ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; … ERCAN’ ın “Komutanım bugün bir şeyler duydum astsubaylardan
da hııı yarın mesai de gelmiş size siz izindesiniz hıı o konuda nasıl şey yapabiliriz efendim”
dediği, ORHAN’ ın “Ne duymuşsun ya astsubaylardan ya” dediği, ERCAN’ ın “Telefondan
konuşmak istemiyorum, cep telefonundan konuşmak istemiyorum da yani yarın birliğe falan
gelecek misiniz spor yapmaya gelmişsiniz ama sizi yakalayamadım ben, yarın yine spor
yapmaya gelecek misiniz bir saatiniz var mı efendim” dediği, ORHAN’ ın “Belli olmaz
gelirim gelmem ERCAN hayırdır ne astsubayı ağzınla ne konuşuyorsun benle” dediği,
ERCAN’ ın “Hocam astsubay ağzından değil yani hııı benim hakkımda bir şeyler yazılmış
çizilmiş filan” dediği, ORHAN’ ın “Kim çizmiş” dediği, ERCAN’ ın “Bilmiyorum ben sizden
öğrenmek istiyorum yani” dediği, ORHAN’ ın “ERCAN kim ne söylüyor ya ERCAN
konuşacak bişey yok gözünü sevim kendi aranızda bir şeyler yapıyorsunuz ben” dediği,
ERCAN’ ın “Ben kendi aramda ne iş yapayım yani hıı astsubayın bi tanesi geldi bana işte
şöyle böyle dedi yok sizin hakkınızda da mektup yazıldı bilmem dedi filan böyle dedim keim
söyledi nerden çıktı filan dedim, komutan söyledi dedi yani hangi komutan dedim Hakan
Albay hayır Orhan Albay dedi bende bunun üstüne yani nedir ne değildir doğrusu sizde yani
kaynağından öğrenmek istiyorum efendim yani benim hakkımda bir şeyler varsa bilmek
isterim yani” dediği, ORHAN’ ın “ERCAN yani Sat Grup Komutanlığı merakı kendisine bela
olacak zaten yani yarın bilmiyorum gelir mi gelmez miyim bilmiyorum yani şimdi Ankara’ya
gitmeyi düşünüyorum bakalım öğlene doğru ola bilirim belki” dediği, ERCAN’ ın “Anlaşıldı
efendim” dediği,

Tape No: 5660 11.04.2009 saat: 17.30 tarihinde MUSTAFA TURHAN ECEVİT ile
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; MUSTAFA’ nın “Alo” dediği, ERCAN’ ın “Nerdesin
lan” dediği, MUSTAFA’ nın “Kurolas altındayım sen nerdesin ...(anlaşılmıyor)” dediği,
ERCAN’ ın “Oğlum biliyoruz Kurtaros altında olduğunu BÜLENT seni sabahtan aramış
bulamamış” dediği, MUSTAFA’ nın “Kim Bülent hangi Bülent” dediği, ERCAN’ ın
“KURU” dediği, MUSTAFA’ nın “Cebimden niye aramamış” dediği, ERCAN’ ın “Nerden
bileyim ya” dediği, MUSTAFA’ nın “Tamam çünkü odamdayım oğlum” dediği, ERCAN’ ın
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“Ha odandasın tamam” dediği, MUSTAFA’ nın “Sen nerdesin” dediği, ERCAN’ ın “Bende
HAMİT deydim oğlum işte çıkıyorum oradan Hamit ten şimdi” dediği, MUSTAFA’ nın “Hım
oh” dediği, ERCAN’ ın “Geleceğim oraya üniforma falan var işte üniformalıyız” dediği,
MUSTAFA’ nın “Ha” dediği, ERCAN’ ın “Geleceğiz müsait derseniz gelse” dediği,
MUSTAFA’ nın “Ha tamam da gel de görüşelim” dediği, ERCAN’ ın “Tamam hadi
görüşürüz abi” dediği, MUSTAFA’ nın “Hadi ağabeycim” dediği,

Tape No: 5661 06.03.2009 saat: 20.04 tarihinde Ali TÜRKŞEN ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; ALİ’ nin “Efendim” dediği, ERCAN’ ın “Efendim ERCAN” dediği,
ALİ’ nin “Heehh” dediği, ERCAN’ ın “Hangi apartman hangisi efendim” dediği, ALİ’ nin
“Volkan Sokak Denizkuşu” dediği, ERCAN’ ın “Kaç numara efendim” dediği, ALİ’ nin “Bir
gir açtım kapıyı” dediği, ERCAN’ ın “Tamam efendim” dediği,

Tape No: 5662 21.04.2009 saat: 22.21 tarihinde Erme ONAT ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; ERCAN’ ın “Efendim ERME” dediği, ERME’ nin “Efendim saygılar”
dediği, ERCAN’ ın “Eyvallah sağolasın ne var ne yok” dediği, ERME’ nin “İyi efendim
yaramazlık yok sağolun” dediği, ERCAN’ ın “Nerdesin” dediği, ERME’ nin “Efendim bir
ALİ Albay ıı aramanızı istedi onu cep telefonu varmı siz Ali albayın sizden” dediği, ERCAN’
ın “Ali albay aramamı istiyor”dediği, ERME’ nin “Evet” dediği, ERCAN’ ın “Tamam vardır
her halde arar mı şimdi?” dediği, ERME’ nin “Tamam oldu” dediği, ERCAN’ ın “Tamam
hadi görüşürüz” dediği, ERME’ nin “Sağol” dediği,

Tape No: 5663 21.04.2009 saat: 22.22 tarihinde Ali TÜRKŞEN ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; ALİ’ nin “Alo” dediği, ERCAN’ ın “İyi akşamlar” dediği, ALİ’ nin “İyi
akşamlar. Yattın mı?” dediği, ERCAN’ ın “Yok efendim yatmadım” dediği, ALİ’ nin “Ha az
geliyorum ben ee SAT dan bir kapının önünde azıcık konuşalım iki dakika” dediği, ERCAN’
ın “Tamam efendim” dediği, ALİ’ nin “Tamam hadi geliyorum ben bir beş dakikaya
oradayım” dediği, ERCAN’ ın “Tamam efendim sağolun” dediği, ALİ’ nin “Hadi görüşürüz”
dediği anlaşılmıştır.

d-Örgütsel İrtibatlar:
Tape No: 5707 06.03.2009 saat:20.00 tarihinde Mustafa Turhan ECEVİT ile Ercan

KİREÇTEPE arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; … MUSTAFA’ nın “Çıkıyor
musunuz” dediği, ERCAN’ ın “He şu anda evden çıkıyoruz abi aşağıya doğru iniyoruz”
dediği, MUSTAFA’ nın “Tamam tamam adresi biliyor musun” dediği, ERCAN’ ın “Abi
bizim sokağın bir aşağısı ikinci sokak” dediği, MUSTAFA’ nın “İkinci sokak hangi daire
hangi apartman” dediği, ERCAN’ ın “Hemen en yakındaki apartman” dediği, MUSTAFA’
nın “Nasıl ilk baştaki blok” dediği, ERCAN’ ın “Yav onlardan biri bende bilmiyorum
bakacağız abi gidince oraya” dediği, MUSTAFA’ nın “Peki tamam tamam tamam” dediği,
ERCAN’ ın “Sen nerdesin” dediği, MUSTAFA’ nın “Tamam bende geliyorum tamam”
dediği, ERCAN’ ın “Tamam abi hadi görüşürüz” dediği, MUSTAFA’ nın “Tamam mı?”
dediği,

Tape No:5727, 22.04.2009 tarihinde saat 21.14’ de Ahmet Şafak SERPİN ile
HAKAN arasındaki yapılan telefon görüşmesinde; AHMET ŞAFAK SERPİN’ in “Alo ”
dediği, HAKAN’ ın “Efendim abi” dediği, AHMET ŞAFAK SERPİN’ in “Abi LEVENT
BEKTAŞ tanıyorsunuz abi” dediği, HAKAN’ ın “Evet” dediği, AHMET ŞAFAK SERPİN’ in
“ERCAN KİREÇTEPE” dediği, HAKAN’ ın “Yok tanımıyorum” dediği, AHMET ŞAFAK
SERPİN’ in “Emekli EMRE ONAN” dediği, HAKAN’ ın “ismini duydum” dediği, AHMET
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ŞAFAK SERPİN’ in “MUSTAFA TÜRKAN ECEVİT bunlar görevde ne yazık ki” dediği,
HAKAN’ ın “Aa” dediği, AHMET ŞAFAK SERPİN’ in “Yarbay Mustafa Türkan ECEVİT”
dediği, HAKAN’ ın “Anladım onu tanıyorum hıhım onu tanıyorum” dediği, AHMET ŞAFAK
SERPİN’ in “Tamam” dediği, HAKAN’ ın “İki binlerdendir o” dediği, AHMET ŞAFAK
SERPİN’ in “Evet abi” dediği, HAKAN’ ın “Yav bu herifler ne yapacaklar yav manyak mıdır
bunlar artık işin çığırından çıktı yav” dediği, AHMET ŞAFAK SERPİN’ in “hıhım” dediği,
HAKAN’ ın “Hayret beya” dediği, AHMET ŞAFAK SERPİN’ in “Tamam abi görüşürüz ”
dediği, HAKAN’ ın “Tamam hadi görüşürüz” dediği,

Tape No:5769, 22.04.2009 tarihinde saat 20.27’ de Cengiz Can EROL ile Hayri E.
arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle;CENGİZ CAN EROL’ un “Efendim Hayri”
dediği, HAYRİ’ in “Naber Cengiz paşa nasılsın” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “Valla
sağolasın idare ediyoruz ya” dediği, HAYRİ’ in “Eee” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un
“Karışık ortalık biraz” dediği, HAYRİ’ in “Ya televizyondan duyduklarımız” dediği,
CENGİZ CAN EROL’ un “Hee öyle duydukların yani” dediği, HAYRİ’ in “Bugün hepsi
birlikte miydin onların ya” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “Yok değildi hepsi değildi”
dediği, HAYRİ’ in “Daha önceden mi aldılar gittiler onları” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un
“Yok yok bugün oldu yani” dediği, HAYRİ’ in “Allahım yani BEKTAŞ, ECEVİT, ” dediği,
CENGİZ CAN EROL’ un “He onlar şey yapma isimleri söyleme” dediği, HAYRİ’ in “Ya
televizyon bangır bangır söylüyor” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “İsimleri mi söylüyor”
dediği, HAYRİ’ in “Tabi canım” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “Hangi kanal söylüyor”
dediği, HAYRİ’ in “Ohooo Kanal D” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “Kanal D söylüyor”
dediği, HAYRİ’ in “Kanal D Show Tv” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “İsimleri mi
söylediler” dediği, HAYRİ’ in “ERCAN KİREÇTEPE” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un
“He” dediği, HAYRİ’ in “Ercan KİREÇTEPE” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “Başka”
dediği, HAYRİ’ in “...(anlaşılmadı) ONAT” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “Hee” dediği,
HAYRİ’ in “Eee TURAN binbaşı tamam mı? ” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “Hee”
dediği, HAYRİ’ in “LEVENT BEKTAŞ” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “Hee isimleri
söylediler yani” dediği, HAYRİ’ in “Rütbesine kadar söylediler ya” dediği, CENGİZ CAN
EROL’ un “He vay anasını ben dinlemedim ya kaçırdım haberleri” dediği, HAYRİ’ in “Bu
nasıl bi iş ya her şeyi gösteriyorlar adamlar kazarken gösteriyorlar kazılırken” dediği,
CENGİZ CAN EROL’ un “Ya kazılırken gösteriyor acayip acayip şeyler var zaten de” dediği,
HAYRİ’ in “Ya onlar doğrumu ya sonradan falan koyulmuş olmasınlar ya” dediği, CENGİZ
CAN EROL’ un “Ya işte bir sürü rivayet var yani hepsi söyleniyor işte bir şeyler” dediği,
HAYRİ’ in “Allahım ya başka bi bunlar hariç bir şey var mı? ” dediği, CENGİZ CAN EROL’
un “Şu anda yok” dediği, HAYRİ’ in “Birlikte tatbikat matbikat ne varsa herkes şu anda o
zaman” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “Tabi tabi devam faaliyetler devam yani” dediği,
HAYRİ’ in “Cephanelikler 10 defa daha sayılmıştır herhalde” dediği, CENGİZ CAN EROL’
un “(gülüyor) ” dediği, HAYRİ’ in “10 defa sayılmıştır yani ya buda mı başımıza gelecekti ya
ulan bu nedir ya” dediği, CENGİZ CAN EROL’ un “Öyle” dediği, HAYRİ’ in “Allahım ya
yani buda mı başımıza gelecekti ya” dediği…

Tape No:5688, 16.04.2009 tarihinde saat 18.02’ de Erme ONAT ile Eren GÜNAY
arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; …………… EREN GÜNAY’ ın “Hani
söyledim herkese Turan Yarbay şeye gidiyormuş Ankaraya Ercan KİREÇTEPE ulan diyor
dün aradım diyor çok geç aradım diyor dedim ne 1 ay önceden şey mi alacaz randevu mu
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alacaz diye ondan sonra pat diye geleceksin HANİ BİRÇOK TEHLİKELİ ŞEYLER
YAPIYORSUN YASAKLAYACAM SANA ARTIK ORAYA” dediği, ERME ONAT’ ın
“Doğru yarın birlikte misiniz siz” dediği, EREN GÜNAY’ ın “Ben birlikteyim birlikteyim”
dediği, ERME ONAT’ ın “Tamam yarın konuşuruz” dediği, EREN GÜNAY’ ın “Yarın
konuşuruz en son durumu tamam” dediği, ERME ONAT’ ın “Tamam tamam abi” dediği,

Tape No:5689, 21.04.2009 tarihinde saat 22.20’ de Erme ONAT ile Ali TÜRKŞEN
arasındaki yapılan telefon görüşmesinde; ERME ONAT’ ın “Dikkat efendim” dediği, ALİ
TÜRKŞEN’ in “ERME cim” dediği, ERME ONAT’ ın “ Buyur” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in
“ERCAN KİREÇTEPE nin telefonu var mı sende? ” dediği, ERME ONAT’ ın “Var efendim
ee beş var ee bis ee sizi ben arayayım mı ya da mesaj atim mi yoldayım şimdi” dediği, ALİ
TÜRKŞEN’ in “Hı tamam ya bi ben bir şey yap yani bana” dediği, ERME ONAT’ ın
“Anlaşıldı” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in “ERDEM le konuşmam lazım benim” dediği, ERME
ONAT’ ın “Anlaşıldı efendim isterseniz onu arıyayım sizi arasın” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in
“Hadi sağol he öyle yap tamam hadi” dediği, ERME ONAT’ ın “ Anlaşıldı ” dediği, ALİ
TÜRKŞEN’ in “Sağol ” dediği,

Tape No:5712, 25.03.2009 tarihinde saat 13.27’ de Mustafa Turhan ECEVİT ile Ali
TÜRKŞEN arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; ALİ TÜRKŞEN’ in “Efendim
Turan” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Komutanım aramışsınız emredin” dediği,
ALİ TÜRKŞEN’ in “Eee estağfurullah ya haber alamıyorum ne zamandır sizlerden bir merak
ettim bakıyım. Sen dedim Ercan la ne yapıyorsunuz diye berabermişsiniz meğer” dediği,
MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Evet periyodiğe çıktık komutanım işte dün ve bugün”
dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in “ Tamam hıı” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Yarın
mesaideyiz kısmetse” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in “Tamam iyi konuşuruz görüşürüz” dediği,
MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Tamam ...(anlaşılmadı) ” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in
“Ne yapıyor çocuklar devam” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Devam efendim
herhangi bir yaramazlık yok” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in “Şeyde eee. EDS de, EDS diyorum
ya kursta kimse yok herhalde büroda” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “İrfanın
olması lazım ama işte bu saatlerde belki yemekte olabilir” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in “Hıı
tamam oldu tamam bir arayım da şey eee söyle adını isimler lazım çocukların yine hazırladığı
kitapların falan” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Anladım anladım efendim”
dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in “Yemek yapıyor musunuz bunlara ne yapıyorsunuz” dediği,
MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Yapacağız efendim kısmetse yapacağız” dediği, ALİ
TÜRKŞEN’ in “Ne zaman Çarşamba” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Yani daha
tam evet yani Perşembe veya Çarşamba” dediği,ALİ TÜRKŞEN’ in “Tamam nerde
yapıyorsunuz”dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Daha işte onlara birkaç yer
buldular karar vermedik” dediği…

Tape No:5715, 17.04.2009 tarihinde saat 22.07’ de Mustafa Turhan ECEVİT ile
LEVENT BEKTAŞ arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; LEVENT’ in “Ben
aramasam arıyacağınız yok ha.” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Vay. LEVENT la
oğlum Ankara daydım lan. Yoldayken de sen mi aradın?” dediği, LEVENT’ in “Hainsiniz
oğlum siz.” … “ MURAT, MURAT NERMAN la kapıştın işten değil mi? ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “He kapıştım işte. Gidecek adam bulamadılar bu sefer gerçekten şey
yapamadılar.İyi dedim giderim. Onun için işlemleri halletmeye Ankara ya gitmiştim. ” dediği,
LEVENT’ in “hııı ne yapıyor Ankara dakiler? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ankara
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dakiler iyi abi. Bi yaramazlık yok. Ben geldim, YEŞİM gitti oraya işte. ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Aşağıda da şey var, altımda benim EREN oturuyor da. ” dediği,
LEVENT’ in “Hımm” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Biraz önce, biraz önce onlara
indim. Eeee ERCAN lar falan filan böyle toplanmışlar. ” dediği, LEVENT’ in “Hımm”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Bana da söylemişlerdi de ben Ankara dayım, gelemem
demiştim. Kaynatıyorlar orda. ” dediği, LEVENT’ in “Eren ler de mi? ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Eren ler de. ” dediği, LEVENT’ in “Arayayım da s…redim i….leri”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ha bi taciz, bi taciz et onları sen. Tamam mı? Eren şey,
” dediği, LEVENT’ in “Aramıyorsunuz lan, topunuzun deyip kapatayım. “ dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Aynen öyle de tamam mı? Nasıl, keyfin nasıl? ” dediği, LEVENT’ in
“İyiyim be baba. Ne olsun? Çalışıyoruz, koşturmaca, stres her gün devam bi yaramazlığı yok.
Allahım bugünlerimizi aratmasın. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Sen ne taraftasın,
karşıda mısın? Bu tarafta mısın? ” dediği, LEVENT’ in “Ben sizin tarafta olsam gelirim sana
merak etme. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hım. ” dediği, LEVENT’ in “Evdeyim.
Burada Büyükçekmece de, bi yere oturdum kafa çekiyorum, ne yapayım. ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Tek başına mı? ” dediği, LEVENT’ in “Tek başımayım. ... (anlaşılmadı)
babayla beraber orda, o çıkamadı. ” … “Ne yapıyor? Gençler ne yapıyor? İyiler mi? ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “İyiler abi iyiler işte yani. Herkesle bi enayilik var bakalım yani.
Bi yüz yüze ben senle aslında konuşmak istedim de olmadı yani denk gelemedik. Şimdi de
pazartesi de gidiyorum. ” dediği, LEVENT’ in “Ayran filan içtim. Oğlum atlayıp gelsenize
ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “ Ha” dediği, LEVENT’ in “Bi yemeğe gelin, bi
şey yapalım. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “E Ercan la da konuştuk aslında da işte”
dediği, LEVENT’ in “Olsun... (anlaşılmadı) yaparız bi tane s…tir et i….yi ya. Onlar şey
yapmaz. Akşam üstü, akşam daha doğrusu ortada bi yerde buluşuruz... (anlaşılmadı) ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Tamam ben, ben gidim gelim de işte iki haftalık falan bir şey
olacak ondan sonra”… “Ya do, do doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ya biraz telefonla
böyle ...(anlaşılmıyor) …….. KONUŞMAK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR DA.
TELEFONLA FALAN BÖYLE KONUŞMAK İSTEMİYORUM TAMAM MI? GELMEMİZ
LAZIM. Gelmememizde işte gelemedik. Geçen hafta böyle yoğunduk. ” dediği, LEVENT’ in
“Ne zaman gelirsin? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Heh” dediği, LEVENT’ in “Kurs
başladı mı? Kurs başladı mı? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kurs daha başlamadı
işte başlayacak o da Mayıs başında başlayacak. ” dediği, LEVENT’ in “Eyi. Tayinler belli
oldu mu, önce onu sorayım. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok tayinler belli olmadı
zaten herkes ona kitlenmiş durumda. ” dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmıyor) ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok. ” dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmıyor) morali bozuldu
burada böyle” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Şimdi birazcık daha iyi gibi sanki ama
abi değişik değişik şeyler oluyor, bilmem neler oluyor. Yani eee millet” dediği, LEVENT’ in
“... (anlaşılmıyor) edecek bak ORHAN, ben sana söyleyeyim. ” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Bilmiyorum. Millet belden aşağı vurmaya falan başladı. ” dediği, LEVENT’ in
“Kim o? ... (anlaşılmıyor) ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kim, kim bilmiyoruz yani
aslında. İşte bunlar hep mektup furyası bilmem ne falan dönüyor. ” dediği, LEVENT’ in
“Hala mektup mu var? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yaa ne zaman yok ki abi. Bu
işin şeyini çıkarttılar artık yani” dediği, LEVENT’ in “A, ALİ TÜRKCAN HAKKINDA BİR
ŞEY YOK DİMİ. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yani. ” dediği, LEVENT’ in “...
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(anlaşılmadı) nerde? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “BİLMİYORUM ABİ YANİ
BEN İŞTE BUNLARI KONUŞACAĞIM SENLE YANİ, ALİ TÜRKCAN, BEN, ERCAN
YANİ. ” dediği, LEVENT’ in “Yok, yok ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yani
neyse. ” dediği, LEVENT’ in “Abi. Allah hepinize hayırlı emeklilik de versin. Hayırlı görev
versin ama hayırlı emeklilikte versin. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hayırlı
emeklilik de versin. Kesinlikle yani. Sende şeyin, şeyin telefon numarası var mı? GÖKHAN
D.nın. ” dediği, LEVENT’ in “Yok be abi. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok dimi.
” dediği, LEVENT’ in “Yok. O İstanbul da dimi. Ha yok... (anlaşılmıyor) Kuveyt tey di o ya.
” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yani. Kuveyt te miydi? ” dediği, LEVENT’ in “O
Kuveyt’teydi tabi ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ulan bilseydim uğrardım. Ben
Gölcüğe geldi, Gölcüğe geldi diye biliyordum.Uğrardım. ” dediği, LEVENT’ in “Ha onu
bilmiyorum ben. Benim, benim bildiğim çok eski abi. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“Hee. OĞUZ bi problem yapmışta” dediği, LEVENT’ in “Ya Oğuz ile ben konuştum. Geçen
gün beni aradı. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hımm” dediği, LEVENT’ in “Tayinle
ilgili hatta. Bende ona bir şeyler söyledim. Birileriyle gidip konuşmasını söyledim. Ama
onunla ilgili bende çaktırmadan şimdi arıyacam Ankara yı. Benim hala orda ki şeyler devam
ediyor biliyorsun network. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Biliyorum. Ama şimdi
arama, şimdi arama. O bi halt yemiş tamam mı? ” dediği, LEVENT’ in “Ne yapmış? Birini mi
vurmuş? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya bende işte o, haa” dediği, LEVENT’ in
“Birini mi vurmuş? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Vurmamış işte herifin ağzına
silahı sokmuş yani. ” dediği, LEVENT’ in “Kimin? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“İşte başındaki amirin” dediği, LEVENT’ in “Ada komutanı mı, şeyin mi? Çünkü ada
komutanından bu şimdi bu çok şikâyetçiydi” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya ada
komutanı değil, işte onun amiri ada komutanlığına vekâlet ediyordu zaten” dediği, LEVENT’
in “Amir kim abi BİZDEN Mİ? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok yav BİZDEN
falan olsa biz zaten şey yaparız KEMAL Albayların sınıfından bir adam yani” dediği,
LEVENT’ in “Ee” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hıyarın önde gideni biz orda
adadayken de öyleydi o hakaret makaret devamlı ediyordu o rahatsızdı zaten ondan şey
istiyordu” dediği, LEVENT’ in “Hım” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yediremiyordu
yani sonuçta eşi ile ilgili de bir şeyler söylemiş her halde” dediği, LEVENT’ in “Aa” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya eşinin rahatsızlığı vardı bilmem ne vardı” dediği, LEVENT’
in “Evet” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Senelik izin istemiş bilmem ne oda abuk
sabuk bir şeyler söylemiş sonrada s…tir git falan demiş” dediği, LEVENT’ in “Ee şimdi
mahkemelik mi oldu” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yav olacak her herhalde işte yani
bu” dediği, LEVENT’ in “Tutuklamışlar mı? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hı”
dediği, LEVENT’ in “Tutuklamışlar mı? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok şu anda
öyle bi şey yok yani ıı olay birazcık daha şey karmaşıklaşmış falan filan kamu davası aç”
dediği, LEVENT’ in “...(anlaşılmıyor) ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kamu davası
aç” dediği, LEVENT’ in “...(anlaşılmıyor) konuştunuz” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“Bu yeni yeni bir olay yeni olayda sende şimdi arayıp söyleme yalnız tamam mı? ” dediği,
LEVENT’ in “Yok yok söylemem ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ben sana meslekle
ilgili kimseye söylemiyorum sana söylüyorum” dediği, LEVENT’ in “Yok bende ona şey
dedim abi hani biraz daha şey o kime kızıyorsan kız kimsenin eline koz verme tayinini yaptı
gözden uzaklaştı ...(anlaşılmıyor) ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ben de ona onu
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söyledim sa bende dedim sakin ol dedim şey yapma dedim ee bende dedim uğraşacağım
dedim yani hani eninde sonunda tayin olursun dedim yani şey olarak ama ee haksız duruma
düşme veya şey yapma dedim şimdi böyle bir durum da zaten şey yapılmaz yani de” dediği,
LEVENT’ in “İyice Fransız duruma düşmüşün ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Haksız
duruma düşmüş ” dediği, LEVENT’ in “...(anlaşılmıyor) olsun abi o” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Yani adamın kesin hak ettiğine ben inanıyorum da yani işte garip şimdi bir
GÖKHAN D.yi arayım da bakalım ne olur ne biter ne bir şey yapar o bizi biraz yönlendirsin
yani” dediği, LEVENT’ in “Tabi canım yani yardımcı olmak lazım hani uzaktan yardımcı ”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Evet” dediği, LEVENT’ in “Herifi orya bıraktılar çünkü
o oraya giderken birinin gazına geldim diyor buradan kaçamıyorum da ...(anlaşılmıyor)
rezilmiş diyor” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “O biraz orda huzur bulurum falan filan
diye kendi istedi yoksa onu kandırdılar yani sen bir tane adam” dediği, LEVENT’ in
“Kandırdılar evet ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Aynen öyle yani tamam mı” dediği,
LEVENT’ in “Oraya da gitmek isteyen adamlar da biliyor musun? ” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Var var vardır işte neyse yav her şey de bir hayır var diyoruz ama bakalım işte”
dediği, LEVENT’ in “Vallaha dediğim gibi bir akşam bir fırsat yarat git gel ...(anlaşılmıyor)”
dediği tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Cengiz Can EROL savcılıkta alınan
ifadesinde; ERCAN KİREÇTEPE, EREN GÜNAY, ERME ONAT ve MUSTAFA TURAN
ECEVİT ile aynı görev yerinde çalışmış olması nedeniyle tanıştığını, kendileri ile telefonda
da görüştüğünü beyan ettiği ,

Şüpheli Eren GÜNAY savcılıkta alınan ifadesinde; Aynı soruşturma kapsamında
kendisi ile birlikte hakkında işlem yapılan ERCAN KİREÇTEPE’ nin mesai arkadaşı
olduğunu, ERCAN KİREÇTEPE’ nin kendisinden kıdemli olduğunu, şu anda Beykoz' da
EDS biriminde görevli olduğunu ve kendisini tanıdığını,telefon ile görüştüklerini beyan ettiği,

Şüpheli Ergin GELDİKAYA savcılıkta alınan ifadesinde; Ercan KİREÇTEPE, Erme
ONAT, Mustafa TURAN ECEVİT, Eren GÜNAY isimli şahısları da SAT komandosu
olduklarından tanıdığını, Ercan KİREÇTEPE yakalandığı sırada kendisinin evinde herhangi
bir aramanın yapılmadığını beyan ettiği ,

Şüpheli Erme ONAT savcılıkta alınan ifadesinde; Aynı soruşturma kapsamında
kendisi ile birlikte hakkında işlem yapılan Ercan KİREÇTEPE’ nin mesai arkadaşı olduğunu,
kendisinin de Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli olduğunu, mesai arkadaşı olması
hasebiyle kendisiyle fazla telefon görüşmesi yaptığını beyan ettiği,

Şüpheli Levent BEKTAŞ savcılıkta alınan ifadesinde; Ercan KİREÇTEPE, Eren
GÜNAY ve Erme ONAT isimli kişilerin görev yaptığı dönemdeki mesai arkadaşları
olduğunu, kendileri ile gerek görevdeyken, gerekse emekliliğinde görüşmelerinin olduğunu
beyan ettiği ,

Şüpheli Erme ONAT Mahkeme sorgusunda; Önceki savunmasını tekrar etmiş,
kendisine5688 numaralı telefon görüşmesi sorulduğunda; Eren bana "sakin ortam olacak gibi
anladın mı", "birçok tehlikeli şeyler yapıyorsun" şeklindeki beyanı ile kastettiği hususun
Ercan KİREÇTEPE’yi uzun süredir aramadığı için kızdığına ilişkin görüşme olduğunu beyan
ettiği anlaşılmıştır.

Şüpheli Ergin GELDİKAYA ‘nın Üsküdar İlçesi Selimiye Mahallesi Karlıkbayırı
Sokak No: 7/1 sayılı adresinden elde edilen; 123 adet CD ve DVD’ si yapılan incelemesinde;
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118 nolu CD’ nin incelemesinde; “EGK_TLF_REHBER_” isimli Word belgesi
içerisinde; “23 ERCAN KİREÇTEPE 0542 633…. 74” şeklinde Ercan KİREÇTEPE’ nin
isminin ve telefon numarasının bulunduğu,

120 Nolu CD’ nin yapılan incelemesinde;
“egk” klasörü içeriğinde; “ASKERİ” isimli klasörün içerisinde “SATPER” isimli

Word belgesi içerisinde, SUALTI TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI PERSONEL İSİM
LİSTESİ ibaresiyle başlayan ve içeriğinde Hakan GÜRKAN Dz. Bnb. 83–5393, Levent
BEKTAŞ Dz. Yzb. 89–6388, M.Turhan ECEVİT Dz. Yzb. 89–6429, Ercan KİREÇTEPE Dz.
Yzb. 89–6395, Eren GÜNAY Dz. Kd. Ütğm. 92–7055, Erme ONAT Dz. Kd. Ütğm. 93–7221
ibarelerinin geçtiği, askeri personel olduğu değerlendirilen şahısların isim ve isimlerini
karşısında numaraların olduğu,

Aynı klasör içerisinde; “SUALTI TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI PERSONEL
İSİM LİSTESİ” isimli word belgesi içerisinde isim listesinin bulunduğu, bu liste içerisinde,
Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY ve M.Turhan ECEVİT ‘in isminin yer
aldığı,

Şüpheli Ali TÜRKŞEN ‘in Kurtarma Grup Komutanlığında bulunan odasında
yapılan aramada elde edilen; HP COMPAQ marka bilgisayar kasasından sökülen Seagate
marka 40 GB 9LR4C52G seri numaralı hard diskin alınan imajı üzerinde yapılan incelemede;
21 Nisan 2009 tarihinde “İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi”nin 20.04.2009 tarih,
2009/827 soruşturma ve 2009/489 takip numaralı “Arama El Koyma Kararı”na istinaden
İstanbul ili Beykoz ilçesi Poyraz köy Keçilik mevkii 138 ada/parsel içerisinde binaları olan
tarla ve bahçe ile çevresinde Ergenekon terör örgütüne ait olduğu ihbar edilen patlayıcılar,
silahlar ve muhtemel suç ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla; Terörle Mücadele Şubesi
ile Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin Sualtı Taarruz (SAT) Grup Komutanlığı
bina/tesislerinin bulunduğu mahallin yakınındaki alanda yapılan arama faaliyetlerine ilişkin
23 Nisan 2009 akşamına kadar gelişen olaylar, konular ve yapılan aramalar sonucunda elde
edilen mühimmatlar ile ilgili olarak hakkında işlem yapılan Mustafa Turan ECEVİT, Ercan
KİREÇTEPE, Eren GÜNAY ve Erme ONAT ile Levent BEKTAŞ isimli şahıslar hakkında
yapı lan değer lendirmeler i  içer i r“GİZLİ” ibarel i  b i lg i  notunun bulunduğu
belirlenmiştir.Ergenekon Soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Cengiz Can
EROL ‘un Beykoz İlçesi, Keçilik mevkiinde bulunan Sat Komutanlığındaki kendisinin
kullanmakta olduğu odada yapılan aramada elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde;

Kırmızı renkli, Noki. Blok ibareli küçük telli not defterinde:
-0532 276 52 78, Ercan Yzb, M. Narmal, L. Bektaş, T. Ecevit, Ermenin komutanının

görüşleri şeklinde yazıların olduğu bu yazıların üzerlerinde kırmızı renkli kurşun kalemle
çizili olduğu,

1 adet üzerinde NOTE PAD ibaresi bulunan yeşil renkli telli no defter içersinde;
-473 …., 767 …., 764 …. şeklinde yazıların olduğu, 17-20 Eki DKPL 2001 İsim E.

Kireçtepe şeklinde yazıların bulunduğu bu yazıların üzerlerinin kırmızı renkli kurşun kalemle
çizili olduğu,

1 adet üzerinde Yellow Pad ibaresi bulunan sarı renkli telli not defteri içersinde;
-Liman durumu 0212 281 12 41–140 Hadi Yb. 0533 323 81 71, Edirne 0284 213 91

76, T. Ecevit E., KİREÇTEPE, C. C. Erdal, Ö. Kaya, S. Soylu şeklinde yazıların olduğu
anlaşılmıştır.
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e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada hakkında kamu

davası açılan sanıklardan elde edilen DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN
ÖNERİLER (MASTER PLAN ÖN ÇALIŞMASI) isimli dokümanın incelenmesinde;

1-Alt Birimler ve Görev Tanımları başlığı altında: …………. Milli savunma/Askeri
Güçlerimizle ilintili Faaliyetlerden sorumlu Birim, İçişleri Emniyet ve İstihbarat
Faaliyetlerden sorumlu Birim, Kolluk Faaliyetlerinden sorumlu Birim, ……………

3-Sızma ve Denetim Süreci başlığı altında;
-Mevcut devlet işleyişinin analizi yapmak
-Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek
-Sızma stratejileri geliştirmek(Yargı,Emniyet,Eğitim,Sağlık,İstihbarat,Ordu,Sivil

yeraltı örgütleri (mafya),Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler,Medya,Camiler ve tarikatlar……)

 Şeklinde ibarelerin yer aldığı,
Yine bir kısım sanıklardan elde edilen ERGENEKON ANALİZ YENİ

YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ isimli dokümanda:
“...Ergenekon içinde yer alan değerli TSK mensupları ile Kemalizm’e ve ülkesine

bağlı, insanlık onurunu ve kimliğini yitirmemiş, her meslekten sivillerin organizasyonu ile
ortaya çıkacak olan yeni yapılanma gerçekte geç kalınmış bir girişim olarak görülmelidir. Her
meslekten seçkinlerinyer alacağı sivil personel kadrosu ile Ergenekon, iç ve dış faaliyetlerinde
çok daha etkin bir güce erişecek, her alanda hareketlilik , duyarlılık ve yaptırım gücü yüksek
olanaklar kazanmış olacaktır.

…Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli personeli dışında entelektüel ve her
meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı “sivil “ personelden yararlanmakla karşılaştığı ve
bundan sonra karşılaşacağı en önemli sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir.

...Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine
aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise; iki yolu vardır:

    1-Suikast
    2-Dez-enformasyondur.
...Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi

mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttır.
...Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler ciddi biçimde

analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek
parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento
ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe
kavuşturulabilmelidir.

...Türkiye Cumhuriyeti’nin temel varlık nedeni Kemalizm’e özümseyerek inanmış,
Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş, özveriden kaçınmayan
personel kazanımı ise; çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak, ordu birlikleri
içinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler,
yararlanılabilecek pozitif bir kaynaktır.

...Ergenekon gibi çok özel bir yapılanmanın içinde yer alması uygun görülecek sivil
personelin seçimi olabildiğince dikkat, titizlik ve özen istemektedir.

…Ergenekon benzer bir örneği kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli
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deneyim elde etmiştir.
...Ergenekon içinde sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı

önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve
bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alındığında endişeler-önyargılar
kendiliğinden ortadan kalkacaktır…..”

Şeklinde ifadelerin yer aldığı,
"DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (Mastır Plan)” isimli

dokümanda; "Sızma ve Denetim Süreci" başlığı altında;
1- Mevcut devlet işleyişinin analizini yapmak,
2- Mevcut kadrolaraalternatif adaylar belirlemek ve eğitmek,
3- Sızma Stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu,

Sivil yer altı örgütleri (mafya), sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler, medya, camiler ve tarikatlar)"

Şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmıştır.
Bu dokümanlardaki ifadelerden Ergenekon Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri

içersine de sızma ve kadrolaşma faaliyetlerini hedeflediği ,soruşturma dosyasındaki
delillerden örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içersinde yapılanma faaliyetlerini
gerçekleştirdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını örgütün amaç ve hedefleri
doğrultusunda kullanmayı amaçladıkları görülmüştür.

Soruşturmamakamlarınaulaşan 23.02.2009, 16.04.2009,23.05.2009tarihli ihbarlarda;
şüpheliErcan KİREÇTEPE’nindiğer şüpheliler Erme ONAT , Eren GÜNAY, Mustafa Turhan
ECEVİT ile birlikteşüpheli Levent BEKTAŞ’ın sorumluluğunda faaliyet gösteren, Deniz
Kuvvetleri bünyesinde yer alan bu yapılanmanın , hakkında kamu davası açılan sanık Mustafa
Levent GÖKTAŞ’ a bağlı olduğu, 02.02.2009 tarihinde Beykoz’da ormanlık alanda
vatandaşların ihbarı üzerine bulunan patlayıcı ve mühimmat ile Poyrazköy Keçilik mevkiinde
bulunan mühimmatın yasadışı eylemlerde kullanılmak üzere bu şüpheliler tarafından
gizlendiği , şüphelilerineylem gerçekleştirmek için talimat beklediklerine dair bilgiler
bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüphelinin21.04.2009 tarihli Tape No: 5689 ve Tape No: 5690 sayılı iletişim tespit
tutanaklarına göre , Poyrazköy’de yapılan kazılarda bulunan mühimmat ile ilgili şüpheliler Ali
TÜRKŞEN ve Erme ONAT ile telefonda konuşmayıp yüz yüze görüşmek üzere irtibat
kurdukları anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında bu güne kadar elde edilen delillerden ,Ergenekon silahlı
terör örgütünün ülkemizde darbe zemini oluşturmak, demokrasiyi işlevsiz kılmak için, üç ayrı
yol izlediği görülmüştür. Bunlardan birincisi Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba
atılması gibi toplumda infial uyandıracak mahiyette gerçekleştirilen eylemler, ikincisi
düzenledikleri toplantı gösteri ve yürüyüşlerinde çıkartılan olaylar, üçüncüsü de ülkedeki
siyasi partilere müdahale ederek yaptığı faaliyetlerdir.

Şüpheli LEVENT BEKTAŞ’ta ele geçen planlara göre örgütün, ülkede kargaşa
çıkarmak,farklı etnik ve dini kökenli vatandaşlara yönelen şiddet eylemleri ve propaganda ile
toplumu bölmek, iç huzuru baltalamak, yurt içindeve uluslararasıplatformda Yürütme
organını zor durumda bırakmak amaçları doğrultusunda yol haritası belirlediği
anlaşılmaktadır.

Bu planlarda çerçevesi çizilen, Koç Müzesinde bulunan denizaltıya yerleştirilecek



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

patlayıcıların yoğun öğrenci ziyareti sırasında patlatılması , Poyrazköy’de ele geçen
mühimmatın kullanılacağı vahim nitelikte suikastların gerçekleşmesi halinde 08.03.2009ve
17.07.2009 tarihli iddianamelerde ayrıntılı olarak açıklanan ülkede darbe zemininin
oluşturulması için gerekli kaos ortamının oluşacağı, bu eylemlerin davaya konu Danıştay
saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba atılması eylemlerinden daha fazla ses getireceği her
türlü izahtan varestedir. Şüpheli Levent BEKTAŞ’ta ele geçen dokümanlardan , Ergenekon
Terör Örgütünün gayrimüslim vatandaşlar, özellikle deErmeni kökenli kişilerle ilgili
araştırmalar yaptığı, bu kapsamda Agos gazetesi abone bilgilerini kullandığı, değişik illerde
bulunan kiliseleri, kiliselerin sorumlularını , adreslerini, iletişim bilgilerinitespit ettiği , Kafes
Operasyonu Eylem Planı veele geçen notlardanşüpheliLevent BEKTAŞ ile irtibatlı
şüphelilerin gayrimüslim vatandaşlara yönelik eylem hazırlığı içerisinde bulundukları
,şüphelide ele geçen gayrimüslim kişilere ve bu kişilere ait kurumlara , mabetlere ait
bilgilerin,hakkında kamu davası açılan sanıklar İbrahim ŞAHİN ve Fatma CENGİZ‘de ele
geçen doküman ve bilgilerle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği belirlenmiştir.

Tüm soruşturmalara, açılan kamu davalarına, yakalanan şüpheliler ve ele geçen silah
ve mühimmata rağmen Ergenekon terör örgütünün Danıştay saldırısından sonra da suikast
planları yaptığı, hakkında kamu davası açılan sanıklar Mustafa DÖNMEZ ve İbrahim
ŞAHİN’de ele geçen suikast planları dışında suikastlar için de hazırlık yaptığı ,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
soruşturma yürütülen şüphelilerden elde edilen belgede yer alan “ Levent Bektaş’ın
ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun……Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı
bölgelere dağıtılsın…… “ şeklindeki kayıtlardan, soruşturma birimlerine ulaşan ihbarlar ,
ihbarlar sonucunda ele geçen silah, mühimmat ve eylem planları ile ortaya çıkarılan ,
şüpheliler Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT, Mustafa
Turhan ECEVİT, Ergin GELDİKAYA, Ferudun ARSLAN, Halil CURA,Ali TÜRKŞEN ve
Sadettin DOĞAN ‘dan oluşan bu yapılanmanın, hakkında kamu davası açılanMustafa Levent
GÖKTAŞ’ınkontrolünde,bir kısmı emekli TSK mensubu subaylardan yasadışı amaçlara
yönelik olarak Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan bir ekip olduğu, şüpheli Ercan
KİREÇTEPE’nin Kafes Operasyonu Eylem Planı ‘nı gerçekleştirecek ekipte “Marmara Bölge
Komutanı” olarak görev aldığı , Kafes Operasyonu Eylem Planını hazırlayan ve hayata
geçirmek üzere görevlendirilen ekip içerisinde yer aldığı, TSK’nın kurallarına aykırı olarak
askeri hiyerarşi dışında oluşan bu örgütlenmenin yasal bir örgütlenme olmadığı kanaatine
varılmıştır.

Şüpheli Ercan KİREÇTEPE’nin KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI başlıklı
dokümanın altında“Özel Operasyon Gücü Komutanı Vekili” olarak imzasının yer aldığı ,

Bu imza üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kriminal Polis Laboratuarıncadüzenlenen 20.11.2009 tarihli rapora göre, ileri derecede kanaat
belirtilebilmesi içinasıl imzalı belge üzerinde inceleme yapılmasının yararlı olacağını,
ancak“KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI” isimli dokümandaki imzanın şüpheli Ercan
KİREÇTEPE’nin eli mahsulü olmasının mümkün görüldüğünün belirtildiği anlaşılmıştır.

Yapılan aramalar sonucunda Beykoz Poyrazköy’de ele geçen mühimmat, şüpheli
Levent BEKTAŞ’tan ele geçenKafes Operasyonu Eylem Planı ve ekli dokümanların,
hakkında kamu davası açılan sanıklar Mustafa DÖNMEZ veİbrahim ŞAHİN’de ele geçen
silah, mühimmat ve suikast planları ile benzerlikler gösterdiği, Ergenekon terör örgütünün
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birbiri ile doğrudan bağlantısı bulunmayan eylem hücrelerini kullanarak toplumda kaos
yaratacak nitelikte sansasyonel eylemler planladığı kanaatine varılmıştır.

Bu nedenleele geçen suikast planları ve bu planları gerçekleştirme konusunda yeterli
ve elverişli silah ve mühimmatın bulundurulması, suikastleri gerçekleştirecek ekiplerin
oluşturulması eylemlerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi ve şüphelilerin eylemlerinin
bir bütün halinde cebir ve şiddet kullanılarak yasama ve yürütme organlarını ortadan
kaldırmaya, görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçları olarak nitelendirmek
gerektiği,

İhbar üzerine yapılan aramalarda ele geçen silah ve mühimmat ile ilgili olarak
şüphelilerin ruhsatsız olarak nitelikli yasak silah ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarını
işlediği anlaşılmakla,

 
Şüpheli Ercan KİREÇTEPE’nin eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör

örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,
 Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen

görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan eylemine uyan TCK’nın 311/1,
Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya

tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan TCK’nın 312/1,
İzinsiz tehlikeli madde bulundurmak suçundan TCK’nın 174/1-2,
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, aynı Kanunun Ek

5.
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53,54, 58/9, 63. maddeleri

gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
 
3- Şüpheli Erme Onat
a-Savunmaları:
  Savcılık beyanı
Muvazzaf subay olduğundan Emniyetteifadesi alınmayan şüpheli; 1971 yılında

Kırklareli’nde doğduğunu, 1985 yılında Askeri Liseye girdiğini, 1993 yılında Harp
Okulundan mezun olduğunu ,Gölcük,İstanbul, kısa bir süre de Marmaris’te görev
yaptığını,yaklaşık 14 yıldan beri İstanbul SAT Grup Komutanlığında görevli olduğunu, yeşil
pasaportunun bulunduğunu, görevli olarak yurtdışına birçok kez çıktığını, bir kere turistik
olarak Bulgaristan’a gittiğini, ERGENEKON Terör Örgütünü basından duyduğunu, herhangi
bir örgüt mensubu ile irtibatının bulunmadığını,

 0532 346 …. numaralı hattın adına kayıtlı olduğunu, yaklaşık 11 yıldır kullandığını,
0216 411 …. numaralı hattın ev telefonu hattı olduğunu başkaca bir hattının bulunmadığını,
ermeonat@hotmail.com, ermeonat@gmail.com adreslerinin e-mail adresleri olduğunu,

Mustafa Levent GÖKTAŞ ile 1996 yılında Marmaris’te tanıştığını, kendisi Sat Grup
Komutanlığında görevliyken, Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ın da Özel Kuvvetlerde görevli
olduğunu,Marmaris’te müşterek eğitimlere katıldıklarını, Kardak krizi sebebiyle Marmaris’te
bulunduklarını, Mustafa Levent GÖKTAŞ ile buradaki tanışma ve görüşme dışında irtibatının
devam etmediğini, şahsın telefon numarasını da bilmediğini,

Levent BEKTAŞ’ ın mesai arkadaşı olduğunu, 2007 yılında emekliye ayrıldığını,
beraber SAT Grup Komutanlığında İstanbul’da görev yaptıklarını,
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Mustafa Turhan ECEVİT’ in mesai arkadaşı olduğunu, kendisinin de İstanbul’da
Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığında olduğunu,

Ercan Kiraçtepe’ nin mesai arkadaşı olduğunu, kendisinin de Sualtı Eğitim Merkezi
Komutanlığında görevli olduğunu,

Eren Günay’ ın mesai arkadaşı olduğunu, SAT Grup Komutanlığında görevli
olduğunu, bütün ismi geçenlerle 1996 yılından beri tanıştığını, kendileri ile samimi olduğunu,

Mustafa Levent GÖKTAŞ’ tan elde edilen görüntüler ve fişlemelerle alakalı bir
bilgisinin olmadığını, böyle bir çalışmada da görev almadığını,

 02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık
alan içerisinde, toprağa gömülü vaziyette, 27 Adet TNT tahrip kalıbı, 100 gram civarında
COMPOSE A plastik patlayıcı madde, 155 cm. uzunluğunda infilaklı fitil ile 3 adet elektrikli
fünye ele geçirilmesi olayı ile ilgisinin olmadığını, böyle bir mühimmatın ele geçirildiğini ilk
defa duyduğunu,

23.02.2009 tarihinde gelen bir ihbarda “20-25 gün önce Beykoz da ormanlık alan
içerisinde yüklü miktarda patlayıcı bulunduğu, emekli albay Levent GÖKTAŞ’ a bağlı bir
ekip tarafından bu patlayıcı maddelerin eylemde kullanılmak üzere gömüldüğü, bu ekibin özel
eğitim almış askerlerden oluştuğu ve Ergenekon adına eylem yapmak için Levent GÖKTAŞ’
tan talimat beklediği, Levent GÖKTAŞ’ tan bir emir geldiğinde ekibin harekete
geçeceği,ayrıca ekibin içerisinde Levent BEKTAŞ, Ercan Kiraçtepe, Turhan ECEVİT, Eren
Günay ve Erme Onat isimli şahısların olduğu, bunların Ergenekon’a bağlı hareket ettiği ve
şahıslardan cezaevinde bulunan Levent GÖKTAŞ’ ın sorumlu olduğundan” bahsedildiği,
ihbarın gönderildiği tarihten, kastedilen patlayıcıların 02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi
Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık alan içerisinde ele geçen patlayıcı ve
mühimmatların olduğuhatırlatılaraksorulduğunda, yapılan ihbarla ilgili bir bilgisinin
olmadığını, ihbarda geçen hususları da kabul etmediğini,

Aynı doğrultuda yapılan başka bir ihbarda; “Önceki ihbarda adı geçen şahısların
Ergenekon adına yeni eylemler yapmak için hazırlık yaptıkları, ellerinde yüklü miktarda
patlayıcı ve silah bulunduğu, zaman olarak biraz bekleyecekleri, Levent GÖKTAŞ’ ın serbest
bırakılmaması durumunda Ergenekon Savcılarına yönelik büyük bir eylem yapacakları, bu
eylem için ellerinde bulunan patlayıcı ve silahları Bedrettin DALAN’ a ait araziye
gömdükleri, bu olaydan DALAN’ ın haberi olduğundan” bahsedildiği,

İhbar doğrultusunda yapılan çalışmalarda, patlayıcı ve mühimmatın gömüldüğü
yerin,soruşturma kapsamında halen firari olan Bedrettin DALAN ile ilişkili İSTEK SERVİS
EĞİTİM VE OTO KİRALAMA TİCARET A.Ş.’ye ait olduğu , Beykoz İlçesi Poyraz Köyü
Keçilik Mevkii 138 ada/parsel içerisinde binaları olan tarla ve bahçe ile çevresinde
21.04.2009 tarihinde yapılan kazı çalışmaları neticesinde; 10 adet lav silahı, 10 adet el
bombası, 30 adet sis bombası, 3 adet gösteri bombası, 500 gr c4 patlayıcı, 550 adet mermi ve
14 adet aydınlatma fişeği ele geçirilerek ihbarın doğruluğu teyit edilmiştir.

Bahsedilen patlayıcıları nereden, kim vasıtasıyla ne amaçla temin ettiği, ele
geçmeseydi bu patlayıcıları nerede ne amaçla kullanacakları, tüm bu malzemelerinne şekilde
gömüldüğü, bu konulardan başka kimlerin haberinin olduğu, kendilerine bu konularda
yardımcı olan kimse veya kimselerin olup olmadığı, bu malzemeler haricinde sakladığı ya da
gömdüğü başka malzemelerin olup olmadığı, soruşturma kapsamında halen firari sanık
durumunda bulunan Bedrettin DALAN’ın bu konudan haberinin olup olmadığı, tutuklu
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Mustafa Levent GÖKTAŞ’ın talimatlarını kendilerine ne şekilde, kimler vasıtasıyla
ulaştırdığı, kendisinin bu mühimmatın gömülmesi konusunda kimseye talimat verip vermediği
sorulduğunda,

Ele geçen mühimmat ile ilgili mühimmatın çıkarılmasından hemen sonra olay
mahalline kendisinin de gittiğini, ama olay yerine mühimmatı kendisinin gömmediğini, böyle
bir mühimmattan daha önce haberinin olmadığını, Bedrettin DALAN’ ı tanımadığını,
çıkarılan mühimmat ile Bedrettin DALAN’ ın bir ilgisi olup olmadığını da bilmediğini, ihbar
içeriğinin doğru olmadığını ve kabul etmediğini, ihbarda ismi geçen subayların hepsinin kendi
sınıflarında başarılı insanlar olduğunu,mail içeriğindeki iddia ve bulunan mühimmat ile ne
kendisinin ne de mailde ismi geçen subaylarınirtibatının olmadığını, mail içeriğindeki isnatları
kabul etmediğini,

Levent BEKTAŞ’ ın kullandığı 533 690…. numaralı telefonun, kendisinin kullandığı
0532 346…. numaralı telefon ile 29 kezgörüşme kaydının bulunduğu hatırlatılarakLevent
BEKTAŞ ile olan ilişkisi sorulduğunda, Levent BEKTAŞ ile emekli olduktan sonrada
telefonla görüştüğünü, 4–5 kez telefonla görüşmüş olabileceğini, 2 defa da yemeğe
çıktıklarını, Levent BEKTAŞ ile emekliliğinden önce de mesai arkadaşı olması sebebiyle
birçok kez telefonla görüşmüş olabileceğini,

Ercan Kiraçtepe’ nin kullandığı 0542 633….numaralı telefonun, kendisinin
kullandığı 0532 346…. numaralı telefon ile 4 kezgörüşme kaydının bulunduğu , Ercan
Kiraçtepe ile olan ilişkisi sorulduğunda, mesai arkadaşı olması hasebiyle kendisiyle daha fazla
telefon görüşmesi yaptığını,

Eren Günay’ ın kullandığı 532 253…. numaralı telefonun, kendisinin kullandığı 532
346…. numaralı telefon ile 51 kezgörüşme kaydının bulunduğu Eren Günay ile olan ilişkisi
sorulduğunda,Eren Günay’ ın mesai arkadaşı olduğunu, birçok kez telefonla görüşmesinin
doğru olduğunu,

Mustafa Turhan ECEVİT’ in kullandığı 0533 697….numaralı telefonun, kendisinin
kullandığı 0532 346….numaralı telefon ile 26 kez görüşme kaydının bulunduğu , Mustafa
Turhan ECEVİT ile olan ilişkisi sorulduğunda, Mustafa Turhan ECEVİT’ in mesai arkadaşı
olduğunu, kendisiyle birçok kez telefonla görüştüğünün doğru olduğunu,

Şüpheli Erme ONAT’ın ikamet adresinde yapılan aramada elde edilen 1’ den 120’ e
kadar numaralandırılmış 120 CD/DVD’ nin yapılan incelemesinde;

56 noluCD içerisinde bulunan, “at_kardak_16_mayis_2005” isimli Word
belgesinde;Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden ÖRNEK tarafından Kardak adası
operasyonuna katılan SAT komando timinde görevli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen’e
hatıralarını yazdırdığı değerlendirilen 93 sayfa gizli ibareli belgelerin bulunduğu görülmüş,
bahse konu belgeyi nerden temin ettiği sorulduğunda,Ali Türkşen ile 1996 yılından bu yana
tanıştığını, Ali Türkşen’in halen Kurtarma Grup Komutanı olarak İstanbul’da görev yaptığını,
bahsedilen yazıyı Ali Türkşen’ in kendisinin yazdığını, hatırladığı kadarıyla 93 sayfalık gizli
ibareli bu belgeyi kendisinden aldığını,

Yine ikamet adresinde yapılan aramada elde edilen 1den 18’e kadar
numaralandırılmış 1974 Kıbrıs Barış Harekatının askeri bilgilerinin mevcut olduğuGİZLİ
ibareli 18 sayfa belgeyi görev yaptığı birlikten fotokopi olarak temin ettiğini, alınacak dersleri
öğrenmek amacıylabulundurduğunu,

Yine ikamet adresinde yapılan aramada elde edilen 19 dan 21’e kadar
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numaralandırılmış Kurtarma Sualtı Komando birliğinin paraşüt atlama eğitim koordine eğitim
emri bilgilerinin bulunduğu GİZLİ ibareli 3 sayfa belgenin komutanının emri olduğunu,
evinde kalmış olabileceğini, göreve giderken evrakları beraberlerinde götürebildiklerini, görev
bitiminde bu belgeleri evinde bulundurmuş olabileceğini,

Yine ikamet adresinde yapılan aramada elde edilen DELL marka diz üstü
bilgisayarda bulunan RAR dosyası içerisinde CURUKLER isimli dosyanın slayt şeklinde
hazırlanmış, yakınları çürük raporu alarak askerlik yapmayan Deniz Kuvvetleri
Komutanlığındaki Amiraller ve Kurmay Subayların yakın akrabalarına ait bazı kişisel
bilgilerin bulunduğu GİZLİ ibareli dosya sorulduğunda , Dell marka dizüstü bilgisayarın
şahsına ait olduğunu, “yakınları çürük raporu alarak askerlik yapmayan Deniz Kuvvetleri
Komutanlığındaki Amiraller ve Kurmay Subayların yakın akrabaları” başlıklı belge ve
ekindeki belgelerin mail olarak kendisine geldiğini, ancak bu mailin kendisine kim tarafından
gönderildiğini bilmediğini, bu bilgileri silmediğini, ancak özellikle de muhafaza etmediğini,
gönderilen mailde çürük raporu alarak askerlik yapmadığı belirtilen kişilerden askerlik
yaptığını bildiği kişilerin de olduğunu, maile itibar etmediğini, ancak mail içeriği şekil
itibariyle ve sembolü ile bakıldığında kısmen Deniz Kuvvetleri birimlerince hazırlandığı
intibaını uyandırdığını,

0532 346…. numaralı hattınadına kayıtlı ve uzun süreden beri kullanmakta
olduğunu, bu hat ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinin kendisi tarafından yapıldığını,

Ali Türkşen’ nin mesai arkadaşı ve kendisinin Deniz Kurmay Kıdemli Albayı,
Kurtarma Grup Komutanı olduğunu, kendisiyle samimiyetinin bulunduğunu ve saydığı bir
komutanı olduğunu,

Beykoz’a görev mahalline giderken İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden
aradıklarını, ancak kendisinin arayanlara inanmadığını ve itibar etmediğini, telefonu kapatıp
kendisini arayanı tekrar aradığını, faks çıkınca görüşemediğini, 5 dakika sonra kendisini
tekrar aradıklarını, evinin önünde olduklarını ve kendisini beklediklerini söylediklerini,
kendisinin de bunun üzerine Komutanına çıkıp bilgi verdiğini, Kadıköy’deki evine gittiğini,
polisler tarafından gerçekleştirilen arama işlemine kendisinin de katıldığını,

Ali Türkşen ile yapmış olduğu 22.04.2009 tarihli iletişim tespit tutanağı okunup
sorulduğunda, görüşmenin kendisine ait olduğunu, evine doğru giderken arama işleminden
önce bu görüşmeyi yaptığını, görüşmenin doğru ve kendisi tarafından yapıldığını,

Ali Türkşen ile 22.04.2009 tarihinde saat 09.06’da yaptığı görüşme okunup
sorulduğunda, Ali Türkşen’ nin muhtemelen Levent BEKTAŞ’ ın götürüldüğünü
televizyondan öğrenmiş olabileceğini, kendisine de Ali TÜRKŞEN’ in haber verdiğini,

İkametinde yapılan aramada ele geçirilen 2 adet aydınlatma fişeğinin TSK’ya ait
olmadığını,

Yine bilgisayarında İstek Vakfı Beykoz arazisinde yapılan kazı ile ilgili fotoğrafı
internetten bulduğunu, bilgisayarında bu fotoğrafın kalmış olabileceğini,

Askeri mühimmatınele geçirildiği yerin SAT Grup Komutanlığına ait eğitim alanı
olduğunu, Bedrettin DALAN’ a ait olduğu belirtilen arazinin kendileri tarafından eğitim
amaçlı olarak kullanıldığını, bu arazinin Bedrettin DALAN’ a ait olduğunu bildiklerini, bu
yere kara yoluyla gitme ihtimalinin çok zayıf olduğunu, zira askeri kontrol noktalarının
mevcut bulunduğunu, yine bu araziye deniz yoluyla gitmenin de mümkün olmadığını zira
denizin de kendi eğitim alanları olduğunu, ancak ormanlık alandan patika yoldan
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gidilebileceğini, bunun da çok zor olacağını beyan etmiştir.
 Sorgu beyanı
16 senedir şerefiyle görevini yaptığını, olayla alakasının olmadığını, Savcılıkta

ayrıntılı ifade verdiğini, suçlamaları kabul etmediğini, Mustafa Levent GÖKTAŞ ile 1996
yılında Kardak krizi sırasında tanıştığını, daha sonra kendisiyle telefonla dahi hiç
görüşmediğini, Levent BEKTAŞ’ınmesai arkadaşı olduğunu, emekli olduktan sonra bir iki
kez yüz yüze görüştüklerini, telefonla da 5-6 kez hal hatır sormak amacıyla görüştüklerini,

0532 346…. numaralı cep telefonunu 11 yıldır kullanmakta olduğunu, bu telefonun
kendi adına kayıtlı olduğunu, bu telefonla yapılan görüşmelerin kendisine ait olduğunu,
yapmış olduğu görüşmelerin herhangi bir örgütle ilgili olmadığını, şifreli veya şifresiz örgütle
ilgili görüşme yapmadığını,

Kendisinin 34 VA 398 plakalı 2005 model Opel Corsa marka gümüş grisi aracı 2005
yılından beri kullanmakta olduğunu, başka aracının olmadığını, çürükler dosyasının kendisine
mail yoluyla geldiğini, kimden geldiğini bilmediğini, kendisinin gülüp geçtiğini, çünkü içinde
tanıdığı insanların olduğunu, yani içinde çürük olarak bildirilmesine rağmen askerliğini
yaptığını bildiği insanlar da olduğunu,

Beykoz'da bulunan SAT Komutanlığında 1995 ten beri görev yapmakta olduğunu, şu
anda tahkikat konusu yapılan patlayıcı mühimmat ve silah bulunan mıntıkaya sivil
vatandaşların ulaşmasının çok zor olduğunu, deniz yoluyla dahi ulaşılamayacağını, arka
taraftan patikadan yaya olarak gelinebileceğini, araçla gelinmesinin mümkün olmadığını,

06.03.2009 saat 13.43 de Eren Günay' la yapmış olduğu 5678 kayıt sıra numaralı
telefon görüşmesi sorulduğunda; Bu görüşmeninçok yoğun görev planlarıyla ilgili
olduğunu,"bomba" tabiri ile Genel Kurmay Başkanlığı EMÖG plan seminerinde değişik
görüşlerini ilettiğini, bununda kendilerine değişik, çok yoğun iş olarak yansıyacağını
kastederek "bomba" ve "çok ciddi çalışmaları lazım", "burda ararlar" şeklinde Eren'in
kendisine hitaben konuşması olduğunu,

5681 sıra numaralı Haldun ile yapmış olduğu görüşme sorulduğunda; Haldun
Binbaşının komutanı olduğu gemi ile o gündüz ve gece eğitim yapılacağını, ancak Haldun
binbaşının işi olduğu için gemi seyirde değil de, karadayken bu eğitimi yapabilir miyiz diye
kendisine sorduğunu, karada eğitim yapmış olsalardı o gün, o gemiye gelmeyeceğini,
dolayısıyla kendisinin planlamayı yapan Kürşat Yarbayla konuşmasını istediğini, onun da o
günmesaiye gelemediğini, kendisi de göreve gittiğinden ilgilenemediğini,"bizden o olay" ve
"o mahkeme bilmem" tabirleriningörev planlaması ile ilgili olduğunu, Cengiz Binbaşının
sivilde bir mahkemesinin olduğunu, o konuyla ilgili görüşme olduğunu,

5687 sıra numaralı telefon görüşmesi sorulduğunda; Hasan isimli şahsın abisi
olduğunu, kendisine orduevlerinden istifadesi için tanınmış kişi kartı çıkartacağını, oda ücreti
olan 170 lirayı İNG banka yatırdığını, görüşmelerde geçen belgeler tabiriyle İNG banka
yatırdığı paranın dekontlarını kastettiğini,

5688 numaralı telefon görüşmesi sorulduğunda; Eren’ in kendisine "sakin ortam
olacak gibi anladın mı", "birçok tehlikeli şeyler yapıyorsun" şeklindeki beyanı ile kastettiği
hususun Ercan Kiraçtepe Yarbayı uzun süredir aramadığı için kızdığına ilişkin sosyal
görüşme olduğunu,

5692 numaralı telefon görüşmesi sorulduğunda; Camialarındaki grup
komutanlarından birisi olan Ali Türkşen Deniz Kurmay Kıdemli Albaya bilgi vermek için
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aradığını, çünkü eşine ve abilerine haber vermesini istediğini, o da bir şey var mı diye sorunca
kendisi de temiz dediğini,

23 numaralı doküman da ki Başkomiser T.Atakan ÖZDEMİR' i tanıyıp tanımadığı
sorulduğunda; 23 numaralı doküman da ki Başkomiseri tanımadığını, bu dokümanın
kendisine ait olmadığını,

Yurtdışına zaman zaman görevli olarak gittiğini, en son Şubat ayında tatil için
Bulgaristan'a eşi, abisi olmak üzere kalabalık bir grupla kayak yapmak üzere gittiklerini, 4
gün kaldıktan sonra döndüklerini,

Kendisinin olaylarla ilgi ve alakasının olmadığını, ihbarda ismi geçen subayların
hepsinin de sicili temiz ve namuslu subaylar olduklarını, niçin böyle bir ihbara maruz
kaldığını bilmediğini, bu konuyla ilgili komutanlıkta dedikodu dahi duymadıklarını, savunma
ve delilerinin bunlardan ibaret olduğunu,kazı yapılan bölgede nöbetçi ve tel örgü
bulunmadığını, geceleyin herhangi bir kişinin rahatlıkla o bölgeye girebileceğini,o bölgenin
ikinci derece askeri yasak bölge olduğunu beyan etmiştir.

b-Elde Edilen Deliller:
Kadıköy Sarayı Cedit Mahallesi Cebesoy Sokak Köşem Apartmanı No:22/13 sayılı

adresinde;
Televizyon sehpası çekmecesinde;
- 1 den 40 a kadar numaralandırılmış, şahıs tarafından paraflanmış CD ve DVD ler
Salonda yapılan aramada vitrin çekmecesinde;
- 1 den 18 e kadar numaralandırılmış “Telefon Kontrol” ile başlayıp “Hareket Edildi”

ibaresiyle biten üzerinde gizli ibaresi bulunan fotokopi doküman
Televizyon sehpasından;
- Parasonic marka 1 ile numaralandırılmış ve üzeri Erme Onat tarafından paraflanmış

videokaseti
Erme Onat ın üzerinde elde edilen Samsung E200 marka cep telefonu bu telefona

takılı Turkcell sim kart bu sim kartın numarası 0532 346 63 64
Aynı odada dolabın çekmecesinden;
- 19 dan 21 e kadar numaralandırılmış Gizli ibareli “Telsiz Kurye” ile başlayan

“Koordine edilmiştir” ile biten doküman
Aynı odada dolap çekmecesinde;
- 90 dan 106 ya kadar numaralandırılmış Erme Onat tarafından paraflanılan disketler
- Çeşitli markalarda 1 den 12 ye kadar numaralandırılmış Erme Onat tarafından

paraflandırılmış disketler
Aynı odanın dolap rafından
- Üzerinde NEBİDO ibaresi bulunan 250 MB ve üzerinde herhangi bir ibare

bulunmayan kırmızı renkli (2) adet flash bellek
 - Üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan siyah renkli telefon fihristi ve içerisinde

“Yurt dışına açık personel telefon listesi” tek sayfalık kâğıt 47 ile numaralandırılmıştır
Aynı odadan;
- 59 dan 89 a kadar numaralandırılmış Erme Onat tarafından paraflanılmış CD ve

DVD ler
- Dell marka 05078990293001242 numaralı diz üstü bilgisayar
Erme Onat a ait olan 34 VA 398 PLAKA SAYILI 2005 model opel corsa marka
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araçta yapılan aramada;
Aracın torpido gözünden;
107 den 119 a kadar numaralandırılan CD tespit edilmiştir.
 
Şüpheli Erme ONAT ‘ın Kadıköy Sarayı Cedit Mahallesi Cebesoy Sokak Köşem

Apartmanı No:22/13 sayılı adresinde yapılan aramada elde edilen DELL MARKA
BİLGİSAYAR incelemesinde;

 “RESİMLER” isimli klasörünün içerisindeki 1 Adet İstek Vakfı Beykoz arazisinde
yapılan kazıda çıkan askeri mühimmat kazısına ait fotoğraf ve ekran görüntüsü olduğu,

 Erme ONAT ‘a ait FUJITSU marka, seri numarası NP0ET513E14V olan bilgisayar
hard diski üzerinde yapılan incelemesinde;

 “CURUKLER1.rar” isimli  arşiv dosyası  incelendiğinde;  içeriğinde
“CURUKLER1.ppt” isimli Power Point dosyasını barındırdığı ve bu dosyanın 22 sayfadan
ibaret “GİZLİ” gizlilik dereceli “yakınları çürük raporu alarak askerlik yapmayan Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı’ ndaki amiraller ve kurmay subayların yakın akrabaları” konulu
sununun yer aldığı, söz konusu sununun ilk sayfasında “DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI” yazısı ve armasının olduğu,

  Erme ONAT ‘a ait seri numarası 2400000000000000 olan 242,5 MB
kapasitesindeki flash diskin yapılan incelemesinde;

“_CURUKLER1.ppt” isimli 22 sayfadan ibaret “GİZLİ” gizlilik dereceli “Yakınları
Çürük Raporu Alarak Askerlik Yapmayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ Ndaki Amiraller
Ve Kurmay Subayların Yakın Akrabaları” konulu sununun yer aldığı, söz konusu sununun ilk
sayfasında “DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI” yazısı ve armasının olduğu,

 “_CURUKLER2.pps” isimli “GİZLİ” gizlilik dereceli “Yakınları Çürük Raporu
Alarak Askerlik Yapmayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ Ndaki Amiraller Ve Kurmay
Subay, Subay Ve Astsubayların Yakın Akrabaları” konulu slayt gösterisinin yer aldığı, söz
konusu slaytın ilk sayfasında “DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI” yazısı ve armasının
olduğu belirlenmiştir.

Erme Onat isimli şahsa ait FUJITSU marka, seri numarası NP0ET513E14V olan
bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemesinde;

“Cetin Visit Dec 2006 120.jpg, Cetin Visit Dec 2006 121.jpg, Cetin Visit Dec 2006
122.jpg, Cetin Visit Dec 2006 123.jpg, Cetin Visit Dec 2006 124.jpg, Cetin Visit Dec 2006
125.jpg, Cetin Visit Dec 2006 126.jpg, Cetin Visit Dec 2006 127.jpg, Cetin Visit Dec 2006
128.jpg” isimli resim dosyaları açıldığında, Ankara İlinde bulunan Atatürk Bulvarı üzerindeki
altgeçit yapım çalışmalarının fotoğraflarının yer aldığı görülmüştür.

“Temel İnceleme Dokümanı. ppt” isimli Power Point dosyası incelendiğinde;
dosyanın “Genelkurmay Bilgi Destek Okul Komutanlığı” ibaresiyle başladığı ve yine
“Genelkurmay Bilgi Destek Okul Komutanlığı” ibaresiyle son bulduğu, tamamı 42 sayfadan
ibaret, “HİZMETE ÖZEL” gizlilik dereceli olduğu,

Sununun 3’üncü sayfasında, “Bilgi Destek Faaliyetleri Temel İnceleme
Dokümanlarının; bilgi destek planlayıcısı ve uygulayıcılarına hedef ülke halkının hedef
analizini kolaylaştıracak, hedef kitleye yönelik Kampanya Kontrol Formunu etkin şekilde
hazırlamasını ve uygulamasını sağlayacak,halkın duygu, düşünce, tutum ve davranışlarına
tesir edecek bilgileri içerir” şeklinde tanımlandığı,
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Sununun 36’ıncı sayfasında,“Bir ülkede önemli olan kişiler olduğu kadar şüpheli ve
gizli ilişkiler içinde olan bireylerle ilgili olarak toplanan özel ve kamusal nitelik taşıyan
bilgilerdir.”

Sununun 37’inci sayfasında, “Siyasi Liderlerin zayıflıkları, güçlü yanları,
bağlantıları, okudukları kitaplar, günlük bilgi kaynakları, kişisel sorunları vb. öğrenildikten
sonra yapılacak bir analizle ruhsal yapıları, fikirsel çerçevesi, karakterlerinin güçlü ve zayıf
yanları tespit edilebilir.” şeklinde ibarelerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Şüpheliye ait dijital verilerin incelenmesinde ele geçen bir kısım dokümanların
görevi ile ilgili gizli belge niteliğinde olduğu,belge içeriğinin soruşturma ile doğrudan ilgisi
bulunmadığı anlaşıldığından belge örneği dosyaya eklenmemiş,2010/11 numaraya kayden
adli emanete alınmıştır.

c-Telefon Görüşmeleri:
Tape No: 5681 09.03.2009 saat:15.51 tarihinde HALDUN isimli şahıs ile yaptığı

telefon görüşmesinde özetle; ERME’ nin “Efendim Haldun” dediği, Haldun’ un “Yavrum ne
haber musait misin?” dediği, ERME’ nin “İyi minibüsteyim söyle abi ha” dediği, Haldun’ un
“Birlik dışındasın o zaman birliğe dönmüyorsun değil mi?” dediği, ERME’ nin “Nasıl abi”
dediği, Haldun’ un “Birlik dışındasın” dediği, ERME’ nin “Evet doğrudur abi İzmire
gideceğim bu akşam” dediği, Haldun’ un “Anladım Cengizle bir şey konuşabildin mi bizden o
olay için” dediği, ERME’ nin “Yok abi sabah gelmedi Cengiz zaten” dediği, HALDUN’ un
“Birlikte midir şimdi” dediği, ERME’ nin “Bugün gelmedi işi vardı Erenle birlikte Erenle bir
konuş istersen ama yok Erende sana yardımcı olamaz Serhan la konuş istiyorsan” dediği,
HALDUN’ un “Serhan yardım eder mi diyorsun” dediği, ERME’ nin “Edebilirdi yani o bu
aralar burda olan Serhan yani” dediği, HALDUN’ un “Hıı Erhan şey demiştir Serhan
yapmayacak ama demişti Gemi Zapt Müsadereyi” dediği, ERME’ nin “Cengiz yapacak ama
Cengiz şu an seninle ilgilenemez yani” dediği, HALDUN’ un “Ha onunda başı kalabalık öyle
mi?” dediği, ERME’ nin “Yani şu an öyle dışarıda o Mahkeme bilmem ne bu işleri var onun”
dediği, HALDUN’ un “Ha hadi kolay gelsin görüşürüz” dediği, …

Tape No: 5684 28.03.2009 saat:10.10 tarihinde X ŞAHIS’ ın göndermiş olduğu
mesajda; “0532 441 ……+serhat+tuna” şeklinde ibareler bulunduğu,

Tape No: 5688 16.04.2009 saat: 18.02 tarihinde EREN GÜNAY isimli şahıs ile
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; … EREN’ in “Hııı birlikte hııı tamam kardeşim şeyi
söyleyecem Kemal ALBAYLARDA gelmiyor bu hafta …. Türkşenlerde bir yere randevuları
varmış baya fire var hani bir komutan olacak Oktay Yarbay Kürşat Yarbay Cihangir Binbaşı
ııı arzu edersen hani daha sakin ortam olacak gibi anladın mı?” dediği, ERME’ nin “Anladım
aga” dediği, EREN’ in “Yani sen Mügeyle konuş bakayım eğer (yanındaki çocuğuna: dur bir
dakika oğlum evet dikkat edin oğlum) eğer hani Mügenin keyfi yerinde olursa gelin seviniriz
yani” dediği, ERME’ nin “Tamam açarım bir konuşurum Mügeyle (anlaşılmadı) ” dediği,
EREN’ in “Cuma Cuma akşamı yarın akşam” dediği, ERME’ nin “Ha Cuma ya Cumartesi
günü Müge çalışıyor ya tahminim şeyi var” dediği, EREN’ in “Anladım” dediği, ERME’ nin
“Yarın toplantısı ne varmış sabah gidecek” dediği, EREN’ in “Anladım” dediği, ERME’ nin
“Bakalım bir konuşurum ona göre haber veririm ben size” dediği, EREN’ in “Yani bak baya
ek... şey biz bize olacağız gibi olacağız gibi görünüyor” dediği, ERME’ nin “Tamam tamam”
dediği, EREN’ in “Hani söyledim herkese Turan Yarbay şeye gidiyormuş Ankaraya Ercan
KILIÇTEPE ulan diyor dün aradım diyor çok geç aradım diyor dedim ne 1 ay önceden şey mi
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alacağız Randevu mu alacağız diye ondan sonra pat diye geleceksin HANİ BİR ÇOK
TEHLİKELİ ŞEYLER YAPIYORSUN yasaklayacam sana artık orayı” dediği, ERME’ nin
“Doğru yarın birlikte misiniz siz” dediği, EREN’ in “Ben birlikteyim Birlikteyim” dediği,
ERME’ nin “Tamam yarın konuşuruz” dediği, …

Tape No: 5689 21.04.2009 saat: 22.20 tarihinde ALİ TÜRKŞEN ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; … ERME’ nin “Dikkat efendim” dediği, ALİ’ nin “ERME cim” dediği,
ERME’ nin “Buyur” dediği, ALİ’ nin “ERCAN KİREÇTEPE nin telefonu var mı sende?”
dediği, ERME’ nin “Var efendim ee beş var ee bis ee sizi ben arayayım mı yada mesaj atim
mi yoldayım şimdi” dediği, ALİ’ nin “Hı tamam ya bi ben bir şey yap yani bana” dediği,
ERME’ nin “Anlaşıldı” dediği, ALİ’ nin “ERCANile konuşmam lazım benim” dediği,
ERME’ nin “Anlaşıldı efendim isterseniz onu arayayım sizi arasın” dediği, …

Tape No: 5690 21.04.2009 saat:22.21 tarihinde ERCAN KİREÇTEPE isimli şahıs ile
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; … ERCAN’ ın “Efendim ERME” dediği, ERME’ nin
“Efendim saygılar” dediği, ERCAN’ ın “Eyvallah sağolasın ne var ne yok” dediği, ERME’
nin “İyi efendim yaramazlık yok sağolun” dediği, ERCAN’ ın “Nerdesin” dediği, ERME’ nin
“Efendim bir ALİ Albay ıı aramanızı istedi onu cep telefonu var mı siz Ali albayın sizden”
dediği, ERCAN’ ın “Ali albay aramamı istiyor” dediği, ERME’ nin “Evet” dediği, ERCAN’
ın “Tamam vardır her halde arar mı şimdi?” dediği, ERME’ nin “Tamam oldu” dediği, …

Tape No: 5692 22.04.2009 saat:08.36 tarihinde ALİ TÜRKŞEN ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; … ERME’ nin “Komutanım bir haber vermek için aradım da sadece”
dediği, ALİ’ nin “Hıh” dediği, ERME’ nin “Ee Terör le mücadeleden aradılar” dediği, ALİ’
nin “Hı” dediği, ERME’ nin “Benim evimin önündelermiş” dediği, ALİ’ nin “Bir dakika dur
sesin yankılanıyor rüzgar var hıh” dediği, ERME’ nin “Hıh benim evin önündelermiş” dediği,
ALİ’ nin “Hı” dediği, ERME’ nin “Ee eve gidiyorum ben bir haber verim dedim size bilginiz
olsun” dediği, ALİ’ nin “Senin evin önündelermiş” dediği, ERME’ nin “Evet” dediği, ALİ’
nin “NEDİR DURUM” dediği, ERME’ nin “TEMİZ BİRŞEY YOK” dediği, ALİ’ nin “BİR
ŞEY YOK TAMAM PEKİ HADİ KOLAY GELSİN” dediği, ERME’ nin “Sağol” dediği,
ALİ’ nin “Hadi görüşürüz” dediği,

Tape No: 5693 22.04.2009 saat:09.06 tarihinde ALİ TÜRKŞEN isimli şahıs ile
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; ALİ’ nin “ERME cim nedir durum” dediği, ERME’ nin
“Efendim şimdi beş dakikaya evdeyim efendim” dediği, ALİ’ nin “Ha eve daha varmadın
anladım tamam LEVENT BEKTAŞ ıı götürmüşler” dediği, ERME’ nin “Anlaşıldı efendim”
dediği, ALİ’ nin “Beylikdüzü’ nde ki evi aramışlar şimdi Kavacık’ a geçiyorlarmış ondan
sonra ıı bilgin olsun yani bi” dediği, ERME’ nin “Anlaşıldı efendim” dediği, ALİ’ nin “Bir
durum olursa haberdar et bizi birde şey ee eşine falan söyle yani bizim yardımlayacağımız
yani senin de bir şey yaptıklarından değil de sana da bir şeye ihtiyacın varsa neyse söyle yani
tamam mı cep telefonları yanımız da” dediği, ERME’ nin “Tamam efendim” dediği, ALİ’ nin
“Hemen uçalım gelelim oldu” dediği, ERME’ nin “Tamam sağolun efendim” dediği, ALİ’ nin
“Hadi görüşürüz” dediği, ERME’ nin “Sağol” dediği,

Tape No: 5694 22.04.2009 saat:09.53 tarihinde ALİ TÜRKŞEN ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; ALİ’ nin “ERME cim. Nedir durum?” dediği, ERME’ nin “Arama
yapıyorlar. Birazdan bitecek herhalde komutanım.” Dediği, ALİ’ nin “He senle ilgili bişey var
mı?” dediği, ERME’ nin “Yok. Buradan şeye Savcıya gidecekmişiz.” Dediği, ALİ’ nin “He
sen gidiyorsun, sen bu Savcıya.” Dediği, ERME’ nin “Evet gidecekmişiz, oradaki...
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(anlaşılmıyor)” dediği, ALİ’ nin “Peki Askeri savcı mı?” dediği, ERME’ nin “Yok. Bu
ZEKERİYA” dediği, ALİ’ nin “Zekeriya ÖZ e gidiyorsun.” Dediği, ERME’ nin “Evet.”
Dediği, ALİ’ nin “Hııı. Anladım. Peki, yani şey, kanunen sen öylemiymiş yani sen askeri
şahıssın şuanda yani resmi bi personelsin, götürebiliyorlar mı seni öyle?” dediği, ERME’ nin
“Hı götürebiliyorlarmış. Öyle söyledi Baş komiser. İnzibata ve inzibata vereceklermiş.
(ERME yanında bulunan X ŞÂHISA "İnzibat... (anlaşılmıyor)" diyor) merkez komutanlığına
gideceğiz, o oraya gelecek herhalde öyle mi?” dediği, ALİ’ nin “Heh, heh, he. Yani onları
kaçırma tamam mı?” dediği, ERME’ nin “Bende oraya gideceğim.” Dediği, ALİ’ nin “Böyle
şey nedir onun ismi” dediği, ERME’ nin “Hah şimdi buradan merkez komutanlığına
gidecekmişim.” Dediği, ALİ’ nin “Heh” dediği, ERME’ nin “Çağırırlarsa merkez
komutanıyla beraber Zekeriya ya gidecekmişiz.” Dediği, ALİ’ nin “Tamam. Tamam oldu.
Eeeee şey bizim haberdar olmamız gereken bir şey varsa haberdar et oldu mu?” dediği,
ERME’ nin “Anlaşıldı komutanım.” Dediği, ALİ’ nin “Tamam bi sıkıntılı bir şey var mı?
Şuan da” dediği, ERME’ nin “Yok. vallaha yok. Yani sadece bi tane eeee mermi buldular
herhalde.” Dediği, ALİ’ nin “E mermi çıkar canım. Mermi ne olacak yani. Mermide bir şey
yok.” dediği, ERME’ nin “Bi tane manevra mı bilmiyorum, bakıyoruz.” Dediği, ALİ’ nin
“Tamam. Tamam tamam. Tamam oldu. Hadi ee” dediği tespit edilmiştir.

d-Örgütsel İrtibatlar:
Tape No:5751, 20.02.2009 tarihinde saat 14.22’ de Cengiz Can EROL ile Erme

ONAT arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; …ERME ONAT ‘ ın “Amirim ne oldu
ya bir şey mi var” dediği, CENGİZ’ in “Bilmiyorum yav” dediği, ERME’ nin “Şey yani ben
sana bir kaç bir şey söyleyeyim mi aramızda kalsın” dediği, CENGİZ’ in “Söyle” dediği,
ERME’ nin “Yani biz komutanın yanındaydık ta ORHAN albayın ” dediği, CENGİZ’ in
“Tamam” dediği, ERME’ nin “FEYYAZ Paşa aradı ha ondan sonra ...(anlaşılmıyor) ” dediği,
CENGİZ’ in “Ha ” dediği, ERME’ nin “Feyyaz Paşa aradı” dediği, CENGİZ’ in “Tamam”
dediği, ERME’ nin “CENGİZ EROL nerde dedi oda Yurofil de dedi ondan sonra nerde
gördün falan dedi bilmiyorum dedi birşey söyledi anlaşıldı komutanım dedi ondan sonra şimdi
ERCÜMENT i aradı KEMAL KESEN dedi Ercüment sen dedi Cengizi değiştireceksin hemen
dedi Cengiz geliyor senin onun yerine gidiyorsun dedi ne oldu komutanım önemli bir şey var
mı dedik yok bir şey söylemediler var mı bildiğiniz bir şey” dediği, CENGİZ’ in “Yok can mı
senin var mı? ” dediği, ERME’ nin “Allah Allah Feyyaz Paşa da adamınız sizin ya çöze
çözemedik yani bizde ne olduğunu bilginiz olsun tamam” dediği, CENGİZ’ in “Tamam
tamam oldu” dediği, ERME’ nin “Yani yani söylemeyin bu bir aramızda kalsın” dediği,
CENGİZ’ in “Tamam” dediği, ERME’ nin “Tamam hadi kolay gelsin varmı bir şeye
ihtiyacınız burda” dediği,

Tape No:5662, 21.04.2009 tarihinde saat 22.21’ de Ercan KİREÇTEPE ile Erme
ONAT arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; ERCAN KİREÇTEPE’ nin “Efendim
ERME” dediği, ERME ONAT’ ın “Efendim saygılar ” dediği, ERCAN KİREÇTEPE’ nin
“Eyvallah sağ olasın ne var ne yok ” dediği, ERME’ nin “İyi efendim yaramazlık yok
sağolun” dediği, ERCAN KİREÇTEPE’ nin “Nerdesin” dediği, ERME’ nin “Efendim bir ALİ
albay ıı aramanızı istedi onu cep telefonu var mı siz Ali albayın sizden” dediği, ERCAN
KİREÇTEPE’ nin “Ali albay aramamı istiyor” dediği, ERME’ nin “Evet” dediği, ERCAN
KİREÇTEPE’ nin “Tamam vardır her halde arar mı şimdi? ” dediği, ERME’ nin “Tamam
oldu” dediği, ERCAN KİREÇTEPE’ nin “Tamam hadi görüşürüz” dediği, ERME’ nin
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“Sağol” dediği,
Tape No:5751, 90.03.2009 tarihinde saat 10.48’ de Eren GÜNAY ile Erme ONAT

arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; EREN GÜNAY’ ın “ERME cim ne haber ”
dediği, ERME ONAT’ ın “Amirim saygılar ” dediği, EREN’ in “Sağol nerdesin birlikte
misin? ” dediği, ERME’ nin “Birlikteyim siz ” dediği, EREN’ in “Ha bende geldim geldim”
dediği, ERME’ nin “Ha nerdesiniz ” dediği, EREN’ in “He yukarıdayım spor katında” dediği,
ERME’ nin “Ha ya bir ee amir mi bir ...(anlaşılmıyor) ” dediği, EREN’ in “Sizin oraya mı
gelim” dediği, ERME’ nin “Bir gelip müsait misiniz? ” dediği, EREN’ in “Hemen geliyorum
gelim senin oraya mı gelim” dediği, ERME’ nin “He tamam hadi görüşürüz” dediği, ERME’
nin “Size zahmet yav sağolun” dediği, EREN’ in “Tamam” dediği tespit edilmiştir.

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Şahin ÖZEN isimli
şahsın Emniyette alınan ifadesinde; Aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan
Erme ONAT ‘ı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda; 1986–97 yılları arasında fiili olarak SAT
Grup Komutanlığı ve SAT Kurs Komutanlıklarında görev yaptığını, bu süre içerisinde
kendisinden sonraki dönemlerde SAT Kursunu bitiren bu şahıslarla SAT Timlerinde bu yıllar
içerisinde beraber görev yaptığını, bu şahısların kendisinin üstü ve komutanı olduğu için
dışarıda hiçbir şekilde sosyal bir ilişkisinin olmadığını, sadece SAT görevleriyle ilişkili olarak
aynı ortamda bulunduğunu beyan ettiği,

Şüpheli Levent BEKTAŞ Emniyette alınan ifadesinde; Erme ONAT ‘ıkendisinin
SAT Grup Komutanlığında görev yaptığı süreç içerisinde mesai arkadaşı olduğunu ve
kendileriyle hala görüştüğünü ,Erme ONAT’ ın kullandığı 532 346….numaralı telefonun,
kendisinin kullandığı 533 690….numaralı telefon ile 29 kezgörüşme kaydının bulunduğu
Erme ONAT’ ın kendisinin rütbece astı olduğunu birlikte görev yaptıklarını beyan ettiği,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Aşkın LALE isimli
şahsın Emniyette alınan ifadesinde; Erme ONAT ‘ı birlikte çalıştıkları için isim olarak
tanımakta olduğunu, yine SAT günü tabir edilen kuzu günlerinde gördüğünü beyan ettiği,

Şüpheli Ergin GELDİKAYA Emniyette alınan ifadesinde; Erme ONAT ‘ı aynı yerde
görev yaptığından şahsen tanıdığını,şüpheliler Mustafa Levent GÖKTAŞ, Levent BEKTAŞ,
Ercan KİREÇTEPE, Erme ONAT, Eren GÜNAY ve Mustafa Turhan ECEVİT’ i görevinden
dolayı tanıdığını beyan ettiği,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Cengiz Can EROL
isimli şahsın Savcılıkta alınan ifadesinde; 20.02.2009 tarihinde saat: 14:22’de Erme ONAT
isimli şahısla görüşmesinin olduğu tespit edilmiş ve görüşmede geçen Erme ONAT’ ın Allah
Allah Feyyaz Paşa da adamınız sizin ya çöze çözemedik yani bizde ne olduğunu bilginiz
olsun tamam derken neyi kastettiği, Erme ONAT isimli şahsın kim olduğu ve bu şahıs ile olan
ilişkisi sorulduğunda; ERME ONAT ‘ı görev yerinden tanıdığını, kendisinin SAT’çı
olduğunu,20.02.2009 tarihindeki yapmış olduğu görüşme içeriğinin doğru olduğunu,
20.02.2009 tarihinde görevde olduğunu, ele geçirilen CD ile ilgili askeri birlikten çağrılması
üzerine ERME ONAT ile yapılan görüşme olduğu,Feyyaz Paşa ile arasının iyi olduğunu
herkesin iyi bildiğini, bu sebeple EMRE ONAT’ ın bu şekilde söz sarf etmekte
olduğunu,ERCAN KİREÇTEPE, EREN GÜNAY, ERME ONAT ve MUSTAFA TURAN
ECEVİT ile aynı görev yerinde çalışmış olması nedeniyle tanıştığını, kendileri ile telefonda
da görüştüğünü beyan ettiği,

ŞüpheliErcan KİREÇTEPE Savcılıkta alınan ifadesinde; Erme ONAT’ ın SAT
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komandosu olduğunu, rütbe olarak kendisinden daha genç olduğunu, görev gereği kendisini
tanıdığını ,Erme ONAT’ ın kullandığı 532 346…. numaralı telefonun kendisinin kullandığı
0542 633….numaralı telefon ile 4 kez görüşme kaydının olağan olduğunu,kendisi ile telefon
ile görüştüğünü,

01.04.2009 tarihinde saat: 18:10’da ORHAN isimli şahısla yapmış olduğu görüşme
ile ilgili olarak; Bir gün sonra yüz yüze görüştüğünde kendisine arkadaşları ERME ONAT,
TURAN ECEVİT ve EREN GÜNAY' ın ve kendisinin isminin geçtiğini, kendilerinin bir
kısım astsubaylarla birlikte Amerikalılardan silah alarak bir yere gömdüğü şeklinde
söylentinin olduğunu ifade ettiği, kendisinin de böyle bir şeyin mümkün olmadığını,
söylentinin iftira olduğunu ifade ettiğinibeyan ettiği,

Şüpheli Eren GÜNAY ‘ınSavcılıkta alınan ifadesinde; ERME ONAT ile mesai
arkadaşı olduklarını, aynı kursu gördüklerini, Erme ONAT’ ın kullandığı 532 346…. numaralı
telefonun, kendisinin kullandığı 532 253…. numaralı telefon ile 51 kezgörüşme kaydının
bulunduğu hatırlatılarak sorulduğunda arkadaşlık çerçevesinde olağan görüşmeler
yaptıklarınıbeyan ettiği,

Şüpheli Levent BEKTAŞ Savcılıkta alınan ifadesinde; Ercan KİREÇTEPE, Eren
GÜNAY ve Erme ONAT’ıngörev yaptığı dönemdeki mesai arkadaşları olduğunu, kendileri
ile gerek görevdeyken gerekse emekliliğinde görüşmelerinin olduğunu beyan ettiği,

ŞüpheliMustafa Turhan ECEVİT Savcılıkta alınan ifadesinde; Levent BEKTAŞ,
Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY ve Erme ONAT’ ın kendisinin çalışma arkadaşları
olduğunu, Erme ONAT’ ın kullandığı 532 346….numaralı telefonun, kendisinin kullandığı
0533 697…. numaralı telefon ile 26 kezgörüşme kaydının bulunduğu hatırlatılarak
sorulduğunda arkadaşlık çerçevesinde olağan görüşmeler yaptıklarınıbeyan ettiği,

Şüpheli Ergin GELDİKAYA Savcılıkta alınan ifadesinde; Ercan KİREÇTEPE, Erme
ONAT, Mustafa TURAN ECEVİT, Eren GÜNAY isimli şahısları da SAT komandosu
olduklarından tanıdığını beyan ettiği anlaşılmıştır.

ŞüpheliAli TÜRKŞEN’inKurtarma Grup Komutanlığında bulunan odasında yapılan
aramada elde edilen HP COMPAQ marka bilgisayar kasasından sökülen Seagate marka 40
GB 9LR4C52G seri numaralı hard diskin (İmajı yerinde Samsung marka S13UJ1BQ802742
seri numaralı hard diske alınmıştır.) yapılan incelemesinde;

 “nisan_olaylar_09” isimli word belgesinin içeriğinde; 21 Nisan 2009 tarihinde
“İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi”nin 20.04.2009 tarih, 2009/827 soruşturma ve
2009/489 takip numaralı “Arama El Koyma Kararı”na istinaden İstanbul ili Beykoz ilçesi
Poyrazköy Keçilikmevkii 138 ada/parsel içerisinde binaları olan tarla ve bahçe ile çevresinde
ERGENEKON terör örgütüne ait olduğu ihbar edilen patlayıcılar, silahlar ve muhtemel suç ve
suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla; Terörle Mücadele Şubesi ile Beykoz İlçe Jandarma
Komutanlığı Ekiplerinin Sualtı Taarruz (SAT) Grup Komutanlığı bina/tesislerinin bulunduğu
mahallin yakınındaki alanda yapılan arama faaliyetlerine ilişkin 23 Nisan 2009 akşamına
kadar gelişen olaylar, konular ve yapılan aramalar sonucunda elde edilen mühimmatlar ile
ilgili olarak hakkında işlem yapılan Mustafa Turan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Eren
GÜNAY ve Erme ONAT ile Levent BEKTAŞ isimli şahıslar hakkında yapılan
değerlendirmeleri içerir“GİZLİ” ibareli bilgi notunun bulunduğu tespit edilmiştir.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada hakkında kamu
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davası açılan sanıklardan elde edilen DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN
ÖNERİLER (MASTER PLAN ÖN ÇALIŞMASI) isimli dokümanın incelenmesinde;

1-Alt Birimler ve Görev Tanımları başlığı altında: …………. Milli savunma/Askeri
Güçlerimizle ilintili Faaliyetlerden sorumlu Birim, İçişleri Emniyet ve İstihbarat
Faaliyetlerden sorumlu Birim, Kolluk Faaliyetlerinden sorumlu Birim, ……………

3-Sızma ve Denetim Süreci başlığı altında;
-Mevcut devlet işleyişinin analizi yapmak
-Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek
-Sızma stratejileri geliştirmek(Yargı,Emniyet,Eğitim,Sağlık,İstihbarat,Ordu,Sivil

yeraltı örgütleri (mafya),Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler,Medya,Camiler ve tarikatlar……)

 Şeklinde ibarelerin yer aldığı,
Yine bir kısım sanıklardan elde edilen ERGENEKON ANALİZ YENİ

YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ isimli dokümanda:
“...Ergenekon içinde yer alan değerli TSK mensupları ile Kemalizm’e ve ülkesine

bağlı, insanlık onurunu ve kimliğini yitirmemiş, her meslekten sivillerin organizasyonu ile
ortaya çıkacak olan yeni yapılanma gerçekte geç kalınmış bir girişim olarak görülmelidir. Her
meslekten seçkinlerinyer alacağı sivil personel kadrosu ile Ergenekon, iç ve dış faaliyetlerinde
çok daha etkin bir güce erişecek, her alanda hareketlilik , duyarlılık ve yaptırım gücü yüksek
olanaklar kazanmış olacaktır.

…Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli personeli dışında entelektüel ve her
meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı “sivil “ personelden yararlanmakla karşılaştığı ve
bundan sonra karşılaşacağı en önemli sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir.

...Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine
aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise; iki yolu vardır:

    1-Suikast
    2-Dez-enformasyondur.
...Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi

mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttır.
...Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler ciddi biçimde

analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek
parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento
ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe
kavuşturulabilmelidir.

...Türkiye Cumhuriyeti’nin temel varlık nedeni Kemalizm’e özümseyerek inanmış,
Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş, özveriden kaçınmayan
personel kazanımı ise; çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak, ordu birlikleri
içinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler,
yararlanılabilecek pozitif bir kaynaktır.

...Ergenekon gibi çok özel bir yapılanmanın içinde yer alması uygun görülecek sivil
personelin seçimi olabildiğince dikkat, titizlik ve özen istemektedir.

…Ergenekon benzer bir örneği kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli
deneyim elde etmiştir.

...Ergenekon içinde sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı
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önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve
bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alındığında endişeler-önyargılar
kendiliğinden ortadan kalkacaktır…..”

Şeklinde ifadelerin yer aldığı,
"DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (Mastır Plan)” isimli

dokümanda; "Sızma ve Denetim Süreci" başlığı altında;
1- Mevcut devlet işleyişinin analizini yapmak,
2- Mevcut kadrolaraalternatif adaylar belirlemek ve eğitmek,
3- Sızma Stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu,

Sivil yer altı örgütleri (mafya), sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler, medya, camiler ve tarikatlar)"

Şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmıştır.
Bu dokümanlardaki ifadelerden Ergenekon Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri

içersine de sızma ve kadrolaşma faaliyetlerini hedeflediği ,soruşturma dosyasındaki
delillerden örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içersinde yapılanma faaliyetlerini
gerçekleştirdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını örgütün amaç ve hedefleri
doğrultusunda kullanmayı amaçladıkları görülmüştür.

Soruşturmamakamlarınaulaşan 23.02.2009, 16.04.2009 ve 23.05.2009tarihli
ihbarlarda; ŞüpheliErme ONAT’ ındiğer şüpheliler Ercan KİREÇTEPE , Eren GÜNAY,
Mustafa Turhan ECEVİT ile birlikteşüpheli Levent BEKTAŞ’ın sorumluluğunda faaliyet
gösteren illegal yapılanma içerisinde bulunduğu , Deniz Kuvvetleri bünyesindeki bu
yapılanmanın , hakkında kamu davası açılan sanık Mustafa Levent GÖKTAŞ’ a bağlı olduğu,
02.02.2009 tarihinde Beykoz’da ormanlık alanda vatandaşların ihbarı üzerine bulunan
patlayıcı ve mühimmat ile Poyrazköy Keçilik mevkiinde bulunan mühimmatın yasadışı
eylemlerde kullanılmak üzere bu şüpheliler tarafından gizlendiği, şüphelilerineylem
gerçekleştirmek için talimat beklediklerine dair bilgiler bulunduğu tespit edilmiştir.

 21.04.2009 tarihli Tape No: 5689 ve Tape No: 5690 sayılı iletişim tespit
tutanaklarına göre şüphelinin, Poyrazköy’de yapılan kazılarda bulunan mühimmat ile ilgili
şüpheliler Ali TÜRKŞEN ve Ercan KİREÇTEPE ile yüzyüze görüşmek üzere irtibat
kurmaları dikkat çekicidir.

22.04.2009 tarihli (Tape No: 5692) telefon görüşmesinde, şüpheli Erme ONAT’ın
şüpheliAli TÜRKŞEN’i arayarak Emniyet görevlilerinin evinde arama yapması ile ilgili
olarak konuştuklarında, şüpheliAli TÜRKŞEN’ in sorması üzerine evinin Erme’nin “TEMİZ”
şeklinde cevap vermesi bir yandan evinde bulunan muhtemel delillerin yok edildiğini ortaya
koyarken bir taraftan da şüpheli Ali İle Erme arasındaki ilişkinin normal bir iş ilişkisi dışında
örgütsel bir ilişki olduğunu ıspatlamaktadır. Bu konuşmada, şüpheli Ali’nin şüpheli Erme’nin
evinde bir delil bulunması ihtimalinden dolayı yaşadığı tereddüt ve evin “TEMİZ” olduğunu
duyunca yaşadığı rahatlık altı özenle çizilmesi gereken bir ayrıntıdır. Bu görüşmeden
şüphelilerin mevcut şuç delillerinin ele geçmemesi açısından gereken tedbirleri aldıkları ve
delilleri yok ettikleri veya başka bir yere sakladıkları anlaşılmaktadır.

TSK bünyesinde subay olarak görev yapmakta olan şüpheli Erme ONAT’ın
FUJITSU marka, seri numarası NP0ET513E14V olan bilgisayarında Ankara ‘da bulunan
Atatürk Bulvarı üzerindeki altgeçitin yapım çalışmalarının fotoğraflarının bulunmasının
hayatın olağan akışı içerisinde herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. Örgütün
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sansasyonel eylem yapmayı amaçlarına ulaşmak açısından bir araç olarak görmesi,
soruşturma kapsamında oldukça önemli miktarda patlayıcı maddenin ele geçmesi, hakkında
Ergenekon Terör Örgütü soruşturmasından kamu davası açılan bazı sanıklarda yine Ankara’da
Genelkurmay Kavşağına ilişkin bombalı eylem planının ele geçirilmesi, yine bir alışveriş
merkezine ilişkin eylem planlarının elde edilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, bu
fotoğrafların gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemin hazırlığı ile ilgili olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır.

 Soruşturma kapsamında bu güne kadar elde edilen delillerden,Ergenekon silahlı
terör örgütünün ülkemizde darbe zemini oluşturmak, demokrasiyi işlevsiz kılmak için, üç ayrı
yol izlediği görülmüştür. Bunlardan birincisi Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba
atılması gibi toplumda infial uyandıracak mahiyette gerçekleştirilen eylemler, ikincisi
düzenledikleri toplantı gösteri ve yürüyüşlerinde çıkartılan olaylar, üçüncüsü de ülkedeki
siyasi partilere müdahale ederek yaptığı faaliyetlerdir.

Şüpheli Levent BEKTAŞ’ taele geçen Kafes Operasyonu Eylem Planına göre
örgütün, ülkede kargaşa çıkarmak,farklı etnik ve dini kökenli vatandaşlara yönelen şiddet
eylemleri ve propaganda ile toplumu bölmek, iç huzuru baltalamak, yurt içindeve
uluslararasıplatformda yürütme organını ve dolayısıyla da ülkemizi zor durumda bırakmak
amaçları doğrultusunda yol haritası belirlediği anlaşılmaktadır.

Bu planlarda çerçevesi çizilen, Koç Müzesinde bulunan denizaltıya yerleştirilecek
patlayıcıların yoğun öğrenci ziyareti sırasında patlatılması, Poyrazköy’de ele geçen
mühimmatın kullanılacağı vahim nitelikte suikastlerin gerçekleşmesi halinde 08.03.2009ve
17.07.2009 tarihli iddianamelerde ayrıntılı olarak açıklanan ülkede darbe zemininin
oluşturulması için gerekli kaos ortamının oluşacağı, bu eylemlerin davaya konu Danıştay
saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba atılması eylemlerinden daha fazla ses getireceği her
türlü izahtan varestedir. Şüpheli Levent BEKTAŞ’ tan ele geçen dokümanlardan, Ergenekon
Terör Örgütünün müslünam olmayan Türk vatandaşlarına, özellikle deErmeni kökenli
vatandaşlarımızla ilgili araştırmalar yaptığı, bu kapsamda Agos gazetesi abone bilgilerini
kullandığı, değişik illerde bulunan kiliseleri, kiliselerin sorumlularını, adreslerini, iletişim
bilgilerinitespit ettiği, Kafes Operasyonu Eylem Planı veele geçen notlardanşüpheliLevent
BEKTAŞ ile irtibatlı şüphelilerin Müslüman olmayan Türk vatandaşlarına yönelik eylem
hazırlığı içerisinde bulundukları , bu şüphelide ele geçen gayrimüslim kişilere ve bu kişilere
ait kurumlara, mabetlere ait bilgilerin,hakkında kamu davası açılan sanıklar İbrahim ŞAHİN
ve Fatma CENGİZ‘ de ele geçen doküman ve bilgilerle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği
belirlenmiştir.

Tüm soruşturmalara, açılan kamu davalarına, yakalanan şüpheliler ve ele geçen silah
ve mühimmata rağmenERGENEKON Terör Örgütünün Danıştay saldırısından sonra da
suikast planları yaptığı ve hakkında kamu davası açılan sanıklar Mustafa Dönmez ve İbrahim
Şahin’de ele geçen suikast planları dışında da yeni suikastler için de hazırlık yapıldığı
görülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
soruşturma yürütülen şüphelilerden elde edilen belgede yer alan “ Levent Bektaş’ın
ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun……Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı
bölgelere dağıtılsın…… “ şeklindeki kayıtlardan, soruşturma birimlerine ulaşan ihbarlar ,
ihbarlar sonucunda ele geçen silah, mühimmat ve eylem planları ile ortaya çıkarılan ,
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şüpheliler Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT, Mustafa
Turhan ECEVİT, Ergin GELDİKAYA,Ferudun ARSLAN, Halil CURA,Ali TÜRKŞEN ve
Sadettin DOĞAN ‘dan oluşan bu yapılanmanın, hakkında kamu davası açılanMustafa Levent
GÖKTAŞ’ınkontrolünde,bir kısmı emekli TSK mensubu subaylardan yasadışı amaçlara
yönelik olarak Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan bir ekip olduğu, şüpheli Erme
ONAT’ ın Kafes Operasyonu Eylem Planı ‘nı gerçekleştirecek ekipte “1’ inci Hücre Lideri”
olarak görev aldığı, Kafes Operasyonu Eylem Planını hazırlayan ve hayata geçirmek üzere
görevlendirilen ekip içerisinde yer aldığı,şüphelinin yer aldığı TSK’nın kurallarına aykırı
olarak askeri hiyerarşi dışında oluşan bu örgütlenmenin yasal bir örgütlenme olmadığı ve
olamayacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan aramalar sonucunda Beykoz Poyrazköy’de ele geçen mühimmat, şüpheli
Levent BEKTAŞ’ tan ele geçenKafes Eylem Planı ve ekli dokümanların incelenmesinde ,
hakkında kamu davası açılan sanıklar Mustafa DÖNMEZ veİbrahim ŞAHİN’de ele geçen
silah, mühimmat ve suikast planları ile benzerlikler gösterdiği, ERGENEKON Terör
Örgütünün birbiri ile doğrudan bağlantısı bulunmayan eylem hücrelerini kullanarak toplumda
kaos yaratacak nitelikte sansasyonel eylemler planladığı sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle ele geçen suikast planları ve bu planları gerçekleştirme konusunda yeterli
ve elverişli silah ve mühimmatın bulundurulması, suikastleri gerçekleştirecek ekiplerin
oluşturulması eylemlerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi ve şüphelilerin eylemlerinin
bir bütün halinde cebir ve şiddet kullanılarak yasama ve yürütme organlarını ortadan
kaldırmaya, görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçları olarak nitelendirmek
gerektiği,

İhbar üzerine yapılan aramalarda ele geçen silah ve mühimmat ile ilgili olarak
şüphelinin nitelikli yasak silah ve patlayıcı madde bulundurmak suçunu da işlediği
anlaşılmakla,

 
ŞüpheliErme ONAT’ ıneylemlerine uyan Ergenekon Silahlı Terör Örgütüüyesiolmak

suçundan TCK’nın 314/2,
 Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen

görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan eylemine uyan TCK’nın 311/1,
Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya

tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan TCK’nın 312/1,
İzinsiz tehlikeli madde bulundurmak suçundan TCK’nın 174/1-2,
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, aynı Kanunun Ek

5,
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 54, 58/9 ve 63. maddeleri

gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
 
4- Şüpheli Eren GÜNAY
a-Savunmaları:
 Savcılık beyanı
Muvazzaf subay olduğundan Emniyetteifadesi alınmayan şüpheli; 1987 yılında

Deniz Harp Okulunu kazandığını, 1992 yılında Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesi ile
mezun olduğunu, 1992–1994 yılları arasında İstanbul' da, 1995 yılından itibaren de Sat kursu
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seçmelerini kazandıktan sonra Sat Grup Komutanlığına tayin olduğunu, bu yıldan itibaren Sat
Grup Komutanlığında görev yapmakta olduğunu, 2004–2006 yılları arasında Tuzla ' da bölük
komutanlığı yaptığını,

0532253…., 0505678…. numaralı telefonları kullanmakta olduğunu, bunlardan
ilkinin kendisi adına kayıtlı, ikincisinin ise öğretmen hattı olduğunu, eşi adına kayıtlı
olduğunu, birinci telefon hattını yaklaşık 1997 yılından bu yana kullanmakta olduğunu,
erenalpgunay@gmail.com adresini kullanmakta olduğunu,

Mustafa Levent GÖKTAŞ' ı tanımadığını, ancak ismini duyduğunu, Kardak krizi
esnasında sat grup komutanlarının Aksaz bölgesinde bulunduğu dönemde MustafaLevent
GÖKTAŞ' ın da bildiği kadarı ile Özel Kuvvetler Komutanlığında grup komutanı olduğunu,
grup komutanı olarak da Aksaz' da kendi ekibinin başında olduğunu, bu hususu o bölgeye
giden ve birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarından öğrendiğini, Mustafa Levent GÖKTAŞ
ile hiç tanışmadığını, her hangi bir şekilde telefon irtibatının da söz konusu olmadığını,

Aynı soruşturma kapsamında kendisi ile birlikte hakkında işlem yapılan
şüphelilerden Levent BEKTAŞ ile aynı birlikte görev yaptığını, Levent BEKTAŞ' ın
kendisinden kıdemli olduğunu, emekli olduktan sonra iki kez telefon ile görüşmüş
olabileceğini, onun dışında emekli olduktan sonra kendisi ile bir kez yemek yediklerini,

Mustafa Turan ECEVİT ile mesai arkadaşı olduklarını, Mustafa Turan ECEVİT’ in
kendisinden kıdemli olduğunu, şu anda SAT Kurs Komutanı olduğunu ve kendisi ile
görüştüğünü,

Ercan KİREÇTEPE ile mesai arkadaşı olduklarını, Ercan KİREÇTEPE’ nin
kendisinden kıdemli olduğunu, şu anda Beykoz' da EDS biriminde görevli olduğunu ve
kendisini tanıdığını,

Erme ONAT ile de mesai arkadaşı olduklarını, aynı kursu gördüklerini, halen
kendisinin 4. görev birimi komutanı, Erme ONAT’ ın da 5. görev birimi komutanı olduğunu,

İşçi Partisi genel merkezinde yapılan aramada; ÇOK GİZLİ ibareli “Konu: İP /
Karargâh evleri” başlıklı yazının içeriğinde, “İşçi Partisi ve Alevi kesimin yanı sıra bazı TSK
mensupları ve memurların da katılımıyla, emperyalistlerle Cumhuriyet karşıtları yıkıcıları ile
mücadele amacıyla bir harekât başlatıldığı yönünde hassas kaynaktan bilgiler intikal etmiştir.
Yürütülecek bu çalışmalarda hiçbir kurum ve oluşumun zarar görmemesi için “karargâh
evleri” adı altında, çekirdek kadroların oluşturulmasının öngörüldüğü alınan bilgilerdendir.”
yazdığı, devamında karargâh evleri hakkında bilgiler verildiği, yazının sonlarına doğru
faaliyet içersinde yer alan şahısların, değişik başlıklar altında isimlerinin yazıldığı görülmüş.
Söz konusu belge ve yapılanmadan haberinin olup olmadığı sorulduğunda; Böyle bir belgeden
haberinin olmadığını,

2003–2004 yıllarında yapılması planlanan SARIKIZ, AYIŞIĞI, YAKAMOZ ve
ELDİVEN kod adlı darbe planları ile ilgili hiç bir bilgisinin olmadığını , kendisinin o
tarihlerde İstanbul' da görevli olduğunu,

Dinçer BAYER, Deniz ÖZKAN, Şafak YÜREKLİ, Koray ÖZYURT, Nuri
ALACALI, Tayfun DUMAN ve Dora SUNGUNAY isimli şahısları tanıyıp tanımadığı ve
tanıyor ise ilişkileri sorulduğunda; Dinçer BAYER' in Deniz Kuvvetlerinden ismini
duyduğunu, ancak kendisi ile tanışıklığının olmadığını, Deniz ÖZKAN' ı tanımadığını, Şafak
YÜREKLİ' yi de Deniz Kuvvetlerinden duyduğunu, bildiği kadarı ile deniz subayı olduğunu,
ancak kendisini tanımadığını, Koray ÖZYURT' un da deniz subayı olduğunu, ismini
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duyduğunu ancak tanımadığını, Nuri ALACALI' nın da deniz subayı olduğunu, şahsen
tanışıklığının olmadığını ve nerede görev yaptığını da bilmediğini, Tayfun DUMAN’ ın da
deniz subayı olduğunu , ismini duyduğunu ancak kendisini tanımadığını, Dora SUNGUNAY'
ın deniz subayı olduğunu bildiğiniancak tanımadığını,

02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık
alan içerisinde, toprağa gömülü vaziyette, 27 Adet TNT tahrip kalıbı, 100 gr civarında
COMPOSE A plastik patlayıcı madde, 155 cmuzunluğunda infilaklı fitil ile 3 adet elektrikli
fünye ele geçirildiği, ele geçirilen bahse konu mühimmat ve patlayıcı maddeler hakkında bir
bilgisinin olup olmadığı, bu malzemeleri kimlerin, ne amaçla sakladıkları ve nereden temin
edildiği sorulduğunda; Kendisinin bu olayı basından duyduğunu,ayrıntılı bilgi sahibi
olmadığını ve bu olayla kesinlikle ilişkisinin bulunmadığını,

23.02.2009 tarihinde gelen bir ihbarda “20–25 gün önce Beykoz da ormanlık alan
içersinde yüklü miktarda patlayıcı bulunduğunu, emekli Albay Levent GÖKTAŞ’ a bağlı bir
ekip tarafından bu patlayıcı maddelerin eylemde kullanılmak üzere gömdüğünü, bu ekibin
özel eğitim almış askerlerden oluştuğunu ve Ergenekon adına eylem yapmak için Levent
GÖKTAŞ’ tan talimat beklediğini, Levent GÖKTAŞ’ tan bir emir geldiğinde ekibin harekete
geçeceği, ayrıca ekibin içerisinde Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Turhan ECEVİT,
Eren GÜNAY ve Erme ONAT isimli şahısların olduğunu, bunların Ergenekon’a bağlı hareket
ettiğini ve şahıslardan cezaevinde bulunan Levent GÖKTAŞ’ ın sorumlu olduğu….”
Şeklindeifadelerin bulunduğu, 02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu
Mahallesi ormanlık alan içerisinde ele geçen patlayıcı ve mühimmatları nereden, kim
vasıtasıyla ve ne amaçla temin ettiği, ele geçmeseydi bu patlayıcıları nerede ne amaçla
kullanacakları, halen cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa Levent GÖKTAŞ ile irtibatı ne
şekilde sağladığı, bu konulardan başka kimlerin haberinin olduğu, kendisine bu konularda
yardımcı olan başka kimlerin olduğu sorulduğunda; İhbarın kesinlikle karalamak amacı ile
yapıldığını, kendisinin erken terfi aldığını, ayrıca erken terfi sırasında olduğunu, ihbardaki
iddiaların kesinlikle iftiradan ibaret olduğunu, Mustafa Levent GÖKTAŞ ile her hangi bir
irtibatının söz konusu olmadığını, böyle bir suçlamayı da kabul etmediğini,

 Aynı doğrultuda yapılan başka bir ihbarda;“Önceki ihbarında adı geçen şahısların
Ergenekon adına yeni eylemler yapmak için hazırlık yaptıkları, ellerinde yüklü miktarda
patlayıcı ve silah bulunduğu, zaman olarak biraz bekleyecekleri,Levent GÖKTAŞ’ ın serbest
bırakılmaması durumunda Ergenekon savcılarına yönelik büyük bir eylem yapacakları, bu
eylem için ellerinde bulunan patlayıcı ve silahları Bedrettin DALAN’ a ait araziye
gömdükleri, bu olaydan DALAN’ın haberi olduğundan” bahsedilmektedir. İhbar
doğrultusunda yapılan çalışmalarda, ihbarda patlayıcı ve mühimmatın gömüldüğü
yerin,soruşturması kapsamında halen firari olan Bedrettin DALAN ile ilişkili İstek Servis
Eğitim ve Oto Kiralama Ticaret A.Ş.’ne ait olduğu ,BeykozPoyrazköyKeçilik Mevkii 138
ada/parsel içerisinde binaları olan tarla ve bahçe ile çevresinde 21.04.2009 tarihinde yapılan
kazı çalışmaları neticesinde; 10 adet lav silahı, 10 adet el bombası, 30 adet sis bombası, 3 adet
gösteri bombası, 500 gr c4 patlayıcı, 550 adet mermi ve 14 adet aydınlatma fişeği ele
geçirilerek ihbarın doğruluğu teyit edilmiş, bahsedilen patlayıcıları nereden, kim vasıtasıyla
ne amaçla temin ettiği, ele geçmeseydi bu patlayıcıları nerede ne amaçla kullanacakları, tüm
bu malzemeleri ne şekilde gömdükleri, bu konulardan başka kimlerin haberinin olduğu,
kendisine bu konularda yardımcı olan kimlerin olduğu, bu malzemeler haricinde, sakladıkları
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ya da gömdükleri başka malzemelerin olup olmadığı, Bedrettin DALAN’ ın bu konudan
haberinin olup olmadığı ve tutuklu bulunan Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ın talimatlarını
kendisine ne şekilde kimler vasıtasıyla ulaştırdığı sorulduğunda; Kendisinin kesinlikle ihbarda
geçen hususlarla bir ilgisinin olmadığını, olay esnasında İzmir Foça' da tatbikat planlamasında
görevli olduğunu, olayı duyar duymaz kendisinin gelip Merkez Komutanlığına teslim
olduğunu, mühimmatın ele geçirildiği yere patikadan, orman yolundan veya deniz yolundan
ulaşmanın mümkün olduğunu, bildiği kadarı ile burasının 2. derecede askeri yasak bölge
olduğunu, zira daha evvel kendilerinin bazı turistleri fotoğraf çekerken burada gördüklerini,
ayrıca yolunu şaşırmış birçok vatandaşlara da rastladıklarını, dolayısıyla buraya sivil
vatandaşların da ulaşma imkânının olmadığını, ele geçen mühimmatla kendisinin kesinlikle
bir ilgisinin bulunmadığını, bu husustaki iddiaları kesinlikle kabul etmediğini, LEVENT
GÖKTAŞ' ı da tanımadığını, her hangi bir eylem yapma planlarının da olmadığını, bu ihbarın
SAT Grup Komutanlığını hedef almış bir karalama olduğunu,

 Levent BEKTAŞ' ın işyerinde yapılan aramada elde edilen DVD 'de şifrelenmiş
dosya içerisinde yer alan gizli ibareli "Kafes Operasyonu Eylem Planı", "Kafese
konulacakların listeleri..." ile başlayıp "...ilgilere ulaştırılsın" cümlesi ile biten evrak ve yine
aynı dosya içerisinde bazı kiliselerin adreslerini yine Türkiye' de yaşayan bazı gayrimüslim
vatandaşların isimlerini içeren listelerin olduğu evrak ile ilgili sorulduğunda; Kendisinin
Levent BEKTAŞ’ ı tanıdığını yukarıda ifade ettiğini, emekli olmadan önce aynı birlikte görev
yaptıklarını, kendisine okunan yukarıda başlıkları belirtilen belgelerden de haberdar
olmadığını, söz konusu planlar içerisinde isminin nasıl yer aldığını da bilmediğini, ayrıca yine
yukarıda belirtilen gayrimüslimlerin ve bazı kiliselerinadreslerinin yazılı olduğu evraktan da
bir bilgisinin olmadığını,

 Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Erme ONAT, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
mesai arkadaşları olduğunu, görüşmelerinin olmasının olağan olduğunu,

09.03.2009 tarihinde saat: 10.48’ de (Tape No; 5666) Erme ONAT ile yaptığı
görüşmede özetle; Kendisinin “ERME cim ne haber” dediği, Erme’ nin“Amirim saygılar”
dediği, Kendisinin “Sağol nerdesin birlikte misin?”dediği, Erme’ nin “Birlikteyim siz” dediği,
Kendisinin “Ha bende geldim geldim” dediği, Erme’ nin “Ha nerdesiniz” dediği, Kendisinin
“He yukarıdayım spor katında” dediği, Erme’ nin “Ha ya bir ee amir mi bir ...(anlaşılmıyor)”
dediği, Kendisinin “Sizin oraya mı gelim” dediği, Erme’ nin “Bir gelip müsait misiniz?”
dediği, Kendisinin “Hemen geliyorum gelim senin oraya mı gelim” dediği, Erme’ nin “He
tamam hadi görüşürüz” dediği, anlaşılmış. “Sağol nerdesin birlikte misin?”derken kimden
veya neden bahsettiği, Erme ONAT isimli şahısla olan ilişki ve irtibatlarının neler olduğu
sorulduğunda; Bu görüşmede geçen "birlikteyiz" kelimesinin bulundukları askeri birliği ifade
etmek amacı ile kullanıldığı, her hangi bir şahsı ifade etmek maksadı ile kullanılmadığı,

Tape No:5670 07.04.2009 tarihinde saat: 17.17’ de Sedat H.ile yaptığı görüşmesinde
özetle; Sedat’ ın “EREN merhaba alooo” dediği, Kendisinin “Efendim tanıyamadım” dediği,
Sedat’ ın “Ben Sedat SEDAT H.” dediği, Kendisinin “Efendim buyurun askeri birlikteyim
çekmiyor kesilebilir buyurun” dediği, Sedat’ ın “Şey KÜRŞAT Yarbay Jandarmaya herhalde
bir şey sormuş Jandarma benim yanımda da bu bir resim mesim çekilmiş birileri konsolostan
bir araç sormuş” dediği, Kendisinin “Haa yok şeye veriyim OKTAY abi yanımda” dediği,
Sedat’ ın “Haa kim” dediği, EREN GÜNAY TELEFONU OKTAY A VERİYOR. Sedat’ ‘ın
“Haa benim Sedat yarbay” dediği, Oktay’ ın “Sedat yaa niye ses gelmiyor aloo” dediği, Sedat’
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ın “Efendim benim Sedat Sedat Oktay yarbayım(bu esnada EREN GÜNAY konsoloslukla
ilgili arıyorlar diyor.)” dediği, Oktay’ ın “Merhaba” dediği, Sedat’ın “Haa nasılsınız efendim”
dediği, Oktay’ ın “Teşekkür ederim kiminle görüşüyorum” dediği, Sedat’ ın “Ben Sedat H.
Sedat” dediği, Oktay’ ın “Haa ne var ne yok Sedat” dediği, Sedat’ ın “Sağolun efendim bir
şey sordunuz mu jandarmaya” dediği, Oktay’ ın “Evet evet evet” dediği, Sedat’ ın “Resim
çeken felan bir asker” dediği, Oktay’ ın “Evet evet” dediği, Sedat’ ın “Tamam efendim araç
Amerikan Konsolosluğu’ndan mış şimdi jandarma yanımda tamam efendim” dediği; Oktay’
ın “Tamam herhangi bir şey var mı?” dediği, Sedat’ ın “Bilmiyorum jandarmaya soracağınız
herhangi bir şey var mı telefonu veriyim konuşun isterseniz” dediği, Oktay’ ın “Yok gerek
yok niçin bulunduklarını söylemişler mi?” dediği, Sedat’ ın “Efendim işte isterseniz telefonla
şey yapmayalım Jandarma İl Birliğe gönderelim nöbetçi astsubaya bilgi versin uygun
görürseniz” dediği, Oktay’ ın “En güzeli en güzeli” dediği, Sedat’ ın “Tamam efendim
jandarmayı gönderiyorum saygılar efendim” dediği, görüşme içeriğinde isimleri geçen
şahıslarla olan ilişki ve irtibatlarının neler olduğu ve görüşme içeriği hakkında detaylı bilgisi
sorulduğunda; SEDAT Yarbay ile birlikte İzmir Foça' da "Efes 2009" tatbikatı için birlikte
bulunduklarını ve planlama toplantısına katıldıklarını. görüşmelerin genelde buna ilişkin
görüşmeler olduğunu,

Tape No:5671 08.04.2009 tarihinde saat: 12.21’ de Cengiz Can EROL ile yaptığı
görüşmesinde özetle; Kendisinin “CENGİZ im biz oturduk çok güzel böyle zaten müsait
masalar da” dediği, Cengiz’ in “Tamam ağabeycim ben şeydeyim” dediği, kendisinin “Ee seni
bekleyelim mi” dediği, Cengiz’ in “Yok siz başlayın Tophanedeyim ben geliyorum şeyde
tramvayla geliyorum” dediği, kendisinin “Ney ne nesine ne sen buraya ne yiyelim burada her
şey yiyebiliriz değil mi” dediği, Cengiz’ in “Evet evet” dediği, görüşme içeriği hakkında
detaylı bilgisi sorulduğunda; Tatbikat için İstanbul' a gelen 2 Azeri subayını yemeğe
götürmesi için komutanının kendisine talimat verdiğini, kendisinin de bu subayları
Sarayburnu' n da ki askeri sosyal tesislere yemeğe götürdüğünü, o yemeğe yukarıda adı geçen
CENGİZ CAN EROL ‘un da geldiğini,

Tape No: 5674 16.04.2009 tarihinde saat: 15.33’ de Serhan isimli şahsın telefonuna
“SERHAN ım ben EREN ee Cuma akşamı bizde toplanıyoruz o CİHANGİL Binbaşılarda
yapılan la aynısından yapacağız eğer bu gün gelirsen yarında müsait olursanız bekleriz ee
görüşmek üzere kardeşim” şeklinde sesli mesaj bıraktığı ,sesli mesaj bıraktığı Serhan isimli
şahıs ve mesajda ismi geçen Cihangir isimli şahsın kim olduğu, bu şahıslarla olan ilişkileri,
toplanmaktan ve aynısını yapacağınız derken neden bahsettiği, kimlerle ne amaçla
toplandıklarını detaylı bir şekilde açıklaması sorulduğunda; Birlikte görev yaptığı arkadaşları
ile 2–3 ayda bir eşleriyle birlikte bir araya geldiklerini. Bu bir araya gelişlerde yaklaşık 10
ailenin bulunduğunu, ancak görevde bulunanların katılmadığını, "CİHANGİL binbaşılarda
yapılanla aynısını yapacağız" derken, ilk önce bu aile toplantısı CİHANGİL binbaşılarda
yapıldığını,ev sahibinin her hangi bir hazırlık yapmayıp sadece çayları demlediğini
,misafirlerin ise kendileri bir şeyler hazırladığını ,bahsettiği CİHANGİL' dekiler ile aynısı
olacak cümlesinin bu durumu ifade etmek amacı ile kullanıldığını , 17 Nisan akşamı da
kendisinin evinde böyle bir toplantı yapıldığını , Ergenekon örgütü ile her hangi bir ilgisinin
ve bağlantısının bulunmadığını beyan etmiştir.

Şüpheli 10.12.2009 tarihinde alınan ek savunmasında özetle;27.04.2009
tarihindeSavcılık ifadesinde kendisine sorulan,07.04.2009 tarihinde SEDAT HAS isimli şahıs
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ile yapmış olduğu telefon görüşmesi hakkında ek beyanda bulunmak istediğini, o görüşmenin
yapıldığı tarihte servis aracıyla mesai bitiminde eve dönerken arayan SEDAT yarbayın
kendisinin yanında bulunduğunu bildiği OKTAY yarbay ile görüşebilmek amacıylakendisini
aradığını, kendisinin görüşmesinden sonra telefonu OKTAY yarbaya verdiğini, kendi
telefonundan SEDAT ve OKTAY Yarbayların konuştukları konunun, o gün askeri bölgede
görülen konsolosluk aracının yanlışlıkla askeri bölgeye girmesi vegörevliler tarafından ikaz
edilerek bölgedenuzaklaştırılması ile ilgili konular olduğunu, bu görüşme ile ilgili 27.04.2009
tarihliSavcılık ifadesindeki açıklamanın eksik olduğu düşüncesi ile bu açıklamayı yapmak
istediğini,

0544 913 …. Ve 0282 264 …. numaralı telefonlarınkendisine ait olmadığını, TUNÇ
AKKOÇ ve ADNAN TÜRKKAN isimli şahısları tanımadığını, bu şahıslarda söz konusu
telefon numaralarının karşısında isminin yer almasının isim benzerliğinden kaynaklandığını,

Şüpheli LEVENT BEKTAŞ ‘ta ele geçen “KAFES OPERASYONU EYLEM
PLANI” ve ekinde bulunan belgelerin askeri yazım tekniklerine uymadığını, askeri yazım
kurallarına görebilgisayar ortamındaki hiçbir dokümana imza eklenmediği için imza
bulunması sebebiyle bu belgelerden dolayı sorumlu tutulamayacağını, “SİLAH,
MÜHİMMAT VE MALZEME LİSTESİ” başlıklı doküman altındaki imzanın kendisine ait
olmadığını, bu imzanın scan edilerek , taranarak, gölge düşürmek suretiyleve diğer usullerle
belgeye eklendiğini düşünüdüğünü, içeriğini kabul etmediğini,belgelerin iftira amaçlı
olarakhazırlandığını, kendisinin Yarbay rütbesine erken terfi beklediğini, isminin Sat Kurs
Komutanı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teklif edildiğini, terfisi sebebiyle önlerinin
kesildiğini düşünenler tarafından bu iftiraların hazırlanarak gündeme getirilmiş olabileceğini,
Kardak Operasyonunda görev alması sebebiyle dış güçler tarafından hedef seçilmiş
olabileceğini, suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

Sorgu beyanı
Kendisinin bir örgüt veya Ergenekon isimli yapılanmayla herhangi bir bağlantısının

olmadığını, Mustafa Levent GÖKTAŞ' ın sadece ismini duyduğunu tanımadığını, kendisinin
Mustafa Levent GÖKTAŞ ile telefonla görüşmesinin söz konusu olmadığını, kendisine
sorulan Levent BEKTAŞ’ ı tanıdığını, kendi birliklerinden emekli olduğunu, bu nedenle
tanıdığını, Mustafa Turan ECEVİT’ in halen görevde ve kendisinden kıdemli olduğunu, Ercan
KİREÇTEPE ve Erme ONAT' ı da mesai arkadaşı olması nedeni ile tanıdığını, yine
kendisinin Karargâhevleri olarak iddia edilen yapıyla ilgili olarak herhangi bir ilgisi, alakası
ve bilgisinin de bulunmadığını, yine kendisinin kamuoyuna ve dosyaya yansıdığı iddia edilen
darbeye ilişkin herhangi bir ilgisinin ve alakasının bulunmadığını, Beykoz ilçesi sınırlarında
arazide çıkarılan mühimmat ile de bir ilgisinin ve alakasının bulunmadığını, Beykoz'daki
arazide bulunan mühimmatla ilgili yapılan ihbarda diğer arkadaşlarla kendisinin önlerinin açık
olduğu için özellikle kendisinin daha önce mümtaz terfisinin olduğunu, erken terfi sırasında
olduğunu, SAT Kurs Komutanlığına isminin teklif edildiğini, bu ihbarın isimlerini tamamen
karalamaya ilişkin olduğu düşüncesinde olduğunu, bunun bir karalama olduğunu, suçlamaları
kabul etmediğini, yine dosyada geçen ve savcılık aşamasında kendisine sorulan telefon
görüşmelerinin herhangi yasadışı bir oluşumla ilgi ve alakasının olmadığını, meslektaşları ile
yaptığı görüşmelerin mesai ile ilgili görüşmeler olduğunu, diğer görüşmelerin ailecek yaptığı
görüşmelere ilişkin olduğunu, herhangi bir yasadışı faaliyet için kimseyle toplantı ya da
görüşme yapmadığını, kendisine sorulan 5 adet fişekin antika değeri olan vitrinde teşhir ettiği
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küçük çaplı bir mermi olduğunu, patlayıcı olmadığını, antik değeri bulunmadığını, sergi
amaçlı olarak vitrinde kullandığını,

Söz konusu fişeklerin TSK envanterinde bulunmayan ancak yabancılarla yapılan
tatbikatlarda anı objesi olarak bulundurduğu malzeme olduğunu, suç kastının bulunmadığını,
kendi meslek hayatı boyunca çok başarılı bir asker olarak görev yaptığını beyan etmiştir.

b-Elde Edilen Deliller :
ŞüphelininBeşiktaş Deniz Subay lojmanları 1.Daire:4 sayılı adresinde girişe göre

soldaki oda içerisinde;
- 1 den 101 e kadar numaralandırılmış üzeri görevlilerce ve şüphelinin eşi tarafından

paraflanmış CD – DVD
- (5) adet MKE yapımı 9x65 mm çapında dolu fişek
- (1) adet Casper marka 0000636397 seri nolu laptop
- (1) adet Seagate marka SN 6CS1LVZ4 seri nolu hard disk
- 1 den 18 e kadar numaralandırılmış ve üzeri taraflarca paraflanmış disket elde

edilmiştir.
c-Telefon Görüşmeleri:
Tape No: 5666 09.03.2009 saat: 10.48 tarihinde Erme ONAT isimli şahıs ile yaptığı

telefon görüşmesinde özetle; EREN’ in “ERME cim ne haber” dediği, ERME’ nin “Amirim
saygılar” dediği, EREN’ in “Sağol nerdesin birlikte misin?” dediği, ERME’ nin “Birlikteyim
siz” dediği, EREN’ in “Ha bende geldim geldim” dediği, ERME’ nin “Ha nerdesiniz” dediği,
EREN’ in “He yukarıdayım spor katında” dediği, ERME’ nin “Ha ya bir ee amir mi bir
...(anlaşılmıyor)” dediği, EREN’ in “Sizin oraya mı geleyim” dediği, ERME’ nin “Bir gelip
müsait misiniz?” dediği, EREN’ in “Hemen geliyorum gelim senin oraya mı gelim” dediği,
ERME’ nin “He tamam hadi görüşürüz” dediği, ERME’ nin “Size zahmet yav sağolun”
dediği, EREN’ in “Tamam” dediği,

Tape No: 5672 10.04.2009 saat: 17.12 tarihinde X ŞAHIS ile yaptığı mesajlaşmada;
MESAJ’ ın "Müsaitsen evden ara" şeklinde olduğu,

Tape No: 5673 10.04.2009 saat:18.30 tarihinde Nejat İbrahim E.isimli şahıs ile
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; EREN’ in “NEJAT ım” dediği, NEJAT’ ın “EREN im
hemen veriyim” dediği, EREN’ in “Kâğıt yazayım tamam bir dakika abi” dediği, NEJAT’ ın
“Ama acele etme acele etme yaz” dediği, EREN’ in “Bir not kâğıdı var mı bir telefon
yazacağım da kâğıt kalem var mı (yanındakine sorarak)” dediği, NEJAT’ ın “Acele etme
acele etme Eren GÜNAY nerdesin sen bu arada Bağdat caddesinde mi?” dediği, EREN’ in
“Yok yok şeydeyim ben yaa” dediği, NEJAT’ ın “Pendik te” dediği, EREN’ in “Levent
evdeyim” dediği, NEJAT’ ın “Haa levent yazıyor musun?” dediği, EREN’ in “Yazıyorum
abi” dediği, NEJAT’ ın “Hazır mı?” dediği, EREN’ in “Yazıyorum” dediği, NEJAT’ ın
“FATİH İBRADI” dediği, EREN’ in “Kâğıt alıyorum bir dakika” dediği, NEJAT’ ın “Tamam
acelesi yok acelesi yok” dediği, EREN’ in “Söyle abi” dediği, NEJAT’ ın “Fatih İbradı”
dediği, EREN’ in “Tamam” dediği, … NEJAT’ ın “0532…….” dediği, EREN’ in “Tamam
çok teşekkür ederim şeye telefona kaydetmişimde telefon satılınca gitmiş ELİF i ara ara
bulamadım o güç içim içimi” dediği, NEJAT’ ın “Aman” dediği, EREN’ in “Alo diyeceğim”
dediği, NEJAT’ ın “Telefonları satarken senin konumun hassas dikkatli ol haa” dediği,
EREN’ in “Tabi tabi canım” dediği, NEJAT’ ın “Aman haa” dediği, EREN’ in “Var mı
sakatlığı ki” dediği, NEJAT’ ın “Eren GÜNAY sen ikinci el telefon satma bak samimi
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söylüyorum” dediği, EREN’ in “Anladım anladım” dediği, NEJAT’ ın “Senin konumun
görevin öyle hataları kaldırmaz” dediği, EREN’ in “Yooo zaten öyle satmadım telefonu
telefon bendede pili var mı bilmem 337 model Ericsson un en eski modelleri biliyorsun”
dediği, NEJAT’ ın “Hee biliyorum” dediği, …

Tape No: 5676 16.04.2009 saat:13.15 tarihinde Ali TÜRKŞEN ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; NOT: ALİ TÜRKŞEN İN TELEFONUNA POSTA OSMAN İSİMLİ
ŞAHIS ÇIKIYOR POSTA OSMAN’ ın “Ali albayın telefonu Posta Osman” dediği, EREN’ in
“Posta Eren binbaşı yok mu komutanımız” dediği, OSMAN’ ın “Hayır komutanım şu an
müsait değiller” dediği, EREN’ in “Tamam oldu eee ben tekrar ararım konuşabiliyor mu o
aradığınız telefonda” dediği, OSMAN’ ın “Evet komutanım” dediği, EREN’ in “Tamam sonra
ararım ben yemekte mi şu anda yani yerinde değil demi canım” dediği, OSMAN’ ın “Evet
komutanım yerinde değil” dediği, EREN’ in “Tamam sonra ben arayacağım kolay gelsin”
dediği, OSMAN’ ın “Anlaşıldı komutanım” dediği,

Tape No: 5677 16.04.2009 saat:15.31 tarihinde Ali TÜRKŞEN ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; EREN’ in “Ee efendim EREN ben” dediği, X ERKEK’ in “Bir saniye
canım (Dışarıdan X şahıs soru soruyor Kimmiş / X erkek: EREN GÜNAY Binbaşı)” dediği,
ALİ’ nin “Efendim” dediği, EREN’ in “Efendim iyi mesailer” dediği, ALİ’ nin “Merhaba
Erencim nasılsın” dediği, EREN’ in “Sağolun efendim, efendim yarın bizde toplanıyoruz”
dediği, ALİ’ nin “Vallah mı” dediği, EREN’ in “Evet bu” dediği, ALİ’ nin “Yav ben ee ya
Erencim biz yarın akşam için Tuzlada bir arkadaşımız yemeğe davet etti oraya gidiyoruz be
hayatım ya” dediği, EREN’ in “Efendim bir ye” dediği, ALİ’ nin “...(anlaşılmıyor)” dediği,
EREN’ in “Vallahi keşke gitseydim oraya” dediği, ALİ’ nin “Keşke bir kaç gün önce şey
yapsaydınız ben ee” dediği, EREN’ in “Efendim” dediği, ALİ’ nin “Onlar dağılır mıydı
...(anlaşılmıyor) yav tüh” dediği, EREN’ in “Ben dedim ...(anlaşılmıyor) anladım anladım bay
ayriyeten bir görüşürüz o zaman evimin” dediği, ALİ’ nin “Tamam peki oldu Erencim tamam
çok teşekkür ederim” dediği, EREN’ in “Kusura bakmayın ayarlayamadım” dediği, ALİ’ nin
“Estağfurullah, estağfurullah” dediği, EREN’ in “Belki acil olur” dediği, ALİ’ nin “Hayır
hayır tamam” dediği, EREN’ in “Görüşmek üzere efendim” dediği, ALİ’ nin “Görüşürüz
hayatım hoşça kal” dediği, EREN’ in “Selamlar sağolun” dediği, ALİ’ nin “Sağol hoşça kal”
dediği anlaşılmıştır.

d-Örgütsel İrtibatlar:
Tape No: 5688 16.04.2009 saat: 18.02 tarihinde Erme ONAT ile EREN GÜNAY

arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; … EREN’ in “Hııı birlikte hııı tamam kardeşim
şeyi söyleyeceğim Kemal ALBAYLARDA gelmiyor bu hafta Türkşen ler de bir yere
randevuları varmış baya fire var hani bir komutan olacak Oktay Yarbay Kürşat Yarbay
Cihangir Binbaşı ııı arzu edersen hani daha sakin ortam olacak gibi anladın mı?” dediği,
ERME’ nin “Anladım aga” dediği, EREN’ in “Yani sen Mügeyle konuş bakayım eğer
(yanındaki çocuğuna: dur bir dakika oğlum evet dikkat edin oğlum) eğer hani Mügenin keyfi
yerinde olursa gelin seviniriz yani” dediği, ERME’ nin “Tamam açarım bir konuşurum
Mügeyle (anlaşılmadı) ” dediği, EREN’ in “Cuma Cuma akşamı yarın akşam” dediği, ERME’
nin “Ha Cuma ya Cumartesi günü Müge çalışıyor ya tahminim şeyi var” dediği, EREN’ in
“Anladım” dediği, ERME’ nin “Yarın toplantısı ne varmış sabah gidecek” dediği, EREN’ in
“Anladım” dediği, ERME’ nin “Bakalım bir konuşurum ona göre haber veririm ben size”
dediği, EREN’ in “Yani bak baya ek... şey biz bize olacağız gibi olacağız gibi görünüyor”
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dediği, ERME’ nin “Tamam tamam” dediği, EREN’ in “Hani söyledim herkese Turan Yarbay
şeye gidiyormuş Ankara ya Ercan KILIÇTEPE ulan diyor dün aradım diyor çok geç aradım
diyor dedim ne 1 ay önceden şey mi alacağız Randevu mu alacağız diye ondan sonra pat diye
geleceksin hani BİR ÇOK TEHLİKELİ ŞEYLER YAPIYORSUN YASAKLAYACAM
SANA ARTIK ORAYI” dediği, ERME’ nin “Doğru yarın birlikte misiniz siz” dediği, EREN’
in “Ben birlikteyim birlikteyim” dediği, ERME’ nin “Tamam yarın konuşuruz” dediği, …

Tape No: 5714, 15.04.2009 tarihinde saat 19.02’ de Mustafa Turhan ECEVİT ile
Eren GÜNAY arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; MUSTAFA TURHAN
ECEVİT’ in “Alo” dediği, EREN GÜNAY’ ın “İyi akşamlar efendim.” dediği, MUSTAFA
TURHAN ECEVİT’ in “İyi akşamlar EREN. Ne... (anlaşılmadı) ” dediği, EREN GÜNAY’ ın
“Sağolun efendim. E benim Cuma günü eeeee toparlanıyoruz bizde. Eğer müsaitseniz
bekleriz.” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “E cuma günü ben şeye gidiyorum ya,
Ankara ya gidiyorum ama yetişebilirsem gelirim Eren cim. ” dediği, EREN GÜNAY’ ın
“Yani kaç olursa olsun eee o ekip geliyor ya toplantı, o şekilde. Bende sıra eee Cuma akşamı
bizdeyiz. Bilginiz olsun.” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Tamam Eren. Tamam.
Sağ olasın. ” dediği, EREN GÜNAY’ ın “Tamam. Selamlar efendim. Görüşmek üzere. ”
dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Sağol sağol. Görüşmek üzere Eren. ” dediği,
EREN GÜNAY’ ın “Sağol. ” dediği,

Tape No: 5715, 17.04.2009 tarihinde saat 22.07’ de Mustafa Turhan ECEVİT ile
LEVENT BEKTAŞ arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; …LEVENT’ in “Ben
aramasam arıyacağınız yok ha.” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Vay. LEVENT la
oğlum Ankara daydım lan. Yoldayken de sen mi aradın?” dediği, LEVENT’ in “Hainsiniz
oğlum siz.” … “ MURAT, MURAT N. İlekapıştın işten değil mi? ” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “He kapıştım işte. Gidecek adam bulamadılar bu sefer gerçekten şey
yapamadılar.İyi dedim giderim. Onun için işlemleri halletmeye Ankara ya gitmiştim. ” dediği,
LEVENT’ in “hııı ne yapıyor Ankara da kiler? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“Ankara’dakiler iyi abi. Bi yaramazlık yok. Ben geldim, YEŞİM gitti oraya işte. ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Aşağıda da şey var, altımda benim EREN oturuyor da. ” dediği,
LEVENT’ in “Hımm” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Biraz önce, biraz önce onlara
indim. Eeee ERCAN lar falan filan böyle toplanmışlar. ” dediği, LEVENT’ in “Hımm”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Bana da söylemişlerdi de ben Ankara dayım, gelemem
demiştim. Kaynatıyorlar orda. ” dediği, LEVENT’ in “Eren ler de mi? ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Eren ler de. ” dediği, LEVENT’ in “Arayayım da si… Edim i….leri”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ha bi taciz, bi taciz et onları sen. Tamam mı? Eren şey”
dediği, LEVENT’ in “Aramıyorsunuz lan topunuzun deyip kapatayım” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Aynen öyle de tamam mı? Nasıl, keyfin nasıl? ” dediği, LEVENT’ in
“İyiyim be baba. Ne olsun? Çalışıyoruz, koşturmaca, stres her gün devam bi yaramazlığı yok.
Allahım bugünlerimizi aratmasın. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Sen ne taraftasın,
karşıda mısın? Bu tarafta mısın? ” dediği, LEVENT’ in “Ben sizin tarafta olsam gelirim sana
merak etme. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hım. ” dediği, LEVENT’ in “Evdeyim.
Burada Büyükçekmece de, bi yere oturdum kafa çekiyorum, ne yapayım. ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Tek başına mı? ” dediği, LEVENT’ in “Tek başımayım. ... (anlaşılmadı)
babayla beraber orda, o çıkamadı” … “Ne yapıyor? Gençler ne yapıyor? İyiler mi? ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “İyiler abi iyiler işte yani. Herkesle bi enayilik var bakalım yani.
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Bi yüz yüze ben senle aslında konuşmak istedim de olmadı yani denk gelemedik. Şimdi de
pazartesi de gidiyorum. ” dediği, LEVENT’ in “Ayran filan içtim. Oğlum atlayıp gelsenize
ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “ Ha” dediği, LEVENT’ in “Bi yemeğe gelin, bi
şey yapalım. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “E Ercan ile de konuştuk aslında da işte”
dediği, LEVENT’ in “Olsun... (anlaşılmadı) yaparız bi tane si… et i….yi ya. Onlar şey
yapmaz. Akşamüstü, akşam daha doğrusu ortada bi yerde buluşuruz... (anlaşılmadı) ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Tamam ben, ben gidim gelim de işte iki haftalık falan bir şey
olacak ondan sonra”… “Ya do, do doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ya biraz telefonla
böyle ...(anlaşılmıyor) altında konuşmak istediğim çok şey var da. Telefonla falan böyle
konuşmak istemiyorum tamam mı? Gelmemiz lazım. Gelmememizde işte gelemedik. Geçen
hafta böyle yoğunduk. ” dediği, LEVENT’ in “Ne zaman gelirsin? ” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Heh” dediği, LEVENT’ in “Kurs başladı mı? Kurs başladı mı? ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kurs daha başlamadı işte başlayacak o da Mayıs’ın başında
başlayacak. ” dediği, LEVENT’ in “Eyi. Tayinler belli oldu mu, önce onu sorayım” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok tayinler belli olmadı zaten herkes ona kitlenmiş durumda.
” dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmıyor) ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok. ”
dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmıyor) morali bozuldu burda böyle” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Şimdi birazcık daha iyi gibi sanki ama abi değişik değişik şeyler oluyor, bilmem
neler oluyor. Yani eee millet” dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmıyor) edecek bak ORHAN,
ben sana söyleyeyim. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Bilmiyorum. Millet belden
aşağı vurmaya falan başladı. ” dediği, LEVENT’ in “Kim o? ... (anlaşılmıyor) ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kim, kim bilmiyoruz yani aslında. İşte bunlar hep mektup
furyası bilmem ne falan dönüyor. ” dediği, LEVENT’ in “Hala mektup mu var? ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yaa ne zaman yok ki abi. Bu işin şeyini çıkarttılar artık yani”
dediği, LEVENT’ in “A, Ali TÜRKCAN hakkında bir şey yok dimi. ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Yani. ” dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmadı) nerde? ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Bilmiyorum abi yani ben işte bunları konuşacağım senle yani, Ali
TÜRKCAN, ben, ERCAN yani. ” dediği, LEVENT’ in “Yok, yok ya. ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Yani neyse. ” dediği, LEVENT’ in “Abi. Allah hepinize hayırlı
emeklilik de versin. Hayırlı görev versin ama hayırlı emeklilikte versin. ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Hayırlı emeklilik de versin. Kesinlikle yani. Sende şeyin, şeyin telefon
numarası var mı? GÖKHAN DURAN ın. ” dediği, LEVENT’ in “Yok be abi. ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok dimi. ” dediği, LEVENT’ in “Yok. O İstanbul da dimi. Ha
yok... (anlaşılmıyor) Kuveyt tey di o ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yani. Kuveyt
te miydi? ” dediği, LEVENT’ in “O Kuveyt tey di tabi ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’
in “Ulan bilseydim uğrardım. Ben Gölcüğe geldi, Gölcüğe geldi diye biliyordum.Uğrardım. ”
dediği, LEVENT’ in “Ha onu bilmiyorum ben. Benim, benim bildiğim çok eski abi. ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hee. OĞUZ bir problem yapmışta” dediği, LEVENT’ in “Ya
Oğuz ile ben konuştum. Geçen gün beni aradı. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hımm”
dediği, LEVENT’ in “Tayinle ilgili hatta. Bende ona bir şeyler söyledim. Birileriyle gidip
konuşmasını söyledim. Ama onunla ilgili bende çaktırmadan şimdi arayacağım Ankara yı.
Benim hala oradaki şeyler devam ediyor biliyorsun NETWORK. ” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Biliyorum. Ama şimdi arama, şimdi arama. O bi halt yemiş tamam mı? ” dediği,
LEVENT’ in “Ne yapmış? Birini mi vurmuş? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya
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bende işte o, haa” dediği, LEVENT’ in “Birini mi vurmuş?” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Vurmamış işte herifin ağzına silahı sokmuş yani.” dediği, LEVENT’ in “Kimin?
” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “İşte başındaki amirin” dediği, LEVENT’ in “Ada
komutanı mı, şeyin mi? Çünkü ada komutanından bu şimdi bu çok şikâyetçiydi” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya ada komutanı değil, işte onun amiri ada komutanlığına
vekalet ediyordu zaten” dediği, LEVENT’ in “Amir kim abi bizden mi? ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Yok yav bizden falan olsa biz zaten şey yaparız KEMAL Albayların
sınıfından bir adam yani” dediği, LEVENT’ in “Ee” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“Hıyarın önde gideni biz orda adadayken de öyleydi o hakaret makaret devamlı ediyordu o
rahatsızdı zaten ondan şey istiyordu” dediği, LEVENT’ in “Hım” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Yediremiyordu yani sonuçta eşi ile ilgili de bir şeyler söylemiş her halde”
dediği, LEVENT’ in “Aa” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya eşinin rahatsızlığı vardı
bilmem ne vardı” dediği, LEVENT’ in “Evet” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Senelik
izin istemiş bilmem ne oda abuk sabuk bir şeyler söylemiş sonrada s… git falan demiş”
dediği, LEVENT’ in “Ee şimdi mahkemelik mi oldu” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“Yav olacak her herhalde işte yani bu” dediği, LEVENT’ in “Tutuklamışlar mı? ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hı” dediği, LEVENT’ in “Tutuklamışlar mı? ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Yok şuanda öyle bi şey yok yani ıı olay birazcık daha şey
karmaşıklaşmış falan filan kamu davası aç” dediği, LEVENT’ in “...(anlaşılmıyor) ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kamu davası aç” dediği, LEVENT’ in “...(anlaşılmıyor)
konuştunuz” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Bu yeni yeni bir olay yeni olayda sende
şimdi arayıp söyleme yalnız tamam mı? ” dediği, LEVENT’ in “Yok yok söylemem ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ben sana meslekle ilgili kimseye söylemiyorum sana
söylüyorum” dediği, LEVENT’ in “Yok bende ona şey dedim abi hani biraz daha şey o kime
kızıyorsan kız kimsenin eline koz verme tayinini yaptı gözden uzaklaştı ...(anlaşılmıyor) ”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Bende ona onu söyledim sa bende dedim sakin ol dedim
şey yapma dedim ee bende dedim uğraşacağım dedim yani hani eninde sonunda tayin olursun
dedim yani şey olarak ama ee haksız duruma düşme veya şey yapma dedim şimdi böyle bir
durum da zaten şey yapılmaz yani de” dediği, LEVENT’ in “İyice Fransız duruma düşmüşün
” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Haksız duruma düşmüş ” dediği, LEVENT’ in
“...(anlaşılmıyor) olsun abi o” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yani adamın kesin hak
ettiğine ben inanıyorum da yani işte garip şimdi bir GÖKHAN D.yi arayım da bakalım ne olur
ne biter ne bir şey yapar o bizi biraz yönlendirsin yani” dediği, LEVENT’ in “Tabi canım yani
yardımcı olmak lazım hani uzaktan yardımcı ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Evet”
dediği, LEVENT’ in “Herifi orya bıraktılar çünkü o oraya giderken birinin gazına geldim
diyor buradan kaçamıyorum da ...(anlaşılmıyor) rezilmiş diyor” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “O biraz orda huzur bulurum falan filan diye kendi istedi yoksa onu kandırdılar
yani sen bir tane adam” dediği, LEVENT’ in “Kandırdılar evet ” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Aynen öyle yani tamam mı” dediği, LEVENT’ in “Oraya da gitmek isteyen
adamlar da biliyor musun? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Var var vardır işte neyse
yav her şey de bir hayır var diyoruz ama bakalım işte” dediği, LEVENT’ in “Vallaha dediğim
gibi bir akşam bir fırsat yarat git gel ...(anlaşılmıyor)” dediği tespit edilmiştir.

Şüpheli Ergin GELDİKAYA emniyette alınan ifadesinde; Aynı soruşturma
kapsamında hakkında işlem yapılan işlem Levent BEKTAŞ, Mustafa Turhan ECEVİT, Ercan
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KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT isimli şahısları aynı yerde görev yaptığından
şahsen tanıdığını,

Ergenekon Terör Örgütü Soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan
şahıslardan olan “Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY”isimli şahısların isim
ve cep telefonu numaralarının olduğu, 120 numarası ile numaralandırılan CD içerisindeki
“ASKERİ” isimli Word belgesinde; Levent BEKTAŞ Dz.Yzb. 89-6388, M. TURHAN
ECEVİT Dz.Yzb. 89-6429, Ercan KİREÇTEPE Dz. Yzb. 89-6395, Eren GÜNAY Dz. Kd.
Ütğm. 92-7055, Erme ONAT Dz.Kd.Ütğm. 93-7221 ve başka şahıslarında isim ve telefon
numaralarının bulunduğu , bu husussorulduğunda; İfadesinin önceki kısmında da bahsettiği
gibi SAT astsubayı olduğu için arkadaşlarının telefon numaralarını kaydettiğini bu numaralar
arasında bahsettiği kişilerinde numaralarının da bulunduğunu beyan ettiği ,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Aşkın LALE isimli
şahsın emniyette alınan ifadesinde; Aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan
Levent BEKTAŞ, Mustafa Turhan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme
ONAT isimli şahısları tanıyıp tanımadığı sorulduğunda; Eren GÜNAY ‘ı SAT günü tabir
ettikleri günlerde gitar çalmasından dolayı tanıdığını beyan ettiği ,

 ŞüpheliLevent BEKTAŞ emniyette alınan ifadesinde; Aynı soruşturma kapsamında
kendisi ile birlikte hakkında işlem yapılan Mustafa Turhan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE,
Eren GÜNAY, Erme ONAT ‘ıSAT Grup Komutanlığında görev yaptığı süreç içerisindeki
mesai arkadaşları olduğunu, kendileriyle hala görüştüğünü, Eren GÜNAY’ ın rütbece astı
olduğunu ve birlikte görev yaptıklarını beyan ettiği ,

 Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Şahin ÖZEN emniyette
alınan ifadesinde; Aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Levent BEKTAŞ,
Mustafa Turhan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT’ı tanıdığını,
kendisinden sonraki dönemlerde SAT kursunu bitiren bu şahıslarla SAT Timlerinde bu yıllar
içerisinde beraber görev yaptığını, bu şahısların kendisinin üstü ve komutanı olduğu için
dışarıda hiçbir şekilde sosyal bir ilişkisinin olmadığını, sadece SAT görevleriyle ilişkili olarak
aynı ortamda bulunduğunubeyan ettiği ,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Cengiz Can EROL
savcılıkta alınan ifadesinde; ERCAN KİREÇTEPE, EREN GÜNAY, ERME ONAT ve
MUSTAFA TURAN ECEVİT ile aynı görev yerinde çalışmış olması nedeniyle tanıştığını,
kendileri ile telefonda da görüştüğünü beyan ettiği ,

Şüpheli Ercan KİREÇTEPE savcılıkta alınan ifadesinde; Eren GÜNAY’ ın SAT
komandosu olduğunu, kendisinden küçük olduğunu, mezuniyet tarihini bilmediğini, son iki
senedir kendisi Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığında rütbesi gereği ondan farklı bir birimde
görev yaptığını ve görüştüğünü beyan ettiği ,

01.04.2009 tarihinde saat: 18.10’da ORHAN isimli şahısla yapmış olduğu görüşme
sorulduğunda; Bir gün sonra yüz yüze görüştüklerinde kendisine arkadaşları ERME ONAT,
TURAN ECEVİT ve EREN GÜNAY' ın ve kendisinin isminin geçtiğini, kendilerinin bir
kısım astsubaylarla birlikte Amerikalılardan silah alarak bir yere gömdükleri şeklinde
söylentinin olduğunu ifade ettiği kendisinin de böyle bir şeyin mümkün olmadığını beyan
ettiği,

Şüpheli Erme ONAT savcılıkta alınan ifadesinde; Aynı soruşturma kapsamında
kendisi ile birlikte hakkında işlem yapılan Eren GÜNAY ile mesai arkadaşı olduklarını. SAT
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Grup Komutanlığında görevli olduğunu,mesai arkadaşı olduğunu, kendisiyle birçok kez
telefonla görüştüğünü ve doğru olduğunu beyan ettiği ,

Şüpheli Levent BEKTAŞ savcılıkta alınan ifadesinde; Ercan KİREÇTEPE, Eren
GÜNAY ve Erme ONAT isimli kişilerin görev yaptığı dönemdeki mesai arkadaşları
olduğunu, kendileri ile gerek görevdeyken, gerekse emekliliğinde görüşmelerinin olduğunu
beyan ettiği ,

Şüpheli Ergin GELDİKAYA savcılıkta alınan ifadesinde; Ercan KİREÇTEPE, Erme
ONAT, Mustafa TURHAN ECEVİT, Eren GÜNAY isimli şahısları da SAT komandosu
olduklarından tanıdığını beyan ettiği ,

ŞüpheliMustafa Turhan ECEVİT savcılıkta alınan ifadesinde; Levent BEKTAŞ,
Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT isimli şahısların kendisinin çalışma
arkadaşları olduğunu,Eren GÜNAY’ ın görev arkadaşı olduğunu, kendisi ile sık sık
görüştüğünü beyan ettiği anlaşılmıştır.

Ergin GELDİKAYA ‘nın Üsküdar İlçesi Selimiye Mahallesi Karlık bayırı Sokak No:
7/1 sayılı adresinden elde edilen; 118 nolu CD’ nin incelemesinde; “EGK_TLF_REHBER_”
isimli word belgesi içerisinde; “18 EREN GÜNAY 0532253….” şeklinde Eren GÜNAY ‘ın
isim ve telefon numarasının olduğu,

120 NoluCD’ nin yapılan incelemesinde;- “egk/ASKERİ” klasörü içeriğinde;
“SATPER” isimli Word belgesi içerisinde, SUALTI TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI
PERSONEL İSİM LİSTESİ ibaresiyle başlayan ve içeriğinde Hakan GÜRKAN Dz. Bnb.
83–5393, Levent BEKTAŞ Dz. Yzb. 89–6388, M.Turhan ECEVİT Dz. Yzb. 89–6429, Ercan
KİREÇTEPE Dz. Yzb. 89–6395, Eren GÜNAY Dz. Kd. Ütğm. 92–7055, Erme ONAT Dz.
Kd. Ütğm. 93–7221 ibarelirinin geçtiği, askeri personel olduğu değerlendirilen şahısların isim
ve isimlerini karşısında numaraların olduğu,

- “SUALTI TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI PERSONEL İSİM LİSTESİ”
isimli word belgesi içerisinde isim listesinin bulunduğu, bu liste içerisinde, Levent BEKTAŞ,
Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY ve M. Turhan ECEVİT isimli şahısların isminin geçtiği,

ŞüpheliAli TÜRKŞEN ‘in Kurtarma Grup Komutanlığında bulunan odasında yapılan
aramada elde edilen; HP COMPAQ marka bilgisayar kasasından sökülen Seagate marka 40
GB 9LR4C52G seri numaralı hard diskin alınan imajı üzerinde yapılan incelemesinde; 21
Nisan 2009 tarihinde Beykoz ilçesi Poyrazköy Keçilik mevkii 138 ada/parsel içerisinde
binaları olan tarla ve bahçe ile çevresinde ERGENEKON terör örgütüne ait olduğu ihbar
edilen patlayıcılar, silahlar ve muhtemel suç ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla;
Terörle Mücadele Şubesi ile Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin Sualtı Taarruz
(SAT) Grup Komutanlığı bina/tesislerinin bulunduğu mahallin yakınındaki alanda yapılan
arama faaliyetlerine ilişkin 23 Nisan 2009 akşamına kadar gelişen olaylar, konular ve yapılan
aramalar sonucunda elde edilen mühimmatlar ile ilgili olarak hakkında işlem yapılan Mustafa
Turan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY ve Erme ONAT ile Levent BEKTAŞ
isimli şahıslar hakkında yapılan değerlendirmeleri içerir“GİZLİ” ibareli bilgi notunun
bulunduğu,

Ergenekon Soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Cengiz Can
EROLBeykoz İlçesi Keçilik mevkiinde bulunan Sat Komutanlığındaki kendisinin
kullanmakta olduğu oda da yapılan aramada elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde;

1 adet üzerinde NOTE PAD ibaresi bulunan yeşil renkli telli not defteri içerisinde;
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-Emniyetli telefon için bir chip varmış E. Günay şeklinde yazı olduğu, bu yazının
üzerinin mavi renkli pilot tabir edilen kalemle çizilmiş olduğu,

-E. Günay, Y. Kocabıyık, M. Özel, M. Ferik, T. Gür, M. Öncel, M. E. Koçail, E.
Geldikaya, C. C. Eron, İb. Balçın, S. ÇD. Şeklinde yazıların olduğu, bu yazıların üzerlerinin
mavi renkli pilot tabir edilen kalemle çizilmiş olduğu anlaşılmıştır.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada hakkında kamu

davası açılan sanıklardan elde edilen DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN
ÖNERİLER (MASTER PLAN ÖN ÇALIŞMASI) isimli dokümanın incelenmesinde;

1-Alt Birimler ve Görev Tanımları başlığı altında: …………. Milli savunma/Askeri
Güçlerimizle ilintili Faaliyetlerden sorumlu Birim, İçişleri Emniyet ve İstihbarat
Faaliyetlerden sorumlu Birim, Kolluk Faaliyetlerinden sorumlu Birim, ……………

3-Sızma ve Denetim Süreci başlığı altında;
-Mevcut devlet işleyişinin analizi yapmak
-Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek
-Sızma stratejileri geliştirmek(Yargı,Emniyet,Eğitim,Sağlık,İstihbarat,Ordu,Sivil

yeraltı örgütleri (mafya),Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler,Medya,Camiler ve tarikatlar……)

 Şeklinde ibarelerin yer aldığı,
Yine bir kısım sanıklardan elde edilen ERGENEKON ANALİZ YENİ

YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ isimli dokümanda:
“...Ergenekon içinde yer alan değerli TSK mensupları ile Kemalizm’e ve ülkesine

bağlı, insanlık onurunu ve kimliğini yitirmemiş, her meslekten sivillerin organizasyonu ile
ortaya çıkacak olan yeni yapılanma gerçekte geç kalınmış bir girişim olarak görülmelidir. Her
meslekten seçkinlerinyer alacağı sivil personel kadrosu ile Ergenekon, iç ve dış faaliyetlerinde
çok daha etkin bir güce erişecek, her alanda hareketlilik , duyarlılık ve yaptırım gücü yüksek
olanaklar kazanmış olacaktır.

…Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli personeli dışında entelektüel ve her
meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı “sivil “ personelden yararlanmakla karşılaştığı ve
bundan sonra karşılaşacağı en önemli sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir.

...Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine
aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise; iki yolu vardır:

    1-Suikast
    2-Dez-enformasyondur.
...Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi

mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttır.
...Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler ciddi biçimde

analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek
parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento
ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe
kavuşturulabilmelidir.

...Türkiye Cumhuriyeti’nin temel varlık nedeni Kemalizm’e özümseyerek inanmış,
Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş, özveriden kaçınmayan
personel kazanımı ise; çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak, ordu birlikleri
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içinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler,
yararlanılabilecek pozitif bir kaynaktır.

...Ergenekon gibi çok özel bir yapılanmanın içinde yer alması uygun görülecek sivil
personelin seçimi olabildiğince dikkat, titizlik ve özen istemektedir.

…Ergenekon benzer bir örneği kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli
deneyim elde etmiştir.

...Ergenekon içinde sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı
önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve
bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alındığında endişeler-önyargılar
kendiliğinden ortadan kalkacaktır…..”

Şeklinde ifadelerin yer aldığı,
"DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (Mastır Plan)” isimli

dokümanda; "Sızma ve Denetim Süreci" başlığı altında;
1- Mevcut devlet işleyişinin analizini yapmak,
2- Mevcut kadrolaraalternatif adaylar belirlemek ve eğitmek,
3- Sızma Stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu,

Sivil yer altı örgütleri (mafya), sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler, medya, camiler ve tarikatlar)"

 
Şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmış ,
Bu dokümanlardaki ifadelerden Ergenekon Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri

içersine de sızma ve kadrolaşma faaliyetlerini hedeflediği ,soruşturma dosyasındaki
delillerden örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içersinde yapılanma faaliyetlerini
gerçekleştirdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını örgütün amaç ve hedefleri
doğrultusunda kullanmayı amaçladıkları görülmüştür.

Soruşturma makamlarınaulaşan 23.02.2009ve 16.04.2009tarihli ihbarlarda,
şüpheliEren GÜNAY’ındiğer şüpheliler Ercan KİREÇTEPE, Erme ONAT, Mustafa Turhan
ECEVİT ile birlikteşüpheli Levent BEKTAŞ’ın sorumluluğunda Deniz Kuvvetlerinde faaliyet
gösteren illegal yapılanma içerisinde bulunduğu, bu yapılanmanın, hakkında kamu davası
açılan sanık Mustafa Levent Göktaş’ a bağlı olduğu, 02.02.2009 tarihinde Beykoz’da
ormanlık alanda vatandaşların ihbarı üzerine bulunan patlayıcı ve mühimmat ile Poyrazköy
Keçilik mevkiinde bulunan mühimmatın yasadışı eylemlerde kullanılmak üzere bu şüpheliler
tarafından gizlendiği, şüphelilerineylem gerçekleştirmek için talimat beklediklerine dair
bilgiler bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüphelinin ayrıntısı yukarıda bulunan (Tape No:5670)07.04.2009 tarihinde saat:
17.17’ de Sedat H.ile yaptığı görüşmesinde, bir şahsın fotoğraf çekmesinden ve bir araçtan
bahsedilmesine aracınAmerikan Konsolosluğundan olduğunun ifade edilmesine rağmen,
savunmasındabu görüşmenin Efes 2009 tatbikatı planlama toplantısı ile alakalı olduğunu
beyan etmesi inandırıcı olmaktan uzaktır.

Soruşturma kapsamında bu güne kadar elde edilen delillerden,Ergenekon Silahlı
Terör Örgütünün ülkemizde darbe zemini oluşturmak, demokrasiyi işlevsiz kılmak için, üç
ayrı yol izlediği görülmüştür. Bunlardan birincisi Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine
bomba atılması gibi toplumda infial uyandıracak mahiyette gerçekleştirilen eylemler, ikincisi
düzenledikleri toplantı gösteri ve yürüyüşlerinde çıkartılan olaylar, üçüncüsü de ülkedeki
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siyasi partilere müdahale ederek yaptığı faaliyetlerdir.
Şüpheli Levent BEKTAŞ’ ta ele geçen planlara göre örgütün, ülkede kargaşa

çıkarmak, farklı etnik ve dini kökenli vatandaşlara yönelen şiddet eylemleri ve propaganda ile
toplumu bölmek, iç huzuru baltalamak, yurt içinde ve uluslararası platformda yürütme
organını ve dolayısıyla da ülkemizi zor durumda bırakmak amaçları doğrultusunda yol
haritası belirlediği anlaşılmaktadır.

Bu planlarda çerçevesi çizilen, Koç Müzesinde bulunan denizaltıya yerleştirilecek
patlayıcıların yoğun öğrenci ziyareti sırasında patlatılması, Poyrazköy’de ele geçen
mühimmatın kullanılacağı vahim nitelikte suikastlerin gerçekleşmesi halinde 08.03.2009ve
17.07.2009 tarihli iddianamelerde ayrıntılı olarak açıklanan ülkede darbe zemininin
oluşturulması için gerekli kaos ortamının oluşacağı, bu eylemlerin davaya konu Danıştay
saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba atılması eylemlerinden daha fazla ses getireceği her
türlü izahtan varestedir.Şüpheli Levent BEKTAŞ’ tan ele geçen dokümanlardan, Ergenekon
Terör Örgütünün gayrımüslim vatandaşlar,özellikle de Ermeni kökenli Türk vatandaşları ile
ilgili araştırmalar yaptığı, bu kapsamda Agos gazetesi abone bilgilerini kullandığı, değişik
illerde bulunan kiliseleri, kiliselerin sorumlularını, adreslerini, iletişim bilgilerinitespit ettiği,
Kafes Eylem Planı ve ele geçen notlardanşüpheliLevent BEKTAŞ ile irtibatlı şüphelilerin
gayrimüslim vatandaşlara yönelik eylem hazırlığı içerisinde bulundukları, şüphelide ele geçen
gayrimüslim kişilere ve bu kişilere ait kurumlara, mabetlere ait bilgilerin,hakkında kamu
davası açılan sanıklar İbrahim ŞAHİN ve Fatma CENGİZ‘de ele geçen doküman ve bilgilerle
büyük ölçüde benzerlik gösterdiği,

Tüm soruşturmalara, açılan kamu davalarına, yakalanan şüpheliler ve ele geçen silah
ve mühimmata rağmen Ergenekon terör örgütünün Danıştay saldırısından sonra da suikast
planları yaptığı, hakkında kamu davası açılan sanıklar Mustafa DÖNMEZ ve İbrahim
ŞAHİN’ de ele geçen suikast planları dışında da suikastler için de hazırlık yaptığı,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
soruşturma yürütülen şüphelilerden elde edilen belgede yer alan “ Levent Bektaş’ın
ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun……Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı
bölgelere dağıtılsın…… “ şeklindeki kayıtlardan, soruşturma birimlerine ulaşan ihbarlar ,
ihbarlar sonucunda ele geçen silah, mühimmat ve eylem planları ile ortaya çıkarılan ,
şüpheliler Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT, Mustafa
Turhan ECEVİT, Ergin GELDİKAYA,Ferudun ARSLAN, Halil CURA,Ali TÜRKŞEN ve
Sadettin DOĞAN ‘dan oluşan bu yapılanmanın, hakkında kamu davası açılanMustafa Levent
GÖKTAŞ’ınkontrolünde,bir kısmı emekli TSK mensubu subaylardan yasadışı amaçlara
yönelik olarak Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan bir ekip olduğu, şüpheli Eren
GÜNAY’ ınKafes Operasyonu Eylem Planı ‘nı gerçekleştirecek ekipte “ 2’inci Hücre
Elemanı” olarak görev aldığı , bu örgütlenmeye ait olup şüpheli Levent Bektaş’tan elde edilen
ve özel yöntemlerle gizlenmiş dijital dokümanlardan “SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEME
LİSTESİ ” isimli dokümanda imzasının bulunduğu, şüphelininKafes Operasyonu Eylem
Planını hazırlayan ve hayata geçirmek üzere görevlendirilen ekip içerisinde yer aldığı
anlaşılmaktadır.

Bu imza üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kriminal Polis Laboratuarınca düzenlenen 20.11.2009 tarihli rapora göre, ileri derecede
kanaat belirtilebilmesi içinasıl imzalı belge üzerinde inceleme yapılmasının yararlı
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olacağını,ancak“SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEME LİSTESİ” isimli dokümandaki
imzanın şüpheli Eren GÜNAY’ın eli mahsulü olmasının mümkün görüldüğünün belirtildiği
görülmektedir.

Şüphelinin içerisinde yer aldığı TSK’nın kurallarına aykırı olarak askeri hiyerarşi
dışında oluşan bu örgütlenmenin yasal bir örgütlenme olmadığı ortadadır.

Yapılan aramalar sonucunda Beykoz Poyrazköy’de ele geçen mühimmat, şüpheli
Levent BEKTAŞ’ tan ele geçen Kafes Eylem Planı ve ekli dokümanların incelenmesinde,
hakkında kamu davası açılan sanıklar Mustafa DÖNMEZ ve İbrahim ŞAHİN’ de ele geçen
silah, mühimmat ve suikast planları ile benzerlikler gösterdiği, Ergenekon terör örgütünün
birbiri ile doğrudan bağlantısı bulunmayan eylem hücrelerini kullanarak toplumda kaos
yaratacak nitelikte sansasyonel eylemler planladığı,

Bu nedenle ele geçen suikast planları ve bu planları gerçekleştirme konusunda yeterli
ve elverişli silah ve mühimmatın bulundurulması, suikastleri gerçekleştirecek ekiplerin
oluşturulması eylemlerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi ve şüphelilerin eylemlerinin
bir bütün halinde cebir ve şiddet kullanılarak yasama ve yürütme organlarını ortadan
kaldırmaya, görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçları olarak nitelendirmek
gerektiği,

İhbar üzerine yapılan aramalarda ele geçen silah ve mühimmat ile ilgili olarak
şüphelilerin ruhsatsız olarak nitelikli silah ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarını işlediği
anlaşılmakla,

Şüpheli  Eren GÜNAY’ ın eylemlerineuyan Ergenekon Silahlı  Terör
Örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,

 Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen
görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan eylemine uyan TCK’nın 311/1,

Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya
tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan TCK’nın 312/1,

İzinsiz tehlikeli madde bulundurmak suçundan TCK’nın 174/1-2,
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, aynı Kanunun Ek

5.
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53,54, 58/9, 63. maddeleri

gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
 
5- Şüpheli Mustafa Turhan ECEVİT
a-Savunmaları:
Savcılık beyanı
Muvazzaf subay olduğundan Emniyetteifadesi alınmayan şüpheli; Sualtı Eğitim

Komutanlığında Deniz Yarbay rütbesi ile görev yaptığını, SAT kurs komutanı
olduğunu,görev çerçevesinde Nisan ayı içerisinde NATO’ya bağlı ülkelerin Deniz Birlikleri
tarafından gerçekleştirilen bir tatbikatta eğitici ve gözlemci sıfatıyla Akdeniz’de değişik
ülkelerde görev yaptığını, kendisinin Türk gemisi ile yurda döndüğünü,soruşturma
çerçevesinde ele geçen dokümanlar hakkında bilgi sahibi olmadığını, 22 Nisan 2009
tarihinden sonra arandığını öğrendiğinde internet yoluyla soruşturma hakkında bilgi sahibi
olduğunu,bu soruşturma çerçevesinde hakkında işlem yapılan kişilerden kimseyi
tanımadığını,aynı soruşturma kapsamında kendisi ile birlikte hakkında işlem yapılan Levent
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BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT ‘ın çalışma arkadaşları ve
denizci subaylar olduğunu, Levent BEKTAŞ’ ın emekli olduğunu,

02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık
alan içerisindetoprağa gömülü vaziyette27 Adet TNT tahrip kalıbı, 100 gram civarında
COMPOSE A plastik patlayıcı madde, 155 cm. uzunluğunda infilaklı fitil ile 3 adet elektrikli
fünye ele olayı sorulduğunda; Bu mühimmatın kime ait olduğu hakkında bilgisinin
olmadığını,

23.02.2009 tarihinde gelen bir ihbarda “20–25 gün önce Beykoz da ormanlık alan
içersinde yüklü miktarda patlayıcı bulunduğunu, Emekli Albay Levent GÖKTAŞ’ a bağlı bir
ekip tarafından bu patlayıcı maddelerin eylemde kullanılmak üzere gömüldüğünü, bu ekibin
özel eğitim almış askerlerden oluştuğunu ve Ergenekonadına eylem yapmak için Levent
GÖKTAŞ’ tan talimat beklediğini, Levent GÖKTAŞ’ tan bir emir geldiğinde ekibin harekete
geçeceği, ayrıca ekibin içersinde Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Turhan ECEVİT,
Eren GÜNAY ve Erme ONAT isimli şahısların olduğunu, bunların Ergenekon’a bağlı hareket
ettiğini ve şahıslardan cezaevinde bulunan Levent GÖKTAŞ’ ın sorumlu olduğundan”
bahsedilmektedir. İhbarın gönderildiği tarihten, kastedilen patlayıcıların 02.02.2009 tarihinde
Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık alan içerisinde ele geçen
patlayıcı ve mühimmatların olduğu anlaşılmış. Bahsedilen patlayıcıları nereden, kim
vasıtasıyla, ne amaçla temin ettiği, ele geçmeseydi bu patlayıcıları nerede ne amaçla
kullanacağı, halen cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa Levent GÖKTAŞ ile irtibatı ne şekilde
sağladığı, Bu konulardan başka kimlerin haberinin olduğu ve kendisine bu konularda yardımcı
olan başka kimlerin olduğu sorulduğunda; KendisininMustafa Levent GÖKTAŞ 'ı
tanımadığını, kendisinin görev yaptığı Kardak Operasyonu sonrasında eğitim çalışmaları
sırasında iyi bir asker olarak ismini duyduğunu, hiç bir zaman görüşmediğini, kendisini hiç
görmediğini, son zamanda internette resmini gördüğünü,

Kendisine içeriği kısaca özetlenen ihbarın tamamen iftiradan ibaret olduğunu,
ihbarda ismi geçen kişilerin kendisinin görev arkadaşları olduğunu, çoğu zaman birlikte çok
zor koşullarda görev yaptıklarını, ancak özel hayatlarında uyuşmadıkları tarafların da
olduğunu,bu ihbarın kendisinin ve bildiği kadarıyla EREN GÜNAY' ın terfi yılı olması, üst
rütbeye ve üst görevlere yükselecek olması sebebiyle yapıldığını düşündüğünü, isim
veremeyeceğini ancak önlerini kesmek , hak etmediği yerlere yükselmek isteyenlerin
isimlerini karıştırmış olabileceğini, kendisinin liyakati ile yükselebileceği bir yer olması, hiç
bir kayırmacılığın söz konusu olamayacağı bir yer olması sebebiylebu mesleği seçtiğini,
kendisini hiç bir vaat, hiç bir emrininandığı doğrular dışında yönlendiremeyeceğini, bir
oluşum içerisinde yer almasının, kanun dışı eylemler içerisinde bulunmasının söz konusu
olmadığını,

Aynı doğrultuda yapılan başka bir ihbarda; “Önceki ihbarında adı geçen şahısların
Ergenekon adına yeni eylemler yapmak için hazırlık yaptıkları, ellerinde yüklü miktarda
patlayıcı ve silah bulunduğu, zaman olarak biraz bekleyecekleri, Levent GÖKTAŞ’ ın serbest
bırakılmaması durumunda Ergenekon Savcılarına yönelik büyük bir eylem yapacakları, bu
eylem için ellerinde bulunan patlayıcı ve silahları Bedrettin DALAN’ a ait araziye
gömdükleri, bu olaydan DALAN’ ın haberi olduğundan” bahsedilmektedir. İhbar
doğrultusunda yapılan çalışmalarda, ihbarda patlayıcı ve mühimmatın gömüldüğü
yerin,soruşturma kapsamında halen firari olan Bedrettin DALAN ile ilişkili İstek Servis
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Eğitim Ve Oto Kiralama Ticaret A.Ş.’ne ait olduğu anlaşılmış. Adı geçen şirkete ait olduğu
anlaşılan Beykoz İlçesi Poyraz Köyü Keçilik Mevkii 138 ada/parsel içerisinde binaları olan
tarla ve bahçe ile çevresinde 21-25.04.2009 tarihlerinde yapılan kazı çalışmaları neticesinde;

15 adet dolu lav silahı, 6 adet boş lav silahı, 14 adet el bombası, 24 adet el bombası
fünyesi, 450 gram C 3 patlayıcı madde, 7 adet hakem bombası, 3 adet gösteri bombası, 5 adet
bubi tuzağı, 2 adet kullanılmış bubi tuzağı, 23 adet işaret fişeği, 45 adet sis bombası, 15 adet
aydınlatma fişeği, 30 metre uzunluğunda infilaklı fitil (Korteks), 38 metre uzunluğunda
saniyeli fitil, 3017 adet çeşitli çaplarda fişek, ele geçirilerek ihbarın doğruluğu teyit edilmiş,
bahsedilen patlayıcıları nereden, kim vasıtasıyla, ne amaçla temin ettiği, ele geçmeseydi bu
patlayıcıları nerede, ne amaçla kullanacakları, tüm bu malzemeleri ne şekilde gömdükleri, bu
konulardan başka kimlerin haberinin olduğu, kendisine bu konularda yardımcı olan kimsenin
olup olmadığı, bu malzemeler haricinde, sakladıkları ya da gömdükleri başka malzemelerin
olup olmadığı, soruşturma kapsamında halen firari sanık durumunda bulunan Bedrettin
DALAN’ ın bu konudan haberinin olup olmadığı ve tutuklu Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ın
talimatlarını kendisine ne şekilde, kimler vasıtasıyla ulaştırdığı sorulduğunda; Yukarıda
açıklamalarını aynen tekrar ettiğini, bu ihbar ve ihbar sonucu ele geçen mühimmat ile hiç bir
ilgisinin bulunmadığını, kendisini motive edecek göreve bağlayacak tek hususun şehitlik ve
gazilik olduğunu, kendisinin bu beklentiye girerken hukuk dışı her hangi bir yol takip ederek
bu amaca ulaşacağını ümit etmediğini, hiç bir gücün kanun dışı bir eylem içerisine girmesini
sağlamayacağını o nedenle bu ihbarın içeriğini de şahsı adına reddettiğini, ele geçen silahların
bulunduğu arazinin TSK ya ait olmadığını, ancak eğitim faaliyetleri sırasında kullanılan bir
arazi olduğunu, arazinin sahibi olduğu söylenen BEDRETTİN DALAN' ı hiç görmediğini ve
kendisinin tanımadığını, sadece onun vakfının işlettiği bir okulda kızının psikolojisi açısından
mevcudu az olan bir sınıfta eğitim alması gerektiğinden öğretmen olan eski eşinin de
görüşünü alarak kaydını yaptırdığını,bir yıl kadar eğitim gördüğünü, kendisinin eşinden
boşandıktan sonra bu okuldan alıp başka bir okula kaydını yaptırdığını, İstek Vakfının
okuluna kayıt yaptıracağı sırada okul ücretinde indirim yapması için BEDRETTİN DALAN' a
ricacı olması yönündeki tavsiyeleri onuruna sığdıramadığı için reddettiğini, normal uygulanan
eğitim ücretini kabul ederek çocuğunu kaydettirdiğini,

 13.05.2009 tarihinde alınan bir ifade doğrultusunda yakalanan ve 15.05.2009 günü
sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Ergin GELDİKAYA ile beraberinde gözaltında
tutulan Hakan ARSLAN, Aşkın LALE, Şahin ÖZEN isimli şahıslar ile Ali Rıza
ÇOBANOĞLU ve Hüseyin ÇEPNİOĞLU isimli şahısları tanıyıp tanımadığı ve tanıdığı
şahıslar ile olan ilişkilerinin neler olduğunu detaylı bir şekilde açıklaması sorulduğunda;
Şahin ÖZEN’ in Denizci Astsubay olduğunu, emekli olduğunu, Kardak krizinin yaşandığı
dönemde kendi isteği ile ayrıldığını bildiğini, diyalogunun bulunmadığını, Aşkın LALE’ nin
SAT 'da görev yapmış bir astsubay olduğunu, Aşkın LALE ile her hangi bir diyalogunun
olmadığını, Ergin GELDİKAYA’ nın eski bir SAT Astsubayı olduğunu, kendinden
kaynaklanan sebeplerle SAT ihtisasının kaldırıldığını, buna hastanenin karar verdiğini, daha
sonra normal bir Denizci Astsubay olarak atamasının yapıldığını , kendisi ile her hangi bir
diyalogunun olmadığını, ismi geçen diğer kişileri tanımadığını,

Mustafa Levent GÖKTAŞ’ a ait 0312441…. numaralı telefonun, kendisinin
kullanmakta olduğu0533 697….numaralı telefonu ile 30 kez görüşme kaydının bulunduğu ,
Mustafa Levent GÖKTAŞ ile ilişki ve irtibatları sorulduğunda; 0533 697….numaralı
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telefonun kendisine ait olduğunu, Mustafa Levent GÖKTAŞ ile bir şekilde telefon ile
görüşmediğini,

Levent BEKTAŞ ,Eren GÜNAY, Erme ONAT ,Ercan KİREÇTEPE’
ninarkadaşlarıolduğunu, kendileri ile sık sık görüştüğünü,

Tape No: 5709 07.03.2009 tarihinde saat: 11.20 sıralarında Atilla İ. T İsimli şahıs ile
yaptığı görüşme sorulduğunda; Atilla İ. T. İsimli şahısın Deniz Harp okulu mezunu olduğunu,
sonrasında sivil yaşamı tercih ettiğini, Amerika da uzun yıllar kalmış bir arkadaşı olduğunu,
yurtdışında kendisinin emlak kiralama işi ile uğraştığını ancak yakın zamanda Türkiye ye
döndüğünü bildiğini,görüşmenin kendisinin çalıştığı şirketten ayrılması ve ayrılırken
kendisine ait %5 lik hissesi ve alacağı ile ilgili dava hakkında olduğunu, Kendisine moral
vermek için konuştuklarını.

