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

MAHKEMEMİZE TEVZİ EDİLEN 2010/34 ESAS SAYILI DAVA DOSYASI
İLE BİRLEŞEN 2010/146 ESAS SAYILI DAVA DOSYASIİLGİLİ OLARAK;

 
 
 

İstanbul C.Başsavcılığı'nın (CMK 250 Maddesi İle Görevli) 2009/2167
Soruşturma no, 2010/268 Esas, 2010/189 İddia sayılı ve 15/03/2010 tarihli
iddianamesi ile;

 
 
 Şüpheliler Ahmet Feyyaz Öğütçü, Alpay Belleyici, Aydın Ayhan

Saraçoğlu, Bülent Aydın, Bülent Karaoğlu, Bora Coşkun, Daylan Muslu, Deniz
Erki, Emre Tepeli, Gürol Yurdunal, Halil Özsaraç, Hüseyin Doğancı, Hüseyin
Erol, İbrahim Öztürk, İbrahim Levent Olcaner, İsmail Bak, İsmail Zühtü
Tümer, Kadir Sağdıç, Levent Gülmen, Mehmet Emre Sezenler, Mehmetfatih
İlğar, Mehmet İnce, Metin Fidan, Metin Keskin, Metin Samancı, Mesut Adanur,
Murat Aslan, Mücahit Erakyol, Özgür Erken, Süleyman Erharat, Tanju Veli
Aydın, Türker Doğanca, Ümit Özbek olmak üzere toplam 33 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 dosyada 56 şüpheli hakkında 08.03.2009 tarih ve 2009/511-268-188
sayılı,ayrıca yine aynı soruşturmanın devamı niteliğindeki dosyada 52 şüpheli hakkında
17.07.2009 tarih, 2009/1498-751-565 sayılı iddianameler ile kamu davaları açılmıştır.
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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
sayılı dosya ile birleştirilmiş olup, söz konusu davalar İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinin
2008/209 ve 2009/ 191esas sayılı dosyalarında derdest bulunmaktadır.

Soruşturma makamlarına yapılan ihbarların değerlendirilmesi sonucu 21.04.2009
tarihinde Beykoz Poyrazköy’deyapılan kazılarla başlayan, ulaşan ihbarlarla, şüphelilerde ele
geçen örgütsel dokümanlarla genişletilen soruşturma sonucunda Levent BEKTAŞ,Ercan
KİREÇTEPE,Erme ONAT,Eren GÜNAY,Mustafa Turhan ECEVİT,Ergin GELDİKAYA,Ali
TÜRKŞEN,Halil CURA,Ferudun ARSLAN,Saadettin DOĞAN,Levent GÖRGEÇ,İbrahim
Koray ÖZYURT,Muharrem Nuri ALACALI,Şafak YÜREKLİ,Dora SUNGUNAY, Tayfun
DUMAN ve Mert YANIK hakkındasilahlı terör örgütü 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,terör örgütüne ait silahları, mühimmatıdepolamak,
patlayıcı madde bulundurmak suçlarından2009/969 soruşturma, 2010/38 esas , 2010/29 sayılı
iddianame ile açılan kamu davası İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/34 Esas sayılı
dosyasında görülmektedir.

İddianamenin bu bölümünde Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak
yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar elde edilen deliller ve ulaşılan sonuçlar,
örgütün gerçekleştirmeyi planladığı ve gerçekleştirdiği eylemler ile ilgili açıklama
yapılmayacak, yukarıda belirtilen 13.01.2010 tarihli iddianamenin giriş bölümündeki
anlatımlara atıf yapılmakla yetinilecektir.

Mahkemenize birleştirme talepli olarak açılanbu kamu davasının 2010/34 esas sayılı
dava dosyası ile birleştirilmesi hususunun takdiri Mahkemenize aittir. Birleştirme yönünde bir
karar verilinceye kadar zaman geçmesi söz konusu olabilecektir. Bu ihtimal göz önüne
alınarak şüphelilerin haklarındaki iddiaları öğrenip, savunmalarınıhazırlayabilmeleri, müstakil
olarak yargılamanın bu iddianame üzerinden yapılabilmesi açısından önemli görülen bir kısım
örgütsel içerikli dokümanlara bu iddianamede tekrar yer verilecektir.

  13.01.2010 tarihli iddianamede dava konusu yapılan eylemler, bu soruşturmayı
başlatan ihbar ve olaylar, soruşturmanın geçirdiği aşamaları kronolojik olarak kısaca
hatırlatmakta fayda görülmektedir.

B) SORUŞTURMA KONUSU EYLEMLER, İHBARLAR :
a)RAHMİ KOÇ MÜZESİNDEKİ DENİZALTIDA BULUNAN PATLAYICI

MADDE VE BURADA YAPILMASIPLANLANANEYLEM:
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
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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
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 iki
astsubayın denizaltıya geldiklerini, gelen ekibinpatlayıcı 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……”beyan
etmiştir.

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.

E le  geçen  pa t l ay ıc ı  madde le r in  Deniz  Kuvve t le r i  Komutan l 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
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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.

 
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… …”

Şeklinde ifadelerle olay hakkında bilgi verildiği anlaşılmıştır.
Hakkında kamu davası açılan sanık Levent BEKTAŞ’a ait 3 nolu DVD’de yer

alan“gundemlerim2.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde;
 “………… Koç müzesinde ziyaretçi patlaması olmalı : ) sıkıntı çıkmasın Bşk takip

ediyor……….”
Şeklinde ifadeler bulunduğu,
 Aynı DVD’de yer alan “Cihan’dan” isimli klasörde bulunan“_Notlar.txt” isimli metin

belgesi 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
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söyleyecek. öğrenciler projenin en önemli parçası
Operasyon tarihini teyit edelim………….”
Şeklinde ifadeler bulunduğu anlaşılmıştır.
b)ERMENİ ASILLI TÜRK VATANDAŞLARININ TEHDİT EDİLMESİ :
 
Soruşturma makamlarına ulaşan 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
bulunması 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 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
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ifadelerin bulunduğubelirlenmiştir.
  Yapılan araştırmada söz konusutehdit 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, sanık Levent BEKTAŞ’tan ele geçen
DVD‘deki kayıtların birbiriyle örtüştüğü anlaşılmıştır.

 
c) 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 gönderildiğianlaşılmıştır.

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 içerisinde 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.
 
 
Bu olayla ilgilerinin tespiti açısından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yaptırılan teşhis

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

Bu tanıklardan Cevdet Yılmaz fotoğrafları gösterilen sanıkları daha önce hiç
görmediğini beyan etmiştir.
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Tanıklardan Güniz Takmaz’ın fotoğrafları gösterilen 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 Halil CURA’nın Opel marka gri renkli bir otomobilinin bulunduğu tespit
edilmiştir.

Tanıklardan Abdurrahman Yılmaz’ın fotoğrafları gösterilen 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 anlaşılmıştır.

d) 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 bulunduğu anlaşılmıştır.

 
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 dedektörünün 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-
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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

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
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M204 A2 KF-MKE–98–12–77 ibaresi bulunan el bombası fünyesi ele geçirilmiştir.
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,
-(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
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- (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
- 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 mahkeme kararıyla



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 4. BÖLÜMÜDÜR

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

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

 
Yapılan aramalarda ele geçen malzemeler, patlayıcı maddeler, lav silahları hakkında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından
hazırlanan inceleme raporuna göre 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.

 
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 askeri birliklertespit edilmiştir.

Buna göre MKE tarafından imal edilip, resmi olarak askeri birliklere 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
Komutanlığına ait olduğu,

İmal tarihi 93 olan (1) adet MKE yapımı mor renkli sis kutusunun Hava Kuvvetleri
Komutanlığına ait olduğu,

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 ait olduğu,

Tespit edilmiş, söz konusu mühimmat Askeri Savcılık aracılığı ile belirtilenKuvvet
Komutanlıklarının ilgili birimine teslim edilmiştir.

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 2010/ 54sırasına kayden adli emanet
kayıtlarına alınarak askeri birlik depolarında muhafazası sağlanmıştır.

 
21-24.04.2009 tarihlerinde Beykoz PoyrazköyKeçilik mevkiinde yapılan aramalarda

ele geçen silah ve mühimmatın TSK kayıtlarında bulunup bulunmadığının araştırılması
amacıyla Askeri Savcılığa yazılan yazı üzerine verilen cevapta sorulan mühimmatlardan
bazıları ile ilgili olarak “Envanterde eksik yoktur” şeklinde açıklama yazılmış olmasına
rağmen söz konusu mühimmatın Poyrazköy’ de ele geçmiş olduğu, bu hususun çelişki
oluşturduğu belirtilerek söz konusu mühimmatın kayıtlarındabulunması gereken, (teslim alan)
askeri birlikten/depodan ne şekilde çıkmış olduğu hususunun araştırılması, sorumlular
hakkında bu konu ile ilgili olarak soruşturma bulunup bulunmadığının bildirilmesi
istenilmiştir.
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Cumhuriyet Başsavcılığımızca yazılan bu yazıya Genel Kurmay Başkanlığı Adli
Müşavirliği tarafından 11.09.2009 tarihinde verilen cevapta;

“Belirtilen mühimmatın envanter ve mevcut durumunun Kuvvet Komutanlıkları
tarafından yeniden araştırıldığı, envanter kayıtlarında ve depolarda eksik olmadığı, söz konusu
mühimmatın Kuvvet Komutanlıkları tarafından eğitim, atış, tatbikat, denetleme ve iç güvenlik
operasyonlarında kullanıldığı ve mevcut yönerge ve talimatlara göre sarf edildiği, envanter
kayıtlarında ve mevcutlarda her hangi bir eksik mühimmata rastlanmadığı bir kez daha teyit
edilmiştir.

Bu araştırmada ;envanterde kayıtlı olan söz konusu mühimmatın MKE Kurumundan
tedarik edildiği,bu tip mühimmatın MKE tarafından sadece silahlı kuvvetlere verilmediği,
başka kurumlara da verildiği,yabancı ülkelere de satıldığı tespit edilmiştir.Kaldı ki bu tip hafif
mühimmatın terör örgütleri tarafından da dış ülkelerden tedarik edilip kullanıldığı
bilinmektedir.Dolayısıyla,salt kafile numarası ile anılan mühimmatın aidiyetinin ortaya
konamayacağı,mühimmatın da silahlar gibi seri numarası taşıması halinde aidiyetinin
belirlenmesinin mümkün olabileceği”

Bildirilmiştir.
 
