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• Belgütay Varımlı ile konuşmasmın içeriğini değiştirmesi için görüşelim Özden Paşayı 

rahat bırakmasın 

Darbe günlükleri halledilmeli ( Sevil beyanat vermeli,, tolga'nın filmlerinin reytingleri 
yükseltilmeli vb...) 

Tanıdıklarla ilgili olaraktoplu maillerde "kurum yıpratılıyor" şeklinde kamuoyu 

oluşturulmalı bunu için tanıdıklardan " mağdur" grup oluşturmalı 

Deşifreleri öyle bir dozda verelim k i " mağdur edilen" "uğraşılan" havası verilmiş olsun 

arkadaşlarımızı yıkmasın ama "uğraşıyorlar" havası verilsin arkamıza aldığımız bu 

rüzgârla onları "sözümüzü dinleyen amirlerimiz" destekleyip kullansınlarve işte onlara 

"kurban vermedik" desinler bu ph çok önemli ve tuttu devam edelim 

Erdal paşanın karısı ile alevi dostlarımızı akademide karşı karşıya getirip farklı cephe 

oluşturalım "Erdal Paşa karısını" dövüyor diye dedikodu yayalım 

Feyyaz Paşa bizi zorda bırakırsa karısının erkek arkadaşlarını, kendi partnerlerini ve 

Nevnihalin uyuşturucu dosyalarını ve görüntülerini önüne koyalım 

Bilişim projeleri Betülhan Kahraman Cenk Ünal Alpay Çakarcan Kadir Sağdıç 

(Mehmet Aygün .... Us sivil memur genkur ile irtibatlandıracak) 

Facebook ta oluşturduğumuz isimler 

2009 2010 yılındaki top adaylarımız Şafak Yürekli Fahri Can Yıldırım Levent Görgeç 

ilgililere iletilsin 

2010 2011 yılındaki top adaylarımız Mete Varol Güneş SİNAN Topuz Barbaros 

Büyüksağnak ilgililere iletilsin 

Organizede yer alacak arkadaşlarımız 

• Ali Semih Çetin bizi taşıyacak en güçlü aday genel konsepte uygun 

• Abdullah Gavremoğlu kendini çok iyi gizledi açık vermedi Tübitaktaki gizli 

projeleri takip ediyor ermeni dostlanmızın ve Sayın Ünal İnanç ın özel referansı 

• Cem gürdeniz Serdar Okan Kırçiçek Kadir Sağdıç olmazsa olmaz üç adamımız 

bunlarla ilgili her türlü risk alınır 

• Fikret Güneş karısı vasıtasıyla Ermeni dostlarımız ve Ermeni ayağımız ve bizi 

çok iyi tatmin ediyor 

• Cem Aziz Çakmak konjekture uygun en güçlü adayımız 

• Bülent Olcay 

• Derya ön 

• Olcay Uyar 

• Bülent Şenses 

• Türker Ertürk 
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• Eyüp Ertürk 

• Sinan Ertuğrul 

• Leverıt Görgeç 
• Mücahit Erakyol 

• Ali Türkşen 

• Asaf Geyimcioğlu istihbaratı bizim adımıza çok iyi idare ediyor belli kulvardaki 

dostlarımızı da tatmin ediyoruz 

• Caner Bener 

• Ali Tatar 

• Serdar Gürkan 

• Cenk Dalkanat 

• Sualp Tayfun Atılır Dilek bu konuyu da halletti 

• Halil Özsaraç Dilek Derya yı taktı 

• Ümit Metin 

• UğurÖzkan 

• Ümit Özcan 

• Alp Kenanoğlu 

• Yankı Bağcıoğlu 

• Pınar Bağcıoğlu 

• Sebnem Aktop İlker Paşa için iyi bir kanal 

• Haldun Emanetoğlu oğlunun ve kendinin gay ilişkileri dosyalandı 

• Baha Eren paşa ile ilgili Metin Uca projesi çok iyi tuttu karısı ve kızıyla ilgili diyaloglar 