Tape No: 5711 11.04.2009 tarihinde saat: 11.24 sıralarında 05324111709 nolu
telefonu kullanan Caner Y. İsimli şahıs ile yaptığı görüşmede özetle; …CANER’ in
“Kurtarma su altı TÜRKİYE de bi tane ÜMİT abi diyor ki” dediği, Kendisinin “ Ne diyor”
dediği, CANER’ in “Eee çok faydalı bi iş yapıyor dedi yani devamlı şey yapsın dedi” dediği,
Kendisinin “Haa devam etsin dedi değil mi?” dediği, CANER’ in “Tabi tabi devamlı uyuyor
dedi ” dediği, Kendisinin “Haa tamam ne yapıyorsunuz nerdesiniz” dediği, CANER’ in
“İşteyiz biz biz şey miyiz yani, işimiz gücümüz var ya” dediği, Kendisinin “ Ya ya” dediği,
CANER’ in “(...anlaşılmadı) yapmıyoruz biz” dediği, Kendisinin “ Bana bak yalnız o göbek
ne olmuş sende ya” dediği, CANER’ in “Bende göbek yok ki fitil yani” dediği, Kendisinin
“Ya ne o ya akşam o gördüğümde tanıyamadım ben göbekten yani” dediği, CANER’ in
“Öndeki silahları görmüşsündür” dediği, Kendisinin “(gülüyor) ” dediği, CANER’ in “İki tane
silah var” dediği, Kendisinin “Ya bırak ya” dediği, CANER’ in “Biri (...anlaşılmadı) biri sol”
dediği, Kendisinin “ Ya bırak ya” dediği, CANER’ in “Ciddi söylüyorum ya Bir simith
vesson var yanında da benim Kırıkkale ile Zigana var 4 tane valla” dediği, Kendisinin “Hee
tamam tamam ben bi ara geleceğim konuşacağım ÜMİT hoca size bakmıyor demek ki tamam
mı? ” dediği, CANER’ in “Harbi söylüyorum ya ve onların 8 tane şarjörü var” dediği,
Kendisinin “Hee tamam” dediği, CANER’ in “Üzerimde o sıra yüklüydüm yani onları
görmüşsün.” dediği, Kendisinin “Eyvallah eyvallah…” dediği, şeklinde görüşme olduğu tespit
edilmiş. Görüştüğü Caner isimli şahıs ile görüşmede geçen Ümit Hoca isimli şahısların kimler
olduğu. Bu şahıslarla ilişkisinin neler olduğu. Caner’in niçin bu kadar çok sayıda silah
bulundurmakta olduğu. Bu silahlar hakkında ve bahse konu görüşme hakkında detaylı bilgisi
sorulduğunda; Caner Y.’ nin kendilerinden emekli olmuş bir Astsubay olduğunu, Caner Y.’
nin Pendik’te bir tersane sahibinin korumalığını yapmakta olduğunu, bir eğitimden dönerken
kendisini arabalı vapurdan inişte gördüğünü, bu telefon görüşmesinin kilo aldığı hususunda
yaptığı espiri ile ilgili olduğunu, Caner Y.’ nin de tişörtünün altındakilerin silah olduğunu
ifade ettiğini,

Tape No: 5714 15.04.2009 tarihinde saat: 19.02 sıralarında 05322536361 nolu
telefonu kullanan Eren GÜNAY ile yaptığı görüşmede özetle; … Kendisinin “İyi akşamlar
EREN. Ne ... (anlaşılmadı)” dediği, EREN’ in “Sağolun efendim. E benim Cuma günü eeeee
toparlanıyoruz bizde. Eğer müsaitseniz bekleriz” dediği, Kendisinin “E cuma günü ben şeye
gidiyorum ya, Ankara ya gidiyorum ama yetişebilirsem gelirim Eren cim. ” dediği, EREN’ in
“Yani kaç olursa olsun eee o ekip geliyor ya toplantı, o şekilde. Bende sıra eee Cuma akşamı
bizdeyiz. Bilginiz olsun.” dediği, Kendisinin “Tamam Eren. Tamam. Sağolasın.” dediği,
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EREN’ in “Tamam. Selamlar efendim. Görüşmek üzere.” dediği, Kendisinin “Sağol sağol.
Görüşmek üzere Eren... ” dediği, şeklinde görüşme olduğu tespit edilmiş. Görüştüğü EREN
isimli şahıs ile olan ilişkisini detaylı bir şekilde anlatması. Görüşmede “Sağolun efendim. E
benim Cuma günü eeeee toparlanıyoruz bizde. Eğer müsaitseniz bekleriz” derken ne
kastedildiği, nerede ve hangi amaçla toparlandıkları, bu toplantıları hangi sıklıkla yaptıkları,
toplantıda konuşulan konuların neler olduğu, bu toplantıya başka kimlerin katıldığı, ayrıca
“Yani kaç olursa olsun eee o ekip geliyor ya toplantı, o şekilde. Bende sıra eee Cuma akşamı
bizdeyiz. Bilginiz olsun.” derken o ekipten kastın ne olduğu, bu ekibin kimlerden oluştuğu,
bahse konu ekiple birlikte herhangi bir legal veya illegal toplantı veya eyleme katılıp
katılmadığı ve görüşmede geçen ekip ve diğer konular hakkında detaylı bilgisi sorulduğunda;
Birlikte çalıştıkları arkadaşları ile zaman zaman akşamları bir araya gelip sohbet ettiklerini,
bunun eşler ile birlikte bir araya geldiği zamanlarda olduğunu, o akşam Eren GÜNAY’ ın
kendisini evine davet ettiğini görüşmenin bununla ilgili olduğunu,

Tape No: 5715 17.04.2009 tarihinde saat: 22.07 sıralarında 0533477…. nolu telefonu
kullanan Levent BEKTAŞ ile yaptığı görüşmede özetle; … Kendisinin “Aşağıda da şey var,
altımda benim EREN oturuyor da” dediği, LEVENT’ in “Hımm” dediği, dediği, Kendisinin
“Biraz önce, biraz önce onlara indim. Eeee ERCAN lar falan filan böyle toplanmışlar. ”
dediği, LEVENT’ in “Hımm” dediği, Kendisinin “Bana da söylemişlerdi de ben Ankara
dayım, gelemem demiştim. Kaynatıyorlar orda. ” dediği, LEVENT’ in “Erenler de mi? ”
dediği, Kendisinin “Erenler de. ” dediği, LEVENT’ in “Arayayım da si… edin i…..leri”
dediği, Kendisinin “Ha bi taciz, bi taciz et onları sen. Tamam mı?. Eren şey” dediği,
LEVENT’ in “Aramıyorsunuz lan, topunuzun deyip kapatayım.” dediği, Kendisinin “Aynen
öyle de tamam mı? Nasıl, keyfin nasıl?...” dediği, LEVENT’ in “Ne yapıyor? Gençler ne
yapıyor? İyiler mi? ” dediği, Kendisinin “iyiler abi iyiler işte yani. Herkesle bi enayilik var
bakalım yani. Bi yüz yüze ben senle aslında konuşmak istedim de olmadı yani denk
gelemedik. Şimdi de pazartesi de gidiyorum…” dediği, LEVENT’ in “Olum bi ara işte, ben
aramasam aradığı yok, bi kere. ” dediği, Kendisinin “Ya do, do doğru söylüyorsun. Doğru
söylüyorsun. YA BİRAZ TELEFONLA BÖYLE... (ANLAŞILMIYOR) ALTINDA
KONUŞMAK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR DA. TELEFONLA FALAN BÖYLE
KONUŞMAK İSTEMİYORUM TAMAM MI? GELMEMİZ LAZIM. Gelmememizde işte
gelemedik. Geçen hafta böyle yoğunduk...” dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmıyor) morali
bozuldu burada böyle” dediği, sizin“Şimdi birazcık daha iyi gibi sanki ama abi değişik değişik
şeyler oluyor, bilmem neler oluyor. Yani eee millet” dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmıyor)
edecek bak ORHAN, ben sana söyleyeyim” dediği, Kendisinin “Bilmiyorum. Millet belden
aşağı vurmaya falan başladı” dediği, LEVENT’ in “Kim o? ... (anlaşılmıyor)” dediği,
Kendisinin “Kim, kim bilmiyoruz yani aslında. İşte bunlar hep mektup furyası bilmem ne
falan dönüyor” dediği, LEVENT’ in “Hala mektup mu var?” dediği, Kendisinin “Yaa ne
zaman yok ki abi. Bu işin şeyini çıkarttılar artık yani” dediği, LEVENT’ in “A, Ali
TÜRKCAN hakkında bir şey yok dimi” dediği, Kendisinin “Yani” dediği, LEVENT’ in “...
(anlaşılmadı) nerde?” dediği, Kendisinin “Bilmiyorum abi yani ben işte bunları konuşacağım
senle yani, Ali TÜRKCAN, ben, ERCAN yani” dediği, LEVENT’ in “Yok, yok ya” dediği,
Kendisinin “Yani neyse” dediği, LEVENT’ in “Abi. Allah hepinize hayırlı emeklilik de
versin. Hayırlı görev versin ama hayırlı emeklilikte versin” dediği, Kendisinin “Hayırlı
emeklilik de versin. Kesinlikle yani. Sende şeyin, şeyin telefon numarası var mı? GÖKHAN
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D.nin…” şeklinde görüşme , görüştüğü Levent BEKTAŞ ile görüşmede geçen Eren, Ercanlar
ve Gökhan D. isimli şahıslar ile olan ilişkilerini detaylı olarak anlatması, Eren isimli şahsın
evinde kimin neden ne amaçla ne zaman toplandığı, bu toplantının amacının ne olduğu, bu
toplantıları hangi sıklıkla yaptığı, bu toplantıyaLevent’in çağırılmamasının sebebinin ne
olduğu, kendisinin Levent’le konuşmak istediği ancak telefonda konuşmak istemediği
konuların neler olduğu, bu konular hakkında detaylı bilgisi, görüşmede geçen mektup furyası
hakkında detaylı bilgisi, Ali TÜRKCAN hakkında merak ettiği şeyin ne olduğu, Levent’in
kendisiyle Ali TÜRKCANve Ercan’ la konuşacağı konu hakkında detaylı bilgisi
sorulduğunda; Yurtdışı görevine gitmeden 2-3 hafta kadar önce Kurtarma ve Sualtı Komutanı
Albay ORHAN YÜCEL’ in kendisini çağırdığını, konunun gizli kalmasını hatırlatarak
hakkında ihbar olduğunu, Ergenekon ile irtibatlı olduğunu, mühimmat gömdüklerinin iddia
edildiğini söylediğini, Albay ORHAN YÜCEL’ in seni tanıyoruz ama böyle bir şey var
dediğini,kendisinin de çok sinirlendiğini, mensubu olduğu kurumun geldiği noktanın üzücü
olduğunu ifade ettiğini,Deniz Kuvvetleri içerisinde isimsiz ve imzasız ihbar mektupları ile
yıpratma amaçlı ihbarların yapıldığının görüldüğünü, kendisinin terfi yılı olması ve kendinden
emin olma sebebiyle bu ihbarı olağan ve önemsiz gördüğünü, bir kısım arkadaşlarla ihbarda
ismi geçen ERCAN KİREÇTEPE ile de bu durumu konuştuklarını, ERCAN KİREÇTEPE’
nin de çok üzüldüğünü ancak asılsız olduğunu düşündüğü için fazlada ciddiye almadığını, bu
ihbar konusunu, ORHAN Albay’ ın kendisine anlattığı hususları LEVENT BEKTAŞ ile hiç
konuşmadığını,

Evinde yapılan aramada ele geçenel bombasını nereden ve ne amaçla temin ettiği, bu
bombayı herhangi bir yerde kullanıp kullanmadığı, bu bombayı evin de ne amaçla
bulundurduğu, bunun gibi içi boşaltılmış veya kullanılabilir durumda olan başka el
bombalarının olup olmadığı ve bu konu hakkında detaylı bilgisi sorulduğunda; SAT subayı
olarak göreve başladığı dönemde eğitim alanında bulduğu patlamamış bir bombanın metal dış
gövdesi olduğunu, bir anı olması sebebiyle sakladığını, başka bir amacının olmadığını, bu
şekilde başka bir silahının da olmadığını, kendisinin yasadışı her hangi bir oluşum içerisinde
yer almasının söz konusu olmadığını, kendisi arandığını öğrendiğinde pasaportunun üzerinde
olduğunu, Amerika'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a gitme imkânının olduğunu, sahip olduğu
birikimin görevi gereği edindiği tecrübelerin yurtdışında hayatını idame ettirmesine olanak
sağlayacak düzeyde olmasına rağmen kendisinin ülkesine dönmeyi resmi makamlara teslim
olmayı düşündüğünü, suçsuz olduğunu, veremeyeceği her hangi bir hesabının olmadığını
beyan etmiştir.

Sorgu beyanı
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, herhangi bir terör örgütü ile bağlantısının

olmadığını, Beykoz'da ormanlık arazide yapılan kazılarda ele geçirilen ateşli silahlar ve
patlayıcılar ile de herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, suçlamalarla ilgili olarak
C.Savcılığında ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu, beyanlarını aynen tekrar ettiğini ve doğru
olduğunu, Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarına ekleyeceği veya bu beyanlarından
çıkaracağı herhangi bir hususun bulunmadığını,

Halen Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığında SAT Kurs Komutanı olarak görev
yaptığını, görev yaptığı birliğin Beykoz’da bulunduğunu, 2007 yılı atamaları ile bu birliğe
geldiğini, yaklaşık 2 yıldır bu birlikte görev yaptığını,

 Halen kullanmakta olduğu telefon numarasının 0 533 697…. nolu telefon numarası
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olduğunu, bu telefonu 3–4 senedir kullandığını, kendi adına kayıtlı olduğunu, başka da
kullandığı herhangi bir telefon numarasının olmadığını, bu telefon ile yapılan görüşmelerin
kendisine ait olduğunu, çok istisnai olarak başkasının kullanmış olabileceğini,

Kendisine okunan 5709, 5711, 5714, 5715 sıra numaralı iletişim tespit
tutanaklarındaki görüşmelerin kendisine ait olduğunu, bu görüşmeleri Cumhuriyet
Savcılığındaki beyanlarında da ayrıntılı olarak açıkladığını, suç unsuru içermeyen olağan
görüşmeler olduğunu,

Kendisinin Mustafa Levent GÖKTAŞ ile hiçbir telefon görüşmesinin olmadığını.
Bunda kesinlikle bir yanlışlık olduğunu. Kendisi Mustafa Levent GÖKTAŞ ile bu güne kadar
yüz yüze ve telefon ile hiç görüşmediğini, Mustafa Levent GÖKTAŞ’ ı tanımadığını,

Levent BEKTAŞ' ı tanıdığını, kendisi ile İstanbul'da aynı birlikte toplamda 4-5 yıl
çalıştıklarını, Levent BEKTAŞ' ın emekli olduğunu, birlikte çalıştığı için kendisini tanıdığını,
telefon görüşmelerinin hal hatır sorma şeklinde olduğunu, kendisi Levent BEKTAŞ' ı askeri
lise yıllarından beri tanıdığını, görüşmelerinin o yıllardan beri devam ettiğini, hatta bir dönem
aynı takımda görev yaptıklarını,

Ercan KİREÇTEPE' i Harp Okulu yıllarından beri tanıdığını, kendisi ile sürekli
görüştüklerini iş ve mesai arkadaşı olduklarını, yaptığı görüşmelerin olağan görüşmeler
olduğunu,

Erme ONAT’ ı SAT olduktan sonra tanıdığını, meslek arkadaşı ve astı olduğunu,
kendisi ile telefon görüşmelerinin olduğunu,

Eren GÜNAY ' ı da SAT olduktan sonra tanıdığını, Eren GÜNAY' ın kendisinden
kıdemsiz olduğunu, meslek icabı Eren GÜNAY ile de görüşmelerinin olduğunu,

İstek Servis Eğitim ve Oto Kiralama Ticaret AŞ' ye ait arazide silah ve
mühimmatların bulunduğu yerin kendi birlik sınırları içinde olmadığını, birliğe yakın
olduğunu, mühimatların ve silahların bulunduğu bu yere normal araçlarla ulaşmak için kendi
nizamiye nöbetçilerinin olduğu yerden geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde keçi yolları tabir
ettikleri dar yollardan, patikalardan ulaşma imkânı bulunduğunu, 2007 yılında birlik sınırları
içerisinde bot ambarı inşaatı yapıldığını, bu dönemde buraya bir şantiye kurulduğunu, burada
çalışanların sivil kişiler olduğunu, bunların giriş çıkış ve kontrolleri konusunda kendisinin
herhangi bir bilgisinin olmadığını,

Bedrettin DALAN' ı basından tanıdığını, Bedrettin DALAN ile telefon veya yüz yüze
görüşmesinin bulunmadığını,

İhbarda kendi isminin neden geçtiğini bilmediğini, kendi düşüncelerine göre bu yıl
terfi beklediğini SAT Grup Komutanlığına teklif edildiğini bildiğini, kendisinin bu göreve
gelmesini istemeyen, engellemeye çalışan kişi veya kişiler olabileceğini, yükselmesini
engellemek için bu şekilde bir ihbar yapıldığını, aynı şekilde Eren GÜNAY’ ın da Kurs
Komutanlığına teklif edildiğini, bu olayda onun da isminin geçtiğini beyan etmiştir.

b-Elde Edilen Deliller :
Şüphelinin Beşiktaş İlçesi Konaklar Mahallesi Org. İzzet Aksalur Caddesi Deniz

Subay Lojmanları 1. Apt. No:6 sayılı adresinde;
- (1) adet 357258006063484 IMEI numaralı Motorola marka cep telefonu
- (1) adet içi boşaltılmış pimi olmayan ve menşei okunamayan el bombası
- (1) adet üzerinde 2003 BGM mühendislik yazan not defteri
- (1) adet siyah kaplı üzerinde “Tower notes” yazılı not defteri
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- (1) adet sarı kaplı üzerinde kalemle “TURHAN” yazılı ajanda
- (1) adet 5G552DDZRS9 seri nolu Ipod
- (1) adet 512 Mb seri numarası olmayan kingston marka flash disk
- (2) adet 19 ve 20 olarak numaralandırılan CD
- (1) adet WXH1O8934264 seri nolu üzerinde WD yazılı harici hard disk
- (9) adet 21 den 29 a kadar numaralandırılan CD ve DVD ele geçirilmiştir.
Şüpheliye ait dijital verilerin incelenmesinde ele geçen bir kısım dokümanların

görevi ile ilgili gizli belge niteliğinde olduğu,belge içeriğinin soruşturma ile doğrudan ilgisi
bulunmadığı anlaşıldığından belge örneği dosyaya eklenmemiş,2010/11 numaraya kayden
adli emanete alınmıştır.

c-Telefon Görüşmeleri:
Tape No: 5707 06.03.2009 saat:20.00 tarihinde Ercan KİREÇTEPE ile yaptığı

telefon görüşmesinde özetle; … MUSTAFA’ nın “Çıkıyor musunuz” dediği, ERCAN’ ın “He
şuanda evden çıkıyoruz abi aşağıya doğru iniyoruz” dediği, MUSTAFA’ nın “Tamam tamam
adresi biliyor musun” dediği, ERCAN’ ın “Abi bizim sokağın bir aşağısı ikinci sokak” dediği,
MUSTAFA’ nın “İkinci sokak hangi daire hangi apartman” dediği, ERCAN’ ın “Hemen en
yakındaki apartman” dediği, MUSTAFA’ nın “Nasıl ilk baştaki blok” dediği, ERCAN’ ın
“Yav onlardan biri bende bilmiyorum bakacağız abi gidince oraya” dediği, MUSTAFA’ nın
“Peki tamam tamam tamam” dediği, ERCAN’ ın “Sen nerdesin” dediği, MUSTAFA’ nın
“Tamam bende geliyorum tamam” dediği, ERCAN’ ın “Tamam abi hadi görüşürüz” dediği,
MUSTAFA’ nın “Tamam mı?” dediği,

Tape No: 5708 06.03.2009 saat:20.16 tarihinde Ali TÜRKŞEN ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; ALİ’ nin “Efendim” dediği, MUSTAFA’ nın “Komutanım ııı” dediği,
ALİ’ nin “Hı VOLKAN sokak” dediği, MUSTAFA’ nın “Volkan sokak” dediği, ALİ’ nin
“Aşağıya doğru inince” dediği, MUSTAFA’ nın “Hangisi” dediği, ALİ’ nin “...(anlaşılmıyor)
sokak” dediği, MUSTAFA’ nın “Gördüm tamam oldu” dediği, ALİ’ nin “Gel gel tamam”
dediği,

Tape No: 5712 25.03.2009 tarihinde saat 13.27’ de Mustafa Turhan ECEVİT ile Ali
TÜRKŞEN arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; ALİ TÜRKŞEN’ in “Efendim
Turan” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Komutanım aramışsınız emredin.”
dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in “Eee estağfurullah ya haber alamıyorumne zamandır sizlerden bir
merak ettim bakıyım. Sen dedim Ercan la ne yapıyorsunuz diye berabermişsiniz meğer”
dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Evetperiyodiğe çıktık komutanım işte dün ve
bugün” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in “Tamam hıı.” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in
“Yarın mesaideyiz kısmetse” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in“Tamam iyi konuşuruz görüşürüz.”
dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “ Tamam ...(anlaşılmadı) ” dediği, ALİ
TÜRKŞEN’ in “Ne yapıyor çocuklar devam.” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in
“Devam efendim herhangi bir yaramazlık yok” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in “Şeyde eee. EDS
de, EDS diyorum ya kursta kimse yok herhalde büroda.” dediği, MUSTAFA TURHAN
ECEVİT’ in “İrfanın olması lazım ama işte bu saatlerde belki yemekte olabilir” dediği, ALİ
TÜRKŞEN’ in “Hıı tamam oldu tamam bir arıyım da şey eee söyle adını isimler lazım
çocukların yine hazırladığı kitapların falan.” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in
“Anladım anladım efendim” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in “Yemek yapıyor musunuz bunlara ne
yapıyorsunuz .” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Yapacağız efendim kısmetse
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yapacağız” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in “Ne zaman Çarşamba.” dediği, MUSTAFA TURHAN
ECEVİT’ in “Yani daha tam evet yani Perşembe veya Çarşamba” dediği, ALİ TÜRKŞEN’ in
“Tamam nerde yapıyorsunuz.” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Daha işte onlara
birkaç yer buldular karar vermedik” dediği, …

Tape No: 5714, 15.04.2009 tarihinde saat 19.02’ de Mustafa Turhan ECEVİT ile
Eren GÜNAY arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; MUSTAFA TURHAN
ECEVİT’ in “Alo” dediği, EREN GÜNAY’ ın “İyi akşamlar efendim.” dediği, MUSTAFA
TURHAN ECEVİT’ in “İyi akşamlar EREN. Ne... (anlaşılmadı) ” dediği, EREN GÜNAY’ ın
“Sağolun efendim. E benim Cuma günü eeeee toparlanıyoruz bizde. Eğer müsaitseniz
bekleriz.” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “E cuma günü ben şeye gidiyorum ya,
Ankara ya gidiyorum ama yetişebilirsem gelirim Eren cim. ” dediği, EREN GÜNAY’ ın
“Yani kaç olursa olsun eee o ekip geliyor ya toplantı, o şekilde. Bende sıra eee Cuma akşamı
bizdeyiz. Bilginiz olsun.” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Tamam Eren. Tamam.
Sağolasın. ” dediği, EREN GÜNAY’ ın “Tamam. Selamlar efendim. Görüşmek üzere. ”
dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Sağol sağol. Görüşmek üzere Eren. ” dediği,
EREN GÜNAY’ ın “Sağol. ” dediği,

Tape No: 5715, 17.04.2009 tarihinde saat 22.07’ de Mustafa Turhan ECEVİT ile
LEVENT BEKTAŞ arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; LEVENT’ in “Ben
aramasam arıyacağınız yok ha.” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Vay. LEVENT la
oğlum Ankara daydım lan. Yoldayken de sen mi aradın?” dediği, LEVENT’ in “Hainsiniz
oğlum siz.” … “ MURAT, MURAT N. la kapıştın işten değil mi? ” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “He kapıştım işte. Gidecek adam bulamadılar bu sefer gerçekten şey
yapamadılar.İyi dedim giderim. Onun için işlemleri halletmeye Ankara ya gitmiştim. ” dediği,
LEVENT’ in “hııı ne yapıyor Ankara da kiler? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“Ankara da kiler iyi abi. Bi yaramazlık yok. Ben geldim, YEŞİM gitti oraya işte. ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Aşağıda da şey var, altımda benim EREN oturuyor da. ” dediği,
LEVENT’ in “Hımm” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Biraz önce, biraz önce onlara
indim. Eeee ERCAN lar falan filan böyle toplanmışlar. ” dediği, LEVENT’ in “Hımm”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Bana da söylemişlerdi de ben Ankara dayım, gelemem
demiştim. Kaynatıyorlar orda. ” dediği, LEVENT’ in “Eren ler de mi? ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Eren ler de. ” dediği, LEVENT’ in “Arayayım da s…redim i….leri”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ha bi taciz, bi taciz et onları sen. Tamam mı? Eren şey,
” dediği, LEVENT’ in “Aramıyorsunuz lan, topunuzun deyip kapatayım. “ dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Aynen öyle de tamam mı? Nasıl, keyfin nasıl? ” dediği, LEVENT’ in
“İyiyim be baba. Ne olsun? Çalışıyoruz, koşturmaca, stres her gün devam bi yaramazlığı yok.
Allahım bugünlerimizi aratmasın. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Sen ne taraftasın,
karşıda mısın? Bu tarafta mısın? ” dediği, LEVENT’ in “Ben sizin tarafta olsam gelirim sana
merak etme. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hım. ” dediği, LEVENT’ in “Evdeyim.
Burada Büyükçekmece de, bi yere oturdum kafa çekiyorum, ne yapayım. ” dediği, Mustafa
Turhan ECEVİT’ in “Tek başına mı? ” dediği, LEVENT’ in “Tek başımayım. ... (anlaşılmadı)
babayla beraber orda, o çıkamadı. ” … “Ne yapıyor? Gençler ne yapıyor? İyiler mi? ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “İyiler abi iyiler işte yani. Herkesle bi enayilik var bakalım yani.
Bi yüz yüze ben senle aslında konuşmak istedim de olmadı yani denk gelemedik. Şimdi de
pazartesi de gidiyorum. ” dediği, LEVENT’ in “Ayran filan içtim. Oğlum atlayıp gelsenize
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ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “ Ha” dediği, LEVENT’ in “Bi yemeğe gelin, bi
şey yapalım. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “E Ercan la da konuştuk aslında da işte”
dediği, LEVENT’ in “Olsun... (anlaşılmadı) yaparız bi tane s…tir et i….yi ya. Onlar şey
yapmaz. Akşam üstü, akşam daha doğrusu ortada bi yerde buluşuruz... (anlaşılmadı) ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Tamam ben, ben gidim gelim de işte iki haftalık falan bir şey
olacak ondan sonra”… “Ya do, do doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ya biraz telefonla
böyle ...(anlaşılmıyor) ALTINDA KONUŞMAK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR DA.
TELEFONLA FALAN BÖYLE KONUŞMAK İSTEMİYORUM TAMAM MI? GELMEMİZ
LAZIM. Gelmememizde işte gelemedik. Geçen hafta böyle yoğunduk. ” dediği, LEVENT’ in
“Ne zaman gelirsin? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Heh” dediği, LEVENT’ in “Kurs
başladı mı? Kurs başladı mı? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kurs daha başlamadı
işte başlayacak o da Mayıs başında başlayacak. ” dediği, LEVENT’ in “Eyi. Tayinler belli
oldu mu, önce onu sorayım. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok tayinler belli olmadı
zaten herkes ona kitlenmiş durumda. ” dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmıyor) ” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok. ” dediği, LEVENT’ in “... (anlaşılmıyor) morali bozuldu
burada böyle” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Şimdi birazcık daha iyi gibi sanki ama
abi değişik değişik şeyler oluyor, bilmem neler oluyor. Yani eee millet” dediği, LEVENT’ in
“... (anlaşılmıyor) edecek bak ORHAN, ben sana söyleyeyim. ” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Bilmiyorum. Millet belden aşağı vurmaya falan başladı. ” dediği, LEVENT’ in
“Kim o? ... (anlaşılmıyor) ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kim, kim bilmiyoruz yani
aslında. İşte bunlar hep mektup furyası bilmem ne falan dönüyor. ” dediği, LEVENT’ in
“Hala mektup mu var? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yaa ne zaman yok ki abi. Bu
işin şeyini çıkarttılar artık yani” dediği, LEVENT’ in “A, ALİ TÜRKCAN HAKKINDA BİR
ŞEY YOK DİMİ. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yani. ” dediği, LEVENT’ in “...
(anlaşılmadı) nerde? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “BİLMİYORUM ABİ YANİ
BEN İŞTE BUNLARI KONUŞACAĞIM SENLE YANİ, ALİ TÜRKCAN, BEN, ERCAN
YANİ. ” dediği, LEVENT’ in “Yok, yok ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yani
neyse. ” dediği, LEVENT’ in “Abi. Allah hepinize hayırlı emeklilik de versin. Hayırlı görev
versin ama hayırlı emeklilikte versin. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hayırlı
emeklilik de versin. Kesinlikle yani. Sende şeyin, şeyin telefon numarası var mı? GÖKHAN
D.nın. ” dediği, LEVENT’ in “Yok be abi. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok dimi.
” dediği, LEVENT’ in “Yok. O İstanbul da dimi. Ha yok... (anlaşılmıyor) Kuveyt tey di o ya.
” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yani. Kuveyt te miydi? ” dediği, LEVENT’ in “O
Kuveyt’teydi tabi ya. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ulan bilseydim uğrardım. Ben
Gölcüğe geldi, Gölcüğe geldi diye biliyordum.Uğrardım. ” dediği, LEVENT’ in “Ha onu
bilmiyorum ben. Benim, benim bildiğim çok eski abi. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“Hee. OĞUZ bi problem yapmışta” dediği, LEVENT’ in “Ya Oğuz ile ben konuştum. Geçen
gün beni aradı. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hımm” dediği, LEVENT’ in “Tayinle
ilgili hatta. Bende ona bir şeyler söyledim. Birileriyle gidip konuşmasını söyledim. Ama
onunla ilgili bende çaktırmadan şimdi arıyacam Ankara yı. Benim hala orda ki şeyler devam
ediyor biliyorsun network. ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Biliyorum. Ama şimdi
arama, şimdi arama. O bi halt yemiş tamam mı? ” dediği, LEVENT’ in “Ne yapmış? Birini mi
vurmuş? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya bende işte o, haa” dediği, LEVENT’ in
“Birini mi vurmuş? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Vurmamış işte herifin ağzına
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silahı sokmuş yani. ” dediği, LEVENT’ in “Kimin? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“İşte başındaki amirin” dediği, LEVENT’ in “Ada komutanı mı, şeyin mi? Çünkü ada
komutanından bu şimdi bu çok şikâyetçiydi” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya ada
komutanı değil, işte onun amiri ada komutanlığına vekâlet ediyordu zaten” dediği, LEVENT’
in “Amir kim abi BİZDEN Mİ? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok yav BİZDEN
falan olsa biz zaten şey yaparız KEMAL Albayların sınıfından bir adam yani” dediği,
LEVENT’ in “Ee” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hıyarın önde gideni biz orda
adadayken de öyleydi o hakaret makaret devamlı ediyordu o rahatsızdı zaten ondan şey
istiyordu” dediği, LEVENT’ in “Hım” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yediremiyordu
yani sonuçta eşi ile ilgili de bir şeyler söylemiş her halde” dediği, LEVENT’ in “Aa” dediği,
Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ya eşinin rahatsızlığı vardı bilmem ne vardı” dediği, LEVENT’
in “Evet” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Senelik izin istemiş bilmem ne oda abuk
sabuk bir şeyler söylemiş sonrada s…tir git falan demiş” dediği, LEVENT’ in “Ee şimdi
mahkemelik mi oldu” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yav olacak her herhalde işte yani
bu” dediği, LEVENT’ in “Tutuklamışlar mı? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Hı”
dediği, LEVENT’ in “Tutuklamışlar mı? ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Yok şu anda
öyle bi şey yok yani ıı olay birazcık daha şey karmaşıklaşmış falan filan kamu davası aç”
dediği, LEVENT’ in “...(anlaşılmıyor) ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Kamu davası
aç” dediği, LEVENT’ in “...(anlaşılmıyor) konuştunuz” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in
“Bu yeni yeni bir olay yeni olayda sende şimdi arayıp söyleme yalnız tamam mı? ” dediği,
LEVENT’ in “Yok yok söylemem ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ben sana meslekle
ilgili kimseye söylemiyorum sana söylüyorum” dediği, LEVENT’ in “Yok bende ona şey
dedim abi hani biraz daha şey o kime kızıyorsan kız kimsenin eline koz verme tayinini yaptı
gözden uzaklaştı ...(anlaşılmıyor) ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Ben de ona onu
söyledim sa bende dedim sakin ol dedim şey yapma dedim ee bende dedim uğraşacağım
dedim yani hani eninde sonunda tayin olursun dedim yani şey olarak ama ee haksız duruma
düşme veya şey yapma dedim şimdi böyle bir durum da zaten şey yapılmaz yani de” dediği,
LEVENT’ in “İyice Fransız duruma düşmüşün ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Haksız
duruma düşmüş ” dediği, LEVENT’ in “...(anlaşılmıyor) olsun abi o” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Yani adamın kesin hak ettiğine ben inanıyorum da yani işte garip şimdi bir
GÖKHAN D.yi arayım da bakalım ne olur ne biter ne bir şey yapar o bizi biraz yönlendirsin
yani” dediği, LEVENT’ in “Tabi canım yani yardımcı olmak lazım hani uzaktan yardımcı ”
dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Evet” dediği, LEVENT’ in “Herifi orya bıraktılar çünkü
o oraya giderken birinin gazına geldim diyor buradan kaçamıyorum da ...(anlaşılmıyor)
rezilmiş diyor” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “O biraz orda huzur bulurum falan filan
diye kendi istedi yoksa onu kandırdılar yani sen bir tane adam” dediği, LEVENT’ in
“Kandırdılar evet ” dediği, Mustafa Turhan ECEVİT’ in “Aynen öyle yani tamam mı” dediği,
LEVENT’ in “Oraya da gitmek isteyen adamlar da biliyor musun? ” dediği, Mustafa Turhan
ECEVİT’ in “Var var vardır işte neyse yav her şey de bir hayır var diyoruz ama bakalım işte”
dediği, LEVENT’ in “Vallaha dediğim gibi bir akşam bir fırsat yarat git gel ...(anlaşılmıyor)”
dediği tespit edilmiştir.

d-Örgütsel İrtibatlar:
Tape No:5660, 11.04.2009 tarihinde saat 17.30’ da Ercan KİREÇTEPE ile Mustafa

Turhan ECEVİT arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; MUSTAFA TURHAN
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ECEVİT’ in “Alo” dediği, ERCAN KİREÇTEPE’ nin “Nerdesin lan” dediği, MUSTAFA
TURHAN ECEVİT’ in “Kurolas altındayım sen nerdesin ...(anlaşılmıyor) ” dediği, ERCAN
KİREÇTEPE’ nin “Oğlum biliyoruz Kurtaros altında olduğunu BÜLENT seni sabahtan
aramış bulamamış” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Kim Bülent hangi Bülent”
dediği, ERCAN KİREÇTEPE’ nin “KURU” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in
“Cebimden niye aramamış” dediği, ERCAN KİREÇTEPE’ nin “Nerden bilim ya” dediği,
MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Tamam çünkü odamdayım oğlum” dediği, ERCAN
KİREÇTEPE’ nin “Ha odandasın tamam” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Sen
nerdesin” dediği, ERCAN KİREÇTEPE’ nin “Bende HAMİT deydim oğlum işte çıkıyorum
ordan Hamit ten şimdi” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Hım oh” dediği,
ERCAN KİREÇTEPE’ nin “Geleceğim oraya üniforma falan var işte üniformalıyız” dediği,
MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Ha” dediği, ERCAN KİREÇTEPE’ nin “Geleceğiz
müsait derseniz gelse” dediği, MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Ha tamam da gel de
görüşelim” dediği, ERCAN KİREÇTEPE’ nin “Tamam hadi görüşürüz abi” dediği,
MUSTAFA TURHAN ECEVİT’ in “Hadi abicim” dediği,

Tape No:5701, 01.04.2009 tarihinde saat 11.12’ de Levent BEKTAŞ ile Mustafa
TURHAN ECEVİT arasındaki yapılan telefon görüşmesinde özetle; LEVENT’ in “Ooo
MUSTAFA bey nasılsınız” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Çok kızgınım size çok
kızgınım çok kafanızı koparmak istiyorum demin Berat ı aradım şimdide seni arıyorum ”
dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Sus lan sus konuşma” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Öküz
ölünce ortaklık bozulmuyor” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Yok” dediği, MUSTAFA
TURHAN’ ın “Bak burdada bir adamınız var yani” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Abi ben
Türk Silahlı Kuvvetlerini sildim öyle bir yerde çalışmadım öyle bir yerden de arkadaşlarım
yok sildim arkadaşlarımı benim artık” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Beni demek artık
şey yapıyorsun ha” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Türk Silahlı Kuvvetleriyle pek alakam
kalmadı” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Neyse Komutanım adres ver bana adresine
davetiye göndereceğim 23 Mayısa da gelmesen kafanı koparırım bak” dediği, Levent
BEKTAŞ’ ın “Evleniyor musun yoksa ikinciyi mi alacaksın” dediği, MUSTAFA TURHAN’
ın “Yok be oğlumu sünnet ettiriyorum ya” dediği, ”… “MUSTAFA TURHAN’ ın “Hiç
aradığın sorduğun yok ya” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Ben özellikle bir ara özellikle
kimseyi aramadım kestim muhabbetlerimi. ” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Ben dedim
acaba bunu Silivri Cezaevine mi attılar diye düşündüm yani” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın
“İşte senin gibi soranlar şeyler yüzünden kestim bilmem ifade edebildim mi? ” dediği,
MUSTAFA TURHAN’ ın “Evet çok güzel ifade ettiniz ha” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “İşte
sırf bunlar yüzünden kimseyle görüşmüyorum” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Neyse
alırlar senide alırlar bir gün yani” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Sizin gibi adamın arkadaşı
olduktan sonra zaten gerek yok” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Değil mi? ” dediği,
Levent BEKTAŞ’ ın “Gerek yok” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Artık küfür etmiyorsun
galiba” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Kime” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Malum
şahsa” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Yo seviyorum” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın
“Seviyor musun Yola gelmişsin ha” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Seviyorum” dediği, ”… “
MUSTAFA TURHAN’ ın “Komutanım Maslak Orduevinde tamam mı? ” dediği, Levent
BEKTAŞ’ ın “Maslakta mı? ” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Haa havuz başında tamam
mı bak”… “dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Allah Allah nasip ederse geleceğim niye
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gelmeyeyim” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Evinden arabayla aldırırım veya ekip
aldırırım ekip burda olacak çünkü” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “İyi Ekiple aldır daha iyi
olur” dediği, MUSTAFA TURHAN’ ın “Ali Kemal diker hem diker biliyor musun hem de ne
yapar tamam komutanım” dediği, Levent BEKTAŞ’ ın “Tamam abicim” dediği,

 
Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Aşkın LALE Emniyette

alınan ifadesinde; Aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Mustafa Turhan
ECEVİT’ i SAT grup Komutanlığında üstü olduğu için tanıdığını beyan ettiği ,

Şüpheli Ergin GELDİKAYA Emniyette alınan ifadesinde; Aynı soruşturma
kapsamında hakkında işlem yapılan Mustafa Levent GÖKTAŞ, Levent BEKTAŞ, Ercan
KİREÇTEPE, Erme ONAT, Eren GÜNAY ve Mustafa Turhan ECEVİT’ i görevinden dolayı
tanıdığını beyan ettiği,

ŞüpheliLevent BEKTAŞ Emniyette alınan ifadesinde; Aynı soruşturma kapsamında
kendisi ile birlikte hakkında işlem yapılan Mustafa Turhan ECEVİT’inSAT Grup
Komutanlığında görev yaptığı süreç içerisinde mesai arkadaşı olduğunu ve hala görüştüğünü,

Mustafa Turhan ECEVİT’ in kullandığı 0533 697 …. numaralı telefonun, Levent
BEKTAŞ’ ın kullandığı 533 690 …. numaralı telefon ile 136 kez, 0533 477 …. numaralı
telefonunu ile de 2 kez görüşme kaydının bulunduğu tespit edilmiş, Levent BEKTAŞ ile olan
ilişkisi sorulduğunda; Kendisini 1981 yılından beri tanıdığını, kendisi şu an görevli olarak
yurt dışında olduğunu, ailecek de görüştüklerini beyan ettiği,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Şahin ÖZEN Emniyette
alınan ifadesinde; Aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Mustafa Turhan
ECEVİT isimli şâhısı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda; 1986–97 yılları arasında fiili olarak
SAT Grup Komutanlığı ve SAT Kurs Komutanlıklarında görev yaptığını, bu süre içerisinde
kendisinden sonraki dönemlerde SAT Kursunu bitiren bu şahıslarla SAT timlerinde bu yıllar
içerisinde beraber görev yaptığını, bu şahısların kendisinin üstü ve komutanı olduğu için
dışarıda hiçbir şekilde sosyal bir ilişkisinin olmadığını, sadece SAT görevleriyle ilişkili olarak
aynı ortamda bulunduğunu beyan ettiği,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Cengiz Can EROL
Savcılıkta alınan ifadesinde; ERCAN KİREÇTEPE, EREN GÜNAY, ERME ONAT ve
MUSTAFA TURAN ECEVİT ile aynı görev yerinde çalışmış olması nedeniyle tanıştığını,
kendileri ile telefonda da görüştüğünü beyan ettiği,

ŞüpheliErcan KİREÇTEPE Savcılıkta alınan ifadesinde; Mustafa Turhan ECEVİT’in
kendisinin Harp Okulundan arkadaşı olduğunu,kendisinden bir yıl sonra mezun olduğunu,
kendisi gibi SAT komandosu olduğunu, halen görevde olduğunu, kendisiyle halen
görüştüklerini beyan ettiği,

Şüpheli Eren GÜNAY Savcılıkta alınan ifadesinde; MUSTAFA TURAN ECEVİT’
in kendisinin mesai arkadaşı olduğunu, kendisinden kıdemli olduğunu, şu anda SAT Kurs
Komutanı olduğunu, kendisi ile halen görüşmekte olduğunu beyan ettiği,

Şüpheli Erme ONAT Savcılıkta alınan ifadesinde; Mustafa Turhan ECEVİT’ in
kendisinin mesai arkadaşı olduğunu, Mustafa Turhan ECEVİT’ in de İstanbul’da Sualtı
Eğitim Merkezi Komutanlığında olduğunu beyan ettiği,

Şüpheli Ergin GELDİKAYA Savcılıkta alınan ifadesinde; Ercan KİREÇTEPE, Erme
ONAT, Mustafa TURAN ECEVİT, Eren GÜNAY isimli şahısları da SAT komandosu
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olduklarından tanıdığını beyan ettiği anlaşılmıştır.
 
Şüphelilerin birbirleri ile irtibatlarının tespit edilebilmesi amacı ile ilgili mahkeme

kararları gereği, TİB (Telekominikasyon İletişim Başkanlığı)’den temin edilen verilerin (İ2
Analyst’s Notebook Version 6.0 Serial No:118450) cihaz ve lisanslı programı ile yapılan
karşılaştırılmaları neticesinde Mustafa Turhan ECEVİT’in kullanmış olduğu–533697…. nolu
numara ile dosya kapsamındaki diğer şahıslarla yapmış olduğu toplam görüşme (arama-
aranma, mesaj alma-mesaj gönderme) lere ilişkin tespitlere göre;

-Levent BEKTAŞ‘ın kullanmış olduğu 533477….nolu numara ile 3 kez karşılıklı
olarak görüştükleri;

-Levent BEKTAŞ‘ın kullanmış olduğu 533690…. nolu numara ile 300 kez karşılıklı
olarak görüştükleri;

-Erme ONAT‘ın kullanmış olduğu 532346….nolu numara ile 55 kez karşılıklı olarak
görüştükleri;

-Ercan KİREÇTEPE‘nin kullanmış olduğu 542633…. nolu numara ile 119 kez
karşılıklı olarak görüştükleri;

-Eren GÜNAY‘ın kullanmış olduğu 532253….nolu numara ile 20 kez karşılıklı
olarak görüştükleri;

Ayrıca şahsın kullandığı 532346…. nolu telefon hattından diğer kullanmış olduğu
hattı olan 216411…. nolu GSM hattı ile 90 kez görüştüğü tespit edilmiştir.

Ergenekon Soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Ali TÜRKŞEN
Kurtarma Grup Komutanlığında bulunan odasında yapılan aramada elde edilen; HP
COMPAQ marka bilgisayar kasasından sökülen Seagate marka 40 GB 9LR4C52G seri
numaralı hard diskinyapılan incelemesinde;

 “nisan_olaylar_09” isimli word belgesinin içeriğinde; 21 Nisan 2009 tarihinde
“İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi”nin 20.04.2009 tarih, 2009/827 soruşturma ve
2009/489 takip numaralı “Arama El Koyma Kararı”na istinaden İstanbul ili Beykoz ilçesi
Poyrazköy Keçilik mevkii 138 ada/parsel içerisinde binaları olan tarla ve bahçe ile çevresinde
ERGENEKON Terör Örgütüne ait olduğu ihbar edilen patlayıcılar, silahlar ve muhtemel suç
ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla; Terörle Mücadele Şubesi ileBeykoz İlçe Jandarma
Komutanlığı Ekiplerinin Sualtı Taarruz (SAT) Grup Komutanlığı bina/tesislerinin bulunduğu
mahallin yakınındaki alanda yapılan arama faaliyetlerine ilişkin 23 Nisan 2009 akşamına
kadar gelişen olaylar, konular ve yapılan aramalar sonucunda elde edilen mühimmatlar ile
ilgili olarak hakkında işlem yapılan Mustafa Turan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Eren
GÜNAY ve Erme ONAT ile Levent BEKTAŞ isimli şahıslar hakkında yapılan
değerlendirmeleri içerir“GİZLİ” ibareli bilgi notunun bulunduğu,

Şüpheli Ergin GELDİKAYA ‘nın Üsküdar İlçesi Selimiye Mahallesi Karlıkbayırı
Sokak No: 7/1 sayılı adresinden elde edilen; 123 adet CD ve DVD’ si yapılan incelemesinde;

120 Nolu CD’ nin yapılan incelemesinde, “egk” klasörü içeriğinde, “SUALTI
TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI PERSONEL İSİM LİSTESİ” isimli word belgesi
içerisinde isim listesinin bulunduğu, bu liste içerisinde, Levent BEKTAŞ, Ercan
KİREÇTEPE, Eren GÜNAY ve M. Turhan ECEVİT isimli şahısların isminin geçtiği,

-“SATPER” isimli Word belgesi içerisinde, “SUALTI TAARRUZ GRUP
KOMUTANLIĞI PERSONEL İSİM LİSTESİ” ibaresiyle başlayan ve içeriğinde Hakan
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GÜRKAN Dz. Bnb. 83–5393, Levent BEKTAŞ Dz. Yzb. 89–6388, M. Turhan ECEVİT Dz.
Yzb. 89–6429, Ercan KİREÇTEPE Dz. Yzb. 89–6395, Eren GÜNAY Dz. Kd. Ütğm.
92–7055, Erme ONAT Dz. Kd. Ütğm. 93–7221 ibarelerinin geçtiği, askeri personel olduğu
değerlendirilen şahısların isim ve isimlerini karşısında numaraların olduğu,

Şüpheli Ali TÜRKŞEN’ e ait Nokia marka N70-1 model (351862/01/391872/5) seri
nolu cep telefonu ve 5323010969 numaralı (9904090109691) seri nolu Turkcell Sim Kart
rehber bilgisinin yapılan incelemesinde; “377 Turan ECEVİT 5336973630” şeklinde isminin
geçtiği,

Ergenekon Soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Cengiz Can EROL ‘un
Beykoz İlçesi, Keçilik mevkiinde bulunan Sat Komutanlığındaki kendisinin kullanmakta
olduğu odada yapılan aramada elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde;

Mavi renkli, üzerinde “2008 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI” ibareli telli
not defterinin son sayfasında:

-Tayfun AGVAN 5533493-NHOJ, Turhan Bnb. 7555602, Gürhan DEMİREL 553-
3450, Ceyda Akbank: 2163026051, Oşinerofi Cemal Yzb. 1614230, ADSL 1899222443,
Öykü Berkin Menejeri Enise 555 825 29 05, Dz.k.k Emir Subayı Alptekin Yzb 532 447 79 21
şeklinde isim, telefon ve vb numaraların yazılı bulunduğu,

1 adet üzerinde NOTE PAD ibaresi bulunan yeşil renkli telli no defter içersinde;
-0532 276 52 78, Ercan Yzb, M. Narmal, L. Bektaş, T. Ecevit, Ermenin komutanının

görüşleri şeklinde yazıların olduğu bu yazıların üzerlerinin de kırmızı renkli kurşun kalemle
çizili olduğu,

1 adet üzerinde Yellow Pad ibaresi bulunan sarı renkli telli not defteri içersinde;
-Liman durumu 0212 281 ….. Hadi Yb. 0533 323 …., Edirne 0284 213 …., T.

Ecevit E. KİREÇTEPE, C. C. Erdal, Ö. Kaya, S. Soylu şeklinde yazıların olduğu,
-533 660 …. şeklinde yazı olduğu bu yazının üzerininde kırmızı renkli pilot tabir

edilen kalemle çizilmiş olduğu, Şenel O. 8 mm 533 591 …… T. Ecevit 5619 243 …. Nurtekin
Y. şeklinde yazıların olduğu tespit edilmiştir.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi :
Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada hakkında kamu

davası açılan sanıklardan elde edilen DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN
ÖNERİLER (MASTER PLAN ÖN ÇALIŞMASI) isimli dokümanın incelenmesinde;

1-Alt Birimler ve Görev Tanımları başlığı altında: …………. Milli savunma/Askeri
Güçlerimizle ilintili Faaliyetlerden sorumlu Birim, İçişleri Emniyet ve İstihbarat
Faaliyetlerden sorumlu Birim, Kolluk Faaliyetlerinden sorumlu Birim, ……………

3-Sızma ve Denetim Süreci başlığı altında;
-Mevcut devlet işleyişinin analizi yapmak
-Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek
-Sızma stratejileri geliştirmek(Yargı,Emniyet,Eğitim,Sağlık,İstihbarat,Ordu,Sivil

yeraltı örgütleri (mafya),Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler,Medya,Camiler ve tarikatlar……)

 Şeklinde ibarelerin yer aldığı,
Yine bir kısım sanıklardan elde edilen ERGENEKON ANALİZ YENİ

YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ isimli dokümanda:
“...Ergenekon içinde yer alan değerli TSK mensupları ile Kemalizm’e ve ülkesine
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bağlı, insanlık onurunu ve kimliğini yitirmemiş, her meslekten sivillerin organizasyonu ile
ortaya çıkacak olan yeni yapılanma gerçekte geç kalınmış bir girişim olarak görülmelidir. Her
meslekten seçkinlerinyer alacağı sivil personel kadrosu ile Ergenekon, iç ve dış faaliyetlerinde
çok daha etkin bir güce erişecek, her alanda hareketlilik , duyarlılık ve yaptırım gücü yüksek
olanaklar kazanmış olacaktır.

…Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli personeli dışında entelektüel ve her
meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı “sivil “ personelden yararlanmakla karşılaştığı ve
bundan sonra karşılaşacağı en önemli sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir.

...Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine
aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise; iki yolu vardır:

    1-Suikast
    2-Dez-enformasyondur.
...Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi

mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttır.
...Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler ciddi biçimde

analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek
parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento
ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe
kavuşturulabilmelidir.

...Türkiye Cumhuriyeti’nin temel varlık nedeni Kemalizm’e özümseyerek inanmış,
Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş, özveriden kaçınmayan
personel kazanımı ise; çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak, ordu birlikleri
içinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler,
yararlanılabilecek pozitif bir kaynaktır.

...Ergenekon gibi çok özel bir yapılanmanın içinde yer alması uygun görülecek sivil
personelin seçimi olabildiğince dikkat, titizlik ve özen istemektedir.

…Ergenekon benzer bir örneği kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli
deneyim elde etmiştir.

...Ergenekon içinde sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı
önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve
bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alındığında endişeler-önyargılar
kendiliğinden ortadan kalkacaktır…..”

Şeklinde ifadelerin yer aldığı,
"DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (Mastır Plan)” isimli

dokümanda; "Sızma ve Denetim Süreci" başlığı altında;
1- Mevcut devlet işleyişinin analizini yapmak,
2- Mevcut kadrolaraalternatif adaylar belirlemek ve eğitmek,
3- Sızma Stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu,

Sivil yer altı örgütleri (mafya), sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler, medya, camiler ve tarikatlar)"

 
Şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmış ,
 
Bu dokümanlardaki ifadelerden Ergenekon Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri
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içersine de sızma ve kadrolaşma faaliyetlerini hedeflediği ,soruşturma dosyasındaki
delillerden örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içersinde yapılanma faaliyetlerini
gerçekleştirdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını örgütün amaç ve hedefleri
doğrultusunda kullanmayı amaçladıkları görülmüştür.

Soruşturmamakamlarınaulaşan23.02.2009, 16.04.2009,23.05.2009tarihli ihbarlarda;
şüpheliMustafa Turhan ECEVİT’ in diğer şüpheliler Erme ONAT , Eren GÜNAY, Ercan
KİREÇTEPEile birlikteşüpheliLevent BEKTAŞ’ın sorumluluğunda faaliyet gösteren illegal
yapılanma içerisinde bulunduğu , Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan bu
yapılanmanınhakkında kamu davası açılan sanık Mustafa Levent GÖKTAŞ’ a bağlı olduğu,
02.02.2009 tarihinde Beykoz’da ormanlık alanda vatandaşların ihbarı üzerine bulunan
patlayıcı ve mühimmat ile Poyrazköy Keçilik mevkiinde bulunan mühimmatın yasadışı
eylemlerde kullanılmak üzere bu şüpheliler tarafından gizlendiği , şüphelilerineylem
gerçekleştirmek için talimat beklediklerine dair bilgiler bulunduğu tespit edilmiştir.

Tape No: 5715, 17.04.2009 tarihinde saat 22.07’ de Mustafa Turhan ECEVİT ile
Levent BEKTAŞ arasındaki yapılan telefon görüşmesinde ” …………Ya biraz telefonla
böyle ...(anlaşılmıyor) altında konuşmak istediğim çok şey var da. Telefonla falan böyle
konuşmak is temiyorum tamam mı? Gelmemiz lazım. Gelmememiz de iş te
gelemedik……”şeklinde ifadelerle muhatabını uyararak telefon görüşmelerinde gizliliğe
riayet etmesi hususu, altı özenle çizilmesi gereken konulardan birisidir.

Şüpheli Savcılık beyanında Mustafa Levent GÖKTAŞ 'ı tanımadığını beyan etmesine
rağmen Mustafa Levent GÖKTAŞ’ a ait 0312 441…. numaralı telefon ilekullanmakta
olduğu0533 697…. numaralı telefon arasında30 kez görüşme kaydının bulunduğunun tespit
edildiği anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında bu güne kadar elde edilen delillerden ,Ergenekon silahlı
terör örgütünün ülkemizde darbe zemini oluşturmak, demokrasiyi işlevsiz kılmak için üç ayrı
yol izlediği görülmüştür. Bunlardan birincisi Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba
atılması gibi toplumda infial uyandıracak mahiyette gerçekleştirilen eylemler, ikincisi
düzenledikleri toplantı gösteri ve yürüyüşlerinde çıkartılan olaylar, üçüncüsü de ülkedeki
siyasi partilere müdahale ederek yaptığı faaliyetlerdir.

Şüpheli Levent BEKTAŞ’taele geçen planlara göre örgütün, ülkede kargaşa
çıkarmak,farklı etnik ve dini kökenli vatandaşlara yönelen şiddet eylemleri ve propaganda ile
toplumu bölmek, iç huzuru baltalamak, yurt içindeve uluslararasıplatformda Hükümeti zor
durumda bırakmak amaçları doğrultusunda yol haritası belirlediği anlaşılmaktadır.

Bu planlarda çerçevesi çizilen, Koç Müzesinde bulunan denizaltıya yerleştirilecek
patlayıcıların yoğun öğrenci ziyareti sırasında patlatılması , Poyrazköy’de ele geçen
mühimmatın kullanılacağı vahim nitelikte suikastlerin gerçekleşmesi halinde 08.03.2009ve
17.07.2009 tarihli iddianamelerde ayrıntılı olarak açıklanan ülkede darbe zemininin
oluşturulması için gerekli kaos ortamının oluşacağı, bu eylemlerin davaya konu Danıştay
saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba atılması eylemlerinden daha fazla ses getireceği her
türlü izahtan varestedir. Şüpheli Levent BEKTAŞ’tan ele geçen dokümanlardan , Ergenekon
Terör Örgütünün gayrımüslim vatandaşlar özellikle deErmeni kökenli kişilerle ilgili
araştırmalar yaptığı, bu kapsamda Agos gazetesi abone bilgilerini kullandığı, değişik illerde
bulunan kiliseleri, kiliselerin sorumlularını , adreslerini, iletişim bilgilerinitespit ettiği , Kafes
Operasyonu Eylem Planı veele geçen notlardanşüpheliLevent BEKTAŞ ile irtibatlı
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şüphelilerin gayrimüslim vatandaşlara yönelik eylem hazırlığı içerisinde bulundukları
,şüphelide ele geçen gayrimüslim kişilere ve bu kişilere ait kurumlara , mabetlere ait
bilgilerin,hakkında kamu davası açılan sanıklar İbrahim ŞAHİN ve Fatma CENGİZ‘de ele
geçen doküman ve bilgilerle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği tespit edilmiş,

Tüm soruşturmalara, açılan kamu davalarına, yakalanan şüpheliler ve ele geçen silah
ve mühimmata rağmen Ergenekon terör örgütünün Danıştay saldırısından sonra da suikast
planları yaptığı, hakkında kamu davası açılan sanıklar Mustafa DÖNMEZ ve İbrahim
ŞAHİN’de ele geçen suikast planları dışında suikastler için de hazırlık yaptığı anlaşılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
soruşturma yürütülen şüphelilerden elde edilen belgede yer alan “ Levent Bektaş’ın
ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun……Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı
bölgelere dağıtılsın…… “ şeklindeki kayıtlardan, soruşturma birimlerine ulaşan ihbarlar ,
ihbarlar sonucunda ele geçen silah, mühimmat ve eylem planları ile ortaya çıkarılan ,
şüpheliler Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT, Mustafa
Turhan ECEVİT, Ergin GELDİKAYA,Ferudun ARSLAN, Halil CURA,Ali TÜRKŞEN ve
Sadettin DOĞAN ‘dan oluşan bu yapılanmanın, hakkında kamu davası açılanMustafa Levent
GÖKTAŞ’ınkontrolünde,bir kısmı emekli TSK mensubu subaylardan yasadışı amaçlara
yönelik olarak Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan bir ekip olduğu, şüphelinin yer aldığı
TSK’nın kurallarına aykırı olarak askeri hiyerarşi dışında oluşan bu örgütlenmenin yasal bir
örgütlenme olmadığı ,

Yapılan aramalar sonucunda Beykoz Poyrazköy’de ele geçen mühimmat, şüpheli
Levent BEKTAŞ’tan ele geçenKafes Operasyonu Eylem Planı ve ekli dokümanların
incelenmesinde , hakkında kamu davası açılan sanıklar Mustafa DÖNMEZ veİbrahim
ŞAHİN’de ele geçen silah, mühimmat ve suikast planları ile benzerlikler gösterdiği,
Ergenekon terör örgütünün birbiri ile doğrudan bağlantısı bulunmayan eylem hücrelerini
kullanarak toplumda kaos yaratacak nitelikte sansasyonel eylemler planladığı kanaatine
varılmıştır.

Bu nedenleele geçen suikast planları ve bu planları gerçekleştirme konusunda yeterli
ve elverişli silah ve mühimmatın bulundurulması, suikastleri gerçekleştirecek ekiplerin
oluşturulması eylemlerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi ve şüphelilerin eylemlerinin
bir bütün halinde cebir ve şiddet kullanılarak yasama ve yürütme organlarını ortadan
kaldırmaya, görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçları olarak nitelendirmek
gerektiği,

İhbar üzerine yapılan aramalarda ele geçen silah ve mühimmat ile ilgili olarak
şüphelilerin ruhsatsız olarak nitelikli yasak silah ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarını
işlediği tespit edilmekle ,

 
Şüpheli Mustafa Turhan ECEVİT’ineylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör

örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,
 Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen

görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan eylemine uyan TCK’nın 311/1,
Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya

tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan TCK’nın 312/1,
İzinsiz tehlikeli madde bulundurmak suçundan TCK’nın 174/1-2,
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6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, aynı Kanunun Ek
5.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53,54, 58/9, 63. maddeleri
gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.

 
6- Şüpheli Ergin GELDİKAYA
a-Savunmaları:
 Emniyet beyanı
Emekli deniz astsubayı olduğunu, hakkında kamu davası açılan sanıklardan Erol

MÜTERCİMLER’iDeniz Astsubay Okulunda öğretmen olması sebebiyle tanıdığını,
MUSTAFA LEVENT GÖKTAŞ’ıKardak krizi esnasında kendilerine destek amacıyla gelen
askeri birlikte görevli olması sebebiyle tanıdığını,

Aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Levent BEKTAŞ, Mustafa
Turhan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT ‘ı aynı yerde görev
yaptığından şahsen tanıdığını, birlikte gözaltına alındığı şüphelilerdenŞahin ÖZEN ve Aşkın
LALE’nin eski SAT Astsubayı olduklarını, bu nedenle zaman zaman görüştüğünü,

Soruşturma çerçevesinde ele geçen örgütsel doküman ve dokümanlarda geçen
konular hakkında bir bilgisinin olmadığını,

02.02.2009 tarihinde Beykoz Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık alan
içerisinde, toprağa gömülü vaziyette, 27 adet TNT tahrip kalıbı, 100 gram civarında
COMPOSE A plastik patlayıcı madde, 155 cm. uzunluğunda infilaklı fitil ile 3 adet elektrikli
fünye ele geçirilmesi olayı hakkında bir bilgisinin olmadığını,

21-24.04.2009 tarihlerinde Beykoz Poyrazköy’de yapılan kazı çalışmaları neticesinde
ele geçen mühimmattan haberinin olmadığını,
Beykoz İlçesi Çubuklu Caddesi üzerinde, Çubuklu vapur iskelesinin 83 metre

güneyinde deniz içersinde 10-11.05.2009 tarihlerinde yapılan arama faaliyetleri neticesinde
ele geçen silah ve mühimmattan haberinin olmadığını,

13.05.2009 tarihinde Üsküdar Selimiye Mahallesi Karlıkbayırı Sokak No: 7/1 sayılı
ikametinde yapılan aramada ele geçen silah ve mühimmattan2 adet tabanca ve tabanca
mermilerinin kendisine ait olduğunu ve adına kayıtlı olduğunu,diğer mühimmatları
astsubaylık görevi boyunca koleksiyon amaçlı topladığını, anılarını ifade eden mühimmatlar
olduğunu,bunları evindeki hatıralar köşesinde sergilemek amacıyla bulundurduğunu, bu
malzemeleri gizlemediğini, saklamadığını, görev hayatı boyunca kazandığı madalya, brove ve
başarı plaketleri ile beraber evinin en değerli köşesinde sergilemek amacıyla
bulundurduğunu,mühimmatın ele geçirildiği eve yeni taşındığı için anılar köşesi de
açmadığını, bu nedenle mavi renkli bir plastik varil içerisinde görev şiltleri ile birlikte
bulundurduğunu,bu mühimmatı değişik ülkelere göreve gittiğinde hatıra amaçlı getirdiğini,
son olarak İskenderun’ da çalıştığı için oradan getirip eve taşıması konusunun doğru
olduğunu,

13.05.2009 tarihinde işyerinde yakalandığında yapılan üst aramasında ele geçen
tabanca ve mermilerini Beyoğlu Gümüşsuyu’ nda bulunan MKE bürosundan satın aldığını,
faturanın aslını Ankara’ da bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ordonat Şubeye adına
kayıt edilmesi için APS ile gönderdiğini,

Aleyhine beyanda bulunan Samiye Sever AYARCI ile önceki tarihlerde arkadaşları
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vasıtasıyla tanıştığını,Reina’da güvenlik müdürüolarak değil şirket temsilcisi olarak deneme
amaçlı çalıştığını, Samiye Sever AYARCI’ nın Halil … olarak bahsettiği kişinin halen SAT
astsubayı olarak çalışan Halil CURA olduğunu, Koca Kafa … olarak bahsettiği şahsın ise
halen SAT astsubayı olarak çalışan Rasim DEMİRTAŞ olduğunu, kendisi Samiye Sever
AYARCI ve Halil CURA ve Rasim DEMİRTAŞ ile beraber bahsedilen öğretmenevinde
beraber yemek yediğini, bu şahısları Sat astsubayı olduğu için yıllardır tanıdığını,

Ergenekon soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan Mustafa Levent
GÖKTAŞ, Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Erme ONAT, Eren GÜNAY ve Mustafa
Turhan ECEVİT’ i görevinden dolayı tanıdığını,

Halil isimli şahsın evinde bulunan mühimmatı bir torba içersinde pencereden attığı
şeklinde bahsedilen konunun tamamen uydurma ve gerçek dışı olduğunu,

Aşkın isimli şahsın da aynı şekilde elinde bulundurduğu mühimmatları
Sarayburnu’ndan denize attığı şeklinde bahsedilen konunun da tamamen gerçek dışı ve
uydurma olduğunu,

Görüşmeleri esnasında telefonları kapatmaları diye bir şeyin söz konusu olmadığını,
Bahsedilen görüşme sırasında telefonların dinlenildiği gibi esprili konuşmalarının

olduğunu,68 dönemi olarak bir dönem bilmediğini, bu konuda herhangi bir bilgisinin
olmadığını, telefon görüşmelerinde herhangi bir devlet büyüğüne ve görevlisine asla küfür
etmediğini, telefon görüşmelerinde herhangi bir adresten bahsetmediğini, telefonların
dinlenildiğini basından öğrendiğini,

Hakan … isimli şahsın halen kendisiyle birlikte gözaltında bulunan ve ifadesinin
önceki kısmında tanıştığını beyan ettiği Hakan ARSLAN olduğunu, ondan tabanca
almadığını, çantasındaki tabancanın Devletin kendisine verdiği 1952 yapımı eski ve evinde
ele geçirilen Kırıkkale tabanca olduğunu, eski olduğu için utandığından çantasında taşıdığını,
bu tabancayı herhangi bir olayda kullanmadığını,

Samiye Sever AYARCI’nın ifadesindeadı geçen Hüseyin ÇEPNİ’ nin Hüseyin
ÇEPNİOĞLU olduğu, 3-4 sene önce internetten kendisi ile tanıştığını ve görüştüğünü, o
tarihten bu yana sık sık görüştüğünü, beraber çapkınlık yaptığını, bu çapkınlıklarından dolayı
arkadaşlar arasında kendisine Atmaca dediğini, arkadaşlarının da kendisine Kartal dediklerini,
ondan tabanca değil Samiye Sever AYARCI anlamasın diye kadın istediğini,

Şüphelilerden Levent BEKTAŞ ile beraber görev yaptığı için tanıştığını, emekli
olduğunda hayırlı olsun demek için aradığını, emekli olduktan iş yeri açtığı için kendisi de
emekli olmayı düşündüğünden kendisine iş bulması için bu görüşmeleri yaptığını, hatta
tutuklandığını öğrendiğinde geçmiş olsun demek için aradığını ancak telefonuna
ulaşamadığını,

SAT astsubayı olduğu için arkadaşlarının telefon numaralarını kaydettiğini, bu
numaralar arasında bahsedilen kişilerin de numaralarının bulunduğunu,bu kayıtların yapılan
aramada bulunduğunu,

Bilgisayarında bulunan resimlerin girmiş olduğu internet sitelerinden elde ettiği
erotik resimler olduğunu,

Ali Rıza ÇOBANOĞLU’ nun Marmara Özel Güvenlik Şirketinin sahibi ve yöneticisi
olduğunu, Gürcan ELBEK ile İzmir’ de görev yaptığı sırada tanıştığını, bir deniz subayı
olduğunu,İstanbul Güvenlik ve Ferman Güvenlik isimli şirketler ile herhangi bir ilişkisinin
olmadığını, Marmara Özel Güvenlik Şirketinin şirket temsilcisi olarak Reina isimli iş yerinde
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çalıştığını, EH Araştırma Grubun yerini bilmediğini, ancak askeri bir kurum olduğunu
bildiğini, Deniz YarbayGürcan ELBEK’ in orada görev yaptığını, 2-3 aydır Marmara Özel
Güvenlik Şirketi’nde çalışmakta olduğunu, bu şirketin Reina isimli iş yerinin güvenlik
hizmetlerini sağladığını, Reina’da güvenlik müdürü olarak göreve başlamayı beklediğini
ancak sertifikasının henüz çıkmadığı için Marmara Özel Güvenlik Şirketinin şirket temsilcisi
olarak Reina isimli iş yerinde 2-3 aydan beri çalıştığını,

Alparslan ARSLAN isimli şahsı tanımadığını, hiçbir şekilde bu şahısla bir ilişkisinin
olmadığını,

Soruşturma aşamasında ele geçen örgütsel dokümanlar hakkında bir bilgisinin
olmadığını, çalıştığı güvenlik şirketinin bu proje ile bir ilgisinin olup olmadığını bilmediğini,

Levent BEKTAŞ’ı görevinden dolayı tanıdığını, telefon numarası tanıdığı diğer
kişilerin numaraları ile birlikte bulunduğunu,

Samiye Sever AYARCI ile olan duygusal ilişkisini 11 Mayıs Pazartesi günü tartışıp
kavga ederek bitirmiş olduğundan, kendisi de bunu kabul etmek istemediğinden hakkında bu
iddialarda bulunduğunu beyan etmiştir.

 Savcılık beyanı
ŞüpheliLevent BEKTAŞ ile birlikte görev yaptığını,bir ay önce emekli olduğunu,

Samiye Sever AYARCI’ nınkız arkadaşı olduğunu, kendisi onu dövdüğü için hakkında
ihbarda bulunduğunu, diğer çıkan dokümanlar ve dijital verilerin kendisine ait olduğunu,
diğer şüphelilerden Aşkın LALE’ nineski SAT astsubayı olduğunu,Hakan ASLAN’ ınbeden
eğitimi öğretmeni olduğunu,onungüvenlik şirketinde çalıştığını,Şahin ÖZEN’ in eski SAT
astsubayı olduğunu,beraber çalıştığını,

Mustafa Levent GÖKTAŞ'ı Kardak krizi döneminden tanıdığını, Ercan
KİREÇTEPE, Erme ONAT, Mustafa Turhan ECEVİT, Eren GÜNAY isimli şahısları da SAT
komandosu olduklarından tanıdığını, kendisinin evinde Ercan KİREÇTEPE yakalandığı
sırada herhangi bir arama yapılmadığını, kendisi bu malzemeleri emekli olduğu
İskenderun'dan getirdiğini, kendisi adına üç tane ruhsatlı tabanca olduğunu, bunun dışında
bulunan diğer mühimmatın herhangi bir ruhsatı,bulundurma belgesi olmadığını, Hüseyin
ÇEPNİOĞLU’ nun arkadaşıolduğunu, kendisiHüseyin ÇEPNİOĞLU' ndan silah
almadığını,Hüseyin ÇEPNİOĞLU ile üç dört yıl önce internette tanıştığını, kendisi Zeki
Yurdakul ÇAĞMAN ve Mete YALAZANGİL'i tanımadığını, Ali Rıza ÇOBANOĞLU’nun
güvenlik şirketinin yöneticisi olduğunu, bombalarla ilgisi olmadığını, kendisi el bombasını
görev için gittiği İspanya’da ABD'li askerden çaldığını, bir kısmını yurt dışından değişik
şekilde getirdiğini, bir kısmını şehit olan arkadaşlarından aldığını, Hüseyin ÇEPNİOĞLU' nun
evindeki malzemelerden bilgisinin olmadığını, Ergenekon soruşturması çerçevesinde
hakkında işlem yapılan kişilerden tanıdığı ve görüştüğü kimsenin olmadığını, sadece bir ay
önce tutuklanan SAT komandolarını tanıdığını, onun dışında diğer şüphelileri
tanımadığını,bilgisayarında da porno resimler çıktığını, ancak çocuk pornosu olduğunu
zannetmediğini, internetten indirdiği porno resimlerin çıkmış olabileceğini, Ergenekon terör
örgütüyleherhangi bir alakasının olmadığını, arama tutanağı okunduğunda tutanağın doğru
olduğunu, Ergenekon’dan tanıdığı hiçbir kimsenin olmadığını,Levent BEKTAŞ ile telefonla
zaman zaman görüştüğünü beyan etmiştir.

 Sorgu beyanı
Kendisiterör örgütüne üyeolmadığını, astsubay emeklisi olduğunu, emniyet ve
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savcılık ifadelerinin doğru olduğunu, evraklarda ismi geçen Samiye Sever AYARCI isimli
bayanla 6 ay aynı evde yaşadığını, ancak 11/05/2009 tarihinde kendisi ile şiddetli bir
kavgasının olduğunu, hatta kendisine vurduğunu, ondan sonra gidip emniyete ihbarda
bulunduğunu, hakkında söylediklerinindoğru olmadığını, Ergenekon terör örgütü ile hiçbir
bağlantısının olmadığını, ancak Ergenekon soruşturmasında ismi geçenlerden tanıdığı ve
arkadaşı  olanlar  olduğunu,  Levent  BEKTAŞ, M. Turan ECEVİT ve Eren
GÜNAY’ınkendisinin SAT komandosu olduğu zamanlarda komutanı olduğunu, ayrıca Erme
ONAT ile de aynı takımda birlikte çalıştığını, diğerlerini tanımadığını, ayrıca emekli albay
Levent GÖKTAŞ'ı tanıdığını, Kardak krizi sırasında tanıdığını, ancak başka hiçbir
görüşmesinin olmadığını, 1996 yılından bu yana Levent GÖKTAŞ ile temasının
olmadığını,soruşturmalarda ismi geçenlerin bir kısmını basından tanıdığını, bir kısmını hiç
tanımadığını, ismini söylediği kişilerden Levent BEKTAŞ' ın telefonunun listesinde
olduğunu, diğerlerinin de olduğunu,bunlardan yakın zamanda Levent BEKTAŞ ile birkaç defa
görüştüğünü, emekli olmaya karar verdiğini, kendisine iş bulmasını rica ettiğini, başka bir
emekli astsubay arkadaşının kendisine iş ayarladığını, 3 aydan bu yana İstanbul Ortaköy
Reina restaurant kulüpte çalışması içinişlemlerinin devam ettiğini, güvenlik kartının çıkmasını
beklediğini, ancak fiilen bu işyerinde bulunduğunu, söylediği kişilerle terör örgütü
kapsamında hiçbir görüşmesinin olmadığını,aramada ele geçen tabancaların ruhsatlı ve belgeli
silahları olduğunu, bunlara ait fişeklerin mevcut olduğunu, ancak onun dışındaki fişeklerin bir
kısmının sportif amaçlı olduğunu, bildiği kadarıyla 6136 sayılı yasa kapsamında olmadığını,
bir kısmının ise bu kapsamda olabileceğini, el bombasını ise 1997 yılında İspanya’da görev
yaparken bir deniz komandosunun üzerinden çaldığını, Mayıs 1997'de ülkeye soktuğunu,
çalmak hırsızlık anlamında olmadığını, bulunan bombanın bu olduğunu, evde hatıra olarak
sakladığını, bir kısım evde bulunan malzemelerin ise anı olarak evde bulundurduğu
malzemeler olduğunu, paraşüt ve dalış malzemeleri olduğunu, suçsuz olduğunu beyan
etmiştir.

b-Elde Edilen Deliller:
Şüphelinin Üsküdar Selimiye Mahallesi Karlıkbayırı Sokak No:7/1 sayılı adresinde

yapılan aramada;
Girişe göre solda karşıda bulunan çamaşırlık olarak kullanılan odada kapının

kenarında bulunan Clairant ibareli 80x40 ebadında silindir şeklinde mavi renkli üzerinde
şeffaf bant bulunan plastik fıçı içerisinde;

-(1) adet haki renkli kapaklı 500 7,62 mm NATO ibareli metal kutu,
-(1) adet haki renkli kapaklı üzerinde el yazısı ile 7,62 mayon normal ve 500 7,62mm

NATO ibareli metal kutu,
-(1) adet haki renkli kapaklı 200 CARTRIDGES 7,62 mm M13 ibareli metal kutu,
(1) adet üzeride şeffaf naylon bant beyaz renkli kağıt bant ve açık sarı renkli bant

yapışık Dz. K.K. DERİNCE TÜRKİYE ibareli karton kutu içerisinde açık vaziyette;
-(1) adet DANGER ibareli haki renkli metal kutu ,
-(1) adet sarı renkli sis kutusu ibareli plastik kapaklı metal kutu,
-(1) adet çift taraflı kırmızı plastik kapaklı TO IGNITE SIGNAL US NAVY

SIGNAL SMOKE AND ILLUMINATION MARINE MK13 MOD0 ibareli metal kutu,
-(1) adet 3 gözlü ibaresiz plastik yuva içerisinde 3 adet AMM LOD MA-90A1 68-

001 ibareli 40 mm lik fişek,
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-(1) adet haki renkli gövde kısmında GRENADE HAND FRAG DELAY M67
COMP B LS-89H063-007 ibaresi ve maşa üst kısmında FUZE M213 MEI88F 012-003
ibaresi bulunan savunma tipi el bombası,

-(1) adet üzerinde ibare ve gövde ve maşası bulunmayan üzerinde kırmızı boya
bulunan el bombasına ait fünye,

-(1) adet haki renkli üzerinde FIRING DEVICE ELECTRICAL M57 VZM896001-
011 ibareli elektrikli tetikleyici,

-(2) adet biri 134 cm diğeri 144 cm uzunluğunda siyah renkli saniyeli fitil,
-(1) adet 13 cm uzunluğunda haki renkli korteks (infilaklı) fitil,
-(1) adet turuncu renkli 36.5 cm uzunluğunda plastik bantla sarılı yaklaşık 10 gr

ağırlığında haki renkli PETN içerikli patlayıcı madde,
-(2) adet içerisinde tuzaklama kiti bulunan FIRING DEVICE DEMO MULTI

PURPOSE M142 ibareli kapaklı metal kutu,
-(1) adet içerisinde tuzaklama kiti bulunan üzerinde siyah vinleks bant bulunan

FIRING DEVICE DEMO MULTI PURPOSE M142 ibareli kapaklı metal kutu,
-(1) adet haki renkli IGNITER TIME BLASTING FUSE WEATHER PROOF M60

ibareli ateşleyici,
-Birbirine haki renkli iple bağlı üzerinde US NAVY PROJECTOR ibareli ateşleyici

ve 7 gözlü plastik muhafaza içerisinde 5 adet US NAVY SIGNAL HAND FIRED MK80
MOD2 ibareli gri renkli askeri malzeme,

-14 adet 32 S-W LANG WAD CUTTER ibareli kırmızı ve siyah renkli fişek kutusu
bu kutular içerisinde 700 adet GECO 32 S-WL ibareli fişek,

-(6) adet LAPUA ibareli karton fişek kutusu bu kutular içerisinde toplam 300 adet
LAPUA 32 S-W LONG ibareli fişek,

-(4) adet içlerinde 4 adet beyaz renkli köpük bulunan WINCHESTER ibareli karton
fişek kutusu bu kutular içerisinde toplam 133 adet W-W 32 S-W LONG ibareli fişek,

-(4) adet DAİSY ibareli plastik kutu ve içerisinde bol miktarda havalı tabanca
saçması,

-(1) adet 45 AUTOMATIC ibareli üzerinde şeffaf bant bulunan mavi kırmızı renkli
karton fişek kutusu kutu içerisinde 30 adet GECO 45 AUTO ibareli, 1 adet MKE 45 AUTO
87 ibareli, 10 adet MKE 45 AUTO88 ibareli, 6 adet WCC1984 ibareli, 1 adet EC 43 ibareli
toplam 48 adet fişek,

-(1) adet içerisinde karton fişek yuvası bulunan MKE 9,65 SW SPECIAL tabanca
fişeği ibareli karton kutu bu kutu içerisinde 35 adet MKE 9,65 SW Spec. İbareli fişek,

-(15) adet MKE 9,65 SW Spec ibareli kovan,
-(1) adet içerisinde kırmızı renkli fişek yuvası bulunan norma ibareli kahverengi fişek

kutusu, bu kutu içerisinde 19 adet norma 308 ibareli fişek,
-(2) adet üzerinde şeffaf bant bulunan hırtenberg ibareli kırmızı beyaz renkli karton

kutu bu kutular içerisinde toplam 182 adet HP ibareli 22 Cal. Fişek,
-4 adet MKE 9mmx19 parabellum tabanca fişeği ibareli karton kutu bu kutular

içerisinde toplam 180 adet MKE 9p 09 ibareli fişek,
-2 adet içerisinde karton fişek yuvası bulunan 20 7,62 mm NATO ibareli karton kutu

bu kutular içerisinde toplam 39 adet MKE 85 ibareli fişek,
-3 adet içerisinde karton fişek yuvaları bulunan 20 7,62mm NATO ve el yazısı ile İzli
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ibareli karton kutu bu kutular içerisinde toplam 59 adet H56-62 ibareli fişek,
-1 adet üzerinde AUSTRIA 9 MM ibaresi bulunan 20,5 cm uzunluğunda siyah renkli

şarjör,
-1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan şarjör,
-1 adet fişek yuvalı beyaz köpük bunun içinde 25 adet LIA2 RG00 ibareli 4 adet

WT’I ibareli, 21 adet LC89 ibareli toplam 50 adet eğitim fişeği,
-1 adet fişek yuvalı beyaz köpük bunun içinde 50 adet LC69 ibareli fişek,
-13 adet MKE 9 KB ibareli fişek,
-1 adet MKE 9,65 SW ibareli fişek,
-1 adet WCC88 ibareli fişek,
-Mayona takılı vaziyette 1 adet MKE75, 1 adet MKE 80 ibareli, 1 adet RG 77 ibareli

toplam 3 adet fişek,
-1 adet RG 78 ibareli, 1 adet MKE 85 ibareli, 1 adet LC4 ibareli toplam 3 adet fişek,
-28 adet 5,56x45 SB01 ibareli fişek,
-9 adet SMI 99 ibareli fişek,
-6 adet LC89 ibareli fişek,
-2 adet FNB 5,56 91 ibareli fişek,
-1 adet WCC 69 ibareli fişek,
-1 adet üzerinde herhangibir ibare bulunmayan karton kutu, bu kutu içerisinde 2 adet

BWN-ASSY11010483 ibareli fişek yuvası,
-17 adet LC 69 ibareli fişek,
-3 adet RORG 13-12-0020 CAR TS 5,56mm BLANK L1A2 ibareli fişek kutusu, bu

kutular içerisinde toplam 60 adet RG 00 LIA2 ibareli fişek,
-2 adet 20 CARTRIDGES BLANK 5,56 mm M200 ibareli kutu, bu kutular içerisinde

16 adet TWI7 ibareli fişek,
-1 adet üzerinde şeffaf bant bulunan 20 CARTRIDGES BLANK 5,56 mm M200

ibareli kutu,
-20 adet LC69 ibareli fişek,
-6 adet MKEK 12 TURKEY ibareli av tüfeği kartuşu,
-1 adet 500 RWS ibareli metal kutu, bu kutu içerisinde çok sayıda havalı tabanca

saçması,
-1 adet SIGNAL KIT, ILLUMİNATION (VARI-COLOR) MK 135 MOD 1 ibareli

karton kutu,
-1 adet DENIM ibareli üzerinde şeffaf bant bulunan kırmızı siyah kutu,
-1 adet AKDAL ibareli tabanca kutusu, bu kutu içerisinde 1 adet 5,7,9,11,13,15

ibareli şarjör, 2 adet harbi ve 1 adet PISTOL OIL ibareli plastik yağ kutusu,
-1 adet BLOW ibareli tabanca kutusu, bu kutu içerisinde BLOW ibareli 59770 seri

nolu havalı tabanca, 1 adet harbi,
-1 adet BLOW ibareli tabanca klavuzu,
-2 adet MKE ibareli içerisinde renkli sıvı bulunan plastik kutu,
-1 adet üzerinde WD-40 ibaresi bulunan metal basınçlı kutu,
-1 adet METYLAN ibareli karton kutu,
-1 adet DYE MARKER ibareli sarı askılı çanta, çanta içerisinde sarı renkli kese

içerisinde kırmızı renkli madde,
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-1 adet SIGNAL KIT, ILLUMİNATION (VARI-COLOR) MK 135 MOD 1 ibareli
naylon poşet,

-1 adet kahverengi deriden yapılmış şarjörlük,
Girişe göre sağdan ikinci elbise askılarının bulunduğu odada girişe göre kapının

karşısında bulunan askının altındaki siyah renkli çamaşır filesinin içerisinde,
-1 adet VIZOR 70 CAL 7,65 ibareli 385181 seri numaralı 7,65 mm çapında tabanca

ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör,
-1 adet MKE Kırıkkale Tüfek Fab. Çap 9 mm TC Ordusu 1950 ibareli 21759 seri

numaralı 9 mm tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör,
-1 adet haki renkli 6545-01-094-6136 seri numaralı plastik kutu,
-1 adet üzerinde herhagi bir ibare bulunmayan şeffaf poşet, bu poşet içerisinde 17

adet MKE 7,65 B ibareli fişek,
-1 adet üzerinde 563-51 PM01 ibareli etiket bulunan ibaresiz poşet, bu poşet

içerisinde 9 adet MKE 7,65 B ibareli, 2 adet MKE 9 mm MP5 ibareli, 1 adet MKE 9P ibareli,
1 adet WIN 9mm LUGER ibareli toplam 13 adet fişek,

-1 adet CAMO COMPAC ibareli haki renkli plastik kutu,
Girişe göre sağda salon olarak kullanılan odada bulunan sağdaki kitaplığın 3. Rafında

1 adet haki renkli kapağında CAUTION ibaresi bulunan plastik kutu,
-1 adet Aydınlık Yayınlarına ait Doğu PERİNÇEK’ e ait Kıvılcımlının Burjuva Ordu

Devlet Teorisinin Eleştirisi isimli kitap,
-1 adet Aydınlık Yayınlarına ait Karl Marks, Friendrich Engels’ e ait Komunist

Partisi Manifestosu isimli kitap,
-1 adet İşçi Partisi Yayınlarına ait Program, Tüzük, Siyaset isimli kitap,
-1 adet BDS Yayınlarına ait Rosa Lüxemburg’ a ait 1917 Ekim Devrimi isimli kitap,
-1 adet Tüm Zamanlar Yayınlarına ait Talat TURHAN’ a ait Kontrgerilla

Cumhuriyeti isimli kitap,
-Kitaplığın yanında bulunan siyah renkli Qick ibareli kasa içerisinde 1 adet

MAXTOR marka B423YVJH seri numaralı 160 GB hard disk,
-Aynı bilgisayar bilgisayar kasası üzerinde USB kart okuyucusu içerisinde bulunan

Sandisk marka 4496738 seri numaralı 1 GB Micro SD hafıza kartı,
-Bilgisayar masası üzerinde tarafımızdan 8’ den 14’ e kadar numaralandırılan SAT

ibareli mavi renkli dosya içerisinde bulunan 7 adet doküman,
-Duvar kenarındaki masa üzerindeki siyah renkli çanta içerisinde 1 Adet Sandisk

marka BH0812NRCB ibareli 4 GB siyah renkli flash bellek,
Şüpheliye ait Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Arabacılar Sokak No:40/10 sayılı

adreste yapılan aramada;
-(1) adet Seagate marka 3JS04867 seri nolu 40 GB hard disk,
-(1) adet Seagate marka 4JV0LNJ1 seri nolu 80 GB hard disk,
Şüphelinin üst aramasında;
-1 adet Akdal marka T7394-09A000732 seri numaralı 9x19 mm çapında tabanca bu

tabancaya ait şarjör ve 13 adet 9 mm çaplı mermi,
-1 adet Valter marka bıçak elde edilmiştir.
Şüphelinin evinde ele geçen silah ve mühimmatın incelenmesinde, 3 adet tüfek

bombasının sağlam ve çalışır vaziyette olduğu, 6136 sayılı Yasanın Ek 5. maddesinde
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belirtilen harp silahlarının mühimmatlarından olduğu, patlayıcı maddelerin sağlam ve
TCK.nın 174. maddesi kapsamında olduğu tespit edilmiştir.

Samiye Sever AYARCI’ nın 13.05.2009 günü saat:14:50 sıralarında Doğancılar
Ş.T.M Polis Merkezi Amirliğinde alınan ifadesinde özetle ;

“12.05.2009 tarihinde beş aydır birlikte yaşadığı Ergin GELDİKAYA’nın kendisini
darp ettiğinden dolayı şikayetci olduğunu, Ergin GELDİKAYA ile beş aylık birliktelikleri
sürecinde evde bir çok olaya şahit olduğunu Ergin GELDİKAYA’nın şu anda gündemde olan
Ergenekon soruşturmasında ismi gecen bazı kişilerle irtibatlı olduğunu, soruşturma
kapsamında en son yapılan operasyonda gözaltına alınıp evi arandıktan sonra serbest bırakılan
ismini bilmediği ancak, Ergin GELDİKAYA’nın arkadaşı olan 40 yaşlarında, uzun boylu
esmer şahıs ile o tarihten 10-15 gün evvel Ergin GELDİKAYA ile kaldığı eve geldiğinde
kendisi yanında yapmış oldukları konuşmaya bizzat şahit olduğunu, bu şahsın yapılan
operasyonda evine arama yapmak için gelen askeri oyalayarak askerden su istediğini ve
askerin mutfağa gitmesinden faydalanarak evinde bulunan mühimmatı evinin camından
bahçeye attığını anlattığını, daha sonraki günlerde Ergin GELDİKAYA ile birlikte
öğretmenevine gittiklerinde burada Ergin GELDİKAYA’nın 68 dönemi diye bahsettiği SAT
komandosu olduğunu söylediği arkadaşı ve diğer iki arkadaşı ile birlikte aynı masada oturup
sohbet ettiklerini, 68 döneminden olduğu söylenen AŞKIN isimli eski SAT komandosu olan
ve görevden ayrılan şahıs ile sarışın KOCAKAFA lakaplı şahısla birlikte aynı masada
oturduklarını, sohbet esnasında son operasyonda gözaltına alınıp serbest kalan şahsa sorguda
ne olduğu yönünde sorular sorduklarında, bu şahıs kendilerinin evinde anlattıklarının aynısını
anlattığını, AŞKIN isimli şahsın da kendisinin evinde bulunan mühimmatı Sarayburnu’ndan
denize attığını söylediğini,konuşmalar esnasında istihbaratçı olduğu söylenen şahsın
diğerlerine telefonları kapatması telkininde bulununca dördünün de telefonlarını kapatıp
ceplerine koydularını, bu şahısların Ergin GELDİKAYA’ya kendisinde mühimmat olup
olmadığını sorduklarında Ergin GELDİKAYA’nın korkusu olmadığını söylediğini, bu şekilde
konuşmalarına şahit olduğunu, zaman içerisinde Ergin GELDİKAYA’nın cep telefonuyla bir
çok kişiyle konuşmalar yaptığını ve sürekli olarak kullandığı kelimelerden birisi 68 dönemi ve
SAT komando olduğunu, telefonla konuştuğu kişilerin SAT komandosu olduğunu
düşündüğünü, bu şahısların içerisinde görevde olan ve görevden ayrılan şahısların da
bulunduğunu, bu konuşmalardan hatırladığı kadarıyla konuştuğu kişilere hitaben“bizi alsalar
bizde ne adresler var bilmiyorlar, yanlış iş yapıyorlar” gibi kelimeler sarf ettiğini, beş aylık
zaman içerisinde Ergin GELDİKAYA ile kaldıkları evde birçok mühimmat gördüğünü,
kendisinin s i lahtan ve bombadan anlamadığını  bomba uzmanı  olan Ergin
GELDİKAYA’nınkendisineuzun ve kısa boyda çok sayıda mermi, bir tanesinin el bombası,
üç tanesinin silaha aparat takılarak içine konup atılan büyük ebatta bomba, bir kaçının fünye,
küçük bir parça plastik patlayıcı ve fünye olduğunu söylediğini, Ergin GELDİKAYA’nın
kendisine söylediği mühimmatları bizzat gördüğünü, bu mühimmatların kaldıkları evin girişte
koridoru geçince karşıdaki en sondaki odada oda kapısının sağında mavi varilin içerisinde
bulunan metal askeri kutuların içerisinde olduğunu, ayrıca evin girişinde sağda ilk odada yani
giysilerin bulunduğu odada çamaşırın konduğu aparatın en altındaki üç adet normal ebatlarda
tabancanın olduğunu, bu tabancaları Ergin GELDİKAYA’ya sorduğunda kendisine ait
olduğunu ve ruhsatlı olduğunu beyan ettiğini, ayrıca çantasında da gri parlak renkli büyük bir
tabancası olduğunu, bu tabancayı da Ergin GELDİKAYA’ya sorduğunda ruhsatsız olduğunu
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ve herhangi bir olayda kullanıp atmak için Haydarpaşa Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği
yapan Hakan isimli öğretmenden aldığını anlatığını, tarihten bir ay evvel Ergin
GELDİKAYA’ ile birlikte olduğu sırada ruhsatsız tabanca temin etmek için ATMACA
Lakaplı Hüseyin ÇEPNİ isimli bir şahısla konuşarak ruhsatsız bir tabanca istediğini, Ergin
GELDİKAYA’nın telefon görüşmesinden sonra bu şahıstan bahsedip tabanca temin edeceğini
anlattığını, zaman içerisinde Ergin GELDİKAYA ile konuşmaları arasında Mimar Sinan
Üniversitesinin sol tarafında eski bir caminin bulunduğu sokaktaki vakıflara ait kilise binasını
kiraladıklarını , bu yeri karargâh olarak kullandıklarını, zamanla burada buluşup toplantılar
yaptıklarını anlattığını, kendisinin bu yere gitmediğinibeyan etmesi üzerineşüphelinin evinde
yapılan arama neticesinde çok sayıda mühimmat elde edilmiştir.

Samiye Sever AYARCI’ nın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edilerek
ayrıntılı 14.05.2009 tarihinde alınan beyanında ; Doğancılar Ş.T.M Polis Merkezi Amirliğinde
vermiş olduğu ifadede belirttiği hususları tekrar ederekilaveten“Tam olarak hatırlayamadığı
tarihte, Şubat sonu Mart ayının başı olabileceği zamanda, Ergin’in İskenderun’a gittiğini,
yaklaşık 2 ya da 3 gün kaldıktan sonra döneceği gün kendisini arayarak, sabah 10:30 gibi
Harem’de olacağını, eşyasının olduğunu, taşıyamayacakları için kamyonet ayarlamasını
istediğini, kendisinin de ertesi sabah 10.30 civarında kamyonetle Harem’e gittiğini Ergün’ün
otobüsten inmiş olduğunu gördüğünü, yanına geldiğinde yanında koliler ve mavi renkli
silindir şeklindeki varil olduğunu, bu eşyalarla eve geldiklerini, daha sonra varile baktığında
varilin içerisinde mühimmatları gördüğünü,

Ergin’in anlattığına göre Hüseyin ÇEPNİ isimli şahısla öncelikle internet yoluyla
tanıştıklarını, Ergin ile Hüseyin ÇEPNİ’ nin konuşmaları arasında Mimar Sinan
Üniversitesinin sol tarafında eski bir caminin bulunduğu sokaktaki vakıflara ait kilise binasını
kiraladıklarını, bu yere Karargâh adını verdiklerini, zaman zaman burada buluşup toplantılar
yaptıklarını duyduğunu, hatta birçok kez Atmaca lakaplı şahsın burada eğlence de
düzenlediğinisöyleyerek kendisini de davet ettiğini, fakat kendisinin bahsettikleri yere hiç
gitmediğini, Hüseyin ÇEPNİ ve Ergin’in kendi aralarında konuşurken sürekli olarak görevden
bahsettiklerini, ayrıca Mit mensubu olduğunu söyledikleri Koca Kafa lakaplı şahsın da
bulunduğunu beyan etmiştir.

Şüpheli Ergin GELDİKAYA’nın Üsküdar Selimiye Mahallesi Karlıkbayırı Sokak
No: 7/1 sayılı adresinden elde edilen;

118 nolu CD’ nin incelemesinde; “EGK_TLF_REHBER_” isimli word belgesi
içerisinde; Ergenekon Terör Örgütü Soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan
şahıslardan olan “Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY” isimli şüphelilerin
isim ve cep telefonu numaralarının olduğu,

120 NoluCD’ nin yapılan incelemesinde ; “egk” klasörü açıldığındaiçeriğinin, “egk”
klasörü açıldığında ; “ASKERİ” isimli klasörün içerisinde “SATPER” isimli Word belgesi
içerisinde, SUALTI TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI PERSONEL İSİM LİSTESİ
ibaresiyle başlayan ve içeriğinde ……………. Levent BEKTAŞ Dz.Yzb. 89-6388, M.Turhan
ECEVİT Dz.Yzb. 89-6429, Ercan KİREÇTEPE Dz. Yzb. 89-6395, Eren GÜNAY Dz. Kd.
Ütğm. 92-7055, Erme ONAT Dz.Kd.Ütğm. 93-7221 ibarelerinin geçtiği, askeri personel
olduğu değerlendirilen şahısların isim ve isimlerini karşısında numaraların olduğu,

Aynı klasör içerisinde; “SUALTI TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI PERSONEL
İSİM LİSTESİ” isimli word belgesi içeriğinde; isim listesinin bulunduğu, bu liste içerisinde,
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Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY ve M.Turhan ECEVİT isimli
şüphelilerin isminin geçtiği tespit edilmiştir.