Yukarıda belirtilen mühimmatın MKE tarafından imal edilerek ilgili Kuvvete

(Jandarma Genel Komutanlığı,Hava Kuvvetleri Komutanlığı,Kara Kuvvetleri Komutanlığı)
teslim edildiği MKE Kurumunun yazısı ile sabittir. Nitekim Kuzey Deniz Saha Komutanlığı
Askeri Savcılığı aracılığıyla yapılan yazışmalar sonucunda MKE imali olup üzerinde kafile
numarası bulunan mühimmatlar, ait olduğu Kuvvetler tarafından İstanbul Emniyet
Müdürlüğünden teslim alınmıştır.

 Lav silahı, el bombası gibi etkisi itibariyle vahim nitelikteki mühimmatın, ne şekilde,
kimler tarafından askeri birliklerden/depolardan çıkartıldığı, resmi kayıtlardasöz konusu
mühimmathakkındane tür bilgi bulunduğutespit edilememiş, Jandarma Genel Komutanlığı,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilgili personeli hakkında
depodan çıktığı anlaşılan mühimmat ilgili olarak soruşturma bulunmadığı anlaşılmıştır. (Bu
konudaki yazışmalar 2010/34 Esas sayılı dosyanın 19 nolu klasöründe bulunmaktadır.)

e) SANIK LEVENT BEKTAŞ’IN İŞYERİNDE YAPILAN ARAMADA ELE
GEÇEN DVD VE CD’LER ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME:

 
Sanık Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan ve kendisinin de hazır bulunduğu

aramada ele geçen, arama sırasında üzeri 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.

AncakLevent BEKTAŞ’tan ele geçirilen 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/arkasına normal bilgisayar kullanıcıları tarafından görülmesi ve okunması
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mümkün olmayacak şekilde farklı bir dosyanın “Data Stash” isimli program kullanılarak
gizlendiği anlaşılmıştır.

 
Sanık Levent BEKTAŞ’tan elde edilen 3 nolu DVD’ninoluşturulma tarihi ile DVD’de

kayıtlı belgelerin üzerindeki tarihler arasında çelişki gibi görünen farklılığın açıklığa
kavuşturulması yönünde, 09.05.2009 tarihli inceleme ve değerlendirme raporunu düzenleyen
uzman bilirkişilere verilen talimat üzerine hazırlanan 11.03.2010 tarihli ek raporda özet
olarak;

SanıkLevent BEKTAŞ’tan elde edilen 3 noluDVD’ninçoklu oturum (multisession)
yöntemi kullanılarak iki farklı zamanda yazdırıldığı,

DVD’de “Nero Burning Rom” isimli program vasıtasıyla ilk oturum (session)
oluşturulurken (ilk yazdırma işlemi), “yak” komutundan hemen önce “Daha sonra dosya
eklenmesine izin ver” komutunun aktif hale getirildiğinden dolayı, DVD’de ikinci bir oturum
oluşturulmasına imkân sağladığı,

DVD’nin ilk oturum oluşturma/yazdırılma işleminin 23.12.2008 tarih ve 22:10:00
saatinde, ikinci oturum oluşturma/yazdırılma işleminin ise 11.04.2009 tarih ve 19:03:00
saatinde gerçekleştirildiği,

DVD’de yer alan 2. oturumda (11.04.2009 saat 19:03:00’da) , 1. oturumdan farklı
olarak “Okul (2004) DVDRip.mp4” isimli video dosyasının eklendiği/yazdırıldığının tespit
edildiği bildirilmiştir.

Dolayısıyla içerisinde KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI ve ekleri ile diğer
örgütsel dokümanlar bulunan “ac.rar” isimli arşivleme/sıkıştırma dosyasının bulunduğu “Okul
(2004) DVDRip.mp4” isimli bir video dosyasının DVD’ye kayıt/yükleme tarihinin
11.04.2009 olduğu,DVD’nin ele geçirildiği 22.04.2009 tarihinden 11 gün önce bu işlemin
gerçekleştirildiği hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmiştir.

 
 
 
 
Sanık Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan aramada ele geçen 3 nolu DVD

içerisindeki dokümanlarda isimleri yer alan ve haklarında soruşturma bulunmayankişilerin
isimleri kapatılarak rapor sureti dosyaya eklenmiş, dijital inceleme raporununaslı2010/11
numarayakayden adli emanete alınmıştır.

Sanık Levent BEKTAŞ Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ek savunmasındaiş
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 istemediğinibeyan etmiştir.

Sanık 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
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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 sanık Levent BEKTAŞ’ın
“Özel Plan Hücre Lideri” , “Marmara Bölge Komutanlığı” başlığı altında sanık Ercan
KİREÇTEPE’ nin “Marmara Bölge Komutanı”, sanık Erme ONAT’ın “1’inci Hücre Lideri”,
sanık Eren GÜNAY’ın “2’nci Hücre Elemanı”, sanık Ferudun ARSLAN’ın“2’nci Hücre
Elemanı”, 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, “EK-B GİZLİ” ibareli “PSİKOLOJİK HAREKAT
KAMPANYA KONTROL FORMU”başlıklı belge metni aşağıya aynen alınmıştır.

 
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
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:
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 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.
(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.
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(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,

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
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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

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
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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.

 
 
 
EK-C
 
SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEME LİSTESİ
 
 
S.NU SİLAHIN CİNSİMİKTARIAÇIKLAMALAR
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 LAW30 Adet
 
 
S.NU MÜHİMMATIN CİNSİMİKTARIAÇIKLAMALAR
1 9x19 mm. Subsonic Fişek900 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
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 CİNSİMİKTARIAÇIKLAMALAR
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
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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
 
 
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:
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(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.

(b) İcra edilecek psikolojik harekat faaliyetleri EK_B Psikolojik Harekat Kampanya
Kontrol Formunda belirtilmiştir.
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(2) Operasyon dört safhada icra edilecektir:
(a) 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,

(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
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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,
(ğ) Eylemde kullanılacak malzeme ve teçhizat listesi,
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(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
 
EKLER   :
EK-A(Eylem Birimleri Görev Durumu)
EK-B(Psikolojik Harekat Kampanya Kontrol Formu)
EK-C(Silah, Mühimmat ve Malzeme Listesi)
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AynıDVD’de bulunan “tn.txt” isimli metin belgesi incelendiğinde, 3 nolu

DVDiçerisinde 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 Operasyonu Eylem
Planı’nın uygulanması ile ilgili olduğu anlaşıldığından “tn.txt” isimli belge metni aşağıya
aynen alınmıştır.

 
“KAFESEKONULACAKLARINLİSTELERİHAZIR MITÜM 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 KADİRPAŞA
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

K E N D İ S İ N E  Y A R D I M  İ Ç İ N  İ S M A İ L  B A K  G Ö R E V L E N D İ R İ L D İ
(KOORDİNASYON)

 
KAFES EYLEM PLANI TAMAMLANINCA SON HALİ "KASIMPAŞA" YA

ONAYA GİDECEK
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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;

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, sanık Levent BEKTAŞ’ta bulunan
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belgenin 31.05.2006 tarihinde oluşturulduğu ve her iki belgede de “yazan” kısmında “Agos”
kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

 
AynıDVD’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.

 
 
Belgenin bazı bölümlerinde;
 
KONU: Dz. K. Komutanlığı içerisinde İstihbarat amaçlı Organize Fuhuş çetesinin

varlığının araştırılması
İNCELEME:
Em.Tüma.Ö.K.’nın bilgisayarından çıkan “Ergenekon Belgesi”nde Eleman ve

Organizasyon kısmında
“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.”

Denilmektedir. Bu bağlamda Dz. K. Komutanlığı içerisinde İstihbarat amaçlı Organize
Fuhuş çetesinin varlığının araştırılması yapılmıştır.

Deniz Kuvvetleri içerisinde görevli bayan sivil memur, subay ve astsubaylardan
oluşan organize bir yapının mevcut olduğu, bu yapı içerisinde yer alan şahısların Dz. K.
Komutanlığı iç kurallarına aykırı askeri ilişkileri aşan bir yakınlaşmanın varlığının gözlendiği,
Deniz Kuvvetleri içerisinde sivil memur olarak görev yapan bir kısım bayan personelin Dz.
Kuvvetleri içerisinde subay ve astsubaylar ile gayri ahlakı ilişkilerinin tesbit edildiği, bu
ilişkiler sivil memur, subay ve astsubaylar arasında organize bir şekilde yapıldığı, kurulan bu
organize fuhuş organizasyonunun Deniz Kuvvetleri içerisinde istihbarat amaçlı olduğu
kanaati oluşmuştur. Bu organize yapı içerisinde yer alan subay ve astsubayların belli başlı
bazı sivil memurlar ile sık sık ilişki kurdukları, subay ve astsubayların dışarıdan bir kısım
kadınlar ile de fuhuş yaptıkları, subaylar ile sivil memurlar arasında yaşanan ilişkilerin
atamalarda etkili olduğu görülmüştür.

Deniz Kuvvetleri içerisinde görülen bu organize yapının, milli güvenliğimizi tehdit
eden başka organize örgütler ile irtibatlı olduğu değerlendirilmektedir. Bu örgütlerin
faaliyetlerinin başında; Yurt dışına bilgi sızdırma faaliyetleri, diğer fuhuş örgütleri,
uyuşturucu örgütleri, bölücü bölgeci örgütler gelmektedir … …… …… ……… ……… …
……… ………………

 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
 
•Bayan Sivil Memurların bu derece subay ve astsubaylarla gayri ahlaki ilişkilere

girmelerinin istihbarat toplama hedefli olduğu, gayri ahlaki şekilde ilişkileri olan bu kişilerin
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organize bir yapının elemanı oldukları, bayan sivil memurların cinsel ilişkiye girdikleri subay
ve astsubaylardan ne tip menfaatler sağladıklarının bilinmediği, Bu istihbaratların Zuhal Azeri
ve Fatih İlğar tarafından toplandığı ne amaçla kullanıldığının bilinmediği

 
•Deniz Kuvvetlerinin güvenliği açısından istihbarat amaçlı kurulduğu anlaşılan

organize fuhuş örgütünün son derece tehlikeli olduğu
 
•Örgütün boyutunun tam olarak anlaşılabilmesi için daha detaylı bilgi ve

soruşturmanın genişletilmesinin gerekliliği durumları anlaşılmıştır.”
 
Şeklinde beyanların yer aldığı 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 Özden paşa

emretti Fabrikatör kabul etti Engin‘le iyi bir ikili oluşturacaklarını söyledi.
• Tübitak’ta YETİŞ’leri daha iyi tanımalıyız. Rum olduklarını “Özden ÖRNEK”

bildirdi.
• Y. K.(yan) Ermeni dostlarımızdan D.B. ile ilişkimizi zora soktu az kalsın “……”
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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.

• Kadir Paşa iyi kağıt oynar(borsa) abisi üzerinden kooperatiflerine kolaylık
sağlayalım Bedrettin Dalan bu konuyu çözdü

 
• Tolgayı ve Burak ı destekleyelim Örnek 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.
• Kadir sağdıç, 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 Gümüşhane’deki 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
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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 Örnek

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. ,KadirSağdıç . ,(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
o A. S. Ç. bizi taşıyacak en güçlü aday genel konsepte uygun
o 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******

o Cem Gürdeniz,S. O. K. ,KadirSağdıçolmazsa olmaz üç adamımız bunlarla ilgili her
türlü risk alınır

o F. G.karısı vasıtasıyla Ermeni dostlarımız ve Ermeni ayağımız ve bizi çok iyi tatmin
ediyor
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o C.A.Ç. konjekture uygun en güçlü adayımız
o B.O.
o D.Ö.
o O.U.
o B.Ş.
o T.Ü.
o E.E.
o S.E.
o Levent Görgeç
o Mücahit Erakyol
o Ali Türkşen
o A. G. istihbaratı bizim adımıza çok iyi idare ediyor belli kulvardaki dostlarımızı da

tatmin ediyoruz
o C.B.
o A.T.
o S.G.
o C.D.
o S.T.A.Dilek bu konuyu da halletti
o Halil ÖzsaraçDilek Derya yı taktı
o Ü.M.
o U.Ö.
o Ü.Ö.
o A.K.
o Y.B.
o P.B.
o Ş.A. “……”Paşa için iyi bir kanal
 
o 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
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• 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 (Cem Gürdeniz, 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
o E. (D. K.)
o D. K. ( A. G.)
o 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.
 
 
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 planlanan yasadışı eylemleri
gerçekleştirmek üzere görevlendirilen personele ait liste olduğu kanaatine varılmış, önemi
sebebiyle“GÖREV BÖLÜMÜ”başlıklı belge metni aşağıya alınmıştır.

 
 
 
 
 
 
GÖREV BÖLÜMÜ
DANIŞMA KURULU:
 
Kora. A. Feyyaz ÖĞÜTÇÜ    : Başkan
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Kora. Kadir SAĞDIÇ    : Başkan Yardımcısı
Tuğa. M. Fatih İLGAR          : 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
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
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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
 
 
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 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.

 
 
 
 
 
SanıkLevent BEKTAŞ ‘a ait, PRINCO marka, seri numarası P412240106031211 olan

“Mezuniyet Töreni” ibareli 1 Nolu CD üzerinde yapılan inceleme neticesinde
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“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.

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 Cumhuriyet Başsavcılığımız adli emanetine alınmıştır.

Sanık Levent BEKTAŞ, iş yerinde ele geçen 3 nolu DVD’nin içeriğinde yer alan
belgeler ile ilgili olarak sorulan sorulara,delilin hukuka aykırı olarak elde edildiği
düşüncesinde olduğundan cevapvermek istemediğinibeyan etmiş, herhangi bir açıklama
yapmamıştır.

f) İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GELEN İHBARLARVE YAPILAN
SORUŞTURMA İŞLEMLERİ:

 
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
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
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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

 
Kuzey Deniz Saha komutanı Koramiral Ahmet Feyyaz ÖĞÜTÇÜ’ den, Koramiral

Kadir SAĞDIÇ’ 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
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
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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
BTP–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
almaktadır. Koç Müzesinde bulunan patlayıcıları yerleştirenlerdendir. Halil CURA Sadettin
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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 anlaşılmıştır.
 
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. 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 vebugüne kadar çeşitli eylemleri hayata geçirilmiş olan kafes eylem
planıdır ve bu eylem planının içerisinde Kuzey Deniz Saha komutanı Koramiral Ahmet
Feyyaz ÖĞÜTÇÜ’ den, Koramiral Kadir SAĞDIÇ’ 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’adestek verilmesi, hükümetin yıpratılması
ve gayrimüslim vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu
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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 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
m e n s u b u d u r .  D i ğ e r  k u z e n i  C .  D .  D H K P / C  T e r ö r  Ö r g ü t ü
mensubudur………………………………………”

Şeklinde ibarelerin olduğu görülmüştür.
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B)  ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİDELİLLER :
Soruşturma makamlarına ulaşan ihbarlar, sanık Levent BEKTAŞ’a ait 3 nolu DVD’de

bulunan ve “KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI” nın eki niteliğindeki dokümanlardan
“GÖREV BÖLÜMÜ” başlıklı dokümanda ;

“DANIŞMA KURULU” başlığı altında şüphelilerden A. Feyyaz ÖĞÜTCÜ’nün
“Başkan”, Kadir SAĞDIÇ’ın “Başkan Yardımcısı”, M. Fatih İLGAR’ın “Üye” olarak
isimlerinin yer aldığı,

Aynı dokümanda “ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI” başlığı altında şüpheli
Mücahit ERAKYOL’un“Özel Operasyon Gücü Komutanı” , sanık Levent BEKTAŞ’ın “Özel
Plan Hücre Lideri”olarak isimlerinin yer aldığı,

Aynı dokümanda “MARMARA BÖLGE KOMUTANLIĞI” başlığı altında sanıklar
Ercan KİREÇTEPE’nin “Marmara Bölge Komutanı”, Erme ONAT’ın “1’inci Hücre
Lideri”,Halil CURA,Sadettin DOĞAN ile şüpheliler Deniz ERKİ,Tanju Veli AYDIN’ın
“1’inci Hücre Elemanı” olarak isimlerinin yer aldığı,

Şüpheli Emre SEZENLER’in “2’inci Hücre Lideri” , sanıklar Eren GÜNAY ve
Ferudun ARSLAN ile şüpheliler Hüseyin DOĞANCI, İsmail BAK’ın “2’inci Hücre Elemanı”
olarak isimlerinin yer aldığı,

Aynı dokümanda “EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI” başlığı altında şüpheliler Metin
SAMANCI’nın“Ege Bölgesi Komutanı” , Levent GÜLMEN’in “1’inci Hücre Lideri” , sanık
Erbay ÇOLAKOĞLU ile şüpheliler Aydın Ayhan SARAÇOĞLU,Bülent AYDIN,Bora
ÇOŞKUN,Süleyman ERHARAT,Murat ASLAN,Emre TEPELİ ve İbrahim Öztürk’ün “1’inci
Hücre Elemanı” olarak isimlerinin yer aldığı,

Şüpheli Halil ÖZSARAÇ’ın “2’inci Hücre Lideri” , şüpheliler Gürol YURDUNAL,
Ümit ÖZBEK,Bülent KARAOĞLU,  Daylan (Dalyan) MUSLU, Hüseyin EROL, Mehmet
İNCE,Alpay BELLEYİCİ’nin“2’inci Hücre Elemanı” olarak isimlerinin yer aldığı,

Aynı dokümanda KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında şüpheli
İsmail Zühtü TÜMER’in “Karadeniz Bölge Komutanı” , İ. Levent OLCANER’in “1’inci
Hücre Lideri” , Özgür ERKEN,Metin FİDAN,Türker DOĞANCA,Mesut ADANUR,Metin
KESKİN’in“1’inci Hücre Elemanı” ……

Olarakisimlerinin yer alması sebebiyle hakkında daha önce soruşturma bulunmayan
şüphelilerAhmet Feyyaz ÖĞÜTCÜ, Kadir SAĞDIÇ, Mehmet Fatih İLĞAR,Mücahit
ERAKYOL,Deniz ERKİ,Tanju Veli AYDIN,Emre SEZENLER,Hüseyin DOĞANCI,İsmail
BAK,Metin SAMANCI,Levent GÜLMEN,Aydın Ayhan SARAÇOĞLU, Bülent AYDIN,
Bora COŞKUN, Süleyman ERHARAT,Murat ASLAN,Emre TEPELİ,İbrahim ÖZTÜRK
,Halil ÖZSARAÇ, Gürol YURDUNAL,Ümit ÖZBEK,Bülent KARAOĞLU,Daylan
MUSLU,Hüseyin EROL,Mehmet İNCE,Alpay BELLEYİCİ,İsmail Zühtü TÜMER, İ. Levent
OLCANER, Özgür ERKEN, Metin FİDAN,Türker DOĞANCA,Mesut ADANUR,Metin
KESKİN hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülerek sonuçlandırılan 2009/969 sayılı soruşturma
dosyasında bulunan arama tutanaklarından görüleceği üzere,askeri mahallerde daha önceden
yapılan aramalarda karşılaşılan sorunlar,şüphelilerin işyerlerinden elde edilenharddisklerin ve
diğer dijital delillerin asıllarının/imajlarının C.Başsavcılığımıza teslim edilmemesi sebebiyle
şüphelilerin askeri mahaldekiadreslerinde arama tedbirine başvurulmamıştır.
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İddianamenin bu bölümünde soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında elde edilen

deliller kısaca açıklanacaktır.
1-Şüpheli Ahmet Feyyaz ÖĞÜTCÜ:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan Levent BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen 3

nolu DVD’deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’ nın eki niteliğindeki “GÖREV
BÖLÜMÜ” başlıklı belgede DANIŞMA KURULU başlığı altında “Kora.A. Feyyaz
ÖĞÜTÇÜ : Başkan” şeklinde isminin yer aldığı belirlenmiştir.

KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI başlıklı belgede “c.koordinasyon” başlığı
altında 2 numaralı bentte “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.”
şeklinde ifadelerin yer aldığı, KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’nın uygulanması
aşamasında belirtilen konuların “Danışma Kurulu Başkanı” olarak görevlendirilen şüphelinin
takdirinde bulunduğunun belgede ifade edildiği tespit edilmiştir.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan Levent BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen 3
nolu DVD’de yer alan “tn.txt” isimli örgütsel notta “KAFES EYLEM PLANI
TAMAMLANINCA SON HALİ ‘KASIMPAŞA’ YA ONAYA GİDECEK” şeklinde
ifadelerin yeraldığı, şüphelinin eylemplanının hazırlandığı Mart 2009 ve öncesindeki
tarihlerde İstanbul Kasımpaşa‘da bulunan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevini yürüttüğü
anlaşılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 23.05.2009 tarihli 5273 sayılı mail ihbarında ve
24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM
PLANI içerisinde görev aldığının bildirildiği, 24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen
örgütsel dokümanda isminin telefon numaralarının , rütbe ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı
dokümanın “ NOT”bölümünde “Operasyon ve fuhuş ekibi ile ilgili sor. Fatih İlğar için cd leri
ver” şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan sanık İLYAS ÇINAR’a ait bilgisayarda bulunanword
belgesinde şüphelinin isminin ve mail adresinin bulunduğu,

Hakkında kamu davası açılan sanık HÜSEYİN VURAL VURAL’a ait bilgisayarda ele
geçen word belgesinde şüphelinin isim ve görev yeri bilgilerinin bulunduğu,

Hakkında kamu davası açılan sanık HASAN ATAMAN YILDIRIM‘ıniş yerinde
bulunan 117 nolu DVD ‘deki excel belgesinde REFERANSLAR başlığı altında şüphelinin
isim, rütbe ve telefonbilgilerinin yer aldığı, isminin karşısındaki notta “İsm.Cem tanıyor”
ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ninKadıköy şubesinde
yapılan aramada ele geçen bilgisayarda “_Türkan SAYLAN1.doc” isimli word belgesinde
soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli AYDIN ORTABAŞI tarafından Türkan
SAYLAN’a hitaben yazılmış mektubun REFERANSLAR kısmında şüphelinin isminin yer
aldığı,

Cumhuriyet Başsavcılığımıza “M. Ahmet DEMİR” ismiile gönderilen ve ekinde
denizaltıda bulunan patlayıcı maddelerin fotoğraflarının bulunduğu CD ile birlikte gelen ihbar
mektubunda ve“Ali AŞKIN” ismi ile gönderilen ihbar mektubunda, 16 Kasım 2008 tarihinde
Koç Müzesinde ki denizaltıdagörevlilerce bulunan TNT kalıpları ve fünyelerinşüpheli
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AHMET FEYYAZ ÖĞÜTCÜ’nün talimatı ile her hangi bir adli işlem yapılmaksızın imha
edildiği yönünde iddiaların bulunduğu,

Şüphelinin hakkında kamu davası açılan ALİ TÜRKŞEN iletelefon irtibatı bulunduğu
tespit edilmiştir.

 
Cumhuriyet Başsavcılığımıza SERDAR CEM ismi ile yazılan iki ayrıihbar mektubu

ekinde gönderilen CD lerin incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğüne gönderildiği, yapılan çalışma sonucunda 09.02.2010 tarihli yazı ekinde
19.01.2010 tarihli inceleme tutanağı ve gönderilen CD lerde yer alan dokümanların
çıktılarının klasör halinde bulunduğu anlaşılmış, belgelerde haklarında soruşturma
bulunmayan kişilere ait bilgilerin bulunması, kişi açısından özel bilgi niteliğindeki belgeler
bulunması sebebiyle Mahkemenizin incelemesine esas olmak üzere belgeler Adli Emanete
aldırılmıştır.

Bu belgelerin incelenmesinde;
DZKK’DA ULUSALCI YAPILANMA başlıklı belgede şüphelilerdenAHMET

FEYYAZ ÖĞÜTCÜ’nün TSK bünyesinde faaliyet gösteren Ergenekon örgütünün Deniz
Kuvvetleri Komutanlığındakiyapılanması içerisinde yer aldığı,bu yapılanmanın hakkında
soruşturma yürütülen ÖZDEN ÖRNEK’in liderliğinde faaliyet yürüttüğü, bu yapılanmaya
mensup kişilerin kendi aralarında gruphalinde mailleştikleri yönünde bilgiler bulunduğu,

CD de şüpheliler arasında gerçekleştiği iddia edilen mail kayıtlarının incelenmesinde;
Şüpheli AHMET FEYYAZ ÖĞÜTCÜ’nün şüpheli KADİR SAĞDIÇ, diğer dosya şüphelisi
CEM GÜRDENİZ, hakkında kamu davası açılan sanıklar HÜSEYİN VURAL VURAL,
İLKER GÜVEN, ALİ TÜRKŞEN, KEMAL YAVUZ, MEHMET ŞENER ERUYGUR,
ÖZDEN ÖRNEK, ATAMAN YILDIRIM, İLYAS ÇINAR ile aynı mail grubu içerisinde yer
aldığı, bazıları ilemail irtibatının bulunduğuanlaşılmıştır.

 
2-Şüpheli Kadir SAĞDIÇ:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede DANIŞMA KURULU başlığı altında “Kora.Kadir SAĞDIÇ:
Başkan Yardımcısı” şeklinde isminin yer aldığı belirlenmiştir.

KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’nın 1. sayfasının sağ üst köşesinde el yazısı
ilederkenar şeklinde “uygundur Kadir Paşa koor.etsin” şeklinde not bulunduğu,

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen
3 nolu DVD deki “gündemlerim” isimli örgütsel not ve kararları içeren belgede “Kadir Paşa
iyi kağıt oynar (borsa) abisi üzerinden kooperatiflerine kolaylık sağlayalım Bedrettin Dalan
bu konuyu çözdü.”, “Kadir sağdıç, müdürlüğe Tokatköy konusunda ihbar mektubu gitmiş.
İzler varmı kontrol edilsin. ”şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen
3 nolu DVD deki “gündemlerim2” isimli örgütsel not ve kararları içerenbelgede “bilişim
projeleri B.K., C.Ü., A.Ç., Kadir Sağdıç(M.A…..Us sivil memur genkur ile
irtibatlandıracak)”, “Cem Gürdeniz, S.O.K., Kadir Sağdıç olmazsa olmaz üç adamımız
bunlarla ilgili her türle risk alınır” şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

AynıDVD’de bulunan “tn.txt” isimli örgütsel dokümanda“MARMARİS'İN KAFES
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EYLEM PLANI KAPSAMINA ALINIP ALINMAYACAĞI KUR KD ALB ŞAFAK
YÜREKLİ İLE GÖRÜŞÜLECEK ALB YÜREKLİNİN ÇEKİNCELERİ VARMIŞ (BU
SENE TERFİ YILI) SON KARARI KADİRPAŞA VERECEK EMİR BEKLİYORUZ”
şeklindeki kayıtlarda şüphelinin isminin yer aldığı anlaşılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 23.05.2009 tarihli 5273 sayılı mail ihbarında ve
24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM
PLANI içerisinde görev aldığının bildirildiği, 24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen
örgütsel dokümanda isminin telefon numaralarının , rütbe ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı
dokümanın “ NOT “ bölümünde “Bizim çocukların sicillerinin temizlenmesini halledecek”
şeklinde ifadelerin yer aldığı belirlenmiştir.

Hakkında kamu davası açılan sanık İLYAS ÇINAR’a ait bilgisayarda bulunanword
belgesinde şüphelinin isminin ve mail adresinin bulunduğu,

 
Hakkında kamu davası açılan sanık HÜSEYİN VURAL VURAL’a ait bilgisayarda ele

geçen word belgesinde şüphelinin isim ve görev yeri bilgilerinin bulunduğu anlaşılmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında

kamu davası açılan sanıklardan TARIK AYABAKAN’a aitflash belleğin içerisinde bulunan
“ERUYGUR” isimli“Eruygur Paşa ile Eğitim Komutanlığında Yapılan toplantıda
karargahımızı ilgilendiren emirler ” başlıklı word belgesinde ;

Durum Değerlendirmesi
Devam eden dava yapılarımıza önü alınamaz zararlar vermektedir. Birimlerimize

dönük saldırılar Silivri’yi her geçen gün daha zor duruma sokmaktadır.
Acil Önlemler
Silivri’nin geleceği komutanlıkça görevlendirilen birimlere verilen emirlerin ve

faaliyetlerin başarıya ulaşmasına bağlıdır.
Problemler
Güvenlik sorunları en önemli problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çözülmelerin

olmaması için emir komuta zinciri önem arz etmektedir.
Emir Komuta
Oluşturulacak projelerin sevk ve idaresi üst Kuruldanonaylandıktan sonra üç aşamalı

emir komuta zinciri ile hayata geçirilecektir.
Şeklinde ifadelerin yer aldığı, aynı belgenin “toplantıya katılanlar “ kısmında ise

“Şener Eruygur, Kadir Sağdıç, Fatih İlğar, Levent Görgeç, L. E., D.C., T.E.” şeklinde
şüphelinin isminin yer aldığı anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ninKadıköy şubesinde
yapılan aramada ele geçen bilgisayarda “_Türkan SAYLAN1.doc” isimli word belgesinde
soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli AYDIN ORTABAŞI tarafından Türkan
SAYLAN’a hitaben yazılmış mektubun REFERANSLAR kısmında şüphelinin isminin yer
aldığı anlaşılmıştır.