çok iyi organizenin en güçlü ayağı haline getirelim ve Baha Paşayı yukarı taşıyalım 

kullanabiliriz kendisine sunduğumuz imkânlarla bizi tatmin ediyor 

• Reşo (Reşat Akınsel) uyuşturucu işini iyi götürüyor dosyası var 

• Metin Uca medyatikliği ile işe yaradı partner çevresi genişledi kızlar(Dilek Zuhal 

Meral) kadar iş çıkarıyor 

• Projelerde kullanılacak mısyoner ayağı Astsby. Volkan Dönmez gözden 

uzaklaştırılmalı 

• Avukat Musa Kazım Özok ve Zihni Karakadılar izmitte Veli Paşanın referansı ile 

Deniz Kuvvetlehni topladılar proje tuttu Bahanın eşine avukat Mustafa Ocaklıyı 

ayarladı 

• Donanmanın ve deniz kuvvetlerinin en tepesindeki nabzı İlker- Gülnar Erkman 

Macide - Atilla (maci restoran) ve Sanver çifti ile tutuyoruz Monik İpekel (Özden 
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Paşanın irtibatı) çok memnun Cem Gürdeniz in dünürleri (Suntay ailesi) bu 

döngünün baş aktörleri 

• Manolya Güneş in çok iyi irtibatları var iyi istihbarat topluyor Veli başkan, Levent 

başkan ve Fabrikatör çok memnun kendisi Ermeni dostlarımızdan 

• Sevil Örnek bavul ticaretiyle bize ulaşması gereken dosyaları ve misafirlerimize 

ulaşacak hediyeleri partneri ileberaber (Dodi) ulaştırdı çok sadık 

• Aşağıdaki yerler hiç boş bırakılmamalı her zamanki gibi seri devam etmeli sınır ötesi 

projeler için çok önemli 

Gen. Kur. Istihbarat Bşk.(Ergun Mengi, Soner Polat, Alaettin Sevim,) 

Gen. Kur. PPB. Yunanistan Kıbrıs Daire (Ali semih Çetin, Mücahit Şişlioğlu, Fikret 

Güneş,) 

Plan Prensipler (Cem Gürdeniz, Serdar Okan Kırçiçek, Dora Sungunay,) 

• Yama Projesi: Yamaları kullanım şeklinin ve kullanacakların belirlenmesi bu konuda 

sunum hazırlanması ok'lenmesi sonrası uygulanacak (Film) 

• Harp akademilerindeki projelerimiz ve soru meselesi (Oktay çetin) için oradaki 

sürekliliğimiz için bu arkadaşların devamı önemli metin paşaya özellikle uğur paşaya 

dikte edilmeli (Tamer Şahin, Saffet Karadeniz, i Deliktaş, Devran Gamsız, S,Savaş 

Sefirtürk) 

• Koç müzesinde ziyaretçi patlaması olmalı :) sıkıntı çıkmasın Bşk takip ediyor. 

• Ahmet Kilimci(yan) güneyin nabzını çok iyi tutar otelinde iyi malzeme proje çıkartır 

karısı ile beraber ermeni dostlarımızdandır yaşar paşaya maç tüyolarını aziz başkan 

bu yolla ulaştırır 

• Evg yatırım, şirinoğlu fak. Fahrican (gdoğuluları refere eden) güçlü ayağı 

kayınbiraderi irtibat Şirinoğlu faktoring 

• Tarikatlar 

• Evrenosoğlu (Deniz Kutluk) 

• Dostluk kardeşlik (Alev Gümüşoğlu) 

• Haydar baş (Abdullah Ağar) 

• Hzb tahrir (Serdar Okan, Tufan Mimir, Cem Kaya, Hasan Gözübek, Öner Msırlıoğlu, 

Muzaffer Estelik, Astsby. Yakup Çolak,) 



• Abdullah Ağar a yardımcı olacaklar Vedat Selvitop, Bahri Toper, Gürsel Çaypınar, 

Selçuk Tunca, Erdal Altay 

• Hakikat vakfı yazı işleri müdürü İsmail Yavuz ( Özer Karabulut Paşa ile irtibatfı) 

Fındıkoğlu Paşa Sahir Erenoğlu nu vazifelendirdi. Özer Paşa bu konuda vazifeli 

• Özden Paşa ABD konsolosluğunda ADD ile beraber konferans verdi proje tuttu Lütfü 

Sancar ın kızı ve kendisi 