Maxtor marka B423YVJH Seri numaralı 160GB’lık Harddiskin yapılan
incelemesinde; “resimler” isimli klasör içerisinde 18 yaşından küçük olduğu değerlendirilen
çocuklara ait pornografik fotoğraflar olduğu görülmüş, müstehcenlik suçundan dolayı ayrılan
soruşturma evrakı yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

c-Örgütsel İrtibatlar:
Tape No : 5700, 16.02.2009 günü 13:44’ te Ahmet Şafak SERPİN ile Ergin

GELDİKAYA arasında geçen telefon görüşmesinde özetle; Ergin’ in “Alo, Şafak nasılsın,
ben Ergin.” dediği, Şafak’ ın “Tamam abiciğim buyur,” dediği, Ergin’ in “Yeni numaramı
kaydettin değil mi?” dediği, Şafak’ ın “Kaydettim abi ondan.” dediği, Ergin’ in “Peki.Meşgul
değilsen eğer,” dediği, Şafak’ ın “Söyle abiciğim,” dediği, Ergin’ in “Önce geçmiş olsun,”
dediği, Şafak’ ın “Sağ ol,” dediği, Ergin’ in “Dolaşıp gelmişsindir, Ahmet’ ten aldım haberi,”
dediği, Şafak’ ın “Evet abi.” dediği, Ergin’ in “İkincisi..” dediği, Şafak’ ın “Kimden aldın?
Ahmet ten ha,”dediği, Ergin’ in “Evet.” dediği, Şafak’ ın “Evet abi söyle şimdi.” dediği,
Ergin’ in “Epeydir görüşemiyoruz şimdi kardeş, bir derdim var, Ankara da bana bir eleman
lazım bizden 86 lı olur 87 li olur.” dediği, Şafak’ ın “He” dediği, Ergin’ in “İthal ve yerli silah
almak için dilekçemi yazdım, onaylattım biriyle Ankara ya elden göndereceğim, Ali İHSAN
Albaya, birinin bu işi elden takip ederse üç günde biter. Normal yollarla gönderirsem iki ay
sürer.” dediği, Şafak’ ın “Mustafa sen kimle, ne, nasıl göndereceksin?” Ergin’ in “Ben
buradan kargoyla,postayla,aps ile gönderirim,Mustafa KOÇ un yerini ve telefonu cep telefonu
yok bende,internet varsa…” dediği, Şafak’ ın “Mustafa K….,” dediği, Ergin’ in “Kan,Kan...?”
dediği, Şafak’ ın “Kande ben bi çocuğa telefon açayım,” dediği, Ergin’ in “Bir konuş abi.”
dediği, Şafak’ ın “Hemen arıyorum seni,”dediği, Ergin’in “Tamam ondan sonra bir görüşelim.
Elden göndereceğim takip edersen sevinirim, tekrar bana iade.” Dediği,

Tape No : 5744, 27.05.2009 günü 18:37’ de Ahmet Şafak SERPİN ile X Bayan
ŞAHIS arasında geçen telefon görüşmesinde özetle; …X Bayan’ ın “Evet fark ediyorum iyi
yapıyorsun da ben bugün seni birilerini gördüm yanında bir gelişmemi var hayırdır” dediği,
Şafak’ ın “Of her gün bir sürü gelişme var” X Bayan’ ın “Vallaha” dediği, Şafak’ ın
“...(anlaşılmıyor) bir sürü olaylar var” dediği, X Bayan’ ın “Ne gibi” dediği, Şafak’ ın “Kimin
alındığını da biliyorsun içeri” dediği, X Bayan’ ın “Kim” dediği, Şafak’ ın “Ergin” dediği, X
Bayan’ ın “Ciddi olamazsın” dediği, Şafak’ ın “Televizyonları seyretmiyor musun ya?”
dediği, X Bayan’ ın “Hayır” dediği, Şafak’ ın “Televizyonlara bakmadın beşgün boyunca bas
bas bağırdı canlı yayınları geçti evi aranırken” dediği, X Bayan’ ın “Ciddi misin?” dediği,
Şafak’ ın “Ergin hapiste iki haftadır”X Bayan’ ın “İnanmıyorum ne alaka yav onun ne alakası
var” dediği, Şafak’ ın “ben seni onunla ilgili konuşacaksın zan ettim yav ciddiyim yav”
dediği, X Bayan’ ın “Aah hiç haberim yok benim” dediği, Şafak’ ın “Ben şuan da karşıdayım
karşıda olmazsam yanına gelirdim ben yarın görüşelim mutlaka o zaman akşam” dediği, X
Bayan’ ın “Yarın mı” dediği, Şafak’ ın “Ben yarın öğlenleyin ordayım” dediği tespit
edilmiştir.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslardan Ahmet Şafak SERPİN’in
savcılık beyanında Ergin GELDİKAYA’yı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda; Ergin
GELDİKAYA’nın askeri okulda bir sınıf üstü olduğunu, emekli olduğu sırada Kasımpaşa
Orduevinde kaldığını, o sıra görüştüklerini, ondan sonra görmediğini, Ergin GELDİKAYA'yı
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üst devresi olması sebebi ile tanıdığını, İskenderun'danburaya tayin olduktan sonra
Kasımpaşa' da orduevinde kaldığını, kendisinin bunu Reina' nın giriş kapısında da iki kere
gördüğünü, ancak konuşmadığını, kendisine kimlerin tayininin çıktığını sorduğunu, tarihini
hatırladığını, 9 Mayıs' da Reina' da gördüğünü, tam olarak bilmediğini,

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılanşahıslardan Aşkın LALE’nin emniyet
beyanında; “Ergin GELDİKAYA isimli şahsı Astsubay okulundan beri tanıdığını, yaklaşık iki
yıldır görüşmediğini, İstanbul’a geldiğini öğrendikten sonra üç hafta önce kendisini arayarak
evine gittiğini, orada görüştüğünü, o tarihten iki hafta önce Pazar günü akşamı Ergin
GELDİKAYA’nın daveti üzerine Küçüksu’daki öğretmenevinde, Halil CURA, Rasim
DEMİRTAŞ, kendisi Ergin GELDİKAYA ve Sever isimli bayanla akşam yemeği yediklerini,
birbirlerini uzun zamandır görmediklerinden dolayı akşam yemeği tertip ettiklerini, Ergin
Geldikaya’nın evinde bulunan mühimmatlar hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını, bu
malzemeleri kimlerin ve ne amaçla aldığını bilmediğini, kendisinin sadece ruhsatlı tabancası
olduğunu bildiğini, Koca Kafa lakaplı şahsın SAT ‘ta görevli Rasim DEMİRTAŞ olduğunu,
kendisinin Samiye Sever Ayarcı isimli bayanın ifadesini kabul etmediğini, onun anlattığı gibi
bir konuşma geçmediğini, öğretmenevindeki buluşmanın doğru olduğunu, bu buluşmanın
tamamen arkadaşlık ilişkileri ile yapılan sohbet buluşması olduğunu, kendisi Rasim
DEMİRTAŞ, Ergin GELDİKAYA, Halil CURA ve Sever isimli bayan olduğunu, 68 diye bir
dönemleri olmadığını, 86 dönemi mezunları olduklarını, bunun illegal bir deyim olmadığını,
Askeriye içerisinde devre-dönem anlamına geldiğini,bayanın şahit olduğu konuşmalar
hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını, “bizde ne adresler var” şeklindeki konuşma
hakkında ne kastedildiğini bilmediğini, Ergin’le bu tür konuşmalarının olmadığını beyan
ettiği,

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslardan Aşkın LALE’nin
savcılık beyanında; Ergin GELDİKAYA' yı görmek için evine gittiğini, kız arkadaşının
olduğunu, birlikte yemek yediğini, ancak denize mühimmat atma gibi bir olay konuşmadığı,
kendisi herhangi bir mühimmatı denize atmadığını, Ergin’in kendisine mühimmatlarının
olduğunu söylemediğini, silahından ve havalı tabancasından da haberinin olmadığını,

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslardan Hakan ARSLAN’ın
emniyet beyanında; Ergin GELDİKAYA’nın şirketlerinde çalıştığını, Reina’daki güvenlik
görevlilerinin kontrol amiri olduğunu, Aşkın LALE’ yi tanımadığını, Şahin ÖZEN’in
üniversite yıllarında sualtı dersi hocası olduğunu, aynı zamanda Marmara Özel Güvenlik
şirketinin hissedarı ve aile dostu olduğunu, Ali Rıza ÇOBANOĞLU’nun Marmara Özel
Güvenlik şirketinin hissedarı olduğunu, Hüseyin ÇEPNİOĞLU’nu Ergin GELDİKAYA’nın
yanına geldiği zamanlarda gördüğünü, herhangi bir ilişkisininolmadığını,Ergin
GELDİKAYA’yı tanıdığını, ancak ikametinde çıkan mühimmatlar hakkında herhangi bir
bilgisi ve alakasının olmadığını,Samiye Sever AYARCI’yı Ergin GELDİKAYA’nın kız
arkadaşı olmasından dolayı tanıdığını, Reina isimli eğlence merkezine birlikte eğlenmeye
geldiklerini, Ergin GELDİKAYA’yı yaklaşık 6-7 aydır tanıdığını, Marmara Özel Güvenliğe iş
başvurusu için geldiğini, güvenlik müdürü ihtiyacı olduğu için SAT Komandosu olmasından
dolayı tecrübesinden faydalanmak için başvurusunu kabul ettiklerini, tabancayı Ergin
GELDİKAYA’ya kendisinin vermediği gibi böyle bir tabancadan da bilgisi olmadığını,
kendisinin silahı olmadığını ve kullanmadığını, başka şahıslara da silah temininde
bulunmadığını ve kendisinin eğitimci olduğunu, 34 FOY 91 plaka sayılıaracında yapılan
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aramada elde edilen 6 adet fişeğin Ergin GELDİKAYA’ya ait olduğunu, 13.05.2009 günü
Ergin GELDİKAYA’nın şirkete alınacak olan telsiz ve kulaklıkları almak için Perpa alış-veriş
merkezine kendisine ait olan 34 FOY 91 plakalı Opel Corsa marka aracı ile gittiğini, o sırada
bu fişekleri aracına onun bıraktığını ve bunu kendisine söylediğini, hatta kaşe kutusunun
içerisine sakladığını, Polis uygulamasında herhangi bir sıkıntı olmasın diye koyduğunu
söylediğini, kendisine ait olmadığını, Ergin GELDİKAYA’nın şirket çalışanı olduğundan
dolayı şirketle alakalı ihtiyaçlar için kendisinin aracını kullandığını beyan ettiği,

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslardan Hüseyin ÇEPNİOĞLU
isimli şahsın emniyet beyanında; Levent BEKTAŞ, Mustafa Turhan ECEVİT, Ercan
KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT isimli şahısları tanımadığını ama bu şahıslardan
Levent BEKTAŞ’ın yakalandığını medyadan duyduğunda, arkadaşı olan Ergin
GELDİKAYA’ya eski sat komandosu olması sebebi ile bu şahsı tanıyıp tanımadığını
sorduğunda onutanıdığını söylediğini, kendisinin Ergin GELDİKAYA ile yaklaşık 3-4 yıl
önce tanıştığını, o zamanlar İzmir Uzunada’da görev yaptığını, onu ziyarete gittiğinde kendini
çalışmış olduğu birliğin içine aldığını, burada kendisine aralarında tüfek bombası ve M16
mermisinin olduğu bazı mühimmatları gösterdiğini, fakat bu mühimmatların kendisine mi ait
ya da çalıştığı birliği mi ait olduğunu söylemediğini, Ergin GELDİKAYA’nın yakalandığını
ve evinden elde edilen malzemeleri basından duyduğunda kendisine gösterdiği
mühimmatların onlar olduğunu düşündüğünü, ayrıca kendisine MKE’den almış olduğu
ruhsatlı tabancasını da gösterdiğini beyan ettiği ,

14.05.2009 günü Samiye Sever AYARCI ‘nın emniyette alınan ifadesinde, “Ergin ile
Hüseyin ÇEPNİ’ nin konuşmaları arasında Mimar Sinan Üniversitesinin sol tarafında eski bir
caminin bulunduğu sokaktaki vakıflara ait kilise binasını kiraladıkları, bu yere Karargâh adını
verdikleri, zaman zaman burada buluşup toplantılar iddiası ile ilgili olarak; sözkonusuyerin
Tophane’de bulunan, adresini tam olarak hatırlayamadığı, fakat Deniz Gümrüğünün tam
karşısından Tophane’ye doğru çıkarken ilk sağa girildiğinde 53 numaralı apartman olduğunu,
bu sokağın isminin Mumhane Sokak olabileceğini, burasının Kaan AYGÜN isimli arkadaşına
ait olduğunu, başta burasını emlakçı olarak işlettiğini fakat şu anda bu iş yerinin tadilatta
olduğunu ve burayı pansiyon yapmak istediğini, buraya şaka yollu bir kere karargâh dediğini,
bunu söylemesindeki amacın çevresindeki insanların asker olması olduğunu, başka bir
amacının olmadığını, başka kimsenin buraya karargah demediğini, burada herhangi bir
toplantı olmadığını, fakat Kaan AYGÜN Mehmet ALPARSLAN isimli şahıslar ve kendisinin
ara sıra buraya gelip gittiğini, Ergin GELDİKAYA’nın buraya bir kere Hakan ARSLAN ve
Samiye Sever AYARCI ile birlikte geldiğini, bir süre oturduktan sonra buradan ayrıldığını,
burada eğlence düzenlemediğini, ama birkaç arkadaş toplanıp muhabbet edip müzik
dinlediklerini, bu yerin Vakıflara ait olduğunu, fakat Kaan AYGÜN tarafından kiralandığını,
bu şahısların telefon numaralarını hatırlamadığını beyan ettiği anlaşılmıştır.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada hakkında kamu

davası açılan sanıklardan elde edilen DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN
ÖNERİLER (MASTER PLAN ÖN ÇALIŞMASI) isimli dokümanın incelenmesinde;

1-Alt Birimler ve Görev Tanımları başlığı altında: …………. Milli savunma/Askeri
Güçlerimizle ilintili Faaliyetlerden sorumlu Birim, İçişleri Emniyet ve İstihbarat
Faaliyetlerden sorumlu Birim, Kolluk Faaliyetlerinden sorumlu Birim, ……………
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3-Sızma ve Denetim Süreci başlığı altında;
-Mevcut devlet işleyişinin analizi yapmak
-Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek
-Sızma stratejileri geliştirmek(Yargı,Emniyet,Eğitim,Sağlık,İstihbarat,Ordu,Sivil

yeraltı örgütleri (mafya),Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler,Medya,Camiler ve tarikatlar……)

 Şeklinde ibarelerin yer aldığı,
Yine bir kısım sanıklardan elde edilen ERGENEKON ANALİZ YENİ

YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ isimli dokümanda:
“...Ergenekon içinde yer alan değerli TSK mensupları ile Kemalizm’e ve ülkesine

bağlı, insanlık onurunu ve kimliğini yitirmemiş, her meslekten sivillerin organizasyonu ile
ortaya çıkacak olan yeni yapılanma gerçekte geç kalınmış bir girişim olarak görülmelidir. Her
meslekten seçkinlerinyer alacağı sivil personel kadrosu ile Ergenekon, iç ve dış faaliyetlerinde
çok daha etkin bir güce erişecek, her alanda hareketlilik , duyarlılık ve yaptırım gücü yüksek
olanaklar kazanmış olacaktır.

…Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli personeli dışında entelektüel ve her
meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı “sivil “ personelden yararlanmakla karşılaştığı ve
bundan sonra karşılaşacağı en önemli sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir.

...Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine
aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise; iki yolu vardır:

    1-Suikast
    2-Dez-enformasyondur.
...Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi

mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttır.
...Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler ciddi biçimde

analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek
parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento
ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe
kavuşturulabilmelidir.

...Türkiye Cumhuriyeti’nin temel varlık nedeni Kemalizm’e özümseyerek inanmış,
Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş, özveriden kaçınmayan
personel kazanımı ise; çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak, ordu birlikleri
içinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler,
yararlanılabilecek pozitif bir kaynaktır.

...Ergenekon gibi çok özel bir yapılanmanın içinde yer alması uygun görülecek sivil
personelin seçimi olabildiğince dikkat, titizlik ve özen istemektedir.

…Ergenekon benzer bir örneği kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli
deneyim elde etmiştir.

...Ergenekon içinde sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı
önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve
bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alındığında endişeler-önyargılar
kendiliğinden ortadan kalkacaktır…..”

Şeklinde ifadelerin yer aldığı,
"DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (Mastır Plan)” isimli
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dokümanda; "Sızma ve Denetim Süreci" başlığı altında;
1- Mevcut devlet işleyişinin analizini yapmak,
2- Mevcut kadrolaraalternatif adaylar belirlemek ve eğitmek,
3- Sızma Stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu,

Sivil yer altı örgütleri (mafya), sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler, medya, camiler ve tarikatlar)"

 
Şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmış ,
 
Bu dokümanlardaki ifadelerden Ergenekon Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri

içersine de sızma ve kadrolaşma faaliyetlerini hedeflediği ,soruşturma dosyasındaki
delillerden örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içersinde yapılanma faaliyetlerini
gerçekleştirdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını örgütün amaç ve hedefleri
doğrultusunda kullanmayı amaçladıkları görülmüştür.

Soruşturma makamlarına ulaşan 23.05.2009 saat:15:06’da ulaşan İhbar No:5273
sayılımail ihbarında;

“………………Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil CURA; Kafes Eylem Planı
çerçevesinde saha faaliyetleri olarak nitelendirdikleri eylemleri yapmak amacı ile silah ve
mühimmatları iş yerlerinden çıkararak gömmüştür. Poyrazköy’ de bulunan mühimmat ve
silahlarda bu Ergenekon adına bu faaliyetlerde bulunmak adına Halil CURA ve ekibi
tarafından gömülmüştür. Tutuklanan şahısların dışarıda bulunan örgütsel irtibatlarının başında
Ali TÜRKŞEN’ in kontrolündeki Halil CURA ve ekibi gelmektedir. Halil CURA’ nın altında
da kendisine bağlı hücreler bulunmaktadır. Yakın zamanda tutuklanan Ergin GELDİKAYA
da CURA’ ya bağlı bir hücrenin lideridir. Ergin GELDİKAYA’ nın liderliğini yaptığı hücrede
kafes eylem planı dahilinde faaliyet göstermektedir. Koç müzesinde bulunan patlayıcıları da
yine aynı ekip yerleştirmiştir. Askeri mahkeme bu yüzden Halil CURA’ nın telefonuna el
koymuştur. Ayrıca evinde sakladığı malzemeleri kazılardan sonra iş yerine getirmiştir. Askeri
mahkemenin verdiği arama kararı neticesinde bu malzemeler (Mayın, bomba, patlayıcı vs.) iş
yerindeki dolabında ele geçirilmiş ancak konu yine Ali TÜRKŞEN’ in kafes eylem planında
yer alan amirallere bilgi vermesi sonucu kapatılmıştır. Malzemeler yurt dışına giden bir
gemiye verilmiş ve okyanusa atılması istenmiştir. Böylece soruşturma kapatılmaktadır. Halil
CURA’ nın Ergenekon’daki diğer önemli bir görevi de bağımsız Türkiye partisi başta olmak
üzere çeşitli toplumsal gruplarla Ergenekon Terör Örgütü’ nün provokasyon, manipülasyon,
hedefleri paralelinde irtibat kurmaktır………..”Şeklinde bilgiler bulunduğu tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
soruşturma yürütülen şüphelilerden elde edilen belgede yer alan “ Levent Bektaş’ın
ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun……Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı
bölgelere dağıtılsın……”şeklindeki kayıtlar,soruşturma makamlarına ulaşanihbarlar ,
şüpheliLevent BEKTAŞ’ta ele geçen DVD’de yer alan eylem planları , örgütsel içerikli
notlargöz önüne alındığında, şüpheli ERGİN GELDİKAYA’nınDeniz Kuvvetleri bünyesinde
kurulan ve Ergenekon örgütü adına faaliyet yürüten illegal yapılanma içerisinde yer aldığı ,
21-24.04.2009 tarihleri arasında yapılan kazılardan sonra yakalanan şüpheliler Levent
BEKTAŞ, Erme ONAT, Ercan KİREÇTEPE,Eren GÜNAY, Mustafa Turhan ECEVİT,
Ferudun ARSLAN, Halil CURA,Ali TÜRKŞEN ve Sadettin DOĞAN ile irtibatlı olduğu
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anlaşılmıştır.
Çeşitli yasadışı eylemler yaparak ülke içerisinde Ergenekon örgütünün hedefleri

doğrultusunda kargaşa çıkarılması,basın kuruluşları aracılığı ile Ergenekon’a destek
verilmesiamacına yönelikKafes Eylem Planının hayata geçirilmesinde görevlendirilen, Deniz
Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren illegal oluşum içerisinde görev aldığı , TSK’nın
kurallarına aykırı olarak askeri hiyerarşi dışında oluşan bu örgütlenmeninyasal bir örgütlenme
olmadığı,

Şüphelinin gerçekleştirilecek yasadışı eylemlerde kullanılmak üzere evinde ruhsatsız
tabanca, patlayıcı madde ve mühimmat bulundurduğu anlaşılmış olmakla ,

 
Şüpheli Ergin GELDİKAYA ’nın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör

örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,
İzinsiz patlayıcı madde bulundurmak suçundan TCK’nın 174/1-2,
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/3, aynı Kanunun Ek

5.
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/1,
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri

gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
 
7- Şüpheli ALİ TÜRKŞEN
a-Savunmaları:
 
Savcılık beyanı
Muvazzaf subay olduğundan Emniyetteifadesi alınmayan şüpheli ALİ TÜRKŞEN

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 12.10.2009 tarihli savunmasında özetle; Yürütülen
soruşturma çerçevesinde hakkında işlem yapılan kişilerden İlker GÜVEN’i 1997–1999 yılları
arasında kendisinin öğrenci olduğu dönemde Harp Akademileri Komutanı olması sebebiyle
tanıdığını, sanıklardan Cengiz KÖYLÜ’yü Silahlı Kuvvetler Akademisinde dönem arkadaşı
olması, sanıkErbay ÇOLAKOĞLU’nu Deniz Piyade Sınıf Subayı olması sebebiyle tanıdığını,
Mustafa Levent GÖKTAŞ’ı 1990’lı yıllarda kendisinin görev yaptığı Sat Grup Komutanlığına
kurbağa adam kursuna gelmesi sebebiyle tanıdığını, samimiyetinin olmadığını, şüphelilerden
Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Mustafa Turhan ECEVİT’iaynı yıllarda öğrenci
olduğu için Harp Okulundan tanıdığını, mezun olduktan sonra kendisinin görev yaptığı Sat
Grup Komutanlığında bu şüphelilerin de görevlendirildiğini, Eren GÜNAY ve Erme
ONAT’ın sonraki tarihlerde aynı yerde görevebaşladığını, şüphelilerden Ergin
GELDİKAYA’nın 1990-1997 yılları arasında Sat Grup Komutanlığında astsubay olarak
görev yapması sebebiyle tanıdığını, şüphelilerden Halil CURA’nın kendisinin kurs
arkadaşlarından olduğunu, şüpheliler Sadettin DOĞAN ve Ferudun ARSLAN’ın da Sat Grup
Komutanlığına katıldıklarını, bu üç şüphelinin de kendisinin emri altında halen İzmir Uzunada
Sualtı Komutanlığında görev yaptıklarını,

Ahmet Şafak SERPİN’igörev yaptığı Deniz Harp Okulunda fotoğraf astsubayı
olması, Cengiz Can EROL’u Sat Grup Komutanlığında tim komutanı olması sebebiyle
tanıdığını,

ŞüphelilerdenDora SUNGUNAY’ ın Harp Okulunda sınıf arkadaşı olduğunu,
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şüpheliler Mert YANIK, Dora SUNGUNAY, Şafak YÜREKLİ, Tayfun DUMAN, Muharrem
NURİ ALACALI ile 1997-1998 yıllarında Deniz Harp Akademisinde birlikte eğitim
aldıklarını, ancak bu şüphelilerin kendisinden bir üst sınıfta bulunduğunu, İbrahim Koray
ÖZYURT ve Levent GÖRGEÇ’i Deniz Harp Okulundan ve Deniz Kuvvetlerinde görev
yapmalarından dolayı tanıdığını,ismi geçen bir kısım sanık ve şüphelileri medyadan
duyduğunu,bir kısmını ise hiç tanımadığını,

Soruşturma çerçevesinde ele geçen örgütsel dokümanlar hakkında her hangi bir
bilgisinin bulunmadığını, kim tarafından hazırlandığını bilmediğini, kendisinin bu
dokümanların içeriğinde belirtilen konular ile ilgili olarak görev almadığını,

Cumhuriyet Çalışma Grubu ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmadığını, her
hangi bir görev almadığını, 02.02.2009 tarihinde Beykoz’da21-25.04.2009 tarihinde Beykoz
PoyrazköyKeçilik mevkiinde, 10.05.2009 tarihinde Beykoz Çubuklu Sahilinde bulunansilah
ve mühimmat hakkında bilgisinin bulunmadığını, 13.05.2009 tarihinde şüpheli Ergin
GELDİKAYA’nın evinde ele geçen silah ve mühimmat hakkında ve Rahmi Koç Müzesinde
sergilenen denizaltıda ele geçen patlayıcı maddeler hakkında bilgisinin bulunmadığını,

Emniyet Müdürlüğü ihbar hattına ulaşan ihbarlarda belirtilen hususlardan bir kısım
personelin TSK ‘ya ait mühimmatları Komutanlıktan çıkardığını bilmesine rağmen üstleri
tarafından soruşturma yapılmadığı iddiasının iftira olduğunu, kendisinin Deniz Kuvvetleri
içerisinde yapılandığı iddia edilen yasadışı oluşum ve ele geçen patlayıcılar ile ilgisinin
bulunmadığını,

“Kafes Eylem Planı” isimli planı Askeri Savcılığın soruşturması sırasında
duyduğunu, bu eylem planı içerisinde yer aldığı iddiasının iftira olduğunu, ihbarlarda yer alan
kendisi ile ilgili hususların tamamen iftira olduğunu, emrindeki personelin yasadışı her hangi
bir faaliyete karıştıkları hususunda bilgisi olduğu takdirde yasal gereğini yapıp üstlerine
bildireceğini, Halil CURA ve diğer şüphelileri koruduğu yönündeki ihbarın asılsız olduğunu,
bir kısım mühimmatın imha edilmesi, yurtdışına giden bir gemiye verilerek açık denizde
gemiden atılması emrini verdiğihususunun iftira olduğunu,

Her hangi bir kimseye tehdit mektubu göndermediğini, ihbarın iftiradan ibaret
olduğunu,

Levent BEKTAŞ’ta ele geçirildiği iddia edilen CD’de “gündemlerim2” isimli
belgede isminin neden geçtiği hakkındabilgi sahibi olmadığını, Levent BEKTAŞ’ın güvendiği
bir kişi olduğunu, isminin geçtiği yerin yemek , gezi gibi birorganizasyona ait olabileceğini,
kendisinde ele geçen mavi renkli defterin notlarını tuttuğu genel amaçlı defter olduğunu, 21
Nisan 2009 yılına ait sayfada yer alan “zamanın durduğu gün” şeklindeki notun kendisine ait
olduğunu, arkadaşlarının tutuklanmasının kendisinde yarattığı etki ile yazmış olduğu not
olduğunu, Kurtarma Grup Komutanlığındaki odasında bulunan bilgisayarda ele geçen notun
emre istinaden görev gereği hazırlanan bir not olduğunu, suç teşkil eden her hangi bir faaliyet
içerisinde yer almadığını, suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

 
b-Elde Edilen Deliller :
Şüphelinin İstanbul Beykoz İlçesi Yalıköy Selviburnu Subay Lojmanları Volkan

Sokak Denizkuşu-1 Sayılı adresinde yapılan aramada ;
-Yeşil renkli Bundesministerum der Verteidigung ibareli Askeri Ataşeler

katalogunun sayfalarına tel zımba ile zımbalanmış vaziyette 1 ve 2 ile numaralandırılan 2 adet
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doküman
-Siyah renkli kamera çantasının içerinde 1 ile numaralandırılan 1 adet SONY marka

60 lık mini videokaseti
-1 den 5 e kadar numaralandırılan CD
-CANON marka 1280746270 seri numaralı dijital fotoğraf makinesi içerisinden

SANDISK BE70402511V seri numaralı 2 GB kapasiteli Compact Flash hafıza kartı
-6 ile numaralandırılan (1) adet CD
-TOSHİBA marka 56186969K seri numaralı Laptop içerisinde bulunan

568Y267258J7 seri numaralı 60 GB hard disk
-(1) adet mavi renkli “FIVE-STAR” ibareli blok not defter
-(1) adet “MTU” marka üzerinde herhangi bir ibare ve seri numarası olmayan flash

disk
-(1) adet HP marka 2CK5460BB6 seri numaralı I-POD telefon içerisinde bulunan

0650SN32780 seri numaralı 1 GB TOSHIBA marka hafıza kartı
-(1) adet Nokia N70 model 851862013918725 seri numaralı cep telefonu ve telefona

takılı vaziyette bulunan 9904090109691 seri numaralı 0532 301 09 69 GSM numaralı sim
kart, telefon içresinde bulunan 0631455 seri numaralı Multi Media cart ibareli 64 MB hafıza
kartı

-(1) adet Nokia marka 6600 model 353798001318965 seri numaralı cep telefonu ve
içerisinde bulunan 0630785 seri numaralı 32 MB hafıza kartı

-7 ve 8 ile numaralandırılan 2 adet CD
-2 den 6 ya kadar numaralandırılan SONY marka H8 (5) adet videokaset
 
Şüphelinin Kurtarma Grup Komutanlığında bulunan odasında yapılan aramada;
-HP COMPAQ marka bilgisayar kasasından sökülen Seagate marka 40 GB

9LR4C52G seri numaralı hard disk (İmajı yerinde Samsung marka S13UJ1BQ802742 seri
numaralı hard diske alınmıştır.)

-(1) adet Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu başkan yardımcısı Dr. Şahin ÖZEN e
ait kartvizit

-1 den 3 e kadar numaralandırılan ve üzeri imzalanan 3 adet CD – DVD elde
edilmiştir.

 
Şüpheliye ait dokümanların incelemesinde;
Mavi renkli telli defterin sayfasına yapıştırılmış “2009 yılına ait takvim kartının

Nisan 21 ibareli kısmında “Zamanın durduğu gün” şeklinde notun yazılı bulunduğu,
131 ibaresi ile başlayıp, Times New roman şeklinde biten sayfada: “İLYAS BNB.

0543 586 ………” şeklinde isim ve numaranın yazılı bulunduğu,
18 C.TESİ 19.30 ibaresi ile başlayıp, garajı kontrol et ibaresi ile biten yazıda:

“Mustafa A. 532 292 …” şeklinde isim ve telefon numarasının yazılı bulunduğu anlaşılmıştır.
 
     Ali TÜRKŞEN’e ait Yalıköy Selvi Burnu lojmanları Volkan sokak Deniz kuşu-1

Beykoz/İstanbul adresinde yapılan aramada elde edilen;
 (1) adet HP marka 2CK5460BB6 seri numaralı I-POD telefon içerisinde bulunan

0650SN32780 seri numaralı 1 GB TOSHIBA marka hafıza kartı
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TOSHİBA marka 56186969K seri numaralı Laptop içerisinde bulunan
568Y267258J7 seri numaralı 60 GB hard disk

1’den 8’e kadar numaralandırılan (8) adet CD ve DVD;
0630785 seri nolu 32MB Hafıza Kartı;
1’den 6’ya kadar numaralandırılan (6) adet Kaset;
(1) adet “MTU” marka üzerinde herhangi bir ibare ve seri numarası olmayan flash

disk CANON marka 1280746270 seri numaralı dijital fotoğraf makinesi içerisinden
SANDISK BE70402511V seri numaralı 2 GB kapasiteli Compact Flash hafıza kartı

(1) adet Nokia N70 model 851862013918725 seri numaralı cep telefonu ve telefona
takılı vaziyette bulunan 9904090109691 seri numaralı 0532 301 09 69 GSM numaralı sim
kart, telefon içresinde bulunan 0631455 seri numaralı Multi Media cart ibareli 64 MB hafıza
kartı elde edilmiştir.

 
 
Şüpheli Ali TÜRKŞEN hakkında Askeri Savcılık tarafından yapılan aramada elde

edilen;
 FUJİTSU SİMENS AMİLO marka YSA100037 seri nolu dizüstü bilgisayar

içerisinde bulunan Samsung marka S082J10Y505357 seri nolu 80 GB hard diskin alınan
imajında yapılan incelemede;

   “doc” isimli klasörde GİZLİ, ÖZEL, HİZMETE ÖZEL şahsın çalışmış olduğu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait, soruşturma ile ilişkilendirilemeyen çok sayıda resmi
yazışmalara ait dijital resmi yazı örneklerinin olduğu; “pps” isimli klasörde çok sayıda slayt
gösterisinin olduğu, bu slaytların içerisinde, “kirli_uzlasma” isimli slayt gösterisinin çeşitli
görsel efektlerle hazırlandığı , “resimler” isimli klasör içerisinde soruşturma kapsamında
hakkında işlem yapılan tutuklu sanık Levent BEKTAŞ’ ın resminin bulunduğu,

 
Şüphelinin işyerinde kullanmakta olduğu odada bulunanHP COMPAQ marka

bilgisayar kasasından sökülen Seagate marka 40 GB 9LR4C52G seri numaralı hard diskin
incelenmesinde;

“Word”klasörü içerisinde bulunan “nisan_olaylar_09” isimli Word belgesinin
içeriğinde; 21 Nisan 2009 tarihinde “İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi”nin 20.04.2009
tarih, 2009/827 soruşturma ve 2009/489 takip numaralı “Arama El Koyma Kararı”na
istinaden İstanbul ili Beykoz ilçesi Poyrazköy Keçilik mevkii 138 ada/parsel içerisinde
binaları olan tarla ve bahçe ile çevresinde ERGENEKON terör örgütüne ait olduğu ihbar
edilen patlayıcılar, silahlar ve muhtemel suç ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla;
Terörle Mücadele Şubesi ile Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Sualtı Taarruz
(SAT) Grup Komutanlığı bina/tesislerinin bulunduğu mahallin yakınındaki alanda yapılan
arama faaliyetlerine ilişkin 23 Nisan 2009 akşamına kadar gelişen olaylar, konular ve yapılan
aramalar sonucunda elde edilen mühimmatlarile ilgili olarak hakkında işlem yapılan Mustafa
Turan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY ve Erme ONAT ile Levent BEKTAŞ
isimli şahıslar hakkında yapılan değerlendirmeleri içerir“GİZLİ” ibareli bilgi notunun
bulunduğu,

“cumh_orh_may_09.doc” isimli MSWord dosyası incelendiğinde; belgenin 3
sayfadan oluştuğu, şüpheli Ercan KİREÇTEPE’nin ifadesinde sorulan sorulara verdiği
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cevapların kayıtlı olduğu,
Yapılan incelemede aynı bilgisayarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ve Sahil

Güvenlik Komutanlığında görevli olan rütbeli personelin uygunsuz bir kısım fotoğrafları ile
rütbeli personel ve bayan sivil memurlararasındaki uygunsuz ilişkilere ait olduğu iddia edilen
intranet görüşmelerinin kayıtlarının yer aldığı power point dosyalarının “SGK_BÖLÜM_1,
SGK_BÖLÜM_2, SGK_BÖLÜM_4, SGK_BÖLÜM_5, SGK_BÖLÜM_6, SGK_BÖLÜM_7,
SGK_BÖLÜM_8, takdim_mehmet_aygun” isimleri altında kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli ALİ TÜRKŞEN ve bilgisayar kayıtlarında isimleri geçen, resimleri bulunan
askeri personel hakkında başlatılacak cezai ve idari soruşturmaya esas olmak üzere yapılan
incelemeye dair 31.08.2009 tarihli bilirkişi inceleme ve değerlendirme raporu ve ekleri Kuzey
Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığına gönderilmiş, söz konusu personel hakkında
Askeri Savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştır.

c-Telefon Görüşmeleri:
Tape No:20295, 22.04.2009 günü saat 20:55’te Ali Türkşen ile Onur isimli şahıs

arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Ali’ nin“Efendim Onur cum” dediği, Onur‘ un
“Nasılsın komutanım” dediği, Ali’ nin “Pek iyi değil” dediği, Onur‘ un “Anladım tahmin
ettim anladım şekerim şimdi indim uçaktan da” dediği, Ali’ nin “He nerdeydin” dediği, Onur‘
un “Tokyo” dediği, Ali’ nin“Ne güzel ne güzel ne güzel ne yaptın orda” dediği, Onur‘ un
“İçtik geldik Emin İ. ile ...(anlaşılmıyor) adamın ...(anlaşılmıyor) açmamış” dediği, Ali’ nin
“He” dediği, Onur‘ un “Sen ne yapıyorsun canım benim” dediği, Ali’ nin “İyi işte bugün
yoğundu işte duydun mu televizyondan falan” dediği, Onur‘ un “Şimdi bir telefon geldi
atraksiyonlar olmuş” dediği, Ali’ nin“Birlikten işte dört arkadaş görevli dört arkadaş şu anda
sorguda bir tane de emeklibir arkadaş o da sorguda beş kişi” dediği, Onur‘ un “Tanıdık var
mı” dediği, Ali’ nin “Kardeşimiz hepsi tanıdık da” dediği, Onur‘ un “Hayır senin illaki de
benim tanıdığım var mı diyorum” dediği, Ali’ nin“Sen kimleri tanıyorsun ki şimdi” dediği,
Onur‘ un “Senin grubun hepsini tanırım abi” dediği, Ali’ nin “İŞTE BENİM GRUBUN
HEPSİ ÖYLE SÖYLEYEYİM YANİ” dediği, Onur‘ un “Senin grubun hepsi” dediği, Ali’ nin
“He he” dediği, Onur‘ un “Sen bir sıkıntı var mı yok sende bir şey olmaz” dediği, Ali’
nin“Yabize bir şey demediler de yani ne bileyim insan” dediği, Onur‘ un “Caner maner var
mı” dediği, Ali’ nin “Yok Caner yok Caner yok subaylardan subay hepsi subay” dediği, Onur‘
un “He subay sınıfından” dediği,Ali’ nin “Subay he” dediği, Onur‘ un“İyi ben geldim bu
taraftayım yarın bir göreyim yüzünü tamam” dediği, Ali’ nin “Tamam” dediği, Onur‘ un
“Tamam yüz yüze oturalım” dediği, Ali’ nin “Yarın 23 Nisan ya oğlanın okulda bir faaliyeti
varmış ona geleceğiz o taraftayım ben haberleşiriz tamam” dediği, Onur‘ un“Akşam yemek
yeriz ben Nişantaşı tarafında kalacağım şimdi” dediği, Ali’ nin “He he bir bakarız bakayım
bilmiyorum da bir durumlara bakalım haberleşiriz yine” dediği, Onur‘ un “Kaybolma bir yere
muhakkak bir yemek yiyelim yarın” dediği, Ali’ nin “Tamam peki hadi yarın haberleşiriz
önce bir haberleşelim ondan sonra tamam” dediği, Onur‘ un “Alo bak Emin in de selamı var
canını sıkma” dediği,

Tape No:20297, 22.04.2009 günü saat 22:37’ de Ali Türkşen ile Onur isimli şahıs
arasındaki telefon görüşmesi özetle; Ali’ nin“Efendim Onurcum”dediği, Onur’ un “Seyrettin
mi haberleri”dediği,Ali’ nin “Nasıl” dediği, Onur’ un “Haberleri seyrettin mi az evvel” dediği,
Ali’ nin “Evet geldiler” dediği, Onur’ un “Sana mı geldiler” dediği, Ali’ nin “Heh evet”
dediği, Onur’ un “Şaka yapıyorsun” dediği, Ali’ nin “Kapat o müziği kapat kapat tamam dur
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bir dakika dur Onur ben bir şey yoksa ararımSeni” dediği, Onur’ un “Bana mesaj at hemen
avukatları filan yarın ...(anlaşılmıyor)” dediği.

Tape No:20307, 24.04.2009 günü saat 21:16’ da Ali Türkşen ile X erkek
şahısarasındaki telefon görüşmesindeözetle;X Şahıs’ ın “İyiyiz yaramazlıkyok nasıl işler?”
dediği, Ali’ nin “Ee çok eğlenceli değil işte televizyondan görüyorsunuzdur” dediği, X Şahıs’
ın “He hee hee (gülüyor)” dediği, Ali’ nin “Öyle yani” dediği, X Şahıs’ ın “Ya merak ettim
de” dediği, Ali’ nin “Heehh yani şey işte arkadaşların” dediği, X Şahıs’ ın “He hee” dediği,
Ali’ nin “Hepsi bizim birlikten hepsi içerde şimdi” dediği, X Şahıs’ ın “Hehhonu so hehh”
dediği, Ali’ nin “Ondan sonra daha ne olacağı belli değil hala bişeyler çıkıyor öyle yani”
dediği, X Şahıs’ ın “Sende ki” dediği, Ali’ nin “Hee” dediği, X Şahıs’ ın “Sende bişey var mı
diye merak ettim yani” dediği, Ali’ nin “Yok yani şu anda bişey ama ne olur bilmiyorum yani
o böyle bir enteresan hani bunlarda da ne vardı da oldu bilmiyorum onun için inşallah bişey
bulaşmaz yani” dediği, X Şahıs’ ın “Anladım” dediği, Ali’ nin “Yani içimiz rahat da” dediği,
X Şahıs’ ın “Hee sen içini rahat” dediği, Ali’ nin “Hani o işe o içimiz rahat da o işe bulaşan
işte hani benim valla bi diyeceğim yokturdiyene kadar anası ağlıyor yani”dediği, X Şahıs’ ın
“Ya yaa yaa” dediği, Ali’ nin “Ondan o yani sıkıntı” dediği, X Şahıs’ ın “Allah yardım etsin
çoluk çocuk iyi” dediği, Ali’ nin “Amin amin iyi iyi iyi televizyon seyrediyoruz” dediği, X
Şahıs’ ın “Çok güzel çok güzel çok güzel” dediği, Ali’ nin “Tamam” dediği, X Şahıs’ ın
“Merak ettim onun için teşekkür ederim” dediği.

Tape No:20312,25.04.2009 günü saat 01:09’daAli Türkşen ile Mustafa Turhan
ECEVİT isimli şahıs arasındaki telefon görüşmesinde özetle;M.Turhan’ ın “Hayırdır hayırdır”
dediği, Ali’ nin “Turan eee biz şeyin Beşiktaş’ta ki adliyenin önünden ayrıldık şimdi saat işte
birşuanda biri on geçiyo eee bütün arkadaşları tutukladılar” dediği, M.Turhan’
ın“Tutukladılar” dediği, Ali’ nin “Evet yani Ercan’ la Erme eee işte Levent şuanda Eren eee
pazartesi günüsorguya alınacak çünkü şey yeni teslim olduğu için merkez komutanlığına şey
yapıcak onu hafta sonundan sonra pazartesi sorgulayacaklarmış ee tutuklamakararı
çıktı”dediği, M.Turhan’ ın “Tutuklama benim içinde çıktı” dediği, Ali’ nin “Yani senin
gıyabında bişey yok tabi daha senin sorgun falan olacak da yani onların nedir onun ismi eee
neyse işte bilmiyorum yani onlar hakkında çıktı yani şuandahaberin olsun”dediği, M.Turhan’
ın “Buna buna karar verecek karar veren askeri savcı mı?” dediği, Ali’ nin “Olur mu canım
askeri savcı direkartık şey ee savcılar şey yapıyor onlar sorguluyorlar” dediği,M.Turhan’ ın
“Anladım anladım ” dediği, Ali’ nin “Askeriye ile falan alakası yok yani direk” dediği,
………….. . Ali’ nin “Konuşuruz gene ben daha böyle bi başka bir gelişme olursa artık bu
saatten sonra olmaz herhalde ama eee şey yaparız konuşuruz gene” dediği, M.Turhan’ ın
“Tamam” dediği, Ali’ nin “Eee buraya gelmeden öncede haberleşiriz gelince de yani burda
senin yardımlanacağın ne varsa konuşuruz hepsini tamam mı” dediği, M.Turhan’ ın“Anlaşıldı
efendim anlaşıldı sağlıcakla kalın” dediği tespit edilmiştir.

d-Örgütsel İrtibatlar:
Tape No: 5708, 06.03.2009 günü saat 20:16’ daMustafa Turhan ECEVİT ile Ali

TÜRKŞEN arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Ali’ nin “Efendim” dediği, Mustafa’
nın“Komutanım ııı” dediği, Ali’ nin “Hı Volkan sokak” dediği, Mustafa’ nın “Volkan sokak”
dediği, Ali’ nin“Aşağıya doğru inince” dediği, Mustafa’ nın “Hangisi” dediği, Ali’ nin
“...(anlaşılmıyor) sokak” dediği, Mustafa’ nın “Gördüm tamam oldu” dediği, Ali’ nin“Gel
geltamam” dediği.
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Tape No: 5689, 21.04.2009 günüsaat 22:20’ de Erme ONAT ile Ali TÜRKŞEN
arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Erme’ nin “Dikkat efendim” dediği, Ali’
nin“Ermecim” dediği, Erme’ nin “Buyur” dediği, Ali’ nin “Ercan KİREÇTEPE nin telefonu
var mı sende?” dediği, Erme’ nin “Var efendim ee beş var ee bis ee sizi ben arayayım mi yada
mesaj atim mi yoldayım şimdi” dediği, Ali’ nin “Hı tamam ya bi ben bir şey yap yani bana”
dediği, Erme’ nin “Anlaşıldı” dediği, Ali’ nin “Ercan ile konuşmam lazım benim” dediği,
Erme’ nin “Anlaşıldı efendim isterseniz onu arayayım sizi arasın” dediği, Ali’ nin “Hadi sağol
he öyle yap tamam hadi” dediği, Erme’ nin “Anlaşıldı” dediği, Erme’ nin Ali’ nin “Sağ ol”
dediği.

Tape No: 5692, 22.04.2009 günüsaat 08:36’ da Erme ONAT ile Ali TÜRKŞEN
arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Erme’ nin“ Alo” dediği, Ali’ nin “Efendim” dediği,
dediği, Erme’ nin “Ha komutanım, Erme.” dediği, Ali’ nin “Efendim söyle” dediği, Erme’ nin
“Komutanım bir haber vermek için aradım da sadece” dediği, Ali’ nin “Hıh” dediği, Erme’
nin “Ee Terörle mücadeleden aradılar” dediği, Ali’nin “Hı” dediği, Erme’ nin “Benim evimin
önündelermiş” dediği, Ali’ nin “Bir dakka dur sesin yankılanıyor rüzgar var hıh” dediği,
Erme’ nin“Hıh benim evin önündelermiş” dediği, Ali’ nin “Hı” dediği, Erme’ nin “Ee eve
gidiyorum ben bir haber verim dedim size bilginiz olsun” dediği, Ali’ nin “Senin evin
önündelermiş” dediği, Erme’ nin “Evet” dediği, Ali’ nin  “Nedir durum” dediği, Erme’ nin
“TEMİZ BİR ŞEY YOK” dediği, Ali’ nin “BİR ŞEY YOK TAMAM PEKİ HADİ KOLAY
GELSİN” dediği.

Tape No: 5693, 22.04.2009 günüsaat 09:06’ da Erme ONAT ile Ali TÜRKŞEN
arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Ali’ nin “Ermecim nedir durum”dediği, Erme’ nin
“Efendim şimdi beş dakikaya evdeyim efendim” dediği, Ali’ nin “Ha eve daha varmadın
anladım tamam Levent BEKTAŞ’ı götürmüşler” dediği, Erme’ nin “Anlaşıldı efendim”
dediği, Ali’ nin“Beylikdüzü’nde ki evi aramışlar şimdi Kavacık’a geçiyorlarmış ondan sonra
ıı bilgin olsunyani bi” dediği, Erme’ nin “Anlaşıldı efendim” dediği, Ali’ nin “Bir durum
olursa haberdar et bizi birde şey ee eşine falan söyle yani bizim yadımlayacağımız yani senin
de bir şey yaptıklarından değil de sana da bir şey ihtiyacın varsa neyse söyle yani tamam mı
cep telefonları yanımız da” dediği, Erme’ nin “Tamam efendim“ dediği, Ali’ nin “Hemen
uçalım gelelim oldu” dediği.

Tape No: 5694, 22.04.2009 günüsaat 09:53’ te Erme ONAT ile Ali TÜRKŞEN
arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Erme’ nin“Efendim” dediği, Ali’ nin “Ermecim.
Nedir durum?” dediği, Erme’ nin “Arama yapıyorlar. Birazdan bitecek herhalde komutanım.”
dediği, Ali’ nin “He senle ilgili bişey var mı?” dediği, Erme’ nin “Yok. Buradan şeye Savcıya
gidecekmişiz.” dediği, Ali’ nin“He sen gidiyorsun, sen bu Savcıya.” dediği, Erme’ nin “Evet
gidecekmişiz, oradaki ... (anlaşılmıyor)” dediği, Ali’ nin “Peki Askeri savcı mı?” dediği,
Erme’ nin “Yok. Bu Zekeriya” dediği, Ali’ nin “Zekeriya ÖZ’e gidiyorsun.” dediği, Erme’
nin “Evet.” dediği, Ali’ nin “Hııı. Anladım. Peki yani şey, kanunen sen öylemiymiş yani sen
askeri şahıssın şu andayani resmi bi personelsin, götürebiliyorlar mı seni öyle?” dediği, Erme’
nin “Hı götürebiliyorlarmış. Öyle söyledi Başkomiser. İnzibata ve, inzibata vereceklermiş.
(Erme yanında bulunan X ŞAHISA "İnzibat ... (anlaşılmıyor)" diyor) merkez komutanlığına
gideceğiz, o oraya gelecek herhalde öyle mi?” dediği, Ali’ nin “Heh, heh, he. Yani onları
kaçırma tamam mı?” dediği, Erme’ nin “Bende oraya gidecem.” dediği, Ali’ nin “Böyle şey
nedir onun ismi” dediği, Erme’ nin “Hah şimdi burdan merkez komutanlığına gidecekmişim.”
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dediği,Ali’ nin “Heh” dediği, Erme’ nin “Çağırırlarsa merkez komutanıyla beraber
Zekeriya’ya gidecekmişiz.” dediği, Ali’ nin “Tamam. Tamam oldu. Eeeee şey bizim haberdar
olmamız gereken bişey varsa haberdar et oldu mu?”dediği,Erme’ nin “Anlaşıldı komutanım.”
dediği, Ali’ nin “Tamam bi sıkıntılı bişey var mı? Şuan da” dediği, Erme’ nin “Yok. Vallaha
yok. Yani sadece bi tane eeee mermi buldular herhalde.” dediği, Ali’ nin “E mermi çıkar
canım. Mermi ne olacak yani. Mermide bişey yok.” dediği, Erme’ nin “Bi tane manevra mı
bilmiyorum, bakıyoruz.” dediği.

Tape No: 5661, 06.03.2009 günüsaat 20:04’ te Ercan KİREÇTEPE ile Ali
TÜRKŞEN arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Ali’ nin “Efendim” dediği, Ercan’ın
“Efendim Ercan” dediği, Ali’ nin“Heehh” dediği, Ercan’ın “Hangi apartman hangisi efendim”
dediği, Ali’ nin “Volkan sokak deniz kuşu” dediği, Ercan’ın “Kaç numara efendim” dediği,
Ali’ nin “Bir gir açtım kapıyı” dediği, Ercan’ın “Tamam efendim” dediği.

Tape No: 5663, 21.04.2009 günüsaat 22:22’ de Ercan KİREÇTEPE ile Ali
TÜRKŞEN arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Ali’ nin “Alo” dediği, Ercan’ın “İyi
akşamlar” dediği, Ali’ nin “İyi akşamlar. Yattın mı?” dediği, Ercan’ın “Yok efendim
yatmadım” dediği, Ali’ nin “Ha az geliyorum ben ee SAT dan bir kapının önünde azıcık
konuşalım iki dakika” dediği, Ercan’ın “Tamam efendim” dediği, Ali’ nin “Tamam hadi
geliyorum ben bir beş dakkaya ordayım” dediği, Ercan’ın “Tamam efendim sağolun” dediği,
Ali’ nin“Hadi görüşürüz” dediği ,

Tape No: 5662 21.04.2009 tarihinde saat: 22.21’de Ercan KİREÇTEPE ile Erme
ONAT ile yapmış olduğu görüşmede özetle; Ercan KİREÇTEPE’ nin “Nerdesin” dediği,
Erme ONAT ‘ın “Efendim bir ALİ Albay ıı aramanızı istedi onu cep telefonu var mı siz Ali
albayın sizden” dediği, Ercan KİREÇTEPE’ nin “Ali albay aramamı istiyor” dediği, Erme
ONAT’ ın “Evet” dediği, Ercan KİREÇTEPE’ nin “Tamam vardır herhalde arar şimdi” dediği
,

Tape No:20316,26.04.2009 günü saat 22:00’daAli Türkşen ile Mustafa Turhan
ECEVİT arasındaki telefon görüşmesinde özetle; ……………..Ali’ nin “YOK ÜZÜLECEK
BİR ŞEY DE KALDIĞI İÇİN ACI TARAFI BAK BİZ BU KADAR BENİM ŞİMDİ 21
NİSANAKŞAMI DURDU ZAMAN YANİ BENİM SAATTE İLERLEMİYOR EFENDİM
TAKVİM DE İLERLEMİYOR …………….CEP TELEFONUMUN PİLİNİ
ÇIKARTIYORUM ARTIK BENİM İÇİN HER ŞEY BİTMİŞTİR” dediği, Turhan’ ın “Ben
de artık benim içinde her şey bitmiştir” dediği, Ali’ nin “Tamam hadi ...(anlaşılmadı) uğraş
gene de çok olmadık bir şey senin duyamayacağınbir şey olursa hani bilgi için seni ararım
oldu” dediği anlaşılmıştır.

 
Şüpheli Ercan KİREÇTEPE ‘ye konuşmada geçen Ali isimli şahsın kim olduğu

sorulduğunda; Ali isimli şahısın Ali TÜRKŞEN olduğunu ve Deniz Kurmay Kıdemli Albay
ve Kurtarma Grup Komutanı olduğunu beyan ettiği ,

Şüpheliİbrahim Koray ÖZYURT savcılık ifadesinde; “Ali TÜRKŞEN’i tanıdığını
ancak görev yerini bilmediğini” beyan ettiği ,

Şüpheli Mert YANIK savcılık ifadesinde; “Ali TÜRKŞEN’ in meslektaşı olduğunu,
samimiyetinin olmadığını”beyan ettiği ,

Şüpheli Tayfun DUMAN savcılık ifadesinde; “Ali Türkşen’in akademide bir alt
sınıfında olduğunu, bu vesile tanıdığını, mezun olduktan sonra kendisiyle irtibatının devam
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etmediğini. Kendisinin şuanda Kurtarma Sualtı Komutanlığında görev yaptığını.” beyan ettiği,
ŞüpheliDora SUNGUNAY savcılık ifadesinde; Ali TÜRKŞEN’ in sınıf arkadaşı

olduğunu. Halen SAT Grup Komutanı olarak görev yaptığını. Kendisi ile uzun zamandan beri
görüşmediğinibeyan ettiği ,

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Cengiz Can EROL savcılık
ifadesinde; Ali TÜRKŞEN, Halil CURA, Sadettin DOĞA ve Feridun ASLAN isimli şahısları
SAT'tan tanıdığınıbeyan ettiğibelirlenmiştir.

Şüpheli Ercan KİREÇTEPE’nin 21.04.2009 tarihinde saat: 22:21’de Erme ONAT ile
yapmış olduğu görüşmede özetle; Ercan’ ın “Nerdesin” dediği, Erme ONAT ‘IN “Efendim bir
ALİ Albay ıı aramanızı istedi onu cep telefonu var mı siz Ali albayın sizden” dediği, Ercan’ ın
“Ali albay aramamı istiyor” dediği, Erme ONAT’ın “Evet” dediği, Ercan’ ın “Tamam vardır
herhalde arar şimdi” dediği şeklinde görüşmelerinin bulunduğutespit edilmiştir.

Şüpheli Ercan KİREÇTEPE Erme ONAT ve Ali Albay isimli şahısların kimler
olduğu ve bu şahıslarla olan bağlantılarının neler olduğu sorularına; Ali TÜRKŞEN’ in Deniz
Kurmay Kıdemli Albay olduğunu, Kurtarma Grup Komutanı olduğunu, o sıralarda Sat Grup
Komutanlığı yakınında gömülü halde bulunan silahların konuşulduğunu, bu konu ile ilgili
görüşmek istemiş olabileceğini, kendisi o akşam Ali Albay ile yüz yüze görüştüğünübeyan
ettiği ,

Şüpheli Ercan KİREÇTEPE 21.04.2009 tarihinde saat: 22:22’de ALİ TÜRKŞEN
ileyapmış olduğu görüşmede özetle; Ali TÜRKŞEN’in “Ha az geliyorum ben ee SAT dan bir
kapının önünde azıcık konuşalım iki dakika” dediği, Ercan’ ın “Tamam efendim” dediği, Ali
TÜRKŞEN’in “Tamam hadi geliyorum ben bir beş dakikaya ordayım” , şeklinde
görüşmelerin olduğu , Ali TÜRKŞEN isimli şahsın kim olduğu ve bu şahısla olan
bağlantısının ne olduğu, konuşacak olduğu konunun ne olduğu sorularına cevaben; Ali
TÜRKŞEN’ in görüşmek için kendisini çağırdığını, bir araya geldiğinde Sat Grup
Komutanlığı yakınında gömülü halde bulunan silah ve mühimmatı anlattığını, kendileri
hakkında daha önce Orhan Albay tarafından dile getirileniddiaları ima edercesine sorduğunu,
kendisisilah ve mühimmat hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade ettiğini, onun ile durum
değerlendirmesi yaptığını, silahların ne şekildeoraya getirilmiş olabileceği hakkında
konuştuğunu, telefon görüşmesinin bununla ilgili olduğunu beyan ettiği tespit edilmiştir.

Şüpheli Erme ONAT‘ın adresinde yapılan aramada elde edilen 1’ den 120’ e kadar
numaralandırılmış 120 CD/DVD’nin yapılan incelemesinde; CD 56 içerisinde yapılan
incelemede at_kardak_16_mayis_2005 isimli word belgesinde;Deniz Kuvvetleri Eski
Komutanı Özden ÖRNEK tarafından Kardak adası operasyonuna katılan SAT komando
timindegörevli Deniz Kurmay AlbayAli TÜRKŞEN’ehatıralarını yazdırdığı değerlendirilen
93 sayfa gizli ibareli belgelerin bulunduğu görülmüştür.

Şüpheli Erme ONAT’a bahse konu belgeyi nerden temin ettiği, belge ile ilgili soruya
cevaben ; Ali TÜRKŞEN ile 1996 yılından bu yana tanıştığını, onun halen Kurtarma Grup
Komutanı olarak İstanbul’da görev yaptığını, bahsedilen yazıyı Ali TÜRKŞEN’in yazdığını,
hatırladığı kadarıyla 93 sayfalık gizli ibareli bu belgeyi ondan aldığını,Ali TÜRKŞEN’ in
mesai arkadaşı olduğunu, onun Deniz Kurmay Kıdemli Albay olduğunu, Kurtarma Grup
Komutanı olduğunu, onun ile samimiyetinin olduğunu, saydığı bir komutan olduğunu beyan
ettiği, Beykoz’a görev mahalline giderken İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden
aradıklarını, ancak kendisi arayanlara inanmadığınıve itibar etmediğini, telefonu kapatıp
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kendisini arayanıaradığını, ancak faks çıkınca görüşemediğini, 5 dakika sonra kendisini tekrar
aradıklarını, evinin önünde olduklarını ve kendisini beklediklerini ifade ettiklerini , kendisi de
bunun üzerine komutanına çıkıp bilgi verdiğini, Kadıköy’deki evine gittiğini, polisler
tarafından gerçekleştirilen arama işlemine kendisinin de katıldığını beyan ettiği anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında göz altına alınan şahısların; Telefon, SIM kart, Ajanda ve
Dijital verilerinden elde edilen rehber bilgileri alınan kararlar doğrultusunda şahısların
birbirleri ile irtibatlarının sağlanabilmesi amacıyla karşılaştırılması yapılmışve şahıslara
aitolan numaralar sorgulanmış, aşağıda ismi yazılı şüphelilerin birbirleri ileirtibatları şematize
edilmiştir. İnceleme neticesinde Ali TÜRKŞEN’in rehber dökümlerinde;

-Nokia marka N70-1 model (351862/01/391872/5) seri nolu cep telefonu,-
5323010969 numaralı (9904090109691) seri nolu Turkcell Sim Kart yapılan
incelemesinde.Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şahıslardan olan,

-Levent BEKTAŞ’ın 533690….. numarası,
-Eren GÜNAY’ın 532253…. numarası,
-Erme ONAT’ın 532346…. numarası,
-Ercan KİREÇTEPE’nin 542633…. numarası,
-Mustafa Turhan ECEVİT’in 533697…. numaralarının kayıtlı olduğu tespit

edilmiştir.
 
Soruşturmanın önceki aşamalarında ADD Genel Merkez başkan odasında yapılan

aramada ele geçen7 Nolu CD ‘de yer alan “ÖZDENİN BİLGİSAYARI” isimli klasör
içeriğinde “özden günlük” isimli klasörde yer alan “1992-1993”isimli klasörde bulunan
“1992-1993 anılari” isimli Word belgesi içeriğinde “Dz.Ütğm. Ali TÜRKŞEN” şeklinde
kaydın bulunduğu ,

 
ŞüpheliLevent BEKTAŞ’ın İstanbul Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1.

Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde elde edilen 3 no’lu DVD’de içeriğinde yer alan “aa” isimli
klasör içerisinde bulunan “GÜNDEMLERİM” isimli klasör içeriğindeki “gundemlerim2”
isimli Word belgesinde“Organizede yer alacak arkadaşlarımız” başlığı altında diğer bir kısım
şüphelilerle birlikte “Ali Türkşen” olarak isminin yer aldığı belirlenmiştir.

ŞüpheliErme ONAT ‘ınKadıköy İlçesi Sahrayıcedit Mahallesi Cebesoy Sokak
Köşem Apartmanı No:22/13 sayılı ikamet adresinde yapılan aramada elde edilen 1’ den 120’
e kadar numaralandırılmışCD/DVD’nin içerisinden 56 numarası verilen CD içeriğinde;
at_kardak_16_mayis_2005 isimli Word belgesinde; Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden
ÖRNEK tarafından Kardak Adası operasyonuna katılan SAT komando timindegörevli Deniz
Kurmay AlbayAli TÜRKŞEN’ehatıralarını yazdırdığı değerlendirilen 93 sayfa GİZLİ ibareli
belgelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Serdar ÖZTÜRK ‘ün Ankara
Çankaya Kavaklıdere Bestekar Sokak 17-2 sayılı adresinde bulunan Aden Hukuk Bürosu
isimli iş yerinde yapılan aramada elde edilen, yaklaşık 11x4 cm ebadında Dilek BOZKAYA
ibaresi ile başlayıp tamamdır ibaresi ile biten bilgisayar çıktısı dokümanda; “Dilek
Bozkaya:(Ali Türkşen Görüntü+Resim, Alb. İlyas Çınardan sorulacak)” şeklindekaydın
bulunduğu belirlenmiştir.
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Beykoz, Yalıköy Selviburnu Subay Lojmanları, Volkan Sokak Denizkuşu–1 sayılı
adresinde elde edilen dokümanların incelemesinde;

Mavi renkli telli defterin sayfasına yapıştırılmış “2009 yılına ait takvim kartının
Nisan 21 ibareli kısmında “Zamanın durduğu gün” şeklinde notun yazılı bulunduğu”,

“Word”klasörü içerisinde bulunan “nisan_olaylar_09” isimli Word belgesinin
içeriğinde; 21 Nisan 2009 tarihinde “İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi”nin 20.04.2009
tarih, 2009/827 soruşturma ve 2009/489 takip numaralı “Arama El Koyma Kararı”na
istinaden İstanbul ili Beykoz ilçesi Poyraz köy Keçilik mevkii 138 ada/parsel içerisinde
binaları olan tarla ve bahçe ile çevresinde ERGENEKON terör örgütüne ait olduğu ihbar
edilen patlayıcılar, silahlar ve muhtemel suç ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla;
Terörle Mücadele Şubesi ile Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin Sualtı Taarruz
(SAT) Grup Komutanlığı bina/tesislerinin bulunduğu mahallin yakınındaki alanda yapılan
arama faaliyetlerine ilişkin 23 Nisan 2009 akşamına kadar gelişen olaylar, konular ve yapılan
aramalar sonucunda elde edilen mühimmatlarile ilgili olarak hakkında işlem yapılan Mustafa
Turan ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY ve Erme ONAT ile Levent BEKTAŞ
isimli şahıslar hakkında yapılan değerlendirmeleri içerir“GİZLİ” ibareli bilgi notunun
bulunduğu tespit edilmiştir.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada hakkında kamu

davası açılan sanıklardan elde edilen DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN
ÖNERİLER (MASTER PLAN ÖN ÇALIŞMASI) isimli dokümanın incelenmesinde;

1-Alt Birimler ve Görev Tanımları başlığı altında: …………. Milli savunma/Askeri
Güçlerimizle ilintili Faaliyetlerden sorumlu Birim, İçişleri Emniyet ve İstihbarat
Faaliyetlerden sorumlu Birim, Kolluk Faaliyetlerinden sorumlu Birim, ……………

3-Sızma ve Denetim Süreci başlığı altında;
-Mevcut devlet işleyişinin analizi yapmak
-Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek
-Sızma stratejileri geliştirmek(Yargı,Emniyet,Eğitim,Sağlık,İstihbarat,Ordu,Sivil

yeraltı örgütleri (mafya),Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler,Medya,Camiler ve tarikatlar……)

 Şeklinde ibarelerin yer aldığı,
Yine bir kısım sanıklardan elde edilen ERGENEKON ANALİZ YENİ

YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ isimli dokümanda:
“...Ergenekon içinde yer alan değerli TSK mensupları ile Kemalizm’e ve ülkesine

bağlı, insanlık onurunu ve kimliğini yitirmemiş, her meslekten sivillerin organizasyonu ile
ortaya çıkacak olan yeni yapılanma gerçekte geç kalınmış bir girişim olarak görülmelidir. Her
meslekten seçkinlerinyer alacağı sivil personel kadrosu ile Ergenekon, iç ve dış faaliyetlerinde
çok daha etkin bir güce erişecek, her alanda hareketlilik , duyarlılık ve yaptırım gücü yüksek
olanaklar kazanmış olacaktır.

…Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli personeli dışında entelektüel ve her
meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı “sivil “ personelden yararlanmakla karşılaştığı ve
bundan sonra karşılaşacağı en önemli sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir.

...Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine
aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise; iki yolu vardır:
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    1-Suikast
    2-Dez-enformasyondur.
...Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi

mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttır.
...Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler ciddi biçimde

analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek
parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento
ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe
kavuşturulabilmelidir.

...Türkiye Cumhuriyeti’nin temel varlık nedeni Kemalizm’e özümseyerek inanmış,
Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş, özveriden kaçınmayan
personel kazanımı ise; çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak, ordu birlikleri
içinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler,
yararlanılabilecek pozitif bir kaynaktır.

...Ergenekon gibi çok özel bir yapılanmanın içinde yer alması uygun görülecek sivil
personelin seçimi olabildiğince dikkat, titizlik ve özen istemektedir.

…Ergenekon benzer bir örneği kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli
deneyim elde etmiştir.

...Ergenekon içinde sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı
önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve
bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alındığında endişeler-önyargılar
kendiliğinden ortadan kalkacaktır…..”

Şeklinde ifadelerin yer aldığı,
"DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (Mastır Plan)” isimli

dokümanda; "Sızma ve Denetim Süreci" başlığı altında;
1- Mevcut devlet işleyişinin analizini yapmak,
2- Mevcut kadrolaraalternatif adaylar belirlemek ve eğitmek,
3- Sızma Stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu,

Sivil yer altı örgütleri (mafya), sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler, medya, camiler ve tarikatlar)"

 
Şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmış ,
 
Bu dokümanlardaki ifadelerden Ergenekon Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri

içersine de sızma ve kadrolaşma faaliyetlerini hedeflediği ,soruşturma dosyasındaki
delillerden örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içersinde yapılanma faaliyetlerini
gerçekleştirdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını örgütün amaç ve hedefleri
doğrultusunda kullanmayı amaçladıkları görülmüştür.

Şüphelinin21.04.2009 tarihli Tape No: 5689 ve Tape No: 5690 sayılı iletişim tespit
tutanaklarına göre , Poyrazköy’de yapılan kazılarda bulunan mühimmat ile ilgili şüpheliler
ERCAN KİREÇTEPE ve ERME ONAT ile yüzyüze görüşmek üzere irtibat kurdukları,

22.04.2009 tarihli Tape No: 5692 sayılı tutanağa göre ERME ONAT’ın şüpheliALİ
TÜRKŞEN’i arayarak Emniyet görevlilerinin evinde arama yapması ile ilgili aradığı,
şüpheliALİ TÜRKŞEN’in sorması üzerine evinin “TEMİZ” olduğu hakkında bilgi verdiği,
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 Şüpheli Mustafa Turhan ECEVİT ile yapmış olduğu 26.04.2009 tarihli görüşmeye
ait Tape No: 20316’ da “Ali TÜRKŞEN’nin “YOK ÜZÜLECEK BİR ŞEY DE KALDIĞI
İÇİN ACI TARAFI BAK BİZ BU KADAR BENİM ŞİMDİ 21 NİSANAKŞAMI DURDU
ZAMAN YANİ BENİM SAATTE İLERLEMİYOR EFENDİM TAKVİM DE
İLERLEMİYOR …” şeklinde sözler sarf ettiği anlaşılmış,

Mavi renkli telli defterin sayfasına yapıştırılmış “2009 yılına ait takvim kartının
Nisan 21 ibareli kısmında “Zamanın durduğu gün” şeklinde notun yazılı bulunduğutespit
edilmiştir.

TSK’ya mensup bir kurmay subayın yasal çerçevede görev yapan soruşturma
birimleri tarafından tespit edilen hukuka aykırılıklar karşısında bu şekilde tavır
almasının,ancak şüphelinin örgütsel konumu ile izah edilebilecek bir husus olduğu kanaatine
varılmıştır.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Serdar ÖZTÜRK‘ün
Ankara’dabulunan iş yerinde yapılan aramada elde edilen, “Dilek BOZKAYA” ibaresi ile
başlayıp “tamamdır” ibaresi ile biten bilgisayar çıktısı dokümanda; “Dilek Bozkaya:(Ali
Türkşen Görüntü+Resim,  Alb.  İ lyas  Çınardan sorulacak)” şekl indekaydın
bulunduğubelirlenmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü 155
mail ihbar hattına 23.05.2009 tarihinde saat:15:06’da gelen 5273 İhbar No’lu mail ihbarında ;

“…… Kazılardan sonra yakalanan Levent BEKTAŞ, Erme ONAT, Ercan
KİREÇTEPE ve halen yurt dışı görevinde bulunan ve bilerek görev süresi uzatılan Mustafa
Turhan ECEVİT ile aynı illegal grup içersinde yer alan diğer şahıslar; Kurmay Albay Ali
TÜRKŞEN, Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil CURA, Astsubay Kıdemli Başçavuş Sadettin
DOĞAN ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferudun ARSLAN’ dır. Kurmay Albay Ali
TÜRKŞEN bu grubu yönlendirmektedir ve Halil CURA’ da grubun liderliğini yapmaktadır.
Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf
eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri
bünyesinde kurulan ve bu güne kadar çeşitli eylemleri hayata geçirilmiş olan Kafes Eylem
Planıdır. ……… Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler yaparak ülkede
Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması Cumhuriyet mitingleri
tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın kuruluşları aracılığı ile
Ergenekon’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim vatandaşlarımızın
tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunuaşılayarak hükümetin içerden ve
dışardan baskı altına alınması ve ülke gündemini değiştirerek Ergenekon davasının boşa
çıkarılmasıdır. …………. Şahıslar hakkında daha detaylı bilgi vermek istiyorum. Kurmay
Albay Ali TÜRKŞEN; Ergenekon terör örgütü üyesidir ve Ergenekon adına Kafes Eylem
Planı çerçevesinde eylemler yapmaktadır. Tutuklanan Levent BEKTAŞ’ın en yakın ve
güvendiği adamlarındandır. ……………….Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil CURA; Kafes
Eylem Planı çerçevesinde saha faaliyetleri olarak nitelendirdikleri eylemleri yapmak amacı ile
silah ve mühimmatları iş yerlerinden çıkararak gömmüştür. Poyrazköy’ de bulunan
mühimmat ve silahlarda bu Ergenekon adına bu faaliyetlerde bulunmak adına Halil CURA ve
ekibi tarafından gömülmüştür. Tutuklanan şahısların dışarıda bulunan örgütsel irtibatlarının
başında Ali TÜRKŞEN’ in kontrolündeki Halil CURA ve ekibi gelmektedir. Halil CURA’ nın
altında da kendisine bağlı hücreler bulunmaktadır. Yakın zamanda tutuklanan Ergin
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GELDİKAYA da CURA’ ya bağlı bir hücrenin lideridir. Ergin GELDİKAYA’ nın liderliğini
yaptığı hücrede Kafes Eylem Planı dahilinde faaliyet göstermektedir. Koç müzesinde bulunan
patlayıcıları da yine aynı ekip yerleştirmiştir. Askeri mahkeme bu yüzden Halil CURA’ nın
telefonuna el koymuştur. Ayrıca evinde sakladığı malzemeleri kazılardan sonra iş yerine
getirmiştir. Askeri mahkemenin verdiği arama kararı neticesinde bu malzemeler (Mayın,
bomba, patlayıcı vs.) iş yerindeki dolabında ele geçirilmiş ancak konu yine Ali TÜRKŞEN’ in
Kafes Eylem Planında yer alan amirallere bilgi vermesi sonucu kapatılmıştır. Malzemeler yurt
dışına giden bir gemiye verilmiş ve okyanusa atılması istenmiştir. Böylece soruşturma
kapatılmaktadır……………..”şeklinde bilgiler içerdiği anlaşılmıştır.
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mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat: 12.53’te gelen 5309 İhbar No’lu mail ihbarı
ekinde gelen örgütsel dokümanda ;

“S.N ADI-SOYADI T.C.RÜTBE GÖREV BÖLGE EV TEL İŞ TEL CEP EMAİL 1
E M A İ L  2  N O T ”  b a ş l ı k l a r ı  a l t ı n d a ;  “ 3 8 - A L İ  T Ü R K Ş E N  2 7 6 7 6 9 4 3 9 3 6
K D . A L B . U M U R Y E L İ - B E Y K O Z - İ S T A N B U L  5 3 2 3 0 1 0 9 6 9 - 5 3 3 5 6 4 6 7 4 0
aliturksen@yahoo.com Bahai Mahfili ile bağlantısı devam edecek” şeklinde kayıt bulunduğu
tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
soruşturma yürütülen şüphelilerden elde edilen belgede yer alan “ Levent Bektaş’ın
ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun……Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı
bölgelere dağıtılsın……” şeklindeki kayıt bulunduğu belirlenmiştir.

ŞüpheliLevent BEKTAŞ’ın İstanbul Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1.
Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde elde edilen 3 no’lu DVD’de içeriğinde yer alan “aa” isimli
klasör içerisinde bulunan “GÜNDEMLERİM” isimli klasör içeriğindeki “gundemlerim2”
isimli Word belgesinde“Organizede yer alacak arkadaşlarımız” başlığı altında diğer bir kısım
şüphelilerle birlikte “Ali Türkşen” olarak isminin bulunduğu tespit edilmiştir.

Poyrazköy’de yapılan kazılarda bulunan mühimmat ile ilgili olarak şüpheliler
ERCAN KİREÇTEPE ve ERME ONAT ile yüzyüze görüşmek üzere irtibat kurdukları,evinde
arama yapılan şüpheliERME ONAT’ınkendi evinin “TEMİZ”olduğu yönünde şüpheli ALİ
TÜRKŞEN’e bilgi verdiği ,

Şüphelinin 22.04.2009 günü saat 20:55’te Onur isimli şahıs ile yapmış olduğu telefon
görüşmesinde gözaltına alınan şüpheliler hakkında konuştukları, haklarında soruşturma
yapılan şüphelileri“BENİM GRUP”şeklinde nitelendirdiği anlaşılmıştır.

Soruşturma makamlarına ulaşanihbarlar , şüphelilerden Serdar ÖZTÜRK’te ele
geçen dokümandaki kayıtlar , şüpheliLevent BEKTAŞ’ta ele geçen DVD’de yer alan eylem
planları , örgütsel içerikli notlargöz önüne alındığında şüpheli ALİ TÜRKŞEN’ inDeniz
Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve Ergenekon örgütü adına faaliyet yürüten Deniz Kuvvetleri
bünyesindeki illegal yapılanma içerisinde yer aldığı , 21-24.04.2009 tarihleri arasında yapılan
kazılardan sonra yakalanan Levent BEKTAŞ, Erme ONAT, Ercan KİREÇTEPE,Eren
GÜNAY, Mustafa Turhan ECEVİT, Ergin GELDİKAYA, Halil CURA Ferudun ARSLAN ve
Sadettin DOĞAN ile irtibatlı olduğu ,

Örgütsel dokümanlarda “Organizede yer alacak arkadaşlarımız” başlığı altında
şüphelinin isminin yer aldığı , çeşitli yasadışı eylemler yaparak ülke içerisinde Ergenekon
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örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması amacına yönelikKafes Eylem Planının
hayata geçirilmesinde görevlendirilen, Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan illegal oluşumda
görev aldığı , TSK’nın kurallarına aykırı olarak askeri hiyerarşi dışında oluşan bu
örgütlenmeninyasal bir örgütlenme olmadığı anlaşılmış olmakla ,

 
Şüpheli ALİ TÜRKŞEN’ in eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör

örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri

gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
 
8- Şüpheli Halil CURA
a-Savunmaları:
Savcılık beyanı
Muvazzaf subay olduğundan Emniyetteifadesi alınmayan şüpheli, 14.10.2009

tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan savunmasında özetle;
Hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerden Levent BEKTAŞ,Mustafa Turhan

ECEVİT, Ercan KİREÇTEPE, Ergin GELDİKAYA, Eren GÜNAY ve Erme ONAT’ın
İstanbul Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında aynı birliklerde görev yapmış olmaları sebebiyle
tanıdığını, şüpheliler Ali TÜRKŞEN, Ferudun ARSLAN, Sadettin DOĞAN ile 2009
yılınakadar İstanbul Sat Grup Komutanlığında görev yapmaları sebebiyle tbu şüphelileri
tanıdığını, görev dışında ilişkisinin bulunmadığını, Cengiz Can EROL’u Deniz Binbaşı olması
aynı komutanlık emrinde birlikte görev yapmış olması sebebiyle tanıdığını,

Adı geçen diğer şüpheli ve sanıkların bir kısmını medyadan duyduğunu,
çoğunluğunu hiç tanımadığını,

Soruşturma çerçevesinde ele geçen örgütsel dokümanlar hakkında bilgisinin
bulunmadığını, dokümanları kimlerin hazırladığını bilmediğini, dokümanlar doğrultusunda
her hangi bir faaliyetin bulunmadığını,

Karargahevleri isimli oluşum hakkında bilgisinin olmadığını,
Cumhuriyet Çalışma Grubu hakkında bilgisinin bulunmadığını, bu kapsamda her

hangi bir görev almadığını,
02.02.2009 tarihinde Beykoz’da ormanlık alanda ele geçen patlayıcı maddeler, 21-

25.04.2009 tarihinde Beykoz Poyrazköy’de ele geçen silah ve mühimmatlar, 10.05.2009
tarihinde Beykoz Çubuklu sahilinde denizde bulunanpatlayıcı maddeler ve mühimmat
hakkında bilgisinin bulunmadığını, kim tarafından temin edildiğini bilmediğini, şüphelilerden
ERGİN GELDİKAYA ’nın evinde ele geçensilah ve mühimmatlar ile bir ilgisinin
bulunmadığını, hakkında yapılan ihbarların gerçek dışı olduğunu, Deniz Kuvvetleri içerisinde
var olduğu iddia edilen illegal yapılanma ile her hangi bir ilgisinin bulunmadığını, Kafes
Eylem Planı hakkında her hangi bir bilgisinin bulunmadığını,

Samiye Sever Ayarcı’yı Ergin GELDİKAYA’nın arkadaşı olarak tanıdığını, bir kez
yemekte gördüğünü, kendisi hakkında ifadesinde ileri sürdüğü hususların gerçek dışı
olduğunu, Askeri Savcılığın kendisinin evinde arama yaptığını,yapılan aramada her hangi bir
şey bulunmadığını, bu arama sırasında evden dışarıya her hangi bir mühimmat atmadığını, bu
aramanın yapıldığını Samiye Sever Ayarcı’nın dabulunduğu yemekte anlattığını,

 Koç Müzesindeki denizaltıya yerleştirildiği iddia edilen patlayıcılar ile bir ilgisinin
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bulunmadığını,
Kafes Eylem Planı hakkında bilgisinin bulunmadığını, kendisinin illegal her hangi bir

eyleminin bulunmadığını, ihbarların iftiradan ibaret olduğunu,
Levent BEKTAŞ’ta ele geçen DVD’de Kafes Eylem Planı çerçevesinde isminin

neden geçtiğini bilmediğini, Levent BEKTAŞ ile Mustafa Levent GÖKTAŞ arasındaki
telefon görüşmesinde ismi geçen Gökhan Duran’ı 1989 yılında katıldığı Sat kursundan
tanıdığını, kendisinin her hangi bir irtibatının bulunmadığını,

23.05.2009 tarihli ihbar üzerine iş yerinde yapılan aramada ele geçen 2 adet
dokümanın kendisine ait olmadığını, ihbarı yazanlar tarafından konulmuş olabileceğini, belge
içeriğindeki iddialar hakkında bilgi sahibi olmadığını,

Odasında yapılan aramada ele geçen disketin kendisine ait olmadığını, bu diskette
yer alan Levent BEKTAŞ’ın vesikalık fotoğrafının ve İngilizce özgeçmişinin kendisine ait
olmadığını, odasında ne şekilde bulunduğunu bilemediğini, ihbarı yazanlar tarafından
konulmuş olabileceğini, yasadışı her hangi bir oluşum içerisinde yer almadığını, suç
işlemediğini beyan etmiştir.

b-Elde Edilen Deliller:
Sat Komutanlığı/ Beykoz / İstanbul adresinde şüphelinin kullanmakta olduğu odada

yapılan aramada ;
-1’ den 5’ e kadar numaralandırılmış 5 adet CD-DVD,
-1’ den 14’ de kadar numaralandırılmış 14 adet disket (NOT: Bu disketlere el

konulmamış sadece imajı alınmıştır.)
- 1’ den 2’ ye kadar numaralandırılmış el yazması isim ve telefon numaralarının

bulunduğu not kağıdı,
- üzerinde “Anchor” ibaresi bulunan 3. şeffaf dosya içerisinden tarafımızdan 3’den 4’

e kadar numaralandırılmış (2) adet fotoğraf ile iç sayfasında “2004” yılı ibaresi ile başlayıp,
“Halil CURA 2005” ibaresi ile son bulan el yazması notların bulunduğu fotoğraf muhafaza
kartonu,

- (5) ile numaralandırılmış üzeri imzalanmış “Dinç Bilgin gazeteden okudum” ibaresi
ile başlayıp, “gerisini siz düşünün” ibaresi ile sona eren (1) sayfalık bilgisayar çıktısı
doküman,

- (6) ile numaralandırılmış ve “İshak Alatondan güzel bir yazı “ başlıklı (1) sayfalık
bilgisayar çıktısı doküman,

- (1) adet mavi renkli kapaklı üzerinde el yazması “Halil CURA fotoğrafçılık dersi “
ibaresi bulunan 19. sayfasında (renkli fotoğrafçılık bölümünün) tarafımızdan 7 ile
numaralandırılan “BTP- ulusal temaslarım” ibaresi ile başlayan “Aydınlık” ibaresi ile son
bulan bilgisayar çıktısı küçük not kağıdı, aynı çekmecede zarf içerisinde 9 parça halinde tab
edilmemiş fotoğraf filmleri,

- 8 ile numaralandırılmış üzerinde el yazması “Pazartesi” ibaresi ile başlayan
“doğan” ibaresi ile son bulan 1 sayfalık doküman bulunmuştur.

Şüpheli Halil CURA’ya ait İstanbul Beykoz İlçesi, Keçilik Mevkiindeki Sat
Komutanlığında bulunan odada elde edilen doküman, fotoğraf ve film negatiflerinin
incelemesinde;

3 ile numaralandırılmış fotoğrafta 10 askerin üniformalı vaziyette çekilmiş
fotoğrafları olduğu;
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5 ile numaralandırılmış üzeri imzalanmış “Dinç Bilgin gazeteden okudum” ibaresi ile
başlayıp, “gerisini siz düşünün” ibaresi ile sona eren (1) sayfalık bilgisayar çıktısı doküman
olduğu,

6 ile numaralandırılmış ve “İshak Alatondan güzel bir yazı “ başlıklı (1) sayfalık
bilgisayar çıktısı doküman içeriğinde mutluluk ve para ile ilgili yazı olduğu,

7 ile numaralandırılan “BTP- ulusal temaslarım” ibaresi ile başlayan “Aydınlık”
ibaresi ile son bulan bilgisayar çıktısı küçük not kâğıdı olduğu anlaşılmıştır.

 
Şüpheli Halil CURA’ya ait İstanbul Beykoz Keçilik mevkiindeki Sat

Komutanlığında bulunan odadan elde edilen 1’den 14’ kadar numaralandırılan disketlerin
yapılan incelemesinde;

8 nolu diskette “mülayim cv” isimli Word belgesinin içeriğinde Soruşturma
kapsamında hakkında işlem yapılan ve halen tutuklu olarak bulunan Levent BEKTAŞ’ın
vesikalık fotoğrafının olduğu İngilizce özgeçmişinin bulunduğu anlaşılmıştır.

c- Örgütsel İrtibatlar:
Samiye Sever AYARCI’nın 14.05.2009 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle

Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde özetle; ……….… Ergin GELDİKAYA ile
beş aylık birlikteliği sürecinde bazı olaylara şahit olduğunu, Ergin GELDİKAYA’ nın
gündemde olan Ergenekon soruşturmasında ismi geçen bazı kişilerle irtibatlı olduğunu, bu
soruşturma kapsamında en son yapılan operasyonda gözaltına alınıp evi aranan Halil… isimli,
40 yaşlarında, uzun boylu esmer şahısla yapmış oldukları telefon konuşmalarına şahit
olduğunu, 10-15 gün önce Anadoluhisarı’ndaki Öğretmenevinde saat:20.00 sıralarında Ergin
GELDİKAYA, Halil isimli şahıs, Aşkın ve Koca Kafa diye hitap edilen şahısla
buluştuklarını,burada kendi aralarında evi aranan Halil arama esnasında evinin anahtarını
unuttuğunu söyleyerek evine balkondan girebileceğini, yanına bir asker alarak balkondan
evine girdiğini, eve girdiklerinde yanındaki askerden bir bardak su istemesi bahanesiyle
yanından uzaklaştırdığını, asker yanından uzaklaşıncaevinde bulunan mühimmatı bir torba
içerisinde pencereden aşağıya attığını ve sonra kapıyı açtığını anlattığını,bu konuşmanın
ardından diğer şahısların olaya güldüklerini……… Halil, Aşkın ve Kocakafa’nınErgin’ in 68
döneminden okul arkadaşları ve aynı zamanda Sat birliğinde görev arkadaşı olduklarını
……………. beyan ettiği,

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslardan Aşkın LALE’nin
emniyet beyanında; “Yaklaşık iki hafta önce Pazar günü akşamı Ergin GELDİKAYA’ nın
daveti üzerine Küçüksu’da ki öğretmenevinde, Halil CURA, Rasim DEMİRTAŞ, kendisi,
Ergin GELDİKAYA ve Sever isimli bayanla akşam yemeği yediklerini,  bu
buluşmanıntamamen arkadaşlık ilişkileri ile yapılan sohbet buluşması olduğunu, kendisinin
sohbete daha sonra katıldığını,sohbette Halil CURA’ nınBeykoz’ da Sat Grup Komutanlığı
arazisi yanında bulunan arazide bomba malzemeleri elde edildikten sonra Kuzey Deniz Saha
Komutanlığı Askeri Savcılığına daha önceden gönderilen isimsiz mektupların işleme
konulduğunu, Askeri Savcılık tarafından eğitim sahasına askeri malzeme gömüldüğüne dair
bir veya birkaç mektup ile ilgili Halil CURA ve Kurtarma Grup Komutanı Ali TÜRKŞEN’ in
ifadelerinin alındığını ve Halil CURA ile Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN’ in, Askeri Savcılık
tarafından evlerinin arandığını anlattığını beyan ettiği ,

Şüpheli Ergin GELDİKAYA’nın emniyet beyanında; “Samiye Sever AYARCI’ nın
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Halil ……….. olarak bahsettiği kişinin halen Sat astsubayı olarak çalışan Halil CURA
olduğunu,Koca Kafa olarak bahsettiği şahsınise halen Sat astsubayı olarak çalışan Rasim
DEMİRTAŞ olduğunu,Samiye Sever AYARCI , Halil CURA ve Rasim DEMİRTAŞ ile
beraber bahsedilen öğretmenevinde beraber yemek yediklerini, bu şahıslar Sat astsubayı
olduğu için yıllardır beraber çalıştıklarını, Halil isimli şahsın evinde bulunan mühimmatı bir
torba içersinde pencereden attığı iddiasının tamamen uydurma ve gerçek dışı olduğunu beyan
ettiği anlaşılmıştır.

 
Şüpheli Ergin GELDİKAYA’nın İstanbul Üsküdar Selimiye Mahallesi Karlıkbayırı

Sokak No: 7/1 sayılı adresinden elde edilen; 123 adet CD ve DVD’den 118 nolu cd içerisinde
yer alan “EGK_TLF_REHBER” isimli Word belgesi içeriğinde “28 HALİL CURA 0532
606….” ve “HALİL CURA 0532 606….” şeklinde aynı belge içerisinde iki yerde kayıt
bulunduğu, yine 120 NoluCD’ nin yapılan incelemesinde ; “egk” klasörü açıldığında,
“ASKERİ” isimli klasörün içerisinde, “SUALTI TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI
PERSONEL İSİM LİSTESİ” isimli Word belgesi içeriğinde; “76 Halil CURA Y/S.Bçvş.
87/21314” şeklinde kayıt bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli Levent BEKTAŞ’ın İstanbul Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1.
Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde elde edilen 3 no’lu DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde
bulunan “aa/tn” isimli örgütsel dokümanda ;

“KAFES E KONULACAKLARIN LİSTELERİ HAZIRMI TÜM LİSTELERİ
"ADRESLER" KLASÖRÜNDE TOPLAYALIM. MARMARİS'İN KAFES EYLEM PLANI
KAPSAMINA ALINIP ALINMAYACAĞI KUR KD ALB ŞAFAK YÜREKLİ İLE
GÖRÜŞÜLECEK ALB YÜREKLİNİN ÇEKİNCELERİ VARMIŞ (BU SENE TERFİ YILI)
SON KARARI K. PAŞA VERECEK EMİR BEKLİYORUZ. EREĞLİ İÇİN UYGUN OLAN
MALZEME VE NOTLAR BNB. Ö. E. VERİLECEK. GENEL LİSTELERDEN
PROJELERDE KULLANILACAK UYGUN İSİM, ADRES VE KURUM TESPİT
EDİLECEKTESPİTLERİ PROJELENDİR. KOORDİNASYONU ÇÖZ. GÖREV
PAYLAŞTIR. SAHA ÇALIŞMALARINA BİRAN ÖNCE BAŞLANSIN. MALZEME
TEDARİĞİNDE SORUN VAR MI. BU KONUDA HALİL CURA VE EKİBİ
GÖREVLENDİRİLDİ.” Şeklinde kayıt bulunduğu belirlenmiştir.

Şüpheli Levent BEKTAŞ’ın İstanbul Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1.
Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde elde edilen 3 no’lu DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde
bulunan “aa” klasörü içerisinde yer alan “KAFES EYLEM PLANI” isimli klasör içerisinde
bulunan “GİZLİ” ibareli “EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-1” isimli belgede; “GÖREV BÖLÜMÜ”
başlığı altındaki listede “MARMARA BÖLGE KOMUTANLIĞI” alt başlığında
“Y/SKd.Bçvş. Halil CURA : 1’inci Hücre Elemanı”şeklinde isminin yer aldığı,

Şüpheli Halil CURA’ya ait İstanbul, Beykoz, Keçilik Mevkiindeki Sat
Komutanlığında bulunan odadan elde edilen 1’den 14’ kadar numaralandırılan disketlerin
yapılan incelemesinde;

8 nolu diskette “mülayim cv” isimli Word belgesinin içeriğinde soruşturma
kapsamında hakkında işlem yapılan ve halen tutuklu olarak bulunan Levent BEKTAŞ’ın
vesikalık fotoğrafının yer aldığı İngilizce özgeçmişinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 
e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
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Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada hakkında kamu
davası açılan sanıklardan elde edilen DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN
ÖNERİLER (MASTER PLAN ÖN ÇALIŞMASI) isimli dokümanın incelenmesinde;

1-Alt Birimler ve Görev Tanımları başlığı altında: …………. Milli savunma/Askeri
Güçlerimizle ilintili Faaliyetlerden sorumlu Birim, İçişleri Emniyet ve İstihbarat
Faaliyetlerden sorumlu Birim, Kolluk Faaliyetlerinden sorumlu Birim, ……………

3-Sızma ve Denetim Süreci başlığı altında;
-Mevcut devlet işleyişinin analizi yapmak
-Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek
-Sızma stratejileri geliştirmek(Yargı,Emniyet,Eğitim,Sağlık,İstihbarat,Ordu,Sivil

yeraltı örgütleri (mafya),Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler,Medya,Camiler ve tarikatlar……)

 Şeklinde ibarelerin yer aldığı,
Yine bir kısım sanıklardan elde edilen ERGENEKON ANALİZ YENİ

YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ isimli dokümanda:
“...Ergenekon içinde yer alan değerli TSK mensupları ile Kemalizm’e ve ülkesine

bağlı, insanlık onurunu ve kimliğini yitirmemiş, her meslekten sivillerin organizasyonu ile
ortaya çıkacak olan yeni yapılanma gerçekte geç kalınmış bir girişim olarak görülmelidir. Her
meslekten seçkinlerinyer alacağı sivil personel kadrosu ile Ergenekon, iç ve dış faaliyetlerinde
çok daha etkin bir güce erişecek, her alanda hareketlilik , duyarlılık ve yaptırım gücü yüksek
olanaklar kazanmış olacaktır.

…Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli personeli dışında entelektüel ve her
meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı “sivil “ personelden yararlanmakla karşılaştığı ve
bundan sonra karşılaşacağı en önemli sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir.

...Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine
aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise; iki yolu vardır:

    1-Suikast
    2-Dez-enformasyondur.
...Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi

mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttır.
...Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler ciddi biçimde

analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek
parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento
ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe
kavuşturulabilmelidir.

...Türkiye Cumhuriyeti’nin temel varlık nedeni Kemalizm’e özümseyerek inanmış,
Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş, özveriden kaçınmayan
personel kazanımı ise; çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak, ordu birlikleri
içinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler,
yararlanılabilecek pozitif bir kaynaktır.

...Ergenekon gibi çok özel bir yapılanmanın içinde yer alması uygun görülecek sivil
personelin seçimi olabildiğince dikkat, titizlik ve özen istemektedir.

…Ergenekon benzer bir örneği kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli
deneyim elde etmiştir.
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...Ergenekon içinde sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı
önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve
bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alındığında endişeler-önyargılar
kendiliğinden ortadan kalkacaktır…..”

