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T.C. 
İSTANBUL 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
(CMK'nın 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü) 

 
BİRLEŞTİRME TALEPLİ 

Soruşturma No : 2009/827 
Esas No  : 2010/901 
İddianame No : 2010/633 
 

İ  D  D  İ  A  N  A  M E 
İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

(CMK'nın 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü) 
 
DAVACI : K.H. 
 
ŞÜPHELİ :1-GÜLSEVEN YAŞER, Hamdi  Kızı Münire'den olma, 

04/06/1939 doğumlu, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi,  
köy/mahallesi, 9 cilt, 902 aile sıra no, 2 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı Aydınevler Yıldırım Sok. Gürhan Apt. No: 32/7 
Tarabya/Sarıyer/ İstanbul ikamet eder. Halen firari. 

SUÇ :Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Hukuka 
Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek,  

SUÇ YERİ VE TARİHİ :İSTANBUL - 13/04/2009 
SEVK MADDESİ :Türk Ceza Kanunu 314/2 , 135/1-2, 53, 58/9, 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanununun 5. maddesi. 
 
ŞÜPHELİ :2-AYŞE YÜKSEL, Osman  Kızı Kadrie'den olma, 

07/03/1958 doğumlu, Yalova ili, Merkez ilçesi, Kadıköy 
köy/mahallesi, 16 cilt, 163 aile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı Yyü Lojmanları Ahşapevler No:4 Merkez/ Van 
ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Av. HÜSEYİN KARATAŞ  
SUÇ :Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 
SUÇ YERİ VE TARİHİ :İSTANBUL-VAN - 13/04/2009 
GÖZALTI TARİHİ :13/04/2009 
TUTUKLAMA TARİHİ  :17/04/2009 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK. 

250. maddesi İle Görevli)nin 17/04/2009 tarih 2009/56 
sayılı kararı 

TAHLİYE TARİHİ  :24/04//2009 
SEVK MADDESİ :Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanununun 5. maddesi. 
 
ŞÜPHELİ :3-FATMA NUR GERÇEL, Recep  Kızı Rabia 

Nermin'den olma, 14/08/1946 doğumlu,  ili, Fatih ilçesi, 
Dayahatun köy/mahallesi, 75 cilt, 545 aile sıra no, 8 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Darüşafaka Mh. 7.Gazeteciler Sitesi A-
2 Blok D.3 Sarıgazi Sancaktepe/ İstanbul ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Av. FİGEN AKGÜN - 14442 
SUÇ :Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Hukuka 
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Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek 
SUÇ YERİ VE TARİHİ :İSTANBUL - 13/04/2009 
GÖZALTI TARİHİ :13/04/2009 
SALIVERİLME TARİHİ :17/04/2009 (İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 

17.04.2009 tarihli Adli Kontrol kararı ile serbest 
bırakılmıştır.) 

SEVK MADDESİ :Türk Ceza Kanunu 314/2, 135/1-2, 53, 58/9, 63, 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5. maddesi. 

 
ŞÜPHELİ :4-HALİME FİLİZ MERİÇLİ, Tevfik  Kızı Hatice'den 

olma, 25/08/1952 doğumlu, İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, 
Osmaniye köy/mahallesi, 49 cilt, 1351 aile sıra no, 5 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Gençler Cad. No.40 D.9  Bakırköy/ 
İstanbul ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Av. HÜSEYİN KARATAŞ 
SUÇ : Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 
SUÇ YERİ VE TARİHİ : İSTANBUL - 13/04/2009 
GÖZALTI TARİHİ :13/04/2009 
SALIVERİLME TARİHİ :17/04/2009 (İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 

17.04.2009 tarihli Adli Kontrol kararı ile serbest 
bırakılmıştır.) 

SEVK MADDESİ :Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 5. maddesi. 

 
ŞÜPHELİ :5-HAMDİ GÖKHAN ECEVİT, Galip  Oğlu Kaniye'den 

olma, 07/10/1946 doğumlu, Burdur ili, Merkez ilçesi, 
Değirmenler köy/mahallesi, 8 cilt, 157 aile sıra no, 20 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Doğancılar Şair Naili Sok No:11/9  
Üsküdar/ İstanbul ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Av. VOLKAN RIŞVANOĞLU - 9919 
SUÇ : Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 
SUÇ YERİ VE TARİHİ : İSTANBUL -13/04/2009 
GÖZALTI TARİHİ :13/04/2009 
TUTUKLAMA TARİHİ  :17/04/2009 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK. 

250. maddesi İle Görevli)nin 17/04/2009 tarih 2009/56 
sayılı kararı 

TAHLİYE TARİHİ  : 10/09/2009 
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanununun 5. maddesi. 
 
ŞÜPHELİ :6-MUSTAFA NAMIK KEMAL BOYA, Dilaver  Oğlu 

Saime'den olma, 29/05/1948 doğumlu,  ili, Silifke ilçesi, 
Taşucu/Reşadiye köy/mahallesi, 82 cilt, 62 aile sıra no, 11 
sıra no'da nüfusa kayıtlı Bağdat Cad. No 251/3 Ünel Apt . 
Göztepe Kadıköy/ İstanbul ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Av. CENGİZ KAYITMAZER - 10839 
SUÇ :Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma , Devletin 

Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme, Özel 
Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek,  

SUÇ YERİ VE TARİHİ : İSTANBUL - 13/04/2009 
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GÖZALTI TARİHİ :13/04/2009 
SALIVERİLME TARİHİ :17/04/2009 (İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 

17.04.2009 tarih, 2009/56 sayılı kararı ile serbest 
bırakılmıştır.) 

SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 314/2, 327/1, 134/1, 53, 58/9, 63, 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5. maddesi. 

 
 
ŞÜPHELİ :7-ÖMER SADUN OKYALTIRIK, Orhan  Oğlu 

Solmaz'den olma, 16/10/1970 doğumlu, İstanbul ili, 
Beyoğlu ilçesi, Emekyemez köy/mahallesi, 11 cilt, 609 aile 
sıra no, 33 sıra no'da nüfusa kayıtlı Fatmakadın Sk. Suadiye 
Mah. No:10 İç Kapı No:16  Kadıköy/ İstanbul ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Av. KEMAL AĞAR - 24404 
SUÇ : Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 
SUÇ YERİ VE TARİHİ : İSTANBUL - 13/04/2009 
GÖZALTI TARİHİ :13/04/2009 
TUTUKLAMA TARİHİ  :17/04/2009 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK. 

250. maddesi İle Görevli)nin 17/04/2009 tarih 2009/56 
sayılı kararı 

TAHLİYE TARİHİ  : 25/07/2009 
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanununun 5. maddesi. 
 

:8-AYDIN ORTABAŞI, Abdülkadir Naci  Oğlu Melek'den 
olma, 03/01/1935 doğumlu, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi,  
köy/mahallesi, 13 cilt, 141 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı Ataşehir 42-B Ada Gardenya 3-12 D35 Kadıköy/ 
İstanbul ikamet eder. 

MÜDAFİİ            : Av. RECEP KÖSE – 26346  
SUÇ : Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 
SUÇ TARİHİ : İSTANBUL – 13/04/2009 
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanununun 5. maddesi. 
DELİLLER :İddia, arama-yakalama-el koyma tutanakları, iletişim tespit 

tutanakları, örgütsel içerikli dokümanlar, bilirkişi raporları, 
sorgu zaptı, emanet makbuzları, dosya kapsamı. 

 
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 

 
A-)  GİRİŞ  : 

        
 Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne  yönelik bu güne kadar yapılan soruşturma 

sonucunda,  silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen 
engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs 
etmek, halkı yürütme organına karşı silâhlı isyana tahrik etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
etmek, terör örgütüne ait silahları depolamak, genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde 
patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak, nitelikli kasten öldürmeye azmettirmek, devletin 



	   4	  

güvenliğine ilişkin belgeleri çalmak, temin etmek, yasaklanan bilgileri temin etmek, açıklamak, 
kişisel verileri kaydetmek ve bağlı pek çok suçu işlemekten şüpheli 86 kişi hakkında  
10.07.2008 tarih 2007/1536-2008/968-623 sayılı,  yine aynı soruşturmanın devamı niteliğinde 
olan 56 şüpheli hakkında 08.03.2009 tarih ve 2009/511-268-188 sayılı, 52 şüpheli hakkında 
17.07.2009 tarih, 2009/1498-751-565 sayılı iddianameler ile kamu davaları açılmıştır. 

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

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

C.Başsavcılığımızın 2009/969 soruşturma,2010/38 esas,2010/29 sayılı iddianame ile 17 
şüpheli hakkında kamu davası açılmış olup bu davada halen İstanbul 12.Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2010/34 esas sayılı dosyasında derdest bulunmaktadır. 

İddianamenin bu bölümünde Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak 
yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar elde edilen deliller ve ulaşılan sonuçlarla ilgili 
kısa açıklamalar yapılacaktır.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ERGENEKON YAPILANMASI NEDEN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR ; 
“Çeşitli kişilerin bir araya getirerek meydana getirdikleri bir örgütlenmenin Türk Ceza 

Hukuku uygulaması bakımından terör örgütü ve bir kimsenin de terör suçlusu sayılabilmesi 
için; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda,  Türk Ceza Kanununda ve yargısal içtihatlarda 
gösterilen unsurların bu örgütlenmede ve kişilerde bulunması gerekli ve zorunludur. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda bunun için aranan ölçüler kanunun 1. 
maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Buna göre; 

Örgütlenmenin cebir ve şiddet kullanarak, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 
yöntemlerinden birini kullanmayı benimsemiş olmalıdır. 

Yine örgütlenmenin Anayasamızda belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasal, 
hukuksal,  sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmeyi, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmayı, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, Devlet 
otoritesini zaafa uğratmayı veya yıkmayı veya ele geçirmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok 
etmeyi, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmayı amaçlamış 
olmalıdır. Örgütlenmenin sayılan bu hedeflerin bir ya da bir kaçını da amaçlamış olması 
mümkündür. 

Örgütlenmedeki üye sayısı en az 3 kişi olmalıdır. 
Aynı Kanunun 3. ve 4 maddelerinde doğrudan terör suçları ile terör amacıyla 

işlendiğinde terör suçu sayılan suçlar gösterilmiştir. 
Yine uygulamanın son derece haklı olarak “Silahlı Terör Örgütü” diye kabul ettiği 

“Silahlı Örgüt”ün düzenlendiği 5237 sayılı TCK.nun 314. maddesi ile bu maddenin gönderme 
yaptığı 5237 sayılı TCK.nun 220. maddesinde oldukça ayrıntılı ölçütler getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu maddeler ile getirilen silahlı terör örgütüne ilişkin düzenlemelere bakıldığında, bu 
örgütlenme sadece Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzenine karşı işlenecek suçlar 
bakımından kurulabilecektir. Bu suçlar 5237 sayılı TCK nun 302 ve 316. Maddeleri arasında 
düzenlenen suçlardır. 

Bu örgütlenme mutlaka silahlı ve en az 3 kişiden oluşmalıdır. Örgütlenmede hiyerarşik 
bir yapı, süreklilik arz eden bir sistem bulunmalı ve örgütlenme amaçladığı suçu işlemek için 
araç gereç bakımından elverişli vasıtalara sahip olmalıdır. 

Soruşturma kapsamında ele geçirilen temel ve tali örgütsel dokümanlar, tanık 
beyanları, aramalarda elde edilen ipuçlarından yola çıkılarak ele geçirilen silah, mühimmat, 
eylem planları, devletin ve uluslararası kuruluşların en iyi korunan mahallerinden çıkarıldığı 
anlaşılan ve gizli kalması gereken belgeler diğer delillerle birlikte bir bütün olarak incelenip, 
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yukarıda gösterilen ölçüler göz önüne alınarak  Ergenekon silahlı terör örgütü   nün 
değerlendirilmesi isabetli olacaktır. 

Soruşturma kapsamında ortaya çıkarılabilen şekliyle bir örgütlenmenin mevcut olduğu 
tartışılamaz açıklıkta bir olgudur. Vahamet arz eden eylemleri bir yana bırakılsa görmezden 
gelinse bile ele geçirilen temel dokümanlarına göre örgüt, hedeflerine ulaşmak için cebir ve 
şiddet kullanarak; korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinin sadece birini değil 
hepsini benimsemektedir.  

Anayasamızda belirtilen Cumhuriyetimizin temel niteliklerini yorumlamak, bunların 
uygulanmasını sağlamak ve takip etmek, Cumhuriyetimizin düzenini korumak gibi işlevler 
Anayasal bir görev olarak meşru devlet organlarına aittir. Anayasamızın açık ve herkes 
tarafından anlaşılabilecek düzenlemelerine karşın örgüt bu organları yok saymakta, 
Cumhuriyetin niteliklerine Anayasal tanım ve anlayış dışında örgütün illegal amaçlarına 
meşruiyet sağlama yönünde gayrı meşru yaklaşımlar getirmektedir. Oluşturduğu paravan 
doktrin doğrultusunda, bu yaklaşımların doğurduğu illegal sonuçları korumak için,  
benimsemiş bulunduğu terör yöntemlerini kullanmaktadır.  

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda ele geçirilen 
devletin arşivlerinde olması ve çok gizli kalması gereken aralarında iç ve dış güvenliğimize ait 
evrakın da bulunduğu binlerce sayfalık belgeler, kamu görevlilerinden TSK mensuplarına, 
işadamlarından siyasetçilere hatta Yüksek Yargı mensuplarına kadar toplumdaki her kesimden 
insanın özel hayatına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri ihtiva eden ve ancak oluşturulacak 
özel donanımlı ekipler tarafından yapılabilecek istihbari çalışmalar, fişlemeler, en üst düzeyde 
korunması gereken üst düzey devlet adamlarının koruma planları ve evlerinin krokileri, ele 
geçirilen kamu düzenini ve toplumsal barışı bozmaya yönelik olarak vatandaşların kalabalık 
biçimde birlikte bulundukları alışveriş merkezleri ve üst geçitlere ilişkin eylem planları 
düşünüldüğünde, örgütün Devlet otoritesini zaafa uğratılması veya yıkılması veya ele 
geçirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesinin amaçlanmasının, iç ve dış güvenliğimiz 
bakımından ne derece büyük bir tehdit oluşturduğunu apaçık gözler önüne sermektedir. 

Soruşturma kapsamında yakalanan örgüt mensuplarının sayısı nedeniyle örgüt, 
Kanunda gösterilen “en az 3 kişinin mevcudiyeti” koşulunu fazlasıyla taşımaktadır. 

Soruşturma kapsamındaki örgüt, Terörle Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinde 
gösterilen ve doğrudan terör suçları arasında bulunan 5237 sayılı TCK.nun 311. maddesinde 
düzenlenen Yasama Organına karşı ve 312. maddesinde gösterilen Yürütme Organına karşı 
suçu işlemek üzere kurulmuştur. Yine örgüt Terörle Mücadele Kanunu’nun 4. maddesinde 
gösterilen suçları da örgütün faaliyeti cümlesinden işlemekte, ayrıca gelecekte de işlemeyi 
amaçlamaktadır. 

5237 sayılı TCK.nun 314. maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütü yukarıda 
gösterildiği gibi, maddenin TCK’nda yer aldığı kısmın 4. ve 5. bölümlerinde yazılan suçları 
işlemek üzere kurulabilir. Örgütün işlemeyi amaçladığı suçlar bahsedilen bu kısmın 5. 
Bölümünde bulunmaktadır. 

Silahlı bir örgüt olduğunda kuşku bulunmayan bu örgüt çok sayıda, vahim nitelikte, 
illegal yollardan örgüte sağlanmış bulunan ve tabancadan uzun namlulu tüfeğe, el bombasına 
kadar her türlü silah ve mühimmatı örgütün amaçları doğrultusunda kullanmakta, gelecekte 
eylemlerinde kullanılmak üzere saklamaktadır. Silahların çeşitliliği, miktarları ve arz ettiği 
vahamet ile sağlanma şekilleri örgütün Yasama organını ve Yürütme organını cebren ortadan 
kaldırarak veya çalışamaz duruma getirerek Terörle Mücadele Kanununun 1. Maddesinde 
belirtilen “Devlet otoritesini zaafa uğratmayı veya yıkmak veya ele geçirmek” hedefini 
gerçekleştirmek bakımından ne kadar kararlı ve yeterli olduğunu göstermektedir. 

Temel dokümanlarında belirtildiği gibi örgüt, oluşturulan hiyerarşik yapı iş bölümüne 
ve uzmanlığa dayalı olarak süreklilik gösteren bir sisteme kavuşturulmuştur. 
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Türkiye Cumhuriyeti, bölünmez ülkesi ve yıkılmaz devleti ile, bölücü ve yıkıcı terör diye 
adlandırılan iki ana terör koluna karşı kararlı ve başarılı bir mücadele vermektedir. Mücadele 
sürecinde terörün ortaya çıkış şekline göre beliren terör örgütü kalıplarının sınırları 
belirginleşmiş ve bunlarla mücadelede eşsiz bir uzmanlık sağlanmıştır. Ancak  Ergenekon 
silahlı terör örgütü    hem amaçları doğrultusunda doğrudan ya da paravan ve taşeron 
yapılarla faaliyetlerine devam etmiş hem de bilinen terör örgütü kalıpları içerisine girmekten 
kaçınmıştır. Böylece Devletin terörle mücadeledeki sarsılmaz kararlılığını icra eden güvenlik 
görevlileriyle karşılaşmaktan fevkalade sakınarak, varlığının fark edildiği durumlarda da her 
türlü dezenformasyon yöntemlerini kullanarak gizlenmesini bilmiştir. 

 Ergenekon silahlı terör örgütünün anlaşılıp kavranabilmesi için bölücü ve yıkıcı diye 
adlandırılan terör örgütlerinden farklı olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.  Ergenekon 
silahlı terör örgütü    bilinen dini motifli veya Marksist Leninist metotları benimsemiş terör 
örgütlerinden ideolojik olarak farklı bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yapı temelde, 
Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin örgütün amaçları doğrultusunda istismarına, örgütün 
amaçları doğrultusunda netice vermeyen demokratik tercihlerin gayrı meşru sayılmasına ve 
sonuçlarına karşı açık veya örtülü cebri mücadele verilmesine dayalıdır. Örgütün üye 
profilinin çeşitliliği, ancak örgütün amaçları dikkate alındığında anlaşılabilir. Amaç Yasama 
ve Yürütme organlarının cebren ortadan kaldırılması veya çalışamaz duruma getirilmesi 
olduğunda, itiyadi suçluların, esrar kullanıcılarının, mafya mensuplarının, gazetecilerin, 
devletin emekli ya da halen görevde olan memurlarının, benzemez, benzetilemez ve normal 
koşullarda bir araya gelmez kimlikteki başka kişilerin örgütün amaçları doğrultusunda iş 
bölümü ve  hiyerarşi  içerisinde bir örgüt yapısı etrafında bir arada tutulmaları zorunlu 
olmaktadır. Bu bağlamda Cumhuriyet Gazetesine bomba atılması ya da Danıştaya yapılan 
menfur saldırı örnekleri ele alındığında, soruşturma kapsamında ortaya çıkan verilerden 
hareketle; bu eylemlerin yapılması, kamuoyunun örgütün amaçları doğrultusunda 
yönlendirilmesi, eylemden hemen sonra yapılan ve yaptırılan acil ve olgusal gerçekliğe uygun 
olmayan açıklamalar ve benzeri tüm faaliyetler örgütün amacına ulaşabilmek için sahip olması 
gereken üye profilinin bilinen terör örgütlerinin üye profilinden farklı olması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Ayrıca bir kısım örgüt mensuplarının kılık ve kıyafetlerini değiştirerek 
İstanbul’daki bazı dini gruplara örgütün amaçları doğrultusunda sızmaları, bir kısım örgüt 
mensuplarının da Ankara’da Hizb-ut Tahrir örgütüne sızmaları bilinen terör yöntemleriyle 
açıklanamayacaktır. Bu nedenlerle  Ergenekon silahlı terör örgütünü    ülkemizde bu güne 
kadar ortaya çıkarılmış terör örgütlerine bakarak değerlendirmeye çalışmak sığ ve sonuçsuz 
bir çabadan öteye geçemeyecektir. 

Soruşturma sonucunda bir kısmı ortaya çıkarılan  Ergenekon silahlı terör örgütünün,    
gerçekleştirdiği bir eylemden sonra ankesörlü telefondan gazeteleri arayıp eylemi üstlenmesi 
ya da elinde kaleşnikofla kırlardan kentlere yürümek isteyen kişilerden  oluşan kadrolara sahip 
olmasını beklemek Devletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeyi algılayamamış olmakla eş 
değerdedir.  

Yukarıda gösterilen ölçüler ve bu ölçüler bakımından yapılan değerlendirmelere göre;  
Ergenekon silahlı terör örgütü    Terörle Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı TCK hükümlerine 
göre silahlı bir terör örgütüdür. Bunun doğal sonucu olarak ta bu örgütün mensupları hem 
mensubiyetleri bakımından hem de mensubu bulundukları örgütün işlemeyi amaçladığı suçlar 
bakımından terör suçlusudurlar.”  

Ergenekon terör örgütünün  yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen nihai amacını 
gerçekleştirmek için “araç” olarak benimseyip kullandığı yöntemlerden biride “Sivil Toplum 
Kuruluşlarının kontrol altına alınması ve yönlendirilmesidir.” 

Haklarında kamu davası açılan sanıkların bazılarından ele geçirilen  örgütsel 
dokümanların “Sivil Toplum Kuruluşlarının kontrol altına alınması ve yönlendirilmesi” ilgili 
bölümleri aşağıda belirtilmiştir; 
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“Devletin Yeniden Yapılanması Üzerine–25 Kasım 1999” başlıklı 
11 sayfadan oluşan bu dokümanın bazı bölümlerinde özetle;  

“ Durum ve amaç” başlığı altında; “…Türkiye’nin son 50 yıl içinde Kemalist Devrim 
yapısından çıkartıldığı, Cumhuriyetin kurumları ve ilişkilerinin büyük ölçüde yıkıma 
uğratıldığı, Cumhuriyetin yeniden kazanılması için Atatürk’ün altı ok programıyla yeniden 
örgütlenmesi gerektiği, Cumhuriyet’in yeniden yapılanması için silahlı gücünün olduğu, 
bütün meselenin, yeniden yapılanmanın diğer ayaklarını teşkil eden Meclis, Hükümet, Yargı 
ve Halk örgütlenmesi olduğu…”  

“Cumhuriyet devrimi hükümeti için seferberlik” başlığı altında; “…Yapılan bütün 
saptamaların, Türkiye’yi yeniden Kemalist Devrim rotasına sokacak bir Cumhuriyet Devrimi 
hükümetinin kurulmasını zorunlu kıldığı, Türkiye’nin sorunlarının bugünkü iktidarları 
yönlendirerek çözülemeyecek kadar ağırlaştığı, 28 Şubat’ın bir tür üçüncü meşrutiyet rolü 
oynadığı, meşrutiyetin arkasından Cumhuriyet’in gelmesinin kaçınılmaz olduğu ve bugün de 
öyle olduğu, Cumhuriyet Devrimi Hükümetinin kurulmasının kaçınılmaz olduğu, bu hedefe 
ulaşmak için de ideolojik hegemonya ve halk örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi gerektiği…”  

“Öncü örgütlenme” ve “Milli teşkilatın öncü örgütlenmesi” alt başlıkları altında; 
“…Cumhuriyet iktidarının kurulması sürecinde, ideolojik hegemonyanın gerçekleştirilmesi ile 
halk örgütlenmesinin inşasının birlikte yürütüleceği, bu iki görevin strateji ve taktiğini 
belirleyecek ve eş güdüm içinde yürütülmesini sağlayacak bir öncü örgütlenme gerektiği, bu 
öncü örgütlenmenin sivil ve asker öncülerden oluşacağı, öncü örgütlenmenin bir ya da birden 
fazla partinin oluşturduğu bir güç birliği olabileceği…”  

“Cumhuriyet aydınlarının örgütlenmesi ve harekete geçirilmesi” başlığı altında; 
“…Kemalist devrimin gerçekleşmesi için Kemalist ideolojiyi benimsemiş aydınlara ihtiyaç 
olduğu, bu nedenle Cumhuriyet’in kendi aydınlarının uygun örgütlerde, araştırma 
kurumlarında ve akademik çevrelerde örgütlemesi gerektiği…”  

“Teori ve program merkezi: Avrasya Enstitüsü” başlığı altında; “… Cumhuriyet 
devrimi hükümetini kurmak ve Kemalist devrimi tamamlayabilmek için hem sivil ve askeri 
öncülerin, hem de kitle önderlerinin eğitilmesi gerektiği, bunun içinde program ve siyaset 
üretilmesi gerektiği, bu faaliyetlerin kurulacak bir teori ve program merkeziyle olabileceği, 
bu merkezin de “Avrasya Enstitüsü” adı altında kurulabileceği…”  

“Medya araçlarının örgütlenmesi” başlığı altında; “…Cumhuriyetin ideolojik 
hegemonyası ve kamuoyuna önderlik etmesi için doğrudan önderlik ettiği gazete, televizyon, 
radyo ve dergilerin örgütlenmesi gerektiği…”  

“Halkın örgütlenmesi” ve “Kitlelerin örgütlenmesi” başlıkları altında; “… Halkın 
örgütlenmesinin iki yolla olacağı, bunlardan birincisinin siyasal iktidar amaçlı öncü 
örgütlenme, ikincisinin ise halka önderlik etmesini sağlayacak olan halk örgütleri olduğu, 
bunların ise işçi ve memur sendikaları, esnaf, sanatkâr, tabip, mühendis, mimar ve avukat 
odaları gibi kuruluşların olacağı, bunların yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 
Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), ÇAĞDAŞ YAŞAM DERNEĞİ (ÇYDD), Pir Sultan 
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Abdal Kültür Derneği (PSAKD) gibi ideolojik yönelişli örgütlerle olacağı, ayrıca gençliğin 
kitlesel örgütlenmesi ile gerçekleştirileceği…”  

“Sonuç” başlığı altında; “…Yeniden yapılanma için çok önemli saptamaların 
yapıldığı Türkiye halkının 21. yüzyılın başında ikinci büyük atılımı gerçekleştireceğinin…”  
belirtildiği anlaşılmıştır. 

“Lobi - Aralık 1999 İstanbul” başlıklı 
25 sayfadan oluşan bu dokümanın bazı bölümlerinde özetle;  

“Giriş” başlığı altında; “…Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren 
Ergenekon’a bağlı sivil unsurların örgütlenmesi zorunluluğu olduğu, bu faaliyetinde lobi 
adı verilen gizli örgütsel çalışma ile yapılacağı,  Lobinin faaliyetlerinin siyasi otorite 
grupları ile dış kaynaklı iş birlikçi sözde sivil toplum örgütlerinin bölücü ve yıkıcı 
girişimlerini etkisiz kılacağı…”  

“Amaç ” başlığı altında; “…Öncelikle yabancı ülkelerin Türkiye’de faaliyet gösteren 
sivil toplum örgütlerinin, Türkiye Cumhuriyetini bölerek yıkmayı, başaramaz ise de 
çıkarlarına yönelik yönlendirmelerle bir anlamda yönetebilmeyi hedef aldığı, yabancı sivil 
toplum örgütlerinin Türk halkının demokratik haklarını kullanabilmek amacıyla kurdukları 
sözde sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar, medya ve benzer faaliyetlerini de finanse 
ederek kendilerine yerli işbirlikçiler oluşturdukları ve sonuçta rejim karşıtı fundamantalist 
görüşün iktidar olabildiği,  bu iktidara son veren koşulların oluşturulabilmesi için büyük ve 
olağanüstü bir karşı çaba gereği doğduğu ve sonucunda dış ülke otoriteler ile yerli 
işbirlikçilerinin tarih önünde sivil darbe tezgâhı, Türk Silahlı Kuvvetleri dayatması olarak 
tanımlama cüretini gösterebildikleri 28 Şubat sürecinin yaşandığı…, …lobinin göstereceği 
faaliyetler ile daha kolay ve sağlıklı istihbarat toplanacağı, kontra senaryolar üretileceği, 
kamuoyunun Kemalist ideolojiye ve ulusal çıkarlara uygun sivil hareketi sahiplenerek 
katılımını sağlayabileceği… , … etnik-fundamantalist-bölücü-yıkıcı unsur ve oluşumlar içine 
çekilmek istenen gençliğin böylece tuzaklara düşürülerek kullanılmasının önüne geçilmesini 
sağlayacağı…”  

“Kapsam” başlığı altında; “… Lobinin yapılanması ve tüm faaliyetlerinin mevcut 
hukuk platformu içerisinde yapılacağı, lobinin her girişiminin kendi içinde oluşturulan hukuk 
birimi tarafından yasal koşullara uyumlu hale getirileceği …, …  lobi geniş halk kitlelerine 
yönelik çalışmalarında özellikle gençlerin Kemalist ideolojiye ve ülke çıkarları doğrultusunda 
yeniden örgütlenmelerini sağlamasının tasarlandığı…”   

“Politika” başlığı altında; “…Lobi’nin prensip olarak hiçbir zaman doğrudan 
doğruya toplumsal eylemler içersinde yer almaması, oluşturacağı sivil toplum kuruluşlarının 
etkinlik ve eylemler düzenlemesini organize ve kontrol eden güçlü bir mekanizma olarak 
kalması gerektiği…”  

“Hedef” başlığı altında; “…Lobi’nin öncelikle ticari şirketler aracılığı ile ekonomik 
güç kazanması, ardından kuracağı vakıf ile de ekonomik gücünü artırma çalışmalarına 
yönelmesi … , …bu çerçevede ülke ekonomisini elinde tutan ve kişisel çıkarları adına ulusal 
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çıkarları hiçe sayabilen çok uluslu şirketler ile ortakları olan güçlü holdinglerin 
faaliyetlerinin kontrol altına alınması …,…bunun yanı sıra güçlü ticari kuruluşlarda 
kadrolaşma sağlanabilmesi, yine aynı amaçla bir güvenlik şirketi kurularak iş adamlarının 
güvenliğinin sağlanabilmesi ve böylece her alanda kadrolaşma gerçekleştirilmesinin 
gerektiği…, … mafya gruplarının tümüyle yeniden gözden geçirilmesi, deneyimli mevcut 
grupların karşısına yeni ve güçlü bir grup oluşturularak denetim ve kontrol altına alınmasının 
sağlanması gerektiği…”  

“Yöntem” başlığı altında; “ …Lobi’nin prensip olarak hiçbir girişim ve eylemin 
içerisinde yer almaması, siyasetten tümüyle uzak bir yapı olarak faaliyet göstermesi, ayrıca 
tüm çalışma ve faaliyetlerinde gizlilik prensiplerine sadık kalınması gerektiği…”  

“Organizasyon planı” başlığı altında; Lobi’nin organizasyon planının anlatılarak bu 
yapının aşağıda yazılı şekilde oluşturulduğu,  

1-Merkez 

2-Araştırma ve bilgi toplama 

3-Analiz ve değerlendirme 

4-Finans ve ticaret 

5-Kültür ve bilim 

6-Teori ve senaryo 

7-İletişim ve propaganda 

8-Hukuk 

9-Uluslar arası ilişkiler   

“Merkez” başlığı altında; “…Lobinin merkezinde görev alması için Ergenekon 
tarafından atanmış güvenilir beş sivil yönetici bulunacağı…”  

“Araştırma ve bilgi toplama” başlığı altında; “…Araştırma ve bilgi toplama 
departmanının merkez üyelerince seçilmiş bir başkan ve on kişilik yardımcı kadrodan 
oluşacağı, bu birimin görevinin ise Lobi’nin amaçları doğrultusunda istihbarat verileri 
toplamak, arşivlemek ve merkeze sunmak olduğu…”  

“Analiz ve değerlendirme” aşlığı altında; “…Analiz ve değerlendirme departmanının 
bir başkan ve beş kişilik yardımcı kadrodan oluşacağı, bu birimin görevinin ise elde edilen 
istihbarat verilerinin analiz raporlarının hazırlanması olduğu…”  

“Finans ve ticaret” başlığı altında; “…Finans ve ticaret departmanının bir başkan ve 
altı kişilik yardımcı personelden oluşacağı, bu departmanın ticari koşulları yakından 
izleyeceği ve ticari faaliyet ve yatırım alanlarını belirlemeden sorumlu olduğu…”  
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“Kültür ve bilim” başlığı altında; “…Kültür ve bilim departmanının bir başkan ve altı 
yardımcı personelden oluşacağı, bu departmanın bilimsel ve kültürel gelişmeleri yakından 
izlemesi gerektiği…”  

“Teori ve senaryo” başlığı altında; “…Teori ve senaryo departmanının bir başkan ve 
beş senaristten oluştuğu, bu departmanın görevinin ihtiyaç duyulması halinde elde edilen 
analiz raporlarından yararlanarak kontra teori ve senaryolar üretmek olduğu, ulusal 
çıkarlara aykırı teori ve senaryoların çürütülmesinde belirleyici rol oynayacağı, kültürel 
bilimsel senaryo kurguları ile kamuoyunun ajite edilmesinin önüne geçecek argümanlar 
üreteceği ve medya kuruluşlarının yönlendirme çalışmalarına katkıda bulunacağı…”  

“İletişim ve propaganda” başlığı altında; “…İletişim ve propaganda departmanının 
bir başkan ve beş yardımcıdan oluştuğu, bu departmanın görevinin, amaçlara uygun olarak 
medya kuruluşlarını bilgilendirmek, yönlendirmek ve bu yolla kontrol altında tutmak olduğu, 
ayrıca faaliyetlerde amaçlara uygun kamuoyu oluşturulması ve kamuoyu desteğinin 
sağlanması çalışmalarını yürüteceği…”  

Hukuk” başlığı altında; “…Hukuk departmanının bir başkan ve beş yardımcıdan 
oluştuğu, organizasyonun girişim ve faaliyetlerinin mevcut yasaların hukuksal temeline 
dayandırılabilmesi çalışmalarını yürüteceği…”  

“Uluslararası ilişkiler ” başlığı altında; “…Bu departmanın bir başkan ve altı 
yardımcıdan oluştuğu, görevinin ise organizasyonun uluslar arası alanlardaki faaliyetlerini 
sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlamak olduğu…”  

“Kadro ” başlığı altında; “…Lobi yapılanmasında yalnızca sivillerin yer alacağı ve 
köprü elaman aracılığı ile Ergenekon”a bağlı faaliyet göstereceği…”  

“Eleman profili” başlığı altında; “…Lobi örgütlenmesi içersinde yer alacak 
elemanların çağa ayak uydurabilecek donanım, bilgi ve deneyimine sahip olması gerektiği, 
özellikle sistemle barışık olmayan, aradığını bulamamış yapıdaki kişiliklerden seçilmesi 
gerektiği…”  

“Birim başkanları” başlığı altında; “…Örgütlenme içinde departmanların işlev ve 
amaçlarına uygun, konusunda deneyim sahibi kişilerin tercih edilmesinin gerektiği…”  

“Köprü personel” başlığı altında; “…Ergenekon tarafından atanacak iki sivilin 
mutlaka başka kuruluşlarda görevli olanlar arasından seçilmesi gerektiği, böylece gizliliğin 
korunmuş olacağı…”  

“Finans” başlığı altında; “…Lobi’nin faaliyetlerinin finansının başlangıç noktasında 
Ergenekon tarafından karşılanması, sonrasında ise oluşturacağı şirket ve vakıflarla kendi 
finansını sağlaması gerektiği…”  

“Ticari şirket faaliyetleri” başlığı altında; “…Organizasyonun kısa süre içinde 
belirleyeceği alanlarda ticari şirketler kurup yönetmesi ve giderek artan finans kaynaklarına 
sahip olması gerektiği…”  
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“Vakıf faaliyetleri” başlığı altında; “…Organizasyonun mutlaka birkaç vakıf 
oluşturması gerektiği, oluşturulan bu kurumlar aracılığıyla uluslararası ilişkilerin 
kurulacağı, arıca fundamantalist faaliyetler doğrultusunda kurulan çeşitli vakıfların yurt içi 
ve yurtdışında halktan para toplayarak güçlenmesinin önüne geçilmesinin aynı kulvarda 
kurulacak naylon bir vakıfla mümkün kılınacağı…”  

“Genel değerlendirme” başlığı altında  “ …21. yüzyılda ülkelerin kaderlerini siyasi 
aktivitelerden daha çok ve kesin olarak ekonomik güçlerin belirleyeceği, bu nedenle Lobi’ nin 
ilk adımlarını ekonomik alanda atmasının ve ekonomik alanda giderek güç kazanıp 
denetleyici ve belirleyici unsura dönüşebilmesinin en önemli ve birincil amaç olması 
gerektiği, ikinci hedef olarak da Türk toplumunun Kemalizm ve ulusal çıkarlar doğrultusunda 
yeniden yapılandırılması çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği…”  

 “Sonuç ve öneriler” başlığı altında da; “…Emir ve tensiplerinize sunulan bu 
çalışmamıza Masonik Bilderberg Örgütü, Alman Nazi örgütlenişi, İngiliz istihbaratının örtülü 
örgütlenme modelleri ve bazı Avrupa ülkelerinin sivil toplum örgütlenişleri ile doğu kaynaklı 
bazı istihbarat ve siyasi örgütlenmeleri kaynaklık etmiş ise de, yapılandırılmasının 
planlanması ile hiçbir benzerliği olmamasına özen gösterilmiştir. …” yazdığı görülmüştür. 

              Ergenekon silahlı terör örgütünün temel örgütsel dokümanlarında,haklarında kamu 

davası açılan  bir kısım sanıklardan ele geçirilen bazı belgelerde, şüpheli sıfatıyla alınan 

beyanlarda, Çağdaş Eğitim Vakfı(ÇEV) ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) ve 

bazı mensuplarının adının geçmesi,Ergenekon terör örgütüyle bağlantılarının bulunduğuna 

dair kuvvetli suç şüphesi ve emarelerin tespit edilmesi üzerine 12.04.2009 tarihinde İstanbul 

13.Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi Hakimliğince verilen arama-el koyma   kararı üzerine 

13.04.2009 tarihinde operasyon gerçekleştirildiği, Çağdaş Eğitim Vakfı(ÇEV) ile Çağdaş 

Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD)’nin genel merkezi  ve  şubelerinde  mahkeme kararına 

istinaden arama işlemi icra edildiği, şüpheliler Ayşe Yüksel,Hamdi Gökhan Ecevit,Ömer 

Sadun Okyaltırık,M.Namık Kemal Boya, Fatma Nur Gerçel,Halime Filiz Meriçlinin   

yakalandıkları,ÇEV başkanı Gülseven Yaşar’ın ise yurtdışına firar ettiği  anlaşılmıştır.  

          İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğince verilen arama-el koyma  kararı  

üzerine  gerçekleştirilen arama sonucunda,Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy 

Şubesi’nden ele geçirilen MAXTOR marka, Seri numarası 25B6201H10T7IY olan hard disk 

üzerinde; 

         “2008 toplantıözeti.doc” isimli word dosyasının iki sayfadan ibaret olduğu       
görülmüş ve içeriği aynen  aşağıya çıkartılmıştır.  

Yönetim Kurulu Toplantı özeti; 

• “Öğrenci evlerinin sayısını arttırılırken TAÇ-DER’e özel önem verilmesi 
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• Kız ve erkek arkadaşlarımızın rahatlıkla birlikte kalacakları semtlerin ve konutların 
seçimine özen gösterilsin. Evlerde kutsallar açıkta bulunmayacak. 

• Bölge projelerinde Ermeni, Süryani, Keldani, Yezidi zenginliğimizden yararlanmayı 
ve onları çağdaş yaşam bilincine kavuşturmayı AB benimsiyor. Rotarakların lobileri 
ve fon konusundaki destekleri bir bilinç göstergesi. 

• Yönderlik başarılı bir deneyimdi. Yeditepe ile koordinasyona ve Bedrettin beyin 
görüşlerinin alınması özel önem verilecek. 

• Polis içinden gelen bilgilere göre araç yakanlar nedeniyle burslar konusunda 
daha dikkatli davranmak zorundayız. Türkan abla gerekirse kayıt silinsin ama 
bursta kesintiye gitmemeliyiz görüşünde. Acil durumlarda yalnızca Türkan ablanın 
belirlediği listedeki polis müdürleriyle görüşülecek. 

• Burslarla ilgili listelerde köken raporları dikkate alınacak, güncellemeler bilgi 
işlem merkezine iletilecek.  

• Burs verileceklerde mevcut ölçüler aranmaya devam edilecek. Belirlenen 
kökenlilerden Batıya eğitime gelenlere destek sürdürülecek. 

• Güneydoğuda DTP’li belediyelere yardımcı olunacağı kendilerine iletilecek, 
projelerimiz konusunda destekleri alınacak.  

• Alevi köy ve ailelerin kazanılması çalışmaları sürdürülecek. Sünnilerce asimile 
edilmemiş olanlar hedefimiz. Dinle ilişkisi olmayacak.  

• Bölgenin otantik sahipliğini kanıtlayan Ermeni taşınmazları ve eserleriyle ilgili özel 
çalışma yapılacak. Uygun taşınmazların yurt ve okul olarak kullanılmasına devam 
edilmesi için ek kaynak ayrılacak. 

• Eleştiriler var. Burs verilenlerden mezun olunca kapanan olmuş. Bunlar çok önemli. 
Bu tip durumlar burs verenleri etkiliyor. Hanzade hanım ve teşvikçisi olduğu burs 
veren grubu rahatsızmış. Çok dikkat edelim. 

• Faaliyetlerin kanıksanması açısından Devlet kurumları ile ortak yapılan faaliyetler çok 
önemli. Kabul görecek proje ve faaliyetlerin tasarlanmasını sağlayalım.   

• Çağdaş vali ve kaymakamlarla temasa geçilerek destek istenecek. Devletin 
imkanlarının faaliyetlerimize akıtılması sağlanacak. 

• Yurtdışından gelen paralar kesinlikle kayıtlara geçirilmeyecek. Güvenilir üyelerin 
İsveç hesapları bu amaçla kullanılacak. 

• Yeni bir süreç için dinci cemaat evlerinden uzantılar gerekiyor. Bu konuda hem 
özendirme ve seçme uğraşısını sürdürmeli hem nüfuz eden yeşil kardelenlerin 
izlenmesi, 
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• Faaliyetlerimizi engelleyebilecek dinsel-şoven-kültürel dogmaların giderilmesine 
yönelik olarak eğitimlerde doğal cinsellik ön plana çıkarılacak. 

• Askeri okullara yakın çevrede oluşturulan kız evlerine en uygun kızlar seçilerek 
bu evlere aktarılacak. Çalışmanın hassasiyeti sıklıkla vurgulanacak. Kızlara her 
türlü fedakarlık yapmaları için yönlendirmede bulunulacak. Kulelide rehberlik 
dersinden yararlanılacak. 

• Ümraniye davasında alınanlarla temas kurulmayacak. Baskılara rağmen 
operasyonun devam edebileceği söylendi. Bu nedenle gizlilik en üst seviyeye 
çıkarılacak. Karşıt tavır gösterilerek riske girilmeyecek. Alınanlara yakın olanlarla da 
görüşmeyelim. Alınanların çoğu alt düzeymiş, ama kritik düzeye de ulaşmışlar.  

• Doğu beyin bir dokümanında ADD ve CKD’nin yanında bizim de ismimiz 
geçiyormuş. Basın açıklamalarında ve diğer faaliyetlerde Aydınlıkçılarla beraber 
görüntü vermemeye dikkat edilsin. 

• Daha önce önerilen rektör listeleri için yapılmış çalışmalar imha edilecek. Şener 
paşaya arzedilen burs listeleri dahil. İstanbul, İnönü, Antalya, Samsun, Uludağ, 9 
Eylül rektörleriyle temasa geçilmeyecek ama destek sürdürülecek. Alemdaroğlu 
ile de. 

• Mitingler konusunda Tuncay ÖZKAN ile temas kurulmuştu, şu an için sıkıntı yok 
dendi.  Ancak yakın bir görüntü oluşturulmayacak. Gerekirse ayrı görüntü verilecek. 
Toplumun daha çok harekete geçirilmesi için mitingler yeniden kullanılabilir. “ 

                Cümlelerini içeren notlar olduğu görülmüştür. Notlarda geçen cümleler içindeki; 

“Polis içinden gelen bilgilere göre araç yakanlar nedeniyle burslar konusunda 
daha dikkatli davranmak zorundayız. Türkan abla gerekirse kayıt silinsin ama bursta 
kesintiye gitmemeliyiz görüşünde… 

    Burslarla ilgili listelerde köken raporları dikkate alınacak, güncellemeler bilgi 
işlem merkezine iletilecek.  

   Alevi köy ve ailelerin kazanılması çalışmaları sürdürülecek. Sünnilerce asimile 
edilmemiş olanlar hedefimiz. Dinle ilişkisi olmayacak.  

    Yurtdışından gelen paralar kesinlikle kayıtlara geçirilmeyecek. Güvenilir üyelerin 
İsveç hesapları bu amaçla kullanılacak. 

    Askeri okullara yakın çevrede oluşturulan kız evlerine en uygun kızlar seçilerek 
bu evlere aktarılacak. Çalışmanın hassasiyeti sıklıkla vurgulanacak. Kızlara her türlü 
fedakarlık yapmaları için yönlendirmede bulunulacak. Kulelide rehberlik dersinden 
yararlanılacak. 

    Ümraniye davasında alınanlarla temas kurulmayacak… …. Bu nedenle gizlilik en 
üst seviyeye çıkarılacak…. 
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    Doğu beyin bir dokümanında ADD ve CKD’nin yanında bizim de ismimiz 
geçiyormuş. Basın açıklamalarında ve diğer faaliyetlerde Aydınlıkçılarla beraber 
görüntü vermemeye dikkat edilsin.”şeklindeki notlar oldukça dikkat çekicidir. 

             Bu notlar, bahse konu derneğe sızan bazı mensuplarının,dernek çatısı altında, legal 
faaliyet dışında,hukuka aykırı  faaliyette bulunduklarını,bazı burs alan öğrencilerin araç 
yakma eylemlerine katıldıklarını öğrenmelerine rağmen bu kişilere burs vermeye devam 
etiklerini, askeri  okullarda okuyan öğrencilerle özel olarak ilgilendiklerini, askeri okullara 
yakın yerlerde tuttukları  evlerde kalan kız öğrencilere her türlü fedakarlık yapmaları için 
yönlendirmede bulunduklarını, burs verilecek kişilerin ırki kökenlerine ve mezheplerine göre 
sınıflandırıldıklarını,faaliyetleri ve hesap hareketleri açık,şeffaf,denetlenebilir olması 
gerekirken özellikle bu hususlarda gizliliğe riayet ettiklerini,İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılamaları devam eden bazı Ergenekon terör örgütü sanıkları ile irtibat 
içinde olduklarını göstermektedir. 

             Mahkeme kararına istinaden gerçekleştirilen  arama sonucu Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi’nden ele geçirilen MAXTOR marka, hard disk 

üzerinde ayrıca; 

              “MEKTUP(Türkan SAYLAN).doc” isimli word dosyasının olduğu görülmüş ve 

içeriği aşağıya çıkartılmıştır.   

“Saygıdeğer Hanım Efendim, 

 Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı okullarda okuyan öğrencilerin 
Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar önemli oldukları tartışılmaz bir 
gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına yaptığınız çalışmalar ve 
bu konudaki başarınız tartışılmaz bir gerçektir. Fakat Askeri okullarda okuyan öğrenciler ile 
ilgili yaptığımız çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli aksaklıkların acilen 
düzeltilmesi gerekmektedir. 

Denizyıldızı projesi çok başarılı bu projeye atanan bahriyeli danışmanlarla beraber 
daha aktif çalışmalar bekliyoruz. Ata evleri ve CTP’nin canlandırılması gibi alternatiflerin 
oluşturulması gerekmektedir. 

Aksaklıklar şu şekilde sıralanabilir.  

1-)ASKERİ OKULLARA GİRİŞ AŞAMASI: 

Askeri okullara giriş aşaması ile ilgili hazırladığınız listelere sızmaların olduğu, 

Bu listelere giren öğrencilerin birçoğunun sağlık problemi bulunduğu, 

Mülakatlara iyi hazırlanılmadığı ve mülakat aşamalarında elenmelerine sebep 
beyanlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. 
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Bu listelere alınacak olan öğrencilerin sizlere yardımcı olacak personel 
yardımıyla mülakattan geçirilmesi ve eksiklerin mülakat aşamasından önce tespit 
edilerek tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. 

2-)ASKERİ OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER: 

DENİZ LİSESİ: 

Listemizde ki öğrencilerin “dava” başladıktan sonra konferans ve toplantılara 
katılımlarında aksamalar olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin psikolojisinin düzeltilmesi 
için toplantıların artırılması ve grupların 3 kişiye geçmemesine dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

DENİZ HARP OKULU: 

Harp okulu öğrencilerin gruplar halinde ki faaliyetlerinin devamı için sorumlu öğrencilere 
yapılan yardımların aksatılmaması, 

Öğrenciler tanıştırılan kızların, öğrencilerle olan irtibatlarını aksatmamaları, 

Öğrencilerin ders ve İngilizce başarılarının artırılması adına verilen destekte aksama 
olmaması, 

Harp okulu öğrencilere verilen konferansların artırılması, 

Öğrencilerin morallerinin düzetilmesi için tanıdık gazeteci, bürokrat ve 
akademisyenlerle gruplar halinde görüştürülmesi gerekmektedir.   

DZ. ASTSB. MES. YÜK. OKULU: 

Ast. Subay olacak olan bu öğrencilerden liste dışında tespit edilen isimlere verilen 
parasal desteğin aksatılmaması, 

Bu öğrencilere yönelik yapılan partilerin arttırılması, 

GENÇ TEĞMENLER: 

Yeni mezun olmuş ve kurs aşamasında ki teğmenlere bürokrat, gazeteci ve öğretim 
görevlisi tanıdıklarla görüştürülmesinin aksadığı, 

Okudukları süreçte tanıştıkları kızların teğmenlerin evlerine sıksık giderek veya 
Kocaeli üniversitesinde tanıdık kızlarla tanıştırılarak kontrol altında tutulması 
gerekmektedir. 

Tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve listelerin gözden geçirilmesi için ek dosya 
yer alan 

1. ERKEKLER isimli sayfa da Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve 
Dz.Astsb.Mes.Yük.Ok. Okuyan erkek öğrencilerinin tamamı detay bilgiler ile birlikte 
listelenmiştir. 
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2. KIZLAR isimli sayfa da ise Deniz Harp Okulunda okuyan kız öğrencilerin listesi 
bulunmaktadır. 

3. D.HARP MEZ. ERK Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun olan 
erkek genç teğmenlerin listesidir. 

4. D.HARP MEZ. KIZ Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun olan 
bayan genç teğmenlerin listesidir. 

5. Listelerin başına çeşitli notlar düşülmüştür. Bu notlarda öğrencilerimize referans olan 
askeri personel ve özellikle yakın takip edilmesi ve ortak çalışma yapılan / yapılabilecek 
öğrencileri belirtilmektedir. 

6. MAVİ renk ile belirtilen öğrenciler ise mevcut listemizin son halidir. 

7. PERSONEL LİSTESİ sayfasında yer alan listedeki personele sorumlu subay Ali 
TATAR vasıtasıyla ulaşılabilir. Bu personel vasıtasıyla öğrenci temini yapılabilir. 

Aşağıda irtibatları yazılı olan personellerimiz size her konuda yardımcı olacaklardır. 
Kendileri ile her konuyu paylaşabilirsiniz. 

 

Kur.Kd.Alb. Levent GÖRGEÇ            Tel: 532 640 …..     E Mail: lgorgec@gmail.com 

Yb. Ali Tatar                                       Tel: 533 650 ……     E Mail: alitatar1967@hotmail.com  

Oktay Ç. 

S. O. K. 

 Tuğamiral  

 P. P.Başkanı 

 

Not: Özür dileyerek hatırlatıyorum, söz konusu dosyaların herzamanki gibi ne kadar 

gizli ve özel olduğunu biliyorsunuz. Özeninize şimdiden teşekkür ederim.” 

         Mektupta “…her konuda yardımcı olacaklardır. Kendileri ile her konuyu 
paylaşabilirsiniz.”cümleleriyle referans olunan kişilerden, Levent GÖRGEÇ hakkında 
C.Başsavcılığımızın 2009/969 soruşturma dosyası üzerinden, terör örgütüne üye olmak 
suçundan kamu davası açıldığı,davanın halen İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/34 
Esasında derdest olduğu anlaşılmıştır. 

         Mektupta geçen şu ifadeler dikkat çekicidir; “Ata evleri ve CTP’nin canlandırılması 
gibi alternatiflerin oluşturulması gerekmektedir. 
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          Listemizde ki öğrencilerin “dava” başladıktan sonra konferans ve toplantılara 
katılımlarında aksamalar olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin psikolojisinin düzeltilmesi 
için toplantıların artırılması ve grupların 3 kişiye geçmemesine dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

          Okudukları süreçte tanıştıkları kızların teğmenlerin evlerine sıksık giderek veya 
Kocaeli üniversitesinde tanıdık kızlarla tanıştırılarak kontrol altında tutulması 
gerekmektedir. 

…  sözkonusu dosyaların herzamanki gibi ne kadar gizli ve özel olduğunu 

biliyorsunuz. Özeninize şimdiden teşekkür ederim.” 

         Muvazzaf bir subay tarafından,sivil şahsa yazıldığı değerlendirilen mektupta,Ata 

evlerinin canlandırılması, emir-komuta zinciri ve askeri hiyerarşi dışında gizli ve özel 

dosyaların gündeme getirilmesi,teğmenlerin evleri ile teğmenlerin, tanıştırılacak kızlarla 

kontrol altında tutulması gerektiğinden bahsedilmesi anlamlı ve düşündürücü bulunmuştur. 

        Mektupta bahsedilen “Dava”nın, halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkesinde devam 

eden Ergenekon terör örgütüyle ilgili dava olduğu anlaşılmaktadır. 

         Mektupta geçen “ Okudukları süreçte tanıştıkları kızların teğmenlerin evlerine 
sıksık giderek veya Kocaeli üniversitesinde tanıdık kızlarla tanıştırılarak kontrol altında 
tutulması gerekmektedir.”cümlesi, C.Başsavcılığımızın 2009/1570 sayılı soruşturma 
dosyasında ayrıntısı ve adresleriyle yer alan ve teğmen rütbesindeki subayların,ağırlıklı olarak 
Gölcük ve Değirmendere beldesinde  kaldıkları evlerle örtüştüğü anlaşılmaktadır. 

 “_liste açıklma.docx” isimli MSword dosyasının bir sayfadan ibaret olduğu            
görülmüş ve içeriği aşağıya çıkartılmıştır.  

1. Dosya 4 sayfa dan oluşmaktadır. 

2. ERKEKLER isimli sayfa da Deniz Harp Okulu,Deniz Lisesi ve 
Dz.Astsb.Mes.Yük.Ok. okuyan erkek öğrencilerinin tamamı detay bilgiler ile birlikte 
listelenmiştir. 

3. KIZLAR isimli sayfa da ise Deniz Harp Okulunda okuyan kız öğrencilerin 
listesi bulunmaktadır. 

4. D.HARP MEZ. ERK Listesi 2007-2008 dönemi  Deniz Harp Okulundan 
mezun olan erkek öğrencilerin listesidir. 

5. D.HARP MEZ.KIZ Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun 
olan kız öğrencilerin listesidir. 
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6. Listelerin başına çeşitli notlar düşülmüştür. Bu notlarda öğrencilerimize 
referans olan askeri personel ve özellikle yakın takip edilmesi gereken öğrenciler 
belirtilmektedir. 

7. KIRMIZI renk ile belirtilen öğrenciler Doğu Kökenli-Alevi ve babaların işçi 
statüsünde olan,yapılacak maddi yardımları geri çeviremeyecek öğrencilerdir. 

8. MAVİ renk ile belirtilen öğrenciler ise her türlü faaliyette katılabilecek,bilgi 
alınabilecek öğrencilerdir. 

9. Liste deki BABA MESLEĞİ-ANNE MESLEĞİ sütünları ve Meslek kodları 
dosyasından yararlanılarak Askeri Personel ve Adli personel tespiti yapılabilir. 

        

      “_LİSTE.xls” isimli Excel dosyası içeriğinde MEKTUP(Türkan SAYLAN).doc” 

ve “998_liste açıklma.docx”  isimli MSword dosyalarında belirtilen hususların yer aldığı 

görülmüştür.  

“ERKEKLER”, “KIZLAR”, “D.HARP MEZ ERK” ve “D.HARP MEZ KIZ” 

isimli çalışma sayfaları bulunduğu,  

“ERKEKLER” isimli çalışma sayfasında toplam 2102 satır bulunduğu ve her satırda 

DENİZ HARP OKULU, DENİZ LİSESİ ve DZ.ASTSB.MES.YÜK.OK. öğrencilerine ait 

kişisel verilerin kaydedildiği, bazı isimlerin kırmızı ve mavi renk tonları ile 

renklendirildiği, “NOT, OKULU, ADI SOYADI, NUFUS KAYIT İLİ, DOĞUM YERİ, ANNE 

ADI, ANNE CEP TEL, ANNE MESLEĞİ, BABA ADI, BABA CEP TEL, BABA MAİL, BABA 

MESLEĞİ, EV TEL, EV TEL1, EVCI ADRESİ, EVCI TEL, CEP TEL1, CEP TEL2, CEP 

TEL3, MAİL, MAİL1, MAİL2, MEZUN OLDUĞU LİSE” şeklinde sütun başlıkları bulunduğu, 

bu başlıklara uygun bilgilerin yer aldığı, “NOT” isimli sütun başlığı altında "den lis gökhan 

atmaca referansı ile güvenilir önü açık, add de başkan.maddi destek ve kullanılabilir, 

referans özden paşa.önemli yakın takip, kökeni ve ailesinin maddi durumu burs 

vermeye uygun, hafize hanım tanıdık.doruk kullanılabilir, trabzon-sürmene osman 

zurnacı referansı-tanıdık-yakın ilgi, referans bursa  hüseyin bozkurt tandık yakın ilgi, 

referansı kuvvetli" şeklinde notlar bulunduğu,  

“KIZLAR” isimli çalışma sayfasında toplam 22 satır bulunduğu ve her satırda 

“DENİZ HARP OKULU” öğrencilerine ait kişisel verilerin kaydedildiği, bazı isimlerin 

kırmızı renk tonları ile renklendirildiği, “OKULU, ADI, SOYADI, NUFUS KAYIT İLİ, 

DOĞUM YERİ, ANNE ADI, ANNE CEP TEL, ANNE MESLEĞİ, BABA ADI, BABA CEP 
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TEL, BABA İŞ TEL, BABA MAİL, BABA MESLEĞİ, EV TEL, EV TEL1, EV TEL2, EVCI 

ADRESİ, EVCI TEL, CEP TEL1, CEP TEL2, CEP TEL3, MAİL, MAİL1, MAİL2, MEZUN 

OLDUĞU LİSE” şeklinde sütun başlıkları bulunduğu, bu başlıkalra uygun bilgilerin yer 

aldığı,  

“D.HARP MEZ ERK” isimli çalışma sayfasında toplam 198 satır bulunduğu ve her 

satırda muhtelif şahıslara ait kişisel verilerin kaydedildiği, bazı isimlerin kırmızı ve mavi renk 

tonları ile renklendirildiği, “not, OKULU, ADI SOYADI, NUFUS KAYIT İLİ, DOĞUM YERİ, 

ANNE ADI, ANNE CEP TEL, ANNE MESLEĞİ, BABA ADI, BABA CEP TEL, BABA MAİL, 

BABA MESLEĞİ, EV TEL, EV TEL1, EVCI ADRESİ, EVCI TEL, CEP TEL1, CEP TEL2, 

CEP TEL3, MAİL, MAİL1, MAİL2, MEZUN OLDUĞU LİSE” şeklinde sütun başlıkları 

bulunduğu, “not” isimli sütun başlığı altında “aile olarak iyi.tanıdık.devam edilmeli, tğmn 

oldu,  aktif kullanıldı, 5 yıldır. Tüm faaliyetlere geldi.problem yok, ermeni-sağlam, den 

lis halil ertürk refranscumh mitinglerinde aktifti.güvenilir.kullanılabilir” şeklinde notlar 

bulunduğu, tespit edilmiştir.Bu notlardan anlaşılacağı üzere askeri okullarda okuyan 

öğrencilerin takip edildikleri,kişisel durumlarının not edildiği,bazı eylem ve faaliyetlerde 

kullanıldıkları anlaşılmaktadır. 

        “_Türkan SAYLAN 3.doc” isimli MSword dosyasının bir sayfadan ibaret olduğu 
görülmüş ve içeriği aşağıya çıkartılmıştır.  
 

Sayın Türkan SAYLAN,                                        7  Aralık 2008 

Deniz Kuvvetleri bünyesinde yürütülen faaliyetlerin hazırlık aşamasının 
tamamlandığını gururla bildirmek isterim. Yapılanma içinde evlere yerleştirilecek çağdaş 
gençlerin isimleri ve bu isimlerden sorumlu olacak komuta kademesi netleşti. 

Ayrıntılı listeyi ilk görüşmemizde sizinle paylaşmayı planlıyorum. Bizden burs alan 
üniversiteli kızlarımızın da bulundukları yerlerde nasıl yerleştirileceği hususu hala kafamda 
soru işareti? Görüşmemizde bu hususu da netleştirmemiz gerekmekte. 

Karalaştırdığımız tarihte görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Aydın ORTABAŞI 

             Mektupta yer alan “bu isimlerden sorumlu olacak komuta kademesi 
netleşti.”cümlesi anlamlı ve düşündürücü bulunmuştur. 

              “_türkan saylana ön yazı.docx” isimli MSword dosyasının bir sayfadan ibaret 
olduğu görülmüş ve içeriği aşağıya çıkartılmıştır.  
KONU: DENİZ HARP OKULU-DZ. ASTSB. MES. YÜK. OK.-DENİZ LİSESİ 
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Saygıdeğer Hanım Efendim, 

Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı okullarda okuyan öğrencilerin 
Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar önemli oldukları tartışılmaz bir 
gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına yaptığınız çalışmaları 
sonuna kadar destekliyor ve sizlere sonsun teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu bilmenizi isterim 
ki gerçekten Cumhuriyetimiz adına çok ama çok önemli bir iş yapıyorsunuz. 

Bende çalışmalarınız kolaylaştıracağınız düşündüğüm bir liste hazırlattım. Bu listeyi 
size gönderiyorum. Ayrıca aşağıda iletişim bilgilerini verdiğim arkadaşlarımız konudan 
haberdardır ve sizlere her konuda destek olacaklardır. 

Çalışmalarınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. 

 

 

 

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI  BEYLERBEYİ ALB. LEVENT 
GÖRGEÇ  

TEL: 0532640….        MAİL: lgorgec@gmail.com 

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI BEYLERBEYİ YB. ALİ TATAR 

TEL: 0533650….       MAİL: alitatar1967@hotmail.com 

          Mektupta “…konudan haberdardır ve sizlere her konuda destek 
olacaklardır”cümleleriyle referans olunan kişilerden, Levent GÖRGEÇ hakkında 
C.Başsavcılığımızın 2009/969 soruşturma dosyası üzerinden, terör örgütüne üye olmak 
suçundan kamu davası açıldığı,davanın halen İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/34 
Esasında derdest olduğu anlaşılmıştır. 

                 “_Türkan SAYLAN 2.doc” isimli MSword dosyasının bir sayfadan ibaret 
olduğu görülmüş ve içeriği aşağıya çıkartılmıştır.  
 

Sayın Türkan SAYLAN,                                  18 Ekim 2008 

Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz ve evimi şereflendirdiğiniz için tekrar 
teşekkürlerimi sunmak isterim.  Toplantı sonrası görüştüğümüz hususları komutanlarımıza 
ilettim. 

Doğu ve Güneydoğu’da Jandarma Komutanlığı ile müşterek yürüttüğünüz burs 
çalışmaları ve diğer faaliyetleri hayranlıkla takip ettiklerini belirttiler. Deniz Kuvvetleri 
bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle alakalıda yeşil ışık yaktılar. ÇEV bursu alan 
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öğrencilerin kuvvete kazandırılması noktasında ne yapılabilir? Bunun fizibilite çalışması 
şu an fiilen başlamış durumda.  

Size bu hususta yardımcı olacak ve yönlendirecek iki kişinin ismi öne çıktı. 
Hazırlanacak öğrenci listesini de bu komutanlarımızdan birine iletmeniz gerekmekte. 
Komutanlarımızın irtibat bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum. 

Aydın ORTABAŞI 

 

İrtibatlar: 

Tümamiral A. C. E. – Deniz Harp A. K. 

Tel: 0 532 318 4… 

Mail: cerenoğlu@hotmail.com 

Kur. Kd. Alb. Mert YANIK - Deniz Harp Akademisi Komutanlığı Öğretim Elemanı      Tel: 
0 533 812 3… 

Mail: mertyanik@hotmail.com 

                 Mektupta “…ÇEV bursu alan öğrencilerin kuvvete kazandırılması noktasında 
ne yapılabilir? …Size bu hususta yardımcı olacak ve yönlendirecek iki kişinin ismi öne çıktı. 
Hazırlanacak öğrenci listesini de bu komutanlarımızdan birine iletmeniz 
gerekmekte.”cümleleriyle referans olunan kişilerden, Mert YANIK hakkında 
C.Başsavcılığımızın 2009/969 soruşturma dosyası üzerinden, terör örgütüne üye olmak 
suçundan kamu davası açıldığı,davanın halen İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/34 
Esasında derdest olduğu anlaşılmıştır. 

              “_05.11.30-CYDD OGRENCI BİLGİ.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde 

dosya içeriğinde  “BURSVEREN BİLGİ” ve “ÖĞRENCİ BİLGİ” isimli çalışma sayfaları 

bulunduğu, 

 

“BURSVEREN BİLGİ” isimli çalışma sayfasında, toplam 1894 satır bulunduğu ve 

her satırda bir öğrenciye ait kişisel verilerin bulunduğu, “OgrenciAdı, BursVerenAdı, 

Aciklama, KlasorNo, İş Telefonu, Ev Telefonu, BursVerenOption.Name, 

BursVerenOption1.Name” şeklinde sütun başlıkları bulunduğu, “BursVerenOption1.Name” 

isimli sütun başlığı altında “Öğrenciyi Tanımak İstiyor, Öğrenci İsterse Tanıyabilir, 

Öğrenci Tanıyamaz” şeklinde notlar alındığı görülmüştür.  
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“_SVL.XLS” isimli Excel dosyası incelendiğinde dosya içeriğinde  “Sayfa1” isimli 

çalışma sayfası bulunduğu, 

“Sayfa1” isimli çalışma sayfasında toplam 90 satır bulunduğu ve her satırında 

muhtelif meslek gruplarına mensup şahıslara ait kişisel verilerin bulunduğu, “ADI-SOYADI, 

GÖNDERİLDİ, GÖREVİ, MİT MÜSTEŞARLIĞI, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 

VALİLİK (NÜFUSA KAYITLI), VALİLİK (İKAMET EDİLEN), SONUÇ, SORUŞTURMA 

YAPILDIĞI YIL” şeklinde sütun başlıkları bulunduğu, “SONUÇ” isimli sütun başlığı altında 

“MÜSBET, MENFİ” şeklinde notlar alındığı görülmüştür.  

 

“_cumhuriyet evi.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde dosya içeriğinde 

“kocamustafa paşa”, “üsküdar” ve “kadıköy” isimli çalışma sayfaları bulunduğu, 

“kocamustafa paşa” isimli çalışma sayfasında “Adnan TÜRKKAN'ın Sorumluluğunda 

ÇEV'in Finanse edeceği evler.” başlığı altında toplam üç adet tablo bulunduğu, her tablonun 

başlığının “Cumhuriyet Evi” şeklinde olduğu, tablo içerisinde ise muhtelif 

üniversitelerdeki öğrencilere ait kişisel verilerin ve İstanbul’daki muhtelif semtlerde 

bulunan Ev’lere ait bilgilerin bulunduğu görülmüştür.  

             Adnan TÜRKKAN hakkında C.Başsavcılığımızın 2009/511 soruşturma dosyası 
üzerinden, terör örgütüne üye olmak suçundan kamu davası açıldığı,davanın halen İstanbul 
13.Ağır Ceza Mahkemesinde  derdest olduğu anlaşılmıştır. 

 

 “_emn_azıınlıklar.xlsx” isimli Excel dosyası incelendiğinde dosya içeriğinde 

“Sayfa2” isimli çalışma sayfası bulunduğu, 

“Sayfa2” isimli çalışma sayfasında 1282 satır bulunduğu ve her satırında “Emniyet 

Genel Müdürlüğü” personeline ait kişisel verilerin bulunduğu, “vat.no, AD SOYAD, KURUM, 

GÖREV, AZINLIK BİLGİ ve AZINLIK BİLGİ-KTG” şeklinde sütun başlıkları bulunduğu, 

“AZINLIK BİLGİ” isimli sütun başlığı altında "kendisinin ataları Dinsiz veya dini 

meçhul, Karısının ataları Ermeni kökenli olduğu, Karısının ataları Türk asıllı olmadığı, 

karısının anneannesinin Hristiyan kökenli olduğu, Karısının ataları Süryani kökenli 

olduğu", “AZINLIK BİLGİ-KTG” isimli sütan başlığı altında ise, “Dinsiz veya dini 
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meçhul, Ermeni, Türk asıllı değil, Hristiyan, Hristiyan kökenli, Süryani, Rum, Yahudi, 

Mason Locası üyesi” şeklinde notlar alınarak ırki kökenlerine dair fişlemeler yapıldığı 

görülmüştür.  

“_İbadet Yerleri.XLS” isimli Excel dosyası incelendiğinde dosya içeriğinde 

“RUM”, “ERMENİ”, “YAHUDİ”, “SÜRYANİ” ve “YABANCILAR” isimli çalışma 

sayfaları bulunduğu, 

“ERMENİ” isimli çalışma sayfasında toplam 79, “ERMENİ” isimli çalışma 

sayfasında toplam 52, “YAHUDİ” isimli çalışma sayfasında toplam 30, “SÜRYANİ” isimli 

çalışma sayfasında toplam 33 ve “YABANCILAR” isimli çalışma sayfasında toplam 52 adet 

satırlar bulunduğu ve bu satırlarda Türkiye Genelinde Faaliyette Olan Kilise ve 

İbadethanelerin İllere Göre Dağılımının listeler halinde bulunduğu görülmüştür.  

ÇYDD’nin Kadıköy Şubesinde ele geçirilen Maxtor marka, seri numarası 
25B6201H10T7IY olan bilgisayar hard diski üzerinde yapılan inceleme neticesinde tespit 
edilen; 

“listeler.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; (6) ayrı sayfanın bulunduğu, 
“mülkiye” isimli sayfada; toplam (226) kişinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin 
karşısında Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu gibi görev yaptıkları yerlerin ve görevleri ile ilgili açıklayıcı 
bilgilerin yazılı olduğu, 

“2006 Acil dur. ulaşılacak emn.” isimli sayfada; toplam (34) emniyet müdürü ve 
emniyet amirinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin karşısında görev yaptıkları yerlerin ve 
telefon numaralarının yazılı olduğu, 

“2007 Acil dur. ulaşılacak emn.” İsimli sayfada; toplam (139) emniyet müdürü ve 
emniyet amirinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin karşısında görev yaptıkları yerlerin ve 
telefon numaralarının yazılı olduğu, 

“2008 Acil dur. ulaşılacak emn.” İsimli sayfada; toplam (170) emniyet müdürü, 
emniyet amiri ve başkomiserin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin karşısında görev 
yaptıkları yerlerin ve telefon numaralarının yazılı olduğu, 

“ÇYDD son liste” isimli sayfada; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu anlaşılan 
toplam (52) kişinin isimlerinin, rütbelerinin ve görev yaptıkları yerlerin yazılı olduğu, 

“yeni” isimli sayfada; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu anlaşılan toplam (37) 
kişinin isimleri ve rütbelerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında adı geçen TSK 
mensubunun yakını olan ÇYDD üyesinin isminin yazılı olduğu, bunun yanında adı geçen 
TSK mensubu ile ilgili not şeklinde ayrıntılı yazıların olduğu, bu yazılar içerisinde “çiğköfte 
rakı partilerini sever, kadın ayarlandığında her iş yaptırılabilir” “28 Şubat sürecinde 
BÇG olarak çalıştı, iyi haber toplar” “dincilerin davalarında kullanılabilir” “Hava 
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Kuvvetleri Komutanı İbrahim FIRTINA’nın emir subayı olup kritik işlerde devreye 
sokulabilir. FIRTINA’nın tüm sırlarını bilir, banka hesapları ve bayanlarla birlikte 
fotoğrafları var” şeklinde notların olduğu, bu notların hemen yanında ÇYDD üyesinin şubesi 
ve TSK mensubu ile akrabalık ilişkisinin “erkek kardeşi, oğlu, kocası, kızı” şeklinde 
belirtildiği görülmüştür. 

   “hepsi” isimli Excel dosyası içerisinde; “ÇYDD üyesi” başlığı altında toplam 
(10774) kişinin isimlerinin, T.C. kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları ÇYDD şubesinin 
isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD üyesinin 
kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, 
oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi” şeklinde yakınlık derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin 
hemen yanında ise adı geçen kişinin “yargı, siyaset, yüksek yargı, asker, MİT, üniversite, özel 
sektör, medya” şeklinde görev yaptıkları birimlerin belirtildiği, bu sütunun hemen yanında adı 
geçen şahsın görev yerindeki rütbesi ve unvanı ile ilgili açıklayıcı bilgilerin yazılı olduğu 
görülmüştür. 

 Söz konusu listede 3527.sıradaki şahsa kadar, belirtildiği şekilde bilgilerin yazılı 
olduğu, bundan sonraki kısımda ise ÇYDD üyesinin kendisi yada yakını olarak belirtilen 
şahsın isminin karşısında “bölücü-yıkıcı faaliyet” “organize” “PKK” “organize+bölücü-
yıkıcı faaliyet+diğer adli” şeklinde ibarelerin yazılı olduğu, bu ibarelerin hemen yanında ise 
adı geçen şahsın hangi suçla ilgili yada hangi terör örgütü ile ilgili işlem yapıldığının yazılı 
olduğu görülmüştür. Bu kapsamda birçok şahsın karşısında “yasadışı silahlı örgüt kurmak, 
anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkmak ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmak” gibi 
suçlardan işlem yapıldığının belirtildiği, bunların yanı sıra toplam (2740) kişi hakkında 
“PKK, PKK/KADEK, DHKPC, İBDA-C, MLKP, TDKP, THKO, THKP, THKP-C, 
TİKKO” gibi terör örgütleri kapsamında işlem yapıldığının belirtildiği,  

 Belirtilen bölümde bir kısım isimlerin karşısında ise “Budizm, Caferilik, Hristiyan, 
misyonerlik, lions kulubü üyesi, mason locası üyesi, masonluk, Musevi, Musevilik, rotary 
kulubü üyesi, satanizm, Süryanilik, Yehova Şahitleri üyesi, Yezidilik” şeklinde ibarelerin 
yazılı olduğu,  

“ÖRGÜT_ÇYDD.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; “ÇYDD üyesi” başlığı 
altında toplam (560) kişinin isimlerinin, T.C. kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları 
ÇYDD şubesinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD 
üyesinin kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, 
kocası, oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi” şeklinde yakınlık derecesinin belirtildiği, bu 
bilgilerin hemen yanında ise adı geçen kişilerle ilgili “Yasadışı silahlı örgüt kurmak veya 
katılmak kapsamında yargılanmıştır, 1998 yılında Devletin bütünlüğüne karşı cürümler 
kapsamında yargılanarak ağır hapis cezasına çarptırılmıştır, Türklüğü, anayasal 
kuruluşları, adliyeyi tahkir kapsamında yargılanmıştır, Anayasal düzeni zorla 
değiştirmeye kalkışmak kapsamında yargılanmıştır…” şeklinde bilgilerin yazılı olduğu,  

“DİĞER_ ÇYDD.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; “ÇYDD üyesi” başlığı altında 
toplam (614) kişinin isimlerinin, T.C. kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları ÇYDD 
şubesinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD üyesinin 
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kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, 
oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi” şeklinde yakınlık derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin 
hemen yanında ise adı geçen kişilerle ilgili “eski TBMM Başkanı, Hürriyet Gazetesi Foto 
Muhabiri, Senatör, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Tahran Büyükelçisi, AB Daimi 
Temsilciliğinde 3. Katip, Digi Türk Genel Müdürü” şeklinde bilgilerin yazılı olduğu, 

“HV.K.K_ÇYDD.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; “ÇYDD üyesi” başlığı altında 
toplam (113) kişinin isimlerinin, T.C. kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları ÇYDD 
şubesinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD üyesinin 
kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, 
oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi” şeklinde yakınlık derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin 
hemen yanında ise adı geçen kişilerle ilgili “Hv.K.K.Binbaşı, Hv.K.K.Albay, 
Hv.K.K.Yüzbaşı…” şeklinde rütbelerinin ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev 
yaptıklarının yazılı olduğu, 

“KKK_ÇYDD.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; “ÇYDD üyesi” başlığı altında 
toplam (372) kişinin isimlerinin, T.C. kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları ÇYDD 
şubesinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD üyesinin 
kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, 
oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi” şeklinde yakınlık derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin 
hemen yanında ise adı geçen kişilerle ilgili “asker, KKK.Tümgeneral, K.K.K.Binbaşı, 
K.K.K.Albay, K.K.K.Yüzbaşı” şeklinde rütbelerinin ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında 
görev yaptıklarının yazılı olduğu, bu askeri personellerle ilgili olarak “22 Şubat 1962 Talat 
Aydemir'in İhtilal Girişiminin Başarısızlıkla Sonuçlanmasından Sonra Emekliye Sevk 
Edilen Kur. Alb, 27 Mayıs 1960 İhtilalinde Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı Teslim Almak 
İçin Çankaya Köşkünü Kuşatan Tank Birliği Komutanı, 22 Şubat 1962 Talat 
AYDEMİR'in ihtilal girişiminin başarısız olmasından sonra emekli edilen yzb…” 
şeklinde notların yazılı olduğu, 

“MİT_ÇYDD.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; “ÇYDD üyesi” başlığı altında 
toplam (35) kişinin isimlerinin, T.C. kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları ÇYDD 
şubesinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD üyesinin 
kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, 
oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi” şeklinde yakınlık derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin 
hemen yanında ise bu şahısların MİT PERSONELİ olduklarının yazılı olduğu, 

“TÜM_ÇYDD.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; “ÇYDD üyesi” başlığı altında 
toplam (8349) kişinin isimlerinin, T.C. kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları ÇYDD 
şubesinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD üyesinin 
kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, 
oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi” şeklinde yakınlık derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin 
hemen yanında ise adı geçen kişilerle ilgili “J.G.K. Teğmen, Emekli Orgeneral. Profilo 
Holding Başkan Yardımcısı, Bilkent Üniversitesi'nde Okutman, 23. Dönem TKP Konya 
Milletvekili adayı, MİT Personeli, Uzan Savcısı olarak tanınan Mecit C.'ın 19 Temmuz 
2004'te hazırladığı fezlekeye göre Hayali İhracat yapmak suçundan hakkında dava 
açılan işadamlarından” şeklinde notların yazılı olduğu, 
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“ÇYDD_JÇİMEN.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; “ÇYDD üyesi” başlığı 
altında toplam (103) kişinin isimlerinin, T.C. kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları 
ÇYDD şubesinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD 
üyesinin kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, 
kocası, oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi” şeklinde yakınlık derecesinin belirtildiği, bu 
bilgilerin hemen yanında ise adı geçen kişilerin “J.G.K. Orgeneral, J.G.K. Binbaşı, J.G.K. 
Yarbay, J.G.K. Üsteğmen…” şeklinde rütbelerinin ve Jandarma Genel Komutanlığında görev 
yaptıklarının yazılı olduğu,  

“DZKK_DZ.K.K.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; “ÇYDD üyesi” başlığı altında 
toplam (270) kişinin isimlerinin, T.C. kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları ÇYDD 
şubesinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD üyesinin 
kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, 
oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi” şeklinde yakınlık derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin 
hemen yanında ise adı geçen kişilerin “Dz.K.K. Binbaşı, Dz.K.K. Astsubay, Emekli 
Dz.K.K. Astsubay, Dz.K.K.'da İşçi, Dz.K.K. Albay, Dz.K.K. Yüzbaşı, Dz.K.K. 
Üsteğmen, Dz.K.K. Harb Okulu öğrencisi, Dz.K.K. Tuğamiral” şeklinde rütbelerinin ve 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptıklarının yazılı olduğu,  

“MÜLKİ_İDARİ_ÇYDD.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; “ÇYDD üyesi” 
başlığı altında toplam (5) kişinin isimlerinin, T.C. kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları 
ÇYDD şubesinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD 
üyesinin kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “üvey 
erkek kardeşi, erkek kardeşi, babası” şeklinde yakınlık derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin 
hemen yanında ise adı geçen kişilerin kaymakam, vali yardımcısı olarak görev yaptıklarının 
yazılı olduğu, 

“YARGI_ÇYDD.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; “ÇYDD üyesi” başlığı altında 
toplam (1398) kişinin isimlerinin, T.C. kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları ÇYDD 
şubesinin isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD üyesinin 
kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, 
oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi, üvey erkek kardeşi” şeklinde yakınlık derecesinin 
belirtildiği, bu bilgilerin hemen yanında ise adı geçen kişilerle ilgili “Yargıtay Hakimi, 
Danıştay Hakimi, Adalet Bakanlığı Daire  Başkanı, Savcı, Tikko ile iltisaklı Yargıtay 
Hakimi, Yargıtay'da daire başkanı, DHKP-C iltisaklı Yargıtay Tetkik Hakimi, şeklinde 
bilgilerin yazılı olduğu,  

“_sivil.xls” isimli Excel dosyasında; “ÇYDD üyesi” başlığı altında toplam (785) 
kişinin isimlerinin, T.C. Kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları ÇYDD şubesinin 
isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD üyesinin 
kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, 
babası, oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi, üvey erkek kardeşi” şeklinde yakınlık 
derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin hemen yanında ise adı geçen kişinin “siyaset, üniversite, 
medya, özel sektör, eğitim” şeklinde görev yaptıkları birimlerin belirtildiği, bu sütunun hemen 
yanında adı geçen bazı şahıslar hakkında görev yerlerindeki unvanlarının belirtildiği ve 
şahıslar hakkında açıklayıcı bilgilerin yazılı olduğu görülmüştür. 
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“örgüt.xls” isimli Excel dosyasında; “ÇYDD üyesi” başlığı altında toplam (7247) 
kişinin isimlerinin, T.C. Kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları ÇYDD şubesinin 
isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD üyesinin 
kendisinin ve yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, 
babası, oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi, üvey erkek kardeşi” şeklinde yakınlık 
derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin hemen yanında ise adı geçen şahıslarla ilgili ““Yasadışı 
silahlı örgüt kurmak veya katılmak kapsamında yargılanmıştır, 1975 yılında 
Uyuşturucu madde ticareti  kapsamında yargılanarak agır hapis cezasına 
çarptırılmıştır, Yasa dışı örgüte üye olmak  kapsamında yargılanmıştır, 1998 yılında 
Devletin bütünlüğüne karşı cürümler kapsamında yargılanarak agır hapis cezasına 
çarptırılmıştır, Türklüğü, anayasal kuruluşları, adliyeyi tahkir kapsamında 
yargılanmıştır, Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak kapsamında 
yargılanmıştır, 1951 yılında Askeri araç ve tesislere zarar vermek kapsamında 
yargılanarak hapis cezasına çarptırılmıştır” şeklinde görev yaptıkları birimlerin 
belirtildiği, bu sütunun hemen yanında adı geçen bazı şahıslar hakkında görev yerlerindeki 
unvanlarının belirtildiği ve şahıslar hakkında açıklayıcı bilgilerin yazılı olduğu görülmüştür. 

“_SVL.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; toplam (90) kişinin isim ve soy isminin 
yazılarak karşılarına mesleklerinin yazıldığı, valilik (nüfusa kayıtlı), valilik (ikamet edilen) 
başlıkları altına nüfusa kayıtlı ve ikamet edilen illerin yazıldığının belirtildiği, bu bilgilerin 
yanında isimleri yazılı şahıslarla ilgili “soruşturma yapıldığı yıl”ın belirtildiği ve “müspet 
ve menfi” şeklinde şahıslar hakkında kanaatin belirtildiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu 
dosya içerisinde Mit Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü başlıklarının da yer aldığı ve 
bazı şahıslar hakkında bu başlıklar altına “menfi” şeklinde notun düşüldüğü görülmüştür. 

“_ÇEV_Çalışma.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; Çağdaş Eğitim Vakfı üyesi 
olduğu belirtilen toplam (132) kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu, 
bu isimlerin yanındaki sütunda ise adı geçen ÇEV üyelerinin kendisi ve yakınlarının 
isimlerinin ve T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, 
babası, oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi, üvey erkek kardeşi” şeklinde yakınlık 
derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin hemen yanında ise adı geçen kişinin “Adalet Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,  Jandarma” şeklinde 
çalıştıkları birimlerin belirtildiği, bu sütunun hemen yanında adı geçen şahısların görev 
yerlerindeki rütbesi, unvanı ve görevi ile ilgili açıklayıcı bilgilerin yazılı olduğu görülmüştür. 

 “diğer.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; Çağdaş Eğitim Vakfı üyesi olduğu 
belirtilen toplam (88) kişinin adı soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu, bu 
isimlerin yanındaki sütunda ise adı geçen ÇEV üyelerinin kendisi ve yakınlarının isimlerinin 
ve T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu, bu isimlerin yanında “kendisi, kocası, babası, 
oğlu, kızı, erkek kardeşi, kız kardeşi, üvey erkek kardeşi” şeklinde yakınlık derecesinin 
belirtildiği, bu bilgilerin hemen yanında ise adı geçen kişinin Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık” şeklinde çalıştıkları birimlerin 
belirtildiği, bu sütunun hemen yanında da adı geçen şahısların görev yerlerindeki rütbesi, 
unvanı ve görevi ile ilgili açıklayıcı bilgilerin yazılı olduğu görülmüştür. 
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 “dz.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; Çağdaş Eğitim Vakfı üyesi olduğu belirtilen 
toplam (12) şahsın adı soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu, bu isimlerin 
yanındaki sütunda ise adı geçen ÇEV üyelerinin kendisi ve yakınlarının isimlerinin ve T.C. 
kimlik numaralarının yazılı olduğu, “erkek kardeşi, oğlu, kocası” şeklinde yakınlık derecesi 
belirtildiği, bu bilgilerin hemen yanında ise adı geçen kişinin “Sahil Güvenlik ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı” şeklinde çalıştıkları kurumun belirtildiği, bu sütunun yanında ise adı 
geçen şahısların belirtilen kurumlardaki görevi ve rütbesi ile ilgili açıklayıcı bilgilerin yazılı 
olduğu görülmüştür.  

 “_hv.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; Çağdaş Eğitim Vakfı üyesi olduğu belirtilen 
toplam (7) şahsın adı soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki 
sütunda ise adı geçen ÇEV üyelerinin kendisi ve yakınlarının isimlerinin ve T.C. kimlik 
numaralarının yazılı olduğu, “kendisi, erkek kardeşi, oğlu” şeklinde yakınlık derecesinin 
belirtildiği, bu bilgilerin hemen yanında ise adı geçen kişinin çalıştığı kurum olarak “Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı”nın belirtildiği, bu sütunun yanında ise adı geçen şahısların belirtilen 
kurumlardaki görevi ve rütbesi ile ilgili açıklayıcı bilgilerin yazılı olduğu görülmüştür.  

 “_jngk.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; Çağdaş Eğitim Vakfı üyesi olduğu 
belirtilen toplam (7) şahsın adı soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu, bu isimlerin 
yanındaki sütunda ise adı geçen ÇEV üyelerinin yakınlarının isimlerinin ve T.C. kimlik 
numaralarının yazılı olduğu, “babası, erkek kardeşi, oğlu” şeklinde yakınlık derecesinin 
belirtildiği, bu bilgilerin hemen yanında ise adı geçen kişinin çalıştığı kurumun “jandarma” 
olarak belirtildiği ve yanındaki sütün da ise görev yerindeki rütbesi ile ilgili açıklayıcı 
bilgilerin yazılı olduğu görülmüştür. 

 “kkk.xls” isimli Excel dosyası içerisinde; Çağdaş Eğitim Vakfı üyesi olduğu belirtilen 
toplam (18) şahsın adı soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu, bu isimlerin 
yanındaki sütunda ise adı geçen ÇEV üyelerinin kendisinin ve yakınlarının isimlerinin ve T.C. 
kimlik numaralarının yazılı olduğu, “babası, erkek kardeşi, oğlu, kız kardeşi” şeklinde 
yakınlık derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin hemen yanında ise adı geçen kişinin çalıştığı 
kurum olarak “Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı” belirtildiği, bu 
sütunun hemen yanında adı geçen şahsın görevi ve rütbesi ilgili açıklayıcı bilgilerin yazılı 
olduğu görülmüştür. 

“_çev_uyesinin_meslek-diger_yakınlarının yakınları” isimli Excel dosyası 
içerisinde; Çağdaş Eğitim Vakfı üyesi olduğu belirtilen toplam (1349) şahsın adı soyadı ve 
T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda ise adı geçen ÇEV 
üyesi olduğu belirtilen şahısların kendisinin ve yakınlarının kimlik bilgilerinin yer aldığı ve 
yakınlık derecesinin “kendisi, oğlu, babası, kızı” şeklinde belirtildiği, yine aynı sütunda 
kendisi ve yakını olarak belirtilen şahısla ilgili olarak ayrıntılı olarak bilgilerin yazılı olduğu, 
bu bilgilerin bazı şahıslarda görevi ve rütbesi ile ilgili bilgi olurken, bir kısım isimleri yazılı 
şahıs ve yakınları ile ilgili olarak da “ÇEV ve Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinden burs 
yardımı alan öğrenci” “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Üyesi” “Büyük Mason Mahfili 
Üyesi” “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Üyesi” “Mason Locası Üye : 
Rotaryen” “Rotary Klubü:Rotaryen” “masonluk faaliyetleri” “Uluslararası Lions 118-U 
Anadolu Yönetim Çevresi Federasyonu” yazdığı, bir kısım şahıs ve yakınları hakkında da 
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“Ruhsatsız patlayıcı madde bulundurmak” “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye 
kalkışmak” “İhtilalci” “Yasa dışı örgüte üye olmak” şeklinde notların yazılı olduğu, bazı 
şahıslar ve yakınları hakkında ise “dinsiz veya dini meçhul” “hristiyan” “Kendisi ve eşi 
olan Yahudi asıllı” “Rum asıllı Mason Kulüp Üyesi” şeklinde bilgilerin yazılı olduğu 
görülmüştür. 

Ayrıca listedeki bir kısım şahıslar ve yakınları hakkında ise “PKK eleman, PKK 
mensubu” “KADEK-PKK” “KK-Partiya Karkeren Kürdistan K.İşçi Partisi/militan” “PKK 
terör örğütü dağ kadorsuna katıldığı” “PKK-YCK militanı” “PKK-YCK  Yektiya Civanen 
Kürdistan-Gençlik Birliği/ militan” “PKK/YCK-ERNK militanı” “DHKP-C militanı” “DEV-
YOL mensubu” “Komünist Devrimci Hareketi/Leninist (KDH/L)” “Diyarbakır DEV-SOL” 
“THKP/C ML örgüt mensubu” “Devrimci Kurtuluş Örgüt Mensubu” “DHKP/C-Devrimci 
Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi/militan” “MLKP örgütü ile iltisaklı” “TKP/ML-
Partizan/Drijan” “TİKB-Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği/sempatizan” “TKP/ML-
PARTİZAN/militan” “Türkiye Devrimci Komünist Partisi/yataklık” “TKP/ML-TİKKO/ 
Militan” “THKP/C-DEVRİMCİ YOL/militan” şeklinde terör örgütleri kapsamında işlem 
yapıldığının belirtildiği görülmüştür. 

Bu liste içerisinde ismi bulunan K.A. isimli şahsın ÇEV ve Jandarma Genel 
Komutanlığı işbirliği ile burs aldığının belirtildiği, K.A’nın kardeşi olduğu belirtilen H.A.’nın 
ise PKK terör örgütü mensubu olmaktan hakkında işlem yapıldığının belirtildiği anlaşılmıştır. 
 

            DENİZYILDIZI PROJESİ 

ÇYDD Erenköy Şube Başkanı olan Recep Altan ERARSLAN’ın ikametinde yapılan 
aramada “Deniz Yıldızı Projesi Uygulama Klavuzu” isimli dokümana el konulmuş, el 
konulan dokümanın yapılan incelemesinde;  

“Deniz Yıldızı” projesinin 1997 yılında Türkan SAYLAN tarafından hazırlandığı 
belirtilerek, Deniz Yıldızı Projesinin içeriği, amaçları, etkinlikleri, temel kuralları, kimlerin 
katılabilecekleri, katılımcıların sorumluluklarının ayrıntıları ile anlatıldığı anlaşılmıştır.  

 “Nedir/Ne değildir?” başlığı altında; Denizyıldızı Projesinin, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği’nin bir İç Eğitim projesi olduğu, ortalama 30 kişilik katılımcısının 
olduğu, Haftada 1 kez 3 saatlik toplantılarda gençlerin çeşitli alanlarda bir dizi seminer ve 
etkinliğe katıldıkları, Projenin, derneğin gelecek kuşaklarını yetiştirmek üzere 
gerçekleştirdiği bir iç eğitim çalışması olduğu, 

 “Amaç Nedir” başlığı altında; düşünen, tartışan, sağlıklı değerlendirme yapıp çözüm 
üretebilen, uygulamaya geçme cesaretine sahip, ekip kurabilen, ekibini motive edebilen, hedef 
belirleyebilen, çalışma adımlarını planlayıp uygulayabilen, çevresiyle olumlu iletişim içinde 
gençleri kazanmak olduğu, 

 Seminerlerin, haftada 1 kez, 3 saatlik kapsamda işleneceği, Konuşmacıların 
seminerlere gönüllü katıldıkları, Seminere katılımın, sayısal olarak kontrol edildiği ve “devam 
çizelgesi” doldurulduğu,  
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 Etkinliklerin ise, seminer dışında yapılan kent gezileri, toplantı salonu içi sunumlar, 
gözlem raporları, tartışma saatleri ve tiyatro izlenmesi vb. çalışmalar olduğu,  

 “Hangi Seminer Konuları İşlenir” başlığı altında; seminerlerde işlenecek konuların 
belirtildiği, devamında ise katılımcılar için tiyatro, bilgisayar, İngilizce, folklor, dans vb. 
konularda bilgilendirme toplantıları açılabileceği, bunların yanı sıra  ilgi alanlarına göre spor, 
müzik, fotoğraf, film,  satranç vb. kulüpler oluşturulabileceği,  bunların yanı sıra klasik müzik 
konseri, piknik, ağaç dikme, müze gezisi, çevre temizliği ve birimler arası turnuvalar gibi 
çeşitli dış etkinlikler gerçekleştirilebileceği, bu seminerlerin dışında her katılımcının mutlaka 
“Dernekler yasası ve yönetmeliği” ile “ÇYDD Tüzüğü” nü okuması ve tam olarak 
öğrenmesi gerektiği,  

 “Temel Kurallar” başlığı altında; Seminerlerin, dışarıdan katılıma kapalı olduğu, 
devam zorunluluğu olduğu,  

 “Kimler Katılmalıdır” başlığı altında; Projenin, üniversite öğrencilerinin katılımına 
yönelik olduğu, öğrencilik dönemini tamamlamış ve iş hayatına geçmiş gençlerin, diğer üye 
programlarına katılmalarının gerektiği, 

“Katılımcıların Sorumluluğu Nedir” başlığı altında; Katılımcıların, projeye, sadece 
kendilerini geliştirmek amacıyla değil, diğer insanlara ulaşmaya yönelik projelerde yer 
almak üzere yetiştiklerinin bilinmesi gerektiği, 

“Bitiren Katılımcılar Ne Yapar” başlığı altında; Katılımcının, iç eğitimin hemen 
ardından yaz aylarında ya da bunu izleyen dönemde derneğin bir projesinde yer almasının 
gerektiği, 

Geçmişten Bugüne Denizyıldızı Projesi” başlığı altında; Denizyıldızı Projesinin, 
1997 yılında Türkan SAYLAN’ın “dernek içinde gençlere yönelik neler yapabiliriz” 
sorusundan hareketle önderlik ettiği bir tartışma toplantısından sonra oluştuğu, İlk oluşan 
haliyle bu projenin, genel bir “İç Eğitim Projesi” ve Düzenli gelinmesini öngören, süreklilik 
içeren bir program... olduğu belirtilmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere bir ihbarla ilgili  No: 2009/1570 sayılı soruşturma 
kapsamında şüpheli Alperen ERDOĞAN, Yakut AKSOY ve BURAK DÜZALAN’ın 
kullanımında bulunan Kocaeli ili Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi 
Paksan Apt. No:60 D:6 sayılı adreste yapılan aramada bulunan 1 adet Data Traveler 2 GB 
04183-322A00LF ibareli Kingston marka flash belleğin  incelemesinde; 

“2008_2009_SONUÇ RAPORU” isimli word dosyasında; 2008-2009 dönemi 
içerisinde yapılan faaliyetler sonucu, 2009-2010 dönemi faaliyet programında görev 
alabilecek Teğmenler ile Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi, Deniz Astsubay Meslek Yüksek 
Okulunda öğrenim gören askeri öğrencilere ait liste bulunduğu, hazırlanan listede şahısların 
kimlik bilgilerinin, fotoğraflarının ve haklarında yapılan değerlendirmelerin yazılı olduğu, 

 

“TEĞMENLER”  başlığı altında; 
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“TĞM. ŞAHİN İ.” hakkında, “Son davadan sonra üzerinde bir tedirginlik var Gökhan 
Duranın samimi arkadaşı. İşçi partisi konferanslarına katılmıştı. Davada işçi partisini öne 
çıkmasından sonra kendini geriye çekti. Değerlendirme: Çok şey biliyor. Bir çok faaliyetin 
içinde yer aldı. DENİZ YILDIZ VE ATAEVLERDEN haberdar. Özel faaliyet hakkında 
da bilgisi var.En önemlisi işçi partisi bağlantılarını biliyor.Kesinlikle kontrol altında 
tutulmalı.Ve kendisini kontrol altında tutmak için gerekli dosyalar hazırlanmalı. Bu yüzden 
evde kalması önemli.” ibarelerinin yazılı olduğu,  

“TĞM. TÜRKAN B.” hakkında, “ÇAĞDAŞ YAŞAMÇI KIZLARDAN. TÜRKAN 
HOCANIN TANDIĞI VE GÖRÜŞTÜĞÜ BİR KİŞİYDİ. Devrede birçok erkekle gizli 
ilişkisi oldu haklarında istihbarat çalışması. Değerlendirme: Önemli bir görevi var.” 

“TĞM. BATUHAN H.” hakkında, “DENİZYILDIZI faaliyet projesinin en önemli 
kollarından biri olan DANS KOLU faaliyetlerini başarı ile koordine etmiştir. Dans kolu 
faaliyetleri adı altında piknikler, doğum günü partileri organize ederek Harp okulu 
öğrencilerinin Denizyıldızı faaliyetleri içinde aktif görev alan kız öğrencilerle 
ilişkilerinin ileri düzeylere çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu etkinlikler ile birçok 
öğrenci hakkında gerekli istihbarat çalışmaları yapılmış ve çok önemli görüntülere 
ulaşılmıştır. Yönetim kadrosunda yer alabileceği değerlendirilmektedir” ibarelerinin yazılı 
olduğu,  

“TĞM. BURAK Ç.” hakkında,  “Tğm. Burak Ç. nın aktif olmadığı. Pısırık, kendine 
güveni olmayan bir karaktere sahip olduğu bilinmektedir. 2008-2009 dönemin faaliyetlerinde 
aktif olarak kullanılamadığı. Lise yıllarında DENİZ YILDIZI eğitimini aldığı. Birçok panel 
ve seminerlere katılımının sağlandığı ve bu nedenle faaliyetleri desteklediği. Kendisine 
tavsiye edilen her türlü dergi, yazı ve dökümanı okuduğu kabul ettiği değerlendirilmektedir. 
Değerlendirme: Güvenlik açısından bünyede tutulmasının hiçbir sakıncası olmadığı. Mesleki 
yönden desteklenerek ileride kullanılabileceği. Bünyede tutulmasının faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir.” ibarelerinin yazılı olduğu,  

“TĞM. EMRE D.” hakkında, “Sene içerisinde verilen görevleri başarı ile yerine 
getirdi. Aktif. Deniz yıldızı projesi içerisinde yer aldı. Mitinglerde aktif görev aldı. Tam 
bir Tuncay Özkan hayranı. Değerlendirme: Yönetim kadrosunda yer almalı. Kendine 
güveni tam. Güvenilir.” ibarelerinin yazılı olduğu,  

“TĞM. UFUK ERTAN A.” hakkında,  “DENİZ YILDIZI PROJESİ İLE 
YETİŞTİ. Yönetim kadrosunda yer almalı” ibaresinin yazılı olduğu, 

“DENİZ LİSESİNDE ŞU AN İÇİN İRTİBATA GEÇİLEREK GEREKİ 
YÖNLENDİRMELERİN YAPILDIĞI ASKERİ ÖĞRENCİ LİSTESİ AŞAĞIDAKİ 
GİBİDİR” başlığı altında; 

“1062 DORUK Ö.” hakkında,  “İbiş Ablanın listesinde geldi. Dersleri kötü. Genelde 
Nys sınavlarında geçebilmektedir. Derslerine takviye yapılmazsa geçemez. Okulunu çok 
sevmiyor. Yazın iyi bir tatil geçirmesi ve dingin bir şekilde okula dönmesi. Arkadaşlarını ezen 
bir kişiliği var. İyi değerlendirilirse ilerde lider olabilir. DENİZ YILDIZI 
FAALİYETLERİNE SENE BAŞINDA GELİP GİTTİ SON DÖNEMDE AKSATMAYA 
BAŞLADI. TAKİP EDİLMELİ..” ibarelerinin yazılı olduğu, 
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“2029 OĞUZHAN O.” hakkında, “Kardelen Projesinde aktif rol aldı. DENİZ 
YILDIZI PROJELERİNDE  GÖREV ALABİLİR. Lider  bir yapıya sahip.  Sapık fikirleri 
var. Annesi ile babasının cinsel hayatını gözetlediğini anlatır. Kızlara fazla düşkün. Gelecek 
sene daha aktif kullanılabilir.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

“2032 SELÇUK TOLGA F.” hakkında, “Kızlara çok düşkün. Sigara kullanır. Zeki 
birisi. DENİZ YILDIZI FAALİYETLERİNİ HİÇ AKSATMADI. Babasının bilgisi 
dahilinde faaliyetlerde daha aktif rol alabileceği. Derslerde daha çok yardımcı olunursa ilk 
beşe girer” ibarelerinin yazılı olduğu,  

“2025 ALPER K.” hakkında, “ÇYDD DERNEĞİNDEN İSMİ GELDİ. YAZ 
TATİLİNDE BİR KIZLA TANIŞTIRILACAK. Kızlara karşı zaafı var. Güvenilmez 
birisi. Korkak birisi. Sınıfta arkadaşları tarafından dalga geçilen birisi. Lemi Yzb. sahip 
çıkıyor.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

“2036 SERKAN T.” hakkında; “Ders durumu normal. Zeki birisi ama çalışmıyor. 
Kızlarla tanıştırıldı. DENİZ YILDIZI’ndan kısaca bahsedildi. İkinci dönem gelip gitmeye 
başladı. Düzenli geliyor. Toplantılarda aktif katılımcı” ibarelerinin yazılı olduğu,  

“1009 TOYGAN K.” hakkında; “…DENİZ YILDIZI faaliyetlerini hiç 
aksatmadığı. Babasının bilgisi dahilinde faaliyetlerde aktif rol aldı. Kısım temsilcisi” 
ibarelerinin yazılı olduğu,   

“1036 OKHAN O.” hakkında; “…DENİZ YILDIZI projesinde aktif rol aldı. 
Bursuna zam yapılabilir. Derslerini gökhan yzb. takip ediyor” ibarelerinin yazılı olduğu,  

“1091 BATUHAN A.” hakkında; “Kürtler konusunda hassas, kürt milliyetçiliği 
yapıyor. Babasının bilgisi dahilinde DENİZ YILDIZI FAALİYETLERİNDE AKTİF ROL 
ALDI. İşimize yarar, fazla alkol alıyor. Alkolü fazla kaçırınca çok konuşur. Dikkat edilmeli.” 
ibarelerinin yazılı olduğu, 

“1021 ANIL O.” hakkında; “Kız düşkünü, DENİZ YILDIZI PROJESİNE AKTİF 
KATILDI. EVLERDEN KISACA BAHSEDİLDİ. Heyacanlı birisi. İnternet bilgisi çok iyi. 
Değerlendirilebilir.” ibarelerinin yazılı olduğu,  

“1103 MURAT CAN E.” hakkında, “Babası astsubay, babasının refaransı ile DENİZ 
YILDIZI projesine katıldı. Telefonunda kabe resmi  var. Dua kitapçığı taşıyor. İyi bir imaj 
oluşturdu. 3 kişiyi tesbit etti. yaz tatilinde hediye alınmalı” ibarelerinin yazılı olduğu,  

“1048 ONUR Y.” hakkında, “Arkadaşları tarafından gay olarak bilinir. İşimize yarar. 
DENİZ YILDIZI PROJESİNE KATILDI. İnternette dolaşır. Sürekli yalnızları oynar. 
Maddi durumları çok iyi. Sessiz sakin yapıdadır.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

“1094 BERK Ü.” hakkında, “Genel kültürü çok iyi. Gazete ve dergileri takip eder. 
Arşiv çalışmaları yapar. DENİZ YILDIZI PROJESİNE KATILDI. Programları aksatmadı. 
Duaları açıktan okur. Dua kitapçığı taşır. Namaz kıldığını söyler. Alican ve Murat gibi. 
Değerlendiriyoruz.” ibarelerinin yazılı olduğu, 
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“1085 SERCAN ŞAHİN B.” hakkında, “Sosyal yönü kuvvetli birisi.ders durumu iyi. 
KIZLARLA TANIŞTIRILDI. Etüt sırasına Davut Yıldızı çizmiş. İsraili savunur. Yahudilik 
hakkında çok bilgi sahibi.  Takip ediyoruz.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

“9042 KEMAL G.” hakkında, “Orta okul yıllarında ÇYDD DENİN 
PROGRAMLARINA KATILMIŞ. DENİZ YILDIZI PROGRAMLARINI 
AKSATMADI. Sosyal birisi. Harp Okulunda çok işimize yarar. EVLERİ BİLİYOR. 
KADIKÖYDEKİ EVDEN BAHSETTİK. Heyacanlı.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

“9058 ERAY Ö.” hakkında, “Sivri dilli, çok küfreder. Dini değerlere de küfreder. 
BURS ALIYOR. DENİZ YILDIZI PROJESİNİ HİÇ AKSTMADI. KIZLARLA 
TANIŞTIRILDI. HARP OKULUNDA LİDER OLABİLİR. Takip ediliyor.” ibarelerinin 
yazılı olduğu, 

“9508 HASAN HÜSEYİN K.” hakkında, “babasının refaransı ile DENİZ 
YILDIZINDA görev aldı. Ağzı çok sıkı değil. Sosyal. İçkici. Dersleri kötü. Harp okulunda 
da takip edilip ders konusunda yardımcı olunmalı” ibarelerinin yazılı olduğu,  

“9028 ATAKAN S.” hakkında; “Kürt milliyetçiliği yapar. Alevi olduğunu saklamaz. 
Arkadaşları tarafından sevilmez. DENİZ YILDIZI PROJESİNDE AKTİF KATILIMCI. 
Kızlara alkole düşkün. BURSU DEVAM ETMELİ HARP OKULUNDA İŞİMİZE 
YARAR.” ibarelerinin yazılı olduğu,  

“8125 SEÇKİN M.” hakkında; “Deniz Lisesinde DENİZ YILDIZI PROJESİNİN 
EN ÖNEMLİSİ. Abisinden refaranslı. Kocelindeki abisinden etkilenir. Abisinin evinde hafta 
sonları kitap okur. Kendini iyi yetiştiriyor. Arkadaşlarını abisinin evine getirip götürür. 
HERTÜRLÜ KONUDA GÜVENİLİR” ibarelerinin yazılı olduğu tespit edilmiş olup bu 
dijital dokümanın sonunda;  TĞM. ÜLKÜ ÖZTÜRK, TĞM. SEZGİN DEMİREL, TĞM. 
FARUK AKIN, TĞM. KORAY KEMİKSİZ” isimlerinin bulunduğu ve “DAĞITIM:” 
kısmında “YRB ALİ TATAR” ibaresinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen veriler birlikte değerlendirildiğinde, Deniz Yıldızı projesi her ne 
kadar ÇYDD bünyesinde sadece üniversite öğrencilerine yönelik  bir eğitim ve kültür projesi 
gibi görülse de, olayın esasında bu şekilde olmadığı, üniversite öğrencilerine yönelik yapılan 
bu eğitim ve kültür faaliyetleri görüntüsü altında üniversite öğrencilerinin yanı sıra gizli bir 
şekilde askeri liseler, harp okulları ve özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir 
kısım subaylara yönelik uygulanan bir proje olduğu, örgütün gizliliğe verdiği önemden dolayı 
Deniz Yıldızı projesi ile ilgili hazırlanan dokümanda sadece meşru ve legal faaliyetlerin 
belirtildiği, tamamen soruşturmamız dışında bir ihbar üzerine başka bir soruşturma 
kapsamında Kocaeli ilinde deniz subaylarının kaldığı bir ikamette ele geçirilen ve yukarıda 
belirtilen dokümanlara bakıldığında, Deniz Yıldızı projesinin aslında Türk Silahlı 
Kuvvetlerine sızmak ve burada kadrolaşmak amacıyla yapılan bir faaliyet olduğu 
anlaşılmıştır. 

 

ÇYDD BURS LİSTELERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMADA; 
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Ergenekon Terör Örgütünün , örgütsel dokümanlarından olan“LOBİ” dokümanında 
“Üniversite gençliğinin yanı sıra büyük kentlerin varoşlarında ve Güneydoğu Anadolu’da 
boşluğa sürüklenmiş sahipsiz gençlerin örgütleneceği” belirtilmiştir. “DEVLETİN 
YENİDEN YAPILANDIRILMASI” isimli dokümanda ise, halkın örgütlenmesinin iki yolla 
olacağı, bunlardan ikincisinin ise bir kısım sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Atatürkçü 
Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşam Derneği (ÇYDD) gibi ideolojik yönelişli örgütlerle 
olacağı belirtilmiştir. 

ÇYDD Kadıköy Şubesinden ele geçirilen bir dijital veride bulunan “2008 toplantı 
özeti” isimli word dosyası bu durumu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Söz konusu word 
dosyasına bakıldığında “Yönetim Kurulu Toplantı Özeti” başlığı altında, başlıktan da 
anlaşılacağı üzere ÇYDD de ki üst düzey yöneticilerin yaptığı bir toplantıda alınan kararların 
maddeler halinde belirtildiğinin görüldüğü, bu maddelerden bir kısmında;  

“Polis içinden gelen bilgilere göre araç yakanlar nedeniyle burslar konusunda daha 
dikkatli davranmak zorundayız. Türkan abla GEREKİRSE KAYIT SİLİNSİN AMA 
BURSTA KESİNTİYE GİTMEMELİYİZ görüşünde. Acil durumlarda yalnızca Türkan 
ablanın belirlediği listedeki polis müdürleriyle görüşülecek.” 

“Burslarla ilgili listelerde köken raporları dikkate alınacak, güncellemeler bilgi işlem 
merkezine iletilecek.”  

“Burs verileceklerde mevcut ölçüler aranmaya devam edilecek. Belirlenen 
kökenlilerden Batıya eğitime gelenlere destek sürdürülecek.” şeklinde ibarelerin yazılı olduğu 
görülmüştür 

Ülkemizde değişik üniversitelerde okuduğu öğrenilen 01-Yeliz PADİR, 02-Sercan 
AVŞAR, 03-Süleyman İÇEN, 04-Lokman GÜNEŞ, 05-Fehmi KATAR, 06-Burcu SER, 07-
Ali NESEPOĞLU, 08-Nusret İZCİ, 09-Sevinç ÖZENİR, 10-Hardan ARSLAN, 11-Azize 
Deniz TAŞDEMİR, 12-Hüseyin YAVİÇ, 13-Melek KAÇMAZ, 14-Zeki TAŞDEMİR, 15-
Deniz ÇİÇEKLİ, 16-Ruhat ÇİÇEK, 17-Mehmet Sait İMRET, 18-Mekiye GÜZEL, 19- 
Neslihan YAKLAV, 20- Cebrail DOĞAN, 21-TURĞUT ŞİK, 22- Abdulkerim BAŞTUĞ, 23- 
Fettah SARI, 24- Gül ÇİRKİN, 25- Deniz BOZKURT, 26- Safiye AKDAĞ, 27- Nasır TAŞ, 
28- Ebru GAYIR, 29- Ender Onur KÜNTEŞ, 30-Sinan GÜLŞEN, isimli şahısların 
ÇYDD’den burs aldıkları, ÇYDD’den burs alan bu öğrencilerin PKK/KONGRA-GEL terör 
örgütü üyesi oldukları ve örgüt kapsamında değişik eylemlere katıldıkları tespit edilmiştir. 

ÇYDD’deki burs listelerine bakıldığında,  yukarıda adı geçen toplam (30) şahsın 
ÇYDD’den burs aldığı anlaşılmıştır.  Devam eden çalışmalarda öncelikle adı geçen şahısların 
değişik vilayetlerde yakalanıp haklarında işlem yapıldığı anlaşılmış, yapılan işlemlerin 
ayrıntısının öğrenebilmesi için ilgili Emniyet Müdürlüklerinden  şahıslar hakkında 
düzenlenen soruşturma dosyalarının suretleri istenilmiştir.  

Bu soruşturma dosyaları incelendiğinde elde edilen bilgilerin doğru olduğu ve ve 
ÇYDD’den burs aldığı tespit edilen bu toplam (30) şahsın PKK/KONGRA-GEL terör örgütü 
üyesi olmak ve örgüt kapsamında değişik eylemlere katılmak suçlarından haklarında işlem 
yapıldığı tespit edilmiştir.  
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Adı geçen şahıslarla ilgili soruşturma dosyaları tetkik edildiğinde;  

01-Nusret İZCİ (Hüsen-Zeliha oğlu, 1980 doğumlu, Şanlıurfa Siverek nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 
olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün kırsal alanında 
faaliyet gösterdiği, 2005 yılı içerisinde Şişli ilçesi Maslak semtinde faaliyet gösteren 
Mehmetçik Vakfına ait opet akaryakıt istasyonunda şahin marka araçta meydana gelen 
PATLAMA OLAYIYLA ilgili yakalanıp gözaltına alındığı, ikametinde yapılan aramada 
örgütsel içerikli kitap, doküman ve patlama olayıyla ilgili gazete haberleri bulunduğu ve 
neticesinde hakkında işlem yapıldığı, 

02-Sercan AVŞAR (Sabri-Seviye oğlu, 1988 doğumlu, Ardahan Merkez nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs 
aldığı, 2007 yılı içerisinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütü adına gerçekleştirildiği bilinen  
Eminönü ilçesinde meydana gelen BİR ARACIN KUNDAKLANMASI olayıyla ilgili 
gözaltına alındığı, üst aramasında Kürdistan ibaresi ile başlayan ve içersinde Ülkemizin ve 
Irak-İran-Suriye-Ermenistan’ın bir bölümünü kapsayacak şekilde Kürdistan olarak 
adlandırılan doküman bulunduğu ve neticesinde hakkında işlem yapıldığı anlaşılmıştır. 

03-Süleyman İÇEN (Abdurrahman-Halime oğlu, 1986 doğumlu, Diyarbakır Sur 
nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın üniversite öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2007 yılı 
içerisinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütü adına gerçekleştirildiği bilinen Eminönü 
ilçesinde meydana gelen BİR ARACIN KUNDAKLANMASI olayıyla ilgili gözaltına 
alındığı ve hakkında işlem yapıldığı, 

04-Lokman GÜNEŞ (Mehmet Ekrem-Rahime oğlu, 1981 doğumlu, Batman merkez 
nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine 
Bölümü öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2006 yılı içerisinde  Kadıköy ilçesi İskele 
Meydanında PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün üniversite yapılanması olan YÖGEH 
tarafından gerçekleştirilen korsan gösteriye katıldığı, gösteri sırasında “SELAM 
İMRALI’YA BİN SELAM - PKK HALKTIR HALK BURADA ÖNDERİMİZ APO - 
TERÖRİST DEĞİL APOCUYUZ BİZ - KATİL POLİS ÜNİVERSİTEDEN DEFOL” 
şeklinde sloganlar atıldığı, gösteri sonrası yakalandığı, yakalandığı sırada yanındaki çuvaldan 
örgütsel kitap, flama ve pankart ele geçirildiği, neticesinde hakkında işlem yapıldığı,  

05-Burcu SER (Hasan Rıza-Zeynep kızı, 1988 doğumlu, Tunceli Pertek nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın İstanbul Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenci olduğu, 
ÇYDD’den burs aldığı, 2007 yılı içerisinde  Eminönü ilçesinde park halinde bulunan BİR 
OTOMOBİLİ KUNDAKLAMAK suçundan gözaltına alındığı, ikametinde yapılan aramada 
PKK/KONGRA-GEL terör örgütü ile ilgili dokümanlar ele geçirildiği ve neticesinde 
hakkında işlem yapıldığı,  

06-Ali NESEBOĞLU (Mehmet Latif-Şemsihan oğlu, 1986 doğumlu, Mardin 
Nusaybin nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve 
Dramotoloji Bölümü öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, adı geçen şahsın 2007 yılı 
içerisinde  Kağıthane ilçesinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütü adına gerçekleştirilen 
kanunsuz gösteriye katıldığı, gösteri sırasında grup halinde slogan attığı, çevreye zarar verip 
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barikatlarla yolları kapattığı, ayrıca güvenlik kuvvetlerine taş ve Molotoflarla saldırdığı, 
tüm bu olayların fotoğraflarla tespit edildiği ve neticesinde hakkında işlem yapıldığı,  

07-Melek KAÇMAZ (İhsan-Nazife kızı, 1982 doğumlu, Diyarbakır Silvan nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olduğu, öğrenim gördüğü 
dönemde ÇYDD’den burs aldığı, 2009 yılı içerisinde PKK/KONGRA-GEL terör 
örgütünün Kuzey Irak’taki örgüt mensuplarına bağlı olarak ilimizde eylem amaçlı faaliyet 
yürüttüğü tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapıldığı,   

08-Azize Deniz TAŞDEMİR (Naif-Nuray kızı, 1984 doğumlu, Adana Ceyhan 
nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu, 
ÇYDD’den burs aldığı, adı geçen şahsın 2004 yılı içerisinde PKK/KONGRA-GEL terör 
örgütünün o dönemdeki üniversite yapılanması olan BAGEH içerisinde üst kurulda 
faaliyet gösterdiği, 8 mart 2004 günü  Kağıthane ilçesi Çağlayan meydanında düzenlenen 
Dünya Kadınlar Günü mitingine BAGEH içerisinde faaliyet gösteren diğer şahıslar ile 
birlikte katıldığı ve miting sırasında yüzünü peçe ile kapatarak terör örgütünün kadın 
yapılanması bayrağını açtığı tespit edildiği ve neticesinde hakkında işlem yapıldığı,  

09-Yeliz PADİR (Muhittin-Dilber kızı, 1985 doğumlu, Batman Merkez nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü 
öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2007 yılı içerisinde Çağlayan’da 
PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından düzenlenen korsan gösteriye katılması nedeni 
ile gözaltına alındığı, konu ile ilgili alınan ifadesinde; yaşadığı olayları ayrıntılı olarak 
anlattığı, ifadesinin devamında; PKK’dan nefret ettiğini, bu nedenle hiçbir etkinliğine 
katılmadığını, üniversitedeki PKK’lı öğrencilerin yeni gelen öğrencileri kazanmaya 
çalıştığını, hatta bir dönem kendisi ile de konuştuklarını, kendisinin bunu kabul etmediğini, 
yakalanmadan bir süre önce bazı arkadaşlarının ÇYDD’nin kürt kökenli öğrencilere burs 
verme konusunda öncelik verdiğini söylediğini, bunun üzerine kendisinin de burs 
başvurusunu yaptığını, diğer burs veren kurumların öğrencilerden transkript isterken 
ÇYDD’nin doğu kökenli öğrencilerden bunu istemediğini,  PKK’lı olduğunu bildiği ve 
duyduğu bir çok öğrencinin ÇYDD’den burs aldığını, bunların yanı sıra doğu kökenli olup 
Da yurttan ayrılıp öğrenci evi tutan öğrencilere ücretsiz eşya yardımı yaptıkları, ÇYDD’nin 
üniversite sorumlusunun, Fen Edebiyat Fakültesindeki İffet OK adında üniversite çalışanı 
olduğunu beyan etmiştir.  

10-Ruhat ÇİÇEK (Hasan-Emine oğlu, 1985 doğumlu, Iğdır Merkez nüfusuna kayıtlı) 
isimli şahsın Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs 
aldığı, PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün üniversite yapılanmasında üst düzeyde 
faaliyet gösterdiği ve öğrencileri örgütleyerek terör örgütü lehine korsan gösteriler 
gerçekleştirdiği, 2006 yılı içerisinde  Kadıköy ilçesi İskele Meydanında PKK/KONGRA-
GEL terör örgütünün üniversite yapılanması olan YÖGEH tarafından gerçekleştirilen 
korsan gösteriyi organize ettiği, gösteri sırasında “SELAM İMRALI’YA BİN SELAM - 
PKK HALKTIR HALK BURADA ÖNDERİMİZ APO - TERÖRİST DEĞİL 
APOCUYUZ BİZ - KATİL POLİS ÜNİVERSİTEDEN DEFOL” şeklinde sloganlar 
atıldığı, gösteri sonrası yakalandığı, yakalandığı sırada yanındaki çuvaldan örgütsel kitap, 
flama ve pankart ele geçirildiği, neticesinde hakkında işlem yapıldığı, ayrıca 2009 yılı 
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içerisinde İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsünde meydana gelen bir olayla ilgili yeniden 
gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapıldığı,  

11-Fehmi KATAR (Beşir-Emine oğlu, 1985 doğumlu, Şırnak Merkez nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu Aktuerya 
Bölümü öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2006 yılı içerisinde  Kadıköy ilçesi İskele 
Meydanında PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün üniversite yapılanması olan YÖGEH 
tarafından gerçekleştirilen korsan gösteriye katıldığı, gösteri sırasında “SELAM 
İMRALI’YA BİN SELAM-PKK HALKTIR HALK BURADA ÖNDERİMİZ APO- 
TERÖRİST DEĞİL APOCUYUZ BİZ - KATİL POLİS ÜNİVERSİTEDEN DEFOL” 
şeklinde slogan attığının tespit edildiği, yakalandığı sırada yanındaki çuvaldan örgütsel kitap, 
flama ve pankart ele geçirildiği, neticesinde hakkında işlem yapıldığı,  

12-Hardan ARSLAN (Yusuf-Akide oğlu, 1983 doğumlu, Siirt Merkez nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu, ÇYDD’den 
burs aldığı, 2001 yılı içerisinde PKK/YDÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 
yakalandığı ve hakkında işlem yapıldığı,  

13-Fettah SARI (Nusret-Yıldız oğlu, 1984 doğumlu, Ağrı Diyadin nüfusuna kayıtlı) 
isimli şahsın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümü öğrencisi olduğu, 
ÇYDD’den burs aldığı, 2008 yılı içerisinde Balıkesir ilinde PKK/KONGRA-GEL terör 
örgütünün gençlik yapılanması olan YDGH’nin (Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi) 
Balıkesir yapılanmasını oluşturmak ve bu yapı içerisinde faaliyette bulunmak suçlarından 
hakkında işlem yapıldığı, 

14-Sinan GÜLŞEN (Mehmet-Besra oğlu, 1984 doğumlu, Diyarbakır Sur nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu, 
ÇYDD’den burs aldığı, 2007 yılı içerisinde Van ilinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütü 
üyesi olmak, örgütün ü niversite yapılanması olan YÖGEH içerisinde yer almak ve molotof 
atmak suçlarından hakkında işlem yapıldığı,  

15-Neslihan YAKLAV (Genco-Kadriye kızı, 1988 doğumlu, Mardin Mazıdağı 
nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın üniversite öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2007 yılı 
içerisinde Ankara ilinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütü üyesi olmak,  örgütün 
üniversite yapılanması olan YÖGEH içerisinde yer almak, terör örgütünün propagandasını 
yapmak suçlarından hakkında işlem yapıldığı, 

16-Turğut ŞİK (Mehmet Hafız-Rukiye oğlu, 1986 doğumlu, Diyarbakır Kocaköy 
nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal 
Hizmetler Bölümü öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2007 yılı içerisinde Ankara 
ilinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütü üyesi olmak,  örgütün üniversite yapılanması 
olan YÖGEH içerisinde yer almak, terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından 
hakkında işlem yapıldığı, 

 17-Gül ÇİRKİN (Enver-Şükriye kızı, 1985 doğumlu, Gaziantep Nurdağı nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu, ÇYDD’den 
burs aldığı ve 2004 yılından beri ÇYDD’ye üye olduğu, 2007 yılı içerisinde Diyarbakır 
ilinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün üniversite gençlik yapılanması olan YÖGEH 
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içerisinde faaliyet göstermek, örgütün propagandasını yapmak, terör örgütü adına bir 
öğrenciyi darp ederek yaralamak suçlarından hakkında işlem yapıldığı, olaydaki müşteki 
öğrencinin alınan ifadesinde; aynı üniversitede öğrenci olan ve PKK terör örgütü 
mensubu olduklarını söyleyen şahıslar tarafından okulu ve kaldığı yurdu terk etmesi için 
tehdit edildiğini, şahısların istediklerini yapmayınca 9-10 kişi tarafından yurtta kaldığı odasın 
basıldığını,  burada yine kendisini tehdit ettiklerini, tehdit ederken “BİZ APOCU 
GENÇLİĞİZ, burada sen dini kullanarak Türkçülüğü aşılıyorsun, biz seni burada 
barındırmayız” diyerek okulu ve yurdu terk etmesini söyledikleri, kendisinin kesinlikle bunu 
yapmayacağını söylemesi üzerine bir öğrencinin “yemin ederim okulda yurtta umurumda 
değil, yarın burada görürsem öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini ve hemen akabinde 9-10 
kişinin üzerine çullanarak kendisini darp ettiklerini beyan etmiştir. 

18-Safiye AKDAĞ (Osman-Meyse kızı, 1976 doğumlu, Batman Hasankeyf nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik Bölümü öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 1992 yılı içerisinde İzmir 
ilinde PKK terör örgütünün kırsal alanda katılacağı tespit edilmesi üzerine yakalanarak 
hakkında işlem yapıldığı,  

19-Ebru GAYIR (Ferhan-Hamideye kızı, 1989 doğumlu,  Mardin-Mazıdağı nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın Kafkas Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 
olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2008 yılı içerisinde Kars ilinde PKK KONGRA-GEL 
terör örgütünün propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik etmek suçlarından hakkında işlem yapıldığı,  

 20-Ender Onur KÜNTEŞ (Mehmet-Şirin oğlu, 1987 doğumlu, Batman Beşiri 
nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın Mersin Üniversitesi Psikoloji Danışmanlığı ve Rehberlik 
Bölümü öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2008 yılı içerisinde Mersin ilinde PKK 
KONGRA-GEL terör örgütünün propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek 
suçlarından hakkında işlem yapıldığı,  

 21-Mehmet Sait İMRET (Kasım-Şirin oğlu, 1982 doğumlu, Batman Merkez 
nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 
Bölümü öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2006 yılı içerisinde Adana ilinde PKK 
KONGRA-GEL terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından hakkında işlem 
yapıldığı,  

 22-Mekiye GÜZEL (İbrahim Halil-Süveyla kızı, 1982 doğumlu, Mardin Derik 
nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın Çukurova Üniversitesi İİBF Uluslar Arası İlişkiler Bölümü 
öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2006 yılı içerisinde Adana ilinde 
PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün propagandasını yapmak suçu ile ilgili bilgisine 
başvurulduğu, 

 23-Nasır TAŞ (İbrahim-Meryem oğlu, 1982 doğumlu, Batman Merkez nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2006 yılı içerisinde 
Kahramanmaraş ilinde PKK KONGRA-GEL terör örgütünün propagandasını basın ve 
yoluyla yapmak, yasak yayın bulundurmak suçlarından hakkında işlem yapıldığı,  
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 24-Abdülkerim BAŞTUĞ (Mehmet Şerif-Sariye oğlu, 1988 doğumlu, Mardin 
Dargeçit nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın üniversite öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 
2007 yılı içerisinde Ankara ilinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütü üyesi olmak,  terör 
örgütünün propagandasını yapmak suçlarından hakkında işlem yapıldığı, 

25-Hüseyin YAVİÇ (Heybetullah-Hanım oğlu, 1980 doğumlu, Ağrı Tutak nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu, 
ÇYDD’den burs aldığı, 2006 yılı içerisinde Van ilinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütü 
üyesi olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçlarından hakkında işlem yapıldığı,  

26-Cebrail  DOĞAN (Ahmet-Elo oğlu, 1987 doğumlu, Kahramanmaraş Nurhak 
nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın üniversite öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2009 yılı 
içerisinde Ankara ilinde MLKP terör örgütü üyesi olmak ve örgütün propagandasını 
yapmak suçlarından hakkında işlem yapıldığı,  

27-Deniz ÇİÇEKLİ (Kasım-Halime oğlu, 1987 doğumlu, Diyarbakır Bismil nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bölümü öğrencisi olduğu, 
ÇYDD’den burs aldığı, 2009 yılı içerisinde  Avcılar ilçesinde bulunan İstanbul 
Üniversitesinin kampüsünde meydana gelen olayla ilgili yakalandığı ve PKK/KONGRA-
GEL terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında işlem yapıldığı, yakalandığı olayla ilgili 
alınan ifadesinde; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinden burs aldığını, 2008 yılında örgüt 
üyeliği suçlamasıyla yaklaşık 13 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğunu beyan 
etmiştir.  

28-Zeki TAŞDEMİR (Yaşar-Seyran oğlu, 1986 doğumlu, Iğdır Merkez nüfusuna 
kayıtlı) isimli şahsın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi 
olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2009 yılı içerisinde  Avcılar ilçesinde bulunan İstanbul 
Üniversitesinin kampüsünde meydana gelen olayla ilgili yakalandığı ve PKK/KONGRA-
GEL terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında işlem yapıldığı,  

29-Sevinç ÖZENİR (Abdullah-Vecihe kızı, 1985 doğumlu, Hatay Samandağ 
nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu, 
ÇYDD’den burs aldığı, 2008 yılı içerisinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün gençlik 
yapılanması olan YDGH örgütlenmesi içerisinde faaliyet göstermek ve örgüt kapsamında araç 
yakmak suçundan hakkında işlem yapıldığı,  

30- Deniz BOZKURT (Gıyasettin-Necime oğlu, 1983 doğumlu, Muş Merkez 
nüfusuna kayıtlı) isimli şahsın üniversite öğrencisi olduğu, ÇYDD’den burs aldığı, 2001 yılı 
içerisinde Gaziantep ilinde PKK terör örgütünün sözde bayrağını simgeleyen renkte forma 
giyerek futbol müsabakasına katıldığı için gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapıldığı 
anlaşılmıştır.  

İstanbul Beyoğlu ilçesi Evliya Çelebi mah. Şimal sk. Şişhane adresinde faaliyette 
bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) genel merkezinin hesap ve 
işlemlerinin dernekler kanununun 19 ve 27.  Maddelerine göre genel denetimler i için Valilik 
makamının 04.11.2009 ve 14.01.2010 tarihli olurlarıyla yapılan genel denetim ile, 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 22.01.2010 tarih ve 2009/827 soruşturma sayılı yazımıza 
istinaden adı geçen derneğin defter, hesap ve işlemleri gelirleri, yaptığı harcamalar ile yardım 
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toplama faaliyetlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi sonucunda İstanbul Valiliği il dernekler 
müdürlüğüne bağlı denetim görevlilerinin düzenlediği denetim raporuna göre; 

1- Derneğin tüzüğünün amaç bölümünde bulunmamasına rağmen Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Cumhuriyet gazetesi okurları, Ulusal platformlar birliği gibi sivil toplum 
kuruluşları ve oluşumlarla birlikte çeşitli tarihlerde basın açıklaması miting gibi 
geniş katılımlı eylemler organize ederek bizzat katıldıkları,  

2- Ergenekon terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 
operasyonlar sonucu gözaltına alınarak tutuklananlara destek vermek ve 
operasyonları protesto ve provake etmek amacıyla, mitingler, basın açıklamaları, 
eylem ve gösteriler için pankart ve afişler hazırlayarak astıkları, el ilanları 
dağıttıkları, ayrıca eylem ve mitinglerin katılım giderlerinin dernek bütçesinden 
karşılandığı, söz konusu operasyon kapsamında gözaltına alınarak serbest 
kalanlara destek ziyareti yaptıkları, 

3- Çağdaş Öğrenci evleri adı altında yapılanmalarının bulunduğu, bu evlerden 
sorumlu kişileri “YÖNDER” olarak adlandırdıkları, bursiyer öğrencileri 
Yönderlerle eşleştirerek takip ettirdikleri… 

4- Burs alan öğrencilerin burs müracaatları ve evrak teslimlerinde bizzat dernek 
merkezlerine gelmelerinin istendiği, mülakat yapılarak öğrencilerin kılık kıyafetine 
ve dış görünüşlerine göre değerlendirildiği, burs alan öğrencilerle her ayın son 
cumartesi günü burs dağıtımından önce içeriği belli olmayan toplantılar 
düzenlendiği, toplantılara gelmeyenlerin ve içeriği belli olmayan görevleri 
yapmayanların burslarının kesildiği,  

7- Yerel, genel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bazı milletvekilleri ve belediye 
başkan adayları ziyaret edilerek, aday belirlemede rol aldıkları, siyasi bir partinin 
organıymış gibi çalıştıkları, 

10-  Derneğe bağışlanan kitapların dağıtımı sırasında bölge, kurum ve kuruluş ayrımı 
gözetildiği, belirli bölge ve kesimlere ağırlık verildiği,  

Bu haliyle kamu yararına çalışma statüsüne sahip burs, eğitim yardımı, kitap 
kırtasiye, ders araç ve gereçleri ile giysi yardımı gibi faaliyetleri amaç edinmiş 
olan derneğin, tüzüğünün 5,13. Maddesinde yer alan; “….derneğin amaç edindiği 
hizmetlerin tüm bireylerin yararına açık olarak gerçekleşmesini sağlamak, bu 
alanlarla ilgili projeler üretmek…” hükmüne rağmen kamu hizmeti niteliğinde 
hizmet sunması ve dolayısıyla yurdun her bölgesine ve toplumun her kesimine eşit 
bir şekilde yardım ve hizmet götürmesi gerektiği halde, çoğunlukla doğu ve 
güneydoğu Anadolu illerindeki okulların desteklendiği, bursların ağırlıklı olarak 
doğu ve güneydoğu yörelerindeki öğrencilere veya bu yörelerin nüfusuna kayıtlı 
olan öğrencilere verildiği, 

Dernek merkezi ve şubelerinin, faaliyetlerinin siyasi zemine kaydığı, muhalefet 
partisi gibi faaliyetlerde bulunduğu, bir siyasi partinin organı gibi hareket ederek 
eşitlik ve tarafsızlık ilkesine uymadığı, öğrenciler arasında kılık kıyafet, düşünce, 
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inanç gibi faktörler dikkate alınarak burslarının verilmesi, devam etmesi, kesilmesi 
yönünde kararlar verildiği, yardım yaptığı veya inşaatını yaptırmış olduğu 
okullarda görevli öğretmenlerin vermiş olduğu eğitimlere müdahale edildiği,  

Toplumun genelinden ziyade belirli bir ideolojik fikir etrafında toplanan veya 
toplanmaya çalışan sınırlı bir kitleye yardım ve hizmet eder konuma geldiği 
tespitleri yapılmıştır.  

Bu tespitler sonucu adı geçen derneğin yöneticilerinin 5728 sayılı kanunla değişik 
5253 sayılı dernekler kanununun 32/f, 32/k, 27, 30/a, 32/o ve TCK’nun ayrımcılık 
başlıklı 122. Maddesine aykırı hareket ettiklerinin belirlendiği,  

Dernekler kanununa muhalefet ve ayrımcılık suçları sebebiyle dosyanın mevcut 
soruşturma evrakından tefrik edildiği, 2010/2121 soruşturma ve 2010/522 sayılı 
karar ile derneğin yönetim kurulu üyeleri ile diğer ilçe yöneticileri hakkındaki 
soruşturma evrakı, görevsizlik kararı verilerek Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmiştir.  

	  

ÇEV(ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI) VE TERÖR ÖRGÜTLERİ  ARASINDAKİ  
İLİŞKİ 

Gülseven YAŞAR ve ÇEV ile ilgili olarak; Mehmet Şener ERUYGUR’dan ele 
geçirilen dijital verilerde, Jandarma İstihbarat birimlerinin Gülseven YAŞAR ve ÇEV ile ilgili 
“2003 yılında Gülseven YAŞAR ve başkanı olduğu ÇEV’in PKK-KADEK’li kişilere burs 
verdiği, Vakıfta yapılan aramada PKK ile ilgili örgüt dokümanları, terör örgütü elebaşı 
Abdullah ÖCALAN’ın kitaplarının bulunduğu” şeklinde raporlar ele geçirildiği, ancak  buna 
rağmen Cumhuriyet Çalışma Grubu Devre Raporlarında da belirtildiği şekilde Gülseven 
YAŞAR ve ÇEV’in, Mehmet Şener ERUYGUR ve diğer Ergenekon Terör Örgütü 
yöneticileriyle ilişkilerinin devam ettiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli Ahmet Tuncay ÖZKAN’dan ele geçirilen ve Gülseven YAŞER tarafından 
gönderildiği anlaşılan bir mail çıktısında, “gyasen@süperonline.com adresinden 23.01.2002 
tarihinde hayricanoz nick name’li kişiye gönderilen bir mail olduğu, mailin içeriğinde ise; 
“Sevgili Mesut, Fettullah’ın davası ile ilgili aleyhte yeni tanıklar bulmamız lazım. Bizim 
Avukat Hüseyin bey mahkemenin aleyhimize doğru gittiğini, Eyüp ve Serhat alçaklarının da 
her an karşı tarafa dönebileceğini söyledi. Şu bizim Serhat’ın bir akrabası varmış. Cihat 
isminde bir çocuk. Biraz para vererek Fettullah aleyhinde mahkemeye çıkartmayı 
düşünüyorum. Bu konuda bizim emekli Albay Cem beyde çocuklarla konuşarak teklifin 
sanki askerden geldiğini ima edecek ve benimle irtibatlı olduğunu söylemeyecek. Şu an birtek 
buna bel bağladım. Durumlar bildiğin gibi değil. Acilen yeni tanıklar bulmamız lazım. Fevzi 
Türkeri Paşa ve Kemal Yavuz Paşa vasıtasıyla görüştüm. MGK genel sekreteri Tuncer 
KILINÇ ile bir kez daha bu konuda görüşeceğiz. Senin söylemek istediğin bir konu varsa 
bana mail olarak gönder veya bir numaralı BİKE’NİN evinde görüşelim. Sakın telefonda açık 
konuşma. Dünya Kiliseler Birliği ile LİONSLARDAN Arif bey vasıtası ile para yardımı 
sözü aldım. hiç korkma her şey yoluna girecek. Şu PKK’lı Ramazan YILDIRIM denen 
çocuğa burs vermeye devam ediyorum. Ama resmi kayıtlarda göstermiyorum. Bu 
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çocukla tekrar bir görüşmemiz lazım. İkna edebilirsek Fettullah aleyhinde tanık yapalım. 
Yoksa işimiz yaş…..Cevap bekliyorum sevgiyle kal. Gülseven YAŞER” ibarelerinin yazılı 
olduğu görülmüştür. 

Diğer taraftan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 03.06.2002 tarihinde 
ilimizde bulunan Çağdaş Eğitim Vakfı binasında yapılan aramada PKK terör örgütü ile 
ilgili birçok örgütsel nitelik taşıyan doküman ve verinin ele geçirildiği, hatta o dönemde vakıf 
binasından ele geçirilen burs başvuru formlarındaki öğrenci isimleri tetkik edildiğinde, çok 
sayıda öğrencinin başta PKK ve DHKP/C olmak üzere değişik terör örgütlerinden yakalanıp 
haklarında işlem yapıldığı anlaşılmıştır. 

03.06.2002 günü ÇEV binasında yapılan aramada ele geçirilen örgütsel dokümanlara 
bakıldığında; 

-(2) adet PKK terör örgütünün manifestosu olarak kabul edilen “Halk savaşında 
militan kişilik Abdullah ÖCALAN-Weşanen Serxwebun 64” isimli kitap, 

-(8) adet kırmızı zemin üzerine “TÜRK GENCİ TC ORDUSUNA ASKERE 
GİTME, ONUN VAHŞETİNE ORTAK OLMA” ibareli ARGK imzalı doküman, 

-(1) adet kırmızı zemin üzerine “Selam olsun Amed Serhildanına” ibareli ERNK 
imzalı  doküman, 

-(1) adet kırmızı zemin üzerine “Yurtsever Kürdistan Halkı, sana acı katliam ve 
soykırımlardan başka bir şey vaad etmeyen düzen partilerini KÜRDİSTAN’DA artık 
yaşatma” ibareli ERNK imzalı doküman, 

-(11) adet sarı zemin üzerine “KURTULUŞ ORDUMUZ ARGK KIR 
ZAFERİNDEN SONRA KENT MERKEZLERİNDE ZAFER YOLUNDA” ibareli 
ERNK imzalı doküman, 

-(1) adet sarı zemin üzerine “Civanen Kürdistane keç ü xorten jir ü çelenk ! di nava 
rezen arteşa xwe argk de cih bigirin, hun heviya serkeftine ne” ibaresi yazılı YCK imzalı 
doküman, 

-(1) adet sarı zemin üzerine “KÜRDİSTAN GENÇLİĞİ SALDIR SÖMÜRGECİ 
İŞGAL ORDULARINA, GELECEĞİMİZ BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN’DA” ibareli YCK 
imzalı doküman, 

-(1) adet sarı zemin üzerinde “Kürdistan’lı din adamları düşmana alet olmayın, 
camilerde dergahlarda bulunduğunuz her alanda, direnişe katılın, cemaatlerinizi vatanın kutsal 
savaşına davet edin” ibareli ERNK imzalı doküman, 

-(1) adet siyah zemin üzerine “Yurtsever Kürdistan Halkı her şehidimizin cenaze 
törenini bir ayaklanmaya çevirerek sömürgecileri kahredelim” ibareli ERNK imzalı 
doküman, 

-(1) adet resimli “KÜRDİSTAN GENÇLİĞİ, dinamik gücünle halk demokrasisi 
sürecini hızlandır-ARGK saflarına katıl” ibareli ERNK-YXK imzalı doküman,      bulunarak 
el konulmuştur. 
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Çağdaş Eğitim Vakfında yapılan arama sonucu el konulan burs başvuru 
formlarındaki öğrenci listeleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün arşiv kayıtlarından 
tetkik ettirildiğinde, çeşitli üniversitelerde öğrenim gören (47) üniversite öğrencinin, 
PKK/YDÖ, PKK-YCK, DHKP/C, MLKP, TİKP, isimli terör örgütlerine üye olmak, 
korsan gösteri yapmak, slogan atmak, pankart asmak, çeşitli kurum kuruluş ve polis 
araçlarına Molotof atmak, güvenlik güçlerine fiili mukavemet ve saldırıda bulunmak, 
yapılmakta olan korsan gösteride görevli polis memurunun silahını ve fotoğraf makinesini 
gasp etmek ve terör örgütlerine ait doküman bulundurmak suçlarından ve çeşitli 
üniversitelerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak haklarında işlem yapıldığı, bazı şahısların 
ise terör örgütü üyeliği ve Molotof atma suçlarından dolayı arandığı anlaşılmıştır. 

Söz konusu burs listeleri içersinde, Gülseven YAŞER’in mailinde, PKK’lı olduğu 
belirterek burs vermeye devam ettiğini söylediği  Ramazan YILDIRIM isimli şahsın da 
adının bulunduğu, yapılan arşiv tetkikinde, adı geçen Ramazan YILDIRIM’ın 1998 yılında 
PKK/YCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalandığı ve hakkında yapılan 
işlemden sonra tutuklandığı anlaşılmıştır. 

14.04.2009 Günü ÇEV Genel Merkezinde ve Gülseven YAŞER’in ikametinde yapılan 
aramalarda çok sayıda bilgi belge doküman ve dijital veri bulunarak el konulduğu, bu veriler 
içersinde  (78) öğrenciye ait burs başvuru formlarının olduğu, bu öğrenci listeleri Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü arşiv kayıtlarından tetkik 
ettirildiğinde; toplam (32) öğrencinin PKK ve DHKP/C isimli terör örgütlerine üye 
olmak, korsan gösteri yapmak, slogan atmak, pankart asmak ve izinsiz  gösteri yürüyüşüne 
katılmak gibi suçlardan haklarında işlem yapıldığı anlaşılmıştır. 

Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)  ve Gülseven 
Yaşer’in  farklı Terör Örgütü Mensuplarına burs verdiği, hatta deşifre olan örgüt 
mensuplarının burslarını resmi kayıtlarda göstermese dahi kayıtsız olarak vermeye devam 
ettiği anlaşılmıştır. 

   

B-)   ŞÜPHELİLERİN  BİREYSEL  DURUMLARI  : 

1-Şüpheli  GÜLSEVEN YAŞER 
 Firari şüpheli olarak aranmaktadır. 

a-Doküman İnceleme Sonuçları; 
 Gülseven YAŞER’in kullanımında bulunan 34 DR 9392 plaka sayılı otoda yapılan 
aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde;  

 

 

1’den 7’ye kadar numaralandırılmış dokümanlardan; 
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 (4) ile numaralandırılmış dokümanın; CUMHURİYET EVİ başlıklı (3) ayrı 
tablodan oluştuğu, tablolarda evlerin hangi semtte olduğu, kira bedelleri ve oda sayılarının 
yanı sıra Eyüp ERGÖR, Muzaffer ENSAR, Ceren ERTÜRK, Ezgi DİLEK, Sibel 
KANNECİ ve Melis YALÇIN isimli şahısların ad-soyad ve okul bilgilerinin yazılı olduğu 
tespit edilmiştir. 

Beyoğlu ilçesi, Kocatepe Mahallesi, Feridiye caddesi, No:53 sayılı yerde bulunan 
Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Genel Merkezi’nde bulunarak el konulan dokümanların 
yapılan incelemesinde; 

(27) ile numaralandırılan “CUMHURİYET EVLERİ” başlıklı doküman içerisinde; 

 18 Şahsa ait “TELEFON, MAİL ADRES, ÖDEME TUTARI, ÖDEME ŞEKLİ” 
başlıklarının altında şahıslarla alakalı bilgilerin bulunduğu,  

 2.kattan el konulan (8) ile numaralandırılan “CUMHURİYET EVLERİ” ibaresi ile 
başlayan dokümanların; toplam (7) sayfa olduğu ilk iki sayfasında; toplam (36) şahıs ile 
alakalı “TELEFON, MAİL ADRES, ÖDEME TUTARI, ÖDEME ŞEKLİ” bilgilerinin yer 
aldığı listenin olduğu üçüncü, dördüncü ve beşinci sayfalar ile altıncı ve yedinci sayfaların ilk 
iki sayfa ile aynı içerikte olduğu,  

2. KATTA EL KONULAN (1)’DEN (7)’YE KADAR NUMARALANDIRILMIŞ (7) 
ADET AJANDADAN;  

(1) sayısı ile numaralandırılan üzerinde “O□∆GMK” ibaresi bulunan siyah renkli 
ajandanın;   

(76.) yaprağının arka yüzünde el yazısı ile; “Ceren Ertürk (175), Ayşe Ezgi dilek 
(175), Sibel Kanneci (150), Vahide Melis Yalçın (150)” ibarelerinin yazılı olduğu,  

 “EF” kısmının 8. sayfasında; “erol mütercimler mütercimlererol@yahoo.com” 
yazılı olduğu, 

 “KL” kısmında; “Kemal Alemdaroğlu 520 85 09, 633 28 18, 05322118844” 
yazılı olduğu,  

 “SŞ” kısmının 8. sayfasında; “Şener Eruygur 0533 376 27 01” yazılı olduğu,  

 “TU” kısmında; “Türkan Saylan 273 16 32 Avon, 570 25 75, 525 58 56, Fax   :531 
09 56” yazılı olduğu, 

  (3) sayısı ile numaralandırılan iç kapak kısmında “Billur Tuz” ibaresinin yer aldığı, 
kahverengi renkli fihristin;  

“K” kısmında; “Kemal Alemdaroğlu Sekreteri –Reyhan –Humeyra  440 00 40” 
yazılı olduğu,    

 “S” kısmında; “Sadık Binbaşı Randevu İçin Şener Eruygur-Özel kalem 456 10 27
 ” yazılı olduğu,       
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 “T” kısmında; “Org. Paşa Tuncer kılıç ev 0312 2200312, iş 312 2844325” yazılı 
olduğu, 

2.KATTAN EL KONULAN (1)’DEN (8)’E KADAR NUMARALANDIRILMIŞ (8) 
ADET AJANDADAN;  

(6) sayısı ile numaralandırılmış üzerinde “Tekrar Pak” ibarelerinin bulunduğu 2007 
yılına ait telli ajandanın; “15 Eylül” tarihli sayfasında; “Danıştay Saldırısı -  Alparslan 
Aslan Malatya Katliamı – Cumhuriyet Gazetesi – saldırısı” yazılı olduğu,  

(8) sayısı ile numaralandırılmış üzerinde sarı renkli desenin bulunduğu, 2006 yılına 
ait siyah renkli ajandanın; “16 Ocak” tarihli sayfasında; “Ahmet Ü., Naim D., Alpaslan 
Arslan (…)” yazılı olduğu,  

 Üzerinde telefon resmi bulunan, lacivert renkli iç kapak kısmında el yazısı ile 
“Golden” ibaresi bulunan telefon fihristinin; 

“T” kısmının arka yüzünde; “TGB Adnan 212 2934242 539 6033828” yazılı olduğu 
tespit edilmiştir.  

 

4.KATTAN EL KONULAN 1’DEN 85’E KADAR NUMARALANDIRILMIŞ 
DOKÜMANLARDAN;  

(74) ile numaralandırılmış “ÇEVPA ÇAĞDAŞ KİTAPEVLERİ VE KÜLTÜR 
MERKEZLERİ PROJESİ” başlığının altında, “Cengiz Ö.-4.8.2001” ibaresinin bulunduğu, 
devamında 

“SAPTAMALAR: 

1- Ülkemizde yaklaşık 5000 kitap-kırtasiye dükkanı vardır, 

2- Bunlardan 1000 kadarı kültür kitapları satmaktadır. 

3- Bu 1000 kitapçıdan 700 kadarı Atatürkçü laik kitapları kapısından içeriye 
sokmayan yalnızca şeriatçı kitaplar satan siyasi gericilerin elinde, 300 kadarı ise her 
türlü kültür kitabını bulunduran çağdaş görünümlü kitap evleridir. 

4- Gelgelelim bu 300 çağdaş görünümlü kitabevinin 100 kadarı, görünümlerinden 
Fethullahçı oldukları anlaşılmayan, Fethullahçılıklarını her türden kitap 
bulunduruyormuş izlenimi vererek gizleyen kitapçılardır. 

5- Geriye kalan 200 kitabevinin 45 kadarı D&R’lardır. Ki bunlar da hem gerici 
hem ilerici kitaplar bir arada bulunmaktadır.  

6- Safkan ilerici kitabevlerinin sayısı, tüm Türkiye çapında ne yazık ki yalnızca 
150 kadardır. Bunun 100 kadarı İstanbul, Ankara, İzmir, gibi büyük kentlerde, 20 
kadarı Trakya bölgesinde, yalnızca 30 kadarı Anadoludadır. 
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SONUÇLAR 

*Türkiye’de her 1 ilerici kitabevine karşılık en az 5 şeriatçı gerici kitabevi vardır. 
Ülkenin bu acı gerçeği büyük kentlerde yaşayanlar tarafından algılanamayacak denli 
örtülüdür. 

*İlerici- çağdaş kitabevlerinin sayısı bu denli az olduğu içindir ki, ilerici kitapların 
taşrada yaşayan halka, anadoluya ulaşması çok zor, fakat gerici yayınların ulaşması çok 
kolaydır. İlerici kitapların 1500 adetlik birinci baskılarının tükenmesi bile yıllar alıyorsa 
nedeni budur. 

*İlerici Kitaplar İçin Gazetelere İlan Verilse Bile, İşe Yaramamasının Nedeni De 
Budur. 

*Oysa gerici yayınlar, gazeteleri ilen verilmese bile üst üste binlerce baskı 
yapmaktadır. Çünkü tüm yurda dağılmış yaygın kitapevlerinde satılmaktadır. 

 

EN ÖNEMLİSİ: 

Gerici şeriatçı örgütler, açtıkları kitabevleri aracılığıyla halk içinde örgütlenme 
yapmakta, sempatizanlar avlamakta ve örgütlerine militanlar kazandırmaktadırlar. Bunun en 
sıradan örneği ibda-c’nin tüm yurda yayılmış “menzil kitabevleri” aracılığıyla bu gerici 
örgütler hem yandaşlar kazanıp bunları görüşleri doğrultusunda eğitmekte, hemde kitap 
satışından elde ettikleri gelirle örgütlerini maddi yönden güçlendirmektedir.  

 
ÖYLEYSE BİZ NE YAPMALIYIZ? 

“ÇEVPA ÇAĞDAŞ KİTAPEVLERİ VE KÜLTÜR MERKEZLERİ” projesi bu 
soruya yanıt olarak ortaya çıkmıştır.  

Atatürk’ün “HATT-I MÜDAFAA YOKTUR SATH-I MÜDAFAA VARDIR O 
SATIH BÜTÜN VATANDIR” ilkesi uyarınca “Kitap&kültürevleri” alanını 5’te 4 oranında 
geri-şeriatçılara terk etmiş olan bugünkü somut durumu değiştirmemiz gerekmektedir.  

İlerici çağdaş kitabevlerinin hiç bulunmadığı yerleri saptayıp önceliği buralara 
vererek. Son tahlilde her ilde en az bir “ÇEVPA ÇAĞDAŞ KİTABEVİ &KÜLTÜR 
MERKEZİ” işletmesi açmak amacımız olmalıdır. 

Her bir “ÇEVPA ÇAĞDAŞ KİTABEVİ&KÜLTÜR MERKEZİ” işletmesinde, 
a- Küçük bir kitap dergi ve kaset satış bölümü, 

b- Küçük bir kırtasiye ve okul malzemeleri satış bölümü, 

c- Söyleşi imza günü, sergi ve diya gösterileri için uygun küçük bir kafeterya 
bulunmalıdır. 

 Her bir “ÇEVPA ÇAĞDAŞ KİTABEVİ & KÜLTÜR MERKEZİ” işletmesi kendi 
giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan, kendi kendine yeterli bir ticari işletme olarak 
tasarlanmalı, gerekirse françaising yöntemiyle, ilerici –demokrat nitelikte işletmecilere 
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kiralanmalıdır. Anadolu’da bu işi seve seve yapabilecek ilerici-demokrat yurtsever Atatürkçü 
emekli öğretmenler vardır. Bu işletmeler onlar içinde birer istihdam alanı yaratacaktır. ÇYDD 
20’si istanbulda olmak üzere ülke çapında 96 yerde örgütlüdür. ADD’ler de aynı yerde 
örgütlüdürler. Aynı görüşü savunduğumuz bu insanlar. Bize bu girişimimizde taban 
oluşturacak niteliktedirler. 

 ÇEVPA ÇAĞDAŞ KİTABEVİ & KÜLTÜR MERKEZİ işletmeleri, ülkeye kitap ve 
kültür alanında gericilerin tekelinden kurtaracak, halk eğitim merkezi gibi işlev görecek, 
Atatürkçü Düşünce ve kültürü yayacak; her kurulduğu yerde ÇEV için süreğen bir etkinlik 
merkezi oluşturacak, ayrıca ÇEV’e hiç küçümsenmeyecek bir gelir de getirecektir.” 
ibarelerinin olduğu , 

 (63) ile numaralandırılan “İstanbul, 31.03.2003”  tarihli ÇEV amblemli “Sayın Org. 
M. Şener ERUYGUR, Jandarma Genel Komutanı ANKARA” hitabı ile başlayan (6) 
sayfalık dokümanın ilk sayfasında; 

“Komutanlığınızın önerisi ile ilgili olarak hazırladığımız projeyi ekte onayınıza 
sunuyoruz. Bu proje çalışmasının, eğitim alanında yaşadığımız sorunların önemli bir bölümü 
için çözümler getireceğine, ilçelerimizden seçilen bu gençlerin o yöreye çağdaş eğitimin 
ışığını götüreceklerine gönülden inanıyoruz. 

 

Bizler Çağdaş Eğitim Vakfı yöneticileri olarak, Komutanlığınızın önerisini heyecanla 
destekliyoruz. Bu proje, ülkemizin dört bir tarafından gelen çocuklarımızı tanımamıza, o 
bölgelerde iletişim kurarak; sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda olanaklarımızı seferber 
etmemizi sağlayacaktır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de çağdaşlığın, gelişmenin ve 
aydınlanmanın teminatı olduğunu bir kez daha görüyor, sizlerle gurur duyduğumuzu 
belirterek saygılar sunuyoruz. 

Gülseven G. YAŞER 

Çağdaş Eğitim Vakfı 

Yönetim Kurulu Başkanı” ibarelerinin olduğu, 

Dokümanın ikinci sayfasında; Jandarma Genel Komutanlığı ve ÇEV’in birlikte 
yürüteceği burs projesinin amaç ve kapsamından bahsedildiği,  

Üçüncü sayfasında; “KONU:” başlığı altında “Ülkemizde mevcut 900 adet ilçe 
bulunmaktadır. Bu ilçelerde lise ya da meslek okullarında okuyan çok başarılı ancak 
ekonomik durumu yeterli olmayan ikişer öğrenci o bölgedeki Jandarma Komutanlıkları 
vasıtası ile seçilecektir. Çağdaş Eğitim Vakfı olarak, seçilen bu öğrencilere öğrenim bursları 
sağlanacak ve böylece bu proje ile yurt çapında 1800 öğrenci öğrenimlerini tamamlama 
olanağı bulacaklardır.” yazılı olduğu,  
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Dördüncü sayfasında; “BÜTÇE:” başlığı altında “Çağdaş Eğitim Vakfı olarak 
bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 13 bin öğrenci bursunu, kişi ve kurum olarak üstlenen 
veliler vasıtasıyla sağlamış bulunuyoruