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İ  D  D  İ  A  N  A  M  E 

İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

 

ŞÜPHELİLER  : 1‐ KADİR SAĞDIÇ, Mehmet   oğlu Ayşeʹden olma, 
20/10/1952 doğumlu, BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, FATİH 
köy/mahallesi,  2  cilt,  135  aile  sıra  no,  5  sıra  noʹda 
nüfusa  kayıtlı  Genelkurmay  Muhabere  Elektronik 
Bilgi  Sistemler  Başkanlığı  Bakanlıklar  ANKARA 
ikamet eder. 

SUÇ  :  Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan  Silah veya 
Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması, 
Tehlikeli Maddeleri  İzinsiz Olarak Bulundurma  veya 
El  Değiştirme,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisini 
Ortadan  Kaldırmaya  veya  Görevini  Yapmasını 
Engellemeye  Teşebbüs  Etme,  Türkiye  Cumhuriyeti 
Hükümetini  Ortadan  Kaldırmaya  veya  Görevini 
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 
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   2‐  ERDİNÇ  YILDIZ, Halim    oğlu  Fatmaʹden  olma, 
30/07/1975  doğumlu,  Yenişehir  ilçesi,  Yenigün 
köy/mahallesi,  10  cilt,  162  aile  sıra  no,  8  sıra  noʹda 
nüfusa kayıtlı Topçular Mah. Hilmi Özkök Cad. No:15 
İç Kapı No:14  Gölcük/ Kocaeli ikamet eder. 

SUÇ  : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

TUTUKLAMA TARİHİ   :  İstanbul  13.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  12/01/2011 
tarih 2011/3 sayılı kararı ile TUTUKLANMIŞTIR. 

 

   3‐  BEHÇET  ALTINTAŞ,  Osman    oğlu  Ümiyeʹden 
olma, 27/07/1967 doğumlu, Bahçelievler ilçesi, ZAFER 
köy/mahallesi,  72  cilt,  109  aile  sıra  no,  4  sıra  noʹda 
nüfusa kayıtlı Haznedar Mah. Tevfik Fikret Sk. No:52 
İç Kapı No:1  Güngören/ İSTANBUL ikamet eder. 

SUÇ  : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

TUTUKLAMA TARİHİ   :  İstanbul  13.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  13/01/2011 
tarih 2011/4 sayılı kararı ile TUTUKLANMIŞTIR. 

 

   4‐ KEMALETTİN YAKAR,Selahittin  oğlu  Serpilʹden 
olma,  03/05/1972  doğumlu,  FATSA  ilçesi,  SUDERE 
köy/mahallesi,  63  cilt,  13  aile  sıra  no,  64  sıra  noʹda 
nüfusa  kayıtlı  Merkez  Mah.  Cumhuriyet  Cad.Ocak   
Sitesi B.Blok No.78 Kat.3 D.13 Değirmendere Gölcük/ 
KOCAELİ ikamet eder. 

SUÇ  :  Suç  İşlemeye  Alanen  Tahrik  Etme,  Silahlı  Terör 
Örgütüne  Üye  Olma,  Hukuka Aykırı  Olarak  Kişisel 
Verileri Kaydetmek 

TUTUKLAMA TARİHİ   :  İstanbul  13.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  13/01/2011 
tarih 2011/4 sayılı kararı ile TUTUKLANMIŞTIR. 
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   5‐  MEHMET  CEM  ÇAĞLAR,  MUSTAFA  ÇETİN  
Oğlu MÜSLİME OYAʹden olma, 20/12/1971 doğumlu, 
ADAPAZARI  ilçesi,  SEMERCİLER  köy/mahallesi,  15 
cilt, 100 aile sıra no, 25 sıra noʹda nüfusa kayıtlı Harp 
Akademileri  Lojmanları  2/B‐10  4.  Levent  Beşiktaş 
İSTANBUL ikamet eder. 

SUÇ  : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

TUTUKLAMA TARİHİ   :  İstanbul  13.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  12/01/2011 
tarih 2011/3 sayılı kararı ile TUTUKLANMIŞTIR. 

 

   6‐  HALİL  CURA,  Şükrü    oğlu  EMİNEʹden  olma, 
10/07/1968  doğumlu,  Torbalı  ilçesi,  KARAKIZLAR 
köy/mahallesi,  20  cilt,  97  aile  sıra  no,  25  sıra  noʹda 
nüfusa kayıtlı Atatürk Mah. 42 Sk. No:22/107  İç Kapı 
No:2  Foça/ İZMİR ikamet eder. 

SUÇ  :  Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan  Silah veya 
Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması, 
Tehlikeli Maddeleri  İzinsiz Olarak Bulundurma  veya 
El  Değiştirme,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisini 
Ortadan  Kaldırmaya  veya  Görevini  Yapmasını 
Engellemeye  Teşebbüs  Etme,  Türkiye  Cumhuriyeti 
Hükümetini  Ortadan  Kaldırmaya  veya  Görevini 
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

 

   7‐  TANJU  VELİ  AYDIN,  Cemal    oğlu  ESMAʹden 
olma,  12/11/1969  doğumlu,  KARAMÜRSEL  ilçesi, 
HACIÖMERAĞA  köy/mahallesi,  3  cilt,  226  aile  sıra 
no,  4  sıra  noʹda  nüfusa  kayıtlı  İznik Yolu Gençalp B 
Blok B Blok N.18 K.5   Karamürsel/ KOCAELİ  ikamet 
eder. 

SUÇ  :  Suç  İşlemeye Alanen  Tahrik  Etme, Hukuka Aykırı 
Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek 
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   8‐  HÜSEYİN  HANÇER,  İhlas    oğlu  Cihadiyeʹden 
olma,  20/03/1963  doğumlu,    ili,  ŞARKİKARAAĞAÇ 
ilçesi, ÖRDEKCİ köy/mahallesi, 39 cilt, 40 aile sıra no, 
44  sıra noʹda nüfusa kayıtlı Aşağı Ayrancı Esenlik Sk 
No 11/2   Çankaya/ ANKARA ikamet eder. 

SUÇ  :  Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan  Silah veya 
Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması, 
Tehlikeli Maddeleri  İzinsiz Olarak Bulundurma  veya 
El  Değiştirme,  Silahlı  Terör  Örgütüne  Üye  Olma, 
Türkiye  Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 
Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümetini  Ortadan 
Kaldırmaya  veya  Görevini  Yapmasını  Engellemeye 
Teşebbüs Etme 

 

   9‐  İSMAİL  BAK,  Ali    oğlu  Şefikaʹden  olma, 
21/08/1973  doğumlu,  Çiftlikköy  ilçesi,  TAŞKÖPRÜ 
köy/mahallesi,  44  cilt,  104  aile  sıra  no,  4  sıra  noʹda 
nüfusa  kayıtlı Tevfik  Fikret Cad. Kastelli  Sit. D Blok 
No:525  Kat:7,Küçükbakkalköy  Ataşehir/  İSTANBUL 
ikamet eder. 

SUÇ  :  Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan  Silah veya 
Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması, 
Tehlikeli Maddeleri  İzinsiz Olarak Bulundurma  veya 
El  Değiştirme,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisini 
Ortadan  Kaldırmaya  veya  Görevini  Yapmasını 
Engellemeye  Teşebbüs  Etme,  Türkiye  Cumhuriyeti 
Hükümetini  Ortadan  Kaldırmaya  veya  Görevini 
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

 

   10‐  ALİ  TÜRKŞEN,  Turhan  oğlu  Emineʹden  olma, 
16/09/1965  doğumlu,  İSTANBUL  ili,  BEYKOZ  ilçesi, 
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YALIKÖY  köy/mahallesi,  14  cilt,  1746  aile  sıra  no,  1 
sıra noʹda nüfusa kayıtlı Atatürk Mah. Rıfat Ilgaz Cad. 
No:14L İç Kapı No:2  Gölcük/ KOCAELİ ikamet eder. 

SUÇ  :  Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan  Silah veya 
Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması, 
Tehlikeli Maddeleri  İzinsiz Olarak Bulundurma  veya 
El  Değiştirme,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisini 
Ortadan  Kaldırmaya  veya  Görevini  Yapmasını 
Engellemeye  Teşebbüs  Etme,  Türkiye  Cumhuriyeti 
Hükümetini  Ortadan  Kaldırmaya  veya  Görevini 
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

 

SUÇ TARİHİ  : 06.12.2010 

DELİLLER  : Mahkemenizin 2010/34 Esas  sayılı dava dosyası, bu 
dosyada  bulunan  arama  yakalama  ve    el  koyma  
tutanakları,  aramalarda  ele  geçen  patlayıcı  madde, 
mühimmat  ve  diğer  malzemeler,  şüphelilerin 
beyanları,  örgütsel  içerikli  dokümanlar,  eylem 
planları,    bilirkişi  raporları,  Kriminal  Polis  Dairesi 
Başkanlığının ekspertiz raporları, dijital veri  inceleme 
raporları,  Donanma  Komutanlığı Askeri  Savcılığının 
ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığının 
yazıları,  ihbarlar,  emanet makbuzları  ve  tüm    dosya 
kapsamı.  

 

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 

A) GİRİŞ : 

Ergenekon  silahlı  terör  örgütüne    yönelik  bu  güne  kadar  yapılan 
soruşturmalar  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 
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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  temin  etmek, 
yasaklanan bilgileri temin etmek, açıklamak, kişisel verileri kaydetmek ve bağlı pek 
çok  suçu  işlemekten  86  şüpheli  hakkında    10.07.2008  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.  Bu  davalar  İstanbul  13. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görülmektedir. 

Danıştay saldırısı ile ilgili olarak  Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/5 
Esas sayılı dosyası Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı doğrultusunda İstanbul 13.Ağır 
Ceza  Mahkemesince  2008/209    esas  sayılı  dosya  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/  191    esas  sayılı  dosyalarında  derdest 
bulunmaktadır. 

Soruşturma  makamlarına  yapılan  ihbarların  değerlendirilmesi  sonucu 
21.04.2009  tarihinde  Beykoz  Poyrazköy’de    yapılan  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  hakkında    silahlı  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, 
mühimmatı    depolamak,  patlayıcı  madde  bulundurmak  suçlarından    2009/969 
soruşturma, 2010/38 esas  , 2010/29 sayılı  iddianame  ile açılan kamu davası  İstanbul 
12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/34 Esas sayılı dosyasında görülmektedir.  

 Sanık    Levent  BEKTAŞ’ın  iş  yerinden  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 
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DVD’de yer alan eylem planları, örgütsel  içerikli notlar   ve diğer deliller gözönüne 
alınarak  şüpheliler  Ahmet  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’in  Deniz  Kuvvetleri 
Komutanlığı bünyesinde TSK’ nın kurallarına aykırı olarak askeri hiyerarşi dışında 
kurulan,   Ergenekon terör örgütü  ile doğrudan bağlantılı, Kafes Operasyonu Eylem 
Planı’nı   hayata geçirmek üzere  faaliyet yürüten    illegal yapılanma  içerisinde görev 
aldıkları  iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığımızın 
15.03.2010 tarih, 2009/2167 soruşturma, 2010/268 esas,   2010/189 sayılı  iddianame  ile 
açılan kamu davasının Mahkemenizin 2010/146 Esas numarasını aldığı,  sonrasında   
2010/34 Esas sayılı dosyası ile birleştirildiği anlaşılmıştır. 

13.01.2010  ve  15.03.2010  tarihli  iddianamelerde  dava  konusu  yapılan 
eylemler,  bu  soruşturmayı  başlatan  ihbar  ve  olaylar,  soruşturmanın  geçirdiği 
aşamaların kronolojik olarak kısaca hatırlatılmasında fayda görülmektedir. 

 13.01.2010 VE  15.03.2010 TARİHLİ  İDDİANAMELERDE SORUŞTURMA 
VE DAVA KONUSU YAPILAN EYLEMLER : 

a)  16  Kasım  2008  tarihinde  Rahmi  Koç  Müzesinde  sergilenen  askeri 
denizaltının  santral  dairesinde  derinlik  ölçme  cihazının  üzerinde  naylon  bir  poşet 
içerisinde  TNT  kalıpları,  1,5 metre  kadar  fitil,  5‐6  adet  fünye  bulunduğu,   müze 
yönetiminin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile irtibata geçmesi sonucu patlayıcıların 
imha edildiği anlaşılmış olup, soruşturma birimlerine ulaşan ihbarlarda ülkede kaos 
oluşturmak  amacıyla  ziyaretçilerin  yoğun  olduğu  saatlerde  bombanın 
patlatılmasının amaçlandığı iddia edilmiştir. 

b) 03.05.2007  tarihinde Beyoğlu  İlçesi Kasımpaşa Postanesinden  İstanbul’da 
bulunan  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   “Temel MALATYALI Karadeniz 
Mahallesi  Trabzon  Sokak No.3/1 Avcılar  İstanbul”  isim  ve  adresi  ile  2  sayfalık  “SON 
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UYARI  VE  İKAZ” başlıklı tehdit mektuplarının gönderildiği, soruşturma birimlerine 
ulaşan ihbarlarda    Ermeni  kiliselerine,  okullarına,  gazetelere,  gayrimüslim 
vatandaşların evlerine tehdit içerikli mektupların gönderilmesi eyleminin haklarında 
kamu davası  açılan  bir  kısım  sanıklar  tarafından  örgütün  amaçları doğrultusunda 
gerçekleştirildiğinin bildirildiği,tehdit mektuplarının  içeriği,  ihbarlarda  ileri sürülen 
hususlar  ve    sanık  Levent  BEKTAŞ’tan  ele  geçen  DVD‘deki  kayıtların  birbiriyle 
uyumlu olduğu anlaşılmıştır. 

c) 02.02.2009 günü Beykoz  Jandarma Komutanlığına ulaşan  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  olduğu,  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; 

‐ 27 adet 550 gr ağırlığında TNT kalıbı,  

‐100 gr C‐4 plastik patlayıcı madde 

‐155 cm boyunda infilaklı fitil,  

‐3 adet fünye,  

‐1 adet adaptör, 

Elde  edilmiş,  soruşturma  birimlerine  ulaşan  ihbarlarda  patlayıcıların, 
hakkında  kamu  davası  açılan  bazı  sanıklar  tarafından  örgütün  amaçları 
doğrultusunda  gömüldüğünün  bildirildiği,  ihbarcı  vatandaşlara  yaptırılan  teşhiste 
bazı sanıkların teşhis edildiği anlaşılmıştır. 

d)  Soruşturma  birimlerine  ulaşan  ihbar  üzerine    21‐24.04.2009  tarihlerinde 
Beykoz Poyrazköy Keçilik mevkiinde yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette;  

‐15 adet dolu law silahı, 

‐6 adet boş law silahı, 

‐14 adet el bombası, 

‐24 adet el bombası fünyesi, 
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‐450 gram C3 patlayıcı madde, 

‐7 adet hakem bombası, 

‐3 adet gösteri bombası, 

‐5 adet bubi tuzağı, 

‐2 adet kullanılmış bubi tuzağı, 

‐23 adet işaret fişeği, 

‐45 adet sis bombası, 

‐15 adet aydınlatma fişeği, 

‐30 metre uzunluğunda infilaklı fitil (Korteks), 

‐38 metre uzunluğunda saniyeli fitil, 

‐3017 adet çeşitli çaplarda fişek elde edilmiştir. 

Ele  geçen    mühimmatlardan  MKE  imali  olup,  üzerinde  kafile  numarası 
bulunan mühimmatın MKE tarafından teslim edildiği askeri birlikler  tespit edilmiş, 
mühimmatın ilgili birliklere teslimi sağlanmış, ilgili askeri birliklerden mühimmatın 
çıkarılması eylemi ile ilgili olarak  Askeri Savcılıkça soruşturma başlatılması için suç 
ihbarında bulunulmuştur. Soruşturma birimlerine ulaşan ihbarlar, Levent BEKTAŞ’ta 
ele geçen dokümanlarda mevcut kayıtlarda,  bulunan mühimmatın  hakkında kamu 
davası  açılan  bir  kısım  sanıklar  tarafından  örgütün  amaçları  doğrultusunda 
gerçekleştirilmesi  planlanan  eylemlerde  kullanılmak  üzere  gizlendiği  iddia 
edilmiştir. 

 
e) Sanık Levent BEKTAŞ’ta ele geçen eylem planları, örgütsel dokümanlar: 

Sanık  Levent  BEKTAŞ’ın  iş  yerinde  yapılan  ve  kendisinin  de  hazır 
bulunduğu aramada ele geçen, arama sırasında üzeri paraflanmış   PHILIPS marka, 
seri  numarası  MFP657NGO5O43492  4    olan  3  nolu    DVD  üzerinde  yapılan  ilk 
incelemede  soruşturma  dosyası  ile  ilişkilendirilebilecek  herhangi  bir  delil 
bulunmadığına dair tutanak düzenlenerek dosyaya eklenmiş,  söz konusu  DVD ‘nin 
23.12.2008 günü saat 22:10:00 ‘da oluşturulduğu tespit edilmiştir. 
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Ancak   Levent 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  görüntüsünün 
bulunduğu   dosyanın  içine gizlenen “ac.rar”  isimli arşivleme/sıkıştırma dosyasının  
görünür/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 
mümkün  olmayacak  şekilde  farklı  bir  dosyanın  “Data  Stash”  isimli  program 
kullanılarak gizlendiği anlaşılmıştır.  

Sanık Levent BEKTAŞ’tan elde edilen 3 nolu DVD’nin  oluşturulma 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; 

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

“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. 

GİZLİ 

EK‐B 

PSİKOLOJİK HAREKÂT KAMPANYA KONTROL FORMU 
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1.  HEDEF: 

  Türkiye’de  yaşayan  gayrimüslimlerin  can  ve  mal  güvenliklerinin 
sorgulanarak, AKP Hükümeti üzerinde  iç ve dış  toplumun baskısını  artırmak, kamuoyunu 
meşgul etmek ve ERGENEKON davası başta olmak üzere gündemi değiştirmektir.  

2.  VAZİFE: 

  Etkili  propaganda  teknikleri  ve  kitle  iletişim  araçları  kullanılarak,  AGOS 
Gazetesi  aboneleri  başta  olmak  üzere  Türkiye’de  yaşayan  gayrimüslimlerin  tehlike  altında 
olduğu, AKP Hükümetinin  söz konusu kişilere  sahip  çıkmadığı, dini ayrımcılık gözettikleri 
konusunda kamuoyunu bilinçlendirmektedir.  

3.  PSİKOLOJİK HEDEF: 

  Gayrimüslimler  üzerinde  korkutucu  propaganda  ile  olumsuz  yönde  etki 
bırakılarak,  kaynağı  bakımından  kara  propaganda  ile  kamuoyunu AKP  ve AKP’ye  destek 
veren diğer şer odaklarının gayrimüslimlere karşı olduğu şeklinde ikna etmek ve zihinlerinde 
oluşan tereddütleri yok etmektir.  

4.  KOŞULLAR: 

  a.  Hrant  DİNK  cinayeti  sonrasında,  geniş  bir  kitle  tarafından,  “Hepimiz 
Ermeni’yiz.”,  “Hepimiz  Hrant’ız.”  Şeklindeki  sloganlarla  Hrant  DİNK  ve  Türkiye’de 
yaşayan gayrimüslimlere sahip çıkılmıştır.  

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

  c.Davos Krizi sonrasında, kısmen yabancı düşmanlığı havası oluşturulmuştur.  

5.  HEDEFİN TUTUM, DUYARLILIK  VE  ETKİNLİĞİ: 

  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,  
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  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.  

  (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: 
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  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: 
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  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 
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; 

15 
 



  (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)Mevcut  sitelere  ilave  olarak  www.tehditaltindayiz.com, 
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 adetlerinin yazılı  tablo 
olduğu, Marmara Bölge 2. Hücre Lideri Dz.Kd. Bnb. Eren GÜNAY adı ile imzalanan 
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tamamı  2  sayfadan  ibaret belge olduğu  anlaşılmış, önemi  sebebiyle  “EK‐C GİZLİ” 
ibareli “SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEME LİSTESİ” başlıklı  belge  metni   aşağıya 
aynen alınmıştır.  

 

GİZLİ         

EK‐C 

SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEME LİSTESİ 

S.NU SİLAHIN CİNSİ               MİKTARI    AÇIKLAMALAR 

 

1  Keskin Nişancı Tüfeği (Remington 7,62/Dragunov 7,62)  3 Adet  

2  Keskin Nişancı Tüfeği (Accuracy 12,7)      2 Adet  

3  Susturuculu tabanca (Glock / Smith&Wesson/Colt)  5 Adet  

4  Makineli tabanca (Uzi)          4 Adet  

5  LAW                30 Adet   

 

 

S.NU MÜHİMMATIN CİNSİ      MİKTARI    AÇIKLAMALAR 

 

1  9x19 mm. Subsonic Fişek          900 Adet   

2  C4 Plastik Patlayıcı             20 Libre   

3  C3 Plastik Patlayıcı             20 Libre   

4  C8 Plastik Patlayıcı             20 Libre   

5  İnfilaklı Fitil               100 feet   

6  Elektrikli Fünye             20 Adet   

7  Hakem Bombası             50 Adet   
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8  Kara Tipi Sis Kutusu                     50 Adet   

9  MKE Sis Kutusu             100 Adet   

10  Amonyum Nitrat             2 Ton   

11  7.62 mm Müsabaka Fişeği           200 Adet   

12  12,7 mm Anti Personel Fişeği         150 Adet   

13  12,7 mm Anti Personel Fişeği         150 Adet   

14  Tahsis/Temin edilecek silahların orijinal mühimmatı   Her  silah  için  5000 
adet   

 

S.NU       MALZEMENİN CİNSİ    MİKTARI      AÇIKLAMALAR 

 

1  Yüksek Büyütmeli Dürbün           3 Adet  

2  İnternetsiz Bilgisayar           9 Adet  

3  Masaüstü  Bilgisayar  (PHOTOSHOP  programını  verimli  şekilde 
çalıştırabilmeli)                4 Adet  

4  Kullanılmamış Cep Telefonu ve hat         75 Adet   

5  Yazıcı                3 Adet  

6  A4 kağıt               100 Paket   

7  Kullanılmamış Taşınabilir Bellek (40 GB)      25 Adet   

8  Kullanılmamış Taşınabilir Bellek (4‐8 GB)      50 Adet   

9  Kullanılmamış SD Kart (4‐8 GB)        20 Adet   

10  Dijital Fotoğraf Makinesi (Canon / Nikon)      6 Adet  

11  Dijital Video Kamera (Sony)          6 Adet  
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Eren GÜNAY 

              Dz. Kd. Bnb.  

              Marmara Bölge 2. Hücre Lideri” 

 

Aynı DVD  ’de  bulunan  “KAFES EYLEM PLANI‐1.JPG”,  “KAFES EYLEM 
PLANI‐2.JPG”,  “KAFES EYLEM PLANI‐3.JPG”,  “KAFES EYLEM PLANI‐4.JPG”, 
“KAFES  EYLEM  PLANI‐5.JPG”  ve  “KAFES  EYLEM  PLANI‐6.JPG”  isimli  resim 
dosyaları  incelendiğinde;  “ KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI” başlıklı,  sayfa 
sol üst/alt ve orta üst/alt kısımlarında  “GİZLİ”  ibaresi bulunan, Mart    2009  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 
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GÖREV BÖLÜMÜ: EK‐A’da olduğu gibidir. 

 

1.  DURUM: 

 

a.Genel:  Rahip  Santaro, Malatya  Zirve  Yayınevi  ve  Hrant  DİNK  operasyonları 
sonrasında, Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin irticai grupların hedefinde olduğu yönünde 
kamuoyu  oluşmuş,  ancak  AKP  tarafından,  karşıt  medyanın  da  desteğiyle,  söz  konusu 
olayların  ERGENEKON  tarafından  organize  edildiği  şeklinde  yoğun  propaganda 
faaliyetlerinde bulunulmuştur. 

b.Düşman Unsurlar: 

(1)Yandaş basın ve yayın organlarında gayrimüslimlere sahip çıktıklarını ifade eden 
çeşitli haberler yaptırmış, 

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

2.  VAZİFE: 

Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin sorgulanarak, AKP 
Hükümeti  üzerinde  iç  ve  dış  toplumun  baskısını  artırmak,  kamuoyunu meşgul  etmek  ve 
ERGENEKON davası başta olmak üzere gündemi değiştirmektir. 

3.  İCRA  : 

a.Harekat Tasarısı: 

(1)Genel Bilgiler: 

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

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

(2)Operasyon dört safhada icra edilecektir: 

(a)Hazırlık Safhası: 

(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: 
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(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)Mevcut  sitelere  ilave  olarak  “www.tehditaltindayiz.com”, 
“www.agosasahipcikalim.com” vb. adlarla yeni web siteleri oluşturularak, belirlenen temalar 
doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak, 

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

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

(ç)Eylem Safhası: 

(1)Adalar bölgesindeki çeşitli mahallerde bomba patlatılacak, 
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(2)Azınlık  haklarını  hararetle  savunma  konusunda  ön  plana  çıkmış  kişi/kişilere 
suikast düzenlenecek, 

(3)AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacak, 

(4)Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul edilecek, 

(5)Adalara vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı eylemler düzenlenecek, 

(6)Gayri  Müslimlere  ait  mezarlıklara  yönelik  olarak  sansasyonel  eylemler  icra 
edilecek, 

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

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

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

(10)İcra  edilen  sabotaj,  adam  kaçırma,  suikast  eylemleri  özel  plan  hücre  lideriyle 
kurulacak koordineyi müteakip, belirlenen irticai örgütler adına üstlenecektir. 

b.Ast Birliklere Görevler: 

Özel Operasyon Gücü K.lığı; 

(1)EK‐B’ye uygun olarak psikolojik harekât faaliyetlerini uygulayacaktır. 

(2)Gerektiğinde diğer bölgelerden ilgili eleman/birimler geçici olarak alınarak, ihtiyaç 
duyulan bölge komutanlıklarının emrine tahsis edilecektir. 

c. Koordinasyon: 

(1)Korku  oluşturma  safhasındaki  faaliyetler  bölge  komutanlıklarınca  koordine 
edilecek ve planlama detayları uygulama öncesi ivedilikle özel plan hücre liderine ulaşacaktır. 

(2)Kamuoyu  oluşturma  safhası  kapsamında  istifade  edilecek  kanaat  önderleri, 
sanatçı,  akademisyen,  gazeteci  ve  yazarlar  ile  diğer  kilit  haberleşmecilerin  belirlenmesi  ve 
organize edilmesi Danışma Kurulu Başkanının emirlerine maruzdur. 

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

23 
 



(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, 

(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: 
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(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  CPK  
yöntemi 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) 

 

Aynı   DVD’de bulunan  “tn.txt”  isimli metin belgesi  incelendiğinde,  3 nolu 
DVD    içerisinde  yer  alan   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 içerisinde ifade 
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edilen  eylem  planı  ile  ilgili  açıklamalar,  örgütsel  içerikli  notlar,  toplantı  kararları 
içerdiği anlaşılmıştır.  

 Aynı   DVD’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, ADI, ADRES, 
BİLGİLER, TELEFON, ÖNDER, EMAİL başlıkları altında  farklı  illerde bulunan çok 
sayıda    kilise,  topluluk  adresleri  ile  gerçek  şahıslara  ait  isim,  adres  ve  telefon 
numarasına ait bilgilerin kaydedildiği , 

 “Kafes liderler 2.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde KİLİSE 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 ADI  SOYADI,  İL,  İLÇE, 
DİNİ 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  İLİ, GRUBU, 
ADRESİ,  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 , 
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 “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 belgenin 31.05.2006  tarihinde oluşturulduğu ve her  iki belgede 
de “yazan” kısmında “Agos” kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 

Aynı    DVD’de    bulunan    “Fuhuş_çetesi.pdf”  isimli  “pdf”  dosyası 
incelendiğinde  “Dz.  K.  Komutanlığı  içerisinde  İstihbarat  amaçlı  Organize  Fuhuş 
çetesinin  varlığının  araştırılması”  konulu  12  sayfadan  ibaret  belge  olduğu,   Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan sivil memurlar ve  değişik rütbedeki bir çok 
askeri personelin  isimlerinin kaydedildiği ve bu  şahıslar hakkında çeşitli  iddiaların  
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 Müzesinde  ele geçen patlayıcı ve gerçekleştirilmesi planlanan 
eylem ile ilgili  örgütsel notların yer aldığı,  

Aynı DVD’de yer alan   “gündemlerim.doc” ve “gundemlerim2.doc”  isimli 
MSword dosyalarında  örgütsel notların yer aldığı görülmüştür. 

Aynı   DVD’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”    ismiyle    imzalanan   2 sayfadan  ibaret belgenin, “KAFES 
OPERASYONU EYLEM PLANI” başlıklı belgede belirtilen  amaçlar doğrultusunda 
planlanan  yasa  dışı  eylemleri  gerçekleştirmek  üzere  görevlendirilen  personele  ait 
liste olduğu kanaatine varılmış, önemi sebebiyle  “GÖREV BÖLÜMÜ”  başlıklı belge 
metni aşağıya alınmıştır.  