Şeklinde ifadelerin yer aldığı,
"DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (Mastır Plan)” isimli

dokümanda; "Sızma ve Denetim Süreci" başlığı altında;
1- Mevcut devlet işleyişinin analizini yapmak,
2- Mevcut kadrolaraalternatif adaylar belirlemek ve eğitmek,
3- Sızma Stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu,

Sivil yer altı örgütleri (mafya), sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler, medya, camiler ve tarikatlar)"

 
Şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmış ,
Bu dokümanlardaki ifadelerden Ergenekon Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri

içersine de sızma ve kadrolaşma faaliyetlerini hedeflediği ,soruşturma dosyasındaki
delillerden örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içersinde yapılanma faaliyetlerini
gerçekleştirdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını örgütün amaç ve hedefleri
doğrultusunda kullanmayı amaçladıkları görülmüştür.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü 155
mail ihbar hattına 23.05.2009 tarihinde saat:15:06’da gelen 5273 İhbar No’lu mail ihbarında ;

“Sayın Yetkiler, …………….. Poyrazköy’ de bulunan silah ve mühimmatların
ardından kaygı ve endişelerim hat safhaya ulaştı. Artık Deniz Kuvvetleri bünyesinde kim için
neye hizmet ettiğimi anlayamaz oldum. Burada bulunan mühimmatları komutanlıktan
çıkaranların bazı komutanlarımız tarafından bilinmesine rağmen hiçbir işlem yapılmaması
bende sizlere bu konu hakkında bilgi verme ihtiyacı oluşturdu. ……………………
Poyrazköy’ de bulduğunuz silah ve mühimmatlar Deniz Kuvvetleri içersinde büyük sıkıntı
oluşturdu. Ancak bu sıkıntı hiçbir zaman bu mühimmatların nasıl komutanlıktan çıkarıldığı
veya hangi eylemler için kullanılacağı için oluşmadı. Sadece bunların polis tarafından
bulunması bazı planların deşifre olmasına neden oldu ve asıl sıkıntıyı da bu oluşturdu.
Poyrazköy’ de bulunanlar sonrası tutuklananlar Deniz Kuvvetleri içersinde oluşturulan illegal
yapının bir ayağıydı. Sizler bu kazılar sonrası bu yapının sadece bir koluna ulaştınız. Ancak
bu yapının diğer kolu hala dışarıda rahatlıkla dolaşmaktadır. ………………. Kazılardan sonra
yakalanan Levent BEKTAŞ, Erme ONAT, Ercan KİREÇTEPE ve halen yurt dışı görevinde
bulunan ve bilerek görev süresi uzatılan Mustafa Turhan ECEVİT ile aynı illegal grup
içersinde yer alan diğer şahıslar; Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN, Astsubay Kıdemli Başçavuş
Halil CURA, Astsubay Kıdemli Başçavuş Sadettin DOĞAN ve Astsubay Kıdemli Başçavuş
Ferudun ARSLAN’ dır. Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN bu grubu yönlendirmektedir ve Halil
CURA’ da grubun liderliğini yapmaktadır. Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan
onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu
kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve bu güne kadar çeşitli
eylemleri hayata geçirilmiş olan Kafes Eylem Planıdır. Ve bu eylem planının içersinde
……………. alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50’ye yakın kişinin yer aldığını
gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler yaparak ülkede
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Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması Cumhuriyet mitingleri
tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın kuruluşları aracılığı ile
Ergenekon’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim vatandaşlarımızın
tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak hükümetin içerden ve
dışardan baskı altına alınması ve ülke gündemini değiştirerek Ergenekon davasının boşa
çıkarılmasıdır. Bugüne kadar bu eylem planı dahilinde hayata geçirilen bazı eylemlerden de
örnek vermek istiyorum. Kasımpaşa postanesinden Ermeni kiliselerine, gazetelere
gayrimüslim vatandaşlarımızın evlerine tehdit içerikli mektupların gönderilmesi bu plan
dahilinde yapılmıştır. Burada da amaç kargaşa ve kaos çıkarmaktır. Kasımpaşa postanesinde
güvenlik kameralarının olmaması burayı tercih etmelerindeki en büyük etkendir. Ayrıca yine
Kasımpaşa’da bulunan Koç Müzesindeki denizaltına patlayıcılar yerleştirilmesi de yine aynı
plan dahilinde yapılmış bir eylemdir. Bu plana göre 200-300 kişilik bir öğrenci grubunun
müzeyi ziyaretleri esnasında patlayıcılar patlatılacak ve ortalık kan gölüne dönecekti. Tabi
bunun sonunda sorumlu hükümet tutulacak faillerin yakalanmaması insanlarımızı gerecek ve
toplumda bir kargaşa ortamının yaratılması sağlanacaktı. Ancak grup içersinden bir kişinin
görevini tam yapmaması ve müze görevlilerinin durumu fark etmesi bu planlarını sekteye
uğrattı. Bu anlattıklarım sizlere birilerini gammazlamak veya birilerinin ayağını kaydırmak
için yazılmış satırlar değildir. Bu bilgileri şahısların ne kadar profesyonel çalıştıklarını ve
Ergenekon’un hedefleri doğrultusunda amaçlarına ulaşmak için neler yapabileceklerini
anlayabilmeniz sizlerle paylaşıyorum. Deniz altında patlayıcıların bulunmasının ardından
askeri makamlar, Halil CURA ve ekibi Ferudun ARSLAN ve Sadettin DOĞAN hakkında
soruşturma açtı ve telefonlarına el koydu ancak soruşturmanın seyrine bakınca, soruşturmanın
failleri cezalandırmaktan çok olayın kapatma ve örtbas etmeye doğru ilerlediğini gördüm.
Ergenekon operasyonları sonucunda Ergenekon’a büyük bir darbe indirdiğinizi
düşünebilirsiniz ama örgütün halen ne kadar aktif ve tehlikeli olduğunu da anlamanızı
istiyorum. Hatırlayacağınız üzere yakın zamanda Beykoz kıyılarında balıkçılar denizde silah
ve el bombaları bulmuştu. En güvendikleri yer olan Poyrazköy’e gömdükleri ve silah ve
mühimmatların bulunmasının ardından panik halinde ellerinde bulunan malzemeleri çıkarmak
amacıyla denize attılar. Ancak şans, bu seferde balıkçılar olayı ortaya çıkardı. Ayrıca benim
bu bilgileri sizlere ilettiğimin öğrenilmesi durumunda hayatımın ciddi bir tehlike altına
gireceğini de belirtmek istiyorum. Ancak artık vicdan azabım can güvenliğimin önüne geçmiş
durumda. Daha fazla masum insanın zarar görmesini ve Ergenekon örgütünün artık
faaliyetlerinin son bulmasını temenni ediyorum. Şahıslar hakkında daha detaylı bilgi vermek
istiyorum. Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN; Ergenekon terör örgütü üyesidir ve Ergenekon
adına kafes eylem planı çerçevesinde eylemler yapmaktadır. Tutuklanan Levent BEKTAŞ’ın
en yakın ve güvendiği adamlarındandır……… İş yerinden dikkat çekmeyecek şekilde azar
azar mühimmat ve silahları çıkartmakta ve bunları Ergenekon adına kullanmak içine
saklamakta ve gömmektedir. Halil CURA ve ekibini yönlendirmektedir. Askeri savcılığa Ali
TÜRKŞEN’in Ergenekoncu olduğu yönünde defalarca ihbarlar gelmiştir. Ancak herhangi bir
işlem yapılmamasının yanı sıra Ali TÜRKŞEN erken terfi bile ettirilmiştir. Gelen ihbarlar
kafes eylem planı içersinde yer alan amiraller tarafından sümen altı yapılmıştır.
…………………Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil CURA; Kafes Eylem Planı çerçevesinde
saha faaliyetleri olarak nitelendirdikleri eylemleri yapmak amacı ile silah ve mühimmatları iş
yerlerinden çıkararak gömmüştür. Poyrazköy’ de bulunan mühimmat ve silahlarda bu
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Ergenekon adına bu faaliyetlerde bulunmak adına Halil CURA ve ekibi tarafından
gömülmüştür. Tutuklanan şahısların dışarıda bulunan örgütsel irtibatlarının başında Ali
TÜRKŞEN’ in kontrolündeki Halil CURA ve ekibi gelmektedir. Halil CURA’ nın altında da
kendisine bağlı hücreler bulunmaktadır. Yakın zamanda tutuklanan Ergin GELDİKAYA da
CURA’ ya bağlı bir hücrenin lideridir. Ergin GELDİKAYA’ nın liderliğini yaptığı hücrede
kafes eylem planı dahilinde faaliyet göstermektedir. Koç müzesinde bulunan patlayıcıları da
yine aynı ekip yerleştirmiştir. Askeri mahkeme bu yüzden Halil CURA’ nın telefonuna el
koymuştur. Ayrıca evinde sakladığı malzemeleri kazılardan sonra iş yerine getirmiştir. Askeri
mahkemenin verdiği arama kararı neticesinde bu malzemeler (Mayın, bomba, patlayıcı vs.) iş
yerindeki dolabında ele geçirilmiş ancak konu yine Ali TÜRKŞEN’ in kafes eylem planında
yer alan amirallere bilgi vermesi sonucu kapatılmıştır. Malzemeler yurt dışına giden bir
gemiye verilmiş ve okyanusa atılması istenmiştir. Böylece soruşturma kapatılmaktadır. Halil
CURA’ nın Ergenekon’daki diğer önemli bir görevi de Bağımsız Türkiye Partisi başta olmak
üzere çeşitli toplumsal gruplarla Eergenekon Terör Örgütü’nün provokasyon, manipülasyon,
hedefleri paralelinde irtibat kurmaktır. İş yerindeki çekmecesindeki spiralli dosyanın içersinde
SD kart bulunmaktadır. Bu SD karta ulaşıldığında Halil CURA’ nın BTP–A.A. irtibatları
görülecektir. Bu irtibatlarla ilgili bilgi masasının altında kesonların en alt çekmecesine Özel
Acarlar Koleji dosyasında İshak ALATON’ dan güzel bir yazının arasında kağıtta yazılıdır.
Yine aynı yerde Fotoğrafçılık Ders Kitabı 19. sayfasında D.B.,Ö.Ö.,Y.K.’nin yolsuzlukları ile
ilgili kağıt bulunmaktadır. Bu belgelere ulaştığınız takdirde yazdıklarımın önemini daha iyi
kavrayacaksınız. ……………. Astsubay Kıdemli Başçavuş Sadettin DOĞAN Ergenekon
üyesidir ve Halil CURA’ ya bağlı olara faaliyet yürütmektedir. Kafes Eylem Planının
içersinde yer almaktadır. Koç Müzesinde bulunan patlayıcıları yerleştirenlerdendir. Halil
CURA Sadettin DOĞAN ve Ferudun ARSLAN tam bir eylem timidir. Sürekli ortak hareket
ederler. Halil CURA anlatırken bahsettiği bütün faaliyetlerde yer almıştır ve bununda
telefonla Koç müzesinde bulunan patlayıcılardan sonra el konmuştur. İş yerinden mühimmat
ve silahları dikkat çekmeyecek şekilde çıkarmış ve Ergenekon adına kullanmak için
gömmüştür. Yine iş yerinde bulunan dolabında yapılan arama sonucu ele geçirilen
mühimmatlar yurtdışına giden gemiye verilerek okyanusa atılması istenmiştir. Bu
malzemeleri Kafes Eylem Planı çerçevesinde saha faaliyetleri dedikleri eylemlerde
kullanacaklardı. Ancak şuan için tam olarak başaramadılar. Astsubay Kıdemli Başçavuş
Ferudun ARSLAN; Ergenekon üyesidir ve Halil CURA’ ya bağlı olarak faaliyet
yürütmektedir. Kafes Eylem Planının içerisinde yer almaktadır. Koç Müzesinde bulunan
patlayıcıları yerleştirenlerdendir. Bunun da telefonuna el konmuştur. İş yerinde askeri
makamlarca yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat bulunmuştur. Ancak bu
mühimmatların kaderi de diğerleri gibi okyanus dibi olmuştur. Poyrazköy’ de bulunan
mühimmatları gömenler arasındadır. Bu şahıslar zaten Ergenekon adına sürekli ortak hareket
etmektedir. Bu şahısların ne kadar ciddi olduklarını ve eğitimli olduklarından dolayı büyük bir
eylem yapabilecek kabiliyete sahip olduklarını sizlerinde bilmesini istedim.
………………………………” Şeklinde açıklamaların yer aldığı tespit edilmiştir.
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mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat: 12.53’te gelen 5309 İhbar No’lu mail ihbarı
ekinde bulunan örgütsel içerikli dokümanda ;
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“S.N ADI-SOYADI T.C.RÜTBE GÖREV BÖLGE EV TEL İŞ TEL CEP EMAİL 1

EMAİL 2NOT” Başlıkları altında “140 H.D.29650591782 KD.BÇVŞ. ANADOLUKAVAĞI-
İSTANBUL 216320…. 216320…. 532572…. Halil Cura irtibatı var”,

“145 HALİL CURA 45397444976 KD.BÇVŞ. BEYKOZ- İSTANBUL 212281….
532606…. – 532606….halilcura@gmail.comEkibi operasyonel faaliyette çok başarılı çok
yönlü ilişkileri etkileyici” şeklinde kayıt bulunduğu tespit edilmiştir.

 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü 155

mail ihbar hattına 29.06.2009 tarihinde saat:19.17’de gelen İhbar No:6683 No’lu mail
ihbarında;

“………………………………………………………………………………………
………………..Erbay ÇOLAKOĞLU ve Halil Cura Ergenekonun operasyonel kanadıdır.
Erbay Çolakoğlu örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürütüyor.”Şeklinde bilgiler yer aldığı
anlaşılmıştır.

Her ne kadar şüpheli savunmasında inkar etsede, şüpheli Levent BEKTAŞ ‘ın
vesikalık fotoğrafının ve İngilizce özgeçmişinin yer aldığı8 nolu disketin, işyerinde yapılan
aramada ele geçtiği anlaşılmıştır.

Şüpheli Levent BEKTAŞ’ın İstanbul ili Hadımköy İlçesi Kıraç Beldesi Hadımköy
Yolu Üzeri San. 1. Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde elde edilen 3 no’lu DVD içerisinde
gizlenmiş bir şekilde bulunan “aa/tn” isimli örgütsel dokümanda ;

“KAFES E KONULACAKLARIN LİSTELERİ HAZIRMI TÜM LİSTELERİ
"ADRESLER" KLASÖRÜNDE TOPLAYALIM. MARMARİS'İN KAFES EYLEM PLANI
KAPSAMINA ALINIP ALINMAYACAĞI KUR KD ALB ŞAFAK YÜREKLİ İLE
GÖRÜŞÜLECEK ALB YÜREKLİNİN ÇEKİNCELERİ VARMIŞ (BU SENE TERFİ YILI)
SON KARARI K. PAŞA VERECEK EMİR BEKLİYORUZ. EREĞLİ İÇİN UYGUN OLAN
MALZEME VE NOTLAR BNB. Ö. E. VERİLECEK. GENEL LİSTELERDEN
PROJELERDE KULLANILACAK UYGUN İSİM, ADRES VE KURUM TESPİT
EDİLECEKTESPİTLERİ PROJELENDİR. KOORDİNASYONU ÇÖZ. GÖREV
PAYLAŞTIR. SAHA ÇALIŞMALARINA BİRAN ÖNCE BAŞLANSIN. MALZEME
TEDARİĞİNDE SORUN VAR MI. BU KONUDA HALİL CURA VE EKİBİ
GÖREVLENDİRİLDİ.” Şeklinde kayıt bulunduğu tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
soruşturma yürütülen şüphelilerden elde edilen belgede yer alan “ Levent Bektaş’ın
ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun……Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı
bölgelere dağıtılsın……” şeklindeki kayıt bulunduğu, şüpheli Levent BEKTAŞ’ın İstanbul
Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1. Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde elde edilen 3
no’lu DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde bulunan “aa” klasörü içerisinde yer alan “KAFES
EYLEM PLANI” isimli klasör içerisinde bulunan “GİZLİ” ibareli “EK-A GÖREV
BÖLÜMÜ-1” isimli belgede; “GÖREV BÖLÜMÜ” başlığı altındaki listede “MARMARA
BÖLGE KOMUTANLIĞI” alt başlığında “Y/SKd.Bçvş. Halil CURA : 1’inci Hücre
Elemanı”şeklinde isminin yer aldığı, Kafes Operasyonu Eylem Planını hayata geçirmek üzere
görevlendirilen ekip içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır.

Soruşturma makamlarına ulaşanihbarlar , şüpheliLevent BEKTAŞ’ta ele geçen
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DVD’de yer alan eylem planları , örgütsel içerikli notlargöz önüne alındığında şüpheli HALİL
CURA’nınDeniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve Ergenekon örgütü adına faaliyet yürüten
Deniz Kuvvetleri bünyesindeki illegal yapılanma içerisinde yer aldığı , 21-24.04.2009
tarihleri arasında yapılan kazılardan sonra yakalanan Levent BEKTAŞ, Erme ONAT, Ercan
KİREÇTEPE,Eren GÜNAY, Mustafa Turhan ECEVİT ve diğer şüpheliler Ergin
GELDİKAYA, Ferudun ARSLAN, Ali TÜRKŞEN ve Sadettin DOĞAN ile irtibatlı olduğu ,

Çeşitli yasadışı eylemler yaparak ülke içerisinde Ergenekon örgütünün hedefleri
doğrultusunda kargaşa çıkarılması,basın kuruluşları aracılığı ile Ergenekon’a destek
verilmesiamacına yönelikKafes Eylem Planının hayata geçirilmesinde görevlendirilen illegal
oluşum içerisinde görev aldığı , TSK’nın kurallarına aykırı olarak askeri hiyerarşi dışında
oluşan bu örgütlenmeninyasal bir örgütlenme olmadığı anlaşılmış olmakla ,

 
Şüpheli Halil CURA’nın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak

suçundan TCK’nın 314/2,
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri

gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
 
9- Şüpheli Ferudun ARSLAN
a-Savunmaları:
Savcılık beyanı
Muvazzaf subay olduğundan Emniyetteifadesi alınmayan şüpheli Ferudun ARSLAN

14.10.2009 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan savunmasında özetle;
Hakkında soruşturma çerçevesinde işlem yapılan şüphelilerden Levent BEKTAŞ,

Mustafa Turhan ECEVİT , Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY, Erme ONAT ve Ergin
GELDİKAYA’yı İstanbul Sat Grup Komutanlığında çalıştığı dönemden tanıdığını, Ali
TÜRKŞEN’ingörev yaptığı dönemlerde ve halen komutanı olduğunu, Halil CURA ve
Sadettin DOĞAN’ın görev arkadaşı olduklarını, Cengiz Can EROL’un Sat Grup
Komutanlığında görev yapan bir subay olduğunu, Levent GÖRGEÇ’inEge Deniz Bölge
Komutanı olduğunu, kendisini yakın zamanda tanıdığını,

İsmi geçen diğer şüpheli ve sanıkların bir kısmını medyadan duyduğunu, çoğunu ise
tanımadığını,

Soruşturma çerçevesinde ele geçen örgütsel dokümanlar hakkında bilgisi
olmadığını,kimin tarafından hazırlandığını bilmediğini, bu dokümanlarda belirtilen
faaliyetlerde görev almadığını,

Cumhuriyet Çalışma Grubu hakkında bilgisinin olmadığını, her hangi bir şekilde
görev almadığını,

02.02.2009 tarihinde Beykoz’da ormanlık alanda, 21-25.04.2009 tarihlerinde Beykoz
Poyrazköy de, 10.05.2009 tarihinde Beykoz Çubuklu sahilinde, 13.05.2009 tarihinde şüpheli
Ergin GELDİKAYA’nın evinde yapılan aramada ele geçen silah ve mühimmatlar ile ilgisinin
olmadığını, nereden temin edildiği, kim tarafından saklandığı hakkında bilgisinin
bulunmadığını,

Deniz Kuvvetleri içerisinde var olduğu iddia edilen illegal yapılanma hakkında
bilgisinin bulunmadığını, kendisi hakkında bilgiler içeren ihbarların doğru olmadığını,

Karargahevleri, Ataevleri yapılanmaları hakkında bilgisinin bulunmadığını, bu
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çerçevede illegal her hangi bir faaliyetinin olmadığını,
Levent BEKTAŞ’ta ele geçen Kafes Eylem Planı’nda isminin neden yer aldığını

bilmediğini, Levent BEKTAŞ’ı 1995- 1998 yılları arasında birlikte görev yapması sebebiyle
tanıdığını, 1998 yılından sonra kendisi sürekli yurtdışında, birlik dışında görev yaptığından
her hangi bir irtibatının bulunmadığını,

Soruşturma makamlarına ulaşan ihbarlarda kendisine yönelik isnatların iftira
olduğunu, suç işlemediğini beyan etmiştir.

b-Elde Edilen Deliller :
Şüphelinin Konaklar Mah Org.İzzet Aksalur Cd-Dz Sb Loj Mehmetçik 5 Ap No:1

Beşiktaş /İstanbul sayılı ikamet adresinde yapılan aramada,
-1 ile numaralandırılan ve üzeri paraflanan 1 adet disket
-1 adet HP marka CND 8113 OJM seri nolu Laptop bilgisayar,
-1 den 8 e kadar numaralandırılan, üzeri paraflanan 8 adet CD-DVD,
-9 dan 31 e kadar numaralandırılan ve üzeri paraflanan CD-DVD,
-32 den 255 e kadar numaralandırılan CD-DVD,
İstanbul Beykoz Keçilik Mevkiinde Bulunan Sat Grup Komutanlığında bulunan

odasında yapılan aramada;
-1 den 24 e kadar numaralandırılmış ve üzeri Ferudun ARSLAN tarafından

imzalanmış CD – DVD
-1 numarası verilmiş ve üzeri aramaya katılan askeri görevli tarafından imzalanmış

disket
-25 ten 38 e kadar numaralandırılmış ve üzeri aramaya katılan askeri görevli

tarafından imzalanmış 14 adet CD-DVD elde edilmiştir.
Şüpheli Ferudun ARSLAN’a ait Levent Ayazağa Deniz SubayLojmanları

Mehmetçik 5 Daire :1 sayılı adresinde elde edilen; FUJİTSU marka NWAPT6926E2A seri
numaralı 120GB’ lık hard diskin alınan imajının yapılan incelemesinde; “resimler” isimli
klasör içerisinde, M-16 olarak değerlendirilen uzun namlulu otomatik silah ile yatta gezi
anında çekildiği anlaşılan 3(üç) kişiye ait 16(on altı) adet fotoğrafın olduğu tespit edilmiştir.

Aynı sayılı adresinde elde edilen; 1(bir) adet CODEGEN ibareli Toshiba marka
28HNT1IVT seri nolu 160 GB’lık harici hard diskin alınan imajında yapılan incelemede;
“videolar” isimli klasör içerisindeki görüntülerde yaşı küçük çocukların pornografik
görüntüleri ile hayvan pornosu niteliğinde video görüntülerininbulunduğutespit edilmiş ,
şüpheli hakkında müstehcenlik suçundan işlem yapılması için Şişli Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

 
c-Örgütsel İrtibatlar:
Şüpheli Levent BEKTAŞ’ın İstanbul Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1.

Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde elde edilen 3 no’lu DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde
bulunan “aa” klasörü içerisinde yer alan “KAFES EYLEM PLANI” isimli klasör içerisinde
bulunan “GİZLİ” ibareli “EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-1” isimli belgede; “GÖREV BÖLÜMÜ”
başlığı altındaki listede “Marmara Bölge Komutanlığı” alt başlığında “Eln.Kd.Bçvş. Ferudun
ARSLAN: 2’nci Hücre Elemanı” şeklinde isminin yer aldığı görülmüştür.

Şüpheli Ergin GELDİKAYA’nın İstanbul Üsküdar Selimiye Mahallesi Karlıkbayırı
Sokak No: 7/1 sayılı adresinden elde edilen; 120 NoluCD’ nin içeriğinde yer alan “egk”
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klasörü açıldığında ; “ASKERİ” isimli klasörün içerisinde, “SUALTI TAARRUZ GRUP
KOMUTANLIĞI PERSONEL İSİM LİSTESİ” isimli Word belgesi içeriğinde; “SUALTI
TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI PERSONEL İSİM LİSTESİ” başlığı altında“92
Ferudun ARSLAN Eln.Kd.Üçvş.90/21412” şeklinde isminin yer aldığı anlaşılmıştır.

 
e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada hakkında kamu

davası açılan sanıklardan elde edilen DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN
ÖNERİLER (MASTER PLAN ÖN ÇALIŞMASI) isimli dokümanın incelenmesinde;

1-Alt Birimler ve Görev Tanımları başlığı altında: …………. Milli savunma/Askeri
Güçlerimizle ilintili Faaliyetlerden sorumlu Birim, İçişleri Emniyet ve İstihbarat
Faaliyetlerden sorumlu Birim, Kolluk Faaliyetlerinden sorumlu Birim, ……………

3-Sızma ve Denetim Süreci başlığı altında;
-Mevcut devlet işleyişinin analizi yapmak
-Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek
-Sızma stratejileri geliştirmek(Yargı,Emniyet,Eğitim,Sağlık,İstihbarat,Ordu,Sivil

yeraltı örgütleri (mafya),Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler,Medya,Camiler ve tarikatlar……)

 Şeklinde ibarelerin yer aldığı,
Yine bir kısım sanıklardan elde edilen ERGENEKON ANALİZ YENİ

YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ isimli dokümanda:
“...Ergenekon içinde yer alan değerli TSK mensupları ile Kemalizm’e ve ülkesine

bağlı, insanlık onurunu ve kimliğini yitirmemiş, her meslekten sivillerin organizasyonu ile
ortaya çıkacak olan yeni yapılanma gerçekte geç kalınmış bir girişim olarak görülmelidir. Her
meslekten seçkinlerinyer alacağı sivil personel kadrosu ile Ergenekon, iç ve dış faaliyetlerinde
çok daha etkin bir güce erişecek, her alanda hareketlilik , duyarlılık ve yaptırım gücü yüksek
olanaklar kazanmış olacaktır.

…Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli personeli dışında entelektüel ve her
meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı “sivil “ personelden yararlanmakla karşılaştığı ve
bundan sonra karşılaşacağı en önemli sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir.

...Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine
aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise; iki yolu vardır:

    1-Suikast
    2-Dez-enformasyondur.
...Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi

mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttır.
...Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler ciddi biçimde

analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek
parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento
ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe
kavuşturulabilmelidir.

...Türkiye Cumhuriyeti’nin temel varlık nedeni Kemalizm’e özümseyerek inanmış,
Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş, özveriden kaçınmayan
personel kazanımı ise; çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak, ordu birlikleri
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içinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler,
yararlanılabilecek pozitif bir kaynaktır.

...Ergenekon gibi çok özel bir yapılanmanın içinde yer alması uygun görülecek sivil
personelin seçimi olabildiğince dikkat, titizlik ve özen istemektedir.

…Ergenekon benzer bir örneği kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli
deneyim elde etmiştir.

...Ergenekon içinde sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı
önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve
bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alındığında endişeler-önyargılar
kendiliğinden ortadan kalkacaktır…..”

Şeklinde ifadelerin yer aldığı,
"DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (Mastır Plan)” isimli

dokümanda; "Sızma ve Denetim Süreci" başlığı altında;
1- Mevcut devlet işleyişinin analizini yapmak,
2- Mevcut kadrolaraalternatif adaylar belirlemek ve eğitmek,
3- Sızma Stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu,

Sivil yer altı örgütleri (mafya), sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler, medya, camiler ve tarikatlar)"

Şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmıştır.
 
Bu dokümanlardaki ifadelerden Ergenekon Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri

içersine de sızma ve kadrolaşma faaliyetlerini hedeflediği ,soruşturma dosyasındaki
delillerden örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içersinde yapılanma faaliyetlerini
gerçekleştirdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını örgütün amaç ve hedefleri
doğrultusunda kullanmayı amaçladıkları görülmüştür.
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mail ihbar hattına 23.05.2009 tarihinde saat:15:06’da gelen 5273 No’lu mail ihbarında ;

Sayın Yetkiler, ben yıllardır TSK içerisinde şerefiyle görevini Deniz Kuvvetleri
komutanlığı bünyesinde yapmaya çalışan bir insanım. Mensubu olduğum kurumun adına
herhangi bir zarar gelmemesi için gerektiği yerde canımızı ortaya koyarak çeşitli görevlerde
ülkemizialnımızın akıyla temsil ettik. Ancak son zamanlarda içimizden çıkan bazı şahısların
Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratacak hareket ve davranışlarda bulunduğunu üzüntü ve kaygı
içersinde izlemekteyim. Bu şahısların hala TSK mensubu olması ve üst düzey
komutanlarımızca da korunması artık canıma tak dedirtti. Özellikle Poyrazköy’ de bulunan
silah ve mühimmatların ardından kaygı ve endişelerim hat safhaya ulaştı. Artık Deniz
Kuvvetleri bünyesinde kim için neye hizmet ettiğimi anlayamaz oldum. Burada bulunan
mühimmatları komutanlıktan çıkaranların bazı komutanlarımız tarafından bilinmesine rağmen
hiçbir işlem yapılmaması bende sizlere bu konu hakkında bilgi verme ihtiyacı oluşturdu.
Aslında bu bilgileri doğrudan savcılara iletmek istiyordum. Ancak postanelere güvenmediğim
için ve başka da bir yol bulamadığım için size iletiyorum. En kısa sürede Ergenekon
savcılarına bu bilgileri iletin. Sonuç olarak bizlerde bu ülkenin insanlarıyız ve daha huzurlu ve
güçlü bir Türkiye’yi çocuklarımıza bırakmanın bizlerin görevi olduğu düşüncesindeyim.
Sizlere bahsedeceğim şahısların harekete geçmeleri durumunda ülkemiz Ergenekon örgütünün
planladığı gibi kaos ortamına sürüklenecektir. Poyrazköy’ de bulduğunuz silah ve
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mühimmatlar Deniz Kuvvetleri içersinde büyük sıkıntı oluşturdu. Ancak bu sıkıntı hiçbir
zaman bu mühimmatların nasıl komutanlıktan çıkarıldığı veya hangi eylemler için
kullanılacağı için oluşmadı. Sadece bunların polis tarafından bulunması bazı planların deşifre
olmasına neden oldu ve asıl sıkıntıyı da bu oluşturdu. Poyrazköy’ de bulunanlar sonrası
tutuklananlar Deniz Kuvvetleri içersinde oluşturulan illegal yapının bir ayağıydı. Sizler bu
kazılar sonrası bu yapının sadece bir koluna ulaştınız. Ancak bu yapının diğer kolu hala
dışarıda rahatlıkla dolaşmaktadır. Bunun yanı sıra bu adamlar halen askeri lojmanlarda
devletten maaş alarak hayatlarını sürdürmektedir. Kazılardan sonra yakalanan Levent
BEKTAŞ, Erme ONAT, Ercan KİREÇTEPE ve halen yurt dışı görevinde bulunan ve bilerek
görev süresi uzatılan Mustafa Turhan ECEVİT ile aynı illegal grup içersinde yer alan diğer
şahıslar; Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN, Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil CURA, Astsubay
Kıdemli Başçavuş Sadettin DOĞAN ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferudun ARSLAN’ dır.
Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN bu grubu yönlendirmektedir ve Halil CURA’ da grubun
liderliğini yapmaktadır. ……… Bu kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri
bünyesinde kurulan ve bu güne kadar çeşitli eylemleri hayata geçirilmiş olan Kafes Eylem
Planıdır. Ve bu eylem planının içersinde ……….. alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar
50’ye yakın kişinin yer aldığını gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli
eylemler yaparak ülkede Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması
Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın
kuruluşları aracılığı ile Ergenekon’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim
vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak
hükümetin içerden ve dışardan baskı altına alınması ve ülke gündemini değiştirerek
Ergenekon davasının boşa çıkarılmasıdır. Bugüne kadar bu eylem planı dahilinde hayata
geçirilen bazı eylemlerden de örnek vermek istiyorum. Kasımpaşa postanesinden Ermeni
kiliselerine, gazetelere gayrimüslim vatandaşlarımızın evlerine tehdit içerikli mektupların
gönderilmesi bu plan dahilinde yapılmıştır. Burada da amaç kargaşa ve kaos çıkarmaktır.
Kasımpaşa postanesinde güvenlik kameralarının olmaması burayı tercih etmelerindeki en
büyük etkendir. Ayrıca yine Kasımpaşa’da bulunan Koç Müzesindeki denizaltına patlayıcılar
yerleştirilmesi de yine aynı plan dahilinde yapılmış bir eylemdir. Bu plana göre 200-300
kişilik bir öğrenci grubunun müzeyi ziyaretleri esnasında patlayıcılar patlatılacak ve ortalık
kan gölüne dönecekti. Tabi bunun sonunda sorumlu hükümet tutulacak faillerin
yakalanmaması insanlarımızı gerecek ve toplumda bir kargaşa ortamının yaratılması
sağlanacaktı. Ancak grup içersinden bir kişinin görevini tam yapmaması ve müze
görevlilerinin durumu fark etmesi bu planlarını sekteye uğrattı. Bu anlattıklarım sizlere
birilerini gammazlamak veya birilerinin ayağını kaydırmak için yazılmış satırlar değildir. Bu
bilgileri şahısların ne kadar profesyonel çalıştıklarını ve Ergenekon’un hedefleri
doğrultusunda amaçlarına ulaşmak için neler yapabileceklerini anlayabilmeniz sizlerle
paylaşıyorum. Deniz altında patlayıcıların bulunmasının ardından askeri makamlar, Halil
CURA ve ekibi Ferudun ARSLAN ve Sadettin DOĞAN hakkında soruşturma açtı ve
telefonlarına el koydu ancak soruşturmanın seyrine bakınca, soruşturmanın failleri
cezalandırmaktan çok olayın kapatma ve örtbas etmeye doğru ilerlediğini gördüm. Ergenekon
operasyonları sonucunda Ergenekon’a büyük bir darbe indirdiğinizi düşünebilirsiniz ama
örgütün halen ne kadar aktif ve tehlikeli olduğunu da anlamanızı istiyorum. Hatırlayacağınız
üzere yakın zamanda Beykoz kıyılarında balıkçılar denizde silah ve el bombaları bulunmuştu.
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En güvendikleri yer olan Poyrazköy’e gömdükleri ve silah ve mühimmatların bulunmasının
ardından panik halinde ellerinde bulunan malzemeleri çıkarmak amacıyla denize attılar.
…………………….. Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil CURA; Kafes Eylem Planı
çerçevesinde saha faaliyetleri olarak nitelendirdikleri eylemleri yapmak amacı ile silah ve
mühimmatları iş yerlerinden çıkararak gömmüştür. Poyrazköy’ de bulunan mühimmat ve
silahlarda bu Ergenekon adına bu faaliyetlerde bulunmak adına Halil CURA ve ekibi
tarafından gömülmüştür. Tutuklanan şahısların dışarıda bulunan örgütsel irtibatlarının başında
Ali TÜRKŞEN’ in kontrolündeki Halil CURA ve ekibi gelmektedir. Halil CURA’ nın altında
da kendisine bağlı hücreler bulunmaktadır. Yakın zamanda tutuklanan Ergin GELDİKAYA
da CURA’ ya bağlı bir hücrenin lideridir. Ergin GELDİKAYA’ nın liderliğini yaptığı hücrede
kafes eylem planı dahilinde faaliyet göstermektedir. Koç müzesinde bulunan patlayıcıları da
yine aynı ekip yerleştirmiştir. Askeri mahkeme bu yüzden Halil CURA’ nın telefonuna el
koymuştur. Ayrıca evinde sakladığı malzemeleri kazılardan sonra iş yerine getirmiştir. Askeri
mahkemenin verdiği arama kararı neticesinde bu malzemeler (Mayın, bomba, patlayıcı vs.) iş
yerindeki dolabında ele geçirilmiş ancak konu yine Ali TÜRKŞEN’ in kafes eylem planında
yer alan amirallere bilgi vermesi sonucu kapatılmıştır. Malzemeler yurt dışına giden bir
gemiye verilmiş ve okyanusa atılması istenmiştir. Böylece soruşturma kapatılmaktadır.
…………………………Astsubay Kıdemli Başçavuş Sadettin DOĞAN Ergenekon üyesidir
ve Halil CURA’ ya bağlı olara faaliyet yürütmektedir. Kafes Eylem Planının içersinde yer
almaktadır. Koç Müzesinde bulunan patlayıcıları yerleştirenlerdendir. Halil CURA Sadettin
DOĞAN ve Ferudun ARSLAN tam bir eylem timidir. Sürekli ortak hareket ederler. Halil
CURA anlatırken bahsettiği bütün faaliyetlerde yer almıştır ve bununda telefonnuna Koç
müzesinde bulunan patlayıcılardan sonra el konmuştur. İş yerinden mühimmat ve silahları
dikkat çekmeyecek şekilde çıkarmış ve Ergenekon adına kullanmak için gömmüştür. Yine iş
yerinde bulunan dolabında yapılan arama sonucu ele geçirilen mühimmatlar yurtdışına giden
gemiye verilerek okyanusa atılması istenmiştir. Bu malzemeleri Kafes Eylem Planı
çerçevesinde saha faaliyetleri dedikleri eylemlerde kullanacaklardı. Ancak şuan için tam
olarak başaramadılar. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferudun ARSLAN; Ergenekon üyesidir ve
Halil CURA’ ya bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Kafes Eylem Planının içerisinde yer
almaktadır. Koç Müzesinde bulunan patlayıcıları yerleştirenlerdendir. Bunun da telefonuna el
konmuştur. İş yerinde askeri makamlarca yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat
bulunmuştur. Ancak bu mühimmatların kaderi de diğerleri gibi okyanus dibi olmuştur.
Poyrazköy’ de bulunan mühimmatları gömenler arasındadır. Bu şahıslar zaten Ergenekon
adına sürekli ortak hareket etmektedir. Bu şahısların ne kadar ciddi olduklarını ve eğitimli
olduklarından dolayı büyük bir eylem yapabilecek kabiliyete sahip olduklarını sizlerinde
bilmesini istedim.……………” şeklinde bilgiler içerdiği belirlenmiştir.
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mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat: 12.53’te gelen 5309 İhbar No’lu mail ihbarı
ekinde gelen örgütsel dokümanda ;

“S.N ADI-SOYADI, T.C.,RÜTBE, GÖREV, BÖLGE, EV, TEL İŞ, TEL CEP,
EMAİL 1, EMAİL 2,NOT”Başlıkları altında“144FERUDUN ARSLAN 40798658120
K D . B Ç V Ş . A N A D O L U K A V A Ğ I -  İ S T A N B U L  2 1 2 2 6 8 1 9 9 5 5 4 1 4 2 2 4 1 2 0
arslanferudun@hotmail.com  Operasyonel faaliyetlerde iyi iş çıkarır” şeklinde kayıt
bulunduğu,
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Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
soruşturma yürütülen şüphelilerden elde edilen belgede yer alan “ Levent Bektaş’ın
ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun……Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı
bölgelere dağıtılsın……” şeklindeki kayıt bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Levent BEKTAŞ’ın İstanbul Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1.
Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde elde edilen 3 no’lu DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde
bulunan “aa” klasörü içerisinde yer alan “KAFES EYLEM PLANI” isimli klasör içerisinde
bulunan “GİZLİ” ibareli “EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-1” isimli belgede; “GÖREV BÖLÜMÜ”
başlığı altındaki listede “Marmara Bölge Komutanlığı” alt başlığında “Eln.Kd.Bçvş. Ferudun
ARSLAN: 2’nci Hücre Elemanı” şeklinde isminin bulunduğu, Kafes Operasyonu Eylem
Planını hazırlayan ve hayata geçirmek üzere görevlendirilen ekip içerisinde yer aldığı,

Soruşturma makamlarına ulaşanihbarlar , şüpheliLevent BEKTAŞ’ta ele geçen
DVD’de yer alan eylem planları , örgütsel içerikli notlargöz önüne alındığında şüpheli
Ferudun ARSLAN’ınDeniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve Ergenekon örgütü adına
faaliyet yürüten illegal yapılanma içerisinde yer aldığı , 21-24.04.2009 tarihleri arasında
yapılan kazılardan sonra yakalanan Levent BEKTAŞ, Erme ONAT, Ercan KİREÇTEPE,Eren
GÜNAY, Mustafa Turhan ECEVİT ve diğer şüpheliler Ergin GELDİKAYA, Halil CURA,
Ali TÜRKŞEN ve Sadettin DOĞAN ile irtibatlı olduğu ,

Çeşitli yasadışı eylemler yaparak ülke içerisinde Ergenekon örgütünün hedefleri
doğrultusunda kargaşa çıkarılması,basın kuruluşları aracılığı ile Ergenekon’a destek
verilmesiamacına yönelikKafes Eylem Planının hayata geçirilmesinde görevlendirilen illegal
oluşum içerisinde görev aldığı , TSK’ nın kurallarına aykırı olarak askeri hiyerarşi dışında
oluşan bu örgütlenmeninyasal bir örgütlenme olmadığı anlaşılmış olmakla ,

 
Şüpheli Ferudun ARSLAN’ın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör

örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri

gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
 
10- Şüpheli Sadettin DOĞAN
 
a-Savunmaları:
 
Savcılık beyanı
Muvazzaf subay olduğundan Emniyetteifadesi alınmayan şüpheli Sadettin DOĞAN

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca talimat ile alınan 14.10.2009 tarihli savunmasında özetle;
Yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında işlem yapılan kişilerden Erol

MÜTERCİMLER’i askeri okulda öğretmen olması sebebiyle tanıdığını,
Şüpheliler Levent BEKTAŞ, Mustafa Turhan ECEVİT, Eren GÜNAY, Ercan

KİREÇTEPE, Ergin GELDİKAYA ve Erme ONAT’ı İstanbul Sat Grup Komutanlığında
birlikte görev yapmaları sebebiyle tanıdığını,

Şüphelilerden Ali TÜRKŞEN’in halen komutanı olduğunu, Halil CURA ve Ferudun
ARSLAN’ın astsubay arkadaşları olduğunu,

Şüpheli Cengiz Can EROL’u Sat Grup Komutanlığında görev yapması sebebiyle
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tanıdığını,
Adı geçen şüpheli ve sanıkların bir kısmını medyadan duyduğunu, çoğunluğunu ise

tanımadığını,
Soruşturma çerçevesinde ele geçen örgütsel dokümanlar hakkında bilgisinin

bulunmadığını, dokümanları kimlerin hazırladığını bilmediğini, dokümanlar doğrultusunda
her hangi bir faaliyetinin bulunmadığını,

Cumhuriyet Çalışma Grubu hakkında bilgisinin bulunmadığını, bu kapsamda her
hangi bir görev almadığını,

02.02.2009 tarihinde Beykoz’da ormanlık alanda ele geçen patlayıcı maddeler, 21-
25.04.2009 tarihinde Beykoz Poyrazköy de ele geçen silah ve mühimmatlar, 10.05.2009
tarihinde Beykoz Çubuklu sahilinde denizde bulunanpatlayıcı maddeler ve mühimmat
hakkında bilgisinin bulunmadığını, kim tarafından temin edildiğini bilmediğini, şüphelilerden
Ergin GELDİKAYA ’nın evinde ele geçensilah ve mühimmatlar ile bir ilgisinin
bulunmadığını, hakkında yapılan ihbarların gerçek dışı olduğunu, Deniz Kuvvetleri içerisinde
var olduğu iddia edilen illegal yapılanma ile her hangi bir ilgisinin bulunmadığını, Kafes
Eylem Planı hakkında her hangi bir bilgisinin bulunmadığını,

Koç Müzesindeki denizaltıya yerleştirildiği iddia edilen patlayıcılar ile bir ilgisinin
bulunmadığını,

Var olduğu iddia edilen Karargahevleri ve Ataevleri oluşumu konusunda bilgisinin
bulunmadığını,

Şüphelilerden Halil CURA’nın birlikte görev yaptığı astsubay arkadaşı olduğunu,
23.05.2009 tarihli ihbarla ilgili olarak Halil CURA’nın illegal bir oluşum içerisinde
bulunduğuna dair bilgisinin olmadığını, Halil CURA, Ali TÜRKŞEN, Ergin
GELDİKAYA’nın illegal bir eylem içerisinde olacaklarına inanmadığını,

Kafes Eylem Planı hakkında bilgisinin bulunmadığını, kendisinin illegal her hangi bir
eyleminin bulunmadığını, ihbarların iftiradan ibaret olduğunu,

Levent BEKTAŞ’ta ele geçen DVD’de Kafes Eylem Planı çerçevesinde isminin
neden geçtiğini bilmediğini, suç işlemediğini beyan etmiştir.

b-Elde Edilen Deliller:
Şüphelinin İstanbul Beykoz Keçilik Mevkiindeki Sat Grup Komutanlığında Bulunan

Odasında Yapılan Aramada;
-1 olarak numaralandırılan ve üzeri aramaya katılan görevlitarafından imzalanmış

disket
-2 den 4 e kadar numaralandırılan ve üzeri aramaya katılan görevlitarafından

imzalanmış (3) adet disket
-1 adet üzerinde FİVE STAR ibaresi bulunan siyah renkli telli bloknot defter
-1 adet üzerinde “Prosek” ibaresi bulunan telli bloknot defter
-1 adet üzerinde “SAS 2009 Şubat” ibareleri bulunan masa üstü 2009 yılına ait

takvim
-1 den 10 a kadar numaralandırılmış üzerinde el yazması notların bulunduğu değişik

ebatlarda doküman
-1 den 3 e kadar numaralandırılan ve üzeri aramaya katılan görevlitarafından

imzalanmış 3 adet CD-DVD
-4 olarak numaralandırılan ve üzeri aramaya katılan görevlitarafından imzalanmış 1
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adet CD-DVD
-1 adet YONSİS ibareli kasa içerisinde SEAGATE marka 9QZ8Q5M1 seri numaralı

hard disk ele geçirilmiştir.
 
c-Örgütsel İrtibatlar:
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslardan şüpheli Levent

BEKTAŞ’ınİstanbul Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1. Bulvarı No:109 sayılı iş
yerinde elde edilen 3 no’lu DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde bulunan “aa” klasörü
içerisinde yer alan “KAFES EYLEM PLANI” isimli klasör içerisindeki “kafeseylemplanı”
isimli klasörde bulunan “GİZLİ” ibareli “EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-1” isimli belgede;
“GÖREV BÖLÜMÜ” başlığı altındaki listede “Marmara Bölge Komutanlığı” alt başlığında
“Tls.Kd.Bçvş. Sadettin DOĞAN: 1’nci Hücre Elemanı” şeklinde isminin kayıtlı bulunduğu
tespit edilmiştir.

Şüpheli Ergin GELDİKAYA’nın İstanbul Üsküdar Selimiye Mahallesi Karlıkbayırı
Sokak No : 7/1 sayılı adresinden elde edilen; 120 Nolu CD’ nin içeriğinde yer alan “egk”
klasörü açıldığında ; “ASKERİ” isimli klasörün içerisinde, “SUALTI TAARRUZ GRUP
KOMUTANLIĞI PERSONEL İSİM LİSTESİ” isimli word belgesi içeriğinde; “SUALTI
TAARRUZ GRUP KOMUTANLIĞI PERSONEL İSİM LİSTESİ” başlığı altında “88.
Sadettin DOĞAN Tls.Kd.Üçvş. 90/20845”şeklinde isminin kayıtlı bulunduğu tespit
edilmiştir.

 
e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada hakkında kamu

davası açılan sanıklardan elde edilen DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN
ÖNERİLER (MASTER PLAN ÖN ÇALIŞMASI) isimli dokümanın incelenmesinde;

1-Alt Birimler ve Görev Tanımları başlığı altında: …………. Milli savunma/Askeri
Güçlerimizle ilintili Faaliyetlerden sorumlu Birim, İçişleri Emniyet ve İstihbarat
Faaliyetlerden sorumlu Birim, Kolluk Faaliyetlerinden sorumlu Birim, ……………

3-Sızma ve Denetim Süreci başlığı altında;
-Mevcut devlet işleyişinin analizi yapmak
-Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek
-Sızma stratejileri geliştirmek(Yargı,Emniyet,Eğitim,Sağlık,İstihbarat,Ordu,Sivil

yeraltı örgütleri (mafya),Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler,Medya,Camiler ve tarikatlar……)

 Şeklinde ibarelerin yer aldığı,
Yine bir kısım sanıklardan elde edilen ERGENEKON ANALİZ YENİ

YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ isimli dokümanda:
“...Ergenekon içinde yer alan değerli TSK mensupları ile Kemalizm’e ve ülkesine

bağlı, insanlık onurunu ve kimliğini yitirmemiş, her meslekten sivillerin organizasyonu ile
ortaya çıkacak olan yeni yapılanma gerçekte geç kalınmış bir girişim olarak görülmelidir. Her
meslekten seçkinlerinyer alacağı sivil personel kadrosu ile Ergenekon, iç ve dış faaliyetlerinde
çok daha etkin bir güce erişecek, her alanda hareketlilik , duyarlılık ve yaptırım gücü yüksek
olanaklar kazanmış olacaktır.

…Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli personeli dışında entelektüel ve her
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meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı “sivil “ personelden yararlanmakla karşılaştığı ve
bundan sonra karşılaşacağı en önemli sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir.

...Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine
aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise; iki yolu vardır:

    1-Suikast
    2-Dez-enformasyondur.
...Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi

mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttır.
...Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler ciddi biçimde

analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek
parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento
ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe
kavuşturulabilmelidir.

...Türkiye Cumhuriyeti’nin temel varlık nedeni Kemalizm’e özümseyerek inanmış,
Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş, özveriden kaçınmayan
personel kazanımı ise; çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak, ordu birlikleri
içinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler,
yararlanılabilecek pozitif bir kaynaktır.

...Ergenekon gibi çok özel bir yapılanmanın içinde yer alması uygun görülecek sivil
personelin seçimi olabildiğince dikkat, titizlik ve özen istemektedir.

…Ergenekon benzer bir örneği kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli
deneyim elde etmiştir.

...Ergenekon içinde sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı
önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve
bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alındığında endişeler-önyargılar
kendiliğinden ortadan kalkacaktır…..”

Şeklinde ifadelerin yer aldığı,
"DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (Mastır Plan)” isimli

dokümanda; "Sızma ve Denetim Süreci" başlığı altında;
1- Mevcut devlet işleyişinin analizini yapmak,
2- Mevcut kadrolaraalternatif adaylar belirlemek ve eğitmek,
3- Sızma Stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu,

Sivil yer altı örgütleri (mafya), sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve
birlikler, medya, camiler ve tarikatlar)"

Şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmıştır.
 
Bu dokümanlardaki ifadelerden Ergenekon Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri

içersine de sızma ve kadrolaşma faaliyetlerini hedeflediği ,soruşturma dosyasındaki
delillerden örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içersinde yapılanma faaliyetlerini
gerçekleştirdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını örgütün amaç ve hedefleri
doğrultusunda kullanmayı amaçladıkları görülmüştür.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü 155
mail ihbar hattına 23.05.2009 tarihinde saat:15:06’da gelen 5273 İhbar No’lu mail ihbarında ;

Sayın Yetkiler, ………………….. Poyrazköy’ de bulduğunuz silah ve mühimmatlar
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Deniz Kuvvetleri içersinde büyük sıkıntı oluşturdu. Ancak bu sıkıntı hiçbir zaman bu
mühimmatların nasıl komutanlıktan çıkarıldığı veya hangi eylemler için kullanılacağı için
oluşmadı. Sadece bunların polis tarafından bulunması bazı planların deşifre olmasına neden
oldu ve asıl sıkıntıyı da bu oluşturdu. Poyrazköy’ de bulunanlar sonrası tutuklananlar Deniz
Kuvvetleri içersinde oluşturulan illegal yapının bir ayağıydı. Sizler bu kazılar sonrası bu
yapının sadece bir koluna ulaştınız. ………………… Kazılardan sonra yakalanan Levent
BEKTAŞ, Erme ONAT, Ercan KİREÇTEPE ve ……………. Mustafa Turhan ECEVİT ile
aynı illegal grup içersinde yer alan diğer şahıslar; Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN, Astsubay
Kıdemli Başçavuş Halil CURA, Astsubay Kıdemli Başçavuş Sadettin DOĞAN ve Astsubay
Kıdemli Başçavuş Ferudun ARSLAN’ dır. Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN bu grubu
yönlendirmektedir ve Halil CURA’ da grubun liderliğini yapmaktadır. Bizde illegal yapılar
bile görüş alınmadan onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf eseri bir araya gelmiş
kişiler değildir. Bu kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve bu
güne kadar çeşitli eylemleri hayata geçirilmiş olan Kafes Eylem Planıdır. Ve bu eylem
planının içersinde …………… alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50’ye yakın
kişinin yer aldığını gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler
yaparak ülkede Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması Cumhuriyet
mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın kuruluşlarıaracılığı
ile Ergenekon’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim vatandaşlarımızın
tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak hükümetin içerden ve
dışarıdan baskı altına alınması ve ülke gündemini değiştirerek Ergenekon davasının boşa
çıkarılmasıdır. Bugüne kadar bu eylem planı dahilinde hayata geçirilen bazı eylemlerden de
örnek vermek istiyorum. Kasımpaşa postanesinden Ermeni kiliselerine, gazetelere
gayrimüslim vatandaşlarımızın evlerine tehdit içerikli mektupların gönderilmesi bu plan
dahilinde yapılmıştır. Burada da amaç kargaşa ve kaos çıkarmaktır. Kasımpaşa postanesinde
güvenlik kameralarının olmaması burayı tercih etmelerindeki en büyük etkendir. Ayrıca yine
Kasımpaşa’da bulunan Koç Müzesindeki denizaltına patlayıcılar yerleştirilmesi de yine aynı
plan dahilinde yapılmış bir eylemdir. ………………………. Denizaltında patlayıcıların
bulunmasının ardından askeri makamlar, Halil CURA ve ekibi Ferudun ARSLAN ve Sadettin
DOĞAN hakkında soruşturma açtı ve telefonlarına el koydu ancak soruşturmanın seyrine
bakınca, soruşturmanın failleri cezalandırmaktan çok olayın kapatma ve örtbas etmeye doğru
ilerlediğini gördüm. Ergenekon operasyonları sonucunda Ergenekon’a büyük bir darbe
indirdiğinizi düşünebilirsiniz ama örgütün halen ne kadar aktif ve tehlikeli olduğunu da
anlamanızı istiyorum. Hatırlayacağınız üzere yakın zamanda Beykoz kıyılarında balıkçılar
denizde silah ve el bombaları bulmuştu. En güvendikleri yer olan Poyrazköy’e gömdükleri
silah ve mühimmatların bulunmasının ardından panik halinde ellerinde bulunan malzemeleri
çıkarmak amacıyla denize attılar.……………..Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN; Ergenekon
terör örgütü üyesidir ve Ergenekon adına kafes eylem planı çerçevesinde eylemler
y a p m a k t a d ı r .  T u t u k l a n a n  L e v e n t  B E K T A Ş ’ ı n  e n  y a k ı n  v e  g ü v e n d i ğ i
adamlarındandır………………. Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil CURA; Kafes Eylem Planı
çerçevesinde saha faaliyetleri olarak nitelendirdikleri eylemleri yapmak amacı ile silah ve
mühimmatları iş yerlerinden çıkararak gömmüştür. Poyrazköy’ de bulunan mühimmat ve
silahlarda Ergenekon adına bu faaliyetlerde bulunmak adına Halil CURA ve ekibi tarafından
gömülmüştür. Tutuklanan şahısların dışarıda bulunan örgütsel irtibatlarının başında Ali
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TÜRKŞEN’ in kontrolündeki Halil CURA ve ekibi gelmektedir. Halil CURA’ nın altında da
kendisine bağlı hücreler bulunmaktadır. Yakın zamanda tutuklanan Ergin GELDİKAYA da
CURA’ ya bağlı bir hücrenin lideridir. Ergin GELDİKAYA’ nın liderliğini yaptığı hücrede
Kafes Eylem Planı dahilinde faaliyet göstermektedir. Koç müzesinde bulunan patlayıcıları da
yine aynı ekip yerleştirmiştir. Askeri mahkeme bu yüzden Halil CURA’ nın telefonuna el
koymuştur. Ayrıca evinde sakladığı malzemeleri kazılardan sonra iş yerine getirmiştir.
………………………… Astsubay Kıdemli Başçavuş Sadettin DOĞAN Ergenekon üyesidir
ve Halil CURA’ ya bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Kafes Eylem Planının içersinde yer
almaktadır. Koç Müzesinde bulunan patlayıcıları yerleştirenlerdendir. Halil CURA Sadettin
DOĞAN ve Ferudun ARSLAN tam bir eylem timidir. Sürekli ortak hareket
ederler.…………” şeklinde bilgiler içerdiği tespit edilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü
hizmetlerinde kullanılmakta olan 155 mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat: 12.53’te
gelen 5309 İhbar No’lu mail ihbarı ekinde bulunan örgütsel içerikli dokümanda ;

“S.N ADI-SOYADI, T.C., RÜTBE, GÖREV, BÖLGE, EV, TEL, İŞ TEL, CEP
EMAİL 1, EMAİL 2, NOT” Başlıkları altında “141SADETTİN DOĞAN 32315278270
KD.BÇVŞ. ANADOLUKAVAĞI- İSTANBUL 5469600234 dogansadettin@hotmail.com
“Eşinin Gatadaki tanıdıklarından yararlanılabilir” şeklinde kayıt bulunduğu ,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
soruşturma yürütülen şüphelilerden elde edilen belgede yer alan “ Levent Bektaş’ın
ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun……Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı
bölgelere dağıtılsın……” şeklindekayıt bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Levent BEKTAŞ’ınİstanbul Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1.
Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde elde edilen 3 no’lu DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde
bulunan “aa” klasörü içerisinde yer alan “KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI” isimli
klasör içerisindeki “kafeseylemplanı” isimli klasör içerisinde bulunan “GİZLİ” ibareli “EK-A
GÖREV BÖLÜMÜ-1” isimli belgede; “GÖREV BÖLÜMÜ” başlığı altındaki listede
“Marmara Bölge Komutanlığı” alt başlığında “Tls.Kd.Bçvş. Sadettin DOĞAN: 1’nci Hücre
Elemanı” şeklinde isminin kayıtlı bulunduğu, Kafes Operasyonu Eylem Planını hazırlayan ve
hayata geçirmek üzere görevlendirilen ekip içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma makamlarına ulaşanihbarlar , şüpheliLevent BEKTAŞ’ta ele geçen
DVD’de yer alan eylem planları , örgütsel içerikli notlargöz önüne alındığında şüpheli
Sadettin DOĞAN’ınDeniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve Ergenekon örgütü adına faaliyet
yürüten illegal yapılanma içerisinde yer aldığı , 21-24.04.2009 tarihleri arasında yapılan
kazılarda mühimmatların ele geçmesinden sonrayakalanan şüpheliler Levent BEKTAŞ, Erme
ONAT, Ercan KİREÇTEPE,Eren GÜNAY, Mustafa Turhan ECEVİT ve diğer şüpheliler
Ergin GELDİKAYA, Ferudun ARSLAN, Ali TÜRKŞEN ve Halil CURAile irtibatlı olduğu ,

Çeşitli yasadışı eylemler yaparak ülke içerisinde Ergenekon örgütünün hedefleri
doğrultusunda kargaşa çıkarılması,basın kuruluşları aracılığı ile Ergenekon’a destek
verilmesiamacına yönelikKafes Operasyonu Eylem Planı’nın hayata geçirilmesinde
görevlendirilen illegal oluşum içerisinde görev aldığı , TSK’nın kurallarına aykırı olarak
askeri hiyerarşi dışında oluşan bu örgütlenmeninyasal bir örgütlenme olmadığı anlaşılmış
olmakla ,
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Şüpheli Saadettin DOĞAN’ın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör
örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri
gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.

 
11- Şüpheli Levent GÖRGEÇ
a-Savunmaları:
 
 Savcılık beyanı
Muvazzaf asker olması nedeniyle emniyette ifadesi alınmayan şüpheli; yaklaşık bir

yıldan bu yana Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığında eğitim yönetim grup başkanı olarak
görev yaptığını,

Münür Kemal Yavuz 'u Harp Akademisinde öğrenci iken Akademiler Komutanı
olması sebebiyle tanıdığını, İlyas Çınar 'ın ismini duyduğunu, ne iş yaptığını ve görev yerini
bilmediğini, ismi geçen diğer kişileri tanımadığını,

Mehmet HABERAL, Erol MANİSA, Ercan KİREÇTEPE ve Levent BEKTAŞ 'nın
ismini televizyonlarda duyduğunu,diğer kişileri ilk kez duyduğunu,

Mert YANIK’ın sınıf arkadaşı olduğunu, Aydın ORTABAŞI’nın Komodor kursunda
öğretmeni olduğunu, o kursun Deniz Harp Akademisinde olduğunu,kendisinin emekli subay
olduğunu bildiğini,

ERGENEKON isimli doküman ve içeriği hakkında bilgisinin olmadığını,
24 Mayıs 2009 günü saat 12.53 de yapılan ihbar içeriği hakkında her hangi bir

bilgisinin olmadığını,
ÇYDD ile her hangi bir şekildeilişkisinin olmadığını,görev yaptığı Komutanlığın

askeri öğrencileri ile her hangi bir ilgisi ve bağlantısının olmadığını,kendisinin görev yaptığı
komutanlık, DenizHarp Okulu ve Deniz Lisesinde uygulanacak eğitim esaslarının
planlamasını gerçekleştirdiğini, öğrencilere bu eğitimin verilmesi, öğrencilerin takibi disiplini
tamamen okul komutanlığına ait olduğunu, konumu gereği öğrenciler ile bire bir ilişki
içerisinde olmasının mümkün olmadığını,bu nedenle ihbar içeriğinin asılsız olduğunu, “Ata
evleri” projesi ilehiç bir bilgisinin olmadığını,

Murat AĞIREL , Ömer Sadun OKYALTIRIK ve Hamdi Gökhan ECEVİTisimli
şahısları tanımadığını,Ata Evleri projesi isimli belgeyi ilk kez duyduğunu, görevi gereği her
hangi bir derneğe üye olmadığını,beyan ettiği,

Bahse konu ihbarın ekinde gönderilen ve “adı, soyadı, rütbesi, görev bölgesi,
telefonları, not” şeklinde hazırlanmış bir çizelgede; kendisinin de isminin geçtiği görülmüş ve
isminin karşısına not olarak “Cem G. takibinde imaj olarak parlayan yıldızımız Eğitimi Bülent
Ş. ile beraber organize edecekler” şeklinde yazdığı görülmüştür. Cem G. veBülent Ş’in kim
olduğu, herhangi bir konuda birlikteliğinin olup olmadığı, Organize edilmesi söylenilen
eğitimin, hangi konuyla ilgili olduğu sorulduğunda;Bülent Ş.’ insınıf arkadaşı olduğunu, Cem
G.’ in amiri olduğunu,bukişilerle görev dışında her hangi bir ilgi ve irtibatının söz konusu
olmadığını,

Bahse konu ihbarın ekindeki notta yer alan 535695… numaralı telefonun kendisi
adına kayıtlı olduğunu, oğlutarafından kullanıldığını,5326407…numaralı telefon ve
lgorgec@gmail.com şeklindeki mail adresinin kendisine ait olduğunu, isminin, telefonunun,
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mail adresinin, resimlerininyapmış olduğu görevler sebebiyle resmi olarak pek çok yerde,
internet sayfalarında yer aldığını, o bilgileri ihbarcının buralardan almış olabileceğini ihbar
içeriğini kabul etmediğini,

ÇYDD ve faaliyetleri hakkında gazetelerden okuduğu kadarıyla bilgisinin olduğunu,
onlar ile herhangi bir irtibatının söz konusu olmadığını, görev yaptığı komutanlığın askeri
öğrencileri takip etme, denetleme gibi bir görevinin olmadığını, bu görevin okulların kendi
alay komutanlıkları tarafından yerine getirildiğini, bu dokümanda anlatılan hususlar hakkında
bilgisinin olmadığını,

S. O. K isimli şahsın sınıf arkadaşı olduğunu, Deniz Kuvvetleri Karargahında görev
yaptığını,

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “MEKTUP(Türkan SAYLAN).doc” isimli dijital
dosyada; kendisini Plan Prensipler Başkanı S.O. K olarak tanıtan şahsın, Türkan SAYLAN’a
yazdığı ve Kendisinin de isminin geçtiği mektupta; “Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza
bağlı okullarda okuyan öğrencilerin Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar
önemli oldukları tartışılmaz bir gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi
adına yaptığınız çalışmalar ve bu konudaki başarınız tartışılmaz bir gerçektir. Fakat Askeri
okullarda okuyan öğrenciler ile ilgili yaptığımız çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve
gerekli aksaklıkların acilen düzeltilmesi gerekmektedir” şeklinde yazdığı mektuptan her hangi
bir bilgisinin olmadığını, bu mektubuinternette bir gazetede yer alan haber olarak ilk kez
duyduğunu, çok üzüldüğünü, mektupiçeriğinde geçen konular hakkında bilgisinin olmadığını,
resmi görev çerçevesi dışında askeri eğitim konularının planlanması dışındaher hangi bir
faaliyet içerisinde bulunmadığını,

Mektubun devamında yer alan; “Denizyıldızı projesi çok başarılı bu projeye atanan
bahriyeli danışmanlarla beraber daha aktif çalışmalar bekliyoruz. Ata evleri ve CTP’nin
canlandırılması gibi alternatiflerin oluşturulması gerekmektedir” şeklindeki Denizyıldızı
projesi hakkında bilgisinin olmadığını, bahsi geçen konuları ilk kez duyduğunu, her hangi bir
dernek ve vakıf ile de irtibatının olmadığını,

Mektubun devamında; “Aksaklıklar şu şekilde sıralanabilir. 1-)ASKERİ
OKULLARA GİRİŞ AŞAMASI: Askeri okullara giriş aşaması ile ilgili hazırladığınız listelere
sızmaların olduğu, bu listelere giren öğrencilerin birçoğunun sağlık problemi bulunduğu,
Mülakatlara iyi hazırlanılmadığı ve mülakat aşamalarında elenmelerine sebep beyanlarda
bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu listelere alınacak olan öğrencilerin sizlere yardımcı olacak
personel yardımıyla mülakattan geçirilmesi ve eksiklerin mülakat aşamasından önce tespit
edilerek tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir” şeklindeki anlatımda Askeri Okullara giriş
aşamasında “listelere alınacak olan öğrenciler” kim olduğu sorulduğunda; uzun yıllar
gemilerde denizde görev yaptığını, yaklaşık bir yıldır çalıştığı eğitim öğretim komutanlığında
görev yaptığını, Askeri okullara öğrenci alımı ile ilgiligörev yaptığı grup başkanlığının her
hangi bir görevi ve çalışması olmadığını, mektupta bahsi geçen konular ile ilgili bilgisinin
olmadığını,

Mektubun devamında; “2-)ASKERİ OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER:
DENİZ LİSESİ: Listemizde ki öğrencilerin dava başladıktan sonra konferans ve toplantılara
katılımlarında aksamalar olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin psikolojisinin düzeltilmesi için
toplantıların artırılması ve grupların 3 kişiye geçmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir”
şeklinde yazılan yazıda öğrencilerin psikolojisinin düzeltilmesi için yapıldığı söylenilen
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toplantıların ne olduğu, grupların 3 kişi olmasının ne anlama geldiği sorulduğunda; Deniz
Lisesi ve Deniz Harp Okulu öğrenciler ile ilgili her hangi bir çalışma içerisinde yer
almadığını,okunan mektubun ilgili kısmı hakkında her hangi bir fikrinin olmadığını, kendisi
için bir şey ifade etmediğini,

Mektubun devamında; “DENİZ HARP OKULU: Harp okulu öğrencilerin gruplar
halinde ki faaliyetlerinin devamı için sorumlu öğrencilere yapılan yardımların aksatılmaması,
Öğrencilerletanıştırılan kızların, öğrencilerle olan irtibatlarını aksatmamaları, öğrencilerin
ders ve İngilizce başarılarının artırılması adına verilen destekte aksama olmaması, Harp okulu
öğrencilere verilen konferansların artırılması, öğrencilerin morallerinin düzetilmesi için
tanıdık gazeteci, bürokrat ve akademisyenlerle gruplar halinde görüştürülmesi gerekmektedir”
şeklinde yazılan“kız evleri” de bulunan kızların “fedakarlıkta bulunması”nın bu faaliyetlerle
ilgili olup olmadığı, öğrencilere hangi yardımların yapıldığı, askeri öğrencilerle tanıştırılan
kızların, ÇYDD den burs alan kızlar ve kız evlerinde bulunan kızlar olup olmadığı, bu kızların
neden Askeri okul öğrencileriyle tanıştırıldığı,organize içersinde kendisinin yer alıp almadığı,
amacınne olduğu sorulduğunda; ÇYDD veya bir başka dernek veya vakıf ile her hangi bir
ilgisinin ve irtibatının söz konusu olmadığını, askeri okuldaki öğrencilere konferans verilmesi
ile ilgili eğitim yetkililerinin, teklifi üzerine kendisinin görev yaptığı şube tarafından yapılan
yazışmalar sonucunda komutan onayı ile gerçekleştiğini, kendisinin doğrudan konferans
verecek kişi ve grupların belirlenmesi yönünde bir tasarrufunun söz konusu olmadığını,
mektupta bahsi geçen "Kız evleri" konusunda bilgisinin olmadığını, ilk kez duyduğunu,

      Mektubun devamında; “DZ. ASTSB. MES. YÜK. OKULU: Ast. Subay olacak
olan bu öğrencilerden liste dışında tespit edilen isimlere verilen parasal desteğin
aksatılmaması, Bu öğrencilere yönelik yapılan partilerin arttırılması”şeklinde yazılan Deniz
Astsubay Meslek Yüksek Okulunda yapılan çalışmanın ne olduğu, liste dışından tespit edilen
isimlere verilen paraların ne anlama geldiği, öğrencilere yönelik yapılan partilerin ne olduğu,
kimlerin ne amaçla organize ettiği sorulduğunda;Askeri öğrenciler ile ilgili tüm
işlemlerinokulunbağlı olduğu alay teşkilatınca takip edildiğini, öğrencinin disiplininden,
yaşantısından bu komutanlıklar sorumlu olduğunu, askeri öğrencilerin kurallar dışında hareket
etmesinin söz konusu olmadığını,zaten askeri öğrencinin burs almasının da yasak olduğunu,
devlet kurumlarının askeri öğrenciye burs vermediğini, mektubun okunan kısmı ile ilgili her
hangi bir fikrinin olmadığını, bu şekilde düzenlendiği söylenen partiler hakkında bilgisinin
olmadığını,

Teğmenlerin kızlarla tanıştırılması ve kontrol altında tutulmasının ne anlama geldiği,
bahsedilen kızların kim olduğu, ne şekilde teğmenlerle tanıştırıldığı,organizasyonun içerisinde
kendisinin yer alıp almadığı organizasyonun amacının ne olduğu sorulduğunda; Mektubun
okunan kısmının kendisi için hiç bir şey ifade etmediğini, anlatılan konular hakkında
bilgisinin olmadığını, Ali T.’nin kendisine bağlı Okullar Şube Müdürüolduğunu, bu görev
sebebiyle tanıdığını, müdürü olduğu şubenin Okullar Şube olarak adlandırıldığını,bu şubenin
görevininokuldan atılan öğrencilerin eğitim maliyetlerinin takip edilerek ilgili yerlere
iletilmesi, yurt içi yurt dışı konferanslara katılacak personelin işlemlerinitakip etmek
olduğunu, askeri öğrenciler ile doğrudan ilişki içerisinde bulunulan bir şube olmadığınısadece
askeri okullar ile kuvvet komutanı arasındaki yazışmaları takip eden bir şube olduğunu,

Mektubun sonunda yeralan telefon ve mail adresinin kendisinin olduğunu, iletişim
bilgilerinin pek çok yerde yer aldığı için gizli olmadığını, onedenle bu mektup içerisinde yer
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almış olabileceğini, Oktay Ç.isimli şahsı hatırlayamadığını, kendisinin ÇYDD 'nin her hangi
bir faaliyeti içerisinde yer almasının söz konusu olmadığını, mektupta bahsi geçen
hususlarınkendisinin bilgisi dışında olan şeyler olduğunu,

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “Türkan SAYLAN 1.doc” isimli dijital dosyada
olan mektupta bahsi geçen "grup" hakkında bilgisinin olmadığını, öğrenciler , burs verenler,
öğrenci velilerinden oluştuğu söylenen bu grubu ilk kez duyduğunu, referans olarak
komutanlarının isimlerinin neden yer aldığı hakkında bilgisinin olmadığını,

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_Türkan SAYLAN 2.doc” isimli dijital dosyada
geçen Aydın ORTABAŞI 'nın emekli Deniz Subayı olduğunu onun geçen yıl Komodorluk
kursunda bir kaç dersine öğretmen olarak katıldığını,MERT YANIK’ ın ise Deniz Harp
Akademisinde öğretim görevlisi olduğunu, mektupta bahsi geçen "ÇEV bursu alan öğrenciler
ile ilgili yürütülen faaliyetler " hakkında her hangi bir bilgisinin olmadığını,

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_türkan saylana ön yazı.docx” isimli dijital
dosyada; “KONU: DENİZ HARP OKULU-DZ. ASTSB. MES. YÜK. OK.-DENİZ LİSESİ,
Saygıdeğer Hanım Efendim, Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı okullarda okuyan
öğrencilerin Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar önemli oldukları tartışılmaz
bir gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına yaptığınız çalışmaları
sonuna kadar destekliyor ve sizlere sonsun teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu bilmenizi isterim
ki gerçekten Cumhuriyetimiz adına çok ama çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bende
çalışmalarınız kolaylaştıracağınız düşündüğüm bir liste hazırlattım. Bu listeyi size
gönderiyorum. Ayrıca aşağıda iletişim bilgilerini verdiğim arkadaşlarımızı konudan
haberdardır ve sizlere her konuda destek olacaklardır. Çalışmalarınız için sizlere tekrar
teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞIBEYLERBEYİ ALB. LEVENT
GÖRGEÇTEL: 05326407…    MAİL: lgorgec@gmail.com

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI BEYLERBEYİ YB. ALİ Tatar
TEL: 0533…   MAİL: alitatar.1967@hotmail.com”şeklinde doküman içeriğinde geçen
hususlar hakkında bilgisinin olmadığını, kendisinin iletişim bilgilerinin ne şekilde mektup
altında yazılı olduğunu, kimin yazdığını bilmediğini, zaten kendisinin iletişiminin soruşturma
çerçevesinde denetlendiğini ve bu hususun açıklığa kavuşacağını,kendisiyle ile ilgili
olmadığını,

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_liste açıklma.docx” isimli dijital dosyada;
“KONU:Liste isimli dosyanın içeriğine dair açıklamadır. “1-Dosya 4 sayfa dan oluşmaktadır.
2-ERKEKLER isimli sayfa da Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Dz.Astsb.Mes.Yük.Ok.
okuyan erkek öğrencilerinin tamamı detay bilgiler ile birlikte listelenmiştir. 3-KIZLAR isimli
sayfa da ise Deniz Harp Okulunda okuyan kız öğrencilerin listesi bulunmaktadır. 4-D.HARP
MEZ. ERK Listesi 2007-2008 dönemiDeniz Harp Okulundan mezun olan erkek öğrencilerin
listesidir. 5-D.HARP MEZ.KIZ Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun
olan kız öğrencilerin listesidir. 6-Listelerin başına çeşitli notlar düşülmüştür. Bu notlarda
öğrencilerimize referans olan askeri personel ve özellikle yakın takip edilmesi gereken
öğrenciler belirtilmektedir. 7-KIRMIZI renk ile belirtilen öğrenciler Doğu Kökenli-Alevi ve
babaların işçi statüsünde olan, yapılacak maddi yardımları geri çeviremeyecek öğrencilerdir.
8-MAVİ renk ile belirtilen öğrenciler ise her türlü faaliyette katılabilecek, bilgi alınabilecek
öğrencilerdir. 9-Liste deki BABA MESLEĞİ-ANNE MESLEĞİ sütunları ve Meslek kodları
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dosyasından yararlanılarak Askeri Personel ve Adli personel tespiti yapılabilir.” şeklinde
"listeleri" ilk kez duyduğunu, bu tür listelerin ne şekilde hazırlandığı kimlerce hazırlandığı
hususunda bilgisinin olmadığını, bu listeyi kimin hazırladığını, ÇYDD'ye hangi amaçla
gönderdiğini bilmediğini,

 Cumhuriyet Çalışma Grubu 'nu hiç duymadığını,
“Cumhuriyet evleri” isminde bir proje veya oluşumdan bilgisinin olup olmadığı

sorulduğunda;“Cumhuriyet evleri” tabirinin kendisi için bir şey ifade etmediğini,
Şafak YÜREKLİ’in kendisinden bir alt devre olup, erken terfi ettiği için aynı sınıfta

yer aldığı subay arkadaşı olduğunu, Halil Ö. , Dilek , Zuhal,Meral isimleri kendisi için her
hangi bir şey ifade etmediğini, Levent BEKTAŞ isimli şahsı da tanımadığını, bu soruşturma
sebebiyle ismi medyada yer aldığı için duyduğunu,

      Geçen yıl Ağustos ayına kadar sürekli gemilerde, denizde görev yaptığını, görev
hayatı boyunca yasalara uygun olarak hareket ettiğini, yasadışı her hangi bir oluşum içerisinde
yer almadığını, yasadışı işler yapan kişiler ile hiç bir ilişkisinin olmadığını, Savunmasının
bundan ibaret olduğunu,beyan etmiştir

Sorgu beyanı
Kendisiyüklenen suçla ilgili olarak C.Savcılığındaki savunması kabul ve tekrar

ettiğini beyan etmiştir.
b-Elde Edilen Deliller:
Levent GÖRGEÇ isimli şahsın Konaklar mahallesi, Org. İzzet Aksalur Deniz subay

LojmanlarıNo: Işın-5Daire 9Beşiktaş/İstanbul ikamet adresinde 04.06.2009 günü yapılan
aramada;

 
Girişe göre sağdan dipteki ikinci odadan;
(13) adet 1’den 13’e kadar numaralandırılmış CD ve DVD ,
Girişte en dipte sol tarafta bulunan yatak odasında, yatağın yanında bulunan

komidinin çekmecesinde;
 (1) adet üzeri 127olarak numaralandırılan Raks marka vks markavideo kaset
Girişte soldan ilk odadan çalışma odasında;
(112) adet 14’ten 125’e kadar numaralandırılmış CD ve DVD,
(1) adet üzeri 126 olarak numaralandırılmış disket,
(21) adet üzeri 128’den 148’e kadar numaralandırılmış disket,
(3) adetüzeri 149’dan 151’e kadar numaralandırılmış Raks marka uhs kaset,
(1) adet Samsung marka80 gb hafızalısoojj3oy573686 seri numaralı hard disk,
 (1) adet üzeri 152 olarak numaralandırılmışSony marka vhs kaset.
Dzkk. Deniz Eğitim Ve Öğretim Komutanlığı - Beylerbeyi/İstanbul Adresinde

Bulunan Kendisinin Kullanmakta Olduğu Odada;
 
1 den 62 ye kadar numaralandırılmış disket
1 den 16 ye kadar numaralandırılmış teyp kaseti
1 den 12 ye kadar numaralandırılmış DVD
1 den 30 ye kadar numaralandırılmış CD
1 adet HP Compaq 77005 marka HUB73502DY seri nolu bilgisayar kasası elde

edilmiş, askeri görevlilere mühürlü olarak teslim edilmiştir
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Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan

155 mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat:12.53’te İhbar No:5309 sayılı mail ihbarında;
“SAYIN YETKİLİLER Ben Deniz Kuvvetleri bünyesinde çalışan bir askerim.

İsmimi veya rütbemi söylemem kendimi ve daha önemlisi ailemi tehlikeye atacağından bu
bilgileri açıklamamamı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Sizlere birlikte çalıştığım ve
Ergenekonüyesi Deniz Kuvvetleri mensubu bazı şahıslar hakkında bilgi vermek istiyorum.
Sizlere şahıslardan temin ettiğim belge ve dokümanları gösterdikçe ne kadar haklı olduğumu
anlayacaksınız. Bu şahıslar Ergenekon adına faaliyetlerde bulunmakta ve Deniz Kuvvetleri
içerisinde örgütün propagandasını yapmaktadır. Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan,
onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu
kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve bugüne kadar çeşitli
eylemleri hayata geçirilmiş olan kafes eylem planıdır ve bu eylem planının içerisinde K. D. S.
K. …… den, Koramiral ….. tan tutunda alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50’ye
yakın kişinin yer aldığını gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler
yaparak ülkede Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması,
Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın
kuruluşları aracılığı ile Ergenekon’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim
vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak
hükümetin içeriden ve dışarıdan baskı altına alınması ve ülkü gündemini değiştirerek
Ergenekon davasının boşa çıkarılmasıdır. Aslında bu bilgileri doğrudan savcılara iletmek
istiyordum ancak postanelere güvenmediğim ve başka da bir yol bulamadığım için size
iletiyorum. En kısa sürede Ergenekon savcılarına bu bilgileri iletin. Yapılan operasyonlar ve
ev aramaları sonucu sizlere bahsedeceğim şahıslar ellerinde bulanan Ergenekon belgelerini
evlerinde çıkararak daha güvenli olduğunu düşündükleri iş yerlerine getirdiler. Bunların
aranmayacağını düşünmektedirler. Bu şahıslara ait belgelerinde yerlerini size yazacağım
ancak buraların aranması sivil savcılıkça yapılmalıdır. Aksi takdirde size bahsedeceğim hiçbir
belgeye ulaşamazsınız. Buralarda askeri makamlarca arama yapıldığı takdirde kurum
içersinde güçlü bir yapıya sahip olan bu şahıslar Ergenekon belgelerini rahatlıkla imha
edebilirler. Ayrıca Ergenekon örgütünün nasıl çalıştığına ve Deniz Kuvvetleri içersinde nasıl
yapılandığına dair elde ettiğim çok önemli bir belgeyi de sizlere gönderiyorum. Bu şahıslar
şunlardır:

      …KUR. KD. ALB. LEVENT GÖRGEÇ
Deniz Kuvvetleri bünyesinde Ergenekon’ un amaçları doğrultusunda hazırlanan

Kafes Eylem Planı içersinde aktif olarak yer almaktadır. Bu eylem planı çerçevesinde
faaliyetleri bulunmaktadır.

Ayrıca ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasında ki bağlantıyı Ergenekon adına
sağlamaktadır. Deniz Harp okulundan mezun olan öğrencileri ÇYDD’ ye bağlı Ata evlerinden
kopmaması konusunda görevlidir. Öğrencilerin Ata evleri ve Karargâh Evleri ile düzenli
olarak irtibatını sağlaması ve Ergenekon adına faaliyet göstermelerinin sağlanması konusunda
Ergenekon tarafından görevlendirilmiştir. “

Aynı ihbarın (5309 nolu e-mail ihbar) ekinde gönderilen; ADI, SOYADI, RÜTBE,
GÖREV BÖLGE, EV TEL, İŞ TEL, CEP TEL, mail 1, mail, 2, NOT şeklinde şematik listenin
32. sırasında “Levent GÖRGEÇ, 24149092900, KD.ALB. BEYLERBEYİ - İSTANBUL,
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5356958487 – 5326407063 - 5326407063, lgorgec@gmail.com, Cem G. takibinde imaj
olarak parlayan yıldızımız, Eğitimi Bülent Ş. ile beraber organize edecekler” şeklinde
ibarelerin ve isiminin geçtiği görülmüştür.

Şüpheli Levent GÖRGEÇ’e ait Beşiktaş ilçesi, Konaklar Mh. Org. İzzet AKSALUR
Deniz Subay Lojmanları No: Işın-5 D.9 sayılı adresinde 04.06.2009 tarihinde yapılan
aramalarda bulunarak el konulan disketlerin imajları üzerinde yapılan ön incelemede; 129,
131, 135, 136, 139, 145, 146, 147 ve 148 numaralı disketler içerisinde toplam (44) adedi
Word,(7) adedi Power Point olmak üzere toplamda (51) adet, birtakım askeri içerikli konuları
ihtiva eden “GİZLİ ve HİZMETE ÖZEL” dereceli dosyaların yer aldığı,

Aynı tarihte ve aynı adreste bulunarak el konulan Samsung marka 80 Gb hafızalı ve
SOOJJ30Y573686 seri numaralı hard disk imajı üzerinde yapılan ön incelemede ise; yine
askeri içerikli konuları içeren, “GİZLİ ve HİZMETE ÖZEL” dereceli, (74) adeti Power Point,
(7) adedi Exel olmak üzere toplam (81) adet dosya ile aynı gizlilik dereceli çok sayıda “doc”
dosyasının yer aldığı tespit edilmiştir.

c-Telefon Görüşmeleri:
10.06.2009 saat 14:51 tarihinde (Tape No: 12149) X şahıs ile yaptığı telefon

görüşmesinde özetle; … X’in“Şeyden bilginiz var mı…Tekrardan geldiler de odanızdalar
şuan…Bilginiz var mıydı ” dediği, Levent GÖRGEÇ ’in “ Hayır yok” dediği, X’ in “Yani
şuan geldiler herhalde tekrardan bakacaklar…ben haber veriyim istedim” dediği, Levent
GÖRGEÇ ’in “Tamam…Kurmay Başkanı orda zaten heralde ” dediği, X’ in “Kurmay
Başkanı yerindedir efendim” dediği, Levent GÖRGEÇ ’in “O Bakanlar arasında bizden kimse
var mı” dediği, X’ in “Bizden şuanda Yavuz albay var sade içerde diğerleri karacılar gelmiş”
dediği, Levent GÖRGEÇ ’in “Karacılar mı gelmiş…Tamam asker mi gelenler…Sivil var mı ”
dediği, X’ in “Tam içeri girip bakamadım efendim askerleri sadece jandarmayı gördüm
karacıları gördüm ” dediği, Levent GÖRGEÇ ’in “Tamam Kurmay Başkanı biliyo mu ... ”
dediği, X’ in “Bi söyleyim efendim bilmiyorum bilgisi olup olmadığını” dediği, Levent
GÖRGEÇ ’in “Tamam teşekkür ederim…şeyin içinde, aradıkları şeyler dolap dolabın içinde
yine kilidi kıracaklar” dediği, X’ in “Evet yine kıracaklar kilidi efendim ” dediği, Levent
GÖRGEÇ ’in “ Tamam bi kilit alırsınız sonra ” dediği belirlenmiştir.

d-Örgütsel İrtibatlar:
       Haklarında başka bir soruşturma sebebiyle işlem yapılan, Alperen ERDOĞAN,

Yakut AKSOY, Tarık AYABAKAN ve BURAK DÜZALAN’ ın Kocaeli ili Değirmendere
İlçesi Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayılı adreste yapılan
aramada elde edilen;

1 Adet Data Traveler 2 GB 04183-322A00LF İbareli Kingston Marka Flash Belleğin
Yapılan İncelemesinde;

“C” klasörü içerisinde bulunan “ERUYGUR” isimli Word belgesinde, “ERUYGUR
Paşa ile Eğitim Komutanlığı’nda yapılan toplantıda karargâhımızı ilgilendiren emirler” başlığı
altında; “Toplantıya katılanlar: Şener ERUYGUR, K. S. , F. İ. , Levent GÖRGEÇ, L. E. , D.
C ., T. E.” şeklinde ibarelerin olduğu,

“Emir Komuta” başlığı altında;
“Oluşturulacak projelerin sevk ve idaresi üst Kuruldan onaylandıktan sonra üç

aşamalı emir komuta zinciri ile hayata geçirilecektir.
Proje Planlayıcısının Emirleri >>> Köprü Eleman >>> Projeyi gerçekleştirecek
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Karargah
Doğu Perinçek (Silivri)>> kurye >> Ali Tatar >>>>  Karargah Teğmenleri (Mahir)
Doğu Perinçek >> kurye >> Levent E.>> Ali Tatar>>>>Ülkü Ö.
Doğu Perinçek >> kurye >> Levent Görgeç >>Ali Tatar >>>> Ali S. G.” şeklinde

isminin geçtiği görülmektedir.
“diğer” isimli klasör içerisinde bulunan “görevlendirme” word belgesinde,

“Başkandan gelen emirler doğrultusunda yapılan görevlendirmeler” başlığı altında; “Devrimci
karargahtaki çekirdek kadronun diğerleri ile olan bağlantılarının yapıya zarar vermeyecek
şekilde ayrıştırılmasını Levent Görgeç sağlayacak” şeklinde ibarenin olduğu,

 “diğer” isimli klasör içerisinde bulunan “TOPLANTI KARARLARI_MAYIS” word
belgesinde,

“8-2009 yılında ki görevlilerin görevlerini yeni gelecek teğmenlere devir tesliminin
yapılmas, buna göre” başlığı altında; “Alb.Levent Görgeç ile bağlantı kuracak kişilerin
tespiti.”şeklinde ibarenin olduğu anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Levent BEKTAŞ isimli şahıstan elde
e d i l e n  3  n o l u  D V D  i ç e r i s i n d e  g i z l e n m i ş  b i r  ş e k i l d e  b u l u n a n ,
“aa/GÜNDEMLERİM/gundemlerim2” isimli belgede;“2009 2010 yılındaki top adaylarımız
Şafak Yürekli ,F. C. Y. , Levent Görgeç ilgililere iletilsin” şeklinde şüphelinin ismi
geçmektedir.

Soruşturma kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi’nden
ele geçirilen MAXTOR marka, Seri numarası 25B6201H10T7IY olan hard disk içerisinde
bulunan“_türrkan saylana ön yazı.docx”isimli “word” dosyasında;

“KONU: DENİZ HARP OKULU-DZ. ASTSB. MES. YÜK. OK.-DENİZ LİSESİ
Saygıdeğer Hanım Efendim,
Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı okullarda okuyan öğrencilerin

Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar önemli oldukları tartışılmaz bir
gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına yaptığınız çalışmaları
sonuna kadar destekliyor ve sizlere sonsun teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu bilmenizi isterim
ki gerçekten Cumhuriyetimiz adına çok ama çok önemli bir iş yapıyorsunuz.

Bende çalışmalarınız kolaylaştıracağınız düşündüğüm bir liste hazırlattım. Bu listeyi
size gönderiyorum. Ayrıca aşağıda iletişim bilgilerini verdiğim arkadaşlarımızı konudan
haberdardır ve sizlere her konuda destek olacaklardır.

      Çalışmalarınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar
diliyorum…DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞIBEYLERBEYİ ALB.
LEVENT GÖRGEÇ TEL: 05326407063 MAİL: lgorgec@gmail.com, DENİZ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI BEYLERBEYİ YB. ALİ Tatar. TEL: 0533… MAİL:
alit.1967@hotmail.com” şeklinde isminin geçtiği,

Aynı Hard disk içerisinde bulunan “_MEKTUP(Türkan SAYLAN).doc” isimli Word
dosyasının içerisinde; P. P.Başkanı Tuğamiral S. O. K tarafından Türkan SAYLAN’a hitaben
yazıldığı anlaşılan mektubun sonunda, Kur.Kd.Alb. Levent GÖRGEÇ, Yb. Ali Tatar ve Oktay
Ç.’in isimlerini, irtibat telefonlarını ve mail adreslerini yazarak bu kişilerin her konuda
yardımcı olacaklarını ve bu kişilerle her konuyu paylaşabileceklerini belirttiği, bu kapsamda
Kur.Kd.Alb. Levent GÖRGEÇ’in 532 640 70 63 numaralı telefonu ve “lgorgec@gmail.com”
mail adresini kullandığı bilgilerinin yer aldığı,
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P. P.Başkanı Tuğamiral S. O. K tarafından Türkan SAYLAN’a hitaben yazıldığı
anlaşılan mektupta;

 “Saygıdeğer Hanım Efendim, Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı
okullarda okuyan öğrencilerin Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar önemli
oldukları tartışılmaz bir gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına
yaptığınız çalışmalar ve bu konudaki başarınız tartışılmaz bir gerçektir. Fakat Askeri
okullarda okuyan öğrenciler ile ilgili yaptığımız çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve
gerekli aksaklıkların acilen düzeltilmesi gerekmektedir.

Denizyıldızı projesi çok başarılı bu projeye atanan bahriyeli danışmanlarla beraber
daha aktif çalışmalar bekliyoruz. Ata evleri ve CTP’nin canlandırılması gibi alternatiflerin
oluşturulması gerekmektedir.

Aksaklıklar şu şekilde sıralanabilir.
1-)ASKERİ OKULLARA GİRİŞ AŞAMASI:
Askeri okullara giriş aşaması ile ilgili hazırladığınız listelere sızmaların olduğu,
Bu listelere giren öğrencilerin birçoğunun sağlık problemi bulunduğu,
Mülakatlara iyi hazırlanılmadığı ve mülakat aşamalarında elenmelerine sebep

beyanlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.
Bu listelere alınacak olan öğrencilerin sizlere yardımcı olacak personel yardımıyla

mülakattan geçirilmesi ve eksiklerin mülakat aşamasından önce tespit edilerek tarafımıza
bildirilmesi gerekmektedir.

 
2-)ASKERİ OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER:
DENİZ LİSESİ:
Listemizde ki öğrencilerin dava başladıktan sonra konferans ve toplantılara

katılımlarında aksamalar olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin psikolojisinin düzeltilmesi için
toplantıların artırılması ve grupların 3 kişiye geçmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

DENİZ HARP OKULU:
Harp okulu öğrencilerin gruplar halinde ki faaliyetlerinin devamı için sorumlu

öğrencilere yapılan yardımların aksatılmaması,
Öğrenciler tanıştırılan kızların, öğrencilerle olan irtibatlarını aksatmamaları,
Öğrencilerin ders ve İngilizce başarılarının artırılması adına verilen destekte aksama

olmaması,
Harp okulu öğrencilere verilen konferansların artırılması,
Öğrencilerin morallerinin düzetilmesi için tanıdık gazeteci, bürokrat ve

akademisyenlerle gruplar halinde görüştürülmesi gerekmektedir.
DZ. ASTSB. MES. YÜK. OKULU:
Ast. Subay olacak olan bu öğrencilerden liste dışında tespit edilen isimlere verilen

parasal desteğin aksatılmaması,
Bu öğrencilere yönelik yapılan partilerin arttırılması,
GENÇ TEĞMENLER:
Yeni mezun olmuş ve kurs aşamasında ki teğmenlere bürokrat, gazeteci ve öğretim

görevlisi tanıdıklarla görüştürülmesinin aksadığı,
Okudukları süreçte tanıştıkları kızların teğmenlerin evlerine sıksık giderek veya

Kocaeli üniversitesinde tanıdık kızlarla tanıştırılarak kontrol altında tutulması gerekmektedir.
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Tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve listelerin gözden geçirilmesi için ek dosya
yer alan ERKEKLER isimli  sayfa da Deniz Harp Okulu,  Deniz Lisesi  ve
Dz.Astsb.Mes.Yük.Ok. Okuyan erkek öğrencilerinin tamamı detay bilgiler ile birlikte
listelenmiştir.

KIZLAR isimli sayfa da ise Deniz Harp Okulunda okuyan kız öğrencilerin listesi
bulunmaktadır.

D.HARP MEZ. ERK Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun olan
erkek genç teğmenlerin listesidir.

D.HARP MEZ. KIZ Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun olan
bayan genç teğmenlerin listesidir.

Listelerin başına çeşitli notlar düşülmüştür. Bu notlarda öğrencilerimize referans olan
askeri personel ve özellikle yakın takip edilmesi ve ortak çalışma yapılan / yapılabilecek
öğrencileri belirtilmektedir.

MAVİ renk ile belirtilen öğrenciler ise mevcut listemizin son halidir.
PERSONEL LİSTESİ sayfasında yer alan listedeki personele sorumlu subay Ali

TATAR vasıtasıyla ulaşılabilir. Bu personel vasıtasıyla öğrenci temini yapılabilir.
Aşağıda irtibatları yazılı olan personellerimiz size her konuda yardımcı olacaklardır.

Kendileri ile her konuyu paylaşabilirsiniz.
Kur.Kd.Alb. Levent GÖRGEÇTel: 532 640 7…  E Mail: lgorgec@gmail.com
Yb. Ali Tatar Tel: 533 …  E Mail: alit.1967@hotmail.com Oktay Ç.
 
 S.O. K.
         Tuğamiral
P. P. Başkanı
 
Not: Özür dileyerek hatırlatıyorum, söz konusu dosyaların herzamanki gibi ne kadar

gizli ve özel olduğunu biliyorsunuz. özeninize şimdiden teşekkür ederim.” şeklinde ibarelerin
olduğu belirlenmiştir.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
28 Şubat döneminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde “Batı Çalışma

Grubu” adıyla faaliyet yürüten ve oluşumu herhangi yasal bir kaynağa dayanmayan illegal
yapılanmanın, faaliyetlerine halen son vermediği ve günümüzde “İrticayla Mücadele Eylem
Planı” ardından da “Kafes Eylem Planı” çerçevesi altında yasadışı eylem ve faaliyetlerine
devam ettikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yasa dışı olan bu yapılanmanın illegal eylem ve
faaliyetleri ancak bazı kamu görevlilerinin ihbarları ve yürütülen soruşturmalar ile açığa
çıkarılıp deşifre edilmiştir.

Ergenekon örgütünün temel örgütsel dokümanlarından olan “Ergenekon Analiz, Yeni
Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi – İstanbul 29 Ekim 1999”başlıklı;

25 sayfadan oluşan bu doküman Tuncay GÜNEY, Veli KÜÇÜK ve Doğu
PERİNÇEK’ ten ele geçirilmiştir.Dokümanın bazı bölümlerinde özetle;

“Amaç ” başlığı altında;“…Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyen güç odaklarının
yerli iş birlikçi uzantıları olduğu, devletin her kademesine sızdıkları ve hatta TBMM’ ne
girerek iktidar dönemleri bile yaşadıkları, bu nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
faaliyet gösteren Ergenekon’ un daha fazla önem arz ettiği…”
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“Kapsam” başlığı altında; “…Ergenekon içinde yer alan TSK mensupları ile
Kemalizm’e ve ülkesine bağlı her meslekten sivillerin organizasyonu ile ortaya çıkacak olan
yeni yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu…”

“İstihbarat ve Örgütlenme”başlığı altında ; “…İstihbaratın öneminden
bahsedildiği…”

 “Yöntem” başlığı altında; “ …21. yüzyılda Ergenekon’un resmi istihbarat
kuruluşlarının yanı sıra legal ve illegal örgütlenmelere karşı mücadele etme zorunluluğu ile
karşı karşıya kalacağı, faaliyetlerini yeni ve gelişmiş yöntemlerle ve faaliyet alanlarını da
geliştirerek sürdürme zorunda olduğu…”

 “21. Yüzyıla girerken dünyada istihbarat ve örgütsel yapılanma ile faaliyet
alanlarının önemi ” ve“Genel” ve “Örnekler” başlıkları altında; “ …Türkiye’nin 21. yüzyılda
entelektüel birikimli, yaratıcı güvenilir insan kaynaklarından istihbarat çalışmalarında
yararlanması gereğinin kaçınılmaz olduğu… , ... Ergenekon’un Türk Silahlı Kuvvetlerinin
değerli personeli dışında entelektüel ve her meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı sivil
personelden yararlanılmasının faydalı olacağı…”

“Terör” başlığı altında; “… 21. yüzyılda en önemli sorunlardan birisinin terör
olacağı, Türkiye için terörün yalnızca toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılması ve bölgesel
istikrarsızlaştırma amacı taşımadığı, bunların yanı sıra Türkiye’nin ticaret ortaklarına yönelik
terör ile Türkiye’nin dış ticaretine büyük darbe vurarak önünün kesilmesinin sağlanmaya
çalışıldığı, bu nedenle terör gruplarının kontrol altında tutulması gerektiği, gereğinde naylon
terör grupları oluşturularak terör dünyasına yön verilmesi ve güçlü istihbarat örgütlerinin
kurguladığı oyunun içinde mutlaka yer alınması gerektiği…”

 “Politikalar” başlığı altında; "…21. yüzyılda dünya politikacılarını ve siyasetçilerini
istihbarat örgütlerinin biçimlendireceği… , … Dünyada var olabilmiş tüm sistemlerin ülke
çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine aykırı ideolojilere ait siyasileri engellediği, bunu ise
Suikast, Dez-Enformasyon yöntemleri ile yaptığı… , … Türk insanının okumadığı, kültürel
anlamda dünya görüşünün gelişmediği, bu nedenle kolayca kandırılabildiği, dolayısıyla Dez-
Enformasyonun olumsuz olduğu, kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe
ulaşabilmek adına her şeyi mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için geriye kalan tek
yolun suikast olduğu…, … suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için siyasi portrelerin
çok ciddi biçimde analiz edilmesi gerektiği,ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyalarının
organize edilerek parlamento da etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmelerinin sağlanması
gerektiği, bu ve benzer faaliyetlerin tüm dünyada istihbarat örgütlerinin varlık ve görev
nedenleri arasında yer aldığı…”

 “Kontrol dairesi” başlığı altında; “…Bu dairenin varlığından Ergenekon
başkanından başka hiç kimsenin bilgisinin olmaması gerektiği, operasyonlarda yer alması
zorunlu olan bu dairede yer alan ajanların ilk görevinin operasyon alanı içinde bulunmak,
operasyon esnasında temizleme ve ortadan kaldırma gibi işlemlerde doğabilecek sorunları
çözümlemek olacağı, ikinci görevinin ise karşı istihbarat örgütlerinde geçen, yakalanan veya
operasyon amacına aykırı hareket eden herhangi bir ajanı öldürmek olduğu…, …Kontrol
dairesinde görevlendirilecek ajanların mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ve özel
operasyon ünitelerinden seçilmesi gerektiği, bu ajanların merhametsiz olması ve emirleri
doğrudan Ergenekon komutanından alması gerektiği…”belirtilmiş olup yukarıda ismi geçen
şüphelinin,örgütsel doküman içeriğine uygun olarak dokümanda belirtildiği şekilde
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Ergenekon silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri bünyesindeki yapılanması içinde yer
aldığı anlaşılmıştır.

      Şüpheli Levent GÖRGEÇ’in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde oluşturulan
Ergenekon Terör Örgütü ile doğrudan bağlantılı olan ve Ergenekon Terör Örgütünün amaçları
doğrultusunda faaliyet gösteren illegal yapılanma içerisinde yer aldığı ve birçok örgütsel
dokümanda isminin geçtiği tespit edilmiştir.

Yapılan bir ihbarda şüpheli hakkında, ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasındaki
bağlantıyı Ergenekon Terör Örgütü adına sağladığı, Deniz harp Okulundan mezun olan
öğrencilerin ÇYDD’ne bağlı Ataevlerinden kopmaması konusunda görevli olduğu,
öğrencilerin Ataevleri ve karargah evleri ile düzenli olarak irtibatının sağlanması ve
Ergenekon adına faaliyet göstermelerinin sağlanması konusunda Ergenekon tarafından
görevlendirildiği iddia edilmekte ve bu iddialar dosya içeriğindeki delillerledoğrulanmaktadır.

      ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_MEKTUP(Türkan SAYLAN).doc” isimli
dijital dosyada; kendisini Plan Prensipler Başkanı S.O. K olarak tanıtan şahsın
yazdığımektupta; “Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı okullarda okuyan
öğrencilerin Cumhuriyetimiz geleceği vekorunması için ne kadar önemli oldukları tartışılmaz
bir gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına yaptığınız çalışmalar
ve bu konudaki başarınız tartışılmaz bir gerçektir. Fakat Askeri okullarda okuyan öğrenciler
ile ilgili yaptığımız çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli aksaklıkların acilen
düzeltilmesi gerekmektedir” şeklinde yazmaktadır.  Mektubun sonunda ise; “Aşağıda
irtibatları yazılı olan personellerimiz size her konuda yardımcı olacaklardır. Kendileri ile her
konuyu paylaşabilirsiniz. Kur.Kd.Alb. Levent GÖRGEÇ Tel: 5326407… e-mail:
lgorgec@gmail.com, … Not: Özür dileyerek hatırlatıyorum, söz konusu dosyaların her
zamanki gibi ne kadar gizli ve özel olduğunu biliyorsunuz. Özeninize şimdiden teşekkür
ederim” ibarelerine yer verilerek bu bağlantıda şüphelinin konumu ortaya konulmuştur.

      Haklarında başka bir soruşturma sebebiyle işlem yapılan, Alperen Erdoğan,
Yakut Aksoy, Tarık Ayabakan ve Burak Düzalan’ ın evinde yapılan aramada ele geçenflash
bellekteki “C” klasörü içerisinde bulunan “ERUYGUR” isimli Word belgesinde,
“ERUYGUR Paşa ile Eğitim Komutanlığı’nda yapılan toplantıda karargâhımızı ilgilendiren
emirler” başlığı altında; “Toplantıya katılanlar: Şener ERUYGUR, K. S. , F. İ. , Levent
GÖRGEÇ, L. E. , D. C ., T. E.” şeklinde ibareler bulunmaktadır. “Emir Komuta” başlığı
altında ise “Oluşturulacak projelerin sevk ve idaresi üst Kuruldan onaylandıktan sonra üç
aşamalı emir komuta zinciri ile hayata geçirilecektir.

Proje Planlayıcısının Emirleri >>> Köprü Eleman >>> Projeyi gerçekleştirecek
Karargah

Doğu Perinçek (Silivri)>> kurye >> Ali Tatar >>>>  Karargah Teğmenleri (Mahir)
Doğu Perinçek >> kurye >> Levent E.>> Ali Tatar>>>>Ülkü Ö.
Doğu Perinçek >> kurye >> Levent Görgeç >>Ali Tatar >>>> Ali S. G.” şeklinde

şüphelinin örgütsel irtibat açısından yeri gösterilmektedir.
     “diğer” isimli klasör içerisinde bulunan “TOPLANTI KARARLARI_MAYIS”

word belgesinde, “8-2009 yılında ki görevlilerin görevlerini yeni gelecek teğmenlere devir
tesliminin yapılması, buna göre” başlığı altında “Alb.Levent Görgeç ile bağlantı kuracak
kişilerin tespiti”şeklinde ibare de şüphelinin örgütteki faaliyetleri açısından yukarıda
açıklanan belgeleri doğrular mahiyettedir.
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“diğer” isimli klasör içerisinde bulunan “görevlendirme” word belgesindeki,
“Başkandan gelen emirler doğrultusunda yapılan görevlendirmeler” başlığı altında; “Devrimci
karargahtaki çekirdek kadronun diğerleri ile olan bağlantılarının yapıya zarar vermeyecek
şekilde ayrıştırılmasını Levent Görgeç sağlayacak” şeklindeki ibare de şüphelinin örgüt
içindeki yerini göstermesi açısından önemli bir delildir. “Devrimci Karargah örgütü” ile ilgili
soruşturma C.Başsavcılığımızın 2008/1955 soruşturma numarası üzerinden yürütülerek 17
şüpheli hakkında açılan kamu davası halen İstanbul 9.ACM’nin 2009/213 esası üzerinden
devam etmektedir.

Ergenekon terör örgütünün ele geçirilen temel örgütsel dokümanlarında, naylon terör
örgütleri kurmak (DHKP-C,Devrimci Karargah vs), içlerine sızmak ve yönetmenin
Ergenekon örgütünün stratejilerinden biri olduğu anlatılmaktadır. Haklarında kamu davası
açılan ve halen yargılanan farklı farklı Ergenekon Terör Örgütü sanıklarında, “Deniz
Kuvvetleri Komutanlığında mezhepçi yapılanma ve DHKP-C ile irtibatlı subaylar” başlığı
altındaki dokümanın ele geçirilmesi Ergenekon Terör Örgütünün “farklı terör örgütlerine
sızmak ve yönetmek stratejisinin” yürürlükte olduğunun da bir göstergesidir. Nitekim
Şüphelinin de Devrimci Karargah Örgütü ile olan bağlantısı bu hususu doğrulamaktadır.

Ergenekon Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Levent
BEKTAŞ isimli şüpheliden elde edilen 3 nolu DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde bulunan
“aa/GÜNDEMLERİM/gundemlerim2” isimli belgede “2009 -2010 yılındaki top adaylarımız
Şafak Yürekli ,F. C. Y. , Levent Görgeç ilgililere iletilsin” şeklinde isminin geçmesi
şüphelinin örgüt tarafından desteklendiğini ve gözetildiğini dolayısıyla da örgüt açısından
şüphelinin önemini göstermektedir.

     Deniz Kuvvetleri bünyesinde Ergenekon örgütünün amaçları doğrultusunda
hazırlanan “Kafes Eylem Planı” hakkında yapılan ihbarda da şüphelinin ismine yer verilmekte
ve bu kapsamda da faaliyet gösterdiği belirtilmektedir.

Şüpheli hakkındaErgenekon Terör Örgütü adına faaliyette bulunma suçu sebebiyle
sevkedildiği mahkemece “yüklenen suçun niteliği ve mevcut delil durumuna göre CMK
109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkamamak suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar
verilmiştir. Şüpheli Levent GÖRGEÇ’in Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı olarak
faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından,

 
Şüpheli Levent GÖRGEÇ’in eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör

örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri

gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
 
12- Şüpheli İbrahim Koray ÖZYURT
a-Savunmaları:

 Savcılık beyanı
Muvazzaf asker olması nedeniyle emniyette ifadesi alınmayan şüpheli; Mehmet

Şener Eruygur, Ahmet Hurşit Tolon ve İlker Güven'i askeri kimlikleri nedeniyle, Erol
Mütercimler’ i ise Harp Akademilerinde konferans vermeye geldiği için tanıdığını, onunla
herhangi bir samimiyetinin olmadığını,
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İlyas Çınar'ı deniz kuvvetlerinden tanıdığını, ancak onun ile herhangi bir
samimiyetinin olmadığını,

Aynı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan Levent BEKTAŞ, Mustafa
Turhan Ecevit, Ercan Kireçtepe, Eren Günay, Ergin Geldikaya,Erme Onat isimli şahısları
tanıyıp tanımadığı, tanıdığı şahıslar ile olan ilişkilerinin neler olduğu sorulduğunda; Levent
BEKTAŞ, Mustafa Turhan Ecevit, Ercan Kireçtepe, Eren Günay 'ı Deniz Kuvvetlerinden
tanıdığını,

ERGENEKON, LOBİ ve “DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI ÜZERİNE”
isimli dokümanlardan haberinin olmadığını,

Karanlık Savaş Konsepti Hakkında bir bilgisinin olmadığını, bu kapsamda herhangi
bir görev almadığını,

Cumhuriyetçi Çalışma Grubu isimli bir grup ve bu grubunfaaliyetinden haberdar
olmadığını,

2003-2004 yıllarında yapılması planlanan SARIKIZ, AYIŞIĞI, YAKAMOZ ve
ELDİVEN kod adlı darbe planlarından hiçbirinden haberdar olmadığını, belirtilen darbe
çalışmalarında görev almadığını beyan ettiği,

02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık
alan içerisinde, toprağa gömülü vaziyette ele geçen mühimmat ve patlayıcı maddeler hakkında
bir bilgisinin olmadığını,

Ali Türkşen'i tanıdığını, ancak görev yerini bilmediğini,
Aynı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılanŞafak YÜREKLİ, Muharrem

Nuri ALACALI, Dora SUNGUNAY, Levent GÖRGEÇ, Mert YANIK, Aydın Ortabaşı,
Tayfun DUMAN isimli kişileri tanıdığını,kendisinin Deniz Kuvvetlerinden görev arkadaşları
olduğunu,

Aydın Ortabaşı’nı ise akademide öğretim üyesi olması nedeniyle tanıdığını,
Doğrudan ya da dolaylı olarak, istihbarat toplama, şantaj vb. amaçlarla kendisinin

herhangi bir organizasyon ve örgütlenmeden haberinin ve bilgisinin olmadığını,
Denizci askeri personel olduğu değerlendirilen bazı şahısların yanlarında, “KADIN

DÜŞKÜNÜ AMA DİLEKİN KONTROLÜNDE”, “BİZE ÇOK YAKIN” “EKİPTEN”
şeklinde tabirlerin kullanıldığı ve "ekipten" tabirinin kullanıldığı listede şüphelinin isminin de
yer aldığı görülerek sorulduğunda; kendisinin su üstü subayı olduğunu, İlyas ÇINAR’ ın ise
deniz altı subayı olduğunu, kendisini bir kez gördüğünü,bu şahsınbilgisayarında bu notunun
yer alma nedenini bilmediğini, tamamen asılsız olduğunu,

24.05.2009 tarihinde saat:12.53’te İhbar No:5309 ile mail ihbarında belirtilen bir
örgütlenmeden ve faaliyetten haberinin olmadığını,

24.05.2009 tarihinde gelen İhbarda; SAYIN YETKİLİLER başlığı altında, kendisiyle
ilgili; “KUR. KD. ALB. İ. KORAY ÖZYURT, Deniz Kuvvetleri içerisinde Ergenekon’un sıkı
savunucularındandır. Doğu PERİNÇEK ve Şule PERİNÇEK ile örgütsel bağlantısı
bulunmaktadır. Sık sık Doğu PERİNÇEK’ i Silivri’ de ziyaret etmek istediğini söylemektedir.
Ayrıca İstanbul’a gittiğinde Şule PERİNÇEK’ in yanına uğramadan dönmediğini söylüyor.
Adeta İşçi Partisi ve Ergenekon’un deniz kuvvetleri temsilcisi gibi faaliyet yürütüyor”
şeklinde bilgiler içerdiği görülmüştür. Doğu PERİNÇEK ve Şule PERİNÇEK isimli şahıslarla
olan ilgili ilişkilerinin ne olduğu, sorulduğunda; kendisinin Doğu PERİNÇEK ve Şule
PERİNÇEK ile hiçbir ilgisinin olmadığını,Doğu PERİNÇEK'i cezaevinde ziyaret etme gibi
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bir niyetinin de olmadığını, bu şahıslarla neden irtibatlandırıldığını da anlamadığını,
Cumhuriyet Başsavcılığımızın Soruşturma No:2008/1756 sayılı soruşturma

kapsamında Ahmet Tuncay Özkan isimli şahsa ait olduğu bildirilen depoda 25.09.2008 günü
yapılan aramada ele geçirilen 65 sayısı ile numaralandırılmış şeffaf föy dosya içeriğinde
isminin “DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA MEZHEPÇİ YAPILANMA VE
DHKPC İLE İRTİBATLI SUBAYLAR” arasında geçmesi sorulduğunda;Tuncay Özkan'ı
tanımadığını, listede kendisinin neden isminin yazılı olduğunu bilmediğini, kendisinin
DHKP/C veya herhangi bir illegal örgütle irtibatının olmadığını,

2008/1756 sayılı soruşturması kapsamında; Hasan Ataman Yıldırım isimli şahsın
Naryaz Bilgisayar Yazılım ve Tic. Ltd. Şti isimli işyerinden elde edilen 37 ile
numaralandırılan CD’nin içersindeki “Şule ablaya mektup” isimli word belgesindeki yazının
kendisine ait olup olmadığı, Hasan Ataman Yıldırım, Doğu Perinçek ve Şule Perinçek'i
tanımadığını, kendisine okunan detayı belirtilen mektubun da kendisi tarafından
yazılmadığını,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2008/1756 sayılı soruşturması kapsamında, Ünal
İnanç isimli şahsın ikametinde yapılan aramada elde edilen dokümandak,, “İBRAHİM
KORAY ÖZYURT - KD.ALB. – 5323323… - ARMENAK’IN KIZI ALİN GETİRDİ”
şeklinde ibare sorulduğunda;

Ünal İnanç isimli bir şahsı tanımadığını, isminin karşısında yazılı olan 0532 332 3…
nolu telefon numarasının kendisininkullandığı telefon numarası olduğunu, telefon
numarasının yanında yazılı bulunan "ARMENAK'IN KIZI ALİN GETİRDİ" ibareli notun
hangi anlama geldiğini bilmediğini,ARMENAK ve ALİN isimli şahısları tanımadığını,yer
alan ifadenin kendisi için hiçbir anlam ifade etmediğini,

Soruşturma kapsamındaki tutuklu sanıklardan Hasan Ataman Yıldırım isimli şahsın
işyerinden elde edilen 37 numaralı CD’deki; “başkanlıktangelenisimler.xls” isimli dosyada,
“KENAN ÇELİK-HÜSEYİN HANÇER-ERCAN İRENÇİN” isimlerinin altında “BU
ŞAHISLAR TELEFONLARINI DEĞİŞTİRSİNLER, KİŞİLERLE İRTİBAT KURARKEN
DİKKATETSİNLER,” notunun yer aldığı, Bu belgenin “En Son Kaydeden” kısmında
kendisinin isminin (Koray ÖZYURT) yazılı bulunduğu, tespit edilmiştir. 65tyfg5rBu bilgileri
ne amaçla kaydettiği, Kenan Çelik, Hüseyin Hançer, Ercan İrençin isimli şahısların kimler
olduğu, bu şahıslarla olan irtibatının ne olduğu, bu isimleri kendisine başkanlıktan kim veya
kimlerin verdiği, bu şahısların telefonlarını değiştirme talimatını kendisininverip vermediği,
telefonların değiştirilmesindeki amacın ne olduğu, kişilerle irtibat kurulurken niye dikkatli
olunduğu, bu bilgileri Hasan Ataman Yıldırım isimli şahsa kendisinin verip vermediği
sorularduğunda; Kenan Çelik, Hüseyin Hançer, Ercan İrençin isimli şahısları tanıdığını,
üçünün de deniz subayı olduğunu, belirtilen olayla hiçbir alakasının olmadığını, o şahıstan
elde edilen 37 nolu CD'de bu tür bir ibarenin neden yer aldığını bilmediğini,

Soruşturma kapsamındaki tutuklu sanıklardan Hasan Ataman Yıldırım isimli şahsın
işyerinde yapılan aramalarda elde edilen 117 Nolu DVD’de bulunan “TEZ KORAY 1
GÜNCEL 12 OCA 2003.doc” isimli, Koray ÖZYURT tarafınızdan hazırlanmış, 48 sayfalık
“KILIÇ SINIFI HÜCUMBOTLAR İLE DÜNYA BAHRİYELERİNDEKİ GÖRÜNMEZLİK
TEKNOLOJİSİNE SAHİP  GEMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ,  DENİZ
KUVVETLERİMİZE KAZANDIRDIKLARI VE KULLANILMA KONSEPTİ” konulu tez
belgesinin yer aldığı tespit edilmiştir,bu belgeyi Hasan Ataman Yıldırım’a ne amaçla
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verdiği,sorulduğunda; belirtilen tezin2002 yılındaki Silahlı Kuvvetler Akademisindeki tezi
olduğunu, söz konusu tezinkurumsal bilgisayara konulduğu için harp akademilerinde okuyan
herkesin bu bilgilere ulaşmasının mümkün olduğunu,

Soruşturma kapsamındaki tutuklu sanıklardan Hasan Ataman YILDIRIM isimli
şahsın işyerinden elde edilen 37 numaralı CD’deki; “Adsız (12).msg” isimli belge, Salı
11.01.2005 09:03 tarihinde LEVENT T. (DZ. BNB.) (DZKK) isimli şahıs tarafından
kendisine (KORAY ÖZYURT (DZ. KUR. YB.) (DZKK) şeklinde gönderilen, e-postanın
ekinde “FAALIYET.ppt” isimli power point dosyasının ekli olduğu, ayrıca söz konusu power
point dosyası içerisinde "UÇAK-HELİKOPTER FAALİYET DURUMU” başlıklı tamamı 4
sayfadan ibaret, sayfasol alt köşelerinde “GİZLİ” ibaresi bulunan sunum olduğu, tespit
edilmiştir. LEVENT T. (DZ. BNB.) (DZKK) isimli şahsın kim olduğu, bu şahısla olan
irtibatının ne olduğu, söz konusu gizli ibaresi bulunan power point isimli belge hakkında
detaylı açıklama yapması, bu gizli ibaresi bulunan belgeyi Levent T. isimli şahsın kendisine
ne amaçla gönderdiği sorulduğunda; Levent T.'yi tanıdığını, onun ile birlikte Donanma
Komutanlığı Karargah'ında kısım amiri olarak beraber çalıştığını, hatırladığı kadarıyla Levent
T’ nin Deniz Hava Üs Komutanlığında H. Şube Müdürü olduğunu, kendisinin de donanmada
Harekat Eğitim Şube Müdürü olduğunu, bahse konu yansı günlük faaliyetleri bildirmek için
kullanılmış olabileceğini, kendisinin herhangi bir terör örgütü ile irtibatının
olmadığını,aleyhindeki ifadelerin tamamen asılsız olduğunu,beyan etmiştir.

  Sorgu beyanı
Kendisinin yüklenen suçla ilgili olarak C.Savcılığında ayrıntılı savunmasınıyaptığını,

suçlamaları kabul etmediğini, beyan etmiştir.
b-Elde Edilen Deliller:
1-Muğla ili Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Lojmanları Kılıç Ali Paşa

Apartmanı Blok:57 Daire:5 sayılı adreste yapılan aramada;
 
-1 adet üzerinde P3172122063509X1 yazılı CD
-1 adet üzerinde P3172122063509X1 yazılı CD
-1 adet üzerinde P3172122063509X1 yazılı CD
-1 adet üzerinde P3172122063509X1 yazılı CD
-1 adet üzerinde CD-ROM ZOOEMPİRE SN3 yazılı CD
-1 adet üzerinde 530941-4594AOD-GALA yazılı CD
-1 adet üzerinde CDM 14432 KAMEL yazılı CD
-1 adet üzerinde CDM 18866 mutlu yayıncılık yazılı CD
--1 adet üzerinde CDM 14433 KAMEL yazılı CD
-1 adet üzerinde VIOID28180815489M yazılı CD
-1 adet üzerinde 7233n12180078110z yazılı CD
 
2-Muğla ili Marmaris ilçesi Aksaz Köyü Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sayılı adreste

bulunan şahsın kullanmış olduğu odada yapılan aramada;
 
-Kırmızı renkte C4 ibaresi bulunan Fazıl Kaptanoğlu caddesi seba iş merkezi no:3

kat:7 İstanbul T:(0212) 325 08 13 F: (0212) 325 23 43 www.c4ad.com info@c4ad.com yazılı
ayrıca el yazısı ile Shwreel 16.11.2006 yazılı 1 adet 6169445-RED000016101 seri numaralı
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CD
-ZED Professional congress organizer profosyonel kongre organizasyonu ibaresi

bulunan 1 adet NIG5HII5D8811779C2 seri numaralı CD
-NT NORTECH marka FPIA332 seri numaralı 1 adet CD
-Philips marka MA702274043402 seri numaralı 1 adet CD
-Memorex marka N106JB022D813829B2 seri numaralı 1 adet CD
-Memorex marka üzerinde kıyı temizliği ibaresi bulunan N102JG16D810915B2 seri

numaralı 1 adet CD
-DECODİSC marka Dz ve Kıyı temizliği kampanyası -EK- ibaresi bulunan

LMR0123456789 seri numaralı 1 adet CD
-Drop marka 5238g1314 11 seri numaralı 1 adet CD
-CD-R 700 MB UP TO 52x MULTISPEED ibareli 0102D3203240 2 81M seri

numaralı kırık CD nin yarısı
-Fujiilm MF2HD marka seri numaraları okunamayan 1 adet disket
-Fujiilm MF2HD marka seri numaraları okunamayan 1 adet disket
-MR. DATA MF-2HD marka 5C18F4 seri numaralı 1 adet disket
-MAXELL 2HD marka üzerinde Limhizkom Fem eğt Yeni PLG GMAR

220845CAGU07/0B2291/HRK istinten FEM EĞİTİMLERİ 2 ibareli G097E09 seri numaralı
1 adet disket

-MAXELL 2 HD marka Taktik bilgi klavuzu ibareli K204H27 DOS seri numaralı 1
adet disket

-MAXELL 2 HD marka Taktik bilgi klavuzu ibareli seri numarası okunamayan 1
adet disket

-MAXELL 2 HD marka Dent değ çalıma grubu ibareli seri numarası okunamayan 1
adet disket

-NOKİ MFD-2HD marka seri numarası okunamayan 1 adet disket
-MAXELL 2 HD marka üzerinde Bülten Sözleşme ibaresi bulunan seri numarası

okunamayan 1 adet disket
-FUJIFILM marka üzerinde Broşürler ibaresi bulunan 0102D33032022 2 80m4 seri

numaralı 1 adet CD
- -DMS BLUE marka HEZ70918220742 seri numaralı 1 adet CD
-DMS BLUE marka HEZ70918220742 seri numaralı 1 adet CD
-1 adet Western Digital marka WD400 model WMADK4699243 seri numaralı 60

GB kapasiteli hard disk
-Gizli ibareli fujifilm MF2HD markalı disket
-Gizli ibareli TANGY marka 5357G4315 seri numaralı CD
Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan

155 mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat:12.53’te İhbar No:5309 sayılı mail ihbarında;
“SAYIN YETKİLİLER Ben Deniz Kuvvetleri bünyesinde çalışan bir askerim.

İsmimi veya rütbemi söylemem kendimi ve daha önemlisi ailemi tehlikeye atacağından bu
bilgileri açıklamamamı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Sizlere birlikte çalıştığım ve
Ergenekonüyesi Deniz Kuvvetleri mensubu bazı şahıslar hakkında bilgi vermek istiyorum.
Sizlere şahıslardan temin ettiğim belge ve dokümanları gösterdikçe ne kadar haklı olduğumu
anlayacaksınız. Bu şahıslar Ergenekon adına faaliyetlerde bulunmakta ve Deniz Kuvvetleri
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içerisinde örgütün propagandasını yapmaktadır. Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan,
onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu
kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve bugüne kadar çeşitli
eylemleri hayata geçirilmiş olan kafes eylem planıdır ve bu eylem planının içerisinde K. D. S.
K. …… den, Koramiral ….. tan tutunda alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50’ye
yakın kişinin yer aldığını gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler
yaparak ülkede Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması,
Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın
kuruluşları aracılığı ile Ergenekon’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim
vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak
hükümetin içeriden ve dışarıdan baskı altına alınması ve ülkü gündemini değiştirerek
Ergenekon davasının boşa çıkarılmasıdır. Aslında bu bilgileri doğrudan savcılara iletmek
istiyordum ancak postanelere güvenmediğim ve başka da bir yol bulamadığım için size
iletiyorum. En kısa sürede Ergenekon savcılarına bu bilgileri iletin. Yapılan operasyonlar ve
ev aramaları sonucu sizlere bahsedeceğim şahıslar ellerinde bulanan Ergenekon belgelerini
evlerinde çıkararak daha güvenli olduğunu düşündükleri iş yerlerine getirdiler. Bunların
aranmayacağını düşünmektedirler. Bu şahıslara ait belgelerinde yerlerini size yazacağım
ancak buraların aranması sivil savcılıkça yapılmalıdır. Aksi takdirde size bahsedeceğim hiçbir
belgeye ulaşamazsınız. Buralarda askeri makamlarca arama yapıldığı takdirde kurum
içersinde güçlü bir yapıya sahip olan bu şahıslar Ergenekon belgelerini rahatlıkla imha
edebilirler. Ayrıca Ergenekon örgütünün nasıl çalıştığına ve Deniz Kuvvetleri içersinde nasıl
yapılandığına dair elde ettiğim çok önemli bir belgeyi de sizlere gönderiyorum. Bu şahıslar
şunlardır:

…KUR. KD. ALB. İ. KORAY ÖZYURT
Deniz Kuvvetleri içerisinde Ergenekon’un sıkı savunucularındandır. Doğu

PERİNÇEK ve Şule PERİNÇEK ile örgütsel bağlantısı bulunmaktadır. Sık, sık Doğu
PERİNÇEK’ i Silivri’ de ziyaret etmek istediğini söylemektedir. Ayrıca İstanbul’a gittiğinde
Şule PERİNÇEK’ in yanına uğramadan dönmediğini söylüyor. Adeta İşçi Partisi ve
Ergenekon’un deniz kuvvetleri temsilcisi gibi faaliyet yürütüyor.

Kendi odasında Ergenekon’a ait gizli belgeleri de saklamaktadır. Bu belgeler odasına
girildiğinde soldaki dolabın altındadır.” şeklinde ihbarda bulunulmuştur.

c-Telefon Görüşmeleri:
30.03.2009 günüsaat 14:09’ da (Tape No : 20033)İbrahim Koray ÖZYURT isimli

şahıs ile X erkek şahıs arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; X erkek şahsın “Müsait
misin…Şimdi eeee ZİYA bey şu bin (1000) lirayı göndermiş. Ben de senin söylediklerini de
söyledim. Yani şaka ol, yanlış, hayır dedi, öyle bişey de değil. Zaten İngilizlerin parası dedi.
İşte öyle şey düşünülmesin dedi. Onlar yaptılar, onların şeyleri dedi.” dediği, İ.Koray
ÖZYURT’un“... (anlaşılmadı) sende kalsın.” dediği, X erkek şahın “Bende değil. Benden
makbuz istiyor. Bana da hemen makbuzunu yolla diyor.” dediği,İ.Koray ÖZYURT’un“Ya
valla sende kalsın şuanda.” dediği, X erkek şahıs“Makbuz istiyor. Nasıl yapacan
Koray?”dediği, İ.Koray ÖZYURT’un“Nereye yolladınız?” dediği, X erkek şahsın “Benim
hesabıma yollamış, buradaki”dediği, İ.Koray ÖZYURT’un“E tamam. Senin hesabında şimdi
kalsın. E ben sana cumartesi günü de söyledim.”dediği,X erkek şahsın “Söyledin. Bende
şimdi söylediğini söylüyorum…Onu söylediğini.”dediği, İ.Koray ÖZYURT’un “E tamam
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kalsın şuanda.Konuşuruz.” dediği,
25.05.2009 günüsaat 18:48’ de (Tape No : 20035) İbrahim Koray ÖZYURT isimli

şahıs ile Tayfun DUMAN isimli şahıs arasında yapılan telefon görüşmesinda özetle; Tayfun
DUMAN’ ın “Koray, nerdesin oğlum?” dediği, İ.Koray ÖZYURT’ un“Ya olum ne
söyleyeceksen söyle hadi, uğraştırma beni zamanım yok.”dediği, Tayfun DUMAN’
ın“Kardeşim eeee cep telefonundan konuşmam, söyleyeceğim.”dediği,İ.Koray ÖZYURT’
un“E askeri hattım açık. Yirmi sıfır biri (20 01) ara.” dediği, Tayfun DUMAN’ ın“Yirmi sıfır
bir, tamam,”dediği belirlenmiştir.

d-Örgütsel İrtibatlar:
Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan şahıslardan, İlyas ÇINAR’ın

ikametinden elde edilen 51 nolu CD’ de içerisinde; “Revü” isimli dosya da bulunan
“Dilekim” isimli Excel belgesinde; “DZ.Koray ÖZYURT: EKİPTEN” şeklinde isminin
geçtiği; Yine aynı Cd’de, “12345” şeklinde nümerik olarak şifrelenmiş “bağlantılarım.xls”
isimli dosyada, “İ. Koray ÖZYURT – 2524210046-5323323042-5322036520” şeklinde,
şüphelinin İsim ve iletişim bilgilerinin yer almaktadır.

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan şahıslardan, Hasan Ataman
YILDIRIM isimli şahsın Naryaz Bilgisayar Yazılım ve Tic. Ltd. Şti isimli işyerinden elde
edilen ve 37 ile numaralandırılan CD’nin içersindeki “Şule ablaya mektup” isimli Word
Belgesinde: “Sevgili Şule Abla, Öncelikle en zor anınızda yanınızda olamamanın
mahcubiyetini ve saygılarımı arz etmek istiyorum. Doğu Bey’i ve onun şahsında Türkiye’nin
Aydınlık geleceğini hedef alan Ergenekon davasının kimlere hizmet ettiğini çok iyi
biliyoruz.Yine çok iyi biliyoruz ki Doğu Bey’in devrimci ruhundaki ateşi yıllarca ne güçlükler
söndüremedi, bugünler de çabucak geçer. İçiniz rahat olsun.Emperyalizmin, BOP’un uşağı
AKP ve onun destekçisi yandaş medyanın sürekli şişirdiği Ergenekon balonu er geç
patlayacaktır.Türkiye sahipsiz değil. Tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeli yeni bir Kuvayı
Milliye hareketinin başladığının bilincinde ve her fedakârlığı yapmaya hazırdır. Bunu
özellikle vurgulamak isterim. Rahmetli kayın deriniz Sadık Perinçek ile babam arasında
başlayan ve bizlerle güçlenen, ÖZYURT ailesine gurur kaynağı olan dostluğunuz bana ve
sevgili eşim Şeyda’ya övünç kaynağıdır. Şeyda ve ben, Doğu Bey’le geçmişte yaptığımız
başarılı çalışmaları da unutamıyoruz. Bugünlerde bir ölçüde böyle elimiz kolumuz bağlı
oturmak zorumuza gidiyor. Sayın Başkan gibi insanlar her zaman ve ortamda üretkenliklerini
devam ettirirler. Türk toplumuna aydınlık yollar açmaya devam ederler.Konumumuz ve
aldığımız eğitim gereği önderlerimize açıktan sahip çıkamıyoruz. Ancak yapılması gerekeni
de yapmaktan çekinmiyoruz. Eşimin ve benim selam ve esenlik dileklerimizi Doğu Bey’e
iletmenizi ve kardeşiniz Koray’ın her emrinize hazır olduğunu bilmenizi isterim. Selam ve
saygı ile, Deniz Kurmay Albay Koray ÖZYURT” şeklinde belge bulunmuştur.

Hasan Ataman Yıldırım isimli şahsın işyerinden elde edilen 37 numaralı CD’deki;
“başkanlıktangelenisimler.xls” isimli dosyada, “KENAN ÇELİK-HÜSEYİN HANÇER-
ERCAN İRENÇİN” isimlerinin alt ında “BU ŞAHISLAR TELEFONLARINI
DEĞİŞTİRSİNLER, KİŞİLERLE İRTİBAT KURARKEN DİKKATETSİNLER,” notunun
yer almakta olup bu belgenin özellikler kısmında “En Son Kaydeden” kısmında “(Koray
ÖZYURT)” şeklinde şüphelinin ismi yazmaktadır.

Yine Hasan Ataman Yıldırım isimli şahsın işyerinden elde edilen 37 numaralı
CD’deki; “Adsız (12).msg” isimli belge, “Salı 11.01.2005 09:03 tarihinde LEVENT T. (DZ.
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BNB.) (DZKK) isimli şahıs tarafından İ.Koray ÖZYURT’a (Koray ÖZYURT (DZ. KUR.
YB.) (DZKK)” şeklinde gönderilen e postanın ekinde “FAALIYET.ppt” isimli power point
dosyasının ekli olduğu, söz konusu power point dosyası içerisinde "UÇAK-HELİKOPTER
FAALİYET DURUMU” başlıklı tamamı 4 sayfadan ibaret, sayfasol alt köşelerinde “GİZLİ”
ibaresi bulunan sunum olduğu,

 
Yine 37 numaralı CD’deki; “FWgemiler.msg” isimli belgede, “Cum 17.12.2004

18:43 tarihindeİ.Koray ÖZYURT’un İ.ÖZDEM K. (DZ.YB) (DZKK) GÜREL K. (DZ. KUR.
BNB.)(DZKK)” isimli şahıslara gönderdiği e-postanın ekinde “teröristdurum23 değişme
düzeltme-6.doc” isimli word dosyasının ekli olduğu, ayrıca söz konusu word dosyası
içerisinde “ARA 04 tarihli DİKKATİ ÇEKEN TİCARİ GEMİLER” konulu “GİZLİ” ibareli
tamamı 5 sayfadan ibaret belge olduğu,

 
Yine 37 No’lu CD ve 117 Nolu DVD’de bulunan “TEZ Koray 1 GÜNCEL 12 OCA

2003.doc” isimli, İ.Koray ÖZYURT tarafından hazırlanmış, 48 sayfalık “KILIÇ SINIFI
HÜCUMBOTLAR İLE DÜNYA BAHRİYELERİNDEKİ  GÖRÜNMEZLİK
TEKNOLOJİSİNE SAHİP  GEMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ,  DENİZ
KUVVETLERİMİZE KAZANDIRDIKLARI VE KULLANILMA KONSEPTİ” konulu tez
belgesinin yer aldığı belirlenmiştir.

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan şahıslardan, Ahmet Tuncay
Özkan isimli şahsa ait depoda ele geçirilen ve 65 sayısı ile numaralandırılmış şeffaf föy dosya
içeriğinde; “DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA MEZHEPÇİ YAPILANMA VE
DHKPC İLE İRTİBATLI SUBAYLAR” başlığı altında “a- Yüzbaşı İ.Koray ÖZYURT (Dnz
Harp Ak.K.lığı)” şeklinde,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Mehmet Adnan Akfırat’ın
İstanbul İli Fatih İlçesi Çakırağa Mahallesi Cerrahpaşa Caddesi No:5/9 sayılı adresinden elde
edilen “13” numaralı dokümanda “DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’nda
MEZHEPÇİ YAPILANMA ve DHKP/C İLE İRTİBATLI SUBAYLAR” başlığı altında
“Yzb.İ.Koray ÖZYURT,Dnz.Harp Akademisi K.lığı” şeklinde,

Soruşturma kapsamındaki Ünal İnanç isimli şahsın ikametinde yapılan aramada elde
edilen “TAKİP EDİLİP GEREKLİ YERLERE İLETİLECEK LİSTE” başlıklı doküman
içeriğinde; “İBRAHİM Koray ÖZYURT - KD.ALB. – 5323323042 - ARMENAK’IN KIZI
ALİN GETİRDİ” şeklinde şüphelinin isminin geçtiği tespit edilmiştir.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
28 Şubat döneminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde “Batı Çalışma

Grubu” adıyla faaliyet yürüten ve oluşumu herhangi yasal bir kaynağa dayanmayan illegal
yapılanmanın, faaliyetlerine halen son vermediği ve günümüzde “İrticayla Mücadele Eylem
Planı” ardından da “Kafes Eylem Planı” çerçevesi altında yasadışı eylem ve faaliyetlerine
devam ettikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yasa dışı olan bu yapılanmanınillegal eylem ve
faaliyetleri ancak bazı kamu görevlilerinin ihbarları ve yürütülen soruşturmalar ile açığa
çıkarılıp deşifre edilmiştir.

Ergenekon örgütünün temel örgütsel dokümanlarından olan “Ergenekon Analiz, Yeni
Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi – İstanbul 29 Ekim 1999”başlıklı;

25 sayfadan oluşan bu doküman Tuncay GÜNEY, Veli KÜÇÜK ve Doğu
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PERİNÇEK’ ten ele geçirilmiştir.Dokümanın bazı bölümlerinde özetle;
“Amaç ” başlığı altında;“…Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyen güç odaklarının

yerli iş birlikçi uzantıları olduğu, devletin her kademesine sızdıkları ve hatta TBMM’ ne
girerek iktidar dönemleri bile yaşadıkları, bu nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
faaliyet gösteren Ergenekon’ un daha fazla önem arz ettiği…”

“Kapsam” başlığı altında; “…Ergenekon içinde yer alan TSK mensupları ile
Kemalizm’e ve ülkesine bağlı her meslekten sivillerin organizasyonu ile ortaya çıkacak olan
yeni yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu…”

“İstihbarat ve Örgütlenme”başlığı altında ; “…İstihbaratın öneminden
bahsedildiği…”

 “Yöntem” başlığı altında; “ …21. yüzyılda Ergenekon’un resmi istihbarat
kuruluşlarının yanı sıra legal ve illegal örgütlenmelere karşı mücadele etme zorunluluğu ile
karşı karşıya kalacağı, faaliyetlerini yeni ve gelişmiş yöntemlerle ve faaliyet alanlarını da
geliştirerek sürdürme zorunda olduğu…”

 “21. Yüzyıla girerken dünyada istihbarat ve örgütsel yapılanma ile faaliyet
alanlarının önemi ” ve“Genel” ve “Örnekler” başlıkları altında; “ …Türkiye’nin 21. yüzyılda
entelektüel birikimli, yaratıcı güvenilir insan kaynaklarından istihbarat çalışmalarında
yararlanması gereğinin kaçınılmaz olduğu… , ... Ergenekon’un Türk Silahlı Kuvvetlerinin
değerli personeli dışında entelektüel ve her meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı sivil
personelden yararlanılmasının faydalı olacağı…”

“Terör” başlığı altında; “… 21. yüzyılda en önemli sorunlardan birisinin terör
olacağı, Türkiye için terörün yalnızca toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılması ve bölgesel
istikrarsızlaştırma amacı taşımadığı, bunların yanı sıra Türkiye’nin ticaret ortaklarına yönelik
terör ile Türkiye’nin dış ticaretine büyük darbe vurarak önünün kesilmesinin sağlanmaya
çalışıldığı, bu nedenle terör gruplarının kontrol altında tutulması gerektiği, gereğinde naylon
terör grupları oluşturularak terör dünyasına yön verilmesi ve güçlü istihbarat örgütlerinin
kurguladığı oyunun içinde mutlaka yer alınması gerektiği…”

 “Politikalar” başlığı altında; "…21. yüzyılda dünya politikacılarını ve siyasetçilerini
istihbarat örgütlerinin biçimlendireceği… , … Dünyada var olabilmiş tüm sistemlerin ülke
çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine aykırı ideolojilere ait siyasileri engellediği, bunu ise
Suikast, Dez-Enformasyon yöntemleri ile yaptığı… , … Türk insanının okumadığı, kültürel
anlamda dünya görüşünün gelişmediği, bu nedenle kolayca kandırılabildiği, dolayısıyla Dez-
Enformasyonun olumsuz olduğu, kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe
ulaşabilmek adına her şeyi mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için geriye kalan tek
yolun suikast olduğu…, … suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için siyasi portrelerin
çok ciddi biçimde analiz edilmesi gerektiği,ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyalarının
organize edilerek parlamento da etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmelerinin sağlanması
gerektiği, bu ve benzer faaliyetlerin tüm dünyada istihbarat örgütlerinin varlık ve görev
nedenleri arasında yer aldığı…”

 “Kontrol dairesi” başlığı altında; “…Bu dairenin varlığından Ergenekon
başkanından başka hiç kimsenin bilgisinin olmaması gerektiği, operasyonlarda yer alması
zorunlu olan bu dairede yer alan ajanların ilk görevinin operasyon alanı içinde bulunmak,
operasyon esnasında temizleme ve ortadan kaldırma gibi işlemlerde doğabilecek sorunları
çözümlemek olacağı, ikinci görevinin ise karşı istihbarat örgütlerinde geçen, yakalanan veya
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operasyon amacına aykırı hareket eden herhangi bir ajanı öldürmek olduğu…, …Kontrol
dairesinde görevlendirilecek ajanların mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ve özel
operasyon ünitelerinden seçilmesi gerektiği, bu ajanların merhametsiz olması ve emirleri
doğrudan Ergenekon komutanından alması gerektiği…”belirtilmiş olup yukarıda ismi geçen
şüphelinin,örgütsel doküman içeriğine uygun olarak dokümanda belirtildiği şekilde ;

      Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde oluşturulan Ergenekon Terör Örgütü ile
doğrudan bağlantılı olan ve Ergenekon Terör Örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet
gösteren illegal yapılanma içerisinde yer aldığı ve birçok örgütsel dokümanda isminin geçtiği
tespit edilmiştir.

Ergenekon Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamındahakkında kamu davası
açılan sanıklardan İlyas Çınar’ın ikametinden elde edilen 51 nolu CD içerisinde “Revü” isimli
dosya da bulunan “Dilekim” isimli Excel belgesinde; “DZ.Koray ÖZYURT: EKİPTEN”
şeklinde şüphelinin oluşturulan ekibin içerisinde yeraldığı belirtilmekte ayrıca aynı CD’de,
“12345” şeklinde nümerik olarak şifrelenmiş “bağlantılarım.xls” isimli dosyada, “İ. Koray
ÖZYURT – 2524210…-5323323…-5322036…” şeklinde, iletişim bilgileri kaydedilmiş
bulunmaktadır.

Ergenekon Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkındakamu davası
açılan sanıklardan Hasan Ataman Yıldırım’ın işyerinden elde edilen 37 nolu CD içersindeki
“Şule ablaya mektup” isimli word belgesindeki: “Sevgili Şule Abla, Öncelikle en zor anınızda
yanınızda olamamanın mahcubiyetini ve saygılarımı arz etmek istiyorum. Doğu Bey’i ve
onun şahsında Türkiye’nin Aydınlık geleceğini hedef alan Ergenekon davasının kimlere
hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz.Yine çok iyi biliyoruz ki Doğu Bey’in devrimci ruhundaki
ateşi yıllarca ne güçlükler söndüremedi, bugünler de çabucak geçer. İçiniz rahat
olsun.Emperyalizmin, BOP’un uşağı AKP ve onun destekçisi yandaş medyanın sürekli
şişirdiği Ergenekon balonu er geç patlayacaktır.Türkiye sahipsiz değil. Tüm Türk Silahlı
Kuvvetleri personeli yeni bir Kuvayı Milliye hareketinin başladığının bilincinde ve her
fedakârlığı yapmaya hazırdır.  Bunu özellikle vurgulamak isterim. Rahmetli
kayınpederinizSadık Perinçek ile babam arasında başlayan ve bizlerle güçlenen, ÖZYURT
ailesine gurur kaynağı olan dostluğunuz bana ve sevgili eşim Şeyda’ya övünç kaynağıdır.
Şeyda ve ben, Doğu Bey’le geçmişte yaptığımız başarılı çalışmaları da unutamıyoruz.
Bugünlerde bir ölçüde böyle elimiz kolumuz bağlı oturmak zorumuza gidiyor. Sayın Başkan
gibi insanlar her zaman ve ortamda üretkenliklerini devam ettirirler. Türk toplumuna aydınlık
yollar açmaya devam ederler.Konumumuz ve aldığımız eğitim gereği önderlerimize açıktan
sahip çıkamıyoruz. Ancak yapılması gerekeni de yapmaktan çekinmiyoruz. Eşimin ve benim
selam ve esenlik dileklerimizi Doğu Bey’e iletmenizi ve kardeşiniz Koray’ın her emrinize
hazır olduğunu bilmenizi isterim. Selam ve saygı ile, Deniz Kurmay Albay Koray ÖZYURT”
“şeklinde ifadeler oldukça ilgi çekicidir. Hakkında Ergenekon Terör Örgütü yöneticisi olma,
cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya
görevlerini yapmasını kısman vaya tamamen engellemeye teşebbüs, halkı Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı bir isyana tahrik etme, yasaklanan bilgileri temin etme,
kişisel verileri hukuka aykırı olarak kayderme gibi suçlardan kamu davası açılan Doğu
perinçek ve eşineyazdığı mektupta kullandığı ifadelerin bir TSK mensubu açısından olağan
olarak kabulü mümkün değildir.Bir TSK mensubu olarak ordumuzun ve milletimizin emrinde
olması beklenen şüpheli İ.Koray ÖZYURT’un,Ergenekon Terör Örgütü yöneticisi ve bir
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siyasi patinin genel başkanı olan Doğu Perinçek’in emrinde olduğunu ifade etmesi ancak
örgütsel bağ ile açıklanabilecek garip bir durumdur.

Ergenekon Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkındakamu davası
açılan sanıklardan Hasan Ataman Yıldırım’ın işyerinden elde edilen 37 numaralı CD’deki;
“başkanlıktangelenisimler.xls” isimli dosyada, “KENAN ÇELİK-HÜSEYİN HANÇER-
ERCAN İRENÇİN” isimlerinin alt ında “BU ŞAHISLAR TELEFONLARINI
DEĞİŞTİRSİNLER, KİŞİLERLE İRTİBAT KURARKEN DİKKATETSİNLER,” notunun
yer aldığı word belgesinin özellikler kısmında “En Son Kaydeden” olarak şüphelinin (Koray
ÖZYURT) isminin yazılı olması bu belgenin şüpheli tarafından görülüp üzerinde işlem
yapıldığı ve kaydedildiği anlamına gelmektedir. Belgenin içeriği ise tamamen örgütün
işleyişinde karşımıza çıkan gizlilik içinde faaliyetlerini perdeleme işlemine ilişkindir.

Ergenekon Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkındakamu davası
açılan sanıklardan Ahmet Tuncay Özkan’ın deposunda ele geçirilen 65 nolu şeffaf föy dosya
içeriğinde ve sanık Mehmet Adnan Akfırat’tan elde edilen 13 nolu bir belgede; “DENİZ
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA MEZHEPÇİ YAPILANMA VE DHKPC İLE
İRTİBATLI SUBAYLAR” başlığı altında “a- Yüzbaşı İ.Koray ÖZYURT (Dnz Harp
Ak.K.lığı)” şeklinde isminin geçmesi de şüphelinin örgütteki yerini ortaya koymak açısından
oldukça önemlidir.

Ergenekon terör örgütünün ele geçirilen temel örgütsel dokümanlarında, naylon terör
örgütleri kurmak (DHKP-C,Hizbullah vs), içlerine sızmak ve yönetmenin Ergenekon
örgütünün stratejilerinden biri olduğunun anlaşıldığı, haklarında kamu davası açılan ve halen
yargılanan farklı farklı Ergenekon Terör Örgütü sanıklarında, “Deniz Kuvvetleri
Komutanlığında mezhepçi yapılanma ve DHKP-C ile irtibatlı subaylar” başlığı altındaki
dokümanın ele geçirilmesinin ve bu dokümanların hepsinde da şüphelinin de isminin benzer
ifadelerle yer alması tesadüften de öte oldukça anlamlı olup bu husus Ergenekon Terör
Örgütünün “farklı terör örgütlerine sızmak ve yönetmek stratejisinin” yürürlükte olduğunun
da bir göstergesidir.

Ergenekon Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkındakamu davası
açılan sanıklardan Ünal İnanç’ınikametinde yapılan aramada elde edilen; “TAKİP EDİLİP
GEREKLİ YERLERE İLETİLECEK LİSTE” başlıklı doküman içerisinde “İBRAHİM Koray
ÖZYURT - KD.ALB. – 5323323… - ARMENAK’IN KIZI ALİN GETİRDİ” şeklinde adının
geçmeside şüphelinin örgütsel irtibatını göstermektedir.

Tüm bu delillerden şüpheli İ.Koray ÖZYURT’un, sanıklardan Doğu Perinçek, İlyas
Çınar, Hasan Ataman Yıldırım, Ünal İnanç ile örgütsel irtibat içersinde bulunduğu
anlaşılmaktadır.

     Nitekim şüphelinin sevkedildiği mahkemece Ergenekon Terör Örgütü adına
faaliyette bulunma suçu sebebiyle “yüklenen suçun niteliği ve mevcut delil durumuna göre
CMK 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkamamak suretiyle adli kontrol altına
alınmasına karar verilmiştir.

Şüpheli İbrahim Koray ÖZYURT’unErgenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı olarak
faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından,

 
Şüpheli İbrahim Koray ÖZYURT’un eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör

örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,
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3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri
gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.

 
13- Şüpheli Muharrem Nuri ALACALI
a-Savunmaları:
Savcılık beyanı
Muvazzaf asker olması nedeniyle emniyette ifadesi alınmayan şüpheli; Deniz

Kuvvetleri Komutanlığında albay olarak görev yaptığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Genel Sekreterliği görevini iki yıldan bu yana yürüttüğünü,

Ergenekon Terör Örgütü soruşturması kapsamında haklarında kamu davası açılan
Cengiz Köylü, Mustafa Dönmez, Tuncer Kılınç, Mustafa Koç, Cihandar Hasanhanoğlu,
Hüseyin Vural Vural, İlyas Çınar, Hasan Ataman Yıldırım, Erbay Çolakoğlu isimli şahısları
tanımadığını,

Mustafa Levent GÖKTAŞ isimli şahsı ise tanıdığını,
Levent BEKTAŞ’ı teğmen olduğu dönemde bir süre aynı gemide görev yapmaları

sebebiyle tanıdığını, daha sonra kendisinin SAT veya SAS kursuna gittiğini bildiğini, bu
çalışma dönemi sonrasında kendisi ile her hangi bir görüşmesinin olmadığını,

ERGENEKON adlı dokümanı ve benzeri bir doküman görmediğini, Deniz
Kuvvetleri Komutanı Genel Sekreteri olması sebebiyle komutanlığa sunulacak tüm
yazışmaların kendisinin önünden geçtiğini, kendisinin her hangi bir yerde bu tür bir doküman
görmediğini,

bu tür bir doküman hakkında bilgisinin olmadığını,
İşçi Partisi genel merkezinde yapılan aramada; “ÇOK GİZLİ” ibareli “Konu: İP /

Karargâh evleri” başlıklı yazının içeriğinde, “İşçi Partisi ve Alevi kesimin yanı sıra bazı TSK
mensupları ve memurların da katılımıyla, emperyalistlerle Cumhuriyet karşıtları yıkıcıları ile
mücadele amacıyla bir harekât başlatıldığı yönünde hassas kaynaktan bilgiler intikal etmiştir.
Yürütülecek bu çalışmalarda hiçbir kurum ve oluşumun zarar görmemesi için “karargâh
evleri” adı altında, çekirdek kadroların oluşturulmasının öngörüldüğü alınan bilgilerdendir”
yazdığı, devamında karargâh evleri hakkında bilgiler verildiği, yazının sonlarına doğru
faaliyet içersinde yer alan şahısların, değişik başlıklar altında isimlerinin yazıldığı belge ve
yapılanmadan haberinin olup olmadığı sorulduğunda; bu belge ve yapılanma hakkında
bilgisinin bulunmadığını,

Cumhuriyetçi Çalışma Grubu ve faaliyetleri hakkında her hangi bir bilgisinin
bulunmadığını,

29.06.2009 günü saat 19.17’ de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muharebe Elektronik
Şube Müdürlüğüne gelen 6683 nolu e-mail ihbardaki bilgilerin asılsız olduğunu, kendisinin
iki yıl öncesine kadar Roma Büyükelçiliğinde Askeri ataşe görevinde bulunduğunu, bu
görevinin iki yıl sürdüğünü,Türkiye'ye döndükten sonra iki yıldan bu yana Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttüğünü, hukuk dışı bir yapılanma içerisinde yer
almadığını,

İhbarda ismi geçen Dora SUNGUNAY’ ın kendisi gibi Deniz Kurmay Albayı
olduğunu, kendisinden bir sınıf küçük olduğunu, kendisi ile bir dönem yan gemilerde görev
yaptıklarını, kendisini bu vesile ile tanıdığını, bunun dışında her hangi bir irtibatının
bulunmadığını,
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02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık
alan içerisinde, toprağa gömülü vaziyette bulunan silah ve patlayıcıları basından duyduğunu,
başka bir bilgisinin bulunmadığını,

23.02.2009 tarihinde gelen bir ihbar ve yapılan teknik takip çalışmaları neticesinde;
Poyrazköy’de gömülmüş vaziyette bulunançok sayıda patlayıcı madde ve mühimmathakkında
bir bilgisinin olup olmadığı,

İlyas Çınar, Cengiz Can Erol, Cevat A.B. ve Ahmet Şafak Serpin isimli şahsıları da
tanımadığını, İlyas Çınar'da ele geçen CD içerisinde yer alan dokümanda ismimin ne şekilde
geçtiğini bilmediğini, kendisi ile ilgili değerlendirmeleri kabul etmediğini,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan İlyas ÇINAR isimli
şahıstan elde edilen 51 nolu CD içersinde Revü isimli klasörde “Dilekim” isimli Excel
sayfasında, kendi isminin “Dz. M.Nuri ALACALI Ekipten” şeklindeki bir ifadenin kendisi ile
ilgili olmadığını ve kabul etmediğini,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Hüseyin Vural VURAL
isimli şahsın ikametinden elde edilen CD’ lere ait İnceleme Tutanağında 1 no’lu CD
içerisinde “Papagezresim” isimli belgede “Dz. Alb. Nuri ALACALI” şeklindeki belge ile
ilgili olarak Hüseyin Vural VURAL isimli şahsı ve belgede ismi geçen Müge T., Sevgi
Erenerol isimli şahısları tanımadığını, isimleri geçen Alpay Ç., Murat Ö.’nün kendisinden
küçük sınıfta olan denizci subaylar olduğunu,bu belgede bahi geçen gezi veya benzeri bir
geziye katılmadığını, her hangi bir bilgisinin olmadığını, isminin ne şekilde yer aldığını
bilmediğini,

Metin Ataç’ın Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğunu, kendisinin güvenini kazandığı
için iki yıl süreyle Genel Sekreterliği görevini yürüttüğünü, tayininin Gölcük Donanma
Komutanlığına Birinci Hücumbot Komodoru olarak çıktığını, Muhabere Elektronik
Haberleşme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan 155 mail ihbar hattına
24.05.2009 tarihinde saat: 12.53’te (İhbar No: 5309) ile mail ihbarının doğru olmadığını,

Ünal İnanç isimli şahsı tanımadığını, bu şahıstan elde edilen listede ismimin ne
şekilde yer aldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını, bu listenin kendisi için bir şey ifade
etmediğini, ismimin karşısında yer alan nottaki "hariciyeci Ahmet Mesut Suntay" isminin
kendisi için bir şey ifade etmediğini, bu kişiyi tanımadığını, bu listeyi kimlerin hangi amaçla
hazırladığı konusunda bir bilgisinin olmadığını,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Tuncay ÖZKAN’ ın
ilimiz Küçükçekmece ilçesi Halkalı Dereboyu caddesi No: 14 sayılı deposunda elde edilen
dokümanlar içerisinde Deniz Kuvvetleri komutanlığında Mezhepçi yapılanma ve DHKPC ile
irtibatlı subaylar başlığı adı altında Yüzbaşı M.Nuri ALACALI(Dnz Harp Ak. K.lığı) şeklinde
isminin geçmesi ile ilgili sorulduğunda; Ahmet Tuncay ÖZKAN isimli şahsı tanımadığını, bu
raporun kendisi için her hangi bir şey ifade etmediğini, kendisinin 1997 yılında deniz Harp
Akademisinden mezun olarak Gemi Komutanlığına atandığını, sonrasında Deniz Harp
Akademisinde görevinin olmadığını,bu belge içeriğini kabul etmediğini, yasadışı her hangi bir
oluşum ile DHKP/Cveya her hangi bir terör örgütü ile irtibatının söz konusu olmadığını,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında kamu davası açılan M. Zekeriya
ÖZTÜRK’ e ait bilgisayardan elde edilen “11.doc” isimli belgede; “İnceleme Konusu:
Afganistan savaşı sonrasında yaşanacak gelişmeler Hazar petrollerinin ve gazının denize
ulaştırılmasında söz konusu olan petrol boru hatları projelerinin gelişimini ne şekilde
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etkileyebilir? Türkiye bu konudaki milli menfaatlerini korumak için ne gibi tedbirler
almalıdır?” başlıklı araştırmayı yapanlardan Nuri ALACALI Dz. Kur. Bnb. 4 ncü Seminer
Gr.olarak adının geçtiği, “76 DÖNEM AÇILIŞ.ppt” isimli belgede, “4. Seminer Grubu”
başlığı altında 6. Sırada adının yer aldığı, “YURT DIŞI GEZİSİ.ppt” isimli belgede Nöbetçi
Subay olarak isminin geçtmesi ile ilgili sorulduğunda; M. Zekeriya ÖZTÜRK isimli şahsı
tanımadığını, bu şahısta bulunduğu söylenen Hazar Petrolleri konulu inceleme raporunu şu an
hatırlayamadığını, ancak o tarihte Genelkurmay Başkanlığında görevli olduğunu,2001-2002
yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisinde değişik kuvvetlerden gelen Subaylara verilen 6
aylık kursa kendisinin de katıldığını, bu seminer Harp Akademileri bünyesinde Kurmaylık
eğitimini tamamlayan Subayların katıldığı bir seminer olduğunu, bu okunan belge orada
hazırlanan bir seminer çalışması olabileceğini, şu an tam hatırlamadığını, bu çalışmaya ait
belgenin MEHMET ZEKERİYA ÖZTÜRK 'e ne şekilde ulaştığı hakkında bilgi sahibi
olmadığını,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2009/969 sayılı soruşturma
kapsamında, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.06.2009 gün ve Tek. Tak.
No:2009/819 sayılı karar doğrultusunda Ankara ili Çankaya ilçesi Aşağı Dikmen Mahallesi
MSB Lojmanları 582. Sokak No:14/9 sayılı adresinde yapılan aramada elde edilen 1 adet
diskette yer alan;

1-Yunanistan devletinin tarihi süreç içerisindeki gelişimi ve ülkemiz ile olan
ilişkilerini anlatan (68) Word sahifesinden oluşan üzerinde “GİZLİ” ibaresi bulunan brifing,

2- 31 Ocak 1997 tarihli, Deniz Kurmay Kıdemli Albay KUTLUK’ a ait (1) sahifeden
oluşan öz geçmiş raporu,

3- Kıbrıs Rum kesiminde dağıtılan propaganda metinleri başlıklı (6) sahifeden oluşan
İngilizce yazılmış belgeleri görevi gereği bulundurduğu bir kısım dokümanlar olduğunu, evde
bulundurmasının başka bir amacının olmadığını,

 Beyan etmiştir.
Sorgu beyanı
Kendisine yüklenen suçla ilgili olarak C.Savcılığında ayrıntılı savunmasını yaptığını,
suçlamalarla bir ilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
b-Elde Edilen Malzemeler:
Ankara Çankaya Oran Aşağı Dikmen Mahallesi MSB Lojmanları 582. Sk. Sülüs

Apartmanı No:14/9 sayılı adresinde yapılan aramada;
 
Oğlu Tekin Can ALACALI’ ya ait olduğunu beyan ettiği odada;
-(1) adet Apple Machintosh marka W8718BX0YA4 seri nolu Dizüstü bilgisayar,
-(1) adet Nikon marka fotoğraf makinesi içerisinden elde edilen Simple Tech marka

üzerinde 90000-0756-031 020103-FL1-002 seri numaralı 32 MB hafıza kartı,
-1’ den 9’ a kadar numadalandırılan ve üzeri paraflanan CD/DVD,
-(1) adet Arçelik marka 136K31C01001770 seri nolu bilgisayar kasasından elde

edilen, Maxtor marka Y36CTGYE seri nolu 120 GB hard disk,
-9’ dan 13’ e kadar numaralandırılan CD / DVD (üzeri M. Nuri ALACALI tarafından

imzalanan)
-(1) adet üzeri (1) ile numaralandırılan ve M. Nuri ALACALI tarafından isim yazılıp

imzalanan disket elde edilmiştir.
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Ankara ili Çankaya ilçesi Aşağı Dikmen Mahallesi MSB Lojmanları 582. Sokak
No:14/9 sayılı adresinde yapılan aramada elde edilen; apple mavhintoch marka
W8718BX0YA4 seri numaralı bilgisayardaki Fujitsu_K10ST7425DY7_160GB’ lık hardiskin
yapılan incelemesinde;

Videolar klasörünün içerisinde bulunan“videonun içerisinde hayvan pornosu olduğu,
bununla ilgili müstehcenlik suçundan evrakın tefrik edildiği ve Ankara C.Başsavcılığına
gönderildiği anlaşılmıştır.

 
c-Örgütsel İrtibatlar:
Şüpheli İbrahim Koray ÖZYURT’un Savcılıkta alınan ifadesinde; Muharrem Nuri

ALACALI’nın Deniz Kuvvetlerinden görev arkadaşları olduğunu beyan ettiği,
Şüpheli Şafak YÜREKLİ’ninSavcılıkta alınan ifadesinde; aynı soruşturma

kapsamında haklarında işlem yapılan şahıslardan Aydın ORTABAŞ' ın Deniz Harp
Akademisinde öğretim görevlisi olduğunu daha önceden bildiğini. Şu anda nerede olduğunu
bilmediğini. Tayfun DUMAN, Koray ÖZYURT, Muharrem Nuri ALACALI, Mert YANIK,
Dora SUNGUNAY ve Levent GÖRGEÇ isimli şahıslardan bir kısmının, bir sınıf üstü bir
kısmının, bir sınıf altı ve bir kısmının da sınıf arkadaşı olduğunu, bunlarla samimiyetinin
bulunmadığını beyan ettiği,

Şüpheli Dora SUNGUNAY’ın Savcılıkta alınan ifadesinde; aynı soruşturma
kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslardan, Muharrem Nuri ALACALI’ yı Deniz
Lisesinde ve Deniz Harp Akademisinde bir üst sınıfında olduğunu, o tarihlerde samimiyetinin
bulunmadığını, Hücum Bot Filosunda da ayrı gemilerde görev yaptıklarını beyan ettiği,

Şüpheli Tayfun DUMAN’ın Savcılıkta alınan ifadesinde; aynı soruşturma
kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslardan, Muharrem Nuri ALACALI’ nın Harp
Okulundan sınıf arkadaşı olduğunu, Mezuniyetten sonra da irtibatının devam ettiğini,
Muharrem Nuri ALACALI’ nın Metin ATAÇ' ın Genel Sekreteri olduğunu, kendisinin halen
bu görevde bulunduğunu, ayrıca kendi çalışma ofisinde internetin bağlı bulunmadığını, mail
ihbarını kabul etmediğini, Muharrem Nuri ALACALI' nın Metin ATAÇ' ın günlüklerini
tuttuğu konusunda da bilgi sahibi olmadığını, yine ihbarda geçen Muharrem Nuri ALACALI'
nın Metin ATAÇ hakkında bilgi topladığı, zafiyetlerini belirleyip kurum dışına servis ettiği
hususunda da bir bilgisinin bulunmadığını beyan ettiği,

Şüpheli Mert YANIK’ın Savcılıkta alınan ifadesinde; aynı soruşturma kapsamında
hakkında işlem yapılan şahıslardan, Muharrem Nuri ALACALI’ nın kendisinden bir sınıf ufak
meslektaşı olduğunu, kendisinin Ankara Deniz Kuvvetleri Karargâhında Genel Sekreter
olduğunu, uzun süredir görüşmediklerini beyan etmiştir.

Hakkında kamu davası açılan sanık İlyas ÇINAR İstanbul ili Maltepe İlçesi
Bağlarbaşı mahallesiİnönü Caddesi Gülyolu sokak damgacı Apartmanı A Blok No: 8 Daire: 8
sayılı ikametinden elde edilen 51 No’lu CD içeriğinde yer alan  “revü” isimli klasör içerisinde
bulunan “dilekim” isimli Excel belgesinde;

"DZ.ŞAFAK YÜREKLİ EKİPTEN
 DZ.KORAY ÖZYURT  EKİPTEN
 DZ.M.NURİ ALACALI EKİPTEN
 DZ.TAYFUN DUMAN EKİPTEN
 DZ.DORA SUNGUNAY EKİPTEN”
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Şeklinde adı geçen 5 kişinin isimlerinin karşılığında 5 kez “EKİPTEN” şeklinde
geçen ibareler ile yine aynı CD içerisindeki “bağlantılarım” isimli şifrelenmiş excel
belgesinde ŞAFAK YÜREKLİ isminin karşılığında“Beşli gruptan” şeklindeki ibare birlikte
değerlendirildiğinde adı geçen bu 5 kişinin aynı 5’li grubu oluşturdukları ve faaliyette
bulunduklarının anlaşıldığı,

Yine aynı Cd içerisinde bulunan “bağlantılarım” isimli şifrelenmiş Excel belgesinde
“M. NURİ ALACALI” şeklinde isminin geçtiği;

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan M. Zekeriya ÖZTÜRK’ün
İstanbul ili Kadıköy İlçesi Zühtüpaşa Mahallesi Hatboyu Sokak İntaş Sitesi İ Blok No:15/27
sayılı adresinden elde edilen dış kabında “codegen” yazan “FUJİTSU marka NT591682A805
seri nolu 120 GB” taşınabilir harddisk’te yer alan “Yeni Klasör” isimli klasör içeriğinde
“HİZMETE ÖZEL” ibareli “11” isimli word belgesinin imza bölümünde“Nuri ALACALI Dz.
Kur. Bnb.4 ncü Seminer Gr.” şeklinde isminin geçtiği,

Yine aynı harddisk’te bulunan “KLASÖRLER\Z1\SKA-1” içeriğinde “76 DÖNEM
AÇILIŞ” isimli Powerpoint sunusunun 47 numaralı slaydında “4 ncü seminer grubu” başlığı
“S.NO. RÜTBESİ ADI SOYADI SİCİLİ GÖREV YERİ” alt başlığı altında    “6.
Dz.Kur.Bnb. M.Nuri ALACALI 1985-5687 Gnkur Gn.P.P.Bşk.lığı ANKARA” ve 90
numaralı slaydında “Büyükçekmece Orduevi;” başlığı altında “22 Dz.Kur.Bnb. M.Nuri
ALACALI” şeklinde isminin geçtiği,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Hüseyin Vural VURAL’ın
İstanbul İli Kadıköy İlçesi Fenerbahçe Mah. Cengiz Topel Sok. Çıpa Apt No:7/2 sayılı
ikametinde elde edilen 1 No’lu Cd’de yer alan “incele” isimli klasör içeriğinde JPEG resmi
olarak taranmış şekilde bulunan 14 numaralı belge içeriğinde, “DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI’nda MEZHEPÇİ YAPILANMA ve DHKP/C İLE İRTİBATLI
SUBAYLAR” başlıklı belgede “Yzb.M.Nuri ALACALIDnz.Harp Akademisi K.lığı”
şeklindeisminin yer aldığı,

Yine aynı Cd içeriğinde yer alan “PAPAGEZRESİM” isimli Excel belgesinde
“PAPA HAZRETLERİNİN KABRİNE AİT, MÜGE TEKİN HANIMEFENDİDEN
ALDIĞIM RESİMLERİ VERECEKLERİM” başlığı altında “DZ. ALB. NURİ ALACALI”
şeklinde isminin geçtiği tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Ünal İNANÇ isimli şahsın
Ankara ili Yenimahalle ilçesi Kardelen mahallesi 505 sokak Siyasal 2 sitesi No:106 sayılı
ikametinde elde edilen dokümanlarından “TAKİP EDİLİP GEREKLİ YERLERE
İLETİLECEK LİSTE”başlıklı, “ADI SOYADI RÜTBESİ TELEFON AÇIKLAMA” alt
başlığı altında “MUHARREM NURİ ALACALI KD.ALB.İVNA “HARİCİYECİ AHMET
MESUT SUNTAY’IN HAL VE HARAKETLERİNDEKİ DİKKATSİZLİK BİZE ZARAR
VEREBİLECEK DURUMA GELMİŞTİR. İRTİBAT KURULURKEN DİKKAT EDİLMELİ
DESTEK” şeklinde isminin geçtiği,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılanTuncay ÖZKAN’ın İstanbul İli
Küçükçekmece ilçesi Halkalı Dereboyu caddesi No: 14 sayılı deposunda elde edilen
dokümanlardan “22” numaralı dokümanda “DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’nda
MEZHEPÇİ YAPILANMA ve DHKP/C İLE İRTİBATLI SUBAYLAR” başlığı altında
“Yzb.M.Nuri ALACALIDnz.Harp Akademisi K.lığı” şeklinde isminin geçtiği,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Mehmet Adnan AKFIRAT’ın
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İstanbul İli Fatih İlçesi Çakırağa Mahallesi Cerrahpaşa Caddesi No:5/9 sayılı adresinden elde
edilen “13” numaralı dokümanda “DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’nda
MEZHEPÇİ YAPILANMA ve DHKP/C İLE İRTİBATLI SUBAYLAR” başlığı altında
“Yzb.M.Nuri ALACALIDnz.Harp Akademisi K.lığı” şeklinde isminin geçtiği saptanmıştır.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
 Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılanİlyas ÇINAR isimli şahsın

İstanbul ili Maltepe İlçesi Bağlarbaşı mahallesiİnönü Caddesi Gülyolu sokak damgacı
Apartmanı A Blok No: 8 Daire: 8 sayılı ikametinden elde edilen 51 No’lu CD içeriğinde yer
alan “revü” isimli klasör içerisinde bulunan “dilekim” isimli Excel belgesinde         “DZ.M.
NURİ ALACALI EKİPTEN” şeklinde isminin geçmesi ve yine aynı CD içerisindeki
“bağlantılarım” isimli şifrelenmiş excel belgesinde ŞAFAK YÜREKLİ isminin
karşılığında“Beşli gruptan” şeklindeki ibare birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli ile adı geçen
kişilerin 5’li grubu oluşturdukları vefaaliyette bulundukları anlaşılmaktadır.

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Hüseyin Vural VURAL’ın
ikametinde elde edilen 1 No’lu CD’de yer alan “incele” isimli klasör içeriğinde JPEG resmi
olarak taranmış şekilde bulunan 14 numaralı belge içeriğinde, “DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI’nda MEZHEPÇİ YAPILANMA ve DHKP/C İLE İRTİBATLI
SUBAYLAR” başlıklı belgede “Yzb.M.Nuri ALACALIDnz.Harp Akademisi K.lığı”
şeklindeisminin yer aldığı,

Yine aynı CD içeriğinde yer alan “PAPAGEZRESİM” isimli Excel belgesinde
“PAPA HAZRETLERİNİN KABRİNE AİT, MÜGE TEKİN HANIMEFENDİDEN
ALDIĞIM RESİMLERİ VERECEKLERİM” başlığı altında “DZ. ALB. NURİ ALACALI”
şeklinde isminingeçtiği,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Ünal İnanç isimli şahsın
ikametinde elde edilen dokümanlarından “TAKİP EDİLİP GEREKLİ YERLERE
İLETİLECEK LİSTE”başlıklı, “ADI SOYADI RÜTBESİ TELEFON AÇIKLAMA” alt
başlığı altında “MUHARREM NURİ ALACALI KD.ALB.İVNA “HARİCİYECİ AHMET
MESUT SUNTAY’IN HAL VE HARAKETLERİNDEKİ DİKKATSİZLİK BİZE ZARAR
VEREBİLECEK DURUMA GELMİŞTİR. İRTİBAT KURULURKEN DİKKAT EDİLMELİ
DESTEK” şeklinde isminin geçtiği, tespit edilmiştir.

Yine soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılanTuncay Özkan’ın
deposunda elde edilen dokümanlardan “22” numaralı dokümanda “DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI’nda MEZHEPÇİ YAPILANMA ve DHKP/C İLE İRTİBATLI
SUBAYLAR” başlığı altında “Yzb.M.Nuri ALACALIDnz.Harp Akademisi K.lığı” şeklinde
isminin geçtiği,

Yine aynı şekilde soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Mehmet
Adnan Akfırat’ın adresinden elde edilen “13” numaralı dokümanda “DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI’nda MEZHEPÇİ YAPILANMA ve DHKP/C İLE İRTİBATLI
SUBAYLAR” başlığı altında “Yzb.M.Nuri ALACALIDnz.Harp Akademisi K.lığı” şeklinde
isminin geçtiği, görülmektedir.

Ergenekon örgütünün temel örgütsel dokümanlarından olan “Ergenekon Analiz, Yeni
Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi – İstanbul 29 Ekim 1999”başlıklı;

25 sayfadan oluşan bu doküman Tuncay GÜNEY, Veli KÜÇÜK ve Doğu
PERİNÇEK’ ten ele geçirilmiştir.Dokümanın bazı bölümlerinde özetle;
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“Amaç ” başlığı altında;“…Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyen güç odaklarının
yerli iş birlikçi uzantıları olduğu, devletin her kademesine sızdıkları ve hatta TBMM’ ne
girerek iktidar dönemleri bile yaşadıkları, bu nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
faaliyet gösteren Ergenekon’ un daha fazla önem arz ettiği…”

“Kapsam” başlığı altında; “…Ergenekon içinde yer alan TSK mensupları ile
Kemalizm’e ve ülkesine bağlı her meslekten sivillerin organizasyonu ile ortaya çıkacak olan
yeni yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu…”

“İstihbarat ve Örgütlenme”başlığı altında ; “…İstihbaratın öneminden
bahsedildiği…”

 “Yöntem” başlığı altında; “ …21. yüzyılda Ergenekon’un resmi istihbarat
kuruluşlarının yanı sıra legal ve illegal örgütlenmelere karşı mücadele etme zorunluluğu ile
karşı karşıya kalacağı, faaliyetlerini yeni ve gelişmiş yöntemlerle ve faaliyet alanlarını da
geliştirerek sürdürme zorunda olduğu…”

 “21. Yüzyıla girerken dünyada istihbarat ve örgütsel yapılanma ile faaliyet
alanlarının önemi ” ve“Genel” ve “Örnekler” başlıkları altında; “ …Türkiye’nin 21. yüzyılda
entelektüel birikimli, yaratıcı güvenilir insan kaynaklarından istihbarat çalışmalarında
yararlanması gereğinin kaçınılmaz olduğu… , ... Ergenekon’un Türk Silahlı Kuvvetlerinin
değerli personeli dışında entelektüel ve her meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı sivil
personelden yararlanılmasının faydalı olacağı…”

“Terör” başlığı altında; “… 21. yüzyılda en önemli sorunlardan birisinin terör
olacağı, Türkiye için terörün yalnızca toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılması ve bölgesel
istikrarsızlaştırma amacı taşımadığı, bunların yanı sıra Türkiye’nin ticaret ortaklarına yönelik
terör ile Türkiye’nin dış ticaretine büyük darbe vurarak önünün kesilmesinin sağlanmaya
çalışıldığı, bu nedenle terör gruplarının kontrol altında tutulması gerektiği, gereğinde naylon
terör grupları oluşturularak terör dünyasına yön verilmesi ve güçlü istihbarat örgütlerinin
kurguladığı oyunun içinde mutlaka yer alınması gerektiği…”

 “Politikalar” başlığı altında; "…21. yüzyılda dünya politikacılarını ve siyasetçilerini
istihbarat örgütlerinin biçimlendireceği… , … Dünyada var olabilmiş tüm sistemlerin ülke
çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine aykırı ideolojilere ait siyasileri engellediği, bunu ise
Suikast, Dez-Enformasyon yöntemleri ile yaptığı… , … Türk insanının okumadığı, kültürel
anlamda dünya görüşünün gelişmediği, bu nedenle kolayca kandırılabildiği, dolayısıyla Dez-
Enformasyonun olumsuz olduğu, kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe
ulaşabilmek adına her şeyi mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için geriye kalan tek
yolun suikast olduğu…, … suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için siyasi portrelerin
çok ciddi biçimde analiz edilmesi gerektiği,ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyalarının
organize edilerek parlamento da etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmelerinin sağlanması
gerektiği, bu ve benzer faaliyetlerin tüm dünyada istihbarat örgütlerinin varlık ve görev
nedenleri arasında yer aldığı…”

 “Kontrol dairesi” başlığı altında; “…Bu dairenin varlığından Ergenekon
başkanından başka hiç kimsenin bilgisinin olmaması gerektiği, operasyonlarda yer alması
zorunlu olan bu dairede yer alan ajanların ilk görevinin operasyon alanı içinde bulunmak,
operasyon esnasında temizleme ve ortadan kaldırma gibi işlemlerde doğabilecek sorunları
çözümlemek olacağı, ikinci görevinin ise karşı istihbarat örgütlerinde geçen, yakalanan veya
operasyon amacına aykırı hareket eden herhangi bir ajanı öldürmek olduğu…, …Kontrol
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dairesinde görevlendirilecek ajanların mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ve özel
operasyon ünitelerinden seçilmesi gerektiği, bu ajanların merhametsiz olması ve emirleri
doğrudan Ergenekon komutanından alması gerektiği…”belirtilmiş olup yukarıda ismi geçen
şüphelinin,örgütsel doküman içeriğine uygun olarak dokümanda belirtildiği şekilde
Ergenekon silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri bünyesindeki yapılanması içinde yer
aldığı anlaşılmıştır.

Ergenekon terör örgütünün ele geçirilen temel örgütsel dokümanlarında, naylon terör
örgütleri kurmak (DHKP-C,Hizbullah vs), içlerine sızmak ve yönetmenin Ergenekon
örgütünün stratejilerinden biri olduğunun anlaşıldığı, haklarında kamu davası açılan ve halen
yargılanan farklı farklı Ergenekon Terör Örgütü sanıklarında, “Deniz Kuvvetleri
Komutanlığında mezhepçi yapılanma ve DHKP-C ile irtibatlı subaylar” başlığı altındaki
dokümanın ele geçirilmesinin ve bu dokümanların hepsindeşüphelinin deisminin benzer
ifadelerle yer alması tesadüften de öte oldukça anlamlı olup bu husus Ergenekon Terör
Örgütünün “farklı terör örgütlerine sızmakve yönetmek stratejisinin” yürürlükte olduğunun da
bir göstergesidir.

 28 Şubat döneminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde “Batı Çalışma
Grubu” adıyla faaliyet yürüten ve oluşumu herhangi yasal bir kaynağa dayanmayan illegal
yapılanmanın, faaliyetlerine halen son vermediği ve günümüzde “İrticayla Mücadele Eylem
Planı” ardından da “Kafes Eylem Planı” çerçevesi altında yasadışı eylem ve faaliyetlerine
devam ettikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yasa dışı olan bu yapılanmanın illegal eylem ve
faaliyetleri ancakbazı kamu görevlilerinin ihbarları ve yürütülen soruşturmalar ile açığa
çıkarılıp deşifre edilmiştir.

      Şüpheli M.Nuri ALACALI’nın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde
oluşturulan Ergenekon Terör Örgütü ile doğrudan bağlantılı olan ve Ergenekon Terör
Örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren illegal yapılanma içerisinde yer aldığı ve
birçok örgütsel dokümanda isminin geçtiği tespit edilmiştir.

     Nitekim şüphelinin sevkedildiği mahkemece Ergenekon Terör Örgütü adına
faaliyette bulunma suçu sebebiyle “yüklenen suçun niteliği ve mevcut delil durumuna göre
CMK 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkamamak suretiyle adli kontrol altına
alınmasına karar verilmiştir.

Elde edilen tüm delillerden şüpheli M.Nuri ALACALI ’nın Ergenekon Silahlı Terör
Örgütüne üye olduğu ve örgüte bağlı olarak faaliyet yürüttüğü anlaşıldığından,

 
Şüpheli Muharrem Nuri ALACALI’nın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör

örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri

gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
 
14- Şüpheli Şafak YÜREKLİ
a-Savunmaları:
Savcılık beyanı
Muvazzaf asker olması nedeniyle emniyette ifadesi alınmayan şüpheli; 1981 yılında

Harp Okuluna girdiğini, 1985 yılında Teğmen olarak mezun olduğunu, mezuniyetini
müteakiben devamlı Harp Filosu Komutanlığının gemilerinde branş subaylığı ve bölüm
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amirliği görevi yaptığını, 1996 yılında Deniz Harp Akademisini kazanarak akademi eğitimine
başladığını, 1998 yılında akademiden mezuniyetten sonra Genel Kurmay Başkanlığı
karargahında 2001 yılına kadar görev yaptığını, 2001 yılında TCG Gemlik Fırkateyinine 2.
Komutan olarak Aksaz' a atandığını, bu görevini müteakip 2002- 2004 yılları arasında TCG
Giresun Fırkateyni Komutanlığı görevini yerine getirdiğini, müteakiben 2004-2008 yılları
arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında teşkilat şube müdürlüğü görevini yerine
getirdiğini, 2008 Ağustosta halen bulunduğu göreve atandırıldığını, halen görevine devam
ettiğini, görev icabı çoğu kez yurt dışına çıktığını,

Ergenekonsoruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheli ve sanıkları
tanımadığını,

Yalnızca Erol MÜTERCİMLER’i yazar, Mustafa BALBAY' ı bir köşe yazarı, Doğu
PERİNÇEK' i parti lideri olarak basından bildiğini,

Bedrettin DALAN' ı belediye başkanı olduğundan ve Erol MANİSALI' yı televizyon
programlarından bildiğini, diğerlerini tanımadığını,

Erme ONAT' ı katıldığı bir görevde gemiye geçici görev ile geldiğini, görevi bitince
gittiğini,kendisinin görevinin devam ettiğini, Levent BEKTAŞ, Mustafa Turhan ECEVİT,
Ercan KİREÇTEPE, Eren GÜNAY’ı tanımadığını,

ERGENEKON isimli dokümanı duymadığını,
İşçi Partisi genel merkezinde yapılan aramada; ÇOK GİZLİ ibareli “Konu: İP /

Karargâh evleri” başlıklı belge ve bu belgede anlatılan yapılanmadan haberinin olmadığını,
Ergenekon Terör Örgütü üyelerinden “Dinamik Ulusal Güç Birliği Kuvvayi Milliye

Cephesi” başlıklı doküman ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını,
Soruşturma kapsamında elde edilen dijital verilerden çıkan “KARANLIK SAVAŞ

KONSEPTİ 2” isimli belgede söz edilenlerden bir bilgisinin olup olmadığı, bu konseptin kim
tarafından hazırlandığı konusunda bir bilgisinin olmadığını,

 “Ergenekon”, “Lobi”, “Devletin Yeniden Yapılanması Üzerine” Ve “Devletin
Yeniden Yapılanması Üzerine Öneriler”, “Mafia” “Panzehir” “21. Yüzyılda Casusluk” “Nbc
Silahları Üretim Analizi” “Ulusal Medya 2001” “Kanal 6 Analiz” “Televizyon Analiz”
“Dergi” “Securıty A.Ş.” “Protokol A.Ş.” “Birleşik Komin” “Özel Güvenlik Şirketi” “Gladyo
Sanatçılar” “Mit Medya Ajan Gazeteciler” “Kemalist Hareket” “Dinamik Ulusal Güç Birliği”
“Dinamik Anti/Tez” isimli dokümanlar hakkında her hangi bir bilgisinin olmadığını,

Cumhuriyet Çalışma Grubu ve faaliyetlerini duymadığını vebilmediğini,
2003–2004 yıllarında yapılması planlanan Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven kod

adlı darbe planlarını duymadığını ve bilmediğini,
02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık

alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette ele geçen patlayıcı bilgisinin olmadığını,
Beykoz İlçesi Poyraz Köyü Keçilik Mevkii 138 Ada/Parsel içerisinde binaları olan

tarla ve bahçe ile çevresinde 21-25.04.2009 tarihlerinde yapılan kazı çalışmaları neticesinde
ele geçen çeşitli patlayıcı madde ve mühimmat hakkında bir bilgisinin olup olmadığını,

Aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan işlem Ali Türkşen, Halil Cura,
Sadettin Doğan, Ferudun Arslan isimli şahısların hiç birini tanımadığını,

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda elde edilen “ERGENEKON ANALİZ
YENİ YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ – İSTANBUL/29 EKİM
1999”isimli ERGENEKON Terör Örgütünün yapılanması ve faaliyet alanlarının anlatıldığı
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dokümanın 18.sayfasında bulunan “FAHİŞELER” alt başlığı altında, “İstihbarat sanatında en
çok yarar sağlanan fahişeler olmuştur. Çünkü insanlar çoğu kez ruhsal problemlerin etkisiyle
ve bilinçsiz bir karşı konulmazlıkla, sırlarını fahişelerle paylaşırlar. Bu bilimsel bir tespittir ve
2000 yıldır yararlanılan bir metottur” şeklinde açıklamalar yapılarak, örgüt içerisinde
fahişelerin istihbarat toplamadaki faydalarından bahsedilmesi çerçevesinde doğrudan ya da
dolaylı olarak, istihbarat toplama, şantaj vb. amaçlarla kendisinin herhangi bir organizasyon
ve faaliyet hakkında bir bilgisinin olmadığını,

07.01.2009 tarihinde yakalanan İlyas Çınar’ın ikametinden ele geçirilen 51 Nolu
CD’in yapılan incelemesinde; “PARTİDEN” isimli klasör içerisinde “Konferans için
komutanlarla görüş Üniversiteden hocanın getirilmesi işini memet halledecek Albay Şafak
Yürekli’den alınanları ilet” şeklinde beyanlarla ilgili olarak İlyas Çınar' ı tanımadığını,

07.01.2009 tarihinde yakalanan İlyas Çınar’ın ikametinden ele geçirilen 51 Nolu
CD’in yapılan incelemesinde; “EK-A LONDRA DEKLARASYONU. DOC” isimli MS Word
dosyasının 1 sayfa olduğu sayfanın sol üst ve alt köşelerinde “HİZMETE ÖZEL” ibaresinin
yer aldığı ve “EK-A LONDRA DEKLARASYONU İLE BELİRLENEN PRENSİPLER”
başlıklı olup kendisinin hazırladığı tespit edilen belgenin kendisine ait olmadığını, kendisinin
hazırlamadığını,

07.01.2009 tarihinde yakalanan İlyas Çınar’ın ikametinden ele geçirilen 51 Nolu
CD’nin içindeki “EK-B BIO CERCEVE DOKUMANI. DOC” isimli MSword dosyasında 3
sayfalıksayfa sol üst ve alt köşelerinde “HİZMETE ÖZEL” ibaresi yer alan ve “EK-B BARIŞ
İÇİN ORTAKLIK (BİO) ÇERÇEVE DOKÜMANI ” başlıklı olup kendisinin hazırladığı
tespit edilen belgeyi de kendisinin hazırlamadığını,

07.01.2009 tarihinde yakalanan İlyas Çınar’ın ikametinden ele geçirilen 51 Nolu
CD’in yapılan incelemesinde; “GAÇBGSUNU. PPT” isimli PowerPoint dosyası
incelendiğinde; 14 slayttan oluşan, sayfa sol alt köşelerinde “GİZLİ” ibaresi bulunan ve
“Güney Doğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü” konulu sunumu kendisinin hazırladığı tespit
edilmiştir.Kendisinin hazırladığın bu sunumun İlyas Çınar isimli şahsın ikametinde yapılan
aramada elde edilen CD’de bulunmasının sebebinin ne olduğu sorulduğunda; kendisinin
hazırlamadığını, kendisi ile alakalı olmadığını, beyan ettiği,

07.01.2009 tarihinde yakalanan İlyas Çınar’ın ikametinden ele geçirilen 51 Nolu
CD’nin içinde “NATO1 NATONUN GENEL YAPISI. PPT” isimli PowerPoint dosyasınde
163 slayttan oluşan, sayfa orta üst ve alt köşelerinde “NATO HİZMETE ÖZEL” ibaresi
bulunan ve “NATO’NUN TANITIMI, LSE’NİN NATO TEŞKİLATINDAKİ YERİ VE
ROLÜ” konulu olan ve kendisinin hazırladığı tespit edilen sunumu kendisinin
hazırlamadığını,bunu hazırlama görevininPlan Prensipler Dairesininolduğunu, kendisininhiç
bu dairede çalışmadığını, kendisi ile ilgili olmadığını,

07.01.2009 tarihinde yakalanan İlyas Çınar’ın ikametinden ele geçirilen 51 Nolu
CD’nin içindeki “NATO'NUN GENISLEMESI-TURKIYE'YE FAYDA VE MAHZURLARI.
DOC ”isimli MS Word dosyasında, 27 sayfalık, sayfa sol üst ve alt köşelerinde “HİZMETE
ÖZEL” ibaresi yer alan, “BİO PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ESKİ DOĞU BLOĞU
ÜLKELERİNİN NATO’YA GİRMELERİNİN (NATO'NUN GENİŞLEMESİ) FAYDA VE
MAHZURLARI” konulu olan ve kendisinin hazırladığı tespit edilen belgenin İlyas Çınar
isimli şahsın ikametinde yapılan aramada elde edilen CD’de bulunmasının
sebebinibilmediğini,
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Soruşturma kapsamındaki tutuklu sanıklardan Hasan Ataman Yıldırım’ dan elde
edilen 50 nolu CD’nin içindeki “erg. xls” isimli word dosyasında Ergenekon soruşturması
kapsamında işlem yapılan şahıslar hakkında hazırlanan detaylı bilgi ve şahıslara yapılması
gerekenlerin yazılı olduğu ve kendisinin hazırladığı bu tablonun Hasan Ataman Yıldırım
isimli şahısta yer almasının sebebinin ne olduğu, bu tabloyu kimin için hazırladığı
sorulduğunda ise Hasan Ataman Yıldırım' ı tanımadığını, beyan ettiği,

Soruşturma kapsamındaki hakkında işlem yapılan Şener ERUYGUR isimli şahsın
ADD Genel Başkan odasında yapılan aramada ele geçen 7 numaralı CD içerisindeki “Özden
ÖRNEK” klasöründe “USBİRLİKLERİAMİRALLERKURULU” Word belgesi içerisinde
“Karargâh İçi Mütalaa Kağıdı” başlıklı “GİZLİ” ibareli belgede “Kurul Üyeleri Dışında
Toplantıya Katılan Personel” başlığı altındaşüphelinin isminin geçtiği tespit edilmiştir. Şener
ERUYGUR ve Özden ÖRNEK isimli şahısların kimler olduğu, bu şahıslarla olan ilişkilerinin
neler olduğu, bu kurula katılma sebebinin ne olduğu, kurul üyeleri dışında toplantıya katılan
şahısların kimler olduğu, bu şahıslarla olan ilişkilerinin neler olduğu sorulduğunda;
"USBİRLİKLERİAMİRALLERKURULU” dosyanın kendisine ait olduğunu, dosya içinde
geçen isimleri tanıdığını, herhangi bir alakasının olmadığını,

Soruşturma kapsamındaki tutuklu sanıklardan Levent BEKTAŞ’tan elde edilen dijital
veriler arasında, farklı bir dosya arkasına gizlenmiş ve şifrelenmiş verilerin çözümü neticesi
elde edilen belgeler arasında “Fuhuş_çetesi” isimli pdf dosyasında yeralan, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı içerisine sızmış istihbarat amaçlı bir fuhuş çetesinin varlığından ve bu çete
içerisinde bulunan şahıslar ile faaliyetlerinden bahsedilerek ayrıntılı bilgiler verilen ve aynı
zamandakendisinin de isminin geçtiği bu fuhuş çetesinin kuruluşu, yönetimi, faaliyetleri ve
stratejisi hakkında neler bildiği, bahse konu bu FUHUŞ ÇETESİ ve çete içerisinde kendisine
verilen görevler hakkında ayrıntılı olarak neler bildiği sorulduğunda; Levent BEKTAŞ' ı alt
sınıflarından birisi olarak bildiğini, 3-4 yıl öncede emekliye ayrıldığını, samimiyetinin ve
irtibatının olmadığını,

Soruşturma kapsamındaki tutuklu sanıklardan Levent BEKTAŞ’tan elde edilen dijital
veriler arasında, farklı bir dosya arkasına gizlenmiş ve şifrelenmiş verilerin çözümü neticesi
elde edilen belgeler arasında;

“aa/GÜNDEMLERİM/gündemlerim” isimli belgede;
“Fabrikatörle görüşüldü Aydınlık gelecek hareketi daha aktif hale gelmeli. Şafak

Yürekli kontrolü elde tutmalı, bahriyede tanıtım ve dağıtım daha fazla olmalı”,
“Şafak ve F. Y. bizim çocuklardan kuvvet bunların terfisi üzerine bina edilecek alt

kadememizdeki yapılanmamız için bu iki isim çok önemli fahri can güney doğu kökenlileri
temsil edecek” şeklinde isminin geçtiği, ayrıca

- “aa/GÜNDEMLERİM/gundemlerim2” isimli belgede; “2009 2010 yılındaki top
adaylarımız Şafak YÜREKLİ, F. Y. , Levent GÖRGEÇ ilgililere iletilsin” şeklinde isminin
geçtiği tespit edilen notlardan haberinin olmadığını, Levent BEKTAŞ ' ı tanıdığını,
samimiyetinin ve her hangi bir irtibatının olmadığını,

Soruşturma kapsamındaki tutuklu sanıklardan Levent BEKTAŞ’tan elde edilen dijital
veriler arasında, farklı bir dosya arkasına gizlenmiş ve şifrelenmiş verilerin çözümü neticesi
elde edilen belgeler arasında

 - “aa/tn” isimli belgede; “MARMARİS'İN KAFES EYLEM PLANI KAPSAMINA
ALINIP ALINMAYACAĞI KUR KD ALB ŞAFAK YÜREKLİ İLE GÖRÜŞÜLECEK ALB
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YÜREKLİNİN ÇEKİNCELERİ VARMIŞ (BU SENE TERFİ YILI) SON KARARI KADİR
PAŞA VERECEK EMİR BEKLİYORUZ” şeklinde isminin geçtiği tespit edilen “Kafes
eylem planı” ile alakasının olmadığını, planları ilk defa duyduğunu,

Soruşturma kapsamındaki tutuklu sanıklardan Levent BEKTAŞ’tan elde edilen dijital
veriler arasında, farklı bir dosya arkasına gizlenmiş ve şifrelenmiş verilerin çözümü neticesi
elde edilen belgeler arasında bulunan,

- “aa/Cihan'dan/_Notlar” isimli belgede; “Cihan G. ile görüşme notları” başlığı ile
başlayan notlarda “Magosa Maraş ta Alb. Şafak Yürekli ile görüşüldü dosyalar ve malzemeler
alındı – verildi” şeklinde isminin geçtiği tespit edilen belgeden bir bilgisinin olmadığını ve
Cihan G. ismini hiç duymadığını,

24.05.2009 günü saat 12.53’te (İhbar No:5309 ile) yapılan mail ihbarı ile ilgili
olarak;

Ergenekon Terör Örgütü adına kesinlikle faaliyetinin olmadığını,
Kafes eylem planını ilk defa duyduğunu, bir bilgisinin olmadığını,
Kendisinin mailde anlatılan tarzda eylem yapan bir yapıdan haberinin olmadığı,

böyle bir yapı içerisinde görev almadığını,
İhbarda geçenDoğu Perinçek' i tanımadığını,Aydınlık Gelecek Hareketi' nden, 85

mezunlarına ait olan ortak mail gruplarına o dönemde mailler geldiğini, ancak kendilerinin bu
hareket ile her hangi bir alakasının olmadığını,

İhbarda yer alan “Şafak Yüreklinin Kur. Alb. Tayfun Duman ve Kur. Kd. Bnb. Emre
Sezenler’ i Ergenekon faaliyetleri noktasında koordine etmektedir” ibareleriyle ilgili Tayfun
DUMAN' ı 1981 yılında Deniz Harp Okuluna girdiğinden beri tanıdığını, sınıf arkadaşı
olduğunu, Emre Sezenler' i dealt sınıflarından olduğu için tanıdığını, kurmay olduğunu,
samimiyetinin olduğunu, ikisini de yaklaşık 28 yıldır tanıdığını,

 Soruşturma kapsamındaki tutuklu sanıklardan Mehmet Zekeriya Öztürk’e ait
Codegen marka 120 gb Usb harici hard diskinde “Gaçbg.Ptt” isimli Power Point dosyasında
Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Güç ile ilgili olarakkendisinin hazırladığı sunumu
kendisinin hazırlamadığını, bu işin Plan Prensipler Başkanlığının görevlerinden olduğu,

Aydın Ortabaş' ın Deniz Harp Akademisinde öğretim görevlisi olduğunu daha
önceden bildiğini, şu anda nerede olduğunu bilmediğini, Tayfun DUMAN, Koray Özyurt,
Muharrem Nuri ALACALI, Mert YANIK, Dora SUNGUNAY veLevent GÖRGEÇ isimli
şahıslardan bir kısmının, bir sınıf üstü olduğunu, bir kısmının, bir sınıf altı olduğunu ve bir
kısmının da sınıf arkadaşları olduğunu, bunlarla mesleki faaliyet ve samimiyetinin
olmadığını,beyan ettiği,

DOĞU PERİNÇEK ile hiç bir zaman görüşmediğini,
Kendisinin ergenekon terör örgütü, bulunan silah ve mühimmat ile bir alakasının

olmadığını, Hasan Ataman Yıldırım' ı tanımadığını,Amiraller Kurulu Kararı diye bir şey
duyduğunu, böyle bir toplantıya 2005 yılında katıldığını, resmi bir toplantı olduğunu beyan
etmiştir.

 Sorgu beyanı
Yüklenen suçla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığındavermiş olduğu ifadeyi aynen

tekrar ettiğini beyan etmiştir.
b-Elde Edilen Deliller:
 Emniyet Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde
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kullanılmakta olan 155 mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat 12.53’te (İhbar No:5309
sayılı) yapılan mail ihbarında;

“SAYIN YETKİLİLER Ben Deniz Kuvvetleri bünyesinde çalışan bir askerim.
İsmimi veya rütbemi söylemem kendimi ve daha önemlisi ailemi tehlikeye atacağından bu
bilgileri açıklamamamı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Sizlere birlikte çalıştığım ve
Ergenekonüyesi Deniz Kuvvetleri mensubu bazı şahıslar hakkında bilgi vermek istiyorum.
Sizlere şahıslardan temin ettiğim belge ve dokümanları gösterdikçe ne kadar haklı olduğumu
anlayacaksınız. Bu şahıslar Ergenekon adına faaliyetlerde bulunmakta ve Deniz Kuvvetleri
içerisinde örgütün propagandasını yapmaktadır. Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan,
onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu
kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve bugüne kadar çeşitli
eylemleri hayata geçirilmiş olan kafes eylem planıdır ve bu eylem planının içerisinde K. D. S.
K. …… den, Koramiral ….. tan tutunda alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50’ye
yakın kişinin yer aldığını gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler
yaparak ülkede Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması,
Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın
kuruluşları aracılığı ile Ergenekon’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim
vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak
hükümetin içeriden ve dışarıdan baskı altına alınması ve ülkü gündemini değiştirerek
Ergenekon davasının boşa çıkarılmasıdır. Aslında bu bilgileri doğrudan savcılara iletmek
istiyordum ancak postanelere güvenmediğim ve başka da bir yol bulamadığım için size
iletiyorum. En kısa sürede Ergenekon savcılarına bu bilgileri iletin. Yapılan operasyonlar ve
ev aramaları sonucu sizlere bahsedeceğim şahıslar ellerinde bulanan Ergenekon belgelerini
evlerinde çıkararak daha güvenli olduğunu düşündükleri iş yerlerine getirdiler. Bunların
aranmayacağını düşünmektedirler. Bu şahıslara ait belgelerinde yerlerini size yazacağım
ancak buraların aranması sivil savcılıkça yapılmalıdır. Aksi takdirde size bahsedeceğim hiçbir
belgeye ulaşamazsınız. Buralarda askeri makamlarca arama yapıldığı takdirde kurum
içersinde güçlü bir yapıya sahip olan bu şahıslar Ergenekon belgelerini rahatlıkla imha
edebilirler. Ayrıca Ergenekon örgütünün nasıl çalıştığına ve Deniz Kuvvetleri içersinde nasıl
yapılandığına dair elde ettiğim çok önemli bir belgeyi de sizlere gönderiyorum. Bu şahıslar
şunlardır: “DENİZ KURMAY KIDEMLİ ALBAY ŞAFAK YÜREKLİ ;

      Şafak YÜREKLİ, Ergenekon Terör Örgütü sanıkları Em. Bnb. Mehmet Zekeriya
ÖZTÜRK’ e, İlyas Çınar’ a, Hasan Ataman Yıldırım’ a ve Levent GÖKTAŞ’ a çeşitli askeri
gizli ibareli belgeleri sızdırmıştır. Ayrıca hiçbir hiyerarşik bağı olmamasına rağmen Cihan G.
isimli şahsa gizli askeri bilgileri sızdırmaktadır. Bunu Ergenekon örgütü adına yapmaktadır.
Ayrıca Ergenekon örgütü üyeleri Şafak YÜREKLİ’ yi desteklemekte ve yükselmesi için
ellerinden geleni yapmaktadır.

      Doğu PERİNÇEK’ in internet ortamındaki faaliyetleri kapsamında kurulmuş olan
“Aydınlık Gelecek Hareketi” adlı mail grubuna üyedir. Bu gruptan sürekli Ergenekon
propagandası yapan mailleri almakta ve bu mailleri Deniz Kuvvetleri mensuplarına servis
etmektedir.

Dezenformasyon, provokasyon amacı taşıyan TSK bünyesinde Ulusalcılık
argümanını kullanarak gizli bir oluşum içersinde bulunmaktadır.Bu yöndeki düşüncelerini
mail olarak paylaşmaktadır. Ayrıca Ergenekon Terör Örgütünün hedefleri doğrultusunda
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Deniz Kuvvetleri içersinde oluşturulan Kafes Eylem Planından da bilgisi vardır. Bu plana el
altından her türlü desteği vermektedir.

       Şafak YÜREKLİ’ nin kullanmaya başladığı Kurmay Başkanı Faruk DOĞAN’ ın
odasında çelik kasanın yanındaki kilitli evrak dolabının arkasında CD ve USB gizlemektedir.
Gizlediği bu CD ve USB’ler özel olarak şifrelenmiştir. Bakıldığında film olarak
görülmektedir. Ancak şifre çözülebilirse içersine ergenekona ait özel dosya ve gündemlerin
bulunduğu göreceksiniz. Ve ofisinde gizlediği SD kartta da çok önemli bilgileri
saklamaktadır.

       Şafak YÜREKLİ Kur. Alb. Tayfun DUMAN ve Kur. Kd. Bnb. Emre
SEZENLER’ i Ergenekon faaliyetleri noktasında koordine etmektedir. Kur. Alb. Tayfun
DUMAN ve Kur. Kd. Bnb. Emre SEZENLER ile otuz yıl öncesine dayanan bir dostluklarının
olduğunu da duymuştum.

     Şafak YÜREKLİ’ nin kuzenlerinden Kemal D. , Ekim örgütü-TDKP-Leninist
Kanat mensubudur. Diğer kuzeni Cihan D. , DHKP/C terör örgütü mensubudur” şeklinde
şüphelinin ismi geçmektedir.

c-Telefon Görüşmeleri:
29.06.2009 tarihinde saat: 18:49’da (Tape No:20269) Dora SUNGUNAY ile şüpheli

Şafak YÜREKLİ isimli şahıs arasındaki telefon görüşmesinde özetle;Şafak’ ın “Tamam
bugün en son ayrıldığımız yer var ya…6:30 da orda oluyorsun” dediği, Dora’ nın “Orası çok
ters bana ha şey yukarıda…Yukarıdaki yeri diyorsun…Tamam oldu” dediği, Şafak’ ın “Yani
en son ayrıldığımız yer” dediği, Dora’ nın “Tamam oldu” dediği, Şafak’ ın “Tamam…6:30
abi ona göre çık ayarla” dediği, Dora’ nın “Tamam tamam herkes mi öyle geliyor ?” dediği,
Şafak’ ın “Evet herkes öyle geliyor” dediği tespit edilmiştir.

d-Örgütsel İrtibatlar:
Levent GÖRGEÇ isimli şahsın savcılık beyanında; “Soruşturma kapsamında

yakalanan Levent BEKTAŞ’tan el konulan “gündemlerim2” isimli dijital veride, yapılacak
işlerle ilgili notlar olduğu ve “2009 2010 yılındaki top adaylarımız Şafak Yürekli Fahri C. Y. ,
Levent Görgeç ilgililere iletilsin” şeklindeki notlar sorulduğunda cevaben;Şafak
YÜREKLİ’nin bir alt devresi olduğunu ve erken terfi ettiği için aynı sınıfta yer aldığı subay
arkadaşı olduğunu beyan etmiştir.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Levent BEKTAŞ isimli şahsın
İstanbulHadımköy Yolu Üzeri San. 1. Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde yapılan aramada elde
e d i l e n  3  N o ’ l u  D V D ’ n i n  i ç e r i ğ i n d e  g i z l e n m i ş  b i r  ş e k i l d e  b u l u n a n ;
“aa/GÜNDEMLERİM/gündemlerim” isimli belgede; “Fabrikatörle görüşüldü Aydınlık
gelecek hareketi daha aktif hale gelmeli. Şafak Yürekli kontrolü elde tutmalı, bahriyede
tanıtım ve dağıtım daha fazla olmalı” şeklinde şüphelinin adının geçtiği, yine aynı belgede
“Şafak ve Fahrican Y.bizim çocuklardan kuvvet bunların terfisi üzerine bina edilecek alt
kadememizdeki yapılanmamız için bu iki isim çok önemli fahri can güney doğu kökenlileri
temsil edecek” şeklinde isminin yer aldığı,

“aa/GÜNDEMLERİM/gündemlerim” isimli belgenin özelliklerine bakıldığında; “En
Son Kaydeden” kısmında şühelinin ismi olan Şafak YÜREKLİ’nin yazılı olduğu,

Yine aynı DVD içerisinde bulunan; “aa/GÜNDEMLERİM/gundemlerim2” isimli
belgede; “2009 2010 yılındaki top adaylarımız Şafak Yürekli, F. Y.,Levent Görgeç ilgililere
iletilsin” şeklinde şüphelinin adının geçtiği ve belgenin özelliklerine bakıldığında; “En Son
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Kaydeden” kısmında Şafak YÜREKLİ yer aldığı,
Yine aynı DVD içerisinde bulunan; “aa/tn” isimli belgede; “MARMARİS'İN KAFES

EYLEM PLANI KAPSAMINA ALINIP ALINMAYACAĞI KUR KD ALB ŞAFAK
YÜREKLİ İLE GÖRÜŞÜLECEK ALB YÜREKLİNİN ÇEKİNCELERİ VARMIŞ (BU
SENE TERFİ YILI) SON KARARI KADİR PAŞA VERECEK EMİR BEKLİYORUZ”
şeklinde isminin geçtiği,

Yine aynı DVD içerisinde bulunan; “aa/Cihan'dan/_Notlar” isimli belgede; “Cihan
G. ile görüşme notları” başlığı ile başlayan notlarda şahsın adının “Magosa Maraş ta Alb.
Şafak Yürekli ile görüşüldü dosyalar ve malzemeler alındı – verildi” şeklinde isminin yer
aldığı,

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan İlyas Çınar isimli şahsın İstanbul İli
Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mahallesiİnönü Caddesi Gülyolu sokak Damgacı Apartmanı A
Blok No: 8 Daire: 8 sayılı ikametinden elde edilen 51 nolu CD içerisindeki “REVÜ” isimli
dosya içerisinde yer alan “dilekim” isimli Excel belgesinde

"DZ.ŞAFAK YÜREKLİ  EKİPTEN
 DZ.KORAY ÖZYURT  EKİPTEN
 DZ.M.NURİ ALACALI EKİPTEN
 DZ.TAYFUN DUMAN  EKİPTEN
 DZ.DORA SUNGUNAY EKİPTEN”
Biçiminde adı geçen 5 kişinin isimlerinin karşılığında 5 kez “EKİPTEN” şeklinde

geçen ibareler ile yine aynı CD içerisindeki “bağlantılarım” isimli şifrelenmiş Excel
belgesinde ŞAFAK YÜREKLİ isminin karşılığında“Beşli gruptan” şeklindeki ibare birlikte
değerlendirildiğinde adı geçen bu 5 kişinin aynı 5’li grubu oluşturdukları ve faaliyette
bulundukları,

Yine aynı CD içerisinde bulunan; “bağlantılarım” isimli şifrelenmiş Excel belgesinde
“adısoyadı maili maili-diğer telefn cep diğercep” başlıkları altında “ŞAFAK YÜREKLİ
safakyurekli@gmail.com safakyurekli@ttnet.net.tr 3124909707 5422412803 5325569131
Beşli gruptan” şeklinde şüphelinin adına yer verildiği,

Yine aynı CD içerisinde bulunan;
“Partiden” isimli klasör içerisinde yer alan “Hatırla” isimli Word belgesinde

“Konferans icin komutanlarla görüş Üniversiteden hocanın getirilmesi işini memet halledecek
Albay Şafak Yürekli den alınanları ilet”,

 “EGE COGRAFI VE JEOMORFOLOJIK OZELLIKLERI”ve “GİZLİ” ibarelerinin
olduğu “GAÇBGSUNU” isimli Powerpoint sunularının özelliklerine bakıldığında; “yazan”
kısımlarında Şafak YÜREKLİ şeklinde isminin geçtiği; NATO HİZMETE ÖZEL ibareleri
bulunan “NATO1 NATONUN GENEL YAPISI” isimli Powerpoint sunusunun ise
özelliklerine bakıldığında “En Son Kaydeden” kısmında Şafak YÜREKLİ şeklinde,

HİZMETE ÖZEL ibarelerinin olduğu; “EK-A LONDRA DEKLERASYONU” ve
“EK-B BIO CERCEVE DOKUMANI” isimli Word belgelerinin özelliklerine bakıldığında
“yazan” kısımlarında Şafak YÜREKLİ şeklinde isminin geçtiği; “ISTH SORULARI” ve
HİZMETE ÖZEL ibareleri bulunan “NATO' NUN GENISLEMESI-TURKIYE'YE FAYDA
VE MAHZURLARI” isimli Word belgelerinin özelliklerine bakıldığında “Yazan” ve “En Son
Kaydeden” kısımlarında Şafak YÜREKLİ şeklinde isminin geçtiği belirlenmiştir.

Ergenekon Terör Örgütü soruşturması kapsamında halen tutuklu olarak yargılanan
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Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK isimli şahsın Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi Hatboyu Sokak
İntaş Sitesi İ Blok No:15/27sayılı adresinde elde edilen; Codegen marka 120 gb Usb harici
harddisk içeriğinde yer alan “\C\KLASÖRLER\Z1\SKA-1\GAÇUBG\GAÇBG.PPT”
belgesindekiPowerPoint sunumunda “Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü” ile ilgili
hazırlanan sunumun “Author” (Yazar) kısmında “Şafak YÜREKLİ” ibaresinin yer aldığı,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Mustafa Levent GÖKTAŞ
isimli şahsın Ankara İli Çankaya İlçesi Simon Bolivar Caddesi Cemal Nadir Sokak Gül
Apartmanı 4/6 Sayılı iş yerinde bulunan Göktaş Hukuk Bürosunda elde edilen 51 No’lu DVD
içeriğinde yer alan “NATO' NUN GENISLEMESI-TURKIYE'YE FAYDA VE
MAHZURLARI” isimli Word belgesinin özelliklerine bakıldığında “Yazan” ve “En Son
Kaydeden” kısımlarında Şafak YÜREKLİ şeklinde ibarenin yazılı olduğu,

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Tayfun DUMAN isimli şahsın Harp
filosu ve Kz. Görev Grup Komutanlığı Gölcük / KOCAELİ sayılı adresinden elde edilen
“Memorex marka 210MB kapasıteli Pocket CD-R” içeriğinde yer alan “TSK'NIN DÜNYA
BARIŞINA KATKILARI” isimli PowerPoint sunusunun özelliklerine bakıldığında “Yazan”
kısmında Şafak YÜREKLİ isminin bulunduğu,

Yine aynı CD içerisinde bulunan “t/arsiv/Yeni Klasör(2)/Weekly” isimli belgenin 9.
paragrafında “Bçvş. Hüseyin B.Alb Safak Yürekli nin adını kullanarak iş yapıyormuş bu konu
ile Ütğm Emrah D. ilgilensin” ibaresinin olduğu.

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Mehmet Şener ERUYGUR
isimli şahsın ADD Genel Başkan odasında elde edilen 7 numaralı CD içerisindeki
“ÖZDENİN BİLGİSAYARI\özden günlük\Diger Dosyalar\Çöp” isimli klasörler içerisinde
yer alan “GİZLİ” ve “EK-1” ibareli “USBİRLİKLERİAMİRALLERKURULU” isimli Word
belgesi içeriğinde “KARARGÂH İÇİ MÜTALAA KAĞIDI” başlıklı “AMİRALLER
KURULU KARARI NO: 2/05” alt başlıklı“Kurul Üyeleri Dışında Toplantıya Katılan
Personel” yan başlığı altında “Dz. Kur. Alb. Şafak YÜREKLİ” şeklinde isminin geçtiği,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılanİbrahim ŞAHİN isimli şahsın
İstanbul İli Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mah. Ozan Sok. No:9/12 sayılı adresinde elde edilen
“NTNORTECH” marka “NT75013009405107” seri numaralı195 ile numaralandırılmış CD
içeriğinde yer alan “\(1) MY_DISC \DİĞER” isimli belge içeriğinde “BDH.PPT” isimli
belgenin özelliklerine bakıldığında “Author” (Yazar) kısmanda “Şafak YÜREKLİ” isminin
yazılı olduğu, belge içeriğinin ise “HİZMETE ÖZEL” ibareli olduğu, ilk slayt’ında “Türk
Silahlı Kuvvetlerinin Dünya Barışına Katkıları” “Mehmet T. Tuğgeneral” başlıklarının
bulunduğu, devam eden slaytlarda bu başlıklarda belirtilen konu hakkında bilgilere yer
verildiği,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılanHüseyin Vural VURAL isimli
şahsın İstanbul İli Kadıköy İlçesi Fenerbahçe Mah. Cengiz Topel Sok. Çıpa Apt No:7/2 sayılı
ikametinden elde edilen 1 No’lu CD içeriğinde yer alan “NATO1 NATONUN GENEL
YAPISI” isimli PowerPoint sunusunun özelliklerine bakıldığında “En Son Kaydeden”
kısmında Şafak YÜREKLİ isminin yer aldığı,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Hasan Ataman Yıldırım’ın
İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Fulya Mahallesi Ali Sami Yen Sokak Yiğitoğlu Apt. No:B7/G
faaliyet gösteren Naryaz Bilgisayar Yazılım ve Tic. Ltd.Şirk. Sayılı adresinden elde edilen 50
nolu CD’nin içeriğinde bulunan “ÖZOK” isimli klasörde; askeri şahıs oldukları



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

değerlendirilen kişilere ait davalarla ilgili yapılacakların bulunduğu liste olan “den” isimli
Excel belgesi ile soruşturmamız kapsamında hakkında işlem yapılan şahısların isimlerinin
bulunduğu ve bu şahıslarla ilgili yapılacakların yazılı olduğu “erg” isimli Excel belgelerinin
özelliklerine bakıldığında “En Son Kaydeden” kısımlarında Şafak YÜREKLİ isminin geçtiği,

Yine aynı CD içerisinde yer alan “gelengiden” isimli klasörde bulunan “GAÇBG”
isimli PowerPoint sunusunun “Yazan” kısmında Şafak YÜREKLİ isminin geçtiği ve aynı
klasör içerisinde yer alan “not” isimli Word belgisinin “Yazan” ve “En Son Kaydeden”
kısımlarında Şafak YÜREKLİ isminin yazılı olduğu, ayrıca “not” isimli Word belgesi
içeriğinde “Güney Doğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü çalışması Mehme Zekeriya Öztürk’e
ulaştırıldı diğer çalışmaların tamamlanması için çocuklara baskı yapılması” şeklinde
ibarelerin yer aldığı,

Yine aynı CD içerisinde yer alan “H.ÖZEL” ibareli “EGE COGRAFI VE
JEOMORFOLOJIK OZELLIKLERI” ile “TSK'NIN DÜNYA BARIŞINA KATKILARI”
isimli PowerPoint sunularının özelliklerine bakıldığında yazan kısımlarında Şafak YÜREKLİ
isminin bolunduğu,

 Yine Hasan Ataman Yıldırım isimli şahsın aynı adresinden elde edilen, 73 no’lu CD
içeriğinde yer alan “TSK'NIN DÜNYA BARIŞINA KATKILARI” isimli PowerPoint
belgesinin özelliklerine bakıldığında “Yazan” kısmında Şafak YÜREKLİ isminin olduğu,

Yine aynı CD içerisinde yer alan; HİZMETE ÖZEL ibarelerinin olduğu;        “EK-A
LONDRA DEKLERASYONU” ve “EK-B BIO CERCEVE DOKUMANI” isimli word
belgelerinin özelliklerine bakıldığında “yazan” kısımlarında Şafak YÜREKLİ isminin
bulunduğu, “ISTH SORULARI” ve HİZMETE ÖZEL ibareleri bulunan “NATO' NUN
GENISLEMESI-TURKIYE'YE FAYDA VE MAHZURLARI” isimli Word belgelerinin
özelliklerine bakıldığında “Yazan” ve “En Son Kaydeden” kısımlarında Şafak YÜREKLİ
isminin yer aldığı,

 İlyas Çınar’dan elde edilen 51 No’lu CD içeriğinde yer alan “EGE COGRAFI VE
JEOMORFOLOJIK OZELLIKLERI” isimli Power Point sunusu ve “EK-A LONDRA
DEKLERASYONU” , “EK-B BIO CERCEVE DOKUMANI”; “ISTH SORULARI” ;
“NATO' NUN GENISLEMESI-TURKIYE'YE FAYDA VE MAHZURLARI” isimli Word
belgeleri ile Hasan ATAMAN Yıldırım’dan elde edilen 50 No’lu CD içeriğinde bulunan
“EGE COGRAFI VE JEOMORFOLOJIK OZELLIKLERI” isimli Power Point sunusu ve
“EK-A LONDRA DEKLERASYONU”, “EK-B BIO CERCEVE DOKUMANI”, “ISTH
SORULARI”, “NATO' NUN GENISLEMESI-TURKIYE'YE FAYDA VE MAHZURLARI”
isimli Word belgelerinin özelliklerinde bakıldığında “Yazan” ve “En Son Kaydeden”
kısımlarında Şafak YÜREKLİ’nin isminin geçtiği ve içeriklerinin aynı olduğu,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Hasan Ataman Yıldırım isimli
şahsın İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Fulya Mahallesi Ali Sami Yen Sokak Yiğitoğlu Apt.
No:B7/G faaliyet gösteren Naryaz Bilgisayar Yazılım ve Tic. Ltd.Şirk. sayılı adresinden elde
edilen Stormax marka Hafıza Kartı içeriğinde;

“\C\Belgelerim\EK-SDENİZALTIHAREKATI” isimli klasörler içeriğinde yer alan
“ÇOK GİZLİ” ibareli “EK-S Denizaltı Harekatı” isimli Word belgesi içeriğinde
“DENİZALTI HAREKATI” başlığı altında Kriz ve Harp dönemlerinde Denizaltı’ların
kullanımı ve hareket tarzına yönelik olduğu değerlendirilen “ÇOK GİZLİ” bilgilerin
bulunduğu ve bu belgenin özelliklerine bakıldığında yazan kısmında “DZ. KUR. YB. ŞAFAK
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YÜREKLİ” ,
Yine aynı hafıza kartının içeriğinde bulunan “\C\Belgelerim\” isimli klasör içeriğinde

yer alan “AĞUSTOS 2002” tarihli “Subay Ayrılışı.” Konulu “ÖZEL” ibareli “H ALTUN
020802” isimli Word belgesi içeriğinde belgenin altında “Şafak YÜREKLİ Deniz Kurmay
Yarbay TCG GELİBOLU Komutanı V.”,

Yine aynı hafıza kartının içeriğinde bulunan “\C\Belgelerim\” isimli klasör içeriğinde
yer alan “ÇOK GİZLİ” ibareli “HRK” isimli Word belgesi içeriğinin “DENİZALTILARIN
İNTİKAL ESASLARI” ile ilgili olduğu ve bu belgenin özelliklerine bakıldığında yazan
kısmında “DZ. KUR. YB. ŞAFAK YÜREKLİ”,

Yine aynı hafıza kartının içeriğinde bulunan “\C\Belgelerim\” isimli klasör içeriğinde
yer alan “ÇOK GİZLİ” ibareli “HRK~1” isimli word belgesi içeriğinin “DENİZALTI
İNTİKAL/EMNİYET ŞERİTLERİ - BEKLEME VE KARAKOL SAHALARI” ile ilgili
olduğu ve bu belgenin özelliklerine bakıldığında yazan kısmında “DZ. KUR. YB. ŞAFAK
YÜREKLİ”,

Yine aynı hafıza kartının içeriğinde bulunan “\C\Belgelerim\” isimli klasör içeriğinde
yer alan “GİZLİ” ibareli “HRK~2” isimli Word belgesi içeriğinin “DENİZALTILARIN
İNTİKAL ESASLARI” ile ilgili olduğu ve bu belgenin özelliklerine bakıldığında yazan
kısmında “DZ. KUR. YB. ŞAFAK YÜREKLİ”,

Yine aynı hafıza kartının içeriğinde bulunan “\C\Belgelerim\” isimli klasör içeriğinde
yer alan “ÇOK GİZLİ” ibareli “HRK~3” isimli Word belgesi içeriğinin “DENİZALTI
HAREKATI” başlığı altında Kriz ve Harp dönemlerinde Denizaltıların kullanımı ve hareket
tarzına yönelik olduğu değerlendirilen bilgilerin bulunduğu ve bu belgenin özelliklerine
bakıldığında yazan kısmında “DZ.KUR. YB. ŞAFAK YÜREKLİ”,

Yine aynı hafıza kartının içeriğinde bulunan “\C\Belgelerim\” isimli klasör içeriğinde
yer alan “ÇOK GİZLİ” ibareli “HRK~4” isimli Word belgesi içeriğinin “DENİZALTI
HAREKATI-GÖREV BÖLÜMÜ” ile ilgili olduğu ve bu belgenin özelliklerine bakıldığında
yazan kısmında “DZ. KUR. YB. ŞAFAK YÜREKLİ”,

Yine aynı hafıza kartının içeriğinde bulunan “\C\Belgelerim\” isimli klasör içeriğinde
yer alan “GİZLİ” ibareli “HRK~5” isimli word belgesi içeriğinin “DENİZALTILARIN
İNTİKAL ESASLARI” ile ilgili olduğu ve bu belgenin özelliklerine bakıldığında yazan
kısmında “DZ. KUR. YB. ŞAFAK YÜREKLİ”,

 Yine aynı hafıza kartının içeriğinde bulunan “\C\Belgelerim\” isimli klasör
içeriğinde yer alan “GİZLİ” ibareli “HRK~6” ; “HRK~7” ; “HRK~8” ve “HRK~9” isimli
Word belgeleri içeriklerinin “DENİZALTI İNTİKAL/EMNİYET ŞERİTLERİ - BEKLEME
VE KARAKOL SAHALARI” ile ilgili olduğu ve bu belgelerin özelliklerine bakıldığında
yazan kısımlarında “DZ. KUR. YB. ŞAFAK YÜREKLİ”,

Yine aynı hafıza kartının içeriğinde bulunan “\C\Belgelerim\” isimli klasör içeriğinde
yer alan “GİZLİ” ibareli “HSH_22” isimli Word belgesi içeriğinin “Hava savunma alt
konsepti ve 21 nci yüzyılda Türk Deniz Kuvvetleri için Hsh Konsepti ve bu konsepte dayalı
kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçların neler olduğu” ile ilgili olduğu ve Takdimci kısmında
“DZ.KUR.YB ŞAFAK YÜREKLİ”; takdim kısmında ise “YARBAY YÜREKLİ, TCG
GEMLİK II. KOMUTANI”,

Yine aynı hafıza kartının içeriğinde bulunan “\C\Belgelerim\” isimli klasör içeriğinde
yer alan “ISTH SORULARI” isimli Word belgesinin özelliklerine bakıldığında “Yazan” ve
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“En Son Kaydeden” kısımlarında “ŞAFAK YÜREKLİ”,
Yine aynı Hafıza Kartı içeriğinde gizlenmiş bir şekilde bulunan “ÇOK GİZLİ”

ibareli “EK-S LAHİKA-1 Denizaltı Harekatı-Görev Bölümü.doc”isimli belgenin 11.05.2009
tarihli İnceleme ve Değerlendirme Raporuna göre “Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri
Kurmay Başkanlığı Karargahı Atina 170900B Şub 03 Mb-01 Trident Deniz Harekat Planı Ek-
S Dz.K.Kur.Bşk.lığı No: 40200 Lahika-1 Denizaltı Harekatı - Görev Bölümü” içerikli olduğu
ve belgenin özelliklerine bakıldığında Author (yazar) kısmında “DZ.KUR. YB. ŞAFAK
YÜREKLİ”,

 
Yine aynı Hafıza Kartı içeriğinde gizlenmiş bir şekilde bulunan “ÇOK GİZLİ”

ibareli “EK-S LAHİKA-2 Denizaltı Harekatı-İntikal Esasları. doc”isimli belgenin 11.05.2009
tarihli İnceleme ve Değerlendirme Raporuna göre “Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri
Kurmay Başkanlığı Karargahı Atina 170900B Şub 03 Mb-01 Trident Deniz Harekat PlanıEk-
S Dz.K.Kur.Bşk.lığı no: 40200 Lahika-2 Denizaltıların İntikal Esasları” içerikli olduğu ve
belgenin özelliklerine bakıldığında Author (Yazar) kısmında “DZ.KUR. YB.ŞAFAK
YÜREKLİ”,

 
Yine aynı Hafıza Kartı içeriğinde gizlenmiş bir şekilde bulunan “ÇOK GİZLİ”

ibareli “EK-S LAHİKA-3 Denizaltı Harekatı-emn. şeritleri bekleme karakol sahaları.doc”
isimli belgenin 11.05.2009 tarihli İnceleme ve Değerlendirme Raporuna göre “Genelkurmay
Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı Karargahı Atina 170900B Şub 03 Mb-01
Trident Deniz Harekat Planı Ek-S Dz.K.Kur.Bşk.lığı No: 40200 Lahika-3 Denizaltı
İntikal/Emniyet Şeritleri - Bekleme ve Karakol Sahaları”içerikli olduğu ve belgenin
özelliklerine bakıldığında Author (yazar) kısmında “DZ.KUR. YB.ŞAFAK YÜREKLİ” ,

Yine aynı Hafıza Kartı içeriğinde gizlenmiş bir şekilde bulunan “ÇOK GİZLİ”
ibareli “EK-SLA~4”isimli belge içeriğinin “Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri
Kurmay Başkanlığı Karargahı Atina170900bŞub 03 Mb-01 Trident Deniz Harekat Planı
Dz.K.Kur.Bşk.lığı No: 40200Ek-SLahika-3 Denizaltı İntikal/Emniyet Şeritleri - Bekleme ve
Karakol Sahaları” olduğu ve belgenin özelliklerine bakıldığında Author (yazar) kısmında
“DZ.KUR. YB. ŞAFAK YÜREKLİ”,

Şeklinde şüphelinin isminin geçtiği saptanmıştır.
İlyas Çınar’dan elde edilen 51 No’lu CD içeriğinde yer alan “GAÇBGSUNU” ile

Hasan ATAMAN Yıldırım’dan elde edilen 50 No’lu CD “GAÇBG” isimli Power Point
belgelerinin “yazan” kısımlarında Şafak YÜREKLİ,50 no’lu CD’deki “gelengiden” isimli
klasör içerisinde yer alan “not” isimli Word belgisinin “Yazan” ve “En Son Kaydeden”
kısımlarında Şafak YÜREKLİ, ayrıca “not” isimli Word belgesi içeriğinde “Güney Doğu
Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü çalışması Mehmet Zekeriya Öztürk’e ulaştırıldı diğer
çalışmaların tamamlanması için çocuklara baskı yapılması” şeklinde ibarelerin geçtiği
görülmektedir.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
Yukarıda açıklanmaya çalışılan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda;
28 Şubat döneminde dayanağını yasalardan almaksızın Deniz Kuvvetleri

Komutanlığı bünyesinde illegal olarak oluşturulan, bu haliyle yasadışı kurulan herhangi bir
örgütten farkı bulunmayan ve bir dönem faaliyetlerde bulunan “batı çalışma grubu”
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unsurlarının günümüzde de önce “irticayla mücadele eylem planı” ardından da “kafes eylem
planı” çerçevesi altında hukuki zemin dışında illegal eylem ve faaliyetlerine devam ettikleri
ortaya çıkmış ancak duyarlı bazı kamu görevlilerinin ihbarları ve yürütülen soruşturmalar ile
illegal eylem ve faaliyetler açığa çıkarılıp deşifre edilmiştir.

Ergenekon örgütünün temel örgütsel dokümanlarından olan “Ergenekon Analiz, Yeni
Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi – İstanbul 29 Ekim 1999”başlıklı;

25 sayfadan oluşan bu doküman Tuncay GÜNEY, Veli KÜÇÜK ve Doğu
PERİNÇEK’ ten ele geçirilmiştir.Dokümanın bazı bölümlerinde özetle;

“Amaç ” başlığı altında;“…Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyen güç odaklarının
yerli iş birlikçi uzantıları olduğu, devletin her kademesine sızdıkları ve hatta TBMM’ ne
girerek iktidar dönemleri bile yaşadıkları, bu nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
faaliyet gösteren Ergenekon’ un daha fazla önem arz ettiği…”

“Kapsam” başlığı altında; “…Ergenekon içinde yer alan TSK mensupları ile
Kemalizm’e ve ülkesine bağlı her meslekten sivillerin organizasyonu ile ortaya çıkacak olan
yeni yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu…”

“İstihbarat ve Örgütlenme”başlığı altında ; “…İstihbaratın öneminden
bahsedildiği…”

 “Yöntem” başlığı altında; “ …21. yüzyılda Ergenekon’un resmi istihbarat
kuruluşlarının yanı sıra legal ve illegal örgütlenmelere karşı mücadele etme zorunluluğu ile
karşı karşıya kalacağı, faaliyetlerini yeni ve gelişmiş yöntemlerle ve faaliyet alanlarını da
geliştirerek sürdürme zorunda olduğu…”

 “21. Yüzyıla girerken dünyada istihbarat ve örgütsel yapılanma ile faaliyet
alanlarının önemi ” ve“Genel” ve “Örnekler” başlıkları altında; “ …Türkiye’nin 21. yüzyılda
entelektüel birikimli, yaratıcı güvenilir insan kaynaklarından istihbarat çalışmalarında
yararlanması gereğinin kaçınılmaz olduğu… , ... Ergenekon’un Türk Silahlı Kuvvetlerinin
değerli personeli dışında entelektüel ve her meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı sivil
personelden yararlanılmasının faydalı olacağı…”

“Terör” başlığı altında; “… 21. yüzyılda en önemli sorunlardan birisinin terör
olacağı, Türkiye için terörün yalnızca toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılması ve bölgesel
istikrarsızlaştırma amacı taşımadığı, bunların yanı sıra Türkiye’nin ticaret ortaklarına yönelik
terör ile Türkiye’nin dış ticaretine büyük darbe vurarak önünün kesilmesinin sağlanmaya
çalışıldığı, bu nedenle terör gruplarının kontrol altında tutulması gerektiği, gereğinde naylon
terör grupları oluşturularak terör dünyasına yön verilmesi ve güçlü istihbarat örgütlerinin
kurguladığı oyunun içinde mutlaka yer alınması gerektiği…”

 “Politikalar” başlığı altında; "…21. yüzyılda dünya politikacılarını ve siyasetçilerini
istihbarat örgütlerinin biçimlendireceği… , … Dünyada var olabilmiş tüm sistemlerin ülke
çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine aykırı ideolojilere ait siyasileri engellediği, bunu ise
Suikast, Dez-Enformasyon yöntemleri ile yaptığı… , … Türk insanının okumadığı, kültürel
anlamda dünya görüşünün gelişmediği, bu nedenle kolayca kandırılabildiği, dolayısıyla Dez-
Enformasyonun olumsuz olduğu, kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe
ulaşabilmek adına her şeyi mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için geriye kalan tek
yolun suikast olduğu…, … suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için siyasi portrelerin
çok ciddi biçimde analiz edilmesi gerektiği,ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyalarının
organize edilerek parlamento da etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmelerinin sağlanması
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gerektiği, bu ve benzer faaliyetlerin tüm dünyada istihbarat örgütlerinin varlık ve görev
nedenleri arasında yer aldığı…”

 “Kontrol dairesi” başlığı altında; “…Bu dairenin varlığından Ergenekon
başkanından başka hiç kimsenin bilgisinin olmaması gerektiği, operasyonlarda yer alması
zorunlu olan bu dairede yer alan ajanların ilk görevinin operasyon alanı içinde bulunmak,
operasyon esnasında temizleme ve ortadan kaldırma gibi işlemlerde doğabilecek sorunları
çözümlemek olacağı, ikinci görevinin ise karşı istihbarat örgütlerinde geçen, yakalanan veya
operasyon amacına aykırı hareket eden herhangi bir ajanı öldürmek olduğu…, …Kontrol
dairesinde görevlendirilecek ajanların mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ve özel
operasyon ünitelerinden seçilmesi gerektiği, bu ajanların merhametsiz olması ve emirleri
doğrudan Ergenekon komutanından alması gerektiği…”belirtilmiş olup yukarıda ismi geçen
şüphelinin,örgütsel doküman içeriğine uygun olarak dokümanda belirtildiği şekilde
Ergenekon silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri bünyesindeki yapılanması içinde yer
aldığı anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Levent BEKTAŞ isimli şahsın
İstanbulKıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1. Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde yapılan
aramada elde edilen 3 No’lu DVD’nin içeriğinde gizlenmiş bir şekilde bulunan;
“aa/GÜNDEMLERİM/gündemlerim” isimli belgede; “Fabrikatörle görüşüldü Aydınlık
gelecek hareketi daha aktif hale gelmeli.   Şafak Yürekli kontrolü elde tutmalı, bahriyede
tanıtım ve dağıtım daha fazla olmalı” şeklinde geçtiği; yine aynı belgede “Şafak ve Fahrican
Y.bizim çocuklardan kuvvet bunların terfisi üzerine bina edilecek alt kadememizdeki
yapılanmamız için bu iki isim çok önemli fahri can güney doğu kökenlileri temsil edecek”
şeklinde isminin geçtiği, şüphelinin Doğu Perinçek ile örgütsel irtibat içinde olduğu
anlaşılmaktadır.

“aa/GÜNDEMLERİM/gündemlerim” isimli belgenin özelliklerine bakıldığında; “En
Son Kaydeden” kısmında Şafak YÜREKLİ şeklinde isminin geçtiği;

Yine aynı DVD içerisinde bulunan; “aa/GÜNDEMLERİM/gundemlerim2” isimli
belgede; “2009- 2010 yılındaki top adaylarımız Şafak Yürekli, F. Y.,,Levent Görgeç, ilgililere
iletilsin” şeklinde isminin geçtiği,

Yine “aa/GÜNDEMLERİM/gundemlerim2” isimli belgenin özelliklerine
bakıldığında; “En Son Kaydeden” kısmında Şafak YÜREKLİ şeklinde isminin geçtiği tespit
edilmiştir.

Yine aynı DVDiçerisinde bulunan; “aa/tn” isimli belgede; “MARMARİS'İN KAFES
EYLEM PLANI KAPSAMINA ALINIP ALINMAYACAĞI KUR KD ALB ŞAFAK
YÜREKLİ İLE GÖRÜŞÜLECEK ALB YÜREKLİNİN ÇEKİNCELERİ VARMIŞ (BU
SENE TERFİ YILI) SON KARARI KADİR PAŞA VERECEK EMİR BEKLİYORUZ”
şeklinde isminin geçtiği,şüphelinin Kafes Eylem Planından haberdar olduğu,destek
verdiği,hakkındaki ihbarın doğrulandığı anlaşılmaktadır.

Yine aynı DVDiçerisinde bulunan; “aa/Cihan'dan/_Notlar” isimli belgede; “Cihan G.
ile görüşme notları” başlığı ile başlayan notlarda şahsın adının “Magosa Maraş ta Alb. Şafak
Yürekli ile görüşüldü dosyalar ve malzemeler alındı – verildi” şeklinde isminin geçtiği
belirlenmiştir.

      Şüpheli Şafak YÜREKLİ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde oluşturulan
Ergenekon Terör Örgütü çatısı altında ve onunla bağlantılı illegal yapılanma içerisinde yer
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almakta olup birçok örgütsel dokümanda ismi geçmektedir.
Şüphelinin kendisinin hazırladığı ya da resmi görevi nedeniyle kendisinde bulunan

ve aralarında çok sayıda Gizli dökümanın da yer aldığı belgeler Ergenekon Terör Örgütüne
yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bulunan kişilerden İlyas Çınar, Hasan Ataman
Yıldırım, Mehmet Zekeriya Öztürk, Levent BEKTAŞ, Mustafa Levent Göktaş, Tayfun
DUMAN, İbrahim Şahin ve Hüseyin Vural Vural isimli kişilerden ele geçirilmiştir. Bu
belgelerde, belgeyi bilgisayarda “yazan” ya da “en son kaydeden” olarak şüpheli Şafak
YÜREKLİ’nin isminin yazılı olması bunun açık ve en büyük kanıtıdır.

Görevi gereği kendisinde bulunan veya rütbesinin verdiği avantajdan yararlanarak
illegal olarak elde ettiği düşünülen ve ülkemizin savunması için önem taşıyan çok sayıdaki
elektronik belgeyi Ergenekon Terör Örgütüyle bağlantılı kişilere ulaştırması şüphelinin görev
yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden çok Ergenekon Terör Örgütüne hizmet ettiğini gözler
önüne sermektedir.

Özellikle mail ihbarındaki iddiaları doğrulayacak şekilde, İlyas Çınar ve Hasan
Ataman Yıldırım’ın aynı kaynaktan beslendiği ve bu kaynağın şüpheli Şafak YÜREKLİ
olduğu ve şüphelinin Mehmet Zekeriya Öztürk ve Levent BEKTAŞ ile de örgütsel irtibat
içersinde olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Soruşturma sırasında şüpheli hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin
30.06.2009 tarih ve2009/76 sayılı kararı ile terör örgütü adına faaliyette bulunmaktan
“yüklenen suçun niteliği ve mevcut delil durumuna göre CMK’nun 109/3-a maddesi uyarınca
yurt dışına çıkamamak suretiyle adli kontrol altına alınmasına” karar verilmiştir.

Şüpheli Şafak YÜREKLİ’nin Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı olarak faaliyet
yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından,

 
Şüpheli Şafak YÜREKLİ’nin eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör

örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri

gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.
 
15- Şüpheli Dora SUNGUNAY
a-Savunmaları:
  Savcılık beyanı
Muvazzaf asker olması nedeniyle emniyette ifadesi alınmayan şüpheli; 1986 yılında

Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olduğunu, 1986-1988 yılları arasında TCG
Adatepe Muhribinde, 1988-1995 yılları arasında İstanbul Hücumbot Filosunda yer alan TCG
Volkan, TCG Kartal, TCG Rüzgar, TCG Yıldız gemilerinde görev yaptığını 1996-1998 yılları
arasında Deniz Harp Akademisinde öğrencilik yaptığını ve mezun olduğunu 1998-2002 yılları
arasında TCG Pelikan ve TCG Yıldız gemilerinde komutan olduğunu, 2002 yılında Donanma
Komutanlığında Konsept Şube Müdürlüğü Plan ve Proje subaylığına atandığını, 2003-2004
yıllarında İngiltere Kraliyet Kolejinde İleri Düzey Komuta ve Kurmay kolejini bitirdiğini,
2004 yılında Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı Yunanistan Kıbrıs Daire
Başkanlığı Yunanistan Şube Müdürlüğünde Deniz Sorunları Proje Subayı olarak görev
yaptığını, Aynı yıl yurtdışı daimi göreve seçildiğini, 2005-2008 yılı Ağustos ayına kadar
NATO'nun deniz unsur komutanlığında plan prensipler ve sivil asker işbirliği
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başkanlığındaharekat plan daire başkanı olarak İngiltere Northwood'da görev yaptığını,
şuanda Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Avrupa Şube
Müdürlüğü görevinde bulunduğunu, herhangi bir sendika, dernek ve benzeri bir kuruluşa
üyeliğinin olmadığını, 0532 424 3… numaralı hattın kendi adına kayıtlı hattı olduğu,
çoğunlukla eşi tarafından kullanıldığını, dsungunay@hotmail.com,dsungunay@yahoo.com,
d.sungunay@tsk.mil.tr isimli e-mail adreslerini kullandığını, hotmail adresini yaklaşık 2000
yılından beri kullanmakta olduğunu,

Ali Türkşen’ in sınıf arkadaşı olduğunu, Halen SAT Grup Komutanı olarak görev
yaptığını, kendisi ile uzun zamandan beri görüşmediğini, İsmi geçen diğer şahısları ise
tanımadığını,

Aydın Ortabaşı’ nın Harp Akademisinde öğretim üyesi olduğunu, herhangi bir
irtibatının olmadığını,

İbrahim Koray ÖZYURT’ un Deniz Lisesinde ve Harp Akademisinde kendisinden
bir üst sınıfında olduğunu, kendisi ile bu vesile ile tanıştıklarını, İrtibatının iş icabı telefonla
devam ettiğini, Bu şahısla TCG Adatepe gemisinde 1,5 yıl çalıştığını, hücumbot Filosunda
ayrı gemilerde görev yaptıklarını,

Levent GÖRGEÇ' i uzaktan tanıdığını, ancak hiçbir irtibatının söz konusu
olmadığını,

Mert YANIK ile Deniz Harp Akademisinde birlikte okuduklarını, Kendisi ile
irtibatının devam etmediğini,

Muharrem Nuri ALACALI’ nın Deniz Lisesi ve Deniz Harp Akademisinde bir üst
sınıfta olduğunu, o tarihlerde samimiyetinin olmadığını, hücumbot filosunda ayrı gemilerde
görev yaptıklarını,

Şafak YÜREKLİ ve Tayfun DUMAN ile Deniz Harp Akademisinde aynı sınıfta
olduklarını, Mezuniyetten sonra kendisi ile herhangi bir irtibatının söz konusu olmadığını,

Aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan işlem Serdar Öztürk, Cengiz
Can Erol, Ahmet Şafak Serpin, Dilek Bozkaya, İlknur Özkan, Zuhal Azeri, Hülya Metin
isimli şahıslardan hiçbirini tanımadığını, bu kişilerle herhangi bir irtibatının söz konusu
olmadığını, Serdar Öztürk' ün ismini sadece basından duyduğunu,

ERGENEKON dokümanı ile ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmadığını,
Erdal Şenel isimli şahsı tanımadığını, Karanlık Savaş Konsepti ismini de ilk defa

duyduğunu, bu hususta herhangi bir bilgi sahibi olmadığını,
ERGENEKON Terör Örgütüsoruşturmasında ele geçen dokümanlar ve dokümanların

içerikleri hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını beyan ettiği,
Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi, Kuvvayi Milliye Derneği, Vatansever

Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Derneği, Büyük Hukukçular Birliği Derneği, Ayasofya
Derneği, Büyük Güç Birliği Derneği, Ulusal Birlik Hareketi Platformu, Kuvva-i Milliye
Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kırmızı Beyaz isimli dernekler ile ilgili herhangi bir
irtibatı ve üyeliğinin olmadığını,

ÇYDD'ni basından duyduğunu, TGB ve ÇEV ile ilgili herhangi bir bilgi sahibi
olmadığını,

Cumhuriyetçi Çalışma Grubu hakkında bilgi sahibi olmadığını, böyle bir grup
içerisinde herhangi bir faaliyet yürütmediğini,

2003-2004 yıllarında yapılması planlanan SARIKIZ, AYIŞIĞI, YAKAMOZ ve
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ELDİVEN kod adlı darbe planları ile ilgili bir bilgisinin olmadığını,
02.02.2009 tarihinde Beykoz Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık alan

içerisinde, toprağa gömülü vaziyette bulunan mühimmat ve patlayıcı maddeler ile ilgili bilgi
sahibi olmadığını, bu mühimmatın kimler tarafından saklandığını da bilmediğini,

Beykoz Poyraz Köyü Keçilik Mevkii 138 Ada/Parsel İçerisinde Binaları Olan Tarla
Ve Bahçe İle Çevresinde 21-25.04.2009 tarihlerinde yapılan kazı çalışmaları neticesinde ele
geçen mühimmat ile ilgili konuları sadece medyadan izlediğini, bu mühimmatın kimin
tarafından saklandığı, gömüldüğü ve kime ait olduğu hususunda bilgi sahibi olmadığını,

07.01.2009 tarihinde yakalanan İlyas Çınar’ ın ikametinden ele geçirilen ve
içeriğinde kendisinin de geçtiği dokümanlar hakkında, İlyas Çınar'ın adını medyadan
duyduğunu, bu kişi ile bir irtibatının söz konusu olmadığını, belgeler içerisinde ismi geçen
Albay D. B ve D. Ö isimli şahsıları da tanımadığını,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içerisine sızdırılmışistihbarat amaçlı bir fuhuş
çetesinin varlığından herhangi bir bilgi ve ilgisinin bulunmadığını, Cevat B. isimli şahsı
tanımadığını, metin içinde ismi geçen Alb.Z.’ınAlbay T. Z olabileceğini ama tam emin
olmadığını, T. Z ile 1985 yılından beri herhangi bir irtibatının söz konusu olmadığını,

24.05.2009 tarihinde gelen ihbar mailinde isimleri geçen Hüseyin Vural Vural, Sevgi
Erenerol ve Muzaffer Tekin isimli şahısları tanımadığını, bu kişilerle herhangi bir irtibatının
bulunmadığını, kendisinin DHKP/C örgütü ile de bir irtibatının bulunmadığını, bu örgütün
açılımını dahi bilmediğini,

24.05.2009 tarihinde saat 12.53’te (İhbar No:5309 ile) mail ihbarında anlatılan
faaliyetlerle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını, böyle bir faaliyet içerisinde de yer de
almadığını,

 Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan İlyas Çınar isimli
şahıstan elde edilen “51” nolu CD’ nin içinde kendisine ait olan biyografinin Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının intranet sitesine girildiğinde Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev
yapanların nerelerde görev yaptığının kolaylıkla bulunabildiğini ve İlyas Çınar’ın da kendisi
ileilgili özlük bilgilerini bu yolla elde etmiş olabileceğini, ayrıca Personel Başkanlığından da
elde edilebileceğini,

Yine İlyas Çınar’ ın 51 nolu CD’ si içerisinde; “Ulusal Güvenlik Str” isimli Word
belgesi içersinde 6 Ocak 2003 tarihli yapmış olduğu tezin, genelde Harp Akademilerinden
mezun olanların tezlerinin bir suretinin Akademiye, bir suretinin kütüphaneye gittiğini, kendi
tezinin İlyas Çınar isimli şahsın bu yolla temin edilmiş olabileceğini,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan İlyas Çınar isimli
şahıstan elde edilen “51” nolu CD’ nin yapılan incelemesinde; “Revü” klasörü içerisinde;
“dilekim” isimli xls belgesinde; “DZ, DORA SUNGUNAY EKİPTEN” ifadesinden herhangi
bir bilgi sahibi olmadığını,

Akademide okurken hizmete özel Powerpoint dosyaların hazırlandığını, hazırlanan
dosyaları öğrenci ve öğretim üyelerine takdim ettiklerini, bir suretini akademiye teslim
etiklerini, kendisi tarafından hazırlanan tarafından hazırlanan “SİLAHLI KUVVETLER
AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI” başlıklı 45 sayfalık “HİZMETE ÖZEL” ibareli sunununbu
suretle elde edilmiş olabileceğini, ayrıca İlyas Çınar' dan elde edildiği belirtilen Powerpoint
dosyasının içeriğini şuanda bilemediğini,

Aynı CD içerisinde; “12345” şeklinde nümerik şifrelenmiş “bağlantılarım,xls” isimli
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dosyanın içeriğinde kendisine ait iletişim bilgilerini İlyas Çınar'ın nasıl temin ettiğini
bilmediğini, bu bilgilerin Personel Başkanlığından temin edilmesinin de muhtemel olduğunu,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında kamu davası açılan Hüseyin Vural
Vural isimli şahsın ikametinde elde edilen 1 Nolu CD’ nin içerisindeki belgede “AD, RESİM,
DORACIĞIM VE EŞİ HÜLYA HANIM MÜGE VE SEVGİ Erenerol’A ÖZEL
SELAMLARINI VE MUZAFFERİN DE KATILACAĞI YENİ BİR GEZİYE KATILMA
DİLEKLERİNİ İLETMEYİ UNUTMA” derken ne kastedildiği, Muzaffer Tekin, Sevgi
Erenerol ve Hüseyin Vural Vural ile herhangi bir geziye veya faaliyetine katılıp katılmadığı
sorulduğunda;A. Ç’nın Deniz Harp Okulunda alt döneminde olduğunu, bu vesile ile ismini
duyduğunu, ancak kendisi ile irtibatının bulunmadığını, Albay N.A’ ın da harp okulunda bir
üst döneminde olduğunu, kendisinin Genel Kurmayda çalıştığını ve iş icabı irtibatının
bulunduğunu, S. G’ ın Deniz Kuvvetlerinde çalıştığını, kendisinin sınıf arkadaşı olduğunu,
Y.B’ nun alt devresi olduğunu, kendisi ile bir irtibatının bulunmadığını, Hüseyin Vural Vural,
Sevgi Erenerol ve Muzaffer Tekin’i tanımadığını Hüseyin Vural Vural' dan temin edilen CD
içerisindeki kendisi ile ilgili notun kurgu olduğu kanaatinde olduğunu,

 Yine aynı CD içerisinde; “modules,php-name=News&file=article&sid=12” isimli
belgenin internet sayfası olduğu ve içeriğinde Genelkurmaydaki TİKKO’ cu başlığı altında;
“Dz, Kur,Yb, Dora Sungunay ile Doğu Perinçek arasından su sızmıyor, Sungunay gerek
Perincek gerekse de diğer bağlantıları ile TİKKO ve DHKP-C yasadışı örgütlerine bilgi
sızdırıyor, Sungunay daha önce yasadışı sol faaliyetlerinden dolayı hakkında işlem yapılan
Aydın Ş. ile de sürekli irtibat halinde olmasına rağmen bu ilişkisini saklasa da Genelkurmay
içinde bile sol söylemlerde bulunacak kadar gözü kara, Çevresine desteklerinin çok
yukarılardan olduğu söylentisini yayıyor,” şeklinde haber hakkında ise,Doğu Perinçek' i
sadece basından duyduğunu, irtibatının bulunmadığını,

Aydın Ş.’nin Deniz Harp Okulundan arkadaşı olduğunu, kendisinin albayken
emekliye ayrıldığını, Emekliliğinden sonra kendisi ile herhangi bir irtibatının söz konusu
olmadığını, TİKKO ve DHKP/Cörgütleri ile bağlantısının söz konusu olmadığını, bu
örgütlerin açılımlarını dahi bilmediğini,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında kamu davası açılan Tuncay Özkan’ ın
deposunda elde edilen dokümanlarında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında mezhepçi
yapılanma ve DHKPC ile irtibatlı subaylar başlığı adı altında Yüzbaşı Dora Sungunay (Deniz
Harp Akademisi K, Lığı Lider) şeklinde isminin geçtiği tespit edilmiş, Tuncay Özkan isimli
şahısla ilişkileri, Mezhepçi yapılanma ve DHKP-C örgütüyle ne tür bir bağlantısı olduğu,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında böyle yapılanmanın var olup olmadığı, var ise bunların
kimlerden oluştuğu ve belgede geçen “Yüzbaşı Dora Sungunay (Deniz Harp Akademisi K,
Lığı Lider)” şeklinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındı DHKP-C örgütünün Lideri
pozisyonunda olduğunun doğru olup olmadığı konusunda; Tuncay Özkan’ ı şahsen
tanımadığını, gazeteci olması hasebiyle ismini duyduğunu, kendisinin Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı içerisinde olduğu belirtilen mezhepçi yapılanma ve DHKP/C örgütü ile bir
ilgisinin bulunmadığını, bu tür doküman ve belgelerde isminin neden yer aldığını da
bilmediğini,

 Ergenekon soruşturması kapsamında hakkındakamu davası açılan Mustafa Hüseyin
Buzoğlu’ ndan çıkan 48 Nolu CD’ nin yapılan incelemesinde; “Selamettin tellioğlu.doc”
isimli dosyada, “SOK HABER! Genelkurmay’da bir TİKKO’ cu” başlığının altında,
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“Sunguay Deniz Lisesi’nden atılmış olan Cahit ÜREN’ in abisi Cemil ÜREN’ le de sıkça
görüşüyor, Bu görüşmeleri, Beyoğlu Lions Kulübü ve Boğaziçi Lions Kulübünde
yapıyorlar…” şeklinde ibareler hakkında; Mustafa Hüseyin Buzoğlu’ nu tanımadığını, bu
şahıs ile herhangi bir irtibatının söz konusu olmadığını, Cahit Üren’inDeniz Lisesinde
kendisinin sınıf amiri olduğunu, Şuanda nerede olduğunu, ne iş yaptığını bilmediğini, Cemil
Üren’ iise tanımadığını,herhangi bir Lions kulübü ile ilgisinin bulunmadığını, böyle bir
kulüpte görüşme yapmadığını,

Hasan Ataman Yıldırım’ ı tanımadığını, ismini de duymadığını, kendisine herhangi
bir belge vermediğini,

Dursun Çiçek’in Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında şube müdürü
olarak görev yaptığını bildiğini, kendisi ile herhangi bir ilgi ve irtibatının söz konusu
olmadığını,Genel Kurmay'a tayin olduktan sonra kendisini tanıdığını,

E. A’yı da tanımadığını, bu kişi ile herhangi bir faaliyetinin söz konusu olmadığını,
Erbay ÇOLAKOĞLU’ u tanımadığını,
Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı belirtilen İrticayla Mücadele Eylem Planı ile

ilgili bilgi ve ilgisinin bulunmadığını, beyan etmiştir.
 
 
  Sorgu beyanı
Kendisine yüklenen suçla ilgili olarak C,Savcılığında ayrıntılı ifade verdiğini ve

savunmasını yaptığını, bu savunmasının geçerli olduğunu ve tekrar beyan etmiştir.
b-Elde Edilen Deliller:
Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan

155 mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat:12.53’te İhbar No:5309 sayılı mail ihbarında;
“SAYIN YETKİLİLER Ben Deniz Kuvvetleri bünyesinde çalışan bir askerim.

İsmimi veya rütbemi söylemem kendimi ve daha önemlisi ailemi tehlikeye atacağından bu
bilgileri açıklamamamı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Sizlere birlikte çalıştığım ve
Ergenekonüyesi Deniz Kuvvetleri mensubu bazı şahıslar hakkında bilgi vermek istiyorum.
Sizlere şahıslardan temin ettiğim belge ve dokümanları gösterdikçe ne kadar haklı olduğumu
anlayacaksınız. Bu şahıslar Ergenekon adına faaliyetlerde bulunmakta ve Deniz Kuvvetleri
içerisinde örgütün propagandasını yapmaktadır. Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan,
onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu
kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve bugüne kadar çeşitli
eylemleri hayata geçirilmiş olan kafes eylem planıdır ve bu eylem planının içerisinde K. D. S.
K. …… den, Koramiral ….. tan tutunda alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50’ye
yakın kişinin yer aldığını gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler
yaparak ülkede Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması,
Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın
kuruluşları aracılığı ile Ergenekon’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim
vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak
hükümetin içeriden ve dışarıdan baskı altına alınması ve ülkü gündemini değiştirerek
Ergenekon davasının boşa çıkarılmasıdır. Aslında bu bilgileri doğrudan savcılara iletmek
istiyordum ancak postanelere güvenmediğim ve başka da bir yol bulamadığım için size
iletiyorum. En kısa sürede Ergenekon savcılarına bu bilgileri iletin. Yapılan operasyonlar ve
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ev aramaları sonucu sizlere bahsedeceğim şahıslar ellerinde bulanan Ergenekon belgelerini
evlerinde çıkararak daha güvenli olduğunu düşündükleri iş yerlerine getirdiler. Bunların
aranmayacağını düşünmektedirler. Bu şahıslara ait belgelerinde yerlerini size yazacağım
ancak buraların aranması sivil savcılıkça yapılmalıdır. Aksi takdirde size bahsedeceğim hiçbir
belgeye ulaşamazsınız. Buralarda askeri makamlarca arama yapıldığı takdirde kurum
içersinde güçlü bir yapıya sahip olan bu şahıslar Ergenekon belgelerini rahatlıkla imha
edebilirler. Ayrıca Ergenekon örgütünün nasıl çalıştığına ve Deniz Kuvvetleri içersinde nasıl
yapılandığına dair elde ettiğim çok önemli bir belgeyi de sizlere gönderiyorum. Bu şahıslar
şunlardır:

     KUR. KD. ALB. DORA SUNGUNAY
Dora Sungunay’ ın DHKP/C ve Ergenekon örgütü ile bağlantısını Deniz Kuvvetleri

içersinde neredeyse bilmeyen kalmadı. Zaten kendisinin de bu durumu pek fazla sakladığı
söylenemez. Hemen, hemen her samimi ortamda gururlanarak bu durumu ifade eder.

Dora Sungunay, Ergenekon davasının sanıkları H. Vural Vural, Sevgi Erenerol ve
Muzaffer Tekin ile sıkı irtibat içersindedir. Ergenekon tarafından sürekli desteklenmekte ve
yükselebilmesi için Ergenekon örgütü her türlü desteği vermektedir…”

Şeklindearalarında şüphelinin de bulunduğu rütbeli subaylar hakkında ihbarın
bulunduğu tespit edilmiştir.

Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan
155 mail ihbar hattına 29.06.2009 tarihinde saat 19.17’de İhbar No:6683 sayılı mail ihbarında;

“Son günlerde ülkemizin gündemini meşgul eden Dursun Çiçek ismi etrafında
yapılan tartışmalar benim gibi çok sayıda TSK mensubunu rahatsız etmektedir. Size Dursun
Çiçek isimli bu cuntacı şahıs hakkında konuşulan konularla ilgili bilgi vermek istiyorum...

      DHKP-C mensubu olan ve Türk solu irtibatlı olarak Dursun albay ile faaliyet
gösteren Dz.Kur.Kd.Alb. Dora Sungunay da aynı ekiptendir

       Deniz Kuvvetleri içerisinde Ergenekon adına faaliyet gösteren mezhepçi ve
DHKP-C merkezli yapılanma içerisinde Kur.Kd.Alb. Muharrem Nuri Alacalı,
Kur.Kd.Alb.Dora Sungunay, Kur.Kd.Alb.T. Z, Kur.Kd.Alb.N. A, Yb.O.U birlikte yer
almaktadırlar.(isimler savcılığımızca kodlanmıştır) Bu yapılanma Dz.K.K. personeline
yönelik istihbarat faaliyetleri yürütmekte ve örgütsel toplantılarda aldıkları kararları
uygulamaktadırlar. DHKP-C mensubu olduğu herkes tarafından bilinen Dora Sungunay
Ergenekona hizmet ederken üniformasını kendisine kalkan olarak kullanmaktadır. Yüce Türk
Milletinin DHKP-C terörü yüzünden verdiği şehitlerin kemikleri sızlamaktadır…” şeklinde
şüphelinin de isminin geçtiği ihbarın yapıldığının tespit edildiği,

c-Telefon Görüşmeleri:
29.06..2009 tarihinde saat 18.49’da (Tape No:20269) Dora SUNGUNAY ile Şafak

YÜREKLİ’ nin görüşmesindeözetle;
Şafak’ ın “Tamam bugün en son ayrıldığımız yer var ya” dediği,Dora’ nın“Evet”

dediği, Şafak’ ın“Tamam 6:30 da orda oluyorsun” dediği,Dora’ nın“Orası çok ters bana ha
şey yukarıda.. Yukarıdaki yeri diyorsun…Tamam oldu” dediği, Şafak’ ın “Yani en son
ayrıldığımız yer”dediği, Dora’ nın “Tamam oldu”dediği, Şafak’ ın “6:30 abi ona göre çık
ayarla”dediği, Dora’ nın “Tamam tamam herkes mi öyle geliyor ?” dediği, Şafak’ ın “Evet
herkes öyle geliyor”dediği, Dora’ nın “ Tamam oldu sağol”dediği, belirlenmiştir.

d-Örgütsel İrtibatlar:
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Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında kamu davası açılan İlyas Çınar’dan
ele geçen 51 nolu CD içersinde; - “Revü” isimli dosya içerisinde “Dilekim” isimliExcel
belgesinin olduğu, içerisinde; “DZ.ALB. D.B KADIN DÜŞKÜNÜ AMA DİLEKİN
KONTRÖLÜNDE” ile başlayan, “DZ DORA SUNGUNAY Ekipten” ile biten “1” sayfalık
belge olduğu,

İlyas Çınar isimli şahıstan elde edilen “51” nolu CD’ nin yapılan incelemesinde;
“12345” şeklinde nümerik şifrelenmiş “bağlantılarım.xls” isimli dosyanın içeriğinde; “Dora
Sungunay dsungunay@hotmail.com sungunay@donankom.dzkk 3124482…–5324243…”
şeklinde isim ve iletişim bilgilerinin yer aldığı

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında kamu davası açılanHüseyin Vural
Vural’dan elde edilen 1 nolu CD içersinde; “modules.php-name=News&file=article&sid=12”
isimli belgenin internet sayfası olduğu ve içeriğinde “Genelkurmaydaki TiKKO’cu Dz.
Kur.Yb. Dora Sungunay ile Doğu Perinçek arasindan su sizmiyor. Sungunay gerek Perincek
gerekse de diger baglantilari ile TiKKO ve DHKP-C yasadısı orgutlerine bilgi sızdırıyor”
şeklinde haber olduğu,

“papagezresim” isimli belgede: papa hazretlerinin kabrine ait, müge tekin
hanımefendiden aldığım resimleri vereceklerim ibaresiyle başlayan “…dz. alb. dora
sungunay------3 ad., dz. alb. nuri alacalı, …” isimleri ile devam eden ve“toplam=10 ad. resim
. doracığım ve eşi hülya hanımn müge ve sevgi erenerol’a özel selamlarını ve muzafferin de
katılacağı yeni bir geziye katılma dileklerini iletmeyi unutma” ibaresiyle biten toplamda bir
sayfadan oluşan belge olduğu,

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Levent BEKTAŞ ‘ın
İstanbul Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu Üzeri San. 1. Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde yapılan
aramada elde edilen 3 nolu DVD içerisinde; “\ac\aa\GÜNDEMLERİM\gundemlerim2.doc”
isimli belge içerisin de “Plan Prensipler (C.G, S. O. K, Dora Sungunay),” şeklinde isminin yer
aldığı,tespit edilmiştir.

 Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında kamu davası açılan Tuncay Özkan’ın
Küçükçekmece ilçesi Halkalı Dereboyu caddesi No: 14 sayılı deposunda elde edilen doküman
ve dijital malzemelere ait inceleme tutanağında; “Deniz Kuvvetleri komutanlığında Mezhepçi
yapılanma ve DHKPC ile irtibatlı subaylar” başlığı adı altında “Yüzbaşı Dora Sungunay
(Deniz Harp Akademisi K. Lığı Lider)” şeklinde isminin yer aldığı,

 Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Mehmet Adnan Akfırat’ın
İstanbul İli Fatih İlçesi Çakırağa Mahallesi Cerrahpaşa Caddesi No:5/9 sayılı adresinden elde
edilen “13” numaralı dokümanda “DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’nda
MEZHEPÇİ YAPILANMA ve DHKP/C İLE İRTİBATLI SUBAYLAR” başlığı altında
“Yzb.Dora SungunayDnz.Harp Akademisi K.lığı LİDER” şeklinde isminin geçtiği
belirlenmiştir.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
28 Şubat döneminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde “Batı Çalışma

Grubu” adıyla faaliyet yürüten ve oluşumu herhangi yasal bir kaynağa dayanmayan illegal
yapılanmanın, faaliyetlerine halen son vermediği ve günümüzde “İrticayla Mücadele Eylem
Planı” ardından da “Kafes Eylem Planı” çerçevesi altında yasadışı eylem ve faaliyetlerine
devam ettikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yasa dışı olan bu yapılanmanın illegal eylem ve
faaliyetleri ancak bazı kamu görevlilerinin ihbarları ve yürütülen soruşturmalar ile açığa
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çıkarılıp deşifre edilmiştir.
Ergenekon örgütünün temel örgütsel dokümanlarından olan “Ergenekon Analiz, Yeni

Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi – İstanbul 29 Ekim 1999”başlıklı;
25 sayfadan oluşan bu doküman Tuncay GÜNEY, Veli KÜÇÜK ve Doğu

PERİNÇEK’ ten ele geçirilmiştir.Dokümanın bazı bölümlerinde özetle;
“Amaç ” başlığı altında;“…Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyen güç odaklarının

yerli iş birlikçi uzantıları olduğu, devletin her kademesine sızdıkları ve hatta TBMM’ ne
girerek iktidar dönemleri bile yaşadıkları, bu nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
faaliyet gösteren Ergenekon’ un daha fazla önem arz ettiği…”

“Kapsam” başlığı altında; “…Ergenekon içinde yer alan TSK mensupları ile
Kemalizm’e ve ülkesine bağlı her meslekten sivillerin organizasyonu ile ortaya çıkacak olan
yeni yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu…”

“İstihbarat ve Örgütlenme”başlığı altında ; “…İstihbaratın öneminden
bahsedildiği…”

 “Yöntem” başlığı altında; “ …21. yüzyılda Ergenekon’un resmi istihbarat
kuruluşlarının yanı sıra legal ve illegal örgütlenmelere karşı mücadele etme zorunluluğu ile
karşı karşıya kalacağı, faaliyetlerini yeni ve gelişmiş yöntemlerle ve faaliyet alanlarını da
geliştirerek sürdürme zorunda olduğu…”

 “21. Yüzyıla girerken dünyada istihbarat ve örgütsel yapılanma ile faaliyet
alanlarının önemi ” ve“Genel” ve “Örnekler” başlıkları altında; “ …Türkiye’nin 21. yüzyılda
entelektüel birikimli, yaratıcı güvenilir insan kaynaklarından istihbarat çalışmalarında
yararlanması gereğinin kaçınılmaz olduğu… , ... Ergenekon’un Türk Silahlı Kuvvetlerinin
değerli personeli dışında entelektüel ve her meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı sivil
personelden yararlanılmasının faydalı olacağı…”

“Terör” başlığı altında; “… 21. yüzyılda en önemli sorunlardan birisinin terör
olacağı, Türkiye için terörün yalnızca toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılması ve bölgesel
istikrarsızlaştırma amacı taşımadığı, bunların yanı sıra Türkiye’nin ticaret ortaklarına yönelik
terör ile Türkiye’nin dış ticaretine büyük darbe vurarak önünün kesilmesinin sağlanmaya
çalışıldığı, bu nedenle terör gruplarının kontrol altında tutulması gerektiği, gereğinde naylon
terör grupları oluşturularak terör dünyasına yön verilmesi ve güçlü istihbarat örgütlerinin
kurguladığı oyunun içinde mutlaka yer alınması gerektiği…”

 “Politikalar” başlığı altında; "…21. yüzyılda dünya politikacılarını ve siyasetçilerini
istihbarat örgütlerinin biçimlendireceği… , … Dünyada var olabilmiş tüm sistemlerin ülke
çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine aykırı ideolojilere ait siyasileri engellediği, bunu ise
Suikast, Dez-Enformasyon yöntemleri ile yaptığı… , … Türk insanının okumadığı, kültürel
anlamda dünya görüşünün gelişmediği, bu nedenle kolayca kandırılabildiği, dolayısıyla Dez-
Enformasyonun olumsuz olduğu, kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe
ulaşabilmek adına her şeyi mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için geriye kalan tek
yolun suikast olduğu…, … suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için siyasi portrelerin
çok ciddi biçimde analiz edilmesi gerektiği,ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyalarının
organize edilerek parlamento da etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmelerinin sağlanması
gerektiği, bu ve benzer faaliyetlerin tüm dünyada istihbarat örgütlerinin varlık ve görev
nedenleri arasında yer aldığı…”

 “Kontrol dairesi” başlığı altında; “…Bu dairenin varlığından Ergenekon
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başkanından başka hiç kimsenin bilgisinin olmaması gerektiği, operasyonlarda yer alması
zorunlu olan bu dairede yer alan ajanların ilk görevinin operasyon alanı içinde bulunmak,
operasyon esnasında temizleme ve ortadan kaldırma gibi işlemlerde doğabilecek sorunları
çözümlemek olacağı, ikinci görevinin ise karşı istihbarat örgütlerinde geçen, yakalanan veya
operasyon amacına aykırı hareket eden herhangi bir ajanı öldürmek olduğu…, …Kontrol
dairesinde görevlendirilecek ajanların mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ve özel
operasyon ünitelerinden seçilmesi gerektiği, bu ajanların merhametsiz olması ve emirleri
doğrudan Ergenekon komutanından alması gerektiği…”belirtilmiş olup yukarıda ismi geçen
şüphelinin,örgütsel doküman içeriğine uygun olarak dokümanda belirtildiği şekilde
Ergenekon silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri bünyesindeki yapılanması içinde yer
aldığı anlaşılmıştır.

      Şüpheli Dora Sungunay’ın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde oluşturulan
Ergenekon Terör Örgütü ile doğrudan bağlantılı olan ve Ergenekon Terör Örgütünün amaçları
doğrultusunda faaliyet gösteren illegal yapılanma içerisinde yer aldığı ve birçok örgütsel
dokümanda isminin geçtiği tespit edilmiştir.

 Ergenekon Terör Örgütü hakkında yürütülen soruşturmada hakkında kamu davası
açılan Hüseyin Vural Vural’dan elde edilen bir CD içerisindeki “modules.php-
name=News&file=article&sid=12” isimli internet sayfası şeklindeki belgede
“Genelkurmaydaki TiKKO’cu Dz. Kur.Yb. Dora Sungunay ile Doğu Perinçek arasindan su
sizmiyor. Sungunay gerek Perincek gerekse de diger baglantilari ile TiKKO ve DHKP-C
yasadisi orgutlerine bilgi sızdırıyor”biçiminde yazılmış bir haberde, şüphelinin Ergenekon
terör örgütü yöneticisi olmak suçundan halen tutuklu olarak yargılanan Doğu Perinçek ile
ilişkisinden bahsedilmektedir.

“papagezresim” isimli belgede de “…doracığım ve eşi hülya hanımın müge ve sevgi
erenerol’a özel selamlarını ve muzafferin de katılacağı yeni bir geziye katılma dileklerini
iletmeyi unutma” ibarelerinde geçen Sevgi Erenerol ile Muzaffer Tekin de Ergenekon Terör
Örgütü hakkında açılan davada halen tutuklu olarak yargılanmaktadırlar.

Ergenekon Terör Örgütü hakkında açılan davada halen tutuklu olarak yargılanan
sanıklar Tuncay Özkan’ın deposunda hem de Mehmet Adnan Akfırat’ta ele geçen
dokümanlarda “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Mezhepçi Yapılanma ve DHKP/C İle
İrtibatlı Subaylar” başlığı altında “Yzb.Dora SungunayDnz.Harp Akademisi K.lığı LİDER”
şeklinde şüphelinin isminin geçmesi de oldukça anlamlıdır.

Bundan başka, yine Ergenekon Terör Örgütü soruşturması kapsamındaki Levent
BEKTAŞ ‘ın iş yerinde yapılan aramada elde edilen 3 nolu DVD içerisindeki
“\ac\aa\GÜNDEMLERİM\gundemlerim2.doc” isimli belge içerisinde “Plan Prensipler (C.G,
S. O. K, Dora Sungunay, )” şeklinde şüphelinin isminin yer alması dikkat çekicidir.

Yukarıda açıklanan belgelerdeki bilgiler ve ayrıca hakkında kamu davası açılan İlyas
Çınar isimli sanıktan ele geçirilen örgütsel dokümanlarda şüpheliden “EKİPTEN” şeklinde
bahsedilmesi karşısında şüpheli Dora Sungunay’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde
oluşturulan ve Ergenekon Terör Örgütü çatısı altında faaliyet yürüten illegal yapılanma
içerisinde yer aldığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Ergenekon Terör Örgütüne karşı yürütülen soruşturmalarda ele geçirilen temel
örgütsel dokümanlarda, Ergenekon Terör Örgütünün stratejilerinden birisinin de naylon terör
örgütleri kurmak, içlerine sızmak ve yönetmek (DHKP-C,Hizbullah vb.) olduğu açıkça
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yazılmakta olup bu konuya ilişkinaçıklamalar önceki iddianamelerimizde ayrıntısıyla yer
almıştı. Bu kapsamda,haklarında kamu davası açılan ve halen İstanbul 13.ACM’de yargılanan
farklı Ergenekon Terör Örgütü sanıklarından “Deniz Kuvvetleri Komutanlığında mezhepçi
yapılanma ve DHKP-C ile irtibatlı subaylar” başlığı altındaki dokümanın ele geçirilmesi ve bu
dokümanda şüphelinin deisminin yer alması örgütün “farklı terör örgütlerine sızmakve
yönetmek stratejisinin” halen yürürlükte olduğunun göstergesidir.

Şüphelinin sevkedildiği mahkemece Ergenekon Terör Örgütü adına faaliyette
bulunma suçu sebebiyle “yüklenen suçun niteliği ve mevcut delil durumuna göre CMK 109/3-
a maddesi uyarınca yurt dışına çıkamamak suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar
verilmiştir.

Şüpheli Dora SUNGUNAY’ın, Muzaffer TEKİN, Sevgi ERENEROL, Doğu
PERİNÇEK, İlyas ÇINAR, Hüseyin Vural VURAL ve Levent BEKTAŞ ile örgütsel irtibat
içerisinde bulunduğu, Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı olarak faaliyet yürüttüğü ve
örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından,

Şüpheli Dora SUNGUNAY’ın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör
örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri
gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.

16- Şüpheli Tayfun DUMAN
a-Savunmaları:
Savcılık beyanı
  Muvazzaf asker olması nedeniyle emniyette ifadesi alınmayan şüpheli;1985 yılında

Deniz Harp Okulundan mezun olduğunu, 1985–1990 yılları arasında Gayret gemisinde,
1991–1993 yılları arasında eğitim botunda görev yaptığını, 1993–1996 yıllarında Kocatepe
gemisinde görev yaptığını, 1996–1998 yılları arasında Deniz Harp Akademisinde öğrencilik
yaptığını, 1998–2000 yıllarında İstanbul Boğaz Komutanlığında, 2000–2003 yıllarında
Trakya ve Muavenet gemilerinde, 2003–2004 yıllarında taktik okul Gölcük'de,2004–2006
yıllarında Gediz gemisinde, 2006–2008 yıllarında Kuzey Deniz Saha Komutanlığında, 2008
yılı Temmuz ayından itibaren Harp Filosu Komutanlığında Gölcükte Kurmay Başkanlığı
görevini yürütmekte olduğunu,

Yeşil pasaportunun olduğunu, yurtdışına Azerbaycan'a gittiğini, Azerbaycan Deniz
Kuvvetleri Komutanlığında 6 ay danışmanlık yaptığını,

Bugüne kadar güvenlik kuvvetlerince hakkında yasal bir işlem yapılmadığını,
herhangi bir sendika, dernek ve benzeri bir kuruluşa üyeliğinin bulunmadığını, daha önce ve
şimdi kullanmış olduğu telefon numaralarından 0532 3847… numaralı hattın kendisi adına
kayıtlı olduğunu, bu hattı 1997 yılından beri kullandığını, kendisi adına bir de 0532 4266…
numaralı hattın var olduğunu, ancak eşi tarafından kullanıldığını, ayrıca 0544 6343…
numaralı kullanmadığı bir hattının daha oluğunu,

Daha önce ve şimdi kullanmış olduğu e-mail adreslerinin 1tayfunduman@gmail.com
ve tayfunduman@superposta.com adresleri olduğunu, gmail adresini Kuzey Deniz Saha
Komutanlığında aldığını, diğerini de 2004 yılından bu yana kullanmakta olduğunu,

Mustafa Levent Göktaş'ı tanımadığını, ismini gazetelerden duyduğunu,
Aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Levent BEKTAŞ ile Gayret

gemisinde beraber çalıştıklarını, Levent BEKTAŞ emekli olduktan sonra 2008 yılı Mayıs
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veya Haziran ayı içerisinde telefonla görüştüklerini, diğer şüphelileri tanımadığını,
Kendisinin ERGENEKON belgesi ile ilgili bir bilgisinin olmadığını, bu belgenin

ismini sadece basından duyduğunu,
Yine bu güne kadar gözaltına alınan şüphelilerden ele geçen “DEVLETİN

YENİDEN YAPILANMASI ÜZERİNE ile “DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI
ÜZERİNE ÖNERİLER”,Karanlık Savaş Konsepti isimli dokümanlarla ilgili de herhangi bir
bilgi sahibi olmadığını,

Uluslar arası Noel Baba Barış Konseyi, Kuvvayi Milliye Derneği, Vatansever
Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Derneği, Büyük Hukukçular Birliği Derneği, Ayasofya
Derneği, Büyük Güç Birliği Derneği, Ulusal Birlik Hareketi Platformu, Kuvva-i Milliye
Derneği, ADD ve Kırmızı Beyaz isimli dergi ile herhangi bir irtibatının söz konusu
olmadığını,

Cumhuriyetçi Çalışma Grubu ile ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, böyle
bir grup içerisinde faaliyet yürütmediğini,

2003–2004 yıllarında yapılması planlanan SARIKIZ, AYIŞIĞI, YAKAMOZ ve
ELDİVEN kod adlı darbe planlarından kendisinin 2003–2004 yıllarında Gölcük'te bulunan
taktik okulunda yarbay olarak görev yaptığını, bahsedilen darbe planları ile ilgili bilgi sahibi
olmadığını,

02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık
alan içerisinde, toprağa gömülü vaziyette ele geçen mühimmatın kimler tarafından gömüldüğü
hususunda da bir bilgi sahibi olmadığını,

İlimiz Beykoz İlçesi Poyraz Köyü Keçilik Mevkiinde 21-25.04.2009 tarihlerinde
yapılan kazı çalışmaları neticesinde ele geçen patlayıcılar hakkındaki bilgisinin basından
duyduklarından ibaret olduğunu, bu mühimmatın kimlertarafından gömüldüğü hususunda
bilgisinin olmadığını, bu olayla ilgisinin de bulunmadığını,

Ali Türkşen’in akademide bir alt sınıfta olduğunu, bu vesile tanıdığını, mezun
olduktan sonra kendisiyle irtibatının devam etmediğini, kendisinin şuanda kurtarma sualtı
komutanlığında görev yaptığını, isimleri belirtilen diğer kişileri ise tanımadığını,

Şafak YÜREKLİ'yi tanıdığını, sınıf arkadaşı olduğunu, iş ve görev icabı bu kişi ile
irtibat ve diyalogunun söz konusu olduğunu,

Muharrem Nuri ALACALI’nın da Harp Okulundan sınıf arkadaşı olduğunu,
mezuniyetten sonra da irtibatının devam ettiğini,

Dora Sungunay’ın akademiden sınıf arkadaşı olduğunu, mezuniyetten sonra
kendisiyle irtibatının kesildiğini, kendisini burada gördüğünü,

Levent GÖRGEÇ ile aynı dönemde Gölcük'te farklı gemilerde gemi komutanlığı
yaptıklarını, bu vesile ile tanıdığını, ancak irtibatlarının devam etmediğini,

Mert YANIK’ın akademiden sınıf arkadaşı olduğunu, irtibatının devam etmediğini,
Aydın Ortabaşı’nın akademide hocaları olduğunu, kendisinin akademide ders

verdiğinde emekli olduğunu, ancak mezuniyetten sonra kendisiyle irtibatının devam
etmediğini,

07.01.2009 tarihinde yakalanan İlyas Çınar’ın ikametinden ele geçirilen 51 No’lu
CD’nin “revü” İsimli klasör içeriğinde, “dilekim” , “kızlar” , “Masaj” , “soner özbal”isimli
Excel dosyaları ile “notlar” isimli bir Word dosyasında, denizci askeri personel olduğu
değerlendirilen bazı şahısların yanlarında, “kadın düşkünü ama dilekin kontrolünde”, “bize
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çok yakın” “ekipten” şeklinde tabirlerin kullanıldığı, Cengiz Can Erol isimli şahsın irtibat
kuracağı kişilerin bir listesinin yapıldığı, yapılan bu listenin bayan isimlerinden ve telefon
numaralarından oluştuğu, listenin sonunda da safakserpin@yahoo.com mail adresini kullanan
Ahmet Şafak SERPİN’den detaylı bilgi alınabileceği şeklinde bilgiler bulunduğu, Zuhal Azer’
in isminin karşılığında irtibat bilgisi olarak “FATİH-5326253128.(Fatih'in Ekibinden Cevat
A.Bozbıyık'ta Zuhal'in Kontrolünde).. Kemalettin-5423115093.(Kemalettin ALB.Z. La Direkt
Temasta)” şeklinde bir not bulunduğu, Dilek Bozkaya’nın isminin karşılığında irtibat bilgisi
olarak “Serdar(Avkt)-5327727720.(avukat bize yakın, Mustafa Levent''le sıkı irtbatı
var)..Hakkı-5362959785..Beşir-5323244409..Dinçer-5327497591” şeklinde bir not
bulunduğu, belgelerde isimleri geçen bazı bayanlarla ilgili değerlendirme yapıldığı anlaşılmış,
Eryamanile alakalı “Azeriye sölensin Eryaman dikkat çekmş. Orası çok sık kllanılmamalı”
şeklinde bir not olduğu, Fatih ile alakalı olarak da Zuhal isimli şahsa hitaben yazıldığı
değerlendirilen “Fatih ten alacaklarını çabuk alsın zaman daralıor. Bu kadar da yavaşlık
olmamalı daha hızlı hareket edelim adamlar durumu çakabilir” şeklinde notların yazıldığı
tespit edildiği açıklanarak sorulduğunda; İlyas Çınar’ın Deniz Harp Okulunda okurken alay
komutanı olabileceğini ancak şuanda tam olarak hatırlamadığını, İlyas Çınar ile
emekliliğinden önce ve sonra irtibatının olmadığını, T. Z. nin sınıf arkadaşı olduğunu,
kendisinin Gölcükte 2.Hücum Bot Komodoru olduğunu,

07.01.2009 tarihinde yakalanan İlyas Çınar’ın ikametinden ele geçirilen 51 No’lu
CD’nin yapılan incelemesinde, “revü” isimli bir klasör bulunduğu tespit edilmiştir. “revü”
İsimli klasör içeriğinde, “dilekim” , isimli Excel belgesinin içeriğinde;

“DZ.ALB.D. B. KADIN DÜŞKÜNÜ AMA DİLEKİN KONTROLÜNDE;
DZ.D. Ö.        BİZZE ÇOK YAKIN
DZ.ŞAFAK Yürekli    EKİPTEN
DZ.KORAY ÖZYURT     EKİPTEN
DZ.M.NURİ Alacalı    EKİPTEN
DZ.Tayfun Duman    EKİPTEN
DZ.DORA SUNGUNAY   EKİPTEN”
şeklinde isminin geçtiği belge ile ilgili olarak; Albay D. B.' i isim olarak bildiğini,

ancak tanışıklığının olmadığını, İlyas Çınar'dan elde edilen CD içerisinde kendi ismimin
karşısına niçin "ekipten" yazıldığı hususunda bir bilgisinin olmadığını, ekip derken ne
kastedildiği hususunda bir bilgisinin bulunmadığını,

24.05.2009 tarihinde saat 12.53’te(İhbar No:5309) yapılan mail ihbarındaki bazı
askeri şahısların Ergenekon Terör Örgütü adına yaptığı bir faaliyete vakıf olmadığını,

24.05.2009 tarihinde saat 12.53’te (İhbar No:5309 ile) gelen mail ihbarında isimleri
geçen şahıslardan Em. Bnb. Mehmet Zekeriya Öztürk, İlyas Çınar, Hasan Ataman Yıldırım,
Levent Göktaş ve C. G. isimli şahısları tanımadığını, bu kişilerle ilgili herhangi bir irtibatının
söz konusu olmadığını,

24.05.2009 tarihinde saat 12.53’te (İhbar No:5309 ile) gelen mail ihbarında “Şafak
Yürekli Kur. Alb. Tayfun Duman ve Kur. Kd. Bnb. Emre Sezenler’ i Ergenekon faaliyetleri
noktasında koordine etmektedir. Kur. Alb. Tayfun Duman ve Kur. Kd. Bnb. Emre Sezenler ile
otuz yıl öncesine dayanan bir dostluklarının olduğunu da duymuştum”ibarelerinde geçen
Emre Sezenler’ i çocukluğundan beri tanıdığını, Yalova'da yazlıklarının bulunduğunu, Emre
Sezenler’in de Yalova'ya geldiklerini bu nedenle tanıdığını, kendisinin halen Deniz Harp
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Okulunda görev yaptığını, ihbar içeriğinin doğru olmadığını ve kabul etmediğini,
24.05.2009 tarihinde saat 12.53’te (İhbar No:5309 ile) gelen mail ihbarında; “Tayfun

Duman’ ın iş yerinde internete bağlandığı iş yerinde kullandığı bilgisayar çok önemlidir. Bu
bilgisayardan Ergenekon yazışmalarını yapmışlardır. Ancak yapılan operasyonlar sonucu bu
bilgileri sildiklerini duydum. Sildikleri bu bilgiler arasında Muharrem Nuri Alacalı’ nın
hazırladığı Metin Ataç’ ın günlükleri de vardır. Nuri Alacalı Ergenekon’un talimatı ile Metin
Ataç hakkında bilgi topluyor, zafiyetlerini tespit ediyor ve kurum dışından bir yerlere bu
bilgileri servis ediyor”şeklinde bilgilerde geçen Muharrem Nuri ALACALI’nın Metin Ataç' ın
genel sekreteri olduğunu, kendisi halen bu görevde bulunduğunu, ayrıca kendisine ait çalışma
ofisinde internetin bağlı olmadığını, mail ihbarını kabul etmediğini, Muharrem Nuri
ALACALI' nın Metin Ataç' ın günlüklerini tuttuğu konusunda da bir bilgi sahibi olmadığını,
Muharrem Nuri ALACALI' nın Metin Ataç hakkında bilgi topladığı ve zafiyetlerini belirleyip
kurum dışına servis ettiği hususunda da bir bilgisinin bulunmadığını,

24.05.2009 tarihinde saat 12.53’te (İhbar No:5309 ile) gelen mail ihbarında; şüpheli
ile ilgili olarak; “ Tayfun Duman’ ın Ergenekon içersindeki diğer önemli bir görevi de Türk
Solu grubunu yönlendirmek ve Türk Solu grubunun Ergenekon ile bağlantısını sağlamaktır.
Ayrıca ofisinde çalışma masasının sağındaki duvara sabitlenmiş buzdolabının altında da
örgüte ait belgelerin bulunduğu CD’ ler bulabilirsiniz” şeklinde bilgilerde geçen Türk Solu
grubu hakkında bilgisinin ve ilgisinin olmadığını, işyerinde yapılan aramada elde edilen
CD'de Türk Solu grubu ile ilgili yazı ve bilgilerin olduğunu ilk defa o zaman öğrendiğini,
kendisinin işyerinde bulunduğu belirtilen CD'den haberinin olmadığını, Türk Solu dergisini de
takip etmediğini, bu dergi ile ilgisinin bulunmadığını,

04.06.2009 günü İstanbul 11 Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili arama kararına istinaden
Harp Filosu ve Kuzey Görev Grup Komutanlığında kullanmakta olduğu odada elde edilen
POCKET CD-R ibareli CD’nin yapılan incelemesinde “Tayyipikimvuracak” isimli klasörün
içerisinde ; “Dünyadan”, “Gökçe Fırat - İşte millet işte sine”, “Gökçe Fırat - Safları
sıklaştırın__”, …, “Tayyip’i kim vurmak ister_files”, “Türksolu Gazetesi İnternet
Sitesi_files”, isimli klasörlerde ise yukarıda belirtilen html dokümanlarına ait “GIF Image”ler
ile ilgili olarak; Türk Solu grubu hakkında bilgi ve ilgisinin olmadığını, işyerinde yapılan
aramada elde edilen CD'de Türk Solu grubu ile ilgili yazı ve bilgilerin olduğunu ilk defa o
zaman öğrendiğini, kendisinin işyerinde bulunduğu belirtilen CD'den haberinin olmadığını,
Türk Solu dergisini de takip etmediğini, bu dergi ile ilgisinin bulunmadığını,

Saat 10.30 gibi Mahkeme kararına istinaden İstanbul Ataşehir'deki evinin arandığını
eşinin kendisine bildirdiğini, işyerinin aranacağını da kendisi bu vesile ile öğrendiğini,
işyerinde nöbetçi savcı, emniyet görevlileri ve Merkez Komutanlığı görevlileri, askeri savcı,
adli müşavir nezaretinde saat 11.45'den sonra arama yapıldığını, ele geçirilen CD işyerindeki
makam odasındaki buzdolabının arkasındaki motor kısmında ele geçirildiğini, ele geçirilen
CD'de hiç toz olmadığın, ele geçirilen CD’nin kesinlikle kendisine ait olmadığını, bu CD'yi
buzdolabının arkasına yerleştirenlerin tespitini talep ettiğini,

Kendisinin 20 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında tatbikat nedeniyle işyerinde
bulunmadığını bu nedenle makam odasını kullanmadığını, hakeza çeşitli defalar kendisine
bağlı olan gemileri denetlemek için komutanlarına refakat ettiğini, bu vesile ile odasından
ayrıldığı tarihlerde bu CD’nin odasına yerleştirilmiş olabileceğini,

24.05.2009 tarihinde gönderilen “Sayın Yetkililer” ibaresi ile başlayan 5309 nolu e-
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mail ihbar ekinde gönderilen; Adı, Soyadı, Rütbe, Görev Bölge, Ev Tel, İş Tel, Cep Tel, mail
1, mail, 2, NOT şeklinde şematik listede ; “Kerem E. Yb. Gölcük- Kocaeli Kocaeli
Üniversitesindeki örgütlenmeyi takip eder. Liselere girildi Tayfun Duman ekibi bilir” şeklinde
isminin geçtiği belge ile ilgili; K. E.’in, Turgutreis gemisinin komutanı olduğunu, bu vesile ile
tanıdığını kendisinin Gölcük'te görev yaptığını, mail ihbarında geçen ve K. E.' in Kocaeli
Üniversitesindeki örgütlenmeyi takip ettiği ve liselere girildiği hususunda bilgi sahibi
olmadığını, mail ihbarında geçen "Tayfun Duman ekibi bilir" ibaresi ile neyin kastedildiğini
bilmediğini, gemi komutanlığının çok önemli olduğunu, gemi komutanının kolay kolay görev
mahallini terk edemeyeceğini, K. E.' in Kocaeli üniversitesinde akademik çalışma yapıp
yapmadığını bilmediğini,

Yine POCKET CD-R ibareli CD’nin yapılan incelemesinde “revize1” isimli Excel
belgesinde; “İrfan Tınaz listesi” isimli sayfada isim listesi olduğu ve karşılarında adreslerinin
olduğu ve bazı isimlerin karşılığında “Adres bulunacak” şeklinde not ile ilgili; İrfan Tınaz’ın,
Deniz Kuvvetleri eski komutanı olduğunu, ancak tanışıklığının bulunmadığını, CD içerisinde
yer alan ve İrfan Tınaz listesi olarak bahsedilen listedeki kişilerin bir kısmını ismen bildiğini,
ancak hiçbiri ile şahsi tanışıklığının bulunmadığını, CD’nin kendisine ait olmadığı için
içeriğinde yer alan bazı isimlerin karşısında "adresi bulunacak" şekline neden not
düşüldüğünü bilmediğini,

04.06.2009 günü İstanbul 11. Ağırceza Mahkemesinin ilgili arama kararına istinaden
Harp Filosu ve Kuzey Görev Grup Komutanlığında kullanmakta olduğu odada yapılan
aramada elde edilen POCKET CD-R ibareli CD’nin kendisine ait olmadığını, CD içerisinde
olduğu belirtilen belgeyi de kendisinin hazırlamadığını, bu nedenle bu notlarla ilgili herhangi
bir şey diyemeyeceğini, CD de yer alan belgelerde ele geçen M. S. B.’ın firkateyn harp filoya
ait staj merkezinde eğitim gören yüzbaşı olduğunu, tanıdığını ancak samimiyetinin
olmadığını, filoda tanıdığı Kemalettin isimli herhangi bir şahısın bulunmadığını, görev yaptığı
yerde yelken kulübü olup olmadığını bilmediğini,

Levent BEKTAŞ ile 2008 yılı Mayıs ayı içinde bir kez görüştüğünü,
Hasan Ataman Yıldırım isimli şahsı tanımadığını, akademide yapmış oldukları

takdimlerin bir CD'de toplandığını, kendilerinden sonraki dönemlere aktarıldığını, bu
takdimlerin herkes de olduğunu, bu şahısın da bu şekilde elde etmiş olabileceğini,

İlyas Çınar isimli şahsı tanımadığını, İlyas Çınar' dan elde edilen 51 numaralı CD’nin
içerisindeki mail adresleri ve telefon numaralarının kendisine ait ve doğru olduğunu,
kendisinin bu bilgileri İlyas Çınar' a vermediğini, bu bilgiler intranet üzerinden veya tanıştığı
kişilere verdiği kartvizitlerden elde edilmiş olabileceğini,

Dursun Çiçek ile evveliyata dayanan tanışıklığının olmadığını, ilk defa adliyede
gördüğünü,

Vedat Selvitop isminin yabancı gelmediğini, ancak bu şahsın nerede görev yaptığını
bilmediğini,

Kendisi halen Harp Filosu Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını, Deniz Kuvvetleri
içerisinde herhangi bir kadrolaşma faaliyetinin söz konusu olmadığını, bu nedenle mail
içerisinde geçen kendisi ile ilgili kısımları kabul etmediğini,

Dursun ÇİÇEK tarafından hazırlandığı tespit edilen İrticayla Mücadele Eylem Planı
ile ilgili bilgi sahibi olmadığını, beyan etmiştir.

Sorgu beyanı
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Kendisine yüklenen suçla ilgili olarak C.Savcılığında ayrıntılı ifade verdiğini, bu
savunmalarını tekrar ettiğini beyan etmiştir.

b-Elde Edilen Deliller:
 1-Ataşehir İlçesi Sinpaş Koru konutları Defne blok Daire:36 sayılı adreste yapılan

aramada;
-Ergün POYRAZ ın yazmış olduğu “Musanın Gülü” ile “Musanın çocukları Tayyip

ve Emine” isimli (2) adet kitap,
2-Harp filosu ve Kz. Görev Grup Komutanlığı Gölcük / KOCAELİ sayılı adreste

yapılan aramada;
-1 adet Memorex marka 210MB kapasıteli Pocket CD-R elde edilmiştir.Şüpheliden

elde edilen ve soruşturma dosyasında bulunangizli belgeler Adli emanetimizin 2010/11
sırasında emanete alınmıştır.

Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan
155 mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat12.53’te İhbar No:5309 sayılı mail ihbarında;

“SAYIN YETKİLİLER Ben Deniz Kuvvetleri bünyesinde çalışan bir askerim.
İsmimi veya rütbemi söylemem kendimi ve daha önemlisi ailemi tehlikeye atacağından bu
bilgileri açıklamamamı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Sizlere birlikte çalıştığım ve
Ergenekonüyesi Deniz Kuvvetleri mensubu bazı şahıslar hakkında bilgi vermek istiyorum.
Sizlere şahıslardan temin ettiğim belge ve dokümanları gösterdikçe ne kadar haklı olduğumu
anlayacaksınız. Bu şahıslar Ergenekon adına faaliyetlerde bulunmakta ve Deniz Kuvvetleri
içerisinde örgütün propagandasını yapmaktadır. Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan,
onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu
kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve bugüne kadar çeşitli
eylemleri hayata geçirilmiş olan kafes eylem planıdır ve bu eylem planının içerisinde K. D. S.
K. …… den, Koramiral ….. tan tutunda alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50’ye
yakın kişinin yer aldığını gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler
yaparak ülkede Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması,
Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın
kuruluşları aracılığı ile Ergenekon’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim
vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak
hükümetin içeriden ve dışarıdan baskı altına alınması ve ülkü gündemini değiştirerek
Ergenekon davasının boşa çıkarılmasıdır. Aslında bu bilgileri doğrudan savcılara iletmek
istiyordum ancak postanelere güvenmediğim ve başka da bir yol bulamadığım için size
iletiyorum. En kısa sürede Ergenekon savcılarına bu bilgileri iletin. Yapılan operasyonlar ve
ev aramaları sonucu sizlere bahsedeceğim şahıslar ellerinde bulanan Ergenekon belgelerini
evlerinde çıkararak daha güvenli olduğunu düşündükleri iş yerlerine getirdiler. Bunların
aranmayacağını düşünmektedirler. Bu şahıslara ait belgelerinde yerlerini size yazacağım
ancak buraların aranması sivil savcılıkça yapılmalıdır. Aksi takdirde size bahsedeceğim hiçbir
belgeye ulaşamazsınız. Buralarda askeri makamlarca arama yapıldığı takdirde kurum
içersinde güçlü bir yapıya sahip olan bu şahıslar Ergenekon belgelerini rahatlıkla imha
edebilirler. Ayrıca Ergenekon örgütünün nasıl çalıştığına ve Deniz Kuvvetleri içersinde nasıl
yapılandığına dair elde ettiğim çok önemli bir belgeyi de sizlere gönderiyorum. Bu şahıslar
şunlardır: …

Kur. Kd. Alb. Tayfun Duman:
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    Bu şahsın bilgisayarında Deniz Kuvvetleri içersinde bulunan Ergenekon
mensuplarının bütün yazışmalarını bulabilirsiniz. Ancak yapılan operasyonlar sonucu bunların
silindiğini duymuştum. Bu bilgisayarı kendilerine üst olarak seçmişlerdir. Ergenekon adına
yapılan bütün fişleme vs. gibi örgüte yazılan raporlar bu şahsın iş yerinde kullandığı
bilgisayarındadır.

Tayfun Duman’ ın Ergenekon içersindeki diğer önemli bir görevi de Türk Solu
grubunu yönlendirmek ve Türk Solun grubunun Ergenekon ile bağlantısını sağlamaktır.
Ayrıca ofisinde çalışma masasının sağındaki duvara sabitlenmiş buzdolabının altında da
örgüte ait belgelerin bulunduğu CD’ ler bulabilirsiniz” şeklinde bilgiler içermektedir.

 
24.05.2009 tarihli 5309 nolu ihbarın ekinde; “84 KEREM EREN 20702011340 YB.

GÖLCÜK- KOCAELİ Kocaeli Üniversitesindeki örgütlenmeyi takip eder. Liselere girildi
Tayfun Duman ekibi bilir” şeklinde ibareler bulunmaktadır.

29.06.2009 tarihinde saat:19.17’te ihbar no:6683 nolu dursun çiçek konulu mail
ihbarında;

“...Dz.Kur.Kd.Alb. Tayfun Duman Dz.KK içerisinde kadrolaşmayı yürütmektedir…”
şeklinde ismi geçmektedir.

 
Şüpheli Tayfun DUMAN’ın Harp Filosu ve Kuzey Görev Grup Komutanlığında

kullanmakta olduğu odada yapılan aramada buzdolabının altında elde edilen POCKET CD-R
ibareli CD’nin yapılan incelemesinde;

“t” isimli klasör içerisindeki, “arsiv” klasör içerisindeki “Yeni Klasör (2)” isimli
dosya içerisindeki “revize1” isimli xls dosyası içerisinde; “BASIN LİSTESİ” başlığı
altındabir çok gazeteci ismininveyine aynı “xls” belgesi içerisinde “İrfan Tınaz listesi” isimli
belge de, bir çok eski bakan, general, bürokratın isim ve adreslerinin bulunmaktadır.

Yine aynı “xls” belgesi içerisinde “Çelik Arsel” isimli belgede;
       Bir çok kuruluşun yetkilileri, işadamları, yazar araştırmacı, emekli büyükelçiler,

yabancı işadamları başlıkları altında birçok şahsın isminin olduğu,
“Weekly” isimli “doc” dosya içerisinde Notlar başlığı altında;
“Notlar
       -Ev ofis yazlık anne evi baba evi her yer temizlenecek hiçbir şey kalmayacak

kalması gereken bir şey toplantıya gelecek karar verilecek bireysel hareket yok aksi durumda
herkes kendi katlanır

      -Cep telefonu Cep telefonu Cep telefonu !!!!!!!! başkasının üzerine almakta
çözüm değil

-Grup görüşmeleri iptal düzensiz peryodlarda sadece ilgililer görüşecek
     -Rütbe farkı, aynı yerde çalışmış olmamak vs Tanışıklığını mantıklı izah

edemeyenler kesinlikle görüşmeyecek
     -Bu seneki terfi listesini tekrar gözden geçirelim son duruma göre Alb. Tayfun

Duman hazırlayacak
    -m. s. b. ile hafta sonu yelken klubünde görüşülecek kemalettin onu takip ettirsin
-Yapıdaki ayrık otlarını süreç içerisinde tasfiye edelim bülentten başlayalım
    -Tayfun Duman ve Emre Sezenler deki eski resimler imha edilsin internet

facebook ve mailde kesinlikle resim paylaşılmasın
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    -Bçvş. Hüseyin Büyükkarakaya Alb Safak Yürekli nin adını kullanarak iş
yapıyormuş bu konu ile Ütğm Emrah Dündar ilgilensin” şeklinde örgütsel dokümanın olduğu,

     “Resimler” isimli klasör içerisinde; birçok porno içerikli fotoğraf ve video olduğu,
“Tayyipikimvuracak” isimli klasörün içerisinde “tayyipikimvuracak” ve

“Türksolumart09” isimli klasörler olduğu,
“HARPESIR” isimli power point belgesi açılamamış olup, “HARPESIR” isimli

power point belgesinin üzeri sağ klikten “Özellikleri” tıklayıp,“Özet”’i tıkladığımızda açılan
pencerede “Kaynak”başlığı altında Yazan bölümünde “Tayfun Duman” isminin geçtiği, “En
Son Kaydeden” bölümünde “MAHMUT ŞENERx” isminin geçtiği, “Oluşturulma Tarihi”
bölümünde “04.05.1997 02.05”, “Son Kaydetme Tarihi” bölümünde “05.05.1997 00.08”
şeklinde kayıtlı bulunduğu görülmektedir.

c-Örgütsel İrtibatlar:
25.05.2009 günüsaat 18.48’ de (Tape No: 20035)İbrahim Koray ÖZYURT isimli

şahıs ile Tayfun DUMAN isimli şahıs arasında yapılan telefon görüşmesi özetle; Tayfun
Duman’ ın “KORAY, nerdesin oğlum?” dediği, İ.Koray ÖZYURT’ un“Ya olum ne
söyleyeceksen söyle hadi, uğraştırma beni zamanım yok.” dediği, Tayfun DUMAN’
ın“Kardeşim eeee cep telefonundan konuşmam, söyleyeceğim.”dediği,İ.Koray ÖZYURT’
un“E askeri hattım açık. Yirmi sıfır biri (20 01) ara.” dediği, Tayfun DUMAN’ ın“Yirmi sıfır
bir, tamam,”dediği belirlenmiştir.

ŞüpheliDora SUNGUNAY’ın savcılık beyanında, Şafak YÜREKLİ ve Tayfun
DUMAN ile Deniz Harp Akademisinde aynı sınıfta olduklarını, mezuniyetten sonra kendileri
ile herhangi bir irtibatının söz konusu olmağını beyan ettiği,

Eren Günay isimli şahsın savcılık beyanında Tayfun DUMAN’ın deniz subayı
olduğunu, ismini duyduğunu, ancak tanımadığını beyan ettiği,

Faruk Akın isimli şahsın savcılık beyanında ikamet ettiği evde bulunan ve içeriğinde
Tayfun DUMAN’ın da isminin geçtiği not kağıdı ile ilgili sorulara cevaben; İkamet ettiği
evde bulunan patlayıcı maddeden ve mermilerden haberdar olmadığını, ayrıca mermilerin
bulunduğu poşet içinde olduğu belirtilen ‘Alb.Tayfun DUMAN’dan gelecek fizibiliteye göre
Uğur Ve METİN Paşaya yapılacak operasyonu detay ve tarihlerini Levent BEKTAŞ, Orhan
Y. albay üzerinden iletecek. Size teslim edilen malzemeleri korumaklı bir yerde tutunuz,’
şeklinde yazılan yazıdan haberi olmadığını,”…“Bu notta geçen Albay Tayfun DUMAN'ın
sadece ismini duyduğunu, nöbetçi subaylığında gemiye gelen üst rütbeli subayları
karşıladıklarını, Tayfun DUMAN’ın Harp Filosu Komutanlığında Kurmay Başkanı olduğunu
bildiğini, ancak kendisiyle hiç bir ilişkisinin olmadığını, yüzünü dahi görse tanımayacağını,
sadece bulunduğu görev itibariyle ismini bildiğini beyan ettiği anlaşılmış,

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Şafak YÜREKLİ isimli şahsın
savcılık beyanında Tayfun DUMAN'ı 1981 yılında Deniz Harp Okuluna girdiğinden beri
tanıdığını, sınıf arkadaşı olduğunu, Emre Sezenler'i de alt sınıflarından olduğu için tanıdığını,
Kurmay olduğunu, samimiyetinin olmadığını beyan etmiştir.

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan İlyas Çınar isimli şahsın
ikametinden elde edilen 51 No’lu CD içeriğinde yer alan “revü” isimli klasör içerisinde
bulunan “dilekim” isimli Excel belgesinde “DZ.Tayfun Duman EKİPTEN” şeklinde,

Yine aynı CD içerisinde bulunan; “bağlantılarım” isimli şifrelenmiş Excel belgesinde
“adısoyadı maili maili-diğer telefn cep diğercep” başlıkları altında “Tayfun Duman
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tayfunduman@superposta.com21645604015323847…” biçiminde isminin yer aldığı
görülmektedir.

İLYAS Çınar' dan elde edilen 51 nolu CD içerisindeki REVÜ isimli dosya içerisinde
yer alan “dilekim” isimli Excel belgesinde;

"DZ.ŞAFAK Yürekli  EKİPTEN
 DZ.KORAY ÖZYURT  EKİPTEN
 DZ.M.NURİ Alacalı    EKİPTEN
 DZ.Tayfun Duman  EKİPTEN
 DZ.DORA SUNGUNAY EKİPTEN”
Şeklinde adı geçen 5 kişinin isimlerinin karşılığında, 5 kez “EKİPTEN” şeklinde

geçen ibareler ile yine aynı CD içerisindeki “bağlantılarım” isimli şifrelenmiş Excel
belgesinde şüphelinin isminin karşılığında “Beşli gruptan” şeklindeki ibare birlikte
değerlendirildiğinde adı geçen bu 5 kişinin aynı 5’li grubu oluşturdukları ve faaliyette
bulundukları anlaşılmaktadır.

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Hasan Ataman Yıldırım isimli
şahsın Naryaz Bilgisayar Yazılım ve Tic. Ltd.Şirk. sayılı işyerinden elde edilen 73 Nolu CD
içeriğinde yer alan “GİZLİ” ibareli “HARPESIR” isimli Powerpoint sunusunun özelliklerine
bakıldığında “Yazan” kısmında Tayfun DUMAN şeklinde isminin geçtiği,

Yine aynı CD içeriğinde yer alan “KISITLI BOLGELER” isimli Powerpoint
sunusunun özelliklerine bakıldığında “Yazan” kısmında “Tayfun Duman”isminin bulunduğu,

 Başka bir soruşturma sebebiyle haklarında işlim yapılan Faruk Akın ve Sinan Efe
Noyan isimli şahısların beraber kullanmış oldukları Kocaeli İli Değirmendere İlçesi Merkez
Mahallesi Hürriyet Caddesi 75.Yıl Sitesi B1 – Blok Daire:10 sayılı ikamet adresindebulunan
kısa 9 mm MKE yapımı fişeklerin bulunduğu poşet içerisinde katlanmış vaziyette beyaz kağıt
üzerine siyah kalemle yazılmış “Alb. Tayfun Duman’dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve
Metin Paşa’ya yapılacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent BEKTAŞ, Orhan Y, Albay
üzerinden iletecek Size teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz” şeklinde
ibarelerinin olduğu,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan M. Şener Eruygur isimli şahsın
İstanbul İli Kadıköy İlçesi Fenerbahçe Mahallesi adresinden elde edilen 122 sayfa doküman
içerisinde ENCÜMEN-İ DANİŞ olarak adlandırılan grubun üyelerinin isim listelerinde yer
alan isimler ile; Tayfun DUMAN isimli şahsın Harp Filosu ve Kuzey Görev Grup
Komutanlığında kullanmakta olduğu odadan elde edilen POCKET CD-R içeriğinde yer alan
“t/arsiv/Yeni Klasör (2)” isimli dosya içerisinde yer alan “İrfan Tınaz listesi” isimli belge
içeriğinde bulunan 49 adet şahsa ait isim listesinin birçoğunun aynı isimler olduğu tespit
edilmiştir.

d-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
Yukarıda açıklanmaya çalışılan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda;
28 Şubat döneminde, dayanağını yasalardan almaksızın Deniz Kuvvetleri

Komutanlığı bünyesinde illegal olarak oluşturulan, bu haliyle yasadışı kurulan herhangi bir
örgütten farkı bulunmayan ve bir dönem faaliyetlerde bulunan “batı çalışma grubu”
unsurlarının günümüzde de önce “irticayla mücadele eylem planı” ardından da “kafes eylem
planı” çerçevesi altında hukuki zemin dışında illegal eylem ve faaliyetlerine devam ettikleri
ortaya çıkmış ancak duyarlı bazı kamu görevlilerinin ihbarları ve yürütülen soruşturmalar ile
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illegal eylem ve faaliyetler açığa çıkarılıp deşifre edilmiştir.
Ergenekon örgütünün temel örgütsel dokümanlarından olan “Ergenekon Analiz, Yeni

Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi – İstanbul 29 Ekim 1999”başlıklı;
25 sayfadan oluşan bu doküman Tuncay GÜNEY, Veli KÜÇÜK ve Doğu

PERİNÇEK’ ten ele geçirilmiştir.Dokümanın bazı bölümlerinde özetle;
“Amaç ” başlığı altında;“…Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyen güç odaklarının

yerli iş birlikçi uzantıları olduğu, devletin her kademesine sızdıkları ve hatta TBMM’ ne
girerek iktidar dönemleri bile yaşadıkları, bu nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
faaliyet gösteren Ergenekon’ un daha fazla önem arz ettiği…”

“Kapsam” başlığı altında; “…Ergenekon içinde yer alan TSK mensupları ile
Kemalizm’e ve ülkesine bağlı her meslekten sivillerin organizasyonu ile ortaya çıkacak olan
yeni yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu…”

“İstihbarat ve Örgütlenme”başlığı altında ; “…İstihbaratın öneminden
bahsedildiği…”

 “Yöntem” başlığı altında; “ …21. yüzyılda Ergenekon’un resmi istihbarat
kuruluşlarının yanı sıra legal ve illegal örgütlenmelere karşı mücadele etme zorunluluğu ile
karşı karşıya kalacağı, faaliyetlerini yeni ve gelişmiş yöntemlerle ve faaliyet alanlarını da
geliştirerek sürdürme zorunda olduğu…”

 “21. Yüzyıla girerken dünyada istihbarat ve örgütsel yapılanma ile faaliyet
alanlarının önemi ” ve“Genel” ve “Örnekler” başlıkları altında; “ …Türkiye’nin 21. yüzyılda
entelektüel birikimli, yaratıcı güvenilir insan kaynaklarından istihbarat çalışmalarında
yararlanması gereğinin kaçınılmaz olduğu… , ... Ergenekon’un Türk Silahlı Kuvvetlerinin
değerli personeli dışında entelektüel ve her meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı sivil
personelden yararlanılmasının faydalı olacağı…”

“Terör” başlığı altında; “… 21. yüzyılda en önemli sorunlardan birisinin terör
olacağı, Türkiye için terörün yalnızca toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılması ve bölgesel
istikrarsızlaştırma amacı taşımadığı, bunların yanı sıra Türkiye’nin ticaret ortaklarına yönelik
terör ile Türkiye’nin dış ticaretine büyük darbe vurarak önünün kesilmesinin sağlanmaya
çalışıldığı, bu nedenle terör gruplarının kontrol altında tutulması gerektiği, gereğinde naylon
terör grupları oluşturularak terör dünyasına yön verilmesi ve güçlü istihbarat örgütlerinin
kurguladığı oyunun içinde mutlaka yer alınması gerektiği…”

 “Politikalar” başlığı altında; "…21. yüzyılda dünya politikacılarını ve siyasetçilerini
istihbarat örgütlerinin biçimlendireceği… , … Dünyada var olabilmiş tüm sistemlerin ülke
çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine aykırı ideolojilere ait siyasileri engellediği, bunu ise
Suikast, Dez-Enformasyon yöntemleri ile yaptığı… , … Türk insanının okumadığı, kültürel
anlamda dünya görüşünün gelişmediği, bu nedenle kolayca kandırılabildiği, dolayısıyla Dez-
Enformasyonun olumsuz olduğu, kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe
ulaşabilmek adına her şeyi mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için geriye kalan tek
yolun suikast olduğu…, … suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için siyasi portrelerin
çok ciddi biçimde analiz edilmesi gerektiği,ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyalarının
organize edilerek parlamento da etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmelerinin sağlanması
gerektiği, bu ve benzer faaliyetlerin tüm dünyada istihbarat örgütlerinin varlık ve görev
nedenleri arasında yer aldığı…”

 “Kontrol dairesi” başlığı altında; “…Bu dairenin varlığından Ergenekon
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başkanından başka hiç kimsenin bilgisinin olmaması gerektiği, operasyonlarda yer alması
zorunlu olan bu dairede yer alan ajanların ilk görevinin operasyon alanı içinde bulunmak,
operasyon esnasında temizleme ve ortadan kaldırma gibi işlemlerde doğabilecek sorunları
çözümlemek olacağı, ikinci görevinin ise karşı istihbarat örgütlerinde geçen, yakalanan veya
operasyon amacına aykırı hareket eden herhangi bir ajanı öldürmek olduğu…, …Kontrol
dairesinde görevlendirilecek ajanların mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ve özel
operasyon ünitelerinden seçilmesi gerektiği, bu ajanların merhametsiz olması ve emirleri
doğrudan Ergenekon komutanından alması gerektiği…”belirtilmiş olup yukarıda ismi geçen
şüphelinin,örgütsel doküman içeriğine uygun olarak dokümanda belirtildiği şekilde
Ergenekon silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri bünyesindeki yapılanması içinde yer
aldığı anlaşılmıştır.

 Şüpheli Tayfun DUMAN da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde Ergenekon Terör
Örgütü çatısı altında oluşturulan ve onunla bağlantılı illegal yapılanma içerisinde yer almakta
olup birçok örgütsel dokümanda ismi geçmektedir.

 ŞüpheliTayfun DUMAN’ın Harp Filosu ve Kuzey Görev Grup Komutanlığında
kullanmakta olduğu odadaki buzdolabının altındaele geçen CD de bulunan “Weekly” isimli
dosya içerisinde “Notlar” başlığı altındaki;

“-Ev ofis yazlık anne evi baba evi her yer temizlenecek hiçbir şey kalmayacak
kalması gereken bir şey toplantıya gelecek karar verilecek bireysel hareket yok aksi durumda
herkes kendi katlanır

-Cep telefonu Cep telefonu Cep telefonu !!!!!!!! başkasının üzerine almakta çözüm
değil

-Grup görüşmeleri iptal düzensiz peryodlarda sadece ilgililer görüşecek
-Rütbe farkı, aynı yerde çalışmış olmamak vs Tanışıklığını mantıklı izah

edemeyenler kesinlikle görüşmeyecek
-Bu seneki terfi listesini tekrar gözden geçirelim son duruma göre Alb. Tayfun

Duman hazırlayacak
-m .ş. b. ile hafta sonu yelken klubünde görüşülecek kemalettin onu takip ettirsin
-Yapıdaki ayrık otlarını süreç içerisinde tasfiye edelim bülentten başlayalım
-Tayfun Duman ve Emre Sezenler deki eski resimler imha edilsin internet facebook

ve mailde kesinlikle resim paylaşılmasın
-Bçvş. Hüseyin B.Alb Safak Yürekli nin adını kullanarak iş yapıyormuş bu konu ile

Ütğm Emrah D. ilgilensin” şeklinde ifadeler şüphelinin içinde yer aldığı yasadışı oluşumun
çalışma şekli hakkında oldukça önemli bilgiler yer almaktadır. Ancak bir terör örgütünde
raslanabilecek tarzda faaliyetlerini gizlemeye yönelik olarak hazırlanmış bu notlar, şüphelinin
içinde yeraldığı ve Ergenekon Terör Örgütü çatısı altında faaliyet gösterenoluşumun illegal
amaçlarla bir araya gelindiğini apaçık gözler önüne sermektedir.

  Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılanİlyas Çınar isimli şahsın
ikametinden elde edilen 51 No’lu CD içeriğinde yer alan “revü” isimli klasör içerisinde
bulunan “dilekim” isimli Excel belgesindeşüphelininisminin “DZ.Tayfun Duman EKİPTEN”
şeklinde geçmesi ce yine aynı CD içerisinde “bağlantılarım” isimli şifrelenmiş Excel
belgesinde şüphelinin a-mail adresi ile telefon numarasının bulunması adı geçen bu 5 kişinin
aynı oluşum içinde yer alıp faaliyette bulunduklarını göstermektedir.

  C.Başsavcılığımızca yürütülen başka birsoruşturma dosyasında(2009/1570), Faruk
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Akın ve Sinan Efe Noyan isimli şahısların beraber kullanmış oldukları Kocaeli İli
Değirmendere İlçesindekievda gizlenmiş vaziyette bulunan kısa 9 mm MKE yapımı fişeklerin
bulunduğu poşet içerisinde katlanmış vaziyette beyaz kağıt üzerine siyah kalemle
yazılmışolarak “Alb. Tayfun Duman’dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa’ya
yapılacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent BEKTAŞ, Orhan Y, Albay üzerinden
iletecek Size teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz” şeklindeki yazı da
şüphelinin örgüt içindeki ne tür faaliyetlerde bulunduğu konusuna ışık tutacak mahiyettedir.

      Yine aynı evde buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde, yağlı haki renk
kağıda sarılı olarak bulunan ve el konulan 500 gr. ağırlığındaki maddenin, PETN +
NİTROGLİSERİN + NİTROSELÜLOZ karışımı içeren, askeri amaçlar için fabrikasyon
olarak üretilen yüksek güçlü patlayıcılardan olduğu, terör ve organize suç örgütlerince illegal
yollarla elde edilen bu tür patlayıcı maddelerin el yapımı bombalarda ana patlayıcı madde
olarak kullanılabileceği, bahse konu patlayıcı maddenin canlılar üzerinde öldürücü ve
yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğu Kriminal
Labaratuvarca hazırlanmış rapordan anlaşılmaktadır.

Ele geçen notta yazılı bilgiler ve patlayıcı madde ile Ergenekon Terör Örgütü ana
dökümanlarında anlatılan hususlar ve bu güne kadar gerçekleştirmeyi planladığı ancak
gerçekleştiremeden ortaya çıkarılan suikastler ve gerçekleştirdiği suikastler birlikte
değerlendirildiğinde; şüphelinin içinde yer aldığı oluşumun kendi komutanlarına karşı bir
suikast hazırlığı içinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Soruşturma kapsamında hakkında Ergenekon Terör Örgütü yöneticiliğinden kamu
davası açılan M. Şener Eruygur’un ikametinden elde edilen 122 sayfa doküman içerisindeki
ENCÜMEN-İ DANİŞ olarak adlandırılan grubun üyelerinin isim listelerinde yer alan isimler
ile şüpheli Tayfun DUMAN’ın işyerindeki odadan elde edilen CD içeriğinde yer alan “İrfan
Tınaz listesi” isimli belge içeriğinde bulunan 49 adet şahsa ait isim listesinin birçoğu aynı
isimlerden oluşmaktadır.

      Soruşturma sırasında İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesinin 30.06.2009 tarih
ve2009/76 sayılı kararı ile şüpheli hakkında terör örgütü adına faaliyette bulunma suçu
sebebiyle“yüklenen suçun niteliği ve mevcut delil durumuna göre CMK’nun 109/3-a maddesi
uyarınca yurt dışına çıkamamak suretiyle adli kontrol altına alınmasına” karar verilmiştir.

Şüpheli Tayfun DUMAN’ın ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüne bağlı olarak
faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından,

 Şüpheli Tayfun DUMAN’ın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör
örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2,

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri
gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.

17- Şüpheli Mert YANIK
a-Savunmaları:
Savcılık beyanı
 Muvazzaf asker olması nedeniyle emniyette ifadesi alınmayan şüpheli; 1976 yılında

Deniz Lisesine girdiğini, 1984 senesinde Deniz Harp Okulundan subay çıktığını, Deniz
Kuvvetlerinde Helikopter Pilotu olduğunu, 1984-1986 yılları arasında TCG Koçhisar
gemisinde muhabere subaylığı yaptığını, 9 aylık helikopter pilot kursunu takiben 1987
yılından itibaren Deniz Hava Üs Komutanlığında kol uçucusu personel olarak 1996 yılına
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kadar görev yaptığını, 1996-1998 yılları arasında Akademide kurmay subay olduğunu, 2000-
2003 yıllarında yurtdışında Natoda görev yaptığını, 2003-2008 yılları arasında Deniz Hava Us
Komutanlığında 2 yıl 351. DenizHelikopter Filo Kom. 1 yıl Deniz Hava Üs Klğ. Kurmay
başkanlığı yaptığını, 2 yıl aynı komutanlıkta harekât komutanlığı yaptığını, daha sonra Deniz
Harp Akademisine öğretim elemanı olarak tayin edildiğini, geçen ağustos ayından beri de
burada çalışmakta olduğunu,

Ergenekon Terör Örgütü soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan
şüphelileri tanımadığını,

 Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Emre ONAT, Eren GÜNAY, Mustafa
Turhan ECEVİT’i tanıyıp tanımadığı sorulduğunda; Mustafa Turan Ecevit’i deniz subayı
olduğu için tanıdığını, diğerlerini tanımadığını,

Aydın ORTABAŞI, Levent GÖRGEÇ’i tanıyıp tanımadığı sorulduğunda;Levent
GÖRGEÇ’in sınıf arkadaşı olduğunu, Aydın ORTABAŞI’nı da Harp Akademisinde öğretim
elemanlığı yapmış emekli subay olarak bildiğini, Levent GÖRGEÇ ile yılda bir kez
karşılaştığını, samimiyetinin olmadığını, beyan ettiği,

Soruşturma kapsamında bu güne kadar yakalanan örgütünbazı yönetici ve
üyelerinden,ERGENEKON isimli doküman ele geçirilmiştir. ERGENEKON isimli
dokümanın incelemesinde; dokümanın giriş bölümünde “ERGENEKON yapılanmasının Türk
Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren bir oluşum” olduğunun yazdığı, ayrıca
dokümanın içeriğinde; Naylon Terör örgütü oluşturulması, Ülke çıkarları ve mevcut rejim
ilkelerine aykırı ideolojilere sahip siyasilere suikast yapılması ya da Dez-enformasyon
yöntemlerinin kullanılması, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin kontrol
altında tutulması, Medya kuruluşlarının kontrol altına alması ve kendi medya kuruluşlarını
oluşturması, Resmi istihbarat kuruluşları ve legal-illegal örgütlenmelere karşı mücadele
edilmesi gerektiği, Uyuşturucu Ticaretinin kontrol altına alınması, diğer taraftan da kimyasal
silah üretimi, Örgüte gelir temin etmek için naylon şirketler kurulması ve uluslar arası banka
dolandırıcılığı yapılmasının gerektiği, bunların yanı sıra örgütün prensipleri ve organizasyon
şemasının yazıldığı,

ERGENEKON dokümanından ve içeriğindenbilgisinin olup olmadığı sorulduğunda;
dokümanve içeriğiyleilgili alakasının bulunmadığını,

 
Soruşturma kapsamında bu güne kadar yakalanan şüphelilerin bir kısmındanLOBİ

isimli doküman bulunarak el konulmuştur.
LOBİ dokümanının yapılan incelemesinde, giriş kısmında “Türk Silahlı Kuvvetleri

bünyesinde faaliyet  gösteren ERGENEKON’a bağlı  olarak sivil  unsurların
örgütlenmesi”yazdığı, Ayrıca içeriğinde ise; MAFİA gruplarının yeniden gözden geçirilmesi
ve deneyimli mevcut grupların karşısında yeni ve güçlü grupların oluşturularak denetim ve
kontrol altına alınmalarının sağlanması, Ülke ekonomisini elinde tutan ve kişisel çıkarları
adına ulusal çıkarları hiçe sayabilen, çok uluslu şirketlerle ortaklığı olan güçlü holdinglerin
kontrol altında tutulması, Güçlü ticari kuruluşlarda kadrolaşma sağlanması gerektiği, bu
çerçevede özel güvenlik şirketleri kurarak iş adamlarının güvenliklerinin alınması gerektiği,
Medya kuruluşları aracılığı ile faaliyetler ve amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturulması
gerektiği belirtilmiştir.

LOBİ dokümanından ve içeriğindeki faaliyetlerden bilgisi olup olmadığı
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sorulduğunda; duymadığını ve bilmediğini,beyan ettiği,
2 4  M a y ı s  2 0 0 9  g ü n ü  s a a t :  1 2 . 5 3 ’ t e ,  1 5 5 @ i e m . g o v . t r  a d r e s i n e ,

ahmetyilmazahhmet1970@mynet.com adresinden yapılan ihbarda; Kendisinin Deniz
Kuvvetleri bünyesinde çalışan bir asker olduğunu, birlikte çalıştığı ve ERGENEKON terör
örgütü üyesi Deniz Kuvvetleri mensubu bazı şahıslar hakkında bilgi vermek istediğini, Deniz
Kuvvetleri bünyesinde “kafes eylem planı” yapıldığını, bu plan içersinde bir çok üst ve ast
rütbeli askerin bulunduğunu, “kafes eylem planının amacının, ülkede çeşitli eylemler yaparak,
ERGENEKON örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması, Cumhuriyet mitingleri
tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın kuruluşları aracılığıyla
ERGENEKON’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim vatandaşlarımızın
tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunun aşılanması, bu şekilde hükümetin
içerden ve dışarıdan baskı altına alınması, ülke gündeminin değiştirilerek ERGENEKON
davasının boşa çıkartılması amaçlarının olduğunu beyan etmiştir.

“Kafes eylem planı” isminde veya herhangi bir isim altında yürütülen bir eylem planı
içinde yer alarak, bahsedilen faaliyetlerde bulunup bulunmadığı sorulduğunda; bu şekilde bir
faaliyette bulunmadığını beyan ettiği,

Atatürkçü Düşünce Derneği veya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve yöneticileri
ile herhangi bir şekilde irtibatının olup olmadığı sorulduğunda; Kendisinin bu derneklerle bir
alakasının olmadığını,beyan ettiği,

Bahse konu İhbarda “Kur.Kd.Alb.Mert YANIK’ın Ergenekon ile bağlantısını ADD
Tekirdağ-Çorlu Şubesi üyesi olan baldızı Cahide B. yapmaktadır. ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri
arasındaki bağlantıyı da Mert YANIK sağlamaktadır” şeklinde beyanların olduğu
görülmüştür.Cahide B.’nu tanıyıp tanımadığı ,ERGENEKON silahlı terör örgütü, ADD ve
ÇYDD ile arasında nasıl bir irtibatın olduğu, bu bağlamda herhangi birisiyle görüşme yapıp
yapmadığı sorulduğunda;

Cahide B.’nun ,Çorluda oturduğunu ve bir fabrikada müdür olduğunu, bahse konu
derneklerle hiç bir irtibatının bulunmadığını, her hangi birisi ile görüşme yapmadığını beyan
ettiği,

Cumhuriyet Gazetesi ile herhangi bir irtibatının olup olmadığı sorulduğunda;
Cumhuriyet Gazetesi ile herhangi bir alakasının olmadığını beyan ettiği,

 
Bahse konu ihbarın ekinde gönderilen ve “adı, soyadı, rütbesi, görev bölgesi,

telefonları, not” şeklinde hazırlanmış bir çizelgede; kendisinin de isminin yazdığı, isminin
karşısında not olarak “Cumhuriyet gazetesi alt istişare heyetindedir” şeklinde yazdığı,
Cumhuriyet gazetesinin alt istişare heyetinde yer alıp almadığı,bu görevin ne şekilde ve
kimler tarafından verildiği, Bu bağlamda ne gibi çalışmalar yapıldığı sorulduğunda; herhangi
bir alakasının ve bilgisinin olmadığını beyan ettiği,

 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi’nden ele geçirilen
bilgisayardaki “_2008 toplantıözeti.doc” isimli dostanın içeriğinde ÖZET olarak; “…. Kız ve
erkek arkadaşlarımızın rahatlıkla birlikte kalacakları semtlerin ve konutların seçimine özen
gösterilsin. Evlerde kutsallar açıkta bulunmayacak, bölge projelerinde Ermeni, Süryani,
Keldani, Yezidi zenginliğimizden yararlanmayı ve onları çağdaş yaşam bilincine
kavuşturmayı AB benimsiyor. …. Polis içinden gelen bilgilere göre araç yakanlar nedeniyle
burslar konusunda daha dikkatli davranmak zorundayız. Türkan abla gerekirse kayıt silinsin



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

ama bursta kesintiye gitmemeliyiz görüşünde. … Burslarla ilgili listelerde köken raporları
dikkate alınacak, … Güneydoğuda DTP’li belediyelere yardımcı olunacağı kendilerine
iletilecek, projelerimiz konusunda destekleri alınacak, Alevi köy ve ailelerin kazanılması
çalışmaları sürdürülecek. … Bölgenin otantik sahipliğini kanıtlayan Ermeni taşınmazları ve
eserleriyle ilgili özel çalışma yapılacak. …. Yurtdışından gelen paralar kesinlikle kayıtlara
geçirilmeyecek. …. Yeni bir süreç için dinci cemaat evlerinden uzantılar gerekiyor. Bu
konuda hem özendirme ve seçme uğraşısını sürdürmeli hem nüfuz eden yeşil kardelenlerin
izlenmesi, faaliyetlerimizi engelleyebilecek dinsel-şoven-kültürel dogmaların giderilmesine
yönelik olarak eğitimlerde doğal cinsellik ön plana çıkarılacak, ASKERİ OKULLARA
YAKIN ÇEVREDE OLUŞTURULAN KIZ EVLERİNE EN UYGUN KIZLAR SEÇİLEREK
BU EVLERE AKTARILACAK. ÇALIŞMANIN HASSASİYETİ SIKLIKLA
VURGULANACAK. KIZLARA HER TÜRLÜ FEDAKARLIK YAPMALARI İÇİN
YÖNLENDİRMEDE BULUNULACAK. KULELİDE REHBERLİK DERSİNDEN
YARARLANILACAK, …” şeklinde yazdığı,

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin, belirtilen faaliyetlerinden haberinin olup
olmadığı,ÇYDD toplantılarına katılıp katılmadığı, askeri Okullara yakın çevrede
oluşturulduğu söylenilen “KIZ EVLERİ” inden bilgisinin olup olmadığı, bu evlerin ne amaçla
oluşturulduğunu bilip bilmediği , “Kızların her türlü fedakarlık yapmaları” konusundan
bilgisinin olup olmadığı, Askeri okul öğrencileri ile bahsedilen evlerde kalan kızlar bir araya
getirilip getirilmediği, bu çalışma içersinde kendisinin de yer alıp almadığı, çalışmanın
amacının ne olduğu sorulduğunda; kendisinin bu çalışmaları duymadığını, çalışmanın amacını
da bilmediğinibeyan ettiği,

 
Tuğamiral S. O. K’in yazdığı mektubun sonunda; “Aşağıda irtibatları yazılı olan

personellerimiz size her konuda yardımcı olacaklardır. Kendileri ile her konuyu
paylaşabilirsiniz. Kur.Kd.Alb. Levent GÖRGEÇTel: 532 640 70 63 E Mail:
lgorgec@gmail.com, Yb. Ali TATAR Tel: 533 … E Mail: alitatar.1967@hotmail.com, Oktay
Ç. , Not: Özür dileyerek hatırlatıyorum, söz konusu dosyaların her zamanki gibi ne kadar gizli
ve özel olduğunu biliyorsunuz. Özeninize şimdiden teşekkür ederim.” şeklinde yazdığı.

İsmi geçen şahısları tanıyıp tanımadığı sorulduğunda; Levent GÖRGEÇ’ insınıf
arkadaşı olduğunu, tanıdığını, diğer konuları bilmediğini beyan ettiği,

ÇYDD Kadıköy Şubesinde bulunan bilgisayardan çıkan “_Türkan SAYLAN 1.doc”
isimli dijital dosyada; 25 TEMMUZ 2008 Mudanya Mecidiyeköy (Soğançayırı) Sayın Türkan
SAYLAN, Atatürk ilkelerini korumak, geliştirmek ve bu yolla çağdaş insana ve çağdaş
topluma ulaşmak amacıyla ÇYDD bünyesinde yapılan eğitim faaliyetlerinin ufak bir
numunesi olan çalışmalarımız hakkında sizi bilgilendirmek isterim.Topluluğumuz,
(Topluluğumuz diyorum çünkü 39 öğrenci, 36 burs veren, öğrenci aileleri ve ilgili
öğretmenlerle birlikte aşağı yukarı 200 -250 kişiye hitap etmekteyiz) 2007-2008 yılını
oldukça faal ve verimli geçirdi. Yılbaşında 31 olan öğrenci sayımız 39’a ulaştı. Hedefimiz
olan 50 öğrenciyi sanıyorum 2009 Mayıs’ında elde edeceğiz. ….. Geçen yılsonunda yıllık
toplantımıza yurt dışından katılan burs verenlerin de ısrarlı teşviki ile sadece üniversite
öğrencilerimizden oluşan bir yönlendirme ve kontrol komitesi kurduk. …. KÖY
ENSTİTÜLERİ PROGRAMINI BAŞLATMAK ÜZEREYİZ. Beni burada bu aşamada yalnız
bırakmamanızı talep ediyorum.”“Aydın ORTABAŞI” “Not: Bu yılki burs verenler –
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öğrenciler toplantısı 07 Eylül 2008’da evimizde yapılacaktır. Sizi ve değerli ÇYDD üyelerini
de aramızda görürsek çok onurlanırız. Ayrıca ek olarak size burs veren aydın insanlar ve
geleceğin aydınlık insanları burslu öğrencilerimizden oluşan onur listemizi gönderiyorum.

Referanslar: E. Dz.K.K. Oramiral Özden ÖRNEK, Koramiral F. Ö., Tümamiral K.
S., Tümamiral C. E.” şeklinde yazdığı,

Topluluk olarak bahsedilen kişilerin kim olduğu, Türkan SAYLAN’ın bu konuyla
ilgisinin ne olduğu, referans olarak neden Özden ÖRNEK ve diğerlerinin gösterildiği
sorulduğunda; İsmi geçen kişilerin amiralleri olduğunu, ancak bu konuları ilk kez duyduğunu,
bilgisinin olmadığını beyan ettiği,

 
ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_Türkan SAYLAN 2.doc” isimli dijital dosyada;

“18 EKİM 2008 Sayın Türkan SAYLAN, Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz ve evimi
şereflendirdiğiniz için tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim.Toplantı sonrası görüştüğümüz
hususları komutanlarımıza ilettim. Doğu ve Güneydoğu’da Jandarma Komutanlığı ile
müşterek yürüttüğünüz burs çalışmaları ve diğer faaliyetleri hayranlıkla takip ettiklerini
belirttiler. Deniz Kuvvetleri bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle alakalıda yeşil ışık yaktılar.
ÇEV bursu alan öğrencilerin kuvvete kazandırılması noktasında ne yapılabilir? Bunun
fizibilite çalışması şu an fiilen başlamış durumda. Size bu hususta yardımcı olacak ve
yönlendirecek iki kişinin ismi öne çıktı. Hazırlanacak öğrenci listesini de bu
komutanlarımızdan birine iletmeniz gerekmekte. Komutanlarımızın irtibat bilgilerini aşağıda
bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aydın ORTABAŞI
İrtibatlar: Tümamiral A. C. E. – Deniz Harp A. K. Tel: 0 532 … Mail: c….. ve Kur. Kd. Alb.
Mert YANIK - Deniz Harp Akademisi Komutanlığı Öğretim Elemanı Tel: 0 533 8123524
Mail: mertyanik@hotmail.com şeklinde yazdığı. Aydın ORTABAŞI’ı tanıyıp
tanımadığı,aralarındaki ilişkinin ne olduğu, 0 533 8123524 numaralı telefon ve :
mertyanik@hotmail.com e mailin kendisine ait olup olmadığı, Çağdaş Eğitim Vakfı bursu
alan öğrenciler ve Deniz Kuvvetleri bünyesindeki yürütülen faaliyetlerin ne olduğu, bu
faaliyetlerle ÇEV in nasıl bir ilişkisinin olduğu, hangi öğrencilerin listesinden bahsedildiği,
bahsedilen konularla ilgili Aydın ORTABAŞI’nın Türkan SAYLAN ile toplantı yaptığı
anlaşılmaktadır. Kendisinin de bu toplantı veya toplantılara katılıp katılmadığı, hangi
konuların görüşüldüğü ve ne kararlar alındığı,bu kararların nasıl uygulandığı sorulduğunda;
kendisinin bu konulardan bilgisi olmadığını, 0533 812 35 .. li numaranın kendisine ait telefon
numarasının ilk beş rakamından oluştuğunu, sonunda 24 olduğunu, bu konulardan haberinin
olmadığını, Türkan Saylan'ı tanımadığını beyan ettiği,

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_Türkan SAYLAN 3.doc” isimli dijital dosyada;
“7 ARALIK 2008, Sayın Türkan SAYLAN, Deniz Kuvvetleri bünyesinde yürütülen
faaliyetlerin hazırlık aşamasının tamamlandığını gururla bildirmek isterim. Yapılanma içinde
evlere yerleştirilecek çağdaş gençlerin isimleri ve bu isimlerden sorumlu olacak komuta
kademesi netleşti. Ayrıntılı listeyi ilk görüşmemizde sizinle paylaşmayı planlıyorum. Bizden
burs alan üniversiteli kızlarımızın da bulundukları yerlerde nasıl yerleştirileceği hususu hala
kafamda soru işareti? Görüşmemizde bu hususu da netleştirmemiz gerekmekte.
Kararlaştırdığımız tarihte görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aydın
ORTABAŞI” şeklinde yazdığı,

Deniz Kuvvetleri bünyesinde, Türkan SAYLAN ile yürütülen ortak faaliyetlerin ne
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olduğu, kendisinin bu faaliyetlerde görev alıp almadığı, bahsedilen yapılanmanın ne olduğu,
hangi evlere yerleştirilecek çağdaş gençlerden bahsedildiği, bunlardan sorumlu olacak komuta
kademesinin kimlerden oluştuğu, burs alan üniversiteli kız öğrenciler ve “bulundukları yerlere
nasıl yerleştirileceği” konusunun ne olduğu, hangi kız öğrencilerden bahsedildiği
sorulduğunda; Türkan SAYLAN' ı tanımadığını, bu evlerden bilgisi olmadığını beyan ettiği,

 ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_türkan saylana ön yazı.docx” isimli dijital
dosyada; “KONU: DENİZ HARP OKULU-DZ. ASTSB. MES. YÜK. OK.-DENİZ LİSESİ,
Saygıdeğer Hanım Efendim, Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı okullarda okuyan
öğrencilerin Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar önemli oldukları tartışılmaz
bir gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına yaptığınız çalışmaları
sonuna kadar destekliyor ve sizlere sonsun teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu bilmenizi isterim
ki gerçekten Cumhuriyetimiz adına çok ama çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bende
çalışmalarınız kolaylaştıracağınız düşündüğüm bir liste hazırlattım. Bu listeyi size
gönderiyorum. Ayrıca aşağıda iletişim bilgilerini verdiğim arkadaşlarımızı konudan
haberdardır ve sizlere her konuda destek olacaklardır. Çalışmalarınız için sizlere tekrar
teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞIBEYLERBEYİ ALB. LEVENT
GÖRGEÇTEL: 05326407063    MAİL: lgorgec@gmail.com

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI BEYLERBEYİ YB. ALİ
TATAR TEL: 0533…..  MAİL: alitatar 1967@hotmail.com.

şeklinde yazdığı,
Bu yazının kim tarafından ve ne amaçla gönderildiği, adı geçen şahısları tanıyıp

tanımadığı sorulduğunda; Bu yazıdan hiç bir şekilde bilgisinin olmadığını beyanettiği,
 
ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_liste açıklama.docx” isimli dijital dosyada;

“KONU:Liste isimli dosyanın içeriğine dair açıklamadır. “1-Dosya 4 sayfa dan oluşmaktadır.
2-ERKEKLER isimli sayfa da Deniz Harp Okulu,Deniz Lisesi ve Dz. Astsb. Mes.Yük.Ok.
okuyan erkek öğrencilerinin tamamı detay bilgiler ile birlikte listelenmiştir. 3-KIZLAR isimli
sayfa da ise Deniz Harp Okulunda okuyan kız öğrencilerin listesi bulunmaktadır. 4-D.HARP
MEZ. ERK Listesi 2007-2008 dönemiDeniz Harp Okulundan mezun olan erkek öğrencilerin
listesidir. 5-D.HARP MEZ.KIZ Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun
olan kız öğrencilerin listesidir. 6-Listelerin başına çeşitli notlar düşülmüştür. Bu notlarda
öğrencilerimize referans olan askeri personel ve özellikle yakın takip edilmesi gereken
öğrenciler belirtilmektedir. 7-KIRMIZI renk ile belirtilen öğrenciler Doğu Kökenli-Alevi ve
babaların işçi statüsünde olan, yapılacak maddi yardımları geri çeviremeyecek öğrencilerdir.
8-MAVİ renk ile belirtilen öğrenciler ise her türlü faaliyette katılabilecek,bilgi alınabilecek
öğrencilerdir. 9-Liste deki BABA MESLEĞİ-ANNE MESLEĞİ sütunları ve meslek kodları
dosyasından yararlanılarak askeri personel ve adli personel tespiti yapılabilir.” şeklinde
yazdığı, “_LİSTE” isimli dosyada da Deniz Harp Okulu erkek ve kız öğrencilerinin listesinin
yer aldığı,

Deniz Harp Okulu öğrencileriyle ilgili kişisel bilgilerin bulunduğu listeyi, Türkan
SAYLAN’ a veya ÇYDD ye kimin gönderdiği, bunun ne amaçla yapıldığı sorulduğunda; Bu
hususlarla ilgili bilgisininolmadığını beyan ettiği,

 Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi şüphesi ile yakalanan şahıslardan ele geçirilen
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“ERGENEKON” ve “LOBİ” isimli dokümanlarda; “Ergenekon’un Türkiye’de faaliyet
gösteren tüm sivil toplum örgütlerini kontrol altına alması gerektiği, bunun bir zorunluluk
olduğu” belirtildiği,

Yine “Lobi’nin prensip olarak hiçbir zaman doğrudan doğruya toplumsal eylemler
içinde yer almaması gerektiği, oluşturacağı sivil toplum kuruluşlarının etkinlik ve eylemler
düzenlemesini organize ve kontrol eden güçlü bir mekanizma olarak kalması gerektiği”

“Bu prensipler doğrultusunda Türkiye’de faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşları
ile ortak faaliyetler sürdürerek Ergenekon’un, bu kuruluşları kontrol eden bir mekanizma
olmasının amaçlandığı” nın belirtildiği,

 Ergenekon silahlı terör örgütünün hedefleri arasında bulunan “Sivil toplum örgütleri
oluşturulması ve kontrol altına alması” konusunda kendisinin bir çalışması olup olmadığı
sorulduğunda; Hiçbir bilgisinin olmadığını beyan ettiği,

Cumhuriyet Çalışma Gurubu hakkında bilgisinin olup olmadığı sorulduğunda; Böyle
bir gurubu duymadığını, hiçbir bilgisinin olmadığınıbeyan ettiği anlaşılmıştır.

Şüpheliler Mehmet Şener ERUYGUR ve Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen
dijital veriler içerisinde; Mehmet Şener ERUYGUR başkanlığında, Jandarma Genel
Komutanlığı bünyesinde, CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU adı altında illegal bir yapı
oluşturulduğu ve bu oluşum adı altında, ülkede DARBE ZEMİNİ oluşturmak için birçok
illegal faaliyetler planlandığı, bu faaliyetlerin bir kısmının uygulamaya konulduğu, bu
kapsamda Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003-2004 döneminde icra edeceği planlı
faaliyetleri şematize ederek slaytlara yansıttığı, bu çerçevede;

Görsel Faaliyetler başlığı altında, afiş çalışması, basınla irtibat ve bilgilendirme
çalışması, gazete-bildiri çalışması, reklam panosu çalışması, lazer ışık demeti çalışması
faaliyetlerinin planlandığı,

Yazılı faaliyetler başlığı altında, 100.000 mektup çalışması ve 50.000 sms çalışması
faaliyetlerinin planlandığı,

İnternet Faaliyetleri başlığı altında, web sayfaları çalışması ve internette reklam
çalışması faaliyetlerinin planlandığı,

Akademik Faaliyetler başlığı altında, İrticai faaliyetlerle mücadele sempozyumu,
ünv.bil.çal.“aydınlarla yüzyüze...!” faaliyetlerin planlandığı,

Sanatsal Faaliyetler başlığı altında ise, Cumhuriyet slayt gösterisi ve “şeriatın kestiği
parmak” foto.serg. faaliyetlerinin planlandığı,

Grubunun kuruluşu, görev alan kişiler ve faaliyetleri hakkında bilgisinin olup
o l m a d ı ğ ı ,  B u  k o n u d a  h e r h a n g i  b i r  ç a l ı ş m a  y a p ı p  y a p m a d ı ğ ı
sorulduğunda;Bahsedilenkonularla ilgili bilgisinin olmadığını,beyanettiği,

Cumhuriyet Çalışma Grubunun oluşturmuş olduğu sunumlara bakıldığında; laik ve
Atatürkçü kesimi ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek amacıyla Cumhuriyet
Platformu oluşturma çabalarının devam ettiği, doğu illerinde Ulusal Birlik Derneklerinin
kurulmasının planlandığı, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde AKP’nin, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’da DEHAP’ın muhtemel başarılarını engellemek maksadıyla Merkez
sağda alternatif bir partinin güçlendirilmesi ile AKP ve DEHAP’a karşı seçim ittifakı
yapılması projeleri üzerinde çalışıldığı,

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının gizli ibareli “Cumhuriyet
Çalışma Grubu Devre Raporu-12” ibareli raporunda “Ulusal Birlik Hareketi STK platformu”
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başlığı altında ÇYDD de dahil bir kısım sivil toplum kuruluşunun isminin yer aldığı, ayrıca
“Gülseven YAŞER ÇEV” ibaresinin yazılı olduğu, değişik başlıklar altında bu şekilde isminin
ve ÇEV ibaresinin yazıldığı,

Cumhuriyet Çalışma Gurubunun örgütlediği anlaşılan Ulusal Birlik Hareketi STK
platformundan bilgisinin olup olmadığı sorulduğunda; Bilgisinin olmadığını beyan ettiği
anlaşılmıştır.

Şüpheli Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen dijital verilerdeki “BİLİM VE
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI” başlıklı yazıda; “Önümüzdeki en önemli görev
Cumhurbaşkanı seçimidir.” “Cumhurbaşkanı seçimi için elde mevcut zaman dikkate alınarak
strateji saptamalı ve ona uygun “faaliyet planı” yapılmalı ve uygulamalıyız.” “İcra edilecek
“Miting” in halka duyurulması ve katılımın çok büyük olması büyük önem arz etmektedir. Bu
maksatla yazarlardan, medyadan diğer kurumlardan her türlü destek sağlanmalıdır. Hazırlıklar
çok yönlü olarak sürdürülmelidir.” Şeklinde yazdığı,

“Ulusal Birlik Hareket Platformu 2” isimli Word belgesinde; Mehmet Şener
ERUYGUR imzalı 25.07.2007 tarihinde hazırlanmış, 2007-2008 eylem planının yer aldığı ve
belge içerisinde özetle; “Ulusal Birlik Hareketi Eylem Planı” başlığı altında, “03.03.2004
tarihinde teşkil edilen Ulusal Birlik Hareketi Platformu, başta Cumhuriyet Mitingleri olmak
üzere, rejimin ve devrimlerin korunması konusunda şimdiye kadar kendisine düşen görevleri
büyük bir heyecan ve vatanseverlik duygusu ile yerine getirmiştir.” ifadesinin yer aldığı,

Mitinglerin kapsamlı olarak ülkemizin değişik vilayetlerinde gerçekleştirilmesinin
kimlerin organizesinde olduğu, kendisinin bu mitinglerde görev alıp almadığı, aldı ise ne
şekilde görevlerde bulunduğu sorulduğunda;Bahsedilen konularla hiçbir alakasınınolmadığını
beyanettiği anlaşılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan sanık Murat AĞIREL’ den, “Ata Evleri Projesi”
başlıklı doküman bulunarak el konulmuştur.

Dokümanın hazırlayanlar bölümünde, Cumhuriyet İçin İletişim Platformu
moderatörü Ömer Sadun OKYALTIRIK, Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel
Sekreteri Hamdi Gökhan ECEVİT yazdığı; İçeriğinde ise; “Ata evleri projesi kapsamında
İstanbul’da 1000 kadar öğrencinin burs aldığı, bu konuda Cumhuriyet için İletişim
Platformunun önemli bir görevi yerine getirdiğinin belirtildiği, “özellikle son yıllarda dinci
kadroların devlet yönetimini ele geçirmesi endişesiyle, karşıt düşüncede olan yüksek öğrenim
öğrencilerinden seçilecek maddi durumu zayıf öğrencilerin, çeşitli sponsorlar aracılığı ile
oluşturulacak ve bu öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak evlerin oluşturulmasını, aynı
zamanda bu evlerde daha küçük yaşta olan öğrencilere belli bir ideolojiye ait eğitim verilmesi,
bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak finansal ihtiyaçların, anlaşma sağlanan bazı dernek
veya sivil toplum kuruluşlarının, AEP ye yapılacak olan şartlı bağışların projenin hayata
geçirileceği bölgelerde bulunan dernekler tarafından açılacak olan havuz hesabında toplanmak
suretiyle sağlanacağı, …” şeklinde planlı, belli bir hiyerarşik görev dağılımı olan bir
yapılanmadan söz edildiği,

Murat AĞIREL, Ömer Sadun OKYALTIRIK ve Hamdi Gökhan ECEVİT ile
irtibatının olup olmadığı, ata evleri projesiyle amaçlananın ne olduğu, askeri okul öğrencileri
ve teğmenler’in kontrol altına alınması için “her türlü fedakarlıkta bulunması” istenilen
kızların, Ata evleri olarak isimlendirilen evlerde kalıp kalmadıkları, kendisinin bu evlere gidip
gitmediği sorulduğunda; Ata evleri projesini duymadığını, bu konuları da bilmediğini beyan
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ettiği,
 “Cumhuriyet evleri” isminde bir proje veya oluşumdan bilgisinin olup olmadığı

sorulduğunda;Böyle bir projeden haberdar olmadığını beyan ettiği,
Kadıköy ÇYDD Şubesinde el konulan hard diskin yapılan incelemesinde;

“cumhuriyet evi” isimli bir dosya olduğu görülmüştür. Dosya içeriğinde ise; “Adnan
TÜRKKAN’ın sorumluluğunda ÇEV’in Finanse edeceği evler” başlığı altında “Cumhuriyet
Evi” başlığı olduğu ÇEV, ÇYDD veya Adnan TÜRKKAN ın sorumluluğunda “cumhuriyet
evi” projesinden bilgisinin olup olmadığı sorulduğunda;Adnan Türkkan’ı tanımadığını,
Cumhuriyet evleriyle ilgili bilgisinin olmadığını beyan ettiği anlaşılmıştır.

İş yerinde yapılan aramada el konulan; “5” sayısı ile numaralandırılmış beyaz zarf
içerisinde bulunan bilgisayar çıktısı notun içeriğinde; “Mart ayından önce amirallik için
Körfez havacılık M.Şükrü A. ile görüşülecek (Metin Paşa ile terfi meselem sorulacak-pahalı
bir hediye al). Nurol daki helikopter işinden bahsedilecek. Ömer Y. , Hadi B., Mehmet Ö.
Usta ile birlikte gidilecek kar-zarar durumu konuşulacak kim ne kadar pay alacak…” şeklinde
ibarelerin yazılı olduğu. Bahse konu dokümanda bu ibarelerin sonunda el yazısı ile “önemli”
yazdığı, yine aynı doküman içerisinde “Verilebilecek destekler” başlığı altında “İleriye dönük
pilot ihtiyacı Cengiz topelden karşılanabilir. “Havacılık konusunda Eğitimler” (Bu ibarenin
sonunda el yazısı ile “nereden !” yazdığı. “Her türlü bakım için eleman seçimi (havadan
personel bulmak için arkadaşla görüşülecek)” şeklinde ibarelerin yazdığı,

Bahsi geçen notu kimin hazırladığı, M.Şükrü A.’ın kim olduğu, arasında nasıl bir
irtibatın olduğu, Metin Paşa’nın kim olduğu, terfi meselesi ve bununla bağlantılı olarak pahalı
bir hediye alınması konusunun ne olduğu, bunun için metin paşaya hangi pahalı hediyeyi
aldığı, “kar-zarar durumu konuşulacak kim ne kadar pay alacak” konusunun ne olduğu
sorulduğunda; Kağıdın kendisine ait olmadığını, ismi geçen şahısların hepsini tanıdığını,
M.Şükrü A.’ın emekli komutanı olduğunu, Onun ile 2-3 yıldır görüşmediğini, Bayramlarda
bir ya da iki kez aramış olabileceğini, , Kendisinin muharip birliklerde görev yaptığını, bu
işlerle hiçbir zaman uğraşmadığını, görev gereği hiçbir ihale komisyonunda görevi olmadığı
gibi görev dışında da bu işlerle ilgilenmediğini, belgenin kendisine ait olmadığını, arama
sırasında da bunu belirttiğini beyan ettiği,

8 sayısı ile numaralandırılmış şeffaf föy dosyanın içeriğinde; Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli Askeri Savcılığının Esas No:2004/35 ve
Karar No:2004/365 sayılı iddianame olduğu görülmüş, memuriyet görevini ihmal ve iştiraken
memuriyet görevini ihmal iddiasıyla dava açıldığının yazdığı sorulduğunda; Bukonu ile
alakalı kendisi hakkında askeri Savcılıkça isimsiz bir ihbar üzerine yapılan soruşturma sonucu
dava açıldığını, dava açılananların hepsinin beraat ettiğini, kendisine bugüne kadar herhangi
bir karar tebliğ edilmediğini beyan ettiği,

Soruşturma kapsamında yakalanan Levent BEKTAŞ tan el konulan “gündemlerim2”
isimli dijital veride; yapılacak işlerle ilgili notlar olduğu ve “2009 2010 yılındaki top
adaylarımız Şafak YÜREKLİ ,Levent GÖRGEÇ ilgililere iletilsin” şeklinde notlar alındığı,

Levent BEKTAŞ ile irtibatının olup olmadığı, herhangi bir konuda birlikte çalışıp
çalışmadığı, Levent BEKTAŞ'ı tanımadığını, birlikte çalışmadığını, diğer şahısların da hiç
birini tanımadığını, hiç biri ile irtibatının olmadığını beyan ettiği anlaşılmıştır.

İlyas ÇINAR’ı tanıyıp tanımadığı, şahsın dijitallerinde 26235…. ve 533812…. olarak
isminin ve telefon numaralarının kayıtlı olduğu sorulduğunda; İlyas Çınar'ı tanımadığını, 262
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353…. numaralı telefon İzmit’te eskiden oturduğu evine ait numara olduğunu,0533
812….halen kullandığı cep numarası olduğunu, diğer numaranın geçen yıl İstanbul’a tayin
olunca kapattırdığı lojmandaki ev numarası olduğunu, ancak İlyas Çınarı tanımadığını, hiçbir
zaman da görüşmediğini,

Ayd ın  ORTABAŞI  i l e  çok  a l akas ın ın  o lmad ığ ın ı ,  kend i s ine  a i t
olanmertyanik@hotmail.com adresini 3-4 yıldır kullanmadığını,

Serdar Cem imzalı, savcılığımıza 08.07.2008 tarihinde gelen ihbar içeriğinde
DZKK'da ULUSALCI YAPILANMA word dosyası içeriğinde Özden Örnek'in günlüklerini
hazırlayan kişilerle alakalı herhangi bir bilgisinin olmadığını,

 Karargah Evlerinde ismi geçen kişilere ait listeler gösterilip subay ve sivil
şahıslardan ismen ve fiilen tanıdığı kişiler olup olmadığı sorulduğunda; Herhangibir
tanıdığının olmadığını,

ÇEV'de askeri öğrencilerin resimlerinin bulunduğu toplantıya katılmadığını, o
ortamda bulunmadığını,

İfadeye çağrılan şahıslardan Şafak YÜREKLİ’ nin meslektaşı olduğunu, Aksaz'da
Komodorluk yaptığını, 4 tane Fırkateyne komutanlık eden albaylarınkomodor olduğunu, Ali
TÜRKŞEN’ inmeslektaşı olduğunu, samimiyetinin olmadığını, Muharrem Nuri ALACALI’
nın kendisinden bir sınıf ufak meslektaşı olduğunu, onun Ankara Deniz Kuvvetleri
Karargahında Genel Sekreter olduğunu, uzun süredir görüşmediğini ilk defa karşılaştığını,
Dora SUNGUNAY’ ın kendisinden iki sınıf ufak olduğunu, askeri okuldan beri tanıdığını,
herhangi bir samimi ilişkisinin olmadığını, Levent GÖRGEÇ ile yıl içinde birkaç kere
karşılaştığını, ailecek görüşmediğini, İbrahim Koray ÖZYURT’ un Aksaz Kurmay Üst
Başkanı olduğunu, 3 yıldır ilk defa karşılaştığını, Tayfun DUMAN kendisinden bir sınıf altta
olduğunu, Gölcük'te Harp Filosu Komutanlığında Kurmay Albayı olduğunu, ailecek sık
görüşmediğini, zaten görev yerlerinin de ayrı olduğunu, İhbar ekinde bulunan 0262 3713880
kendisinin İzmit'teki Cengiz TOPEL' e bulunan Deniz Hava Üs Komutanlığının harici
telefonu olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini, flaş diskinde sadece mesleki çalışmalarının
olduğunu, diğer şüpheliler ile örgütsel bir irtibatının olmadığını, sadece mesleki irtibatının
olduğunu beyan etmiştir.

Sorgu beyanı
Kendisine yüklenen suçla ilgili olarak C.Savcılığında ayrıntılı ifade verdiğini ve bu

ifadelerinin doğru olduğunu tekrar ettiğini, 25 yıldır, Deniz Subayı olarak görev yaptığını,
hakkında mesleğinde suç unsuru olacak hiç bir davranışının olmadığını, hakkında yapılan bu
iftiraların doğru olmadığını asılsız olduğunu,hiç bir örgüte üye olmadığını, bu iddiaların
mesleğini karalamaya, terfisini engellemeye ve kendisini manen yıpratmaya yönelik ayrıca
ailesini yıpratmaya yönelik bir komplo olarak düşündüğünü, hakkındaki bu isimsiz maille
yapılan iddianın dikkate alınmamasını talep ettiğini, ayrıca tutuksuz olarak yargılanmayı talep
ettiğini. C.Savcılığındaki savunmasının doğru olduğunu tekrar ettiğini beyan etmiştir.

 
b-Elde Edilen Deliller:
İstanbul Yenilevent, Beşiktaş, Harp Akademileri Komutanlığı Karargâhı 2. Kat

Öğretim Elemanları Bölümü çalışa ofisinde 04.06.2009 günü yapılan aramada;
Makam odasına girişte sol tarafta dosya dolabının alt gözünde;
(1) adet kahverengi çift çıtlı full planner telefon fihristi,
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(1) adet yaprakları 1’den 31’e kadar numaralandırılmış siyah kapaklı ajanda,
 (1) adet İtalyanca kitabın sonuna yazılmış ve buradan koparılmış el yazısı yazılmış

not ( kitaptan alınmamıştır),
Beyaz ve sarı kâğıtlara 1’den 45’inci sayfaya kadar el yazısı ile yazılmış muhtelif

notlar,
 Dolabın alt gözünde bulunan Cumhuriyet Stratejisi dergilerinin içerisinde, 5 Kasım

sayılı 175 no’lu derginin içerisinde;
(1) adet beyaz zarfın içinde 8 cm genişliğinde kesilmiş üzerinde “Mart ayından önce

Amirallik için Körfez Havacı M. Şükrü A. ile görüşülecek” şeklinde başlayan “her türlü
bakım için elemen seçimi havada personel bulmak için arkadaşlarla görüşülecek” şeklinde
biten içinde “ne kadar pay alacak” yazısından sonrael yazısı ile “önemli” yazan ve “havacılık
konusunda eğitimler” şeklindeki satırın sonunda da yine el yazısı ile “nereden yazılı” notlar 5
olarak numaralandırılmış Cumhuriyet Stratejisi dergisi

 1 adet ground marka siyah fermuarlı bez el çantası içinde;
(1) adet Kingston marka KF 042005 5262-009, AOO KUSBDTI/2576 megabyte’lık

flash bellek,
 Siyah kapaklı arka kapağı olmayan toplam 49 sayfadan ibaret siyah telefon fihristi,
 
Kapının sağ tarafında bulunan karteks dolap içinde, en üst çekmecesinde;
40 sayfa orijinal numaralı iddianame ve erteleme kararı başlıklı 27.05.2004 tarihli

Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı/GÖLCÜK iddianamesinin orijinal imzalı sureti 40.
Sayfasında Yaşar D. imzalı,belge

Karteks dolabının üst gözünde;
1’den 98’e kadar numaralandırılmış beyaz çizgili kâğıtlara el yazısı ile yazılmış

muhtelif notlar,
Karteks dolaptan içerisinden;
40EA 2506E seri numaralı Sony marka Hi8 kamera kaseti,
1’den 34’e kadar numaralandırılmış içerisinde değişik telefon numaralarının

bulunduğu telefon fihristi,
Oda içerisinde dolap ve çekmecelerde bulunan dijital veriler;
(5) adet 1’den 5’e kadar numaralandırılmış 4 adet DVD ve 1 adet CD,
 
Şüpheli Mert YANIK’ın Yenilevent, Beşiktaş, Harp Akademileri Komutanlığı,

Orgeneral Nahit ŞENOĞLU Misafirhanesi 1318 No’lu ikamet adresinde 04.06.2009 günü
yapılan aramada; Mutfak dolabının sol tarafındaki rafta (10) adet 1’den 10’a kadar
numaralandırılmış 4 adet CD ve 6 adet DVD ele geçirilmiştir.

 
Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan

155 mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat:12.53’te İhbar No:5309 sayılı mail ihbarında;
“SAYIN YETKİLİLER Ben Deniz Kuvvetleri bünyesinde çalışan bir askerim.

İsmimi veya rütbemi söylemem kendimi ve daha önemlisi ailemi tehlikeye atacağından bu
bilgileri açıklamamamı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Sizlere birlikte çalıştığım ve
Ergenekonüyesi Deniz Kuvvetleri mensubu bazı şahıslar hakkında bilgi vermek istiyorum.
Sizlere şahıslardan temin ettiğim belge ve dokümanları gösterdikçe ne kadar haklı olduğumu
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anlayacaksınız. Bu şahıslar Ergenekon adına faaliyetlerde bulunmakta ve Deniz Kuvvetleri
içerisinde örgütün propagandasını yapmaktadır. Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan,
onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu
kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve bugüne kadar çeşitli
eylemleri hayata geçirilmiş olan kafes eylem planıdır ve bu eylem planının içerisinde K. D. S.
K. …… den, Koramiral ….. tan tutunda alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50’ye
yakın kişinin yer aldığını gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler
yaparak ülkede Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması,
Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın
kuruluşları aracılığı ile Ergenekon’a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim
vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak
hükümetin içeriden ve dışarıdan baskı altına alınması ve ülkü gündemini değiştirerek
Ergenekon davasının boşa çıkarılmasıdır. Aslında bu bilgileri doğrudan savcılara iletmek
istiyordum ancak postanelere güvenmediğim ve başka da bir yol bulamadığım için size
iletiyorum. En kısa sürede Ergenekon savcılarına bu bilgileri iletin. Yapılan operasyonlar ve
ev aramaları sonucu sizlere bahsedeceğim şahıslar ellerinde bulanan Ergenekon belgelerini
evlerinde çıkararak daha güvenli olduğunu düşündükleri iş yerlerine getirdiler. Bunların
aranmayacağını düşünmektedirler. Bu şahıslara ait belgelerinde yerlerini size yazacağım
ancak buraların aranması sivil savcılıkça yapılmalıdır. Aksi takdirde size bahsedeceğim hiçbir
belgeye ulaşamazsınız. Buralarda askeri makamlarca arama yapıldığı takdirde kurum
içersinde güçlü bir yapıya sahip olan bu şahıslar Ergenekon belgelerini rahatlıkla imha
edebilirler. Ayrıca Ergenekon örgütünün nasıl çalıştığına ve Deniz Kuvvetleri içersinde nasıl
yapılandığına dair elde ettiğim çok önemli bir belgeyi de sizlere gönderiyorum. Bu şahıslar
şunlardır:

KUR. KD. ALB. MERT YANIK
“ Mert YANIK’ ın Ergenekon ile bağlantısını davası kapsamında arama yaptığınız

ADD Tekirdağ-Çorlu Şubesi üyesi olan baldızı Cahide B. yapmaktadır. ÇYDD ile Deniz
Kuvvetleri arasındaki bağlantıyı da Mert YANIK sağlamaktadır. Çalışma odasındaki iki
kütüphanede camlı ve kapaklı bölümlerdeki karton kutular dosyalar Cumhuriyet Stratejiler
klasörleri ve gemi resimleri arasında Ergenekon örgütüne ait belge doküman ve evrakları
gizlemektedir. Bu belgeleri kendisi bana gösterdi. Bunları bulursanız Mert YANIK’ ın
Ergenekon için ne tür faaliyetlerde bulunduğunu anlayabilirsiniz” şeklinde ihbarda şüphelinin
ismine yer verildiği,anlaşılmıştır.

İstanbul –Beşiktaştaki işyerinde yapılan arama sonunda;
-5 sayısı ile numaralandırılmış beyaz zarf içerisinde bulunan bilgisayar çıktısı notun

içeriğinde;
“Mart ayından önce amirallik için Körfez havacılık M.Şükrü A. ile görüşülecek

(Metin Paşa ile terfi meselem sorulacak-pahalı bir hediye al). Nurol daki helikopter işinden
bahsedilecek. Ömer Y., Hadi B., Mehmet Ö. Usta ile birlikte gidilecek kar-zarar durumu
konuşulacak kim nekadar pay alacak…” şeklinde ibarelerin yazılı olduğu, Bahse konu
dokümanda bu ibarelerin sonunda el yazısı ile “önemli” yazdığı,

Yine aynı doküman içerisinde “Verilebilecek destekler” başlığı altında;
“İleriye dönük pilot ihtiyacı Cengiz topelden karşılanabilir.
“Havacılık konusunda Eğitimler” (Bu ibarenin sonunda el yazısı ile “nereden !”
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yazdığı.
“Her türlü bakım için eleman seçimi (havadan personel bulmak için arkadaşla

görüşülecek)” şeklinde ibarelerin yazdığı,
-8 sayısı ile numaralandırılmış şeffaf föy dosyanın içeriğinde;
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük/Kocaeli Askeri

savcılığının Esas No:2004/35 ve Karar No:2004/365 sayılı iddianame olduğu,
 Mert YANIK ile birlikte 13 kişi hakkındaki40 sayfalık iddianamede, Sanıklar

hakkında “bazı internet sitelerinde yayınlanan, TSK ile ilgili yolsuzluk iddiaları kapsamında,
Deniz Hava Üs.K.lığında görevli bir kısım uçucu personel tarafından uçuş saatlerinin gerçeğe
aykırı şekilde kayıtlara geçirilerek haksız yere uçuş tazminatı aldıkları, CASA uçuklarının
hiçbir işe yaramadıkları halde saatlerce uçuş yaptıkları, astsubayların para karşılığı yada
kendisine yakın olan personel tarafından yurtdışı görev kurslara gönderildiği, bir kısım
personelin lojmanda oturduğu halde kira yardımı aldığı, 1 trilyon TL.harcanarak yaptırılan
hangar çatısının yağmurda akmaya devam ettiği ve dize kadar su içinde kaldığı iddiaları ile
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yönergesi DKY 164-1 (B) gereğince sürekli
olarak Filoda arşivlenmesi gereken uçuş kayıt defterinin, Donanma Komutanlığınca,
kendilerine uzun süre tanınmasına rağmen İdari Soruşturma Heyetine teslim edilmeyip,
bununla ilgili herhangi bir imha tutanağının da ibraz edilmemesi” suçlamaları ile ilgili olarak
düzenlendiği, şüpheli Mert YANIK’a ise memuriyet görevini ihmal ve iştiraken memuriyet
görevini ihmal iddiasıyla dava açıldığı anlaşılmıştır.

 
c-Telefon Görüşmeleri:
     Tape No: 12147, 05.06.2009 tarihinde saat:13:32’de Mert YANIK ile X şahsın

görüşmesinde özetle; …Mert YANIK’ın “ İyiyiz şimdi odadayız efendim” dediği; X şahısın
“Tamam Mert keyfine bak burda seni ilgilendiren bişey yok” dediği; Mert YANIK’ın
“Tamam” dediği; X şahısın “ sadece şeyini istiyo olabilirsin ben benim dolapta duruyo
istiyosan gelirken getiriyim” dediği; Mert YANIK’ın “efendim çok çok iyi olur çok iyi olur”
dediği; X şahısın “Bilgisayarını falan ” dediği; Mert YANIK’ın “Benim kayınbiraderi
gönderiyim oraya ben gelmeyim şimdi aşağıya indiğinde bi bakarsanız odadan Cenk benim
arabayla gelecek 5 dakka sonra orda olsa teslim eder misiniz” dediği; X şahısın “Tamam,
tamam” dediği anlaşılmıştır.

 
d-Örgütsel İrtibatlar:
Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada bulunan “1 sayısı ile numaralandırılmış

kahverengi cepli telefon fihristin yan cebinde AB 0813205357 seri numaralı CD ele
geçirilmiş, CD’ nin incelenmesi neticesinde; “Türkan SAYLAN 1” “Türkan SAYLAN 2”
“Türkan SAYLAN 3” isimli Word dosyalarının olduğu tespit edilimiş, dosyaların incelenmesi
sonucunda ise ÇYDD Kadıköy Şubesinden el konulan bilgisayardan çıkan “_Türkan
SAYLAN 1.doc” “_Türkan SAYLAN 2.doc” “_Türkan SAYLAN 3.doc” isimli dijital
dosyalarla aynı olduğu,

ÇYDD Kadıköy Şubesinde ele geçirilen MAXTOR marka, Seri numarası
25B6201H10T7IY olan hard disk içeriğinde yer alan ; “_Türkan SAYLAN 2.doc” isimli
dijital dosyada; “18 EKİM 2008 Sayın Türkan SAYLAN, öncelikle davetimi kabul ettiğiniz
ve evimi şereflendirdiğiniz için tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim.Toplantı sonrası
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görüştüğümüz hususları komutanlarımıza ilettim. Doğu ve Güneydoğu’da Jandarma
Komutanlığı ile müşterek yürüttüğünüz burs çalışmaları ve diğer faaliyetleri hayranlıkla takip
ettiklerini belirttiler. Deniz Kuvvetleri bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle alakalıda yeşil ışık
yaktılar. ÇEV bursu alan öğrencilerin kuvvete kazandırılması noktasında ne yapılabilir?
Bunun fizibilite çalışması şu an fiilen başlamış durumda. Size bu hususta yardımcı olacak ve
yönlendirecek iki kişinin ismi öne çıktı. Hazırlanacak öğrenci listesini de bu
komutanlarımızdan birine iletmeniz gerekmekte. Komutanlarımızın irtibat bilgilerini aşağıda
bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aydın ORTABAŞI
İrtibatlar: Tümamiral A. Can E. – Deniz H. A. Komutanı Tel: 0 532 …. Mail: c… ve Kur. Kd.
Alb. Mert YANIK - Deniz Harp Akademisi Komutanlığı Öğretim Elemanı Tel: 0533 8123524
Mail: mertyanik@hotmail.com şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan İlyas ÇINAR’dan ele geçirilen
51 nolu Cd’nin içerisinde yer alan “bağlantılarım” isimli, şifreliexcell dosyası içerisinde
MERT YANIK mertyanik@hotmail.com 262353…., 533812…. şeklinde adı soyadı, e-mail
adresi ve telefonlarının kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.

 
e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:
ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_Türkan SAYLAN 2.doc” isimli dijital dosyada;

“18 EKİM 2008 Sayın Türkan SAYLAN, Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz ve evimi
şereflendirdiğiniz için tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim.Toplantı sonrası görüştüğümüz
hususları komutanlarımıza ilettim. Doğu ve Güneydoğu’da Jandarma Komutanlığı ile
müşterek yürüttüğünüz burs çalışmaları ve diğer faaliyetleri hayranlıkla takip ettiklerini
belirttiler. Deniz Kuvvetleri bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle alakalıda yeşil ışık yaktılar.
ÇEV bursu alan öğrencilerin kuvvete kazandırılması noktasında ne yapılabilir? Bunun
fizibilite çalışması şu an fiilen başlamış durumda. Size bu hususta yardımcı olacak ve
yönlendirecek iki kişinin ismi öne çıktı. Hazırlanacak öğrenci listesini de bu
komutanlarımızdan birine iletmeniz gerekmekte. Komutanlarımızın irtibat bilgilerini aşağıda
bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aydın ORTABAŞI
İrtibatlar: Tümamiral A. C. E. – Deniz Harp A. K. Tel: 0 532 … Mail: c….. ve Kur. Kd. Alb.
Mert YANIK - Deniz Harp Akademisi Komutanlığı Öğretim Elemanı Tel: 0 533 812…. Mail:
mertyanik@hotmail.com” şeklinde yazdığıtespit edilmiştir.

 İş yerinde yapılan aramada el konulan; “5” sayısı ile numaralandırılmış beyaz zarf
içerisinde bulunan bilgisayar çıktısı notun içeriğinde; “Mart ayından önce amirallik için
Körfez havacılık M.Şükrü A. ile görüşülecek (Metin Paşa ile terfi meselem sorulacak-pahalı
bir hediye al). Nurol daki helikopter işinden bahsedilecek. Ömer Y. , Hadi B., Mehmet Ö.
Usta ile birlikte gidilecek kar-zarar durumu konuşulacak kim ne kadar pay alacak…” şeklinde
ibarelerin yazılı olduğu, bahse konu dokümanda bu ibarelerin sonunda el yazısı ile “önemli”
yazdığı, yine aynı doküman içerisinde “Verilebilecek destekler” başlığı altında “İleriye dönük
pilot ihtiyacı Cengiz topelden karşılanabilir. “Havacılık konusunda Eğitimler” (Bu ibarenin
sonunda el yazısı ile “nereden !” yazdığı. “Her türlü bakım için eleman seçimi (havadan
personel bulmak için arkadaşla görüşülecek)” şeklinde ibarelerin yazdığı anlaşılmıştır.

“ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasındaki bağlantıyı da Mert YANIK sağlamaktadır.
Çalışma odasındaki iki kütüphanede camlı ve kapaklı bölümlerdeki karton kutular dosyalar
Cumhuriyet Stratejiler klasörleri ve gemi resimleri arasında Ergenekon örgütüne ait belge
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doküman ve evrakları gizlemektedir” şeklindeşüpheliMert YANIK hakkında ihbarın
yapıldığı,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan İlyas ÇINAR’dan ele geçirilen
51 nolu Cd’nin içerisinde yer alan “bağlantılarım” isimli, şifreliexcell dosyası içerisinde
MERT YANIK mertyanik@hotmail.com 262353…. 533812…. şeklinde adı soyadı, e-mail
adresi ve telefonlarının kayıtlı olduğu belirlenmiştir.

28 Şubat döneminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde “Batı Çalışma
Grubu” adıyla faaliyet yürüten ve oluşumu herhangi yasal bir kaynağa dayanmayan illegal
yapılanmanın, faaliyetlerine halen son vermediği ve günümüzde “İrticayla Mücadele Eylem
Planı” ardından da “Kafes Eylem Planı” çerçevesi altında yasadışı eylem ve faaliyetlerine
devam ettikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yasa dışı olan bu yapılanmanın illegal eylem ve
faaliyetleri ancakbazı kamu görevlilerinin ihbarları ve yürütülen soruşturmalar ile açığa
çıkarılıp deşifre edilmiştir.

Ergenekon örgütünün temel örgütsel dokümanlarından olan “Ergenekon Analiz, Yeni
Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi – İstanbul 29 Ekim 1999”başlıklı;

25 sayfadan oluşan bu doküman Tuncay GÜNEY, Veli KÜÇÜK ve Doğu
PERİNÇEK’ ten ele geçirilmiştir.Dokümanın bazı bölümlerinde özetle;

“Amaç ” başlığı altında;“…Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyen güç odaklarının
yerli iş birlikçi uzantıları olduğu, devletin her kademesine sızdıkları ve hatta TBMM’ ne
girerek iktidar dönemleri bile yaşadıkları, bu nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
faaliyet gösteren Ergenekon’ un daha fazla önem arz ettiği…”

“Kapsam” başlığı altında; “…Ergenekon içinde yer alan TSK mensupları ile
Kemalizm’e ve ülkesine bağlı her meslekten sivillerin organizasyonu ile ortaya çıkacak olan
yeni yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu…”

“İstihbarat ve Örgütlenme”başlığı altında ; “…İstihbaratın öneminden
bahsedildiği…”

 “Yöntem” başlığı altında; “ …21. yüzyılda Ergenekon’un resmi istihbarat
kuruluşlarının yanı sıra legal ve illegal örgütlenmelere karşı mücadele etme zorunluluğu ile
karşı karşıya kalacağı, faaliyetlerini yeni ve gelişmiş yöntemlerle ve faaliyet alanlarını da
geliştirerek sürdürme zorunda olduğu…”

 “21. Yüzyıla girerken dünyada istihbarat ve örgütsel yapılanma ile faaliyet
alanlarının önemi ” ve“Genel” ve “Örnekler” başlıkları altında; “ …Türkiye’nin 21. yüzyılda
entelektüel birikimli, yaratıcı güvenilir insan kaynaklarından istihbarat çalışmalarında
yararlanması gereğinin kaçınılmaz olduğu… , ... Ergenekon’un Türk Silahlı Kuvvetlerinin
değerli personeli dışında entelektüel ve her meslekten seçkinlerinde içinde yer alacağı sivil
personelden yararlanılmasının faydalı olacağı…”

“Terör” başlığı altında; “… 21. yüzyılda en önemli sorunlardan birisinin terör
olacağı, Türkiye için terörün yalnızca toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılması ve bölgesel
istikrarsızlaştırma amacı taşımadığı, bunların yanı sıra Türkiye’nin ticaret ortaklarına yönelik
terör ile Türkiye’nin dış ticaretine büyük darbe vurarak önünün kesilmesinin sağlanmaya
çalışıldığı, bu nedenle terör gruplarının kontrol altında tutulması gerektiği, gereğinde naylon
terör grupları oluşturularak terör dünyasına yön verilmesi ve güçlü istihbarat örgütlerinin
kurguladığı oyunun içinde mutlaka yer alınması gerektiği…”

 “Politikalar” başlığı altında; "…21. yüzyılda dünya politikacılarını ve siyasetçilerini
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istihbarat örgütlerinin biçimlendireceği… , … Dünyada var olabilmiş tüm sistemlerin ülke
çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine aykırı ideolojilere ait siyasileri engellediği, bunu ise
Suikast, Dez-Enformasyon yöntemleri ile yaptığı… , … Türk insanının okumadığı, kültürel
anlamda dünya görüşünün gelişmediği, bu nedenle kolayca kandırılabildiği, dolayısıyla Dez-
Enformasyonun olumsuz olduğu, kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe
ulaşabilmek adına her şeyi mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için geriye kalan tek
yolun suikast olduğu…, … suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için siyasi portrelerin
çok ciddi biçimde analiz edilmesi gerektiği,ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyalarının
organize edilerek parlamento da etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmelerinin sağlanması
gerektiği, bu ve benzer faaliyetlerin tüm dünyada istihbarat örgütlerinin varlık ve görev
nedenleri arasında yer aldığı…”

 “Kontrol dairesi” başlığı altında;“…Bu dairenin varlığından Ergenekon başkanından
başka hiç kimsenin bilgisinin olmaması gerektiği, operasyonlarda yer alması zorunlu olan bu
dairede yer alan ajanların ilk görevinin operasyon alanı içinde bulunmak, operasyon esnasında
temizleme ve ortadan kaldırma gibi işlemlerde doğabilecek sorunları çözümlemek olacağı,
ikinci görevinin ise karşı istihbarat örgütlerinde geçen, yakalanan veya operasyon amacına
aykırı hareket eden herhangi bir ajanı öldürmek olduğu…, …Kontrol dairesinde
görevlendirilecek ajanların mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ve özel operasyon
ünitelerinden seçilmesi gerektiği, bu ajanların merhametsiz olması ve emirleri doğrudan
Ergenekon komutanından alması gerektiği…”belirtilmiş olup yukarıda ismi geçen
şüphelinin,örgütsel doküman içeriğine uygun olarak dokümanda belirtildiği şekilde;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde oluşturulan Ergenekon terör örgütüyle
bağlantılıillegal yapılanma içerisinde yer aldığı,birçok örgütsel dokümanda isminin geçtiği,

Şüpheli hakkındaErgenekon Terör Örgütü adına faaliyette bulunma suçu sebebiyle
sevkedildiği mahkemece yüklenen suçun niteliği ve mevcut delil durumuna göre CMK 109/3-
a maddesi uyarınca yurt dışına çıkamamak suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar
verilmiştir.

      Şüpheli Mert YANIK’ın Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı olarak faaliyet
yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından,

Şüpheli Mert YANIK’ın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak
suçundan TCK’nın 314/2,

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri
gereğince cezalandırılması talep edilmiştir" şeklinde iddianame düzenlenerek,

Şüpheliler;
Ali Türkşen hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak suçundan 5237

Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63.
maddelerince,

Dora Sungunay hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak suçundan
5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9,
63. Maddelerince,

Ercan Kireçtepe hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak , Cebir ve
şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını
engellemeye teşebbüs, Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya,
kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Patlayıcımadde
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bulundurmak ,6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından, 5237 Sayılı TCK'nun 314/2,
TCK’nın 311/1, TCK’nın 312/1, TCK’nın 174/1-2,6136 sayılı Kanunun 13/2, aynı Kanunun
Ek 5, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerince,

Erme Onat hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak , Cebir ve şiddet
kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını
engellemeye teşebbüs, Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya,
kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Patlayıcımadde
bulundurmak ,6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından, 5237 Sayılı TCK'nun 314/2,
TCK’nın 311/1, TCK’nın 312/1, 174/1-2, 6136 sayılı Kanunun 13/2, aynı Kanunun Ek 5,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. Maddelerince,

Eren Günay hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak , Cebir ve şiddet
kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını
engellemeye teşebbüs, Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya,
kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Patlayıcımadde
bulundurmak ,6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından, 5237 Sayılı TCK'nun 314/2,
TCK’nın 311/1, TCK’nın 312/1, TCK’nın 174/1-2, 6136 sayılı Kanunun 13/2, aynı Kanunun
Ek 5, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerince,

Ergin Geldikaya hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak, Patlayıcı
madde bulundurmak , 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından 5237 Sayılı TCK'nun 314/2,
TCK’nın 174/1-2,6136 Sayı Yasanın 13/3, aynı Kanunun Ek 5, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerince,

Ferudun Arslan hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak suçundan
5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9,
63. maddelerince,

Halil Cura hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak suçundan 5237
Sayılı TCK'nun314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63.
maddelerince,

İbrahim Koray Özyurt hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak
suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın
53, 58/9, 63. Maddelerince,

Levent Bektaş hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak , Cebir ve
şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını
engellemeye teşebbüs, Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya,
kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Patlayıcımadde
bulundurmak ,6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından 5237 Sayılı TCK’nın 314/2,
TCK’nın 311/1, TCK’nın 312/1, TCK’nın 174/1-2, 6136 sayılı Kanunun 13/2, aynı Kanunun
Ek 5, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. Maddelerince,

Leven Görgeç hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak suçundan 5237
Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63.
maddelerince,

Mert Yanık hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak suçundan 5237
Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63.
maddelerince,

Muharrem Nuri Alacalı hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 2. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın
53, 58/9, 63. maddelerince,

Mustafa Turhan Ecevit hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak ,
Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini
yapmasını engellemeye teşebbüs, Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan
kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek,
Patlayıcımadde bulundurmak ,6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından 5237 Sayılı
TCK'nun 314/2, TCK’nın 311/1, TCK’nın 312/1, TCK’nın 174/1-2, 6136 sayılı Kanunun
13/2, aynı Kanunun Ek 5, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63.
maddelerince,

Saadettin Doğan hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak suçundan
5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9,
63. maddelerince,

Şafak Yürekli hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak suçundan 5237
Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63.
maddelerince,

Tayfun Duman hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak suçundan
5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9,
63. maddelerince cezalandırılmaları istemi kamu davası açılmış, açılan kamu davası
İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010/34 Esasına kayıt edilmiştir.

İlgili soruşturma dosyasında şüpheliler Şahin Özen veAşkın Lale hakkında Silahlı
Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ek takipsizlik kararı verildiği anlaşılmıştır.
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