İnternet haber ve video paylaşım sitelerinde 2008 yılı Mart ayında yer alan ve şüpheli
Kadir SAĞDIÇ’a ait olduğu iddia edilen ses kaydında;

“……… Burada keşke coğrafyamız Lüksemburg gibi, bir komşusu Hollanda, öbür
komşusu Belçika yada fark etmez bu günde Almanya gibi, işte Polonya ‘sındanAvusturya
‘sına kadar, etrafında sıkıntıları olmayan bir bölgede bulunsaydık da, ayrıca Rönesans-Reform
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sürecini beş asır geçip birey olarak siyasi haklarımızı, şoför de olsak, Deniz Subayı da olsak,
Profesör de olsak, eşit kullanabilme olgunluğunda olsaydık da, biz silahlı kuvvetler olarak
sadece dış tehditlerle ilgilenseydik. Ama durum bu değil mevcut Türkiye için, aydınlanma
sürecini ıskalamış bir ulus, halifelik ve dinin eksik yada yanlış yorumundan yada feodal,
ağalık, şıhlık, şeyhlik düzeni içinde, bundan bireysel çıkarı olan küçük bir zümre uğruna
yazmanın konuşmanın Arapça etkisinden, özellikle dilini yazamayan ve dilini
konuşamayanarada geçirdiğimiz bir altı asır var arkadaşlar yazmak sadece kuran ve muska
yazmakla sınırlı, yazmayı çizip bilen yok, soyadıbu gün bilen halen “yazıcı” olan, iki şey
yazacak diye meslek olarak yazıcılara gitmek durumunda kalan karşılıklı konuşmayı türküler
ve manilerle ancak becerebilen, dilini konuşamayan ve okuyamayan bir ulus, beş asır…
Matbaanın gelişi 276 yıl geç geliyor.Mimar Sinan dehası kendisiyle gömülüp gidiyor. Piri
Reis’in kitabı orada duruyor. Yani böyle bir geçirdiğimiz beş asırdan sonra, doğaldır ki
Atatürk’le başlayan Cumhuriyet dönemi, bir asır içinde tabii bir çok şeyler yapıldı, aldığımız
mesafe inanılmaz ama bu aldıklarımızın hazmedilip, sindirilip batı toplumları düzeyinde ideal
sistem uygulanabilmesi için maalesefiç dengeleri gözetmek, siyasilerin basit çıkarları uğruna
70 milyon ulusun kaderini alt üst etmemeleri ve irticaya dönüştürmemelerini
kazanımlarımızı………… toplum olarak kazanımlarımızı kaybetmemek için bu ordunun iç
dengelerde inanılmaz görevi var. Atatürk’le birlikte Türkiye ‘ye getirmek istediğimiz sosyal,
laik, hukuk devleti ve demokrasiye dayalı bir işletebilmek için mücadeleci olmak ve bu
uğurda gerektiğinde bir çok riski göze alarak üzerimize düşenleri yapmak durumundayız
arkadaşlar.

 
Bunların neler olduğunuben size söylemeyeceğim. Herkes kendini geliştirecek,

bunların gözetleyicisi, yılmaz bekçileri olacaksınız. Öyle birlüksümüz yok bizim Batı Avrupa
‘daki ordular gibi. Keşke olabilseydik. Fransa’daki bir tır şoförüyle bir profesörünoyu eşit
ama rönesans-reformsürecinden geçtikten sonra insanlar kime oy vereceklerini biliyorlar.
Okumayazması asırlardır var. Kulağı duymuyorsa, göstererek okuyarak hayatı yorumluyor
anlıyor. Ama bizim insanımız bunu beş-altı asırdır yapamadı……… bir devlet yapısı var. Hiç
bunların Osmanlı dönemindekiümmet sistemiyle alakası yok. Bir şekilde belli bir mesafeye
geldik. Ama buna nasıl gelindiğini biliyorsunuz. Maalesef ordunun her 20-25 yılda bir
siyasilerin elinde yozlaşan sistemi tekrar rayına oturmak uğruna müdahalesiyle oluştu bunlar.
İnşallah bir daha o noktalara gelinmez.

Ama bir şekilde Demokles’in kılıcı gibi perde arkasından bu iç güvenlik ve iç istikrara
dayalı misyonumuz bence devam ediyor. Bu konuda ne Genelkurmay Başkanı ne Kuvvet
Komutanı nede Harp Akademileri Komutanımızın bana böyle bir direktifleri yok. Şahsi
değerlendirmemisöylüyorum. Devam ediyor, yani biz sıkı bir şekilde durup aydınlanma,
ileriye gitme yönünde devlet sistemini ayakta tutmak için iç misyonumuzda birinci öncelikli
olarak görevimizin başında olduğunu hissettirmek durumundayız.

………. devlet yapısı var. Hiç bunların Osmanlı dönemindeki büyüme sistemiyle
alakası yok. Bir şekilde belli bir mesafeye geldik. Ama buna nasıl gelindiğini biliyorsunuz.
Maalesef ordunun her 20-25 yılda bir siyasetçilerin elinde yozlaşan bu sistemi rayına
oturtmak amacıyla ………”

 Şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımıza SERDAR CEM ismi ile yazılan iki ayrıihbar mektubu
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ekinde gönderilen CD lerin incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğüne gönderildiği, yapılan çalışma sonucunda 09.02.2010 tarihli yazı ekinde
19.01.2010 tarihli inceleme tutanağı ve gönderilen CD lerde yer alan dokümanların
çıktılarının klasör halinde bulunduğu anlaşılmış, belgelerde haklarında soruşturma
bulunmayan kişilere ait bilgilerin bulunması, kişi açısından özel bilgi niteliğindeki belgeler
bulunması sebebiyle Mahkemenizin incelemesine esas olmak üzere belgeler Adli Emanete
aldırılmıştır.

Bu belgelerin incelenmesinde;
ŞüpheliKADİR SAĞDIÇ’a ait mal beyanı, kooperatif ve borsadaki işlemleri ile ilgili

bilgilerin hakkında kamu davası açılan sanık LEVENT BEKTAŞ’tan elde edilen3 nolu DVD
de yer alan “gündemlerim” isimli word belgesindeki kayıtlar ile uyum gösterdiği,

CD de şüpheliler arasında gerçekleştiği iddia edilen mail kayıtlarının incelenmesinde;
Şüpheli KADİR SAĞDIÇ’ın şüpheli AHMET FEYYAZ ÖĞÜTCÜ,hakkında kamu davası
açılan sanıklar HÜSEYİN VURAL VURAL, İLKER GÜVEN, ALİ TÜRKŞEN, KEMAL
YAVUZ, MEHMET ŞENER ERUYGUR, ÖZDEN ÖRNEK, ATAMAN YILDIRIM ile aynı
mail grubu içerisinde yer aldığı, bazıları ile doğrudan mail irtibatı bulunduğu anlaşılmıştır.

 
3-Şüpheli Mehmet Fatih İLĞAR:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede DANIŞMA KURULU başlığı altında “Tuğa.M.Fatih İLGAR:
Üye” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı belirlenmiştir.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen
3 nolu DVD deki “Fuhuş_çetesi.pdf” isimli belgede “Dz. Kuvvetleri içerisinde kurulu
bulunan organize örgüt elemanları ve irtibatları” başlığı altında belgenin diğer bölümlerinde
isminin yer aldığı,

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 29.06.2009 tarihli 6683 sayılı mail
ihbarındaşüphelinin Deniz Kuvvetleri içerisinde bulunduğu iddia edilen illegal örgütlenme
içerisinde yer aldığı yönünde, “Fuhuş_çetesi.pdf” isimli belgede geçen hususları teyit eden
beyanlar bulunduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerdenSerdar 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: Fatih İlgar (tamamdır)
Hülya Metin (Havacılardan tamamdır)
Şeklinde ibarelerin olduğu görülmüştür.
 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında

kamu davası açılan sanıklardan TARIK AYABAKAN’a aitflash belleğin içerisinde bulunan
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“ERUYGUR” isimli“Eruygur Paşa ile Eğitim Komutanlığında Yapılan toplantıda
karargahımızı ilgilendiren emirler ” başlıklı word belgesinde ;

“Durum Değerlendirmesi
Devam eden dava yapılarımıza önü alınamaz zararlar vermektedir. Birimlerimize

dönük saldırılar Silivri’yi her geçen gün daha zor duruma sokmaktadır.
Acil Önlemler
Silivri’nin geleceği komutanlıkça görevlendirilen birimlere verilen emirlerin ve

faaliyetlerin başarıya ulaşmasına bağlıdır.
Problemler
Güvenlik sorunları en önemli problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çözülmelerin

olmaması için emir komuta zinciri önem arz etmektedir.
Emir Komuta
Oluşturulacak projelerin sevk ve idaresi üst Kuruldanonaylandıktan sonra üç aşamalı

emir komuta zinciri ile hayata geçirilecektir.”
 
Şeklinde ifadelerin yer aldığı, aynı belgenin “toplantıya katılanlar “ kısmında ise

“Şener Eruygur, Kadir Sağdıç, Fatih İlğar, Levent Görgeç, L. E., D.C., T.E.” şeklinde
şüphelinin isminin yer aldığı anlaşılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen isimsiz ve imzasız “Ben Güney Deniz Saha
Komutanlığında görevli bir personelim” ibareleri ile başlayan ve hakkındakamu davası açılan
sanık ERBAY ÇOLAKOĞLU ile ilgili isnatlar ve bu sanığın Ergenekon örgütü içerisindeki
faaliyetleri hakkında açıklamalar içeren ihbar mektubunda “….Erbay Binbaşının arkadaş
çevresinde kendisi gibi bu oluşumların içinde olduğu bilinen şu kişiler bulunmaktadır. Başta
Alb. Levent Gülmen, Kur. Alb. Mücahit Erakyol, Bnd. Ayhan Saraçoğlu ve Kur.Yb. Halil
Özsaraç’tır. Bu kişilerde yıllardır benzer çalışmaları İzmir havalisinde sürdürmektedir. Ayrıca
GNKUR’da görev yapan Metin Bulut ile çok sıkı ilişkisi olduğu herkestarafından
bilinmektedir. Ayrıca en büyük yardımı Tuğa. Fatih ILGAR ile bazı sivil bayan memurlardan
aldığınıbizzat bana ifade etmiştir.”

Şeklinde ibarelerin bulunduğu tespit edilmiştir.
 
 
4-Şüpheli Mücahit ERAKYOL:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde “Dz. P. Kur.
Kd. Alb. Mücahit ERAKYOL:Özel Operasyon Gücü Komutanı” şeklinde şüphelinin isminin
yer aldığı belirlenmiştir.

Aynı DVD’de yer alan “gündemlerim2” isimli word belgesindeki örgütsel notlarda
“Organizede yer alacak arkadaşlarımız” başlığı altında“Mücahit ERAKYOL” şeklinde
isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Hakkında kamu davası açılan sanık İLYAS ÇINAR’dan elde edilen CD’de
“bağlantılarım.xls” isimli şifreli excel belgesinde hakkında kamu davası açılan sanıklar
ŞAFAK YÜREKLİ, İ. KORAY ÖZYURT, MERT YANIK, ALİ TÜRKŞEN, DORA
SUNGUNAY, M. NURİ ALACALI ve TAYFUN DUMAN ile birlikteşüphelinin isminin yer
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aldığı, isminin karşısında telefon ve elektronik posta adreslerinin bulunduğu,
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında

şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI içerisinde görev aldığının bildirildiği,
24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen örgütsel dokümanda isminin telefon numaralarının,
rütbe ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı dokümanın “ NOT”bölümünde “Yoğunluktan zorda
kalıyor, operasyonel değerlendirilmeli” şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 29.06.2009 tarihinde ulaşan 6683 nolu mail ihbarında
hakkında soruşturma yürütülen DURSUN ÇİÇEK ile ilgili olarak bilgi verildikten sonra
“………….sürekli temas halinde olduğu Albay Mücahit ERAKYOL ile de silah
arkadaşlığının ötesindeilişkileri var. Mücahit ERAKYOL, gizli, sansasyonel, operasyonel
faaliyetlerde görevli bir albaydır. Bu da araştırılırsa anlaşılacaktır…………” şeklinde bilgiler
bulunduğubelirlenmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
kamu davası açılan sanıkların 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.
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 ideolojilerinin 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
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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.
 
Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen isimsiz ve imzasız “Ben Güney Deniz Saha

Komutanlığında görevli bir personelim” ibareleri ile başlayan ve hakkındakamu davası açılan
sanık ERBAY ÇOLAKOĞLU ile ilgili isnatlar ve bu sanığın Ergenekon örgütü içerisindeki
faaliyetleri hakkında açıklamalar içeren ihbar mektubunda “….Erbay Binbaşının arkadaş
çevresinde kendisi gibi bu oluşumların içinde olduğu bilinen şu kişiler bulunmaktadır. Başta
Alb. Levent Gülmen, Kur. Alb. Mücahit Erakyol, Bnd. Ayhan Saraçoğlu ve Kur.Yb. Halil
Özsaraç’tır. Bu kişilerde yıllardır benzer çalışmaları İzmir havalisinde sürdürmektedir.....”
şeklinde ifadeler bulunduğu tespit edilmiştir.

5-Şüpheli Deniz ERKİ:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde MARMARA
BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Eln. Bçvş. Deniz ERKİ:1’inci Hücre Elemanı”
şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı anlaşılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında
şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI içerisinde görev aldığının bildirildiği,
24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen örgütsel dokümanda isminin telefon numaralarının,
rütbe ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı dokümanın “ NOT “ bölümünde “Eşi Feride hanım
ile beraber istihbarat hızlanmalı” şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

6-Şüpheli Tanju Veli AYDIN:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede MARMARA BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz. İşçi
Tanju Veli AYDIN:1’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit
edilmiştir.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen
3 nolu DVD deki “tn.txt” isimli örgütsel kararların yer aldığı dokümanda “T.VELİNİN SON
DURUMU? BU MESELE BİRAN ÖNCE NETLEŞSİN” şeklinde isminin yer aldığı,

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen
3 nolu DVD deki “Fuhuş_çetesi.pdf” isimli belgede “Dz. Kuvvetleri içerisinde kurulu
bulunan organize örgüt elemanları ve irtibatları” başlığı altında belgenin “c) Svl.Me.Zuhal
Azerinin ilişki kurduğu kişiler”başlığı altında isminin yer aldığı,

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında
şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI içerisinde görev aldığının bildirildiği,
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24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen örgütsel dokümanda İ.Y isimli şahsın bilgilerinin
karşısında“ NOT “ bölümünde “Tanju Veli Aydın kontrolünde, sol bağlantıları güçlü”
şeklinde ifadelerin yer aldığı, ayrıca kendi isminin karşısındaki “NOT” bölümünde “DHKP/C
deki ekibini hazır hale getirsin. Malzemeler eski yerde” şeklinde kayıt bulunduğu tespit
edilmiştir.

Soruşturmanın devam ettiği aşamada şüpheli Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı
ile gönderdiği dilekçesindesoruşturma kapsamında gizli tanık olmak istediğini beyan etmiş,
şüpheli ile yapılan görüşmede verdiği bilgilerin “Kafes Operasyonu Eylem Planı”
soruşturması ile ilgisinin bulunmadığı, verdiği bilgilerin kendisi hakkında soruşturma yapan
ve işine son veren amirleri ile ilgili olduğu anlaşılmış,bu sebeplerle şüpheli Tanju Veli
AYDIN’ın ek beyanı alınmamıştır.

 
7-Şüpheli Emre SEZENLER:
 
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde MARMARA
BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz. Kur. Kd. Bnb. Emre SEZENLER :2’inci
Hücre Lideri” şeklinde isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Hakkında kamu davası açılan sanık TAYFUN DUMAN ‘ın görev yaptığı
birliktekiodasında ele geçen POCKET CD –R ibareli CD içerisindeki “Weekly” isimli
örgütsel doküman niteliğindeki word belgesinde;

 
“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” ,
     Şeklinde isminin yer aldığı anlaşılmıştır.
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan ÜNAL İNANÇ’ta ele geçen “TAKİP

EDİLİP GEREKLİ YERLERE İLETİLECEK LİSTE” başlıklı örgütsel dokümanda
“MEHMET EMRE SEZENLER KD. BNB. 532 227 .... ALİN’DEN REFERANS” şeklinde
isim, rütbe, telefon bilgilerinin yer aldığı, kendisi hakkında mensubu olduğu örgütsel yapının
değerlendirmelerinin yer aldığı kanaatine varılmıştır.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında
şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI içerisinde görev aldığının, Şafak
YÜREKLİ, Tayfun DUMAN ile ortak hareket ettiğinin bildirildiği, 24.05.2009 tarihli ihbar
ekinde gönderilen örgütsel dokümanda isminin, telefon numaralarının, e-posta adresinin,rütbe
ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı dokümanın “ NOT “ bölümünde“İrtica karşıtı sol
söylemler ile nabız yoklasın, öğrenci seçimleri dikkat çekiyor.” şeklinde ifadelerin yer aldığı
anlaşılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
kamu davası açılan sanıklardanelde edilen “görevlendirme” isimli word belgesindeyer alan
“başkandan gelen emirler doğrultusunda yapılan görevlendirmeler” başlığı altında;

• Orhan YÜCEL ve ekibi Kocakafanın (E.K.) mühimmatlar ve malzemelerini sevk ve
idare edecek(Poyrazköyden gelenleri korunaklı bölgeye alma)

• Devrimci teğmenlerin TSK içinde tabana yayılma ve bilgilendirme ....
• .....
• .....
• .... Emre SEZENLER yayın grubunda görevlendirildi.
Şeklindeki kayıt bulunduğu tespit edilmiştir.
 
 
8-Şüpheli Hüseyin DOĞANCI:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde MARMARA
BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Shh. Kd. Bçvş. Hüseyin DOĞANCI:2’inci Hücre
Elemanı” şeklinde isminin yer aldığı belirlenmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında
şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI içerisinde görev aldığının bildirildiği,
24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen örgütsel dokümanda isminin telefon numaralarının,
rütbe ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı dokümanın “ NOT “ bölümünde “Halil Cura irtibatı
var” şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

9-Şüpheli İsmail BAK:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde MARMARA
BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Eln. Bçvş. İsmail BAK:2’inci Hücre Elemanı”
şeklinde isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

AynıDVD’de bulunan “tn.txt” isimli örgütsel dokümanda“EYLEMLERDE
KULLANILACAK BROŞÜR VE SLOGAN VB DOKÜMAN ÇALIŞMALARI
BAŞLATILSIN E.U ASTB. B KONUYU TÜM BÖLGELER İÇİN HALLEDECEK
KENDİSİNE YARDIM İÇİN İSMAİL BAK GÖREVLENDİRİLDİ(KOORDİNASYON)”
şeklindeki kayıtlarda şüphelinin isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında
şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI içerisinde görev aldığının bildirildiği,
24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen örgütsel dokümanda şüphelinin isminin, rütbe ve
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görev yeri bilgilerinin yer aldığı dokümanın “ NOT”bölümünde “Teknik destek sağlayacak”
şeklinde, aynı dokümanın devamında bir başka sayfada isim ve rütbe bilgilerinin karşısında
“NOT” bölümünde “Teknik ekipten bomba ekibine kaydırılacak“ şeklinde ifadelerin yer
aldığı tespit edilmiştir.

10-Şüpheli Metin SAMANCI:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz.P.Kd.Alb.
Metin SAMANCI : Ege Bölge Komutanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit
edilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında
şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI içerisinde görev aldığının bildirildiği,
24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen örgütsel dokümanda isminin telefon numaralarının,
e-posta adresinin, rütbe ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı dokümanın “ NOT“ bölümünde
“Dilini halledip İzmir sahile gelen Yunan gemisi ile ilişki kurabilir.” şeklinde ifadelerin yer
aldığı tespit edilmiştir.

11-Şüpheli Levent GÜLMEN:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde EGE BÖLGE
KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz. Kd. Alb. Levent GÜLMEN:1’inci Hücre Lideri”
şeklinde isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Hakkında kamu davası açılan sanık HABİP ÜMİT SAYIN’ın evinde yapılan aramada
ele geçen 1’den 25’e kadar numaralandırılan dokümanların 13. sayfasında diğer bir kısım
rütbeli personel yanında sanık ERBAY ÇOLAKOĞLU ile birlikte “İst. Yarb. Leven
GÜLMEN” şeklinde isminin kayıtlı bulunduğu belirlenmiştir.

 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında

şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI içerisinde görev aldığının bildirildiği,
24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen örgütsel dokümanda isminin telefon numaralarının,
rütbe ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı dokümanın “ NOT “ bölümünde şüpheli hakkında
“Ekipçidir, dış bağlantıları güçlü” şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen isimsiz ve imzasız “Ben Güney Deniz Saha
Komutanlığında görevli bir personelim” ibareleri ile başlayan ve hakkındakamu davası açılan
sanık ERBAY ÇOLAKOĞLU ile ilgili isnatlar ve bu sanığın Ergenekon örgütü içerisindeki
faaliyetleri hakkında açıklamalar içeren ihbar mektubunda ERBAY ÇOLAKOĞLU ile ilgili
soruşturma işlemleri, aramalar sırasında bu sanığın haber verdiği, şüpheli LEVENT
GÜLMEN’in sanık ERBAY ÇOLAKOĞLU’nun odasındaki delilleri soruşturma
birimlerinden kaçırarak gizlediği ifade edilerek “….Erbay Binbaşının arkadaş çevresinde
kendisi gibi bu oluşumların içinde olduğu bilinen şu kişiler bulunmaktadır. Başta Alb. Levent
Gülmen, Kur. Alb. Mücahit Erakyol, Bnd. Ayhan Saraçoğlu ve Kur.Yb. Halil Özsaraç’tır. Bu
kişilerde yıllardır benzer çalışmaları İzmir havalisinde sürdürmektedir. Ayrıca GNKUR’da
görev yapan Metin Bulut ile çok sıkı ilişkisi olduğu herkestarafından bilinmektedir. Ayrıca en
büyük yardımı Tuğa. Fatih ILGAR ile bazı sivil bayan memurlardan aldığınıbizzat bana ifade
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etmiştir....” şeklinde ibarelerin yer aldığı anlaşılmıştır.
Hakkında kamu davası açılan sanık HABİP ÜMİT SAYIN ve MUZAFFER TEKİN’in

kullandıkları telefonlarda şüphelinin telefonlarının kayıtlı bulunduğu, sanıklar MUZAFFER
TEKİN, ERBAY ÇOLAKOĞLU, FATMA SİBEL YÜKSEK ile şüphelinin telefon irtibatı
bulunduğu tespit edilmiştir.

12-Şüpheli Aydın Ayhan SARAÇOĞLU:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz.Bnb.A.Ayhan
SARAÇOĞLU: 1’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen isimsiz ve imzasız “Ben Güney Deniz Saha
Komutanlığında görevli bir personelim” ibareleri ile başlayan ve hakkındakamu davası açılan
sanık ERBAY ÇOLAKOĞLU ile ilgili isnatlar ve bu sanığın Ergenekon örgütü içerisindeki
faaliyetleri hakkında açıklamalar içeren ihbar mektubunda “….Erbay Binbaşının arkadaş
çevresinde kendisi gibi bu oluşumların içinde olduğu bilinen şu kişiler bulunmaktadır. Başta
Alb. Levent Gülmen, Kur. Alb. Mücahit Erakyol, Bnb. Ayhan Saraçoğlu ve Kur.Yb. Halil
Özsaraç’tır. Bu kişilerde yıllardır benzer çalışmaları İzmir havalisinde sürdürmektedir. Ayrıca
GNKUR’da görev yapan Metin Bulut ile çok sıkı ilişkisi olduğu herkestarafından
bilinmektedir. Ayrıca en büyük yardımı Tuğa. Fatih ILGAR ile bazı sivil bayan memurlardan
aldığınıbizzat bana ifade etmiştir.”şeklinde ibareler bulunduğu anlaşılmıştır.

 13-Şüpheli Bülent AYDIN:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz.Yzb.Bülent
AYDIN: 1’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı belirlenmiştir.

14-Şüpheli Bora COŞKUN:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde EGE BÖLGE
KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz. Ütğm. Bora COŞKUN:1’inci Hücre Elemanı” şeklinde
şüphelinin isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

 
15-Şüpheli Süleyman ERHARAT:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde EGE BÖLGE
KOMUTANLIĞI başlığı altında “İsth. Kd. Bçvş. Süleyman ERHARAT:1’inci Hücre
Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

16-Şüpheli Murat ASLAN:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Mot. Kd. Bçvş.
Murat ASLAN: 1’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit edilmiştir.
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17-Şüpheli Emre TEPELİ:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Tls.Bçvş.Emre
TEPELİ: 1’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

18-Şüpheli İbrahim ÖZTÜRK :
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Rad. Üçvş.
İbrahim ÖZTÜRK: 1’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit
edilmiştir.

19-Şüpheli Halil ÖZSARAÇ:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardanLEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen 3

nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde EGE BÖLGE
KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz. Kur. Yb. Halil ÖZSARAÇ:2’inci Hücre Lideri”
şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Aynı DVD’de yer alan “gündemlerim2” isimli word belgesindeki örgütsel notlarda
“Organizede yer alacak arkadaşlarımız” başlığı altında“Halil Özsaraç Dilek Deryayı taktı”
şeklinde not bulunduğu anlaşılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında
şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI içerisinde görev aldığının bildirildiği,
24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen örgütsel dokümanda isminin telefon numaralarının,
rütbe ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı dokümanın “ NOT “ bölümünde “Aydınlık Gelecek
hareketinde önü açılacak” şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen isimsiz ve imzasız “Ben Güney Deniz Saha
Komutanlığında görevli bir personelim” ibareleri ile başlayan ve hakkındakamu davası açılan
sanık ERBAY ÇOLAKOĞLU ile ilgili isnatlar ve bu sanığın Ergenekon örgütü içerisindeki
faaliyetleri hakkında açıklamalar içeren ihbar mektubunda “….Erbay Binbaşının arkadaş
çevresinde kendisi gibi bu oluşumların içinde olduğu bilinen şu kişiler bulunmaktadır. Başta
Alb. Levent Gülmen, Kur. Alb. Mücahit Erakyol, Bnd. Ayhan Saraçoğlu ve Kur.Yb. Halil
Özsaraç’tır. Bu kişilerde yıllardır benzer çalışmaları İzmir havalisinde sürdürmektedir. Ayrıca
GNKUR’da görev yapan Metin Bulut ile çok sıkı ilişkisi olduğu herkestarafından
bilinmektedir. Ayrıca en büyük yardımı Tuğa. Fatih ILGAR ile bazı sivil bayan memurlardan
aldığınıbizzat bana ifade etmiştir.”şeklinde ibareler bulunduğu tespit edilmiştir.

 
Soruşturma kapsamında Ankara ‘da İşçi Partisi‘nde yapılan aramada ele geçen

Harddisk ‘te “tpk-tümü.xls” isimli excel belgesinde “Adı Soyadı: Halil Özsaraç İlişki: Havuz
Cep Tel: 536 691 ..... E-posta1:halilozsarac@yahoo.com E-posta2: halilozsarac @ ttnet .net. tr
” şeklinde kayıtların bulunduğu,

Soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan EMCET OLCAYTU’nun
adresinde yapılan aramada ele geçen Harddisk ‘te “USMER irtibat” isimli excel dosyasında
“Halil Özsaraç, Havuz 536 691..... halilozsarac@yahoo.comhalilozsarac@ttnet.net.tr”
şeklinde kayıtların bulunduğu tespit edilmiştir.
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20-Şüpheli Gürol YURDUNAL:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde EGE BÖLGE
KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz. Bnb. Gürol YURDUNAL:2’inci Hücre Elemanı”
şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

21-Şüpheli Ümit ÖZBEK:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz.Kd.Yzb.Ümit
ÖZBEK: 2’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşan isimsiz ihbar mektubunda şüphelinin Mehmet
Fatih İLĞAR’a bağlı bir savaş gemisinde başçarkçı olarak görev yaptığı, gemide kayıp olan el
bombaları ve tabanca ile ilgili gerçeğin açığa çıkmaması için gerçeğe aykırı belge
düzenlendiği yönünde iddialar bulunduğu tespit edilmiştir.

22-Şüpheli Bülent KARAOĞLU:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz.Yzb.Bülent
KARAOĞLU: 2’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

23-Şüpheli Daylan MUSLU:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Tls. Kd. Bçvş.
Dalyan MUSLU: 2’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit
edilmiştir.

24-Şüpheli Hüseyin EROL:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde EGE BÖLGE
KOMUTANLIĞI başlığı altında “Rad. Kd. Bçvş. Hüseyin EROL:2’inci Hücre Elemanı”
şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı belirlenmiştir.

25-Şüpheli Mehmet İNCE:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Kaz. Kd. Bçvş.
Mehmet İNCE: 2’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelininisminin yer aldığı tespit edilmiştir.

26-Şüpheli Alpay BELLEYİCİ:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde EGE BÖLGE
KOMUTANLIĞI başlığı altında “Top. Bçvş. Alpay BELLEYİCİ:2’inci Hücre Elemanı”
şeklinde şüphelinin isminin yer aldığıtespit edilmiştir.
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27-Şüpheli İsmail Zühtü TÜMER:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz.Yb.
İsmail Zühtü TÜMER : Karadeniz Bölge Komutanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı
tespit edilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24.05.2009 tarihli 5309 tarihli mail ihbarında
şüphelinin KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI içerisinde görev aldığının bildirildiği,
24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen örgütsel dokümanda isminin telefonnumaralarının,
e-posta adresinin,rütbe ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı dokümanın      “NOT“
bölümünde“C.P referanslı, sivil istihbarattan sorumlu” şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit
edilmiştir.

28-Şüpheli İbrahimLevent OLCANER:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı  belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde
KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞIbaşlığı altında “Dz. Yb. İ. Levent OLCANER:1’inci
Hücre Lideri” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı,

Şüphelinin hakkında kamu davası açılan sanıklarGÜLER KÖMÜRCÜ ve SEVGİ
ERENEROL ile telefon irtibatının bulunduğu tespit edilmiştir.

29-Şüpheli Özgür ERKEN:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı  belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde
KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz. Kur. Bnb. Özgür
ERKEN:1’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı belirlenmiştir.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan ÜNAL İNANÇ’ta ele geçen “TAKİP
EDİLİP GEREKLİ YERLERE İLETİLECEK LİSTE” başlıklı örgütsel dokümanda “ÖZGÜR
ERKEN KD.YZB. 0532 563 .... GELECEK VAAT ETMEKTEDİR AKADEMİ
KONUSUNDA VE MADDİ ANLAMDA KENDİSİNE CİDDİ YATIRIM YAPILDI.
CESUR BİR KİŞİLİK”şeklinde şüphelinin isim, rütbe, telefon bilgilerinin ve kendisi
hakkında mensubu olduğu örgütsel yapının değerlendirmeleri içeren notların yer aldığı tespit
edilmiştir.

30-Şüpheli Metin FİDAN:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı  belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde
KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz. Bnb. Metin FİDAN:1’inci
Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

31-Şüpheli Türker DOĞANCA:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı  belgede ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI bölümünde
KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “İsth. Kd. Bçvş. Türker
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DOĞANCA:1’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelininisminin yer aldığı tespit edilmiştir.
32-Şüpheli Mesut ADANUR:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında
“İda.Bçvş. Mesut ADANUR: 1’inci Hücre Elemanı” şeklinde isminin yer aldığı
belirlenmiştir.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan ÜNAL İNANÇ’ta ele geçen “TAKİP
EDİLİP GEREKLİ YERLERE İLETİLECEK LİSTE” başlıklı örgütsel dokümanda “MESUT
ADANURAST” şeklinde şüphelinin isim ve rütbe bilgilerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

33-Şüpheli Metin KESKİN:
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan LEVENT BEKTAŞ’ın iş yerinde ele geçen

3 nolu DVD deki KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI’NIN eki niteliğindeki GÖREV
BÖLÜMÜbaşlıklı belgede KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI başlığı altında “Por. Kd.
Bçvş. Metin Keskin: 1’inci Hücre Elemanı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit
edilmiştir.

C) SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
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, ……………

2-...................
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.
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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 gerçekleştirdiği,
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını örgütünamaç ve hedefleri doğrultusunda
kullanmaya çalıştıkları görülmüştür.

Sanık Levent BEKTAŞ’taele geçen planlarda çerçevesi çizilen, Kafes Operasyonu
Eylem Planı’nda yazılıgayrımüslimTürk vatandaşlarımıza yönelikeylemlerin
gerçekleştirilmesi, Koç Müzesinde bulunan denizaltıya yerleştirilen patlayıcıların, yoğun
öğrenci ziyareti sırasında patlatılması , Poyrazköy’de ele geçen mühimmatın kullanılacağı
vahim nitelikte suikastların gerçekleşmesi halinde 08.03.2009,17.07.2009 ve 13.01.2010
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,Türk devletinin uluslar
arası kamuoyu nezdinde zor durumda kalacağı kuşkusuzdur.

 
Sanık Levent BEKTAŞ’tan ele geçen dokümanlardan , Ergenekon Terör Örgütünün

gayrimüslim Türk vatandaşlar, özellikle deErmeni kökenli Türk vatandaşlarımızlailgili
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 notlardanLevent BEKTAŞ ile irtibatlı şüpheli ve
sanıkların gayrimüslimTürk vatandaşlarımıza yönelik eylem hazırlığı içerisinde bulundukları,
gayrimüslim Türk vatandaşlarımıza ve bu kişilere ait kurumlara , mabetlere ait olup ele geçen
bilgilerin,hakkında kamu davası açılan sanıklar İbrahim ŞAHİN ve Fatma CENGİZ‘de ele
geçen doküman ve bilgilerle büyük ölçüde benzerlik gösterdiğianlaşılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Eren
GÜNAY, Erme ONAT, Mustafa Turhan ECEVİT, Ergin GELDİKAYA,Ferudun ARSLAN,
Halil  CURA,Ali TÜRKŞEN,Sadettin DOĞAN, Erbay ÇOLAKOĞLU, Levent
GÖRGEÇ,İbrahim Koray ÖZYURT,Muharrem Nuri ALACALI,Şafak YÜREKLİ,Dora
SUNGUNAY, Tayfun DUMAN ve Mert YANIK ile irtibatlarıbulunan şüpheliler Ahmet
Feyyaz ÖĞÜTCÜ,Kadir SAĞDIÇ,Mehmet Fatih İLĞARve Mücahit ERAKYOL,Deniz
ERKİ,Tanju Veli AYDIN, Emre SEZENLER, Hüseyin DOĞANCI, İsmail BAK,Metin
SAMANCI,Levent GÜLMEN, Aydın Ayhan SARAÇOĞLU,Bülent AYDIN, Bora
COŞKUN, Süleyman ERHARAT,Murat ASLAN,Emre TEPELİ,İbrahim ÖZTÜRK ,Halil
ÖZSARAÇ, Gürol  YURDUNAL,Ümit  ÖZBEK,Bülent  KARAOĞLU,Daylan
MUSLU,Hüseyin EROL,Mehmet İNCE,Alpay BELLEYİCİ,İsmail Zühtü TÜMER,
İbrahimLevent OLCANER, Özgür ERKEN, Metin FİDAN,Türker DOĞANCA,Mesut
ADANUR,Metin KESKİN’den oluşan bu yapılanmanın, TSK’nın kurallarına aykırı olarak
askeri hiyerarşi dışında, Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan,Kafes Operasyonu Eylem
Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürütenyasadışı bir örgütlenme olduğu anlaşılmıştır.

 Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında
kamu davası açılan sanıklardan elde edilen belgede yer alan “ Levent Bektaş’ın ekiplerinin
yerine yeni ekipler kurulsun……Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı bölgelere
dağıtılsın……” şeklindeki kayıt bulunduğu tespit edilmiştir.Yasadışı yapılanmanın,
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Poyrazköy deele geçirilen mühimmat dışında,henüz ele geçirilemeyen malzeme ve
mühimmata sahip olduğu,paniğe kapılan örgüt mensuplarınınellerindeki mühimmatın bir
kısmını denize,yol kenarlarına bırakmak suretiyle elden çıkardıkları,son zamanlarda buluntu
mühimmatınsayıca artış gösterdiğinin tespit edildiği ayrıca örgütün,deşifre olan elemanlarının
yerine ”yeni ekipler“ oluşturduğuele geçirilen doküman ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Soruşturma makamlarına ulaşanihbarlar , soruşturmada ele geçen dokümanlar,
sanıkLevent 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
“KAFES EYLEM PLANI” isimli klasör içerisinde bulunan “GİZLİ” ibareli “GÖREV
BÖLÜMÜ” başlığı altındaki liste, ele geçen DVD’de yer alan eylem planları , örgütsel içerikli
notlargöz önüne alındığında şüphelilerinDeniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve Ergenekon
terör örgütü ile doğrudan bağlantılı, Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere
faaliyet yürütenillegal yapılanma içerisinde görev aldıkları , TSK’ nın kurallarına aykırı
olarak askeri hiyerarşi dışında oluşan bu örgütlenmeninyasal bir örgütlenme olmadığı
anlaşılmıştır.

Şüpheliler Ahmet Feyyaz ÖĞÜTCÜ,Kadir SAĞDIÇ,Mehmet Fatih İLĞAR’ınbu
örgütlenme içerisinde emir ve komuta yetkisini haiz örgüt mensubu olarak görev aldıkları,

 
Bu örgütlenmeye ait olup hakkında kamu davası açılan sanık Levent BEKTAŞ’tan

elde edilen özel yöntemlerle gizlenmiş dijital dokümanlardan “GÖREV BÖLÜMÜ” isimli
dokümanda isimleri bulunan, şüphelilerMücahit ERAKYOL,Deniz ERKİ,Tanju Veli AYDIN,
Emre SEZENLER, Hüseyin DOĞANCI, İsmail BAK,Metin SAMANCI,Levent GÜLMEN,
Aydın Ayhan SARAÇOĞLU,Bülent AYDIN, Bora COŞKUN, Süleyman ERHARAT,Murat
ASLAN,Emre TEPELİ,İbrahim ÖZTÜRK ,Halil ÖZSARAÇ, Gürol YURDUNAL,Ümit
ÖZBEK,Bülent KARAOĞLU,Daylan MUSLU,Hüseyin EROL,Mehmet İNCE,Alpay
BELLEYİCİ,İsmail Zühtü TÜMER, İ. Levent OLCANER, Özgür ERKEN, Metin
FİDAN,Türker DOĞANCA,Mesut ADANUR,Metin KESKİN’in Kafes Operasyonu Eylem
Planını hayata geçirmek üzere görevlendirilen illegal ekip içerisinde yer aldıkları sonuç ve
kanaatine varılmıştır" şeklinde iddianame düzenlenerek

Şüpheliler;
Ahmet Feyyaz Öğütçü hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan

bağlantılı olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet
yürütenyasadışı örgütlenmede “Danışma Kurulu” adı altında emir ve komuta yetkisini haiz
örgüt mensubuolmak suçundan 5237 Sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Alpay Belleyici hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Aydın Ayhan Saraçoğlu hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan
bağlantılı olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten
yasadışı örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Bülent Aydın hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 4. BÖLÜMÜDÜR

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

olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Bülent Karaoğlu hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Bora Coşkun hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Daylan Muslu hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Deniz Erki hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak
Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Emre Tepeli hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak
Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Gürol Yurdunal hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Halil Özsaraç hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Hüseyin Doğancı hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Hüseyin Erol hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

İbrahim Öztürk hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

İbrahim Levent Olcaner hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan
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bağlantılı olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten
yasadışı örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

İsmail Bak hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak
Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

İsmail Zühtü Tümer hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan
bağlantılı olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten
yasadışı örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Kadir Sağdıç hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürütenyasadışı
örgütlenmede “Danışma Kurulu” adı altında emir ve komuta yetkisini haiz örgüt
mensubuolmak suçundan TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5,
TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Levent Gülmen hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Mehmet Emre Sezenler hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan
bağlantılı olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten
yasadışı örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Mehmetfatih İlğar hakkında; Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürütenyasadışı
örgütlenmede “Danışma Kurulu” adı altında emir ve komuta yetkisini haiz örgüt
mensubuolmak suçundan 5237 Sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Mehmet İnce hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Metin Fidan hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak
Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Metin Keskin hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Metin Samancı hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
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Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,
Mesut Adanur hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı

olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Murat Aslan hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak
Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Mücahit Erakyol hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Özgür Erken hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Süleyman Erharat hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Tanju Veli Aydın hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Türker Doğanca hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı
olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince ,

Ümit Özbek hakkında;Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak
Kafes Operasyonu Eylem Planı’ nıhayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı
örgütlenmenin üyesiolmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 314/2,3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddelerinin maddesi gereğince
cezalandırılmaları istemi ile İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010/146 Esas sayılı
dosyasında kamu davası açılmış ve ilgili mahkemenin 18/06/2010 tarih ve 2010/146 Esas,
2010/245 Karar sayılı kararı ile aralarında fili ve hukuki irtibat bulunduğundan bahisle
yine aynı mahkemenin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar
verildiği anlaşılmıştır.
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GEREKÇELİ KARARIN DEVAMI EK KARAR 5. BÖLÜMDEDİR