GİZLİ               

GÖREV BÖLÜMÜ 
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DANIŞMA KURULU    : 

Kora. A. Feyyaz ÖĞÜTÇÜ    : Başkan 

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  : 
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Dz.P.Kd.Alb.Metin SAMANCI  : Ege Bölgesi Komutanı  

Dz.Kd.Alb. Levent GÜLMEN  :1’inci Hücre Lideri 

Dz.P.Kd.Bnb. Erbay ÇOLAKOĞLU:1’inci Hücre Elemanı 

Dz.Bnb. A. Ayhan SARAÇOĞLU :1’inci Hücre Elemanı 

Dz.Yzb. Bülent AYDIN    :1’inci Hücre Elemanı 

Dz.Ütğm. Bora ÇOŞKUN    :1’inci Hücre Elemanı 

İsth.Kd.Bçvş. Süleyman ERHARAT:1’inci Hücre Elemanı 

Mot.Kd.Bçvş. Murat ASLAN  :1’inci Hücre Elemanı 

Tls.Bçvş. Emre TEPELİ    :1’inci Hücre Elemanı 

Rad.Üçvş. İbrahim Öztürk    :1’inci Hücre Elemanı 

Dz.Kur.Yb. Halil ÖZSARAÇ  :2’inci Hücre Lideri 

Dz.Bnb. Gürol YURDUNAL  :2’inci Hücre Elemanı 

Dz.Kd.Yzb. Ümit ÖZBEK    :2’inci Hücre Elemanı 

Dz.Yzb. Bülent KARAOĞLU  :2’inci Hücre Elemanı 

Tls.Bçvş. Dalyan MUSLU    :2’inci Hücre Elemanı 

Rad.Kd.Bçvş. Hüseyin EROL  :2’inci Hücre Elemanı 

Kaz.Kd.Bçvş. Mehmet İNCE  :2’inci Hücre Elemanı 

Top.Bçvş. Alpay BELLEYİCİ  :2’inci Hücre Elemanı 

 

KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI  : 

Dz.Yb. İsmail Zühtü TÜMER  : Karadeniz Bölge Komutanı 

Dz.Yb. İ. Levent OLCANER  : 1’inci Hücre Lideri 

Dz.Kur.Bnb. Özgür ERKEN  : 1’inci Hücre Elemanı 
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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 Örgütünün    İstanbul ve  İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak 
yaşadıkları illerde,  gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu İtanbul Adalar bölgesindeki 
çeşitli  mahallerde  bomba  patlatılması,  azınlık  haklarını  savunma  konusunda  ön 
plana  çıkmış  kişilere  suikast  düzenlenmesi,   AGOS Gazetesi  civarı  gibi  belirlenen 
yerlere ses bombaları konulması, birçok yere  şüpheli paket bırakılıp    ihbar 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 birkaçının  kaçırılması, 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. 

B  )  06.12.2010  TARİHLİ  İHBAR  ÜZERİNE  YAPILAN  SORUŞTURMA 
İŞLEMLERİ : 

İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü  Muhabere  Elektronik  Şube  Müdürlüğüne 
06.12.2010 günü saat 11:03 ‘te ulaşan 17744 sayılı elektronik posta ihbarında; 
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 “Sizlere Donanma Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nda yer alan illegal bir grup ve 
bu grup üyelerinin yaptığı yasa dışı çalışmalar hakkında bilgi vermek  istiyorum. Donanma 
içerisinde bulunan ve illegal grup medyaya da yansıyan Fuhuş Çetesi ile ortak hareket etmek 
ve  elde  ettikleri  askeri  gizli  içerikli  belgeleri  ve  gizli  çekim  görüntüler  vs.leri  yurt  dışına 
yabancı  istihbarat  elemanlarına  pazarlamaktadırlar.  Bu  illegal  yapının  merkezinde  uzun 
zamandan beri karargahta çalışan ve Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde 
görev yapan Dz. İstihbarat Bnb. Kemalettin YAKAR bulunmaktadır. Kemalettin YAKAR’ın 
merkezinde olduğu illegal grup içerisinde Erdinç YILDIZ, Fahri Yavuz URAS, Celal Kerem 
EREN  ve  Serhat  SÖZBİR  de  yer  almaktadır. Kemalettin YAKAR  askeri  belgeleri  yabancı 
istihbarat  servislerine  pazarlanmasını  da  bu  şahıslarla  birlikte  yapmaktadır.  Kemalettin 
YAKAR ve ekibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde gerçekleşen pek çok illegal faaliyet 
hakkında  bilgi  sahibidir ve  bu pek  çok  suç  teşkil  eden  askeri  belgenin hazırlanmasında pay 
sahibidir. Daha önceleri güvenli olduğu için Donanma içerisinde özel dolaplarda saklanan bu 
grubun  hazırladığı  veya  temin  ettiği  pek  çok materyal  (harddisk,  kaset,  gizli  çekim  ses  ve 
video kayıt cihazları, yayınlar ve başka dokümanlar) son zamanlarda sivil yargı makamlarının 
karargahlarda yaptığı arama  faaliyetleri sonucu özel olarak hazırlanmış yerlere saklanmıştır. 
Kemalettin YAKAR ve birlikte hareket ettiği ekip bu materyalleri Donanma Komutanlığında 
bulunan  İstihbarat  Şube Müdürlüğünün  zemin  kaplamaları  altında ve duvarlarına yaptığı 
özel bölmelerde illegal bir şekilde saklanmaktadır. Bu malzemelerin bu şekilde gizlenmelerinin 
nedeni,  illegal  şekilde  tutulmaları,  arşiv  yönergelerine  aykırı  şekilde  imha  edilmeden 
saklanmaları ve  içerik  olarak  suç  teşkil  etmeleridir. Donanma Karargahının  sivil  ortamdaki 
mahallere kıyasla daha emniyetli olmasından dolayı halen donanma içerisinde saklanmaktadır. 
Bahse konu belgeler arasında 28 Şubat sürecinde yapılan  çalışmalarda dahil olmak üzere çok 
sayıda  fişleme, gizli çekim görüntü ve ses kaydı  ile Batı Çalışma grubunca hazırlanmış çok 
sayıda  illegal  dokümanlar  ve  yabancı  istihbarat  elemanlarına  pazarlanmak  üzere  temin  
edilmiş  askeri  gizli  belgelerin    yer  aldığı  duymuş  bulunmaktayım.  İstihbarat  Şube 
Müdürlüğünün  zemininde  ve  duvarlarında    bulunan  gizli  bölmelerin  bulunması  halinde 
bahsettiğim  materyallere  ulaşacağınızı  düşünüyorum.  Ancak  bu  ekip  bahsettiğim  bu 
materyalleri yakın zamanda  imha etmeyi düşünmektedir. Bundan dolayı verdiğim bilgilerin 
acil olarak sivil savcılığa iletilmesini istiyorum.” 

Şeklinde bilgiler yer alması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 
2010/1003  sayılı  soruşturma  çerçevesinde,    İstanbul  13.Ağır  Ceza  Mahkemesinin 
06.12.2010  tarih,  2010/2412 Teknik Takip  sayılı  arama,  el koyma,  inceleme kararına 
istinaden Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İstihbarat Kısım 
Amirliğine  ait  odada  yapılan  aramada,    yer  karolarının  vakumlu  alet  yardımıyla 
kaldırılması  sonucu  zeminin  altında  içerisinde  çeşitli  materyaller  bulunan  dokuz 
adet siyah, bir adet mavi  olmak üzere toplam on adet poşet bulunmuştur. 
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Poşetler ayrı ayrı numaralandırıldıktan sonra yapılan incelemede; 

 

1 nolu poşet içerisinde; Eski tarihli,   farklı dergiler, afişler, Gölcük’e   ait bir 
kısım sandık seçmen listeleri, not defterleri bulunduğu, 

2 nolu poşet içerisinde; 

‐Bir adet  WESTERN DIGITAL marka P/N:144363‐001, WM65308183096468‐6 
ibareleri bulunan harddisk,  

‐Bir  adet WESTERN DIGITAL marka  S/N:WM3721788337  numaralı  3249.3 
MB, İKK.PERSTAK yazılı harddisk,  

‐Bir adet QUANTUM marka (HP) P/N:D2925‐69001 numaralı üzerinde İSTH 
ibareleri bulunan harddisk,  

‐Bir adet WESTERN DIGITAL marka S/N:WM3131639222 numaralı üzerinde 
İSTH.İKK.Ş.AİTTİR 17/9 ibareleri bulunan harddisk,  

‐Bir  adet  SAMSUNG    marka  S/N:S00JJ10WA74178  seri  nolu  harddisk, 
kasetçalar, kablo ve  CD’ler bulunduğu,  

3 nolu poşet  içerisinde; Teyp  kasetleri, VHS  video  kasetler,  video  kamera 
kasetleri, mini ses kasetleri bulunduğu, 

4 nolu poşet içerisinde; Farklı dergilere ait nüshalar, kitaplar, bir adet CD ve 
çeşitli evraklar bulunduğu, 

5 nolu poşet  içerisinde; DVD ve CD’ler, video kasetler, mikro kasetler,  ses 
kayıt  cihazları,  çeşitli  elektronik malzemeler,  kameralar,  gizli  kamera  düzenekleri, 
kablo ve bataryalar bulunduğu, 

6 nolu poşet içerisinde; Çeşitli kitaplar, dergiler, CD ve evraklar bulunduğu, 

7 nolu poşet içerisinde; Her hangi bir materyalin bulunmadığı, 

8  nolu  poşet  içerisinde;  Bir  adet VHS  video  oynatıcı,  çeşitli  ara  kablolar, 
anten, kulaklık, adaptör ve kamera bataryası bulunduğu, 

9  nolu  poşet  içerisinde;  Kamera  kasetleri,  VHS  video  kasetleri  ve  evrak 
bulunduğu, 

32 
 



10 nolu poşet  içerisinde; Zarflar  içerisinde  çeşitli  resimlerin olduğu,  çeşitli 
kitaplar, broşürler bulunduğu anlaşılmıştır. 

06.12.2010  tarihinde  alınan  ihbar  üzerine,    Cumhuriyet  Başsavcılığımızca 
yürütülen  2010/1003  sayılı  soruşturma  çerçevesinde,    İstanbul  13.Ağır  Ceza 
Mahkemesinin  06.12.2010  tarih,  2010/2412  Teknik  Takip  sayılı  arama,  el  koyma, 
inceleme kararına  istinaden Gölcük Donanma Komutanlığı  İstihbarat  İKK Güvenlik 
Şube Müdürlüğü  İstihbarat Kısım Amirliğinin  zemin  kaplamaları  altında  bulunan 
malzemelerin kim/kimler tarafından yerleştirildiğinin, burada muhafaza  edildiğinin  
tespit  edilebilmesi  amacıyla  Donanma  Komutanlığı Adli Müşavirliği  ile    yapılan 
yazışmalar sonucunda; 

 01 Ocak 2009 – 06 Aralık 2010  tarihleri arasında arama ve el koyma  işlemi 
gerçekleştirilen odayı (14) askeri personelin kullandığı,  

Şüphelilerden  Kemalettin  YAKAR’ın  04.10.1999  tarihinden  beri  İKK.  Ks. 
Amiri olarak görev yaptığı ve halen görevine devam ettiği,  

Erdinç  YILDIZ’ın,  07.08.2007  tarihinden  günümüze  kadar  İsth.İkk.  ve 
Güv.Ş.Md.lüğü’nde görevli olduğu ve halen aynı yerde görev yaptığı,  

Mehmet  Cem  ÇAĞLAR’ın    04.08.2008  tarihinden  itibaren  oda  sorumlusu 
olarak  görev  yaptığı,  ayrıca  16.12.2009‐02.08.2010  tarihleri  arasında  İstihbarat  İKK 
Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne vekalet ettiği,  

Behçet  ALTINTAŞ’ın  ise    02.08.2010  tarihinden  bu  yana    Şube  Müdürü  
olarak görev yaptığı, şube sorumlusu olduğu, 

 Ayrıca  adı geçen personelin ve  şubenin diğer personelinin nöbetçi olduğu 
zamanlarda arama yapılan odayı kullandığı bildirilmiştir. 

 
a ) ELE GEÇEN MATERYALLER İLE İLGİLİ İNCELEME  RAPORLARI: 

 

1‐Askeri Savcılık Bilirkişi Raporu: 

Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2010/1003  sayılı  soruşturması  çerçevesinde 
06.12.2010  tarihinde  Donanma  Komutanlığı  İstihbarat  İKK  Güvenlik  Şube 
Müdürlüğünde  yapılan  aramada  ele  geçen  materyallerle  ilgili  olarak  Donanma 
Komutanlığı  Askeri  Savcılığınca  2011/101  Esas  sayılı  dosyada  soruşturma 
başlatıldığı, aramada ele geçen   5 adet harddisk  içerisindeki belgelerde “suç unsuru 
olup olmadığı, bu belgelerin kim tarafından ve hangi tarihte, hangi bilgisayarda, ne maksatla 
oluşturulduğuna  dair  teknik  inceleme  yapılması”  amacıyla    bilirkişi  heyeti 
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görevlendirildiği,  bilirkişiler  tarafından  yapılan  inceleme  sonucunda  düzenlenen 
14.01.2011 tarihli raporda sonuç olarak; 

Belgelerde  konusu  ve  içeriği  itibariyle  suç  unsuru  tespit  etme  hususunun 
kavram olarak bir adli hüküm  içermesi nedeniyle bilirkişi heyetinin yetkisini aştığı, 
incelemede bu nedenle suç tespiti yapılmadığı, 

a‐5 numaralı harddisk içerisinde normal kullanıcı isimlerinden farklı bir adla 
kaydedilmiş  ve  kullanıcı  ifadelerinde  kendilerine  ait  olmadığı  beyan  edilen,  görev 
fonksiyonları  ile  bağlantısı  olmayan  toplam  943  dosya  ve  114  klasörün  tespit 
edildiğini,  teknik  veriler  ile  desteklenen  bilgilere  göre  5  nolu  harddiske  en  son 
kullanılma  tarihi  olarak  beyan  edilen  28.07.2009  sonrasında  muhtemelen  sistem 
tarih/saati  değiştirilmiş,  başka  bir  bilgisayardan  aktarılarak  kaydedilmiş  olduğu 
değerlendirilen dosya ve klasörlerin “manipülatif “ olduğu, 

b‐Dosya  yapıları  incelendiğinde  3,  5  ve  halen  ERDİNÇ YILDIZ  tarafından 
kullanılmakta olan bilgisayardaki harddiskin dosya ve dizin yapılarının birbirleri ile 
benzer  olduğunun  tespit  edildiği,  bu  durumun  anılan  harddisklerin  yenilenme 
aşamasında birbirleri üzerinden kopyaladığı bilgisini doğruladığı, 

c‐5  nolu  harddisk  imajında  yer  alan  “manipülatif”  dosyalar  içerisinde 
BALYOZ  soruşturması  iddianamesi  ve  klasörlerinde  yer  alan  “SUGA”  ve  “ORAJ” 
harekat  planları  ile  ilintili  olduğu  izlenimi  veren  toplam  144  adet  dosyanın  tespit 
edildiği, tamamının 28.07.2009 sonrasında kaydedilmiş olduğunun değerlendirildiği, 

d‐“manipülatif ” olduğu değerlendirilen tüm dosyaların, 

1‐5 nolu harddisk içerisinde bulunduğu, 5 nolu harddiskin 3 nolu sökülebilir 
harddisk  ile  birlikte  aynı  bilgisayarda  02.05.2008  ve  28.07.2009  tarihleri  arasında 
kullanıldığı ve 28.07.2009 tarihinde 5 nolu harddisk üzerindeki bilgilerin öncelikle 3 
nolu  harddiske,  sonrasında  halen  kullanılmakta  olan  bilgisayardaki  harddiske 
kopyalanmayı müteakip 3 ve 5 nolu harddisklerin arşive kaldırıldığının belirlendiği, 

2‐5  nolu  harddiskte mevcut  “manipülatif”  dosyaların  tamamının  28.07.2009 
‘dan  sonraki  bir  tarihte  sistem  tarih  ve  saati  değiştirilmiş  başka  bir  bilgisayardan 
aktarılarak kaydedildiği,  

3‐Mevcut  verilerin  hangi  bilgisayarda  oluşturulduğuna  dair  bir  sonuca 
ulaşılamadığı, 
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e‐Donanma Komutanlığı  İstihbarat  İKK  ve Güvenlik  Şube Müdürlüğünde 
bilgi  güvenliği  açısından  mevcut  emir  ve  talimatlara  aykırı  hareket  edilmesi 
nedeniyle  istismara  açık  bir  ortam  oluştuğunun  tespit  edildiği,  bu  nedenle  sadece 
harddisk imajları üzerinden yapılan teknik incelemenin doğası gereği Askeri Savcılık 
tarafından  talep edilen “belgelerin kim  tarafından ve hangi  tarihte, hangi bilgisayarda ne 
maksatla  oluşturulduğu”  sorularına  cevap  verecek  yeterli  veriye  ulaşılamadığının 
rapor edildiği anlaşılmıştır. 

2‐Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemeler: 

Şüpheliler  Kemalettin  YAKAR  ve  Erdinç  YILDIZ  tarafından  halen 
kullanılmakta olan bilgisayarların harddisklerinin Askeri Savcılıkça aldırılan imajları 
Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir. 

Şüphelilerden    Erdinç  YILDIZ’a  ait  olduğu  bildirilen  ;  Seagate  80  GB, 
SN:90ZB5ANJ seri nolu disk, Seagate 80 GB, SN:90ZB1RGK seri nolu disk, Maxtor 40 
GB,  SN:E1CJ53NE  seri  nolu  disklerin  imajları  üzerinde  üzerinde  yapılan  bilirkişi 
incelemesinde;  
  Bir  kısım  askeri  personel  hakkındaki  ihbar  içeriklerinin  kayıtlı  olduğu 
dokümanların,  takip ve kontrol altında  tutulan personele ait raporların,Cumhuriyet 
Başsavcılığımızın  2009/969,  2009/2167,  2009/1570,  2010/185,2010/1003  sayılı 
soruşturma  dosyalarının  bir  kısım  şüphelileri  hakkında  yapılan  soruşturma 
işlemlerine ait bilgilerin kayıtlı olduğu tabloların bulunduğu belirlenmiştir. 
 

Şüphelilerden Kemalettin YAKAR’a  ait olduğu bildirilen; Fujitsu  10,2 GB 
SN:01114081  seri  nolu  disk,  Maxtor  40  GB,  CT:2882202HQX7E1  seri  nolu  disk, 
Maxtor  40  GB,  CT:2526C602QME305  seri  nolu  disk,Maxtor  40  GB, 
CT:2882202H1QWDLY  seri  nolu  disk,  Maxtor  40  GB,  SN:E1GQOCHE  seri  nolu 
disklerin imajları üzerinde üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde;  
  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2010/1003  sayılı  soruşturma  dosyasının  bir 
kısım  şüphelileri  hakkında  yapılan  soruşturma  işlemlerine  ait  bilgilerin  kayıtlı 
olduğu tabloların bulunduğu, 
  Bir kısım askeri personele ait internet sayfalarına ait kopyaların, fotoğrafların 
bulunduğu, 

Bazı  gemilere  ait  video  görüntülerinin,bir  kısım  askeri  personele  ait 
fotoğrafların, personel arasındaki intranet görüşme sayfalarının bulunduğu, 
  2005\CUTTERFOTOLAR\RESİM sıralı klasör  içerisinde; Bazı sivil şahısların, 
ev ve araçların gizlice çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, 
  Bir  kısım  askeri  personel  arasındaki  telefon  görüşmelerine  ilişkin  ses 
kayıtlarının bulunduğu, 
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“2008arşiv\d\YEDEK\YEDEK1” klasörde bulunan “19 MAYIS 2003” isimli 37 
sayfadan ibaret KASIM 2002 AYI ‐  İCRAATLAR  ‐ YARGI YÜRÜTME VE İDARE 
UYGULAMALARI başlıklı word  belgesinin,  2002  yılı Kasım  ayına  ait Hükümetin 
icraatlarının,  yargı  yürütme  ve  idare  uygulamalarının  anlatıldığı,  o  tarihte  güncel 
olan    bazı  bakan  ve  milletvekilleri    hakkındaki  haberler  ve  bu  kişilerin  basın 
açıklamaları  ile  ilgili    bilgilerin  ve  değerlendirmelerin  bulunduğu  aylık  rapor 
şeklinde tanzim edilmiş belge olduğu, 

“denkom gönderilen cd\11” sıralı klasöründe 18 adet çeşitli mekanlarda bazı 
şahıslara ait gizlice çekildiği değerlendirilen fotoğrafların olduğu , 

“denkom  gönderilen  cd\24KAS04  DDERE  KIZ  YURDU  VE  DERNEK” 
sıralı  klasörünün  içeriğinde,  15  adet  çeşitli  mekanlara  ait  gizlice  çekildiği 
değerlendirilen fotoğrafların olduğu , 

“denkom  gönderilen  cd\KIZMESLEK  25MAY05”  sıralı  klasörünün 
içeriğinde,9  adet  çeşitli mekanlarda bazı  şahısların gizlice  çekildiği değerlendirilen 
fotoğrafların olduğu , 

“denkom  gönderilen  cd\nur”  sıralı  klasörünün  içeriğinde,  93  adet  çeşitli 
mekanlarda bazı şahıslara ait gizlice çekildiği değerlendirilen fotoğrafların olduğu , 

“müdür” isimli klasörde  ,26 adet bayan şahıslara ait vesikalık fotoğrafların 
olduğu , 

“ikk\komutan  ziyaret\Nuh  GÖNÜLTAŞ”  isimli  klasör  içeriğinde,  2 
sayfadan oluşan “Nuh GÖNÜLTAŞ” isimli word belgesinde Nuh GÖNÜLTAŞ isimli 
gazeteciye ait  özel bilgilerin olduğu , 

“ikk2yedek\OZEL\haber  elemanı”  klasörünün  içeriğinde  bulunan  6 
sayfadan  oluşan  “Hab.Elemanı”        isimli word  belgesinde  DENİZ  KUVVETLERİ 
KOMUTANLIĞI DONANMA KOMUTANLIĞI GÖLCÜK/KOCAELİ başlıklı GİZLİ 
ibareli  EYLÜL  2001  tarihli ÖZDEN ÖRNEK Oramiral Donanma Komutanı    şeklinde 
imzaya açılmış belge içerisinde; 

Hakkında kamu davası açılan sanık Tanju Veli AYDIN ile ilgili olarak Özel 
Haber Elemanı kayıt formu ve askeri kimlik, nüfus cüzdanı, ehliyeti ve silah taşıma 
ruhsatı taranmış şekilde olduğu , 

Aynı klasör içeriğinde bulunan 5 sayfadan oluşan “haber elemanı‐3”    isimli 
word  belgesinde  DENİZ  KUVVETLERİ  KOMUTANLIĞI  DONANMA 
KOMUTANLIĞI GÖLCÜK/KOCAELİ başlıklı GİZLİ ibareli AĞUSTOS 2004 tarihli 
belge içeriğinde G.Ç. isimli şahsın “Özel Haber Elemanı” olarak görevlendirildiğine 
dair yazı olduğu,  

Ayrıca bahse konu belgenin şifreli olduğu şifreli diğer belgelerle aynı şifreye 
(1965) sahip olduğu , 
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Aynı  belgenin  (Hab.Elemanı.doc),  aynı  isim  ile    (5  NOLU 
DİSK\D\İKK\haber  elemanları  sıralı  klasöründe  Hab.Elemanı.doc)  ile  diğer 
bütünlük arz eden belgeler  ile birlikte Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada 
zeminin  altındaki bölmede  ele geçen  5 nolu hard disk  içerisinde de bulunduğu,  5 
nolu  hard  disk  içerisinde  bulunan  belgelerde  şahsın  kimlik  ve  sürücü  belgesinin 
taranmış  halinin  bulunmadığı,  5  ile  numaralandırılan  hard  disk  içerisinde 
D\İKK\haber elemanları sıralı klasörlerinde başka belgelerin de bulunduğu, 

“bilgi  notu”  isimli  belge  incelendiğinde,  görevlendirilmesi  teklif  edilen 
personelin  toplu olarak  isminin belirtildiği ve bunlar arasından bir kısmının altı ay 
süre ile denenerek özel haber elemanı olarak görevlendirilmesinin teklif edildiği,  

Görevlendirilen şahıslara “BARIŞ”, “FENER” ,“GÖZCÜ”, “KARTAL” olarak 
çeşitli  kod  isimlerinin  verildiği,  “TOPLANTI200308”  “TOPLANTI221106”  isimli 
belgeler incelendiğinde ise, KOD ismi verilen haber elemanları ile ilgili olarak “kartal 
ve/veya    gözcü  iyi  ilişkilerini  kulllanarak  yüzbaşılar  camii  imamının  yada  değirmendere 
belediyesinin  imkanları  ile çevredekilerin duyacakları  şekilde cami hoporlörleri veya belediye 
hoporlörleri  ile  dini  yayın  yapılmasını  veya  kuran  okunmasını  sağlayacak”  “yayının 
duyumunu alan ortalığı karıştırmak  için, polise ihbarda bulunacak  , derhal sivil savcılığı da 
arayarak  polise  yaptığı  ihbarı  yenileyecek  ve  polise  donanma  ya  da  durumu  bildireceğini 
bunların  (akp’yi  kastederek)  artık  hadlerini  çok  aştığını  ifade  edecek.”  “telefon  irtibatı 
kesinlikle  yok  !,  aynı  birlikte  olanlar  hariç  asla  birbirinizi  hiç  bir  yerde  (polis  dahil) 
tanımıyorsunuz”  

Şeklinde  ibarelerin  bulunduğu  bu  plan  ile  ilgili  olarak  ihbar  metni 
tutanağının  da  aynı  belgeler  arasında  (D\İKK\2008  klasörü  içerisinde  belediye 
hoporlörleri.doc) bulunduğu,  

Kendisine “KARTAL” Kod  ismi verilen Tanju Veli AYDIN  ile  ilgili belgelere 
bakıldığında; 

“TOPLANTI200308” isimli belgede, 
KARTAL  VE/VEYA    GÖZCÜ  İYİ  İLİŞKİLERİNİ  KULLLANARAK 

YÜZBAŞILAR  CAMİİ  İMAMININ  YADA  DEĞİRMENDERE  BELEDİYESİNİN 
İMKANLARI  İLE  ÇEVREDEKİLERİN  DUYACAKLARI  ŞEKİLDE  CAMİ 
HOPORLÖRLERİ  VEYA  BELEDİYE  HOPORLÖRLERİ  İLE  DİNİ  YAYIN 
YAPILMASINI  VEYA  KURAN  OKUNMASINI  SAĞLAYACAK,  (EN  KISA 
ZAMANDA) 

BELİRLENECEK  GÜN  EN  AZ  BİR  GÜN  ÖNCE  ŞUBE  MÜDÜRÜNE 
İLETİLECEK (KARTAL) 

BELİRLENEN GÜN VE SAATTE ; 

KAPTAN  YÜZBAŞILARDA MİGROSTA  BULUNACAK,  FENER GÖLCÜK 
DOĞU‐1  KAPI  YAKINLARINDA  BULUNACAK,  BARIŞ  GÖLCÜK  MERKEZ 
KOMUTANLIĞI ÖNLERİNDE YAKINLARINDA BULUNACAK 
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YAYININ DUYUMUNU ALAN ORTALIĞI  KARIŞTIRMAK  İÇİN,  POLİSE 
İHBARDA  BULUNACAK  ,  DERHAL  SİVİL  SAVCILIĞI  DA ARAYARAK  POLİSE 
YAPTIĞI  İHBARI  YENİLEYECEK  VE  POLİSE  DONANMA  YA  DA  DURUMU 
BİLDİRECEĞİNİ  BUNLARIN  (AKP’Yİ  KASTEDEREK) ARTIK  HADLERİNİ  ÇOK 
AŞTIĞINI İFADE EDECEK.  

YAYIN  İMKANLAR NİSPETİNDE CEP TELEFONUNA KAYIT EDİLECEK, 
HERHANGİ BİR BAŞKA CİHAZA KAYIT İŞLEMİ YAPILMAYACAK. 

SİVİL HALKLA  KONU HAKKINDA  YAPILAN  YAYIN HAKKINDA HİÇ 
BİR GÖRÜŞME VE MÜTALAA YAPILMAYACAK.”  

Şeklinde  ibareler  bulunduğu,  bu  planın  icra  edildiği,  buna  dair  yukarıda 
belirtilen ihbarın yapıldığına dair tutanağın bulunduğu,   

“TOPLANTI221106” isimli belgede, 
KARTAL,  ŞAHİN  VE  GÖZCÜ  İYİ  İLİŞKİLERİNİ  KULLLANARAK 

MAZLUM‐DER’İN  FAALİYETLERİNİ  YAKIN  TAKİP  ETMEK  İÇİN  DERNEK 
MENSUPLARI  İLE  KISA  ZAMANDA  TANIŞARAK,  EYLEMLERİNE  DESTEK 
VERECEK HER HAFTA CUMARTESİ GÜNÜ SABRİ YALIM PARKINDA YAPILAN 
EYLEMLERİNE  EŞLERİNİN  KATILMALARINI  SAĞLAYARAK  GÜVENLERİNİ 
KAZANACAKLAR.”  

BARIŞ’IN  KOORDİNESİNDE  MAZLUM‐DER’İN  KULLANABİLECEĞİ 
DAHA  SADE  VE  HALK  TARAFINDAN  KOLAY  ANLAŞILABİLECEK 
SLOGANLAR  BELİRLENECEK.  SLOGANLAR  DİKKAT  ÇEKİCİ  VE  AŞIRI  SOL 
UNSURLARI RAHATSIZ EDEBİLECEK NİTELİKTE OLACAK. 

BELİRLENER  SLOGANLARIN  KARTAL  VE  GÖZCÜ  TARAFINDAN 
MAZLUM‐DER TARAFINDAN KULLANILMASI SAĞLANACAK. 

ARALIK  AYINDA  MAZLUM‐DER  İLE  EŞ  ZAMANLI  OLARAK  SABRİ 
YALIM  PARKINDA  EYLEM  YAPMALARI  SAĞLANACAK.  Şeklinde  ibareler 
bulunduğu,  

Alınan  toplantı  kararları  içerisinde  “KARTAL,  ŞAHİN  VE  GÖZCÜ  İYİ 
İLİŞKİLERİNİ  KULLLANARAK  MAZLUM‐DER’İN  FAALİYETLERİNİ  YAKIN 
TAKİP  ETMEK  İÇİN  DERNEK  MENSUPLARI  İLE  KISA  ZAMANDA 
TANIŞARAK,  EYLEMLERİNE  DESTEK  VERECEK”  şeklinde  geçen  hususları 
doğrular  nitelikte  Kemalettin  YAKAR’ın  kullanımında  bulunan  disk  üzerinde 
yapılan  incelemede “Mazlum‐Der”  in  faaliyetlerine  ilişkin  fotoğraf ve görüntülerin 
mevcut olduğu,  

çekim\MUHTELIF  FOTOGRAFLAR\IMZA  KAMPANYASI  sıralı  klasör 
içeriğinde  Mazlum‐Der  isimli  derneğe    ait  binanın  fotoğraflarının  ve  çeşitli 
mekanların 7 adet fotoğrafının olduğu , 

38 
 



çekim\özel  sıralı  klasör  içerisinde,  “MOV_0006,  MOV_0007,  MOV_0011, 
MOV_0012, MOV_0013, MOV_0014, MOV_0015” gizli video çekimlerinin olduğu , 

MOV_0012  isimli  videoda  şüpheli    Tanju  Veli AYDIN’ın  verilen  görevler 
kapsamında  yapıldığı  değerlendirilen  tespitlere  dair  video  görüntüsünün  olduğu 
belirlenmiştir. 

 Şüpheli Kemalettin YAKAR’ın kullanımında bulunan bilgisayar hard diski 
ile çalıştığı şubenin odasında gömülü vaziyette bulunan 5 nolu harddisk içerisinden 
çıkan “Hab.Elemanı.doc” isimli belgeler incelendiğinde; 

Belgelerin aynı şifre (1965) ile şifrelendiği, 
Her  iki  belgenin  de  aynı  olduğu,  Kemalettin  YAKAR’  ın  kullanımında 

bulunan  bilgisayarda  bulunan  belgede  haber  elemanı  olarak  kullanılan  kişilerin 
kimliklerinin taranmış halde bulunduğu, 

Saklanmış  vaziyette  odanın  zeminine  gömülü  olan  hard  disk  içerisinde 
bulunan  belgelerde  haber  elemanlarının  belirlenmesi  sürecinde  kimlerden  yardım 
talep edildiği ve haber elemanlarının hangi yöntemle  seçildiğini gösterir belgelerin 
bulunduğu,  

Haber  elemanları  ile  ilgili  yapılan  toplantıya  dair  alınan  notlarda  askeri 
faaliyetle ilgili olmayan , hukuka aykırı faaliyetlere ilişkin ibarelerin olduğu, 

Toplantı  notlarında  Mazlum‐Der  ile  ilgili  çalışma  yapılmasına  dair  karar 
alındığı,  şüpheli  Kemalettin  YAKAR’ın  kullandığı  bilgisayarda  buna  dair 
fotoğrafların yer aldığı, 

Toplantı  notlarında  haber  elemanları  vasıtasıyla  senaryo  dahilinde  eylem 
organize edilerek ihbar yapılmasının planlandığı, ihbarın yapıldığına dair tutanağın 
bulunduğu, 

Haber  elemanı  olarak  görevlendirilen  Tanju Veli AYDIN’  ın  bu  tür  benzer 
görevlerde kullanıldığına dair kamera görüntüsünün olduğu, görüntüde bir bayanın 
çantasına gizlenmiş vaziyette kamera ile bir eve girdikleri tespit edilmiştir.  

2 nolu poşet içerisinde bulunan harddisklerin incelenmesinde; 

1,2,3,4 nolu harddisklerin içerisinde çok sayıda askeri plan,yazışma, kayıt ve 
doküman bulunduğu, 

SAMSUNG marka,  seri  numarası  S00JJ10WA74176  olan  5  nolu  harddiskte 
D\İKK\New Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi  sıralı klasörler  içerisinde    aşağıda yer  
verilen “arazi” ve “inceleme”  isimli belgelerin bulunduğu, “arazi”    isimli belgenin 
Koramiral    Kadir  SAĞDIÇ    imzasıyla  Ali  TÜRKŞEN’e  hitaben  2008  yılı  Kasım 
ayında  yazıldığının  anlaşıldığı,  içeriğinde  ise Kadir  SAĞDIÇ’ın Anadolu Kavağı, 
Poyrazköy  ve  Riva  mevkilerinde  arazi  yapısına  ilişkin  etüt  çalışması  yapılması 
talimatı  verdiği,    Ali  TÜRKŞEN  ve  ekibinin  de  gerekli  çalışmayı  yaparak  aynı 
Komutana arz ettikleri belgeler olduğu, belgelerde mühimmatlar için en uygun yerin 
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Keçilik Mevkii  olarak belirlendiği,  ayrıca diğer bölgeler  için de  etüt  çalışmalarının 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge  yolları  yukarıda  gösterilen  “arazi”  isimli  belgenin metni  aşağıda  yer 
almaktadır. 
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Ayrıca  “arazi”  isimli  belgenin  dijital  özellikleri  aşağıdaki  tabloda  yer 
almaktadır. 

Name  arazi.doc 

Author  Hüseyin Hançer 

Last Saved By  Hüseyin Hançer 

Company   

Total Editing Time  00 h 45 min 
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Revision Number  14 

Creating 
Application 

Office Word 

Create Date  04.09.2008 15:13 

Last Revised Date  18.11.2008 18:47 

Logical Size  33.792 

Full Path  \D\İKK\New Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi\arazi.doc 

Hash Value  3ea29320db19aee98a8cf2c097b0e570 

 

Yazıyı  yazan  ve  son  kaydeden  kişinin  şüpheli Hüseyin HANÇER  olduğu, 
belgenin oluşturulma  tarihinin 04.09.2008, son  işlem  tarihinin  ise 18.11.2008 olduğu 
görülmektedir.  

  Kadir  SAĞDIÇ  adına    imzaya  açılmış  Ali  TÜRKŞEN’e  hitaben  yazılan 
“arazi”  isimli  belgede  ,  Anadolu  Kavağı,  Poyrazköy  ve  Riva  olarak  inceleme 
yapılacak  arazilerin  belirtildiği,  buraların  kullanılabileceği  faraziyesi  ile  hareket 
edilerek  titiz  bir  çalışmanın  yapılması,  görevlendirilecek personelin  güvenilirliğine 
dikkat  edilmesi    ve  yapılacak  çalışmada  dikkat  edilecek  hususların  belirtildiği 
anlaşılmıştır. 
   Ali TÜRKŞEN tarafından belirtilen yazıya cevaben inceleme yapıldığına dair 
yazılan  “İnceleme”    isimli  belgede,  incelemelerin  kimler  tarafından  yapıldığı, 
incelenecek yerler ile ilgili olumlu ve olumsuz taraflarını belirtir çizelgenin yapıldığı 
ve  netice  olarak Keçilik mevkiinin  icra  edilecek  faaliyet  için  en  uygun  yer  olarak 
belirtildiği anlaşılmıştır. 

Belge  yolları  yukarıda  gösterilen  “İnceleme”  isimli  belgede  Personel 
Kimlikleri  başlığı  altında;  Ercan  KİREÇTEPE,  Halil  CURA  ve  İsmail  BAK 
isimlerinin bulunduğu  , belgenin altında Arazi Durum Çizelgesi başlıklı bölümün 
yer aldığı görülmüş, belge metni aynen aşağıya alınmıştır. 
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  Arazi Durum Çizelgesi  başlığı  altında;  Tahaffuzhane, Keçilik  ,  İncirtepe  ve 
Svat Dere/Eski  SAT  Grup  Komutanlığı mevkileri  ile  ilgili  olumlu/olumsuz  olmak 
üzere durum değerlendirmelerinin yapıldığı anlaşılmıştır. 

21‐24.04.2009  tarihleri arasında Beykoz Poyrazköy Keçilik mevkiinde yapılan 
aramada birçok mühimmat, patlayıcı ve merminin ele geçirildiği, buna paralel olarak 
06.12.2010  tarihinde  elde  edilen  belgeler  arasında  bulunan  Ali  TÜRKŞEN  adına 
imzaya  açılmış  “İnceleme”  isimli  belge  incelendiğinde,  faaliyetler  için 
kullanılabilecek en uygun yer olarak “KEÇİLİK” mevkiinin belirtildiği, dolayısıyla 
belgenin ele geçen mühimmatların gizlenmesi maksadıyla belgede belirtilen personel 
tarafından  icra  edilen  alan/etüd  çalışmalarına  ilişkin  olduğu,  çalışmaların  bu 
kapsamda yapıldığı, 

Şüpheli  Kadir  SAĞDIÇ  tarafından  yazılan  yazı  içeriğinde  “buraların 
kullanılabileceği  faraziyesi  ile  hareket  edilerek  titiz  bir  çalışmanın  yapılması”  şeklindeki 
talimat  ile  anılan  yerlerde  elde  edilen  mühimmatlar  birlikte  düşünüldüğünde, 
çalışmaların  bu  çerçevede  gerçekleştirildiği,  21‐24.04.2009  tarihlerinde  Poyrazköy 
Keçilik mevkiinde ele geçen mühimmatın bulunduğu yerin şüphelilerce belirlendiği  
kanaatine varılmıştır.  
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Belge  içeriğinde geçen  İNCİRTEPE mevkii  ile  ilgili olarak alınan mahkeme 
kararına  istinaden  Jandarma  personelinin  de  katılımı  ile  17‐19.12.2010  tarihleri 
arasında yapılan arama ve kazı  çalışmalarında 900 adet uzun namlulu  silah  fişeği, 
bin  ikiyüz  (1200)  adet  tabanca  fişeği,  Datasheet  tipi  patlayıcı madde,  infilaklı  ve 
saniyeli  fitil  ile çeşitli patlayıcı maddelerin bulunarak el konulduğu   bölge  ile  ilgili 
olarak  rapor  içeriğinde  belirtilen  olumlu/olumsuz  bütün  unsurların  bire  bir 
örtüştüğü, bölge zemininin gizlenmeye uygun bitki örtüsüne sahip olduğu, zeminin 
kazı için uygun yumuşak zemin olduğu, kara yoluyla ulaşımın uygun olduğu tespit 
edilmiştir. 

 5 nolu harddiskte D\İKK\New Folder\Kadir Sağdıç Paşa\azınlık  çalışması 
sıralı  klasörleri  içerisinde  aşağıda  ekran  çıktıları  verilen  “AZINLIKLAR  EMİR”, 
“Kilise”  ve  “Kiliseler”  isimli  belgelerin  bulunduğu,  “AZINLIKLAR  EMİR”  isimli 
belgenin  5  Kasım  2008  tarihli,  durum,  icra,  koordinasyon  ve  emniyet  hususları 
başlıklı  olduğu, Ali  TÜRKŞEN  adına  imzaya  açılmış,  bir  alt makama  hitap  eder 
şekilde  misyonerlik  faaliyetlerinin  takip  edilmesi  amacıyla  kilise/ibadethane 
adresleri,  buralarla  irtibatlı  ve  maddi  destek  sağlayan  kişilerin  ev/adres/iletişim 
bilgilerinin  tespiti  konulu  olduğu  ve  bununla  ilgili  sanıklar  Ercan KİREÇTEPE  ve 
Emre SEZENLER’in görevlendirildiğinin belirtildiği görülmüştür. 

  

“azınlık    çalışması”  klasöründe  yer  alan  “Kilise”  ve  “Kiliseler”  isimli 
belgeler  incelendiğinde,  ismi  belirtilen  Ercan  KİREÇTEPE  ve  Emre  SEZENLER 
tarafından istenilen çalışmaların yapıldığı ve buna dair kilise listelerinin hazırlandığı 
görülmüş, “Kilise” isimli belge aşağıya aynen alınmıştır. 
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Belge  yolları  yukarıda  gösterilen  “Kiliseler”  isimli  belge    aşağıya  aynen 
alınmıştır. 
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Hakkında  kamu  davası  açılan  sanık  Levent  BEKTAŞ’tan  elde  edilen 
“KAFES EYLEM PLANI” isimli klasör içerisinde “kafeseylemplanı” ve “adresler” 
isimli  iki  ayrı  klasör  bulunduğu  “adresler”  isimli  klasörde;  Çeşitli  azınlık 
liderlerinin  isimlerinin,  azınlıklara  ait  ibadet,  eğitim  ve  toplanma  yerlerinin 
adreslerinin,  Agos  gazetesi  abonelerinin,  azınlıklara  ait  internet  sitelerinin, 
dernek adreslerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Adresler klasörü içerisinde bulunan “Kafes Adresler” isimli excel belgesinde 
ise Türkiye genelinde gayrimüslimlere ait olduğu belirtilen kiliselerin, kitabevlerinin, 
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Protestan  toplulukların  ve  ev  topluluklarının  adreslerinin,  ev  telefonu  ve  faks 
numaralarının,  ayrıca  önder  isimlerinin  ve  elektronik  posta    adreslerinin  yazılı 
olduğu görülmüştür. 

   “kilise”  ve  “kiliseler”  isimli  belgeler  içerisinde  yazılı  bulunan  kilise 
adreslerinin  bir  kısmının  “Kafes Adresler”    isimli  belge  içerisinde de  bulunduğu, 
“Kafes Adresler”  isimli belge içerisinde bulunan kilise adresleri kontrol edildiğinde 
daha ayrıntılı olarak yazıldığı,  

“kilise”  ve  “kiliseler”  isimli  belgeler  içerisinde  bulunan  adreslerin  Kafes 
Eylem  Planı  kapsamında  yapılan  fizibilite  çalışmalarını  teşkil  ettiği,  örneğin 
kiliseler.doc  isimli belgede “Agustin Delʹassampsion Kilisesi” ve “İtalyan Katolik 
Kilisesi” isimli kiliseler ile ilgili olarak “Bu kiliseye ait başka herhangi bir bilgi elde 
edilmemiştir.” şeklinde not bulunduğu, bu nota istinaden iki kilise isminin de “kafes 
adresler.xls” isimli belge içerisinde bulunmadığı belirlenmiştir. 
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“Kafes  adresler”  isimli  belgenin  dijital  özellikleri  aşağıdaki  tabloda  yer 
almaktadır. 

 
Name  kafes adresler.xls 

Last Saved By  A 

Create Date   

Last Revised Date  2009/03/07 23:42:24 

Logical Size  161,792 

Full Path  \ac\aa\KAFES  EYLEM  PLANI\  adresler  \  kafes 
adresler.xls 

Hash Value  f292695b1f76d1a0744c2a51b6fd0e31 

 

Belgenin son düzenlenme tarihinin 07.03.2009 olduğu belirlenmiştir.  
 
“kilise.doc”  ve  “kiliseler.doc”  isimli  belgelerin  özellikleri  aşağıda  yer  alan 

tablolarda gösterilmiştir.  
 
 

Name  Kilise.doc 

Author  Emre SEZENLER 

Create Date  13.12.2008 14:20 

Last Revised Date  24.12.2008 17:23 

Hash Value  2afdc8244ee669081b0140c79d8d00d6 

 

 

Name  Kiliseler.doc 

Author  Ercan Kireçtepe 

Create Date  08.12.2008 09:17 

Last Revised Date  25.12.2008 18:16 

Hash Value  465ae45a983dd2e196f55098dc2fc894 
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Belgelerin  oluşturma  tarihlerinin  “kafes  adresler”    isimli  belgenin 
oluşturulma tarihinden önce olduğu tespit edilmiştir. 

Belgeleri  oluşturanlar  ve  oluşturma  tarihleri  birlikte  değerlendirildiğinde; 
Kafes Eylem Planı kapsamında ayrıntılı olarak hazırlanan kiliselerin adres bilgilerini 
içerir  listenin,  Kafes  Eylem  Planı  çerçevesinde  yapılan  görev  bölümü  gözetilerek 
görev  listesi  içerisinde  bulunan  şüpheliler  tarafından  hazırlandığı,  Donanma 
Komutanlığında yapılan aramada elde edilen  Marmara bölgesine ait “Anadolu‐İzmit” 
ve  “Avrupa”  bölgeleri  haricinde  bölgesel  çalışmaların  da  yapılmış  olabileceği 
kanaatine varılmıştır. 
 
  Yukarıda  ayrıntılı  olarak  belirtilen  Kafes  Operasyonu  Eylem  Planı 
çerçevesinde  şüpheli  Kadir  SAĞDIÇ  tarafından  verilen  emir  ile Ali  TÜRKŞEN  in 
koordinatörlüğünde  “Azınlıklar  Emir”  isimli  belgede  belirtildiği  üzere  kiliselerin 
tespiti noktasında çalışmaların yapıldığı,   mühimmatların saklanmak üzere yapılan 
keşif  çalışmalarına  da  adı  geçen  şüphelilerin  katkıda  bulunduğu,  bütün  bu 
bilgi/belgeler  bir  arada  değerlendirildiğinde  birbirini  tamamlar  nitelikte  olduğu 
tespit edilmiştir. 
 
  SAMSUNG marka,  seri  numarası  S00JJ10WA74176  olan  5  nolu  harddiskte 
D\İKK\2008  sıralı  klasörleri  içerisinde  yer  alan  Belediye  hoporlörleri.doc  isimli 
Msword belgesi bulunduğu belirlenmiş, önemi sebebiyle belge metni aşağıya aynen 
alınmıştır.  
 
  “Gölcük Tersanesi K.lığı 130 Md.lüğü emrinde görevli Astsb.İlker YUNUS Donanma 
K.lığı Nöbetçi Amirliğini telefon ile arayarak; 

   Migros çevresinde bulunan belediye hoporlörlerinden   15 dakika süreyle dini  içerikli 
vaaz verildiğini,  

  Durumu bölgedeki polise bildirmesi neticesinde polisin elektriği kesmek suretiyle sesi 
kapattığını,  

  Cumhuriyet  Savcılığına  durumu  bildirmesi  üzerine  kendisine  dilekçe  ile  suç 
duyurusunda bulunması gerektiğinin bildirildiğini ve pazartesi günü bununla ilgileneceğini,  

  Sesin bir kısmını cep telefonuna kaydettiğini, rapor etmiştir.  

  Anılan  dini  içerikli  yayın Doğu  1  kapıdan  da  duyulmuş  ve  sela  verildiği  şeklinde 
algılanmıştır. 

  Gölcük Merkez  Komutanlığı’na  konu  ile  ilgili  herhangi  bir  bilgi  intikal  etmediği 
öğrenilmiştir.” 
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Belediye hoparlöründen   dini  içerikli yayın yapılması ve bu konunun  ihbara 

konu olması olayı ile ilgili olarak yapılan incelemede ; 

Kocaeli  İl  Emniyet  Müdürlüğü’nün  ihbar  kayıt  defterinde  belediye 
hoparlöründen    dini  içerikli  yayın  yapıldığı    yönünde  23.04.2007  tarihinde  iki, 
22.05.2007 tarihinde bir adet olmak üzere üç ayrı kayıt bulunduğu, ayrıca  02.11.2008 
tarihinde   Diyanet  İşleri Başkanlığına ait dinhizmetleri@diyanet.gov.tr adresine  ise bir 
adet mail ihbarının yapıldığı,  

İl  Emniyet  Müdürlüğüne  ihbarları  yapan  telefon  numaralarının  kime  ait 
olduğuna dönük yapılan çalışmalarda;  

0.505.733....    numaralı  telefonun  Gamze  CAN  adına  kayıtlı  olduğu,  şahsın 
polis memuru  olarak Gölcük  İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde  çalıştığı,  eşinin  isminin 
İsmail  CAN  olduğu  (ihbar  kayıt  defterinde  ihbarcının  ismi  olarak  İsmail  CAN’ın 
adının  yazılı  bulunduğu),  İsmail  CAN  ile  ilgili  yapılan  çalışmalarda  Donanma 
Komutanlığı’nda  yapılan  aramada  zemine  gizlenmiş  vaziyette  elde  edilen  4  no  lu 
Diskte C\Belgelerim\MURAT  sıralı  klasöründe  bulunan  “KADROM~1.doc”  isimli 
belgede  İKK  ve  Güvenlik  Subayı  Dz.Ütğm.İsmail  CAN  (92‐7050)  olarak  kayıt 
bulunduğu, 

0.262.414.....  numaralı  telefonun Askeri  Bölge Merkez  Komutanlığı,  Gölcük 
Kocaeli adresine kayıtlı bulunduğu,  (ihbar kayıt defterinde  ihbarcının  ismi olarak 
görevli asteğmen yazılı olduğu), 

“Belediye hoporlörleri” isimli belgede Kaptan KOD ile ilgili olarak “Durumu 
bölgedeki  polise  bildirmesi  neticesinde  polisin  elektriği  kesmek  suretiyle  sesi  kapattığı” 
şeklinde  ibareler  bulunduğu,    konu  ile  ilgili  olarak  ifadesine  başvurulan dönemin 
belediye  başkanı  ve  belediyede  teknisyeni  alınan  ifadesinde  antenlerin  kesilmesi 
sonucu anonsları durduklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır. 

 “TOPLANTI200308” , “TOPLANTI221106” isimli belgeler ve  D\İKK\2008 
klasörü içerisinde bulunan belediye hoporlörleri.doc isimli belgelerden şüphelilerin 
Gölcük Değirmendere’de  usülsüz  olarak  cami  hoparlöründen  kendileri  tarafından 
yapılan dini yayınları gerekçe göstererek toplumda gerilim çıkarmayı amaçladıkları, 
asılsız  ihbarlarla    suça  karışmamış  insanları  suç  faaliyeti  içerisinde  göstermeye 
çalıştıkları  tespit edilmiştir. 
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b)  BEYKOZ  POYRAZKÖY  İNCİRTEPE  MEVKİİNDE  MÜHİMMAT 
BULUNMASI OLAYI: 

06.12.2010  tarihinde  Kocaeli  Gölcük’te  bulunan  Deniz  Kuvvetleri  Donanma 
Komutanlığı  İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramalarda ele geçen 5 NOLU 
DİSK\D\İKK\New Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi  isimli klasör  içerisinde bulunan 
“arazi”  isimli  belgenin  Koramiral    Kadir  SAĞDIÇ  imzasıyla  Dz.Kur.Kd.Alb.Ali 
TÜRKŞEN’e hitaben,  2008 yılı Kasım  ayında yazıldığının  anlaşıldığı,  içeriğinde  ise 
Kadir SAĞDIÇ’ın Anadolu Kavağı, Poyrazköy ve Riva mevkilerinde arazi yapısına 
ilişkin etüd çalışması yapılması talimatı verdiği, Ali TÜRKŞEN ve ekibinin de gerekli 
çalışmayı  yaparak  aynı  Komutana  arz  ettikleri  belgeler  olduğu,  bu  belgelerde   
Poyrazköy bölgesinde bulunan  İncirtepe mevkiinin de bulunduğu, bu bölge  için de 
etüt çalışmalarının yapıldığı, sözkonusu arazi ile ilgili olarak Emniyet görevlilerince  
yapılan çalışmalarda bahse konu  rapor  içerisinde belirtilen hususların bire bir aynı 
olduğu,  bölge  zemininin  gizlenmeye  uygun  bitki  örtüsüne  sahip  bulunduğu,  kazı 
için yumuşak zemin olduğu, kara yoluyla ulaşımın bulunduğu, trafik akışının yoğun 
olmadığı  belirlenmiştir.  İstanbul  10. Ağır Ceza Mahkemesinin    14.12.2010  tarih  ve   
2010/2464 Teknik Takip sayılı kararına istinaden 17‐18‐19.12.2010 tarihlerinde Beykoz 
Poyrazköy  İncirtepe mevkii  ve  çevresinde  kazı  çalışmaları    yapılmış,    18.12.2010 
tarihli aramada;  

 
1‐Üzerinde “450 ADET 5.65 mm”  ibareleri  tamamen okunun, “MKE” ve “45 

NORMAL”  olduğu  tahmin  edilen  silik  yazıların  bulunduğu  yeşil  (haki)  renkli  içi 
dolu askeri mühimmat paketi, 

2‐Üzerinde “600 ADET 9 mm PARABELLUM 50 AD. LİK KUTUDA KF MKE 
10/06”  ibareleri bulunan yeşil (haki) renkli içi dolu askeri mühimmat paketi, 

3‐Siyah  renkli  ağzı düğümlü kısmen yırtık,  içerisinde ne olduğu  tam olarak 
görünmeyen naylon poşet, 

4‐Üzerinde “450 ADET 5.56 X 45 NORMAL KF‐MKE:14/05” ibareleri bulunan 
yeşil (haki) renkli içi dolu askeri mühimmat paketi, 

5‐Üzerinde “600 ADET 9 mm PARABELLUM 50 AD. LİK KUTULARDA KF‐
MKE‐  41/05”    ibareleri  bulunan  yeşil  (haki)  renkli  içi  dolu  askeri  mühimmat 
paketinin bulunduğu anlaşılmıştır. 

 
Üçüncü  maddede  belirtilen  siyah  renkli  poşet  uzman  ekiplerce  kontrol 

edildiğinde içerisinden; 
 
‐DATASHEET 10X15 cm ebatlarında patlayıcı madde,   
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‐Yaklaşık 20 cm uzunluğunda korteks (infilaklı fitil)   
‐Yaklaşık 30 cm uzunluğunda saniyeli fitil , 
‐Yaklaşık 5X5X5 cm ebatlarında sarı renkli patlayıcı madde, 
‐Yaklaşık 6X5X7 cm ebatlarında sarı renkli patlayıcı madde elde edilmiştir. 
 
17.12.2010  ve  19.12.2010  Elde  edilen malzemeler,  askeri mühimmat  kutuları 

açılmadan, üzerlerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü Olay 
Yeri İnceleme Ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiş,yapılan 
tüm  bu  işlemler  görevlilerce  görüntü  ve  fotoğraf  olarak  kayıt  altına  alınmıştır. Bu 
kayıtları içeren  DVD’ler Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2011/ 78 sırasına kayden  adli 
emanette muhafaza altına alınmıştır. 

Sonraki tarihlerde yapılan aramalarda ise herhangi bir şey bulunamamıştır. 
 
18.12.2010 tarihinde yapılan aramada ele geçen; 
‐ MKE 05 ibareli uzun namlulu 450 adet ateşli silah fişeği,   
‐ MKE 9P 06 ibareli 600 adet tabanca fişeği, 
‐ MKE 05 ibareli uzun namlulu 450 adet ateşli silah fişeği ve 
‐MKE  9P  05  ibareli  600  adet  tabanca  fişeği  üzerinde    Kriminal  Polis 

Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda   fişeklerin  sağlam  ve  
6136  sayılı yasaya göre yasak niteliğine haiz olduğu 21.12.2010  tarih ve 2010/15501 
sayılı  ekspertiz  raporu  ile  bildirilmiş,  inceleme  konusu  fişekler  Cumhuriyet 
Başsavcılığımızın  2011/28  numarasına  kayden  adli  emanette  muhafaza  altına 
alınmıştır. 

 
Yapılan yazışma sonucunda MKE Genel Müdürlüğünden alınan bilgide; 
 
450  adet  5,56  mm  çaplı  MKE  imali  mühimmata  ait  kafile  numarası 

bulunmadığı bildirildiğinden hangi kuruma teslim edildiğinin belirlenemediği, 
KF MKE 10/06 kafile numaralı 600 adet 9 mm çaplı PARABELLUM    fişeğin, 

Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığına  09.03.2006  tarihinde  toplam  750.000  adet  olarak 
teslim edilen mühimmattan olduğu, 

KF  MKE  14/05  kafile  numaralı  450  adet  5,66  mm  çaplı  fişeğin,  Deniz 
Kuvvetleri  Komutanlığına  07.07.2005  tarihinde  toplam  372.000  adet  olarak  teslim 
edilen mühimmattan olduğu, 

KF MKE 41/05 kafile numaralı 600 adet 9 mm çaplı PARABELLUM    fişeğin, 
Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığına  29.06.2005  tarihinde  toplam  650.000  adet  olarak 
teslim edilen mühimmattan olduğu anlaşılmıştır. 
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  18.12.2010  tarihinde Beykoz Poyrazköy  İncirtepe ve  çevresinde yapılan arazi 
araması  olayı  ile  ilgili  olarak;  Emniyet Müdürlüğü Olay  Yeri  İnceleme Ve Kimlik 
Tespit  Şube Müdürlüğü  görevlilerinin  olay  yerinde  yapmış  oldukları  incelemeler 
sonucunda bulunan  materyaller üzerinde herhangi bir vücut izi tespit edilememiştir. 
 

Siyah renkli poşet içerisinde bulunan maddeler üzerinde yapılan inceleme 
sonucunda düzenlenen 17.02.2011 tarihli inceleme raporuna göre ; 

 
‐160 gr ağırlığındaki DATASHEET  maddenin NİTROSELÜLOZ+PETN  içeren 

bombada ana patlayıcı olarak kullanılan madde olduğu, 
‐Yaklaşık  20  cm  uzunluğundaki  fitilin    PETN  ihtiva  eden    korteks  (infilaklı 

fitil)  olduğu, 
‐Yaklaşık 30 cm uzunluğunda fitilin karabarut ihtiva eden saniyeli fitil olduğu,  
‐Yaklaşık  350  gr.  sarı  renkli maddenin  TNT+RDX  +  TETRİL  karışımı  ihtiva 

eden  patlayıcı  maddelerden  olduğu  anlaşılmış,  söz  konusu  maddeler  muhafaza 
altına alınmıştır. 

 

C )   ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ DELİLLER : 

 İddianamenin bu bölümünde soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında 
elde edilen deliller kısaca açıklanacaktır. 

a)  Şüpheliler Kemalettin YAKAR,Erdinç YILDIZ,Mehmet Cem ÇAĞLAR, 
Behçet ALTINTAŞ hakkındaki  deliller : 

1‐Şüpheli Kemalettin YAKAR: 

Şüpheli  Cumhuriyet  Başsavcılığımızca  alınan  13.01.2011  tarihli 
savunmasında;  1999  yılı Kasım  ayından bu yana Donanma Komutanlığı  İstihbarat 
Şube Müdürlüğünde  İKK Kısım Amiri  olarak görev yaptığını, ERDİNÇ YILDIZ’ın 
kendisinin  yanında  çalışan Astsubay  olduğunu,  çalıştıkları  odaların  küçük  olması 
sebebiyle kullanılmayan malzemelerin zeminin altındaki boşluğa konulduğunu, bu 
bölmelerin  depo  olarak  kullanıldığını,  buranın  depo  olarak  kullanılmasından 
İstihbarat  Şube  Müdürü  ile  çalışanların    haberdar  olduğunu,  kablo  döşemek 
amacıyla zeminin bu şekilde inşa edildiğini, sonradan yapılmış bir bölme olmadığını, 
İstihbarat  Şube  Müdürlüğünün  en  eski  personeli  olduğu  için  karşılaşılan 
problemlerin kendisine  iletildiğini,  aramada  ele geçen doküman ve harddiskler  ile 
ilgili  Askeri  Savcılıkta  yürütülen  soruşturma  kapsamında  sorular  sorulduğunu, 
özellikle harddisklerden bir  tanesinin ERDİNÇ YILDIZ’ın kullandığı bilgisayara ait 
olduğunun  belirtildiğini,  söz  konusu  siyah  poşetler  içerisinde  harddiskler,  ses 
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kasetleri, video kasetler, komutana posta yoluyla gelen dergi ve kitaplar, daha önce 
bina içerisinde kullanılan güvenlik kameraları, DVD’ler, VHS kasetler, posta yoluyla 
gelmiş video kasetler,  içeriğini bilmediği küçük boyutlu ses kasetleri bulunduğunu 
bildiğini, ancak gizli kamera düzenekli oda parfümü kutusunun hangi maksatla kim 
tarafından  kullanıldığını  bilmediğini,  devam  eden  soruşturma  ve  davalarla  ilgili 
belgeleri İstihbarat Şube Müdürlüğünde görmediğini, 5 nolu harddisk içerisinde İKK 
isimli klasör içerisinde devam eden soruşturma ve davalarla ilgili delillerin, verilerin 
hazırlanması  ve  saklanması  konusunda  her  hangi  bir  bilgisinin  olmadığını, 
kendisinin kullandığı bilgisayar kullanıcı adının “D” olduğunu, “k.yakar” kullanıcı 
adının  kendisine  ait  olmadığını,  5  nolu  harddisk  içerisinde  “YAPILANMA”  isimli 
klasörde  “k.yakar”  isimli  kullanıcı  tarafından  oluşturulan  dokümanları  daha  önce 
görmediğini, doküman içeriğinin ne anlama geldiğini bilmediğini, klasörde yer alan 
dokümanları kendisinin hazırlamadığını, fişleme ve adam takip etme faaliyetlerinde 
bulunmadığını,  5  nolu  harddisk  içerisindeki  “GNKURTAKDİM_A4_200809”  isimli 
dokümanı  kendisinin hazırladığını, ancak sunum yapmadığını, aramada ele geçen 6 
nolu  torbadan  çıkan  TDK marka CD  içerisindeki  “BİLGİ NOTU  ”  isimli  belge  ve  
eklerinden  haberdar  olmadığını,  bulunan  harddisklerin  içerisinde  ne  olduğunu 
bilmediğini,  görevli  Astsubayın  eski  bilgisayarının  harddiski  olduğunu, 
harddisklerin  içeriğine  bakmadığını,  üzerinde  tarihlerin  yazılı  olduğu  DVD’lerde 
bulunan  el  yazısının  kendisine  ait  olduğunu,  görev  gereği  yapılan  e‐posta 
denetimine  ilişkin, denetlenen özel yazışmaları  içeren veriler olduğunu beyan ettiği 
anlaşılmıştır. 

Şüpheli KEMALETTİN YAKAR Donanma Komutanlığınca  yürütülen  idari 
soruşturma  kapsamında  09.12.2010  tarihinde  alınan  ifadesinde  özetle,  1999  yılında 
depremde  göçük  altında  kalan  bir  subaydan  İKK  Kısım  Amirliğini  devraldığını, 
görevi  devralırken  her  hangi  bir  demirbaş  devir  teslimi  yapılmadığını,  arama 
sırasında  bulunan  döşemenin  altındaki  malzemeleri  göreve  gitmeden  önce 
kendisinin  koyduğunu,  bu  malzemelerin  görev  yaptığı  süre  içerisinde  tüm  şube 
personeli tarafından bilinen malzemeler olduğunu,  İKK Kısmında yer olmadığı  için 
döşemenin  altının  depo  olarak  kullanıldığını,  bir  şey  saklamak  amacıyla  zeminin 
altının kullanılmadığını,  ihtiyaç olması halinde diğer kısımların da malzemelerinin 
döşemenin altında muhafaza edildiğini, bu malzemelerden hiç birisinin  şahsına ait 
olmadığını,  devir  teslimle  teslim  edilmiş  malzemeler  olmadığını,  sadece  adına 
gönderilen  Silahlı  Kuvvetler  Dergisinin  kendisine  ait  olduğunu,  diğer  dergi  ve 
kitapların görev gereği şubeye gelen dokümanlar olduğunu, harddisklerin İstihbarat 
Şube’de  zaman  içerisinde  değiştirilen,  yenilenen  bilgisayarların  harddiskleri 
olabileceğini,  değişen  harddisklerin  üzerinde  İKK  Şubesine  ait  olanların  bilgisi 
dahilinde  olan  harddiskler  olduğunu,  bunun  dışında  olanların  diğer  kısımlar 
tarafından önem taşıması sebebiyle kendilerine gönderilen harddiskler olabileceğini, 
diğer birimlerden gönderilen harddisklere  ilişkin her hangi bir yazışma veya  senet 
olmadığını, sayısını tam olarak hatırlayamamakla birlikte göreve başladığı tarihte de 
harddisk  olduğunu  gördüğünü,  içeriklerini  incelemediğini,  arama  sırasında  ele 
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geçen  video  ve  ses  bantlarının  bir  kısmının  göreve  başladığı  sırada  İKK  Kısım 
Amirliğinde  olduğunu,  bir  kısmının  ise  verilen  görevler  nedeniyle  oluşturulmuş 
arşiv olduğunu beyan ettiği anlaşılmıştır. 

Gölcük  Donanma  Komutanlığı  İstihbarat  İKK  Güvenlik  Şube Müdürlüğü 
İstihbarat  Kısım  Amirliğinin  zemin  kaplamaları  altında  bulunan  malzemelerin 
kim/kimler  tarafından  yerleştirildiğinin,  burada  muhafaza    edildiğinin    tespit 
edilebilmesi amacıyla Donanma Komutanlığı Adli Müşavirliği ile  yapılan yazışmalar 
sonucunda; 

 01 Ocak 2009 – 06 Aralık 2010  tarihleri arasında arama ve el koyma  işlemi 
gerçekleştirilen  odayı  (14)  askeri  personelin  kullandığı,  şüpheli  Kemalettin 
YAKAR’ın 04.10.1999 tarihinden beri İKK. Kısım Amiri olarak görev yaptığı ve halen 
görevine devam ettiği, ayrıca nöbetçi olduğu zamanlarda da   arama yapılan odada 
görev yaptığı bildirilmiştir.  

Kemalettin  YAKAR’ın  kullanımında  bulunan  ve  imajı  Askeri  savcılıkça 
gönderilen  disk  üzerinde  yapılan  incelemede  “ikk\komutan  ziyaret\Nuh 
GÖNÜLTAŞ”  isimli klasör  içeriğinde, 2 sayfadan oluşan “Nuh GÖNÜLTAŞ”  isimli 
word  belgesinde Nuh GÖNÜLTAŞ  isimli  gazeteciye  ait    ayrıntılı  kişisel    bilgilerin 
olduğu , 

Aynı bilgisayarda ; 

2005\CUTTERFOTOLAR\RESİM sıralı klasör  içerisinde; Bazı sivil şahısların, 
ev ve araçların gizlice çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, 

“2008arşiv\d\YEDEK\YEDEK1” klasörde bulunan “19 MAYIS 2003” isimli 37 
sayfadan ibaret KASIM 2002 AYI ‐  İCRAATLAR  ‐ YARGI YÜRÜTME VE İDARE 
UYGULAMALARI başlıklı word  belgesinin,  2002  yılı Kasım  ayına  ait Hükümetin 
icraatlarının,  yargı  yürütme  ve  idare  uygulamalarının  anlatıldığı,  o  tarihte  güncel 
olan    bazı  bakan  ve  milletvekilleri    hakkındaki  haberler  ve  bu  kişilerin  basın 
açıklamaları  ile  ilgili    bilgilerin  ve  değerlendirmelerin  bulunduğu  aylık  rapor 
şeklinde tanzim edilmiş belge olduğu, 

“denkom gönderilen cd\11” sıralı klasöründe 18 adet çeşitli mekanlarda bazı 
şahıslara ait gizlice çekildiği değerlendirilen fotoğrafların olduğu , 

“denkom  gönderilen  cd\24KAS04  DDERE  KIZ  YURDU  VE  DERNEK” 
sıralı  klasörünün  içeriğinde,  15  adet  çeşitli  mekanlara  ait  gizlice  çekildiği 
değerlendirilen fotoğrafların olduğu , 
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“denkom  gönderilen  cd\KIZMESLEK  25MAY05”  sıralı  klasörünün 
içeriğinde,9  adet  çeşitli mekanlarda bazı  şahısların gizlice  çekildiği değerlendirilen 
fotoğrafların olduğu , 

“denkom  gönderilen  cd\nur”  sıralı  klasörünün  içeriğinde,  93  adet  çeşitli 
mekanlarda bazı şahıslara ait gizlice çekildiği değerlendirilen fotoğrafların olduğu , 

“müdür” isimli klasörde  ,26 adet bayan şahıslara ait vesikalık fotoğrafların 
olduğu , 

“bilgi  notu”  isimli  belge  incelendiğinde,  görevlendirilmesi  teklif  edilen 
personelin  toplu olarak  isminin belirtildiği ve bunlar arasından bir kısmının altı ay 
süre ile denenerek özel haber elemanı olarak görevlendirilmesinin teklif edildiği,  

Görevlendirilen  şahıslara  “BARIŞ”,  “FENER”  ,“GÖZCÜ”,  “KARTAL” 
olarak  çeşitli  kod  isimlerinin  verildiği,  “TOPLANTI200308”  “TOPLANTI221106” 
isimli belgeler bulunduğu, 

çekim\özel  sıralı  klasör  içerisinde,  “MOV_0006,  MOV_0007,  MOV_0011, 
MOV_0012, MOV_0013, MOV_0014, MOV_0015”  gizli  video  çekimlerinin  olduğu  
belirlenmiştir. 

 

2‐Şüpheli Erdinç YILDIZ: 

Şüpheli ERDİNÇ YILDIZ 12.01.2011 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 
alınan savunmasında ; Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev 
yaptığını, KEMALETTİN YAKAR’ın birinci sicil amiri olduğunu,   aynı odada görev 
yaptıklarını,  görev  yaptıkları  birimin  zemininde  bulunan  bölmeden  haberinin 
olduğunu, 2007 yılı Ağustos ayında Donanmadaki görevine başladığını, 2008 yılında 
İstihbarat Kısım Amiri CEM ÇAĞLAR’ın  kendisini  çağırdığını,  odasına  gittiğinde 
zemin  kaplamalarının    tamamen  açılmış  olduğunu  gördüğünü, CEM ÇAĞLAR’ın 
malzemelerin bir kısmının kendilerine ait olduğunu söylediğini, bu sırada güvenlik 
amirini de çağırarak “bu malzemeler arasında  size ait olan var mı? ” diyerek ona da 
sorduğunu, malzemelerin  kendilerine  ait  olmadığını  söyleyerek  kabul  etmediğini 
beyan  ettiğini,  CEM  Binbaşının  “KEMALETTİN  YAKAR’a  söyle  o  bilir”  dediğini, 
kendisinin durumu KEMALETTİN Binbaşıya anlattığını, KEMALETTİN Binbaşının 
da malzemeleri getirmesini söylediğini, kendisinin de  içinde elektronik cihazların ve 
kitapların  bulunduğu  torbalardan  ayırdıklarını  alarak  KEMALETTİN  YAKAR  ile 
görevli  oldukları  odaya  taşıdıklarını,  dönemin  Şube  Müdürü  İLHAN  KAYIŞ’ın 
malzemelerin  ne  olduğunu  sorduğunu,  kendisinin  durumu  izah  ettiğini,  Şube 
Müdürünün torbaya bakarak sesini çıkarmadığını, sonra malzemelerin bir süre kendi 
odalarında  kaldığını,  ortada  duran  torbaları  dolapların  alt  köşelerine  koyduğunu, 
2009  yılı  içerisinde   malzemelerin  yerinde  olmadığını  gördüğünü,  KEMALETTİN 
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Binbaşının  malzemeleri  tekrar  yerine  koyduğunu  söylediğini,  aradan  bir  süre 
geçtikten  sonra  CEM  Binbaşının  kendisini  çağırarak  “KEMALETTİN’e  söyle 
malzemelerini buraya koymuş gelsin alsın” dediğini, malzemeleri BİROL Astsubay 
ile birlikte kendi odalarına  taşıdıklarını, bu malzemeleri  tekrar odalarında bulunan 
soyunda  dolabına  yerleştirdiğini,  KEMALETTİN  Binbaşının  2010  yılı  Kasım  ayı 
başında  yurtdışına  gitmeden  önce  malzemeleri  dolaptan  çıkardığını,  masasının 
üzerinde  bulunan  kamera  düzenekli  sprey  kutusunu  sorduğunda  KEMALETTİN 
Binbaşının  gülerek  cevap  vermediğini,  harddisklerin  KEMALETTİN  Binbaşının  
masasının  üzerinde  durduğunu,  arama  sırasında  çıkan  kırmızı  şeritli  DVD’leri 
KEMALETTİN  Binbaşının  masasında  gördüğünü,  diğer  malzemelerin  yerde 
bulunduğunu, bir  iki gün malzemelerin bu şekilde ortada kaldığını, KEMALETTİN 
Binbaşının  göreve  gitmeden  önce  malzemeleri  tekrar  aynı  yere  karoların  altına 
koyduğunu gördüğünü, bir gün sonra Şube Müdürü BEHÇET ALTINTAŞ’a  durumu 
anlattığını, kendisinin olaydan bilgisinin olduğunu, malzemelerin orada kalacağını 
söylediğini, malzemenin  içerisinde  ne  olduğunu  sorduğunu,  ayrıntısını  bilmediği 
için sadece VHS ve ses kasetleri, harddiskler, dergiler bulunduğunu söylediğini,  iki 
gün  sonra  BEHÇET  Yarbayın  odasına  gittiğinde  malzemlerden  CEM  Binbaşının 
bilgisi  olduğunu,  onun  da  bu  olaydan  rahatsız  olduğunu,  ancak  yapacak  bir  şey 
olmadığını, malzemelerin  orada  kalacağını  söylediğini,  zeminin  önceki  tarihlerde 
arşiv  olarak  kullanıldığını,  malzemelerin  bulunduğu  odanın  nöbeçi  personel 
tarafından  kullanıldığını,  devam  eden  soruşturma  ve  davalarla  ilgili  belge  ve 
dokümanları  İstihbarat  Şube  Müdürlüğünde  daha  önce  hiç  görmediğini, 
KEMALETTİN  Binbaşının    bazen  odasına  misafir  geldiğinde  kendisini  dışarı 
çıkardığını,  sorulduğunda  haber  elemanı  olduğunu  söylediğini,  Komutan  emriyle 
seçim  sonuçlarını  internet  ortamında  KEMALETTİN  Binbaşının  topladığını  ve 
Komutana sunduğunu, bu çalışmanın kendi bilgisayarında hazırlanmış olabileceğini, 
bilgisayardaki  kullanıcı  isminin  “İKK”  olduğunu,  “eyildiz”  kullanıcı  adının 
kendisine ait olmadığını beyan ettiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli  ERDİNÇ  YILDIZ  Donanma  Komutanlığınca  yürütülen  idari 
soruşturma  kapsamında  09.12.2010  tarihinde  alınan  ifadesinde  özetle;  2007 
tarihinden  bu  yana Donanma Komutanlığı  İKK Kısım Amirliğinde KEMALETTİN 
Binbaşının  emrinde  görev  yaptığını,  göreve  başladığında  kendisinden  önce  İKK 
Kısmında görev yapan  Astsubay ile devir teslim yaparken ses ve video kasetleri ile 
harddiskler gördüğünü, ne olduğunu sorduğunda bu malzemelerin KEMALETTİN 
Binbaşının  sorumluluğunda  olduğunu  söylediğini,  2008  yılı  içerisinde  teknik  bir 
çalışma  sebebiyle döşeme  kaplamaları  kaldırıldığında  torbalar  içerisinde    bulunan 
malzemeleri  CEM  Binbaşının  kendisine  sorduğunu,  İKK  Kısmına  ait  olan  bu 
malzemeleri  kaldırmasını  söylediğini,  kendisinin  bu  durumu  KEMALETTİN 
Binbaşıya  ilettiğini, malzemeleri alarak  İKK Kısmına getirmesini  söylemesi üzerine 
bu  malzemeleri  alarak  dolaba  yerleştirdiğini,  bu  malzemeleri  döşemenin  altına 
kendisinin  koymadığını,  dolaplarda  yer  kalmayınca  döşemenin  altına  konulmuş 
olabileceğini,  konulduğunu  CEM  Binbaşıdan  öğrendiğini  ve  tekrar  malzemelerin  
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kendi odalarına getirildiğini, KEMALETTİN Binbaşının Kasım 2010 tarihinde göreve 
gitmeden önce Şube Müdürünün bilgisi dahilinde olduğunu söyleyerek söz konusu 
malzemeleri  İstihbarat Kısmının  döşemelerinin  altına  birlikte  yerleştirdiklerini,  bu 
olaydan  bir  iki  gün  sonra  kablolama  işlemi  amacıyla  döşemelerin  kaldırıldığını, 
teknik  personelin  döşemenin  altında  bulunan  poşetleri  gördüğünü,  bu  olaydan 
yaklaşık  bir  ay  sonra  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  arama  yapıldığını, 
Donanma Komutanlığındaki  bu  göreve  atanmadan  önce  bağlı  olduğu Komutanın 
“atandığın yerde dikkatli ol orada bir takım faaliyetler olmuş, haber elemanı olarak 
bir  takım  kişiler  çalıştırılmış,  o  işlere  sen  bulaşma”  diyerek  kendisini  uyardığını, 
görev    süresi  içerisinde  bu  tür  faaliyetlerde  bulunmadığını,  göreve  başladığı 
günlerde  sivil  giyimli  bir  kaç  kişinin  KEMALETTİN  Binbaşı  ile  görüşmeye 
geldiklerinde kendisini odadan çıkardıklarını, şahısların kim olduğunu bilmediğini, 
başka  bir  rütbeliye  sorduğunda  bu  kişilerin  işçi  olduğunu,  bir  tanesinin  tersanede 
çalıştığını  söylediğini,  aramada  ele  geçen malzemelerin  içeriklerinin  ne  olduğunu 
bilmediğini,  bu  malzemelerin  haber  elemanlarına  ait  olabileceğini  beyan  ettiği 
anlaşılmıştır. 

Gölcük  Donanma  Komutanlığı  İstihbarat  İKK  Güvenlik  Şube Müdürlüğü 
İstihbarat  Kısım  Amirliğinin  zemin  kaplamaları  altında  bulunan  malzemelerin 
kim/kimler  tarafından  yerleştirildiğinin,  burada  muhafaza    edildiğinin    tespit 
edilebilmesi amacıyla Donanma Komutanlığı Adli Müşavirliği ile  yapılan yazışmalar 
sonucunda; 

 01 Ocak 2009 – 06 Aralık 2010  tarihleri arasında arama ve el koyma  işlemi 
gerçekleştirilen  odayı  (14)  askeri  personelin  kullandığı,  bu  personellerden  Erdinç 
YILDIZ’ın, 07.08.2007  tarihinden günümüze kadar  İstihbarat  İKK ve Güvenlik Şube 
Müdürlüğü’nde  görevli  olduğu  ve  halen  aynı  yerde  görev  yaptığı,  ayrıca  nöbetçi 
olduğu zamanlarda arama yapılan odayı kullandığı bildirilmiştir. 

 
Şüpheli ile ilgili iletişim tespit tutanakları: 
 
Dosyada  mevcut  10.01.2011  tarihli  iletişim  tespit  tutanağında,  şüpheli 

ERDİNÇ  YILDIZ’ın  “...  ya  bende  onu  anlamadım  işte  diyorum  bir  şeylermi  var 
bunların içinde bilmediğimiz abi... yani bilmediğimiz başka bir şeylermi var diyorum 
yani”  dediği,  hakkında  takipsizlik  kararı  verilen YUSUF KEMAL AĞAOĞLU’nun 
“vallaha bak aklıma o geldi yani... gideceğiz oraya birde pat küt bir şeyler soracaklar 
ismimiz mismimiz...” dediği, şüpheli ERDİNÇ YILDIZ’ın “... neticede MUSTAFA’da 
ben baştan görmedim mörmedim demiş ama sonradan da şimdi ben sizi şey yapınca 
konuşunca  falan  ben  biliyorum  canım  onları,  oradan  çıktığını  dedi,  ozamanları 
hatırlıyorum dedi...falan  işte...netice  itibariyle kimsenin ayrıntılı fazla bir şey bildiği 
yok  yani”  dediği,    hakkında  takipsizlik  kararı  verilen  YUSUF  KEMAL 
AĞAOĞLU’nun  “BİLSE  BİLSE  SENİN  YANINDAKİ  BİLİR,  abi  ne  diyeyim  yani 
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ben...başka  kim  bilecek  yani”  dediği,  şüpheli  ERDİNÇ  YILDIZ’ın  “HAH O  BİLİR 
İÇERİĞİNİ, O BİLİR ABİ YANİ, YA DA...ONİKİ  SENEDEN BERİ ORADA ADAM 
YANİ BİLSE BİLSE O BİLİR ” dediği, 

Dosyada  mevcut  11.01.2011  tarihli  iletişim  tespit  tutanağında,  şüpheli 
ERDİNÇ YILDIZ’ın  “işte  biz  şimdi CEM  binbaşı  ve KEMAL  binbaşıyı dedikki  bu 
şeye katmayalım, sonuçta onların... durumları farklı  ... yani CEM BİNBAŞI ÇÜNKÜ 
FIRILDAK GİBİ ŞEYİNİ DEĞİŞTİRİYO İFADESİNİ DEĞİŞTİRİYO” dediği, hakkında 
takipsizlik  kararı  verilen  BİROL  BERBER’in  “olayın  boyutunun  bu  kadar  ciddi 
olacağını hiç bilmiyodum ben” dediği, 

Dosyada  mevcut  11.01.2011  tarihli  iletişim  tespit  tutanağında,  hakkında 
takipsizlik  kararı  verilen  YUSUF  KEMAL  AĞAOĞLU’nun  “söyledim...  ben 
konuştum MURAT a söyledi... sizin yanınızda bulunacak ” dediği, şüpheli ERDİNÇ 
YILDIZ’ın “neticede anlattı  işte birbirinize  ters düşecek  ifadeler varmı dedi  sen ne 
biliyosan anlat dedi... yeni gelen adamlar zaten bildiği bir  şey yok yani... SADECE 
POŞETLERİ ORDA GÖRDÜK... ONDAN SONRADA AMİRİMİZE SÖYLEDİK ODA 
ŞUBE MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜ... YANİ ESKİ OLANLAR BİR TEK BİZLERİZ YANİ 
POŞETLERİ  İLK  OLARAK  ORDAN  ÇIKARKEN  GÖRDÜĞÜMÜZ...  NETİCEDE 
DİĞER  ADAMLARIN  BİR  ŞEYİ  YOK  YANİ...CEM  BİNBAŞI  ÇAĞIRDI  DİYOR, 
BURDAN ALTTA  İŞTE ÖNCEDEN MALZEMELER VARMIŞ... VAR OLDUĞUNU 
BİLİYORMUŞ O YÜZDEN BİR KALDIRALIM BUNLARI FALAN DEMİŞ DİYOR... 
KALDIRINCA  BİR  SÜRÜ  MALZEMELER  ÇIKTI,  OZAMAN  BENİ  ÇAĞIRDI 
DİYOR... ONDAN SONRA DİYOR  İKK NIN O MALZEMELERİNİ O  İKK YA  İŞTE 
İSTİHBARATTA KALACAK MALZEMELERİ AYIRMIŞLAR DİYOR...” dediği, 

Dosyada  mevcut  10.01.2011  tarihli  iletişim  tespit  tutanağında,  hakkında 
takipsizlik kararı verilen ADİL YÖRÜK’ün “... göreve gitmeden az önce adam oraya 
koymuş dedim  bunların  hepsini  sonrasında  öğrendim  ben dedim...  çoğunu  o  gün 
gördüm içeriğinide bilmiyorum dedim...” dediği, şüpheli ERDİNÇ YILDIZ’ın “neyse 
ya boş ver onları... öyle şeyler konuşmayalım... YANİ BİZİM OLAYIMIZ BELLİ ABİ 
BİZ KİME NE SUÇ ATACAĞIZ...” dediği anlaşılmıştır. 

3‐Şüpheli Mehmet Cem ÇAĞLAR: 

Şüpheli  Cumhuriyet  Başsavcılığımızca  alınan  12.01.2011  tarihli 
savunmasında;  2000 yılında Donanma Komutanlığı İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube 
Müdürlüğünde  İstihbarat Kısım Amirliği görevine  atındığını,  2004 yılına kadar bu 
görevi yürüttüğünü, daha sonra Derince Eğitim Merkezi Komutanlığında  İstihbarat 
İKK  ve  Güvenlik  Şube  Müdürlüğüne  atandığını,  2008  yılında  Deniz  Harp 
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Akademisini    bitirerek  Donanma  Komutanlığı  İstihbarat  Kısım  Amirliğine 
atandığını,  2008 yılı Ağustos  ayından bu yana bu görevi  ifa  ettiğini,  şüphelilerden 
KEMALETTİN  YAKAR’ın  İKK  Kısım  Amiri  olduğunu,  ERDİNÇ  YILDIZ’ın  İKK 
Kısım  Astsubayı  olduğunu  ve  KEMALETTİN  YAKAR’a  bağlı  olarak  çalıştığını, 
06.12.2010 tarihinde yapılan aramada bulunan materyallerin kendisinin görev yaptığı 
İstihbarat  Kısmının  zemininde  bulunduğunu,  16.12.2009  ve  02.08.2010  tarihleri  
arasında  İstihbarat  İKK  ve  Güvenlik  Şube  Müdürlüğüne  vekaleten  atandığını, 
dönemin Donanma Komutanı ve Kurmay Başkanının emri  ile kendisinin vekaleten 
şube müdürü olarak görev yaptığı dönemde  İKK Kısım Amiri olan KEMALETTİN 
YAKAR’ın  faaliyetlerini  Komutan  ve  Kurmay  Başkanı  ile  birlikte  yürüteceği  ve 
kendisinin  bu  faaliyetlere  karışmamasının  bildirildiğini,  kendisine  bağlı  olmasına 
rağmen  Güvenlik  Kısım  Amiri  ve  İKK  Kısım  Amirine  sicil  vermemesinin 
emredildiğini, yapılan sicil kaydırmaları sonucu Güvenlik Kısım Amiri olan personel 
ile  İKK  Kısım Amiri  olan  KEMALETTİN  YAKAR  ve  onlara  bağlı  personelin  sicil 
amiri  olmaktan  çıkarıldığını,  tüm  şube  müdürlüğüne  vekalet  etmesine  rağmen 
yalnızca  kendisine  bağlı  olarak  görev  yapan  BİROL  BERBER  ve OGÜN GÜREN’e 
sicil  verdiğini,  aramanın  yapıldığı  yerde  bulunan  zeminin  altındaki  bölmelerin, 
binanın mimarisi  ile  ilgili  bir  özellik  olduğunu,  zemindeki  bölmelerin  gizli  bölme 
olmadığını, kablolama amacıyla zeminin altının boş bırakıldığını, 2008 yılında göreve 
atandıktan sonra zemin kaplamalarının  tamiratı sırasında kaplamaların altında   bir 
kısım  poşetler  gördüklerini,  içerisinde  ne  olduğunu  araştırırken  KEMALETTİN 
YAKAR’ın  İKK  Kısım  Amirliğine  ait  olduğunu  söyleyerek  malzemeleri    teslim 
aldığını,  döşemenin  onarımı  yapıldıktan  sonra  tekrar  kapatıldığını,  poşetlerin 
içerisindeki malzemelerin ne olduğu ve akıbeti hakkında bilgisinin bulunmadığını, 
daha  sonra Harekat  Başkanlığı  tarafından  talep  edilen  bir  planı  ararken  düşmüş 
olabileceği  düşüncesiyle  zemindeki  karoların  altına  baktıklarını,  İstihbarat  Kısım 
Amirliğinin  bulunduğu  bölümde  karonun  altında  bir poşet  bulunduğunu, poşetin 
içerisinde dergi kitap gibi materyallerin bulunduğunun söylendiğini, kendisinin bu 
malzemeleri  görmediğini,  daha  sonra  poşetin  KEMALETTİN  YAKAR’ın 
sorumluluğundaki  İKK  Kısmına  ait  olduğunun  anlaşılması  üzerine  poşeti  İKK 
Kısmının teslim aldığını, 2010 yılının Ekim ayı sonunda yerleştirilecek yeni sistemler 
için kablolama  işlemi yapıldığı sırada hafta sonu nöbetçi olan personelin kendisine 
zemindeki  karoların  altında  poşetler  bulunduğunu  rapor  ettiğini,  başka  bir  görev 
sebebiyle  İstanbul’da  bulunduğundan  poşetlerle  kendisinin  bizzat  ilgilenmediğini, 
görevli  personelin  yaptığı  araştırmada  poşetler  ve  içerisindeki malzemelerin  İKK 
Kısmına ait olduğunun anlaşıldığını, kendine bağlı personele diğer karoların altını 
kontrol  etmelerini, her  hangi  bir  şey  varsa  rapor  etmelerini  söylediğini, poşetlerin 
bulunduğunu  Şube  Müdürü    BEHÇET  ALTINTAŞ’a  rapor  ederek  İstanbul’daki 
görevine devam ettiğini, İstanbul’daki görevi sona erip Donanma Komutanlığındaki 
görevine  döndükten  sonra  poşetlerin  durumunu  Şube  Müdürü  BEHÇET 
ALTINTAŞ’a  tekrar  rapor  ettiğini,  poşetlerin    içerisindeki  materyaller  ile  ilgili 
yazışma  yapılıp  yapılmadığını  bilmediğini,  Savcılıkça  yapılan  aramada  poşetlerin 
bulunduğunu,  arama  sırasında  KEMALETTİN  YAKAR’ın  yurtdışında  görevde 
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olduğunu,  aramadan  sonra  görevine  döndüğünü,  poşetler  içerisinde  bulunan 
materyallerin arşiv malzemesi olabileceğini, dolap ve yer  sıkıntısı olması  sebebiyle 
İKK Kısmının,  güvenli  olduğunu  düşünerek    kendilerine  ait malzemeleri  poşetler 
içerisinde  kendisinin  bilgisi    ve  izni  dışında  başında  bulunduğu  kısmın  zeminine 
koymuş olabileceklerini beyan ettiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli MEHMET CEM ÇAĞLAR Donanma Komutanlığınca yürütülen idari 
soruşturma  kapsamında  08.12.2010  tarihinde  alınan  ifadesinde  özetle;  04.08.2008 
tarihinde  İstihbarat Şube Müdürlüğü emrine atandığını, daha önce 2000‐2004 yılları 
arasında aynı görevde  çalıştığını, önceki dönemde  imhaya   ayrılan bazı  evrakların 
döşemenin altında muhafaza  edildiğini, 2008 yılında yanındaki Astsubayla birlikte 
döşemenin  altını  kontrol  ettiğinde  poşetler  içerisinde  bazı  malzemeler  olduğunu 
tespit  ettiğini,  yaptığı  araştırmada  bu  malzemelerin  İKK  Kısmına  ait  olduğunun 
anlaşılması  üzerine KEMALETTİN  Binbaşının malzemeleri  aldığını,  görev  alanına 
girmediği  için  malzemeleri  incelemediğini,  İstihbarat  Şube  Müdürlüğüne  gelen 
EMASYA  planının  aranması  sırasında  görevli  personelin  döşemenin  altına 
baktığında planı bulamadıklarını ancak yine poşetler bulunduğunu öğrendiğini, İKK 
Kısmına ait olan bu poşeti KEMALETTİN Binbaşının aldığını, KEMALETTİN Binbaşı 
ile  hiyerarşik  her  hangi  bir  görev  bağlantısının  bulunmadığını,  kendisinin  Şube 
Müdürüne  bağlı  olarak  görev  yaptığını,  2010  yılının  Ekim  ayı  sonu  Kasım  ayı 
başlarında  hafta  sonu  bir  kablolama  işlemi  sırasında  döşemeler  kaldırıldığında 
zeminin altında malzemeler bulunduğunu, bu durumu nöbetçi Astsubayın kendisine 
rapor  ettiğini,  kendisinin  de  Şube Müdürü  BEHÇET Yarbaya  durumu  ilettiğini,  o 
tarihte kendisinin  İstanbul’da görevde olduğunu, görevden dönüp döşemenin altını 
kontrol ettiğinde malzemelerin orada olduğunu gördüğünü, BEHÇET Yarbaya tekrar 
durumu  ilettiğinde  Kurmay  Başkanı  ve  Ankara  ile  konuşacağını  söylediğini, 
BEHÇET Yarbaya durumu sorduğunda Kurmay Başkanı ile görüştüğünü, Ankara’ya 
toplantı için gideceğini söylediğini, bu görüşmeden bir hafta sonra Savcılıkça arama 
yapıldığını, malzemelerin  içeriği konusunda KEMALETTİN Binbaşıya her hangi bir 
şey  sormadığını,  İstihbarat görevlerinde personelin kendi  faaliyet alanında üzerine 
düşen  görevi  gizlilik  içerisinde  yürüttüğünü,  aramanın  yapıldığı  odayı  şubede 
görevli tüm personelin kullandığını, Kurmay Başkanı ve Komutanın girmeye yetkili 
olduğunu,  odanın  anahtarının  şubede  görevli  tüm  personelde  bulunduğunu,  bu 
personel  dışında  gelen  kişilerin  gözetim  altında  ve  deftere  kaydedilerek  odaya 
girebileceklerini beyan ettiği anlaşılmıştır. 

Gölcük  Donanma  Komutanlığı  İstihbarat  İKK  Güvenlik  Şube Müdürlüğü 
İstihbarat  Kısım  Amirliğinin  zemin  kaplamaları  altında  bulunan  malzemelerin 
kim/kimler  tarafından  yerleştirildiğinin,  burada  muhafaza    edildiğinin    tespit 
edilebilmesi amacıyla Donanma Komutanlığı Adli Müşavirliği ile  yapılan yazışmalar 
sonucunda; 

01 Ocak 2009 – 06 Aralık 2010  tarihleri arasında arama ve el koyma  işlemi 
gerçekleştirilen odayı  (14)  askeri personelin kullandığı, bu personellerden Mehmet 
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Cem  ÇAĞLAR’ın  ise  04.08.2008  tarihinden  itibaren  oda  sorumlusu  olarak  görev 
yaptığı,  ayrıca  16.12.2009‐02.08.2010  tarihleri  arasında  İstihbarat  İKK  ve  Güvenlik 
Şube Müdürlüğü’ne vekalet ettiği bildirilmiştir. 

 
Şüpheli ile ilgili iletişim tespit tutanakları: 
 
Dosyada  mevcut  10.01.2011  tarihli  iletişim  tespit  tutanağında,  şüpheli 

MEHMET CEM ÇAĞLAR’ın “ Türker... He Cem ne haber?” dediği, hakkında kamu 
davası  açılan  şüpheli  TÜRKER  DOĞANCA’nın  “Eyvallah  sağol  sağol  ne  haber?” 
dediği, şüpheli MEHMET CEM ÇAĞLAR’ın “İyilik ee senle uzun boylu konuşmam 
lazım,  çabuk  ama”  dediği,  TÜRKER  DOĞANCA’nın  “Çabuk  ne  konuşacaksın  “ 
dediği,  şüpheli MEHMET  CEM  ÇAĞLAR’ın  “HI  ÇABUK  KONUŞMAM  LAZIM 
BURADAN  MI  KONUŞALIM  BAŞKA  TELEFON  VERECEK  MİSİN?”  dediği, 
TÜRKER  DOĞANCA’nın  “Başka  telefon,  askeri  hattı  arayabilir  misin?”  dediği,  
şüpheli  MEHMET  CEM  ÇAĞLAR’ın  “Askeri  hat  ararım  “  dediği,  TÜRKER 
DOĞANCA’nın “158... 158  tafix” dediği,  şüpheli MEHMET CEM ÇAĞLAR’ın “ Bi 
dakika çeviriyorum şimdi, Evet “ dediği, TÜRKER DOĞANCA’nın “ 25 76 “ dediği, 
şüpheli  MEHMET  CEM  ÇAĞLAR’ın  “25  76,  tamam  hadi  kapatıyorum  “  dediği 
anlaşılmıştır. 

4‐Şüpheli Behçet ALTINTAŞ: 

Şüpheli  BEHÇET  ALTINTAŞ  Cumhuriyet  Başsavcılığımızca  alınan 
13.01.2011 tarihli savunmasında özetle 2 Ağustos 2010 tarihinden bu yana Donanma 
Komutanlığı  İstihbarat  İKK  ve  Güvenlik  Şube  Müdürü  olarak  görev  yaptığını, 
şüphelilerden KEMALETTİN YAKAR’ı görev yaptığı şubeye bağlı İKK Kısım Amiri 
olması sebebiyle tanıdığını, ERDİNÇ YILDIZ’ın KEMALETTİN YAKAR’a bağlı görev 
yapan Astsubay  olduğunu,  başında  bulunduğu  İstihbarat  İKK  ve  Güvenlik  Şube 
Müdürlüğünün  kullandığı  toplam  4  oda  bulunduğunu,  burada  toplam  8  personel 
olarak  çalıştıklarını,  aramanın  yapıldığı  İstihbarat  Kısım  Amirliğinin  kullandığı 
odanın tüm şube personelinin ortak nöbet mahalli olduğunu, sabah erken saatlerden 
mesaiden 3 saat sonraya kadar devam eden nöbetin bu odada tutulduğunu, bu odaya 
şube müdürlüğünde  çalışan  tüm personelin girmeye yetkili olduğunu,  anahtarının 
tüm personelde bulunduğunu, yapılan arama sırasında görevinin başında olduğunu, 
döşemenin altında ele geçen malzemeleri kendisinin koymadığını, koydurmadığını, 
2010 yılının Ekim ayı sonu ya da Kasım ayının ilk günlerinde İstihbarat Kısım Amiri 
CEM  Binbaşının  kendi  kullandıkları  odanın  zemininde  poşetler  içerisinde 
malzemeler  bulunduğunu,  bu malzemeleri KEMALETTİN  YAKAR’ın  koyduğunu, 
İKK  Kısmına  ait  olan  malzemeleri  kendilerine  ait  odanın  zemininde 
bulundurduklarını  rapor  ettiğini,  kendisinin  gidip  malzemelere  bakmadığını, 
KEMALETTİN  YAKAR’ı  çağırıp  malzemeleri  oradan  kaldırmasını  söylediğini, 
KEMALETTİN  YAKAR’ın    malzemelerin  eski  tarihli  dergi,  kitap,  kullanılmış 
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bilgisayarların harddiskleri olduğunu  söylediğini, kendisine usülüne uygun olarak 
tutanak  ile  malzemeleri  imha  etmesini  söylediğini,  daha  sonra  KEMALETTİN 
YAKAR’ın malzemeler hakkında gereğini yaptığını  rapor ettiğini, bu  rapor üzerine 
malzemelerin  imha  edildiğini  düşündüğünü,  o  tarihte  İKK  Kısım  Amiri 
KEMALETTİN YAKAR’ın gemi ile yurtdışı görevine gittiğini, Kasım ayının 22‐23 ‘ü 
gibi  bir  tarihte  İstihbarat  Kısım  Amiri  CEM  Binbaşının  poşetlerin  halen  yerinde 
durduğunu,  İKK  personeli  tarafından  poşetlerin  tekrar  geri  konulmuş  olduğunu 
rapor  ettiğini, kendisinin  İKK personeli ERDİNÇ Astsubayı  çağırarak  sorduğunda, 
kendi  odasında  bulunan  eski  dergilerin  yerinde  olmadığını,  bu  dergilerin  tekrar 
konulmuş  olabileceğini  bildirdiğini,  kendisinin  bir  görev  sebebiyle  Ankara’ya 
gittiğinde  ilgili komutanlara kullanılmış bilgisayar harddisklerinin ne  şekilde  imha 
edilmesi gerektiğini sorduğunu, Donanma Komutanlığındaki görevine döndüğünde, 
Donanma Komutanlığı MEBS Başkanı ile görüştüğünü, imha makinesi alınarak ilgili 
birimlere  dağıtılacağı  bilgisini  doğruladığını,  daha  sonra  Donanma  Komutanlığı 
Kurmay  Başkanına  görevli  olduğu  şubede  bulunan  bilgisayar  harddisklerinden 
bahsettiğini,  kendisinin  harddisklerin  imhasının  doğru  olmayacağını  söylediğini, 
İKK Kısım Amiri KEMALETTİN YAKAR’ın yurtdışı görevinden dönmesinden sonra 
verdiği  emri neden yerine getirmeyerek materyalleri  aynı yere bıraktığını  sormaya 
karar  verdiğini,  daha  sonra  Savcılıkca  yapılan  aramada  poşet  içerisinde 
malzemelerin bulunduğunu, bilgisayar harddisklerinin eski tarihlere ait harddiskler 
olduğunu  KEMALETTİN  YAKAR’ın  rapor  ettiğini,  aramanın  yapıldığı  zemin 
altındaki boşluğun gizli bölme olmadığını, kablolama  amacıyla binanın bu  şekilde 
inşa  edildiğini,  aramada  ele  geçen  bilgisayar  harddiskleri  ve  diğer  dokümanların 
içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını beyan ettiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli  BEHÇET  ALTINTAŞ  Donanma  Komutanlığınca  yürütülen  idari 
soruşturma  kapsamında  08.12.2010  tarihinde  alınan  ifadesinde  özetle;    2 Ağustos 
2010  tarihinde  İstihbarat  Şube Müdürü olarak Donanma Komutanlığına atandığını, 
Ekim  ayı  sonu  veya  Kasım  ayı  başlarında  CEM  Binbaşının  yanına  gelerek  yer 
döşemesinin  altında  KEMALETTİN  Binbaşı  tarafından  konulmuş  malzemeler 
bulunduğunu  rapor  ettiğini, KEMALETTİN Binbaşıya  bu durumu  sorduğunda  bu 
malzemelerin Komutanlık  tarafından gönderilen kitap ve dergiler  ile eskiden kalan 
kullanılmayan harddiskler olduğunu  söylemesi üzerine malzemeleri  imha etmesini 
söylediğini, KEMALETTİN  Binbaşının  daha  sonra malzemeleri  aldığını  ve  gerekli 
işlemi yaptığını  rapor ettiğini, bu olaydan  iki gün  sonra bir göreve katılmak üzere 
ayrıldığını, daha sonraki zamanlarda CEM Binbaşının yanına gelerek kendilerine ait 
odada  poşetler  içerisinde  malzeme  olduğunu  rapor  ettiğini,  KEMALETTİN 
Binbaşının  görevde  olması  sebebiyle  ERDİNÇ Astsubayı  çağırdığını, malzemeleri 
sorduğunda  ERDİNÇ  Astsubayın  içeriğini  tam  olarak  bilmediğini,  bazı  kitap  ve 
dergiler olabileceğini, malzemelerin kendisi tarafından konmadığını, KEMALETTİN 
Binbaşı  tarafından  konulmuş  olabileceğini  söylediğini,  görev    sebebiyle  kendisi 
Ankara’ya  gittiğinde  harddisklerin  imha  işlemleri  ile  ilgili  görüşmeler  yaptığını, 
Donanma  Komutanlığındaki  görevine  döndüğünde  eski    tarihli  harddiskler 
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bulunduğunu,  bunların  imha  edilmesi  gerektiğini  söylediğinde  Donanma 
Komutanlığı Kurmay Başkanının bunların ilerde delil olabileceğini, imha edilmemesi 
gerektiğini  söylediğini,  Kurmay  Başkanı  ile  arasında  geçen  bu  konuşmayı  CEM 
Binbaşı  ile  ERDİNÇ  Astsubaya  aktardığını,  KEMALETTİN  Binbaşının  görevde 
olması sebebiyle malzemelerin poşetler içerisinde zeminin altında bırakıldığını, daha  
sonra  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  arama  yapılarak  malzemelere  el 
konulduğunu,  ele  geçen  harddiskler,  CD  ve  kasetlerin  içeriği  hakkında  bilgisinin 
bulunmadığını, KEMALETTİN Binbaşının  İKK Kısım Amiri olarak kendisine bağlı 
olduğunu, özel durumlarda kendisinin dışında KEMALETTİN Binbaşının doğrudan 
üst makamlar tarafından görevlendirilebildiğini beyan ettiği anlaşılmıştır. 

Gölcük  Donanma  Komutanlığı  İstihbarat  İKK  Güvenlik  Şube Müdürlüğü 
İstihbarat  Kısım  Amirliğinin  zemin  kaplamaları  altında  bulunan  malzemelerin 
kim/kimler  tarafından  yerleştirildiğinin,  burada  muhafaza    edildiğinin    tespit 
edilebilmesi amacıyla Donanma Komutanlığı Adli Müşavirliği ile  yapılan yazışmalar 
sonucunda; 

01 Ocak 2009 – 06 Aralık 2010  tarihleri arasında arama ve el koyma  işlemi 
gerçekleştirilen  odayı  (14)  askeri  personelin  kullandığı,  bu  personellerden  Behçet 
ALTINTAŞ’ın ise  02.08.2010 tarihinden bu yana  Şube Müdürü  olarak görev yaptığı, 
şube sorumlusu olduğu bildirilmiştir. 

 

b ) Şüpheliler  Kadir SAĞDIÇ, Ali TÜRKŞEN, Hüseyin HANÇER, İsmail 
BAK,  Halil CURA ve Tanju Veli AYDIN  hakkındaki  deliller : 

1‐Şüpheli Kadir SAĞDIÇ : 

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.Kadir 
SAĞDIÇ: Başkan Yardımcısı” şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı,   

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

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 , 

Aynı DVD’  de  bulunan    “gündemlerim2”  isimli  örgütsel  not  ve  kararları 
içeren    belgede  “bilişim  projeleri  B.K.,  C.Ü., A.Ç.,  Kadir  Sağdıç  (M.A…..Us  sivil 
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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,  

Aynı  DVD’de bulunan “tn.txt” isimli örgütsel dokümanda  “MARMARİSʹİN 
KAFES  EYLEM  PLANI  KAPSAMINA  ALINIP  ALINMAYACAĞI  KUR  KD  ALB 
ŞAFAK  YÜREKLİ    İLE  GÖRÜŞÜLECEK  ALB  YÜREKLİNİN  ÇEKİNCELERİ 
VARMIŞ  (BU  SENE  TERFİ  YILI)  SON  KARARI  KADİR    PAŞA  VERECEK  EMİR 
BEKLİYORUZ” şeklindeki kayıtlarda şüphelinin isminin yer aldığı,   

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 , 

Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2009/1570  sayılı  soruşturma  dosyasında 
haklarında kamu davası açılan sanıklardan TARIK AYABAKAN’a ait    flash belleğin 
içerisinde  bulunan  “ERUYGUR”  isimli    “Eruygur Paşa  ile Eğitim Komutanlığında 
Yapılan  toplantıda  karargahımızı  ilgilendiren  emirler  ”  başlıklı  word  belgesinde  
“toplantıya katılanlar “ kısmında şüphelinin isminin yer aldığı , 

2009/827  sayılı  soruşturma  kapsamında  Çağdaş  Yaşamı  Destekleme 
Derneği’nin   Kadıköy  şubesinde yapılan aramada  ele geçen bilgisayarda “_Türkan 
SAYLAN1.doc”  isimli word belgesinde hakkında kamu davası açılan sanık   AYDIN 
ORTABAŞI  tarafından  Türkan  SAYLAN’a  hitaben  yazılmış  mektubun 
REFERANSLAR kısmında şüphelinin isminin yer aldığı , 

Cumhuriyet Başsavcılığımıza SERDAR CEM  ismi  ile yazılan  iki ayrı    ihbar 
mektubu ekinde gönderilen CD lerin incelenmesinde;  Şüpheli  KADİR SAĞDIÇ’a ait 
mal  beyanı,  kooperatif  ve  borsadaki  işlemleri  ile  ilgili  bilgilerin  hakkında  kamu 
davası  açılan  sanık  LEVENT  BEKTAŞ’tan  elde  edilen    3  nolu  DVD  de  yer  alan 
“gündemlerim” isimli word belgesindeki kayıtlar ile uyum gösterdiği, 

CD’de  şüpheliler  arasında  gerçekleştiği  iddia  edilen  e‐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 tespit edilmiş,  

Bu  tespitler  2009/2167  sayılı  soruşturma  sonucunda  düzenlenen  15.03.2010 
tarihli iddianamede ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Donanma Komutanlığı  İstihbarat  Şube Müdürlüğünde  yapılan  aramalarda 
ele  geçen  dijital  veriler  üzerinde  yapılan  incelemelerde  5  nolu  hard  diskte 
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D\İKK\New  Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi  sıralı  klasörleri  içerisinde    “arazi”  ve 
“inceleme”  isimli  belgelerin  bulunduğu,  “arazi”    isimli  belgenin Koramiral   Kadir 
SAĞDIÇ  imzasıyla Dz.Kur.Kd.Alb.Ali TÜRKŞEN’e hitaben, 2008 yılı Kasım ayında 
yazıldığının  anlaşıldığı,  içeriğinde  ise  Koramiral  Kadir  SAĞDIÇ’ın  Anadolu  Kavağı, 
Poyrazköy ve Riva mevkilerinde arazi yapısına ilişkin etüt çalışması yapılması talimatı 
verdiği,  Albay  Ali  TÜRKŞEN  ve  ekibinin  de  gerekli  çalışmayı  yaparak  aynı 
komutana arz ettikleri belgeler olduğu, belgelerde mühimmatlar için en uygun yerin 
2009/969  soruşturma  sayılı  dosya  kapsamında  birçok  mühimmat,  patlayıcı  ve 
merminin elde edildiği Keçilik mevkii olarak belirlendiği, ayrıca diğer bölgeler  için 
de etüt çalışmalarının bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kadir  SAĞDIÇ  adına  imzaya  açılmış  Ali  TÜRKŞEN’e  hitaben  yazılan 
yazıda  Anadolu  Kavağı,  Poyrazköy  ve  Riva  olarak  inceleme  yapılacak  arazilerin 
belirtildiği,  buraların  kullanılabileceği  faraziyesi  ile  hareket  edilerek  titiz  bir 
çalışmanın  yapılması,  görevlendirilecek  personelin  güvenilirliğine  dikkat  edilmesi  
ve yapılacak çalışmada dikkat edilecek hususların belirtildiği,  

Ali TÜRKŞEN tarafından belirtilen yazıya cevaben inceleme yapıldığına dair 
yazılan  “İnceleme”  isimli  belgede,  incelemelerin  kimler  tarafından  yapıldığı, 
incelenecek yerler ile ilgili olumlu ve olumsuz taraflarını belirtir çizelgenin yapıldığı 
ve  netice  olarak Keçilik mevkiinin  icra  edilecek  faaliyet  için  en  uygun  yer  olarak 
belirtildiği,  

Aynı yazıda Personel Kimlikleri başlığı  altında; Ercan KİREÇTEPE, Halil 
CURA ve İsmail BAK isimlerinin bulunduğu, 

Arazi Durum Çizelgesi başlığı altında; Tahaffuzhane, Keçilik ve İncirtepe ve 
Svat Dere/Eski  SAT  Grup  Komutanlığı mevkileri  ile  ilgili  olumlu/olumsuz  olmak 
üzere durum değerlendirmelerinin yapıldığı çizelge bulunduğu görülmüştür. 

21‐24.04.2009  tarihleri  arasında  Beykoz  Poyrazköy  KEÇİLİK  mevkiinde 
yapılan  aramada  birçok  mühimmat,  patlayıcı  ve  merminin  ele  geçirildiği,  buna 
paralel  olarak  06.12.2010  tarihinde  yapılan  aramada  elde  edilen  dijital  belgeler 
arasında  bulunan  Ali  TÜRKŞEN  adına  imzaya  açılmış  “İnceleme”  isimli  belge 
incelendiğinde  faaliyetler  için  kullanılabilecek  en  uygun  yer  olarak  “KEÇİLİK” 
mevkiinin  belirtildiği,  dolayısıyla  belgenin  ele  geçen  mühimmatların  gizlenmesi 
maksadıyla  belgede  belirtilen personel  tarafından  icra  edilen  alan/etüd  çalışmaları 
olduğu, çalışmaların bu kapsamda yapıldığı, 

Kadir SAĞDIÇ tarafından yazılan yazı içeriğinde “buraların kullanılabileceği 
faraziyesi  ile hareket  edilerek  titiz bir  çalışmanın yapılması”  şeklindeki  ibareler  ile 
anılan yerlerde  elde  edilen mühimmatlar birlikte düşünüldüğünde  çalışmaların bu 
çerçevede gerçekleştirildiği,  

Belge  içeriğinde geçen  İNCİRTEPE mevkii  ile  ilgili olarak alınan mahkeme 
kararına  istinaden  Jandarma  personelinin  de  katılımı  ile  17‐19.12.2010  tarihleri 
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arasında  yapılan  arama  ve  kazı  çalışmalarında  dokuzyüz(900)  adet  uzun  namlulu 
silah fişeği, bin ikiyüz (1200) adet tabanca fişeği, Datasheet patlayıcı madde, infilaklı 
ve saniyeli fitil ile çeşitli patlayıcı maddelerin bulunarak el konulduğu, olay yerinde 
emniyet  görevlilerince  yapılan  incelemede,  bölge  ile  ilgili  olarak  rapor  içeriğinde 
belirtilen  olumlu/olumsuz  bütün  unsurların  bire  bir  örtüştüğü,  bölge  zemininin 
gizlenmeye  uygun  bitki  örtüsüne  sahip  bulunduğu,  kazı  için  yumuşak  zemin 
olduğu, kara yoluyla ulaşımın bulunduğu gibi hususların tespit edildiği anlaşılmıştır. 

 5 nolu hard diskte D\İKK\New Folder\Kadir Sağdıç Paşa\azınlık çalışması 
sıralı  klasörleri  içerisinde  “AZINLIKLAR  EMİR”,  “Kilise”  ve  “Kiliseler”  isimli 
belgelerin bulunduğu, “AZINLIKLAR EMİR”    isimli belgenin 5 Kasım 2008  tarihli, 
DURUM,  İCRA, KOORDİNASYON  ve  EMNİYET  başlıklı  olduğu, Ali  TÜRKŞEN 
adına  imzaya açılmış, bir alt makama hitap eder  şekilde misyonerlik  faaliyetlerinin 
takip  edilmesi  amacıyla  kilise/ibadethane  adresleri,  buralarla  irtibatlı  ve  maddi 
destek  sağlayan  kişilerin  ev/adres/iletişim  bilgilerinin  tespiti  konulu  olduğu  ve 
bununla  ilgili  Ercan  KİREÇTEPE  ve  Emre  SEZENLER’in  görevlendirildiğinin 
belirtildiği, 

“Kilise” ve “Kiliseler”  isimli belgeler  incelendiğinde,  ismi belirtilen kişiler 
tarafından çalışmaların yapıldığı ve buna dair kilise listelerinin bulunduğu,  

Levent  BEKTAŞ’tan  elde  edilen  “KAFES  EYLEM  PLANI”  isimli  klasör 
içinde “kafeseylemplanı” ve “adresler” isimli iki ayrı klasör bulunduğu, Adresler 
isimli  klasörde,    çeşitli  azınlık  liderlerinin  isimlerinin,  azınlıklara  ait  ibadet, 
eğitim  ve  toplanma  yerlerinin  adreslerinin,  AGOS  gazetesi  abonelerinin, 
azınlıklara ait internet sitelerinin, azinliklara ait dernek adreslerinin   bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

Adresler klasörü  içerisinde bulunan Kafes Adresler    isimli excel belgesinde 
ise Türkiye genelinde gayrimüslimlere ait olduğu belirtilen kiliselerin, kitabevlerinin, 
Protestan  topluluklarının  ve  ev  topluluklarının  adreslerinin,  ev  telefonu  ve  faks 
numaralarının,  ayrıca  önder  isimlerinin  ve  mail  adreslerinin  yazılı  olduğu 
görülmüştür. 

 “kilise”  ve  “kiliseler”  isimli  belgeler  içerisinde  yazılı  bulunan  kilise 
adreslerinin bir kısmının Kafes Adresler isimli belge içerisinde de bulunduğu, Kafes 
Adresler  isimli  belge  içerisinde  bulunan  kilise  adresleri  kontrol  edildiğinde  daha 
ayrıntılı olarak yazıldığı,  

“kilise” ve “kiliseler” isimli belgeler içerisinde bulunan adreslerin tespitinin 
Kafes Eylem Planı kapsamında yapılan    fizibilite  çalışmalarını  teşkil ettiği, örneğin 
kiliseler.doc  isimli belgede “Agustin Delʹassampsion Kilisesi” ve “İtalyan Katolik 
Kilisesi” isimli kiliseler ile ilgili olarak “Bu kiliseye ait başka herhangi bir bilgi elde 
edilmemiştir.” şeklinde not bulunduğu, bu nota istinaden iki kilise isminin de “kafes 
adresler.xls” isimli belge içerisinde bulunmadığı anlaşılmıştır. 
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kilise.doc  ve  kiliseler.doc    isimli  belgeler  incelendiğinde  oluşturma 
tarihlerinin kafes adresler isimli belgenin oluşturulma tarihinden önce olduğu tespit 
edilmiştir. 

Belgeleri  oluşturanlar  ve  oluşturma  tarihleri  birlikte  değerlendirildiğinde; 
Kafes Eylem Planı kapsamında ayrıntılı olarak hazırlanan kiliselerin adres bilgilerini 
içerir  listenin  Kafes  Eylem  Planı  çerçevesinde  yapılan  görev  bölümü  gözetilerek 
görev listesi içerisinde bulunan şüpheliler tarafından yapıldığı kanaatine varılmıştır. 

 

2‐ Şüpheli Ali TÜRKŞEN : 

Şüphelinin   21.04.2009 tarihli Tape No: 5689 ve Tape No: 5690 sayılı  iletişim 
tespit  tutanaklarına  göre  ,  Poyrazköy’de  yapılan  kazılarda  bulunan mühimmat  ile 
ilgili  şüpheliler ERCAN KİREÇTEPE ve ERME ONAT  ile yüzyüze görüşmek üzere 
irtibat kurdukları,    

22.04.2009 tarihli Tape No: 5692 sayılı tutanağa göre ERME ONAT’ın şüpheli  
ALİ  TÜRKŞEN’i  arayarak  Emniyet  görevlilerinin  evinde  arama  yapması  ile  ilgili 
aradığı,  şüpheli    ALİ  TÜRKŞEN’in  sorması  üzerine  evinin  “TEMİZ”  olduğu 
hakkında bilgi verdiği, 

  Şüpheli  Mustafa  Turhan  ECEVİT  ile  yapmış  olduğu  26.04.2009  tarihli 
görüşmeye ait Tape No: 20316’ da “Ali TÜRKŞEN’nin “YOK ÜZÜLECEK BİR ŞEY 
DE KALDIĞI İÇİN ACI TARAFI BAK BİZ BU KADAR BENİM ŞİMDİ 21 NİSAN  
AKŞAMI DURDU  ZAMAN  YANİ  BENİM  SAATTE  İLERLEMİYOR  EFENDİM 
TAKVİM DE İLERLEMİYOR …” şeklinde sözler sarf ettiği anlaşılmış, 

Mavi  renkli  telli  defterin  sayfasına  yapıştırılmış  “2009  yılına  ait  takvim 
kartının Nisan 21  ibareli kısmında “Zamanın durduğu gün”  şeklinde notun yazılı 
olduğu  tespit edilmiştir. 

Hakkında  farklı  bir  dosyada  kamu  davası  açılan  Serdar  ÖZTÜRK‘ün 
Ankara’da    bulunan  iş  yerinde  yapılan  aramada  elde  edilen,  “Dilek  BOZKAYA” 
ibaresi ile başlayıp “tamamdır” ibaresi ile biten bilgisayar çıktısı dokümanda; “Dilek 
Bozkaya:(Ali  Türkşen  Görüntü+Resim,  Alb.  İlyas  Çınardan  sorulacak)”  şeklinde  
kaydın bulunduğu, 

İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü  Muhabere  Elektronik  Haberleşme  Şube 
Müdürlüğü 155 mail ihbar hattına 23.05.2009 tarihinde saat:15:06’da gelen 5273 İhbar 
No’lu  mail  ihbarında  şüpheli  Ali  TÜRKŞEN’in  Kafes  Eylem  Planının  hayata 
geçirilmesi  için  faaliyet  gösteren  illegal  yapılanma  içerisinde  yer  aldığının 
bildirildiği, 

İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü  Muhabere  Elektronik  Haberleşme  Şube 
Müdürlüğü 155 mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat: 12.53’te gelen 5309 İhbar 
No’lu  mail  ihbarı  ekinde  gelen  örgütsel  dokümanda,  kimlik  ,görev,  iletişim 
bilgilerinin  karşısında    “Bahai  Mahfili  ile  bağlantısı  devam  edecek”  şeklinde  kayıt 
bulunduğu , 
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Levent BEKTAŞ’ın iş yerinde elde edilen 3 no’lu DVD’de yer alan “aa” isimli 
klasör  içerisinde  bulunan  “GÜNDEMLERİM”  isimli  klasör  içeriğindeki 
“gundemlerim2”  isimli Word belgesinde   “Organizede yer alacak arkadaşlarımız” 
başlığı  altında  diğer  bir  kısım  şüphelilerle  birlikte  “Ali  Türkşen”  olarak  isminin 
bulunduğu , 

Şüphelinin 22.04.2009 günü saat 20:55’te Onur isimli şahıs ile yapmış olduğu 
telefon görüşmesinde gözaltına alınan şüpheliler hakkında konuştukları, haklarında 
soruşturma  yapılan  şüphelileri    “BENİM  GRUP”    şeklinde  nitelendirdiği  tespit 
edilmiş, 

Bu  tespitler  2009/  969  sayılı  soruşturma  sonucunda  düzenlenen  13.01.2010 
tarihli iddianamede ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Donanma Komutanlığı  İstihbarat  Şube Müdürlüğünde  yapılan  aramalarda 
ele  geçen  dijital  veriler  üzerinde  yapılan  incelemelerde  5  nolu  hard  diskte 
D\İKK\New  Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi  sıralı  klasörleri  içerisinde    “arazi”  ve 
“inceleme”  isimli  belgelerin  bulunduğu,  “arazi”    isimli  belgenin Koramiral   Kadir 
SAĞDIÇ  imzasıyla Dz.Kur.Kd.Alb.Ali TÜRKŞEN’e hitaben, 2008 yılı Kasım ayında 
yazıldığının  anlaşıldığı,  içeriğinde  ise Koramiral Kadir  SAĞDIÇ’ın Anadolu Kavağı, 
Poyrazköy ve Riva mevkilerinde arazi yapısına ilişkin etüt çalışması yapılması talimatı 
verdiği, Albay Ali TÜRKŞEN ve ekibinin de gerekli çalışmayı yaparak aynı komutana 
arz ettikleri belgeler olduğu, belgelerde mühimmatlar  için en uygun yerin 2009/969 
soruşturma sayılı dosya kapsamında birçok mühimmat, patlayıcı ve merminin elde 
edildiği  Keçilik  mevkii  olarak  belirlendiği,  ayrıca  diğer  bölgeler  için  de  etüt 
çalışmalarının bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kadir SAĞDIÇ adına imzaya açılmış Ali TÜRKŞEN’e hitaben yazılan yazıda 
Anadolu Kavağı, Poyrazköy ve Riva olarak inceleme yapılacak arazilerin belirtildiği, 
buraların  kullanılabileceği  faraziyesi  ile  hareket  edilerek  titiz  bir  çalışmanın 
yapılması, görevlendirilecek personelin güvenilirliğine dikkat edilmesi  ve yapılacak 
çalışmada dikkat edilecek hususların belirtildiği,  

Ali TÜRKŞEN tarafından belirtilen yazıya cevaben inceleme yapıldığına dair 
yazılan  “İnceleme”  isimli  belgede,  incelemelerin  kimler  tarafından  yapıldığı, 
incelenecek yerler ile ilgili olumlu ve olumsuz taraflarını belirtir çizelgenin yapıldığı 
ve  netice  olarak Keçilik mevkiinin  icra  edilecek  faaliyet  için  en  uygun  yer  olarak 
belirtildiği,  

Aynı yazıda Personel Kimlikleri başlığı  altında; Ercan KİREÇTEPE, Halil 
CURA ve İsmail BAK isimlerinin bulunduğu, 

Arazi Durum Çizelgesi başlığı altında; Tahaffuzhane, Keçilik ve İncirtepe ve 
Svat Dere/Eski  SAT  Grup  Komutanlığı mevkileri  ile  ilgili  olumlu/olumsuz  olmak 
üzere durum değerlendirmelerinin yapıldığı çizelge bulunduğu görülmüştür. 
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21‐24.04.2009  tarihleri  arasında  Beykoz  Poyrazköy  KEÇİLİK  mevkiinde 
yapılan  aramada  birçok  mühimmat,  patlayıcı  ve  merminin  ele  geçirildiği,  buna 
paralel  olarak  06.12.2010  tarihinde  yapılan  aramada  elde  edilen  dijital  belgeler 
arasında  bulunan  Ali  TÜRKŞEN  adına  imzaya  açılmış  “İnceleme”  isimli  belge 
incelendiğinde  faaliyetler  için  kullanılabilecek  en  uygun  yer  olarak  “KEÇİLİK” 
mevkiinin  belirtildiği,  dolayısıyla  belgenin  ele  geçen  mühimmatların  gizlenmesi 
maksadıyla  belgede  belirtilen personel  tarafından  icra  edilen  alan/etüd  çalışmaları 
olduğu, çalışmaların bu kapsamda yapıldığı, 

Kadir SAĞDIÇ tarafından yazılan yazı içeriğinde “buraların kullanılabileceği 
faraziyesi  ile hareket  edilerek  titiz bir  çalışmanın yapılması”  şeklindeki  ibareler  ile 
anılan yerlerde  elde  edilen mühimmatlar birlikte düşünüldüğünde  çalışmaların bu 
çerçevede gerçekleştirildiği,  

Belge  içeriğinde geçen  İNCİRTEPE mevkii  ile  ilgili olarak alınan mahkeme 
kararına  istinaden  jandarma  personelinin  de  katılımı  ile  17‐19.12.2010  tarihleri 
arasında  yapılan  arama  ve  kazı  çalışmalarında  dokuzyüz(900)  adet  uzun  namlulu 
silah fişeği, bin ikiyüz (1200) adet tabanca fişeği, Datasheet patlayıcı madde, infilaklı 
ve saniyeli fitil ile çeşitli patlayıcı maddelerin bulunarak el konulduğu, olay yerinde 
emniyet  görevlilerince  yapılan  incelemede,  bölge  ile  ilgili  olarak  rapor  içeriğinde 
belirtilen  olumlu/olumsuz  bütün  unsurların  bire  bir  örtüştüğü,  bölge  zemininin 
gizlenmeye  uygun  bitki  örtüsüne  sahip  bulunduğu,  kazı  için  yumuşak  zemin 
olduğu, kara yoluyla ulaşımın bulunduğu gibi hususların tespit edildiği anlaşılmıştır. 

5 nolu hard diskte D\İKK\New Folder\Kadir Sağdıç Paşa\azınlık çalışması 
sıralı  klasörleri  içerisinde  “AZINLIKLAR  EMİR”,  “Kilise”  ve  “Kiliseler”  isimli 
belgelerin bulunduğu, “AZINLIKLAR EMİR”    isimli belgenin 5 Kasım 2008  tarihli, 
Durum, İcra, Koordinasyon ve Emniyet başlıklı olduğu, Ali TÜRKŞEN adına imzaya 
açılmış, bir alt makama hitap eder şekilde misyonerlik faaliyetlerinin takip edilmesi 
amacıyla  kilise/ibadethane  adresleri,  buralarla  irtibatlı  ve  maddi  destek  sağlayan 
kişilerin ev/adres/iletişim bilgilerinin  tespiti konulu olduğu ve bununla  ilgili Ercan 
KİREÇTEPE ve Emre SEZENLER’in görevlendirildiğinin belirtildiği, 

“Kilise” ve “Kiliseler”  isimli belgeler  incelendiğinde,  ismi belirtilen kişiler 
tarafından çalışmaların yapıldığı ve buna dair kilise listelerinin bulunduğu,  

Levent  BEKTAŞ’tan  elde  edilen  “KAFES  EYLEM  PLANI”  isimli  klasör 
içinde “kafeseylemplanı” ve “adresler” isimli iki ayrı klasör bulunduğu, Adresler 
isimli klasörde; Çeşitli azınlık liderlerinin isimlerinin, azınlıklara ait ibadethane, 
eğitim  ve  toplanma  yerlerinin  adreslerinin,  AGOS  gazetesi  abonelerinin, 
azınlıklara ait  internet  sitelerinin, azinliklara ait dernek adreslerinin bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

Adresler klasörü  içerisinde bulunan Kafes Adresler    isimli excel belgesinde 
ise Türkiye genelinde gayrimüslimlere ait olduğu belirtilen kiliselerin, kitabevlerinin, 
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Protestan  topluluklarının  ve  ev  topluluklarının  adreslerinin,  ev  telefonu  ve  faks 
numaralarının,  ayrıca  önder  isimlerinin  ve  mail  adreslerinin  yazılı  olduğu 
görülmüştür. 

 “kilise”  ve  “kiliseler”  isimli  belgeler  içerisinde  yazılı  bulunan  kilise 
adreslerinin bir kısmının Kafes Adresler isimli belge içerisinde de bulunduğu, Kafes 
Adresler  isimli  belge  içerisinde  bulunan  kilise  adresleri  kontrol  edildiğinde  daha 
ayrıntılı olarak yazıldığı,  

“kilise” ve “kiliseler” isimli belgeler içerisinde bulunan adreslerin tespitinin 
Kafes Eylem Planı kapsamında yapılan    fizibilite  çalışmalarını  teşkil ettiği, örneğin 
kiliseler.doc  isimli belgede “Agustin Delʹassampsion Kilisesi” ve “İtalyan Katolik 
Kilisesi” isimli kiliseler ile ilgili olarak “Bu kiliseye ait başka herhangi bir bilgi elde 
edilmemiştir.” şeklinde not bulunduğu, bu nota istinaden iki kilise isminin de kafes 
adresler.xls isimli belge içerisinde bulunmadığı anlaşılmıştır. 

 
kilise.doc  ve  kiliseler.doc    isimli  belgeler  incelendiğinde  oluşturma 

tarihlerinin kafes adresler isimli belgenin oluşturulma tarihinden önce olduğu tespit 
edilmiştir. 

Belgeleri  oluşturanlar  ve  oluşturma  tarihleri  birlikte  değerlendirildiğinde; 
Kafes Eylem Planı kapsamında ayrıntılı olarak hazırlanan kiliselerin adres bilgilerini 
içerir  listenin  Kafes  Eylem  Planı  çerçevesinde  yapılan  görev  bölümü  gözetilerek 
görev listesi içerisinde bulunan şüpheliler tarafından yapıldığı kanaatine varılmıştır. 

 
3‐ Şüpheli Hüseyin HANÇER : 

Donanma Komutanlığı  İstihbarat  Şube Müdürlüğünde  yapılan  aramalarda 
ele  geçen  dijital  veriler  üzerinde  yapılan  incelemelerde  5  nolu  hard  diskte 
D\İKK\New  Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi  sıralı  klasörleri  içerisinde    “arazi”  ve 
“inceleme”  isimli  belgelerin  bulunduğu,  “arazi”    isimli  belgenin Koramiral   Kadir 
SAĞDIÇ  imzasıyla Dz.Kur.Kd.Alb.Ali TÜRKŞEN’e hitaben, 2008 yılı Kasım ayında 
yazıldığının  anlaşıldığı,  içeriğinde  ise  Koramiral  Kadir  SAĞDIÇ’ın  Anadolu  Kavağı, 
Poyrazköy ve Riva mevkilerinde arazi yapısına ilişkin etüt çalışması yapılması talimatı 
verdiği,  Albay  Ali  TÜRKŞEN  ve  ekibinin  de  gerekli  çalışmayı  yaparak  aynı 
komutana arz ettikleri belgeler olduğu, belgelerde mühimmatlar için en uygun yerin 
2009/969  soruşturma  sayılı  dosya  kapsamında  birçok  mühimmat,  patlayıcı  ve 
merminin elde edildiği Keçilik mevkii olarak belirlendiği, ayrıca diğer bölgeler  için 
de etüt çalışmalarının bulunduğu anlaşılmıştır. 
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 “arazi” isimli belgenin dijital özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Name  arazi.doc 

Author  Hüseyin Hançer 

Last Saved By  Hüseyin Hançer 

Company   

Total Editing Time  00 h 45 min 

Revision Number  14 

Creating Application  Office Word 

Create Date  04.09.2008 15:13 

Last Revised Date  18.11.2008 18:47 

Logical Size  33.792 

Full Path  \D\İKK\New Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi\arazi.doc 

Hash Value  3ea29320db19aee98a8cf2c097b0e570 

 

 

Yazıyı yazan ve son kaydeden kişinin Hüseyin HANÇER   olduğu, belgenin 
oluşturulma  tarihinin  04.09.2008,  son  işlem  tarihinin  ise  18.11.2008  olduğu 
görülmektedir.  

Kadir SAĞDIÇ adına imzaya açılmış Ali TÜRKŞEN’e hitaben yazılan yazıda 
Anadolu Kavağı, Poyrazköy ve Riva olarak inceleme yapılacak arazilerin belirtildiği, 
buraların  kullanılabileceği  faraziyesi  ile  hareket  edilerek  titiz  bir  çalışmanın 
yapılması, görevlendirilecek personelin güvenilirliğine dikkat edilmesi  ve yapılacak 
çalışmada dikkat edilecek hususların belirtildiği,  

Ali TÜRKŞEN tarafından belirtilen yazıya cevaben inceleme yapıldığına dair 
yazılan  “İnceleme”  isimli  belgede,  incelemelerin  kimler  tarafından  yapıldığı, 
incelenecek yerler ile ilgili olumlu ve olumsuz taraflarını belirtir çizelgenin yapıldığı 
ve  netice  olarak Keçilik mevkiinin  icra  edilecek  faaliyet  için  en  uygun  yer  olarak 
belirtildiği,  

Aynı yazıda Personel Kimlikleri başlığı  altında; Ercan KİREÇTEPE, Halil 
CURA ve İsmail BAK isimlerinin bulunduğu, 

Arazi Durum Çizelgesi başlığı altında; Tahaffuzhane, Keçilik ve İncirtepe ve 
Svat Dere/Eski  SAT  Grup  Komutanlığı mevkileri  ile  ilgili  olumlu/olumsuz  olmak 
üzere durum değerlendirmelerinin yapıldığı çizelge bulunduğu görülmüştür. 
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21‐24.04.2009  tarihleri  arasında  Beykoz  Poyrazköy  KEÇİLİK  mevkiinde 
yapılan  aramada  birçok  mühimmat,  patlayıcı  ve  merminin  ele  geçirildiği,  buna 
paralel  olarak  06.12.2010  tarihinde  yapılan  aramada  elde  edilen  dijital  belgeler 
arasında  bulunan  Ali  TÜRKŞEN  adına  imzaya  açılmış  “İnceleme”  isimli  belge 
incelendiğinde  faaliyetler  için  kullanılabilecek  en  uygun  yer  olarak  “KEÇİLİK” 
mevkiinin  belirtildiği,  dolayısıyla  belgenin  ele  geçen  mühimmatların  gizlenmesi 
maksadıyla  belgede  belirtilen personel  tarafından  icra  edilen  alan/etüd  çalışmaları 
olduğu, çalışmaların bu kapsamda yapıldığı, 

Kadir SAĞDIÇ tarafından yazılan yazı içeriğinde “buraların kullanılabileceği 
faraziyesi  ile hareket  edilerek  titiz bir  çalışmanın yapılması”  şeklindeki  ibareler  ile 
anılan yerlerde  elde  edilen mühimmatlar birlikte düşünüldüğünde  çalışmaların bu 
çerçevede gerçekleştirildiği,  

Belge  içeriğinde geçen  İNCİRTEPE mevkii  ile  ilgili olarak alınan mahkeme 
kararına  istinaden  jandarma  personelinin  de  katılımı  ile  17‐19.12.2010  tarihleri 
arasında  yapılan  arama  ve  kazı  çalışmalarında  dokuzyüz(900)  adet  uzun  namlulu 
silah fişeği, bin ikiyüz (1200) adet tabanca fişeği, Datasheet patlayıcı madde, infilaklı 
ve saniyeli fitil ile çeşitli patlayıcı maddelerin bulunarak el konulduğu, olay yerinde 
emniyet  görevlilerince  yapılan  incelemede,  bölge  ile  ilgili  olarak  rapor  içeriğinde 
belirtilen  olumlu/olumsuz  bütün  unsurların  bire  bir  örtüştüğü,  bölge  zemininin 
gizlenmeye  uygun  bitki  örtüsüne  sahip  bulunduğu,  kazı  için  yumuşak  zemin 
olduğu, kara yoluyla ulaşımın bulunduğu gibi hususların tespit edildiği anlaşılmıştır. 

Başsavcılığımızın  2009/1498  soruşturma  numaralı  dosyasında  hakkında 
soruşturma yapılan ve 16.07.2009  tarihinde 2009/565 numaralı  iddianame  ile kamu 
davası  açılan  sanıklardan  Hasan Ataman  YILDIRIM’dan  elde  edilen  37  nolu  CD 
içerisinde  bulunan  “başkanlıktan  gelen  isimler”  isimli  belgede  “K.Ç.,  Hüseyin 
HANÇER,  E.İ.  :  bu  şahıslar  telefonlarını  değiştirsinler,  kişilerle  irtibat  kurarken 
dikkat etsinler” Şeklinde kaydın  yer aldığı, 

Başsavcılığımızın  2009/1498  soruşturma  numaralı  dosyasında  hakkında 
soruşturma yapılan ve 16.07.2009  tarihinde 2009/565 numaralı  iddianame  ile kamu 
davası  açılan  sanıklardan  İlyas  ÇINAR’dan  elde  edilen  51  Nolu  CD’de  bulunan 
“bağlantılarım”  isimli excel belgesinde  şüpheli Hüseyin HANÇER’in  isim,  telefon, 
elektronik posta bilgilerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

51  Nolu  CD  içerisinde  “hatırla.doc”  isimli  bir  belge  bulunduğu,  belge 
içerisinde  “Konferans  icin  komutanlarla  görüş, Üniversiteden  hocanın  getirilmesi 
işini memet  halledecek, Albay  Şafak Yürekli  den  alınanları  ilet”  şeklinde  ibareler 
bulunduğu,  aynı CD  içerisinde  “dilekim.xls”    isimli belgede  (2009/969  soruşturma 
numaralı  dosyada  yapılan  soruşturma  sonucunda  hakkında  2010/29  sayılı 
iddianameyle kamu davası açılan  sanık)  Şafak YÜREKLİ  için “EKİPTEN”  şeklinde 
yanına  not  yazıldığı,  şüpheli  Hüseyin  HANÇER’in,  Şafak  YÜREKLİ  ile  telefon 
görüşmelerinin bulunduğu belirlenmiştir. 
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4‐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  BÖLÜMÜ  başlıklı  belgede  ÖZEL  OPERASYON 
KOMUTANLIĞI  bölümünde MARMARA  BÖLGE  KOMUTANLIĞI  başlığı  altında 
“Eln. Bçvş. İsmail BAK:2’inci Hücre Elemanı” şeklinde isminin yer aldığı , 

Aynı  DVD’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 , 

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  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 edilmiş,  

Bu  tespitler  2009/2167  sayılı  soruşturma  sonucunda  düzenlenen  15.03.2010 
tarihli iddianamede ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Donanma Komutanlığı  İstihbarat  Şube Müdürlüğünde  yapılan  aramalarda 
ele  geçen  dijital  veriler  üzerinde  yapılan  incelemelerde  5  nolu  hard  diskte 
D\İKK\New  Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi  sıralı  klasörleri  içerisinde    “arazi”  ve 
“inceleme”  isimli  belgelerin  bulunduğu,  “arazi”    isimli  belgenin Koramiral   Kadir 
SAĞDIÇ  imzasıyla Dz.Kur.Kd.Alb.Ali TÜRKŞEN’e hitaben, 2008 yılı Kasım ayında 
yazıldığının  anlaşıldığı,  içeriğinde  ise Koramiral Kadir  SAĞDIÇ’ın Anadolu Kavağı, 
Poyrazköy ve Riva mevkilerinde arazi yapısına ilişkin etüt çalışması yapılması talimatı 
verdiği,  Albay  Ali  TÜRKŞEN  ve  ekibinin  de  gerekli  çalışmayı  yaparak  aynı 
komutana arz ettikleri belgeler olduğu, belgelerde mühimmatlar için en uygun yerin 
2009/969  soruşturma  sayılı  dosya  kapsamında  birçok  mühimmat,  patlayıcı  ve 
merminin elde edildiği Keçilik mevkii olarak belirlendiği, ayrıca diğer bölgeler  için 
de etüt çalışmalarının bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kadir SAĞDIÇ adına imzaya açılmış Ali TÜRKŞEN’e hitaben yazılan yazıda 
Anadolu Kavağı, Poyrazköy ve Riva olarak inceleme yapılacak arazilerin belirtildiği, 
buraların  kullanılabileceği  faraziyesi  ile  hareket  edilerek  titiz  bir  çalışmanın 
yapılması, görevlendirilecek personelin güvenilirliğine dikkat edilmesi  ve yapılacak 
çalışmada dikkat edilecek hususların belirtildiği,  

Ali TÜRKŞEN tarafından belirtilen yazıya cevaben inceleme yapıldığına dair 
yazılan  “İnceleme”  isimli  belgede,  incelemelerin  kimler  tarafından  yapıldığı, 
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incelenecek yerler ile ilgili olumlu ve olumsuz taraflarını belirtir çizelgenin yapıldığı 
ve  netice  olarak Keçilik mevkiinin  icra  edilecek  faaliyet  için  en  uygun  yer  olarak 
belirtildiği,  

Aynı yazıda Personel Kimlikleri başlığı  altında; Ercan KİREÇTEPE, Halil 
CURA ve İsmail BAK isimlerinin bulunduğu, 

Arazi Durum Çizelgesi başlığı altında; Tahaffuzhane, Keçilik ve İncirtepe ve 
Svat Dere/Eski  SAT  Grup  Komutanlığı mevkileri  ile  ilgili  olumlu/olumsuz  olmak 
üzere durum değerlendirmelerinin yapıldığı çizelge bulunduğu görülmüştür. 

21‐24.04.2009  tarihleri  arasında  Beykoz  Poyrazköy  KEÇİLİK  mevkiinde 
yapılan  aramada  birçok  mühimmat,  patlayıcı  ve  merminin  ele  geçirildiği,  buna 
paralel  olarak  06.12.2010  tarihinde  yapılan  aramada  elde  edilen  dijital  belgeler 
arasında  bulunan  Ali  TÜRKŞEN  adına  imzaya  açılmış  “İnceleme”  isimli  belge 
incelendiğinde  faaliyetler  için  kullanılabilecek  en  uygun  yer  olarak  “KEÇİLİK” 
mevkiinin  belirtildiği,  bu  yerin  belirlenmesinde  ise  İsmail  BAK’  ın  da  aktif  rol 
oynadığı,  dolayısıyla  belgenin  ele  geçen  mühimmatların  gizlenmesi  maksadıyla 
belgede  belirtilen  personel  tarafından  icra  edilen  alan/etüd  çalışmaları  olduğu, 
çalışmaların bu kapsamda yapıldığı, 

Kadir SAĞDIÇ tarafından yazılan yazı içeriğinde “buraların kullanılabileceği 
faraziyesi  ile hareket  edilerek  titiz bir  çalışmanın yapılması”  şeklindeki  ibareler  ile 
anılan yerlerde  elde  edilen mühimmatlar birlikte düşünüldüğünde  çalışmaların bu 
çerçevede gerçekleştirildiği,  

Belge  içeriğinde geçen  İNCİRTEPE mevkii  ile  ilgili olarak alınan mahkeme 
kararına  istinaden  Jandarma  personelinin  de  katılımı  ile  17‐19.12.2010  tarihleri 
arasında  yapılan  arama  ve  kazı  çalışmalarında  dokuzyüz(900)  adet  uzun  namlulu 
silah fişeği, bin ikiyüz (1200) adet tabanca fişeği, Datasheet patlayıcı madde, infilaklı 
ve saniyeli fitil ile çeşitli patlayıcı maddelerin bulunarak el konulduğu, olay yerinde 
emniyet  görevlilerince  yapılan  incelemede,  bölge  ile  ilgili  olarak  rapor  içeriğinde 
belirtilen  olumlu/olumsuz  bütün  unsurların  bire  bir  örtüştüğü,  bölge  zemininin 
gizlenmeye  uygun  bitki  örtüsüne  sahip  bulunduğu,  kazı  için  yumuşak  zemin 
olduğu, kara yoluyla ulaşımın bulunduğu gibi hususların tespit edildiği anlaşılmıştır. 

5‐ Şüpheli Halil CURA : 

İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü  Muhabere  Elektronik  Haberleşme  Şube 
Müdürlüğü 155 mail ihbar hattına 23.05.2009 tarihinde saat:15:06’da gelen 5273 İhbar 
No’lu mail ihbarında ve 29.06.2009 tarihinde saat:19.17’de gelen İhbar No:6683 No’lu 
mail ihbarında şüpheli Halil CURA’nın  Kafes Eylem Planının hayata geçirilmesi için 
faaliyet gösteren illegal yapılanma içerisinde yer aldığının bildirildiği, 

İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü  Muhabere  Elektronik  Haberleşme  Şube 
Müdürlüğü 155 mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat: 12.53’te gelen 5309 İhbar 
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No’lu  mail  ihbarı  ekinde  gelen  örgütsel  dokümanda,  kimlik  ,görev,  iletişim 
bilgilerinin karşısında  “Ekibi operasyonel faaliyette çok başarılı çok yönlü ilişkileri 
etkileyici” şeklinde kayıt bulunduğu , 

Levent BEKTAŞ ‘ın vesikalık fotoğrafının ve İngilizce özgeçmişinin yer aldığı  
8 nolu disketin, işyerinde yapılan aramada ele geçtiği , 

Levent BEKTAŞ’ın  iş yerinde  elde  edilen 3 no’lu DVD  içerisinde gizlenmiş 
bir  şekilde  bulunan  “aa/tn”  isimli  örgütsel  dokümanda  ;  ...............  MALZEME 
TEDARİĞİNDE  SORUN  VAR  MI.  BU  KONUDA  HALİL  CURA  VE  EKİBİ 
GÖREVLENDİRİLDİ.” Şeklinde kayıt bulunduğu , 

Aynı  DVD’de    “aa”  klasörü  içerisinde  yer  alan  “KAFES  EYLEM  PLANI” 
isimli klasör  içerisinde bulunan “GİZLİ”  ibareli “EK‐A GÖREV BÖLÜMÜ‐1”  isimli 
belgede;  “GÖREV  BÖLÜMÜ”  başlığı  altındaki  listede  “MARMARA  BÖLGE 
KOMUTANLIĞI” alt başlığında “Y/SKd.Bçvş. Halil CURA  : 1’inci Hücre Elemanı”  
şeklinde isminin yer aldığı tespit edilmiş, 

Bu  tespitler  2009/  969  sayılı  soruşturma  sonucunda  düzenlenen  13.01.2010 
tarihli iddianamede ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Donanma Komutanlığı  İstihbarat  Şube Müdürlüğünde  yapılan  aramalarda 
ele  geçen  dijital  veriler  üzerinde  yapılan  incelemelerde  5  nolu  hard  diskte 
D\İKK\New  Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi  sıralı  klasörleri  içerisinde    “arazi”  ve 
“inceleme”  isimli  belgelerin  bulunduğu,  “arazi”    isimli  belgenin Koramiral   Kadir 
SAĞDIÇ  imzasıyla Dz.Kur.Kd.Alb.Ali TÜRKŞEN’e hitaben, 2008 yılı Kasım ayında 
yazıldığının  anlaşıldığı,  içeriğinde  ise Koramiral Kadir  SAĞDIÇ’ın Anadolu Kavağı, 
Poyrazköy ve Riva mevkilerinde arazi yapısına ilişkin etüt çalışması yapılması talimatı 
verdiği,  Albay  Ali  TÜRKŞEN  ve  ekibinin  de  gerekli  çalışmayı  yaparak  aynı 
komutana arz ettikleri belgeler olduğu, belgelerde mühimmatlar için en uygun yerin 
2009/969  soruşturma  sayılı  dosya  kapsamında  birçok  mühimmat,  patlayıcı  ve 
merminin elde edildiği Keçilik mevkii olarak belirlendiği, ayrıca diğer bölgeler  için 
de etüt çalışmalarının bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kadir  SAĞDIÇ  adına  imzaya  açılmış  Ali  TÜRKŞEN’e  hitaben  yazılan 
yazıda  Anadolu  Kavağı,  Poyrazköy  ve  Riva  olarak  inceleme  yapılacak  arazilerin 
belirtildiği,  buraların  kullanılabileceği  faraziyesi  ile  hareket  edilerek  titiz  bir 
çalışmanın  yapılması,  görevlendirilecek  personelin  güvenilirliğine  dikkat  edilmesi  
ve yapılacak çalışmada dikkat edilecek hususların belirtildiği,  

Ali TÜRKŞEN tarafından belirtilen yazıya cevaben inceleme yapıldığına dair 
yazılan  “İnceleme”  isimli  belgede,  incelemelerin  kimler  tarafından  yapıldığı, 
incelenecek yerler ile ilgili olumlu ve olumsuz taraflarını belirtir çizelgenin yapıldığı 
ve  netice  olarak Keçilik mevkiinin  icra  edilecek  faaliyet  için  en  uygun  yer  olarak 
belirtildiği,  

Aynı yazıda Personel Kimlikleri başlığı  altında; Ercan KİREÇTEPE, Halil 
CURA ve İsmail BAK isimlerinin bulunduğu, 
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Arazi Durum Çizelgesi başlığı altında; Tahaffuzhane, Keçilik ve İncirtepe ve 
Svat Dere/Eski  SAT  Grup  Komutanlığı mevkileri  ile  ilgili  olumlu/olumsuz  olmak 
üzere durum değerlendirmelerinin yapıldığı çizelge bulunduğu görülmüştür. 

21‐24.04.2009  tarihleri  arasında  Beykoz  Poyrazköy  KEÇİLİK  mevkiinde 
yapılan  aramada  birçok  mühimmat,  patlayıcı  ve  merminin  ele  geçirildiği,  buna 
paralel  olarak  06.12.2010  tarihinde  yapılan  aramada  elde  edilen  dijital  belgeler 
arasında  bulunan  Ali  TÜRKŞEN  adına  imzaya  açılmış  “İnceleme”  isimli  belge 
incelendiğinde  faaliyetler  için  kullanılabilecek  en  uygun  yer  olarak  “KEÇİLİK” 
mevkiinin  belirtildiği,  bu  yerin  belirlenmesinde  Halil  CURA’nın  da  aktif  rol 
oynadığı,  dolayısıyla  belgenin  ele  geçen  mühimmatların  gizlenmesi  maksadıyla 
belgede  belirtilen  personel  tarafından  icra  edilen  alan/etüd  çalışmaları  olduğu, 
çalışmaların bu kapsamda yapıldığı, 

Kadir SAĞDIÇ tarafından yazılan yazı içeriğinde “buraların kullanılabileceği 
faraziyesi  ile hareket  edilerek  titiz bir  çalışmanın yapılması”  şeklindeki  ibareler  ile 
anılan yerlerde  elde  edilen mühimmatlar birlikte düşünüldüğünde  çalışmaların bu 
çerçevede gerçekleştirildiği,  

Belge  içeriğinde geçen  İNCİRTEPE mevkii  ile  ilgili olarak alınan mahkeme 
kararına  istinaden  jandarma  personelinin  de  katılımı  ile  17‐19.12.2010  tarihleri 
arasında  yapılan  arama  ve  kazı  çalışmalarında  dokuzyüz(900)  adet  uzun  namlulu 
silah fişeği, bin ikiyüz (1200) adet tabanca fişeği, Datasheet patlayıcı madde, infilaklı 
ve saniyeli fitil ile çeşitli patlayıcı maddelerin bulunarak el konulduğu, olay yerinde 
emniyet  görevlilerince  yapılan  incelemede,  bölge  ile  ilgili  olarak  rapor  içeriğinde 
belirtilen  olumlu/olumsuz  bütün  unsurların  bire  bir  örtüştüğü,  bölge  zemininin 
gizlenmeye  uygun  bitki  örtüsüne  sahip  bulunduğu,  kazı  için  yumuşak  zemin 
olduğu, kara yoluyla ulaşımın bulunduğu gibi hususların tespit edildiği anlaşılmıştır. 

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  BÖLÜMÜ    başlıklı  belgede  MARMARA  BÖLGE 
KOMUTANLIĞI başlığı altında “Dz. İşçi Tanju Veli AYDIN:1’inci Hücre Elemanı” 
şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı , 

Aynı  DVD  deki  “tn.txt”  isimli  örgütsel  kararların  yer  aldığı  dokümanda 
“T.VELİNİN  SON DURUMU?  BU MESELE  BİRAN ÖNCE NETLEŞSİN”  şeklinde 
isminin yer aldığı,  

Aynı 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, 
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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 
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 belirlenmiş, 

Bu  tespitler  2009/2167  sayılı  soruşturma  sonucunda  düzenlenen  15.03.2010 
tarihli iddianamede ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Şüphelilerden  Kemalettin  YAKAR  tarafından  halen  kullanılmakta  olan 
bilgisayarların  harddisklerinin  imajları  üzerinde  üzerinde  yapılan  bilirkişi 
incelemesinde;  
  2005\CUTTERFOTOLAR\RESİM sıralı klasör  içerisinde; Bazı sivil şahısların, 
ev ve araçların gizlice çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, 
  “denkom gönderilen cd\11” sıralı klasöründe 18 adet çeşitli mekanlarda bazı 
şahıslara ait gizlice çekildiği değerlendirilen fotoğrafların olduğu , 

“denkom  gönderilen  cd\24KAS04  DDERE  KIZ  YURDU  VE  DERNEK” 
sıralı  klasörünün  içeriğinde,  15  adet  çeşitli  mekanlara  ait  gizlice  çekildiği 
değerlendirilen fotoğrafların olduğu , 

“denkom  gönderilen  cd\KIZMESLEK  25MAY05”  sıralı  klasörünün 
içeriğinde,9  adet  çeşitli mekanlarda bazı  şahısların gizlice  çekildiği değerlendirilen 
fotoğrafların olduğu , 

“denkom  gönderilen  cd\nur”  sıralı  klasörünün  içeriğinde,  93  adet  çeşitli 
mekanlarda bazı şahıslara ait gizlice çekildiği değerlendirilen fotoğrafların olduğu , 

 “ikk2yedek\OZEL\haber  elemanı”  klasörünün  içeriğinde  bulunan  6 
sayfadan  oluşan  “Hab.Elemanı”        isimli word  belgesinde  DENİZ  KUVVETLERİ 
KOMUTANLIĞI DONANMA KOMUTANLIĞI GÖLCÜK/KOCAELİ başlıklı GİZLİ 
ibareli  EYLÜL  2001  tarihli ÖZDEN ÖRNEK Oramiral Donanma Komutanı    şeklinde 
imzaya açılmış belge içerisinde; 

Şüpheli Tanju Veli AYDIN  ile  ilgili olarak Özel Haber Elemanı kayıt formu 
ve askeri kimlik, nüfus cüzdanı, ehliyeti ve silah taşıma ruhsatının  taranmış şekilde 
olduğu , 

Aynı klasör içeriğinde bulunan 5 sayfadan oluşan “haber elemanı‐3”    isimli 
word  belgesinde  DENİZ  KUVVETLERİ  KOMUTANLIĞI  DONANMA 
KOMUTANLIĞI GÖLCÜK/KOCAELİ  başlıklı GİZLİ  ibareli AĞUSTOS  2004  tarihli 
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belge içeriğinde G.Ç. isimli şahsın “Özel Haber Elemanı” olarak görevlendirildiğine 
dair yazı olduğu,  

Ayrıca bahse konu belgenin şifreli olduğu şifreli diğer belgelerle aynı şifreye 

(1965) sahip olduğu , 

Aynı  belgenin  (Hab.Elemanı.doc),  aynı  isim  ile    (5  NOLU 
DİSK\D\İKK\haber  elemanları  sıralı  klasöründe  Hab.Elemanı.doc)  ile  diğer 
bütünlük arz eden belgeler  ile birlikte Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada 
zeminin  altındaki bölmede  ele geçen  5 nolu hard disk  içerisinde de bulunduğu,  5 
nolu hard disk içerisinde bulunan belgelerde şüphelinin kimlik ve sürücü belgesinin 
taranmış  halinin  bulunmadığı,  5  ile  numaralandırılan  hard  disk  içerisinde 
D\İKK\haber elemanları sıralı klasörlerinde başka belgelerin de bulunduğu, 

“bilgi  notu”  isimli  belge  incelendiğinde  görevlendirilmesi  teklif  edilen 
personelin  toplu olarak  isminin belirtildiği ve bunlar arasından bir kısmının altı ay 
süre ile denenerek özel haber elemanı olarak görevlendirilmesinin teklif edildiği,  

Görevlendirilen  şahıslara  “BARIŞ”,  “FENER”,  “GÖZCÜ”,  “KARTAL” 
olarak  çeşitli  kod  isimlerinin  verildiği,  “TOPLANTI200308”  “TOPLANTI221106” 
isimli belgeler incelendiğinde ise KOD isim verilen haber elemanları ile ilgili olarak  

“KARTAL  VE/VEYA    GÖZCÜ  İYİ  İLİŞKİLERİNİ  KULLLANARAK 
YÜZBAŞILAR  CAMİİ  İMAMININ  YADA  DEĞİRMENDERE  BELEDİYESİNİN 
İMKANLARI  İLE  ÇEVREDEKİLERİN  DUYACAKLARI  ŞEKİLDE  CAMİ 
HOPORLÖRLERİ  VEYA  BELEDİYE  HOPORLÖRLERİ  İLE  DİNİ  YAYIN 
YAPILMASINI  VEYA  KURAN  OKUNMASINI  SAĞLAYACAK”  “YAYININ 
DUYUMUNU  ALAN  ORTALIĞI  KARIŞTIRMAK  İÇİN,  POLİSE  İHBARDA 
BULUNACAK  ,  DERHAL  SİVİL  SAVCILIĞI  DA  ARAYARAK  POLİSE  YAPTIĞI 
İHBARI  YENİLEYECEK  VE  POLİSE  DONANMA  YA  DA  DURUMU 
BİLDİRECEĞİNİ  BUNLARIN  (AKP’Yİ  KASTEDEREK) ARTIK  HADLERİNİ  ÇOK 
AŞTIĞINI  İFADE  EDECEK.”  “TELEFON  İRTİBATI  KESİNLİKLE  YOK  !,  AYNI 
BİRLİKTE OLANLAR HARİÇ ASLA BİRBİRİNİZİ HİÇ BİR YERDE (POLİS DAHİL) 
TANIMIYORSUNUZ”  

Şeklinde  askeri görev ve  faaliyetlerle  ilgili  olmayan    ibarelerin bulunduğu,  
bu  plan  ile  ilgili  olarak  ihbar  metni  tutanağının  da  aynı  belgeler  arasında 
(D\İKK\2008 klasörü içerisinde yer aldığı ,  
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Kendisine “KARTAL” Kod  ismi verilen Tanju Veli AYDIN  ile  ilgili belgelere 
bakıldığında; 

“TOPLANTI200308” isimli belgede, 
KARTAL  VE/VEYA    GÖZCÜ  İYİ  İLİŞKİLERİNİ  KULLLANARAK 

YÜZBAŞILAR  CAMİİ  İMAMININ  YADA  DEĞİRMENDERE  BELEDİYESİNİN 
İMKANLARI  İLE  ÇEVREDEKİLERİN  DUYACAKLARI  ŞEKİLDE  CAMİ 
HOPORLÖRLERİ  VEYA  BELEDİYE  HOPORLÖRLERİ  İLE  DİNİ  YAYIN 
YAPILMASINI  VEYA  KURAN  OKUNMASINI  SAĞLAYACAK,  (EN  KISA 
ZAMANDA) 

BELİRLENECEK  GÜN  EN  AZ  BİR  GÜN  ÖNCE  ŞUBE  MÜDÜRÜNE 
İLETİLECEK (KARTAL) 

BELİRLENEN GÜN VE SAATTE ; 

KAPTAN  YÜZBAŞILARDA MİGROSTA  BULUNACAK,  FENER GÖLCÜK 
DOĞU‐1  KAPI  YAKINLARINDA  BULUNACAK,  BARIŞ  GÖLCÜK  MERKEZ 
KOMUTANLIĞI ÖNLERİNDE YAKINLARINDA BULUNACAK 

YAYININ DUYUMUNU ALAN ORTALIĞI  KARIŞTIRMAK  İÇİN,  POLİSE 
İHBARDA  BULUNACAK  ,  DERHAL  SİVİL  SAVCILIĞI  DA ARAYARAK  POLİSE 
YAPTIĞI  İHBARI  YENİLEYECEK  VE  POLİSE  DONANMA  YA  DA  DURUMU 
BİLDİRECEĞİNİ  BUNLARIN  (AKP’Yİ  KASTEDEREK) ARTIK  HADLERİNİ  ÇOK 
AŞTIĞINI İFADE EDECEK.  

YAYIN  İMKANLAR NİSPETİNDE CEP TELEFONUNA KAYIT EDİLECEK, 
HERHANGİ BİR BAŞKA CİHAZA KAYIT İŞLEMİ YAPILMAYACAK. 

SİVİL HALKLA  KONU HAKKINDA  YAPILAN  YAYIN HAKKINDA HİÇ 
BİR GÖRÜŞME VE MÜTALAA YAPILMAYACAK.”  

Şeklinde  ibareler  bulunduğu,  bu  planın  icra  edildiği,  buna  dair  yukarıda 
belirtilen ihbarın yapıldığına dair tutanağın bulunduğu,   

“TOPLANTI221106” isimli belgede, 
KARTAL,  ŞAHİN  VE  GÖZCÜ  İYİ  İLİŞKİLERİNİ  KULLLANARAK 

MAZLUM‐DER’İN  FAALİYETLERİNİ  YAKIN  TAKİP  ETMEK  İÇİN  DERNEK 
MENSUPLARI  İLE  KISA  ZAMANDA  TANIŞARAK,  EYLEMLERİNE  DESTEK 
VERECEK HER HAFTA CUMARTESİ GÜNÜ SABRİ YALIM PARKINDA YAPILAN 
EYLEMLERİNE  EŞLERİNİN  KATILMALARINI  SAĞLAYARAK  GÜVENLERİNİ 
KAZANACAKLAR.”  

BARIŞ’IN  KOORDİNESİNDE  MAZLUM‐DER’İN  KULLANABİLECEĞİ 
DAHA  SADE  VE  HALK  TARAFINDAN  KOLAY  ANLAŞILABİLECEK 
SLOGANLAR  BELİRLENECEK.  SLOGANLAR DİKKAT ÇEKİCİ VE AŞIRI  SOL 
UNSURLARI RAHATSIZ EDEBİLECEK NİTELİKTE OLACAK. 
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BELİRLENER  SLOGANLARIN  KARTAL  VE  GÖZCÜ  TARAFINDAN 
MAZLUM‐DER TARAFINDAN KULLANILMASI SAĞLANACAK. 

ARALIK  AYINDA  MAZLUM‐DER  İLE  EŞ  ZAMANLI  OLARAK  SABRİ 
YALIM  PARKINDA  EYLEM  YAPMALARI  SAĞLANACAK.  Şeklinde  ibareler 
bulunduğu,  

Belirtilen  görevlendirme  ve  toplantı  kararlarının  icra  edildiğini  gösterir 
bilgi/belge  ve  videoların  gerek  İstihbarat  Şube  Müdürlüğünün  zeminine 
gizlenmiş  bölümden  elde  edilen  kayıtlar,  gerekse  şüphelilerin  kullanımında 
bulunan bilgisayarlarda bulunduğu belirlenmiştir. 

Bunlar incelendiğinde; 

Şüpheli    Kemalettin  YAKAR’  ın  kullandığı  bilgisayarda  çekim\MUHTELIF 
FOTOGRAFLAR\IMZA KAMPANYASI sıralı klasör  içeriğinde Mazlum‐Der  ’ e ait 
binanın  fotoğraflarının ve çeşitli mekanlara   ait 7 adet  fotoğrafın olduğu,  fotoğrafta 
“EZAN SESİ KISILAMAZ”  ibaresiyle başlayıp “İMZA KAMPANYASI”  ibaresiyle 
biten pankartın asılı olduğu , 

Alınan  toplantı  kararları  içerisinde  “KARTAL,  ŞAHİN  VE  GÖZCÜ  İYİ 
İLİŞKİLERİNİ  KULLLANARAK  MAZLUM‐DER’İN  FAALİYETLERİNİ  YAKIN 
TAKİP  ETMEK  İÇİN  DERNEK  MENSUPLARI  İLE  KISA  ZAMANDA 
TANIŞARAK,  EYLEMLERİNE  DESTEK  VERECEK”  şeklinde  geçen  hususları 
doğrular nitelikte  şüpheli Kemalettin YAKAR’ın  kullanımında  bulunan  bilgisayara 
ait  harddisk  üzerinde  yapılan  incelemede  “Mazlum‐Der”  in  faaliyetlerine  ilişkin 
fotoğraf ve görüntülerin mevcut bulunduğu,  

5  ile  numaralandırılan  hard  disk  içerisinde  D\İKK\haber  elemanları  sıralı 
klasörlerinde bulunan “barış” isimli belge incelendiğinde; 

“Verdiğiniz  direktif  üzerine  birlikte  yaptığımız  çalışma  neticesinde  MAZLUM‐
DER’in “Başörtüsüne Özgürlük” eyleminde kullanılabilecek sloganları belirledik.” Şeklinde 
ibareler  bulunduğu,  devamında  Barış  ve  Fener  isimlerinin  olduğu,  sonunda  ise 
sloganların yazılı bulunduğu, 

5  NOLU  DİSK\D\İKK\GENKURBSKTAKDİMİ\MAZLUMDER  TÜRBAN 
sıralı klasörleri  içerisinde bulunan  fotoğraflarda pankartlar üzerinde yazılı bulunan 
sloganların Barış ve Fener tarafından belirlenen “Başörtüsüne uzanan eller kırılsın” 
“İhsan değil hakkımızı istiyoruz” şeklinde olduğu, 

çekim\özel  sıralı  klasör  içerisinde  “MOV_0011,  MOV_0012,  MOV_0013, 
MOV_0014, MOV_0015” isimli videolarda şüpheli Tanju Veli AYDIN ve bir bayan 
şahsın takip/kontrol şeklinde yapıldığı değerlendirilen gizli yerleştirilmiş kamera ile 
kayda alınmak sureti ile çekilmiş video görüntülerinin olduğu,  

 Videolarda  şahısların ev kiralama bahanesi  ile muhtemelen askeri personele 
ait  olduğu  değerlendirilen  evlere  ziyarete  gittikleri,  aralarındaki  konuşmalarında 
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“komutanlığa  dönüyoruz”,  “müdür  aradı”  şeklinde  ibarelerin  geçtiği  tespit 
edilmiştir. 

Şüpheli  Kemalettin  YAKAR’a  ait Maxtor  40  GB,  SN:E1GQOCHE  seri  nolu 
diskte  C\2008arşiv\h\ÇALIŞMA  SAATLERİ  sıralı  klasöründe  bulunan  “Çalışama 
Saatleri.doc”   “Görnev Belgesi.doc” ve “imza çizelgesi” “atmaca” ve “kartal” olarak 
adlandırılan bir çok excel belgesinin bulunduğu , 

çekim\özel  sıralı  klasör  içerisinde,  “MOV_0006,  MOV_0007,  MOV_0011, 
MOV_0012, MOV_0013, MOV_0014, MOV_0015” gizli çekim olduğu anlaşılan video 
çekimlerinin olduğu , 

MOV_0012 isimli videoda   Tanju Veli AYDIN’ın yukarıda verilen görevler 
kapsamında  yapıldığı  değerlendirilen  tespitlere  dair  video  görüntüsünün  olduğu 
belirlenmiştir. 

Haber  elemanı  olarak  görevlendirilen  şüpheli  Tanju Veli AYDIN’  ın  hedef 
olarak  belirlenen  kişi  ve  kurumların  ve  etkinliklerinin  gizlice  kayıt  altına  alınması 
gibi  görevlerde  kullanıldığına  dair  kamera  görüntüsünün  olduğu,  görüntüde  bir 
bayanın çantasına gizlenmiş vaziyette kamera ile bir eve girdikleri tespit edilmiştir. 

Belediye hoparlöründen   dini  içerikli yayın yapılması ve bu konunun  ihbara 
konu olması olayı ile ilgili olarak soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiştir.   

Bu kapsamda yapılan araştırmada; 

Kocaeli  İl  Emniyet  Müdürlüğü’nün  ihbar  kayıt  defterinde  belediye 
hoparlöründen    dini  içerikli  yayın  yapıldığı    yönünde  23.04.2007  tarihinde  iki, 
22.05.2007 tarihinde bir adet olmak üzere üç ayrı kayıt bulunduğu, ayrıca  02.11.2008 
tarihinde   Diyanet  İşleri Başkanlığına ait dinhizmetleri@diyanet.gov.tr adresine  ise bir 
adet mail ihbarının yapıldığı,  

İl  Emniyet  Müdürlüğüne  ihbar  yapan  telefon  numaralarının  kime  ait 
olduğuna dönük yapılan çalışmalarda;  

0.505.733....    numaralı  telefonun  Gamze  CAN  adına  kayıtlı  olduğu,  şahsın 
polis memuru  olarak Gölcük  İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde  çalıştığı,  eşinin  isminin 
İsmail  CAN  olduğu  (ihbar  kayıt  defterinde  ihbarcının  ismi  olarak  İsmail  CAN’ın 
adının  yazılı  bulunduğu),  İsmail  CAN  ile  ilgili  yapılan  çalışmalarda  Donanma 
Komutanlığı’nda  yapılan  aramada  zemine  gizlenmiş  vaziyette  elde  edilen  4  no  lu 
Diskte C\Belgelerim\MURAT  sıralı  klasöründe  bulunan  “KADROM~1.doc”  isimli 
belgede  İKK  ve  Güvenlik  Subayı  Dz.Ütğm.İsmail  CAN  (92‐7050)  olarak  kayıt 
bulunduğu, 
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0.262.414.....  numaralı  telefonun Askeri  Bölge Merkez  Komutanlığı,  Gölcük 
Kocaeli adresine kayıtlı bulunduğu,  (ihbar kayıt defterinde  ihbarcının  ismi olarak 
görevli asteğmen yazılı olduğu), 

“Belediye hoporlörleri” isimli belgede Kaptan KOD ile ilgili olarak “Durumu 
bölgedeki  polise  bildirmesi  neticesinde  polisin  elektriği  kesmek  suretiyle  sesi  kapattığı” 
şeklinde  ibareler  bulunduğu,    konu  ile  ilgili  olarak  ifadesine  başvurulan dönemin 
belediye  başkanı  ve  belediyede  teknisyeni  alınan  ifadesinde  antenlerin  kesilmesi 
sonucu anonsları durduklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır. 

Kocaeli  İl  Emniyet Müdürlüğü  ile  yapılan  yazışmalar  neticesinde,  belediye 
hoparlöründen    dini  içerikli  yayın  yapıldığı  yönünde  ihbarın  yapıldığı  dönem 
tutulan tutanaklar ve bilgisine başvurulan kişilerin beyanlarından planın icra edildiği 
ve ihbarın belirtildiği şekliyle Emniyet birimlerine ulaştırıldığı anlaşılmıştır.  

Karar  altına  alınan  ve  tutanaklardan    gerçekleştirildiği  anlaşılan  faaliyetin 
askeri  bir  faaliyet/askeri  görev  olarak  nitelenemeyeceği,sivil  vatandaşları marjinal 
sloganlar  attırarak  suç  faaliyeti  içerisine  çekmeye  çalıştıkları,şüpheli  Tanju  Veli 
AYDIN’ın,  Kemalettin  YAKAR’ın  talimatları  doğrultusunda,  kim  olduğu  tespit 
edilemeyen bayan haber elemanı ile birlikte örgütün amaçları doğrultusunda hukuka 
aykırı  olarak  üçüncü  kişilere  yönelik    olarak  kişilerin  evlerinde  görüntü    kaydı 
yaptığı,  

“TOPLANTI200308”  , “TOPLANTI221106”  isimli belgeler ve   D\İKK\2008 
klasörü  içerisinde  bulunan  belediye  hoporlörleri.doc  isimli  belgelerden  Gölcük 
Değirmendere’de  usülsüz  olarak  cami  hoparlöründen  kendileri  tarafından  yapılan 
dini yayınları gerekçe göstererek  toplumda gerilim  çıkarmayı amaçladıkları, asılsız 
ihbarlarla    suça karışmamış  insanları  suç  faaliyeti  içerisinde göstermeye  çalıştıkları  
tespit edilmiştir. 

  D )  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: 
 

Yukarıda ayrıntıları ile verilen örgütsel faaliyetlere ilişkin dokümanlar, ele 
geçen  mühimmat  ve  13.01.2010  ve  15.03.2010  tarihli  iddianamelerde  anlatılan 
eylem planları ve dosya kapsamındaki diğer delillere göre; 

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

  Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2009/1570  sayılı  soruşturma  dosyasında 
haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerden elde edilen taşınabilir bellekte kayıtlı 
diğer\Bildiriler\Bültenler klasörünün içeriğinde bulunan “Nisan Bülteni” isimli word 
belgesinin içerisinde  ; 

…………………………… 

Doğu Perinçek Başkanımızın Emirleri 

Moraller  ve  motivasyon  zirvede  tutulsun  bu  konuda  her  türlü  faaliyet  organize 
edilsin. 

İçerdekilere ve ailelerine yardımlar aksatılmasın ihtiyaca göre aidatlar arttırılsın. 

Atlas güvenlik, E. A. ve diğer emekliler hainleri bulmada aktif kullanılsın. 

Levent Bektaş’ın ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun. 

Yeni timlerin oluşturulmasını Mücahit Erakyol Albay organize etsin. 

Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı bölgelere dağıtılsın. 

Karargahın emri olmadan hiçbir operasyonel eylem yapılmayacak bu konuda son emir 
yetkisi  Levent Bektaş’ındır. 

Şeklindeki  kayıtlardan,  soruşturma  birimlerine  ulaşan  ihbarlar  ,  ihbarlar 
sonucunda ele geçen silah, mühimmat  ,     hakkında kamu davası açılan sanık Levent 
BEKTAŞ’ın  işyerinde yapılan aramada  ele geçen DVD’de yer alan  eylem planları  ile 
ortaya çıkarılan , hakkında kamu davası açılan sanıkların yer aldığı bu yapılanmanın, 
bir kısmı emekli TSK mensubu subaylardan yasa dışı amaçlara yönelik olarak Deniz 
Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan bir ekip, Ergenekon adına faaliyet gösteren illegal 
yapılanma olduğu anlaşılmaktadır.  

Şüphelilerden    Kadir  SAĞDIÇ’ın    “Kafes  Operasyonu  Eylem  Planı”  nı 
gerçekleştirecek ekipte “DANIŞMA KURULU başlığı altında “Kora.Kadir SAĞDIÇ: 
Başkan Yardımcısı” olarak görev aldığı,  

5 nolu harddiskte D\İKK\New Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi sıralı klasörleri 
içerisinde    bulunan  “arazi”  isimli  belgenin  Koramiral    Kadir  SAĞDIÇ  imzasıyla 
Dz.Kur.Kd.Alb.Ali  TÜRKŞEN’e  hitaben,  2008  yılı  Kasım  ayında  yazılan  talimatta  
Anadolu Kavağı, Poyrazköy ve Riva mevkilerinde arazi yapısına ilişkin etüt çalışması 
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yapılmasının  istenildiği,    “arazi”  isimli  belgenin  dijital  özellikleri  incelendiğinde 
belgeyi  yazan  ve  son  kaydeden  kişinin  şüpheli Hüseyin HANÇER  olduğu,  şüpheli 
Kadir  SAĞDIÇ’ın    talimatının  şüpheli  Hüseyin  HANÇER  tarafından 
hazırlandığı,Hüseyin HANÇER’in de aynı yasa dışı yapılanma içerisinde yer aldığı, 

Şüphelilerden Ali TÜRKŞEN’in   Levent BEKTAŞ’ın  iş yerinde elde edilen 3 
no’lu  DVD’de  yer  alan  “aa”  isimli  klasör  içerisinde  bulunan  “GÜNDEMLERİM” 
isimli klasör içeriğindeki “gundemlerim2” isimli Word belgesinde  “Organizede yer 
alacak  arkadaşlarımız”  başlığı  altında  diğer  bir  kısım  şüphelilerle  birlikte  “Ali 
Türkşen” olarak isminin bulunduğu , 

Şüphelilerden  Halil  CURA’nın  “Kafes  Operasyonu  Eylem  Planı”  nı 
gerçekleştirecek ekipte “MARMARA BÖLGE KOMUTANLIĞI” alt başlığında “1’inci 
Hücre Elemanı”  olarak görev aldığı,   

Şüphelilerden  İsmail  BAK’ın  “Kafes  Operasyonu  Eylem  Planı”  nı 
gerçekleştirecek  ekipte MARMARA  BÖLGE KOMUTANLIĞI  başlığı  altında  “2’inci 
Hücre Elemanı”  olarak görev aldığının tespit edildiği 13.01.2010 ve 15.03.2010 tarihli 
iddianamelerde ayrıntıları ile açıklanmıştır. 

06.12.2010 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü 
İstihbarat Kısım Amirliğine ait odada yapılan aramada 2 nolu torbada ele geçen 5 nolu 
harddiskte  D\İKK\New  Folder\Kadir  Sağdıç  Paşa\arazi  sıralı  klasörler  içerisinde  
aşağıda  yer    verilen  “arazi”  ve  “inceleme”  isimli  belgelerin  bulunduğu  “İnceleme” 
isimli belgede Personel Kimlikleri başlığı altında; Ercan KİREÇTEPE, Halil CURA ve 
İsmail BAK isimlerinin bulunduğu  tespit edilmiştir. 

5  nolu  harddiskte  D\İKK\New  Folder\Kadir  Sağdıç  Paşa\azınlık  çalışması 
sıralı  klasörleri  içerisinde  “AZINLIKLAR  EMİR”,  “Kilise”  ve  “Kiliseler”  isimli 
belgelerin  bulunduğu,  “AZINLIKLAR  EMİR”  isimli  belgenin  5 Kasım  2008  tarihli, 
Durum,  İcra,  Koordinasyon  ve  Emniyet  hususları  başlıklı  olduğu,  Ali  TÜRKŞEN 
adına  imzaya  açılmış,  bir  alt makama  hitap  eder  şekilde misyonerlik  faaliyetlerinin 
takip edilmesi amacıyla kilise/ibadethane adresleri, buralarla irtibatlı ve maddi destek 
sağlayan kişilerin ev/adres/iletişim bilgilerinin tespiti konulu olduğu ve bununla ilgili 
Ercan  KİREÇTEPE  ve  Emre  SEZENLER’in  görevlendirildiğinin  belirtildiği 
görülmektedir. 

06.12.2010 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü 
İstihbarat Kısım Amirliğine ait odada yapılan aramada,  yer karolarının vakumlu alet 
yardımıyla kaldırılması sonucu zeminin altında poşetler  içerisinde yukarıda ayrıntısı 
anlatılan  delillerin  bulunması,  delillerin  bulunduğu  yer    sebebiyle  özel  bir  önem 
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taşımaktadır.  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  önemli  Karargahlarından  birisi  olan 
Donanma Komutanlığının özel seçilerek görevlendirilmiş personeli dışında kimsenin 
girme  imkanı  bulunmayan  bir  bölümünde,  zeminin  altına  gizlenmiş  halde  bulunan 
belge  ve  kayıtların  delil  değerinin  diğer  delillere  göre  çok  farklı  değerlendirilmesi 
gerektiği  kuşkusuzdur.Özellikle  şüpheliler  Kemalettin  YAKAR,Behçet 
ALTINTAŞ,Mehmet  Cem  ÇAĞLAR  ve  Erdinç  YILDIZ’ın  delillerin  içerisinde 
bulunduğu  poşetlerle  ilgili  beyanları,  poşetler  içerisinde  ele  geçen  materyaller, 
harddiskler, CD  ve DVD’ler  içerisinde  kayıtlı  bulunan  dokümanların  delil  değerini 
artırmaktadır. Bu deliller ile ilgili tartışmalar, delillerin bulunduğu yer, bulunma şekli, 
şüpheli beyanları gözardı edilmeksizin yapılmalıdır. 

06.12.2010  tarihinde  yapılan  aramada  ele  geçen  harddisklerle  ilgili  olarak 
Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığınca , “suç unsuru olup olmadığı, bu belgelerin 
kim  tarafından ve hangi  tarihte, hangi bilgisayarda, ne maksatla oluşturulduğuna 
dair  teknik  inceleme  yapılması”  amacıyla    yaptırılan  bilirkişi  incelemesinde,  
“normal kullanıcı isimlerinden farklı bir adla kaydedilmiş ve kullanıcı ifadelerinde 
kendilerine  ait  olmadığı  beyan  edilen,  görev  fonksiyonları  ile  bağlantısı  olmayan 
toplam  943  dosya  ve  114  klasörün  tespit  edildiği,  teknik  veriler  ile  desteklenen 
bilgilere  göre  5  nolu  harddiske  en  son  kullanılma  tarihi  olarak  beyan  edilen 
28.07.2009  sonrasında  muhtemelen  sistem  tarih/saati  değiştirilmiş,  başka  bir 
bilgisayardan aktarılarak kaydedilmiş olduğu değerlendirilen dosya ve klasörlerin 
manipülatif olduğu” yönündeki tespitle ilgili olarak; 

Hakkında terör örgütüne yardım suçlaması bulunan şüphelilerin, bilirkişiler 
önünde  “harddisklerde  kayıtlı  bulunan  belgelerin  kendilerine  ait  olmadığı” 
yönündeki  beyanları  bilirkişi  raporunun  dayanağını  oluşturamaz,  yasa  dışı 
faaliyetinin  delilleri  soruşturma  makamlarının  eline  geçen  şüphelilerin  beyanları, 
olsa olsa savunması kapsamında değerlendirilebilir. 

Bilirkişi  raporundaki  “kayıtlı  belgelerin  görev  fonksiyonları  ile 
bağlantısının bulunmadığı” yönündeki tespite de  katılmak mümkün değildir. Zira 
Türk  Silahlı  Kuvvetleri  gibi  kuralları  önceden  belirlenmiş  disiplinli  bir  kurum 
personeli  olsa  bile,  yasa  dışı  faaliyet  içerisinde  yer  alan  şüphelilerce  yürütülen 
faaliyete  ilişkin  kayıtların  “görev  fonksiyonları  ile  bağlantısının  bulunmasını” 
beklemek  olanaksızdır. Hukuk  dışı  alanda  faaliyet  gösteren  şüphelilerin  içerisinde 
bulundukları  yasal  hiyerarşik  düzen,  disiplin,  mesleki  kurallar,  yazışma  usülleri 
dışına çıkması kaçınılmaz, hatta zorunludur. Belge ve kayıtların  şekli ve  içeriği, bir 
soruşturma ile karşı karşıya kalan şüphelinin savunmasında ileri sürebileceği “belge 
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ve  kayıtların    askeri  yazışma  kurallarına  uymadığı,  kendi  görevi  ile  ilgisinin 
bulunmadığı” yönündeki tezini destekler mahiyette olmalıdır. 

 Konusu  suç  olan,  işlenmekte  olan  bir  suçun  delili  niteliğindeki  kayıtların 
“görev  fonksiyonları  ile  bağlantısının  bulunmaması”,    sözkonusu  faaliyeti  suç 
haline getirmektedir. 

Bilirkişi raporundaki “SUGA” ve “ORAJ” harekat planları ile ilintili olduğu 
izlenimi  veren  toplam  144  adet  dosyanın  tespit  edildiği,  tamamının  28.07.2009 
sonrasında kaydedilmiş olduğu  ” yönündeki değerlendirme  ile ilgili olarak; 

 2002‐2003  tarihli  yasa  dışı  faaliyetlere  ilişkin  kayıtların  sonraki  tarihlerde 
harddiske  kopyalanmış  olsa  dahi,    bu  işlemin    haklarında  kamu  davası  açılan 
yukarıda  kimlikleri  yazılı  şüphelilerin  durumlarına  herhangi  bir  etkisi 
bulunmamaktadır.Zira  şüpheliler  iddianamede  bu  belgeleri  hazırlamak,  bu 
faaliyetler içerisinde yer almakla suçlanmamışlardır. 

Bilirkişi raporundaki  “mevcut verilerin hangi bilgisayarda oluşturulduğuna 
dair  bir  sonuca  ulaşılamadığı”    yönündeki  tespit  bir  normaliteyi  yansıtmaktadır. 
Zira yasa dışı  faaliyetlere  ilişkin belgelerin resmi kayıt altında bulunan,  içeriği  ilgili 
birimlerce sürekli denetlenen bir bilgisayarda hazırlanması beklenemez. 

Bilirkişi  raporundaki  “teknik  veriler  ile  desteklenen  bilgilere  göre  5  nolu 
harddiske  en  son  kullanılma  tarihi  olarak  beyan  edilen  28.07.2009  sonrasında 
muhtemelen  sistem  tarih/saati  değiştirilmiş,  başka  bir  bilgisayardan  aktarılarak 
kaydedilmiş  olduğu  değerlendirilen  dosya  ve  klasörlerin  manipülatif  olduğu” 
yönündeki  tespite  katılmak mümkün  değildir.Zira    5  nolu  harddiskin    28.07.2009 
sonrasında  kullanılmadığı  şüpheli  beyanlarından  tespit  edilmiştir.Suç  delili 
niteliğindeki kayıtların bu tarihten sonra “sistem tarih/saati değiştirilmiş, başka bir 
bilgisayardan  aktarılarak  kaydedilmiş  olduğu”  “ihtimal”  olarak  belirtilmiş, 
şüphelilerin  beyanları  ve  sözkonusu  “ihtimal”  gözönüne  alınarak  kayıtların 
“manipülatif”  olduğu tespiti yapılmıştır. Bu tespitler, ancak Mahkemenizin yapacağı 
yargılama sonucunda vereceği kararın konusunu oluşturabilir. İzah edilen nedenlerle 
bilirkişi  incelemesinin  amacını  ve  sınırlarını  aştığı  ,  Mahkemenizin  yargılama 
yetkisine girilerek değerlendirme yapıldığı kanaatine varılmıştır. 

Ele geçen harddisklerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yaptırılan 
incelemede; 

1,2,3,4 nolu harddisklerin içerisinde çok sayıda askeri plan,yazışma, kayıt ve 
doküman bulunduğu, 
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SAMSUNG marka, seri numarası S00JJ10WA74176 olan 5 nolu harddiskte 
D\İKK\New  Folder\Kadir  Sağdıç  Paşa\arazi  sıralı  klasörler  içerisinde    “arazi”  ve 
“inceleme”  isimli  belgelerin  bulunduğu,  “arazi”    isimli  belgenin Koramiral   Kadir 
SAĞDIÇ    imzasıyla Ali  TÜRKŞEN’e  hitaben  2008  yılı  Kasım  ayında  yazıldığının 
anlaşıldığı,  içeriğinde  ise  Kadir  SAĞDIÇ’ın  Anadolu  Kavağı,  Poyrazköy  ve  Riva 
mevkilerinde  arazi  yapısına  ilişkin  etüt  çalışması  yapılması  talimatı  verdiği,    Ali 
TÜRKŞEN  ve  ekibinin  de  gerekli  çalışmayı  yaparak  aynı  Komutana  arz  ettikleri 
belgeler olduğu, belgelerde mühimmatlar için en uygun yerin Keçilik Mevkii olarak 
belirlendiği, ayrıca diğer bölgeler için de etüt çalışmalarının bulunduğu, belgenin 21‐
24.04.2009  tarihleri arasında Beykoz Poyrazköy Keçilik mevkiinde yapılan aramada 
ele  geçen  mühimmatın  gömülmesi  ile  ilgili  olduğu,  çalışmada  etüdü  yapılan 
yerlerden İncirtepe  mevkiinde 18.12.2010 tarihinde yapılan aramada ayrıca patlayıcı 
madde ve mühimmat ele geçirildiği anlaşılmıştır. 

 “KAFES  OPERASYONU  EYLEM  PLANI”  nın  ekinde  bulunan  Psikolojik 
Harekat  Kampanya  Kontrol  Formu’nda  9.KAMPANYANIN  HABERLEŞME 
ARAÇLARI, YOĞUNLUĞU, ZAMAN DÜZENLEMESİ  ‐  a.Korkutucu Propaganda 
Kapsamında      başlığı  altında  sayılan  eylemlerden,  ele  geçen  silah  ve  mühimmat 
listelerinden,  ele  geçen  silah  ve  mühimmatlardan,  haklarında  kamu  davası  açılan 
sanıkların  eylem  hazırlığı  içerisinde  oldukları  ,  Beykoz  Poyrazköy’de    Keçilik  ve 
İncirtepe mevkilerinde ele geçen silah ve mühimmatın ve “Kafes Operasyonu Eylem 
Planı”  nın  ekinde  bulunan  Silah,  Mühimmat  ve  Malzeme  Listesi’nde  yazılı  silah  ve 
malzemenin  ,    suikast  planlarında  yazılı  olan  eylemlerde  kullanılması    planlanan 
silahlar ile uyum gösterdiği  görülmektedir. 

Kafes  Operasyonu  Eylem  Planı’nın  ekinde  bulunan  Psikolojik  Harekat 
Kampanya  Kontrol  Formu’nda  örgütün  hedefini  HEDEF  başlıklı  maddesinde 
Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin sorgulanarak, AKP 
Hükümeti üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmak, kamuoyunu meşgul etmek 
ve Ergenekon davası başta olmak üzere gündemi değiştirmek  olarak açıklamaktadır. 

  Aynı  belgenin    FAYDALANILABİLECEK  KİLİT  HABERLEŞMECİLER 
başlığı  altında,    Türkiye’de  yaşayan  gayrimüslimlerin  tehlike  altında  olduğu, AKP 
Hükümetinin  söz  konusu  kişilere  sahip  çıkmadığı,  dini  ayrımcılık  gözettikleri 
konusunda  kamuoyunu  yönlendirmek  amacıyla  kullanmayı  planladığı  kişi  ve 
gruplar sıralanmıştır. 

  Aynı  belgenin  a.Korkutucu  Propaganda  başlığı  altında  örgütün 
gerçekleştirmeyi planladığı eylemler maddeler halinde sayılmıştır. 
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Aynı  belgenin  b.Kamuoyu  Oluşturma  Kapsamında  başlığı  altında  saydığı 
eylemlerle örgütün ülkede kargaşa çıkarmak,farklı etnik ve dini kökenli vatandaşlara 
yönelen şiddet eylemleri ve propaganda ile toplumu bölmek, iç huzuru baltalamak, 
yurt  içinde   ve uluslararası   platformda Hükümeti zor durumda bırakmak amaçları 
doğrultusunda yol haritası belirlediği anlaşılmaktadır. 

Mart  2009  tarihli  KAFES  OPERASYONU  EYLEM  PLANI    incelendiğinde; 
Ergenekon  örgütünün    İstanbul  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 bırakılıp    ihbar 
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  birkaçının    kaçırılması,  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. 

Hakkında kamu davası  açılan  sanık Levent BEKTAŞ’ta    ele geçen planlarda 
çerçevesi  çizilen,  Koç Müzesinde  bulunan  denizaltıya  yerleştirilecek  patlayıcıların 
yoğun  öğrenci  ziyareti  sırasında  patlatılması  ,  Poyrazköy’de  Keçilik  ve  İncirtepe 
mevkilerinde  ele  geçen  mühimmatın  kullanılacağı  vahim  nitelikte  suikastlerin 
gerçekleşmesi  halinde  ülkede  darbe  zemininin  oluşturulması  için  gerekli  kaos 
ortamının oluşacağı  açıktır. 

 Levent BEKTAŞ’tan ele geçen dokümanlardan  , Ergenekon Terör Örgütünün 
gayrimüslim  vatandaşlar,  özellikle  de    Ermeni  kökenli  kişilerle  ilgili  araştırmalar 
yaptığı,  bu  kapsamda  Agos  gazetesi  abone  bilgilerini  kullandığı,  değişik  illerde 
bulunan  kiliseleri,  kiliselerin  sorumlularını  ,  adreslerini,  iletişim  bilgilerini    tespit 
ettiği  , Kafes Operasyonu Eylem Planı ve   ele geçen notlardan   Levent BEKTAŞ  ile 
irtibatlı  şüphelilerin  gayrimüslim  vatandaşlara  yönelik  eylem  hazırlığı  içerisinde 
bulundukları  ,daha  önce  Levent  BEKTAŞ’  ta  ele  geçen  dokümanlar  ile  06.12.2010 
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tarihinde  yapılan  aramada    ele  geçen  gayrimüslim  kişilere  ve  bu  kişilere  ait 
kurumlara  , mabetlere ait bilgilerin,   hakkında kamu davası açılan sanıklar  İbrahim 
ŞAHİN  ve  Fatma  CENGİZ‘  de  ele  geçen  doküman  ve  bilgilerle  büyük  ölçüde 
benzerlik gösterdiği belirlenmiştir.  

Hakkında  kamu  davası  açılan  sanık  Fatma  CENGİZ‘de  ele  geçirilen 
ZAA711131705RA13  seri numaralı 14 nolu CD  içerisinde yer alan “2006 ADALAR 
ABONE LİSTESİ.xls”  isimli Excel dosyası  ile LEVENT BEKTAŞ’a  ait  3 nolu DVD 
içerisinde  yer  alan  “2006 ADALAR ABONE  LİSTESİ.xls”  isimli  Excel  dosyasının 
aynı içerikli olduğu, hakkında kamu davası açılan sanık Levent BEKTAŞ’ta bulunan 
belgenin 31.05.2006 tarihinde oluşturulduğu ve her iki belgede de “yazan” kısmında 
“Agos”  kaydının  bulunduğu  tespit  edilmiş,  hakkında  kamu  davası  açılan  sanık 
Fatma  CENGİZ  ile  hakkında  kamu  davası  açılan  sanık  Levent  BEKTAŞ’ın  “2006 
ADALAR  ABONE  LİSTESİ.xls”  isimli  Excel  dosyasını  aynı  kaynaktan  temin 
ettikleri tespit edilmiştir. 

5  nolu  harddiskte D\İKK\New  Folder\Kadir  Sağdıç  Paşa\azınlık  çalışması 
sıralı  klasörleri  içerisinde  “AZINLIKLAR  EMİR”,  “Kilise”  ve  “Kiliseler”  isimli 
belgelerin bulunduğu, “AZINLIKLAR EMİR” isimli belgenin 5 Kasım 2008 tarihli, 
Durum,  İcra,  Koordinasyon  ve  Emniyet  başlıklı  olduğu,  Ali  TÜRKŞEN  adına 
imzaya  açılmış, bir  alt makama hitap eder      şekilde   misyonerlik  faaliyetlerinin 
takip  edilmesi  amacıyla  kilise/ibadethane  adresleri,  buralarla  irtibatlı  ve maddi 
destek  sağlayan  kişilerin  ev/adres/iletişim  bilgilerinin  tespiti  konulu  olduğu  ve 
dokümanda  bununla  ilgili  Ercan  KİREÇTEPE  ve  Emre  SEZENLER’in 
görevlendirildiği görülmektedir.  

Belgeleri  oluşturanlar  ve  oluşturma  tarihleri  birlikte  değerlendirildiğinde; 
Kafes Eylem Planı kapsamında ayrıntılı olarak hazırlanan kiliselerin adres bilgilerini 
içerir  listenin,  Kafes  Eylem  Planı  çerçevesinde  yapılan  görev  bölümü  gözetilerek, 
görev  listesi  içerisinde bulunan Ercan KİREÇTEPE ve Emre SEZENLER  tarafından 
hazırlandığı kanaatine varılmıştır. 

Dokümanlarda  ismi    bulunan  Ercan  KİREÇTEPE  hakkında  13.01.2010  tarihli 
iddianame ile silahlı terör örgütü  üyesi  olmak , cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi 
ortadan  kaldırmaya,  kısmen  veya  tamamen  görevlerini  yapmasını  engellemeye 
teşebbüs,  cebir  ve  şiddet  kullanarak  yürütme  organını  ortadan  kaldırmaya,  kısmen 
veya  tamamen  görevlerini  yapmasını  engellemeye  teşebbüs,  patlayıcı    madde 
bulundurmak  ,   6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından kamu davası açılmış olup, 
ele geçen yeni deliller yeni bir dava açılmasını gerektirmediğinden, bu  iddianamede 
şüpheli olarak yer almamaktadır. 
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Dokümanlarda  ismi    bulunan  Emre  SEZENLER  hakkında  15.03.2010  tarihli 
iddianame  ile  Ergenekon  silahlı  terör  örgütüyle  doğrudan  bağlantılı  olarak  Kafes 
Operasyonu  Eylem  Planı’  nı    hayata  geçirmek  üzere  faaliyet  yürüten  yasa  dışı 
örgütlenmenin  üyesi    olmak  suçundan  kamu  davası  açılmış  olup,  ele  geçen  yeni 
deliller yeni bir dava açılmasını gerektirmediğinden, bu  iddianamede  şüpheli olarak 
yer almamaktadır. 

Hakkında  terör  örgütü  üyesi  olmak  suçundan  kamu  davası  açılan  sanıklar 
Kadir SAĞDIÇ,Ali TÜRKŞEN, Halil CURA ve İsmail BAK’ın aynı zamanda mensubu 
oldukları     yapılanmanın amaçları doğrultusunda Beykoz Poyrazköy’de   Keçilik ve 
İncirtepe  mevkilerinde  ele  geçen  silah  ve  mühimmatın  yer  tespiti  yapılarak 
gizlenmesi  eylemine  de  katıldıkları,  şüphelilerden  Hüseyin  HANÇER’in  de  bu 
şüpheliler ile birlikte hareket ettiği, aynı yasa dışı yapılanma içerisinde yer aldığı,  

Türk  Silahlı  Kuvvetleriʹnin  kurallarına  aykırı  olarak  askeri  hiyerarşi  dışında 
Deniz  Kuvvetleri  bünyesinde  oluşan  yasa  dışı    yapılanma  tarafından  hazırlanan 
Kafes Operasyonu Eylem Planı ve ekli dokümanların , hakkında kamu davası açılan 
sanıklar Mustafa DÖNMEZ  ve    İbrahim  ŞAHİN’de  ele  geçen  silah, mühimmat  ve 
suikast  planları  ile  benzerlikler  gösterdiği,  Ergenekon  terör  örgütünün  birbiri  ile 
doğrudan  bağlantısı  bulunmayan  eylem  hücrelerini  kullanarak  toplumda  kaos 
yaratacak nitelikte sansasyonel eylemler planladığı , 

Bu nedenle  ele geçen suikast planları ve bu planları gerçekleştirme konusunda 
yeterli ve elverişli silah ve mühimmatın bulundurulması, suikastları gerçekleştirecek 
ekiplerin oluşturulması yönündeki şüpheli değerlendirilmesi sonucunda, eylemlerinin 
cebir  ve  şiddet  kullanılarak  yasama  ve  yürütme  organlarını  ortadan  kaldırmaya, 
görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçları olarak nitelendirmek gerektiği,   

İhbar  üzerine  21‐24.04.2009  tarihinde  yapılan  aramalarda  ele  geçen  silah  ve 
mühimmat  ile  06.12.2010  tarihinde Donanma Komutanlığında  yapılan  aramada  ele 
geçen  örgütsel  nitelikli  dokümanlardaki  kayıtlardan  yararlanılarak  18.12.2010 
tarihinde Beykoz Poyrazköy  İncirtepe mevkinde yapılan aramada ele geçen patlayıcı 
madde  ve  mühimmatların  şüphelilerden    Kadir  SAĞDIÇ’ın  emir  ve  talimatları, 
şüphelilerden Ali TÜRKŞEN ve Hüseyin HANÇER’in koordinesinde şüpheliler Ercan 
KİREÇTEPE, Halil CURA ve İsmail BAK tarafından yasa dışı eylemlerde kullanılmak 
üzere  gizlendiği,  şüphelilerin  mensubu  oldukları  yasa  dışı  yapılanmanın  amaçları 
doğrultusunda ruhsatsız olarak nitelikli yasak silah ve patlayıcı madde bulundurmak 
suçlarını işledikleri kanaatine varılmıştır. 
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06.12.2010 günü gelen elektronik posta ihbarı ile ilgili olarak Gölcük Donanma 
Komutanlığı  İstihbarat  İKK Güvenlik  Şube Müdürlüğü  İstihbarat Kısım Amirliğinin 
zemin kaplamaları altında bulunan materyallerin  incelenmesinde bir kısım harddisk 
ve CD’lerde  Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturması tamamlanarak kamu davası 
açılan  2007/1536,  2009/511,  2009/1498  sayılı  Ergenekon  Silahlı  Terör  Örgütü 
soruşturmaları, , 2009/969 sayılı Poyrazköy soruşturması, 2009/2167 sayılı Kafes Eylem 
Planı soruşturması, 2009/1570 sayılı soruşturma, 2010/185 sayılı Balyoz Harekat Eylem 
Planı soruşturması, 2010/1003 sayılı Askeri  Casusluk soruşturmalarıyla ilgili kayıt ve 
belgelerin  bulunduğu,  bu  ve diğer  belgelerin  şüpheliler Kemalettin YAKAR, Behçet 
ALTINTAŞ, Mehmet Cem ÇAĞLAR  ve Erdinç YILDIZ tarafından  Gölcük Donanma 
Komutanlığı  İstihbarat  İKK Güvenlik  Şube Müdürlüğü  İstihbarat Kısım Amirliğinin 
zemin  kaplamaları  altında  muhafaza  edildiği,  bu  şüphelilerin  halen  yargılaması 
devam etmekte olan terör örgütü soruşturmalarına ilişkin belge ve kayıtları, yasa dışı 
faaliyetlerde  kullanılan  cihazları,  herhangi  bir  kimsenin,  askeri  personelin 
bilemeyeceği,  yasal  belge  ve  kayıtların  muhafaza  edilmeyeceği  gizli  bölümde 
muhafaza  etmek  suretiyle  terör  örgütüne  yardım  suçunu  işledikleri  sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Şüphelilerden  Kemalettin  YAKAR’ın  kullandığı  bilgisayarda  yapılan 
incelemede  “ikk\komutan  ziyaret\Nuh  GÖNÜLTAŞ”  isimli  klasörde,  2  sayfadan 
oluşan  “Nuh  GÖNÜLTAŞ”  isimli  word  belgesinde  Nuh  GÖNÜLTAŞ  isimli 
gazeteciye  ait    özel  bilgilerin  olduğu  ,  bu  şekilde  şüphelinin  kişisel  verileri 
kaydetmek suçunu işlediği, 

Şüpheli  Tanju  Veli  AYDIN’ın,  Kemalettin  YAKAR’ın  talimatları 
doğrultusunda,  görüntülerden  kim  olduğu  tespit  edilemeyen  haber  elemanı  ile 
birlikte örgütün amaçları doğrultusunda, üçüncü kişilere yönelik   olarak  evlerinde 
gizlice görüntü  kaydı yaptığı, yasal mevzuat çerçevesinde kişilerin evlerinde gizlice 
görüntü kaydı yapılması  imkanı bulunmadığı halde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
bünyesinde  deniz  işçi  kadrosunda  görevli  bulunan  şüpheli  Tanju  Veli  AYDIN’ın 
yaptığı kayıtların yasal askeri bir faaliyet olarak değerlendirme imkanı bulunmadığı, 
eylemin yasal dayanaktan yoksun olduğu, bu şekilde şüpheliler Kemalettin YAKAR 
ve Tanju Veli AYDIN’ın  kişisel verileri kaydetmek suçunu işlediği, 

Gölcük  Değirmendere’de  usulsüz  olarak  cami  hoparlöründen  kendileri 
tarafından yapılan dini yayınları gerekçe göstererek asılsız ihbarlarda bulundukları, 
toplumda gerilim çıkarmayı amaçladıkları, sivil  toplum  faaliyeti  içerisinde yer alan 
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suça  karışmamış  insanları  bizzat  kışkırtarak,    marjinal  sloganlar  atmalarını 
sağlayarak  suç faaliyeti içerisinde göstermeye çalıştıkları  , 

Tanju  Veli  AYDIN’ın    Kemalettin  YAKAR’ın  talimatları  doğrultusunda 
içerisinde  yer  aldığı  bu  faaliyetin  yasal  askeri  hizmet/faaliyetlerle  ilgisinin 
bulunmadığı,  şüphelinin  bu  eylem  ve  faaliyetlerle  özel  hayatın  gizliliğini  ihlal  ve 
halkı suç işlemeye tahrik suçlarını işlediği sonucuna ulaşılmıştır. 

E )    TALEP  :      

5271  Sayılı  CMK’nın  250‐252.  maddeleri  gereğince  şüphelilerin 
yargılamalarının Mahkemenizin  2010/34  Esas  sayılı  dava  dosyası  ile  birleştirilmek 
suretiyle yapılarak ;  

1‐Şüpheliler Kadir SAĞDIÇ, Ali TÜRKŞEN, Halil CURA ve  İsmail BAK’ın 
eylemlerine uyan, 

 Cebir  ve  şiddet  kullanarak  TBMM’yi  ortadan  kaldırmaya,  kısmen  veya 
tamamen  görevlerini  yapmasını  engellemeye  teşebbüs  suçundan  eylemine  uyan 
TCK’nın 311/1, 

Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya 
tamamen  görevlerini  yapmasını  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçundan  TCK’nın 
312/1,  

İzinsiz tehlikeli madde bulundurmak suçundan TCK’nın 174/1‐2,  

6136  sayılı  Kanuna  muhalefet  suçundan  6136  sayılı  Kanunun  13/2,  aynı 
Kanunun Ek 5.   

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53,54, 58/9, 63. maddeleri 
gereğince CEZALANDIRILMALARINA,  

 

2‐Şüphelilerden Hüseyin HANÇER’in eylemine uyan; 

 Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak Kafes Operasyonu 
Eylem Planı’ nı  hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi  
olmak suçundan  TCK’nın 314/2, 
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Cebir  ve  şiddet  kullanarak  TBMM’yi  ortadan  kaldırmaya,  kısmen  veya 
tamamen  görevlerini  yapmasını  engellemeye  teşebbüs  suçundan  eylemine  uyan 
TCK’nın 311/1, 

Cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya 
tamamen  görevlerini  yapmasını  engellemeye  teşebbüs  etmek  suçundan  TCK’nın 
312/1,  

İzinsiz tehlikeli madde bulundurmak suçundan TCK’nın 174/1‐2,  

6136  sayılı  Kanuna  muhalefet  suçundan  6136  sayılı  Kanunun  13/2,  aynı 
Kanunun Ek 5.   

3713  Sayılı  Terörle Mücadele  Kanununun  5,  TCK’nın  53,  58/9,  63. maddeleri 
gereğince CEZALANDIRILMASINA,  

 

3‐Şüpheliler  Behçet ALTINTAŞ, Mehmet Cem ÇAĞLAR ve Erdinç YILDIZ’ın 
eylemlerine uyan; 

 Ergenekon  silahlı  terör  örgütüne  yardım  suçundan  TCK’nın    220/7. Maddesi 
delaletiyle TCK’nın 314/2, 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddele11f   ri 
gereğince CEZALANDIRILMALARINA,  

 

4‐Şüpheli Kemalettin YAKAR’ın eylemine uyan; 

 Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan TCK’nın 314/2, 

Suç işlemeye tahrik suçundan TCK’nın 214/1, 

Kişisel verileri kaydetmek suçundan TCK’nın 135/1‐2, 

3713  Sayılı  Terörle Mücadele  Kanununun  5,  TCK’nın  53,  58/9,  63. maddeleri 
gereğince CEZALANDIRILMASINA,  

5‐ Şüpheli Tanju Veli AYDIN’ın eylemlerine uyan; 

Suç işlemeye tahrik suçundan TCK’nın 214/1,  
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Kişisel verileri kaydetmek suçundan TCK’nın 135/1‐2, 53. maddeleri gereğince 
CEZALANDIRILMASINA,  

6‐ 18.12.2010 tarihinde Beykoz Poyrazköy  İncirtepe mevkiinde toprağa gömülü 
vaziyette bulunan ve adli emanetin 2011/28 sırasında kayıtlı mühimmattan; 

MKE Genel Müdürlüğünün  17.01.2011  tarihli  yazısına  göre  önceki  tarihlerde 
resmi  olarak  teslim  edildiği  bildirilen mermilerin  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığına 
TESLİMİNE, 

Tespiti  yapılamayan mühimmat  ve  bu mühimmata  ait  kutu  ve  diğer  ambalaj 
malzemelerinin TCK 54. maddesi gereğince MÜSADERESİNE,  

7‐ Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2011/ 78 sırasında kayıtlı olan, 17‐18‐19.12.2010 
tarihlerinde Beykoz Poyrazköy İncirtepe mevkii ve çevresinde yapılan kazı çalışmaları 
ve    elde  edilen  malzemeler  üzerinde  Emniyet Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  Ve 
Kimlik  Tespit  Şube  Müdürlüğü  görevlilerince  yapılan  işlemlere  ait  görüntü  ve 
fotoğrafları içeren  7 adet DVD’nin MUHAFAZASINA, 

Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2011/193  emanet  sırasında  kayıtlı  olan  ve 
şüpheliler  Erdinç  YILDIZ  ve  Kemalettin  YAKAR’ın  görev  yerinde  kullandığı 
bilgisayarlarının imajlarını içeren 3 adet hard diskin MUHAFAZASINA, 

Emanetin 2011/226 sırasına kayıtlı 5 adet Harddisk’in MUHAFAZASINA, 

Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  201/521  emanet  sırasında  kayıtlı  malzeme  ve 
eşyalardan suçta kullanılanların TCK 54. maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 

Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 16.05.2011 

 

 

                     Hüseyin AKSOY‐39635 

İstanbul Cumhuriyet  Savcısı  
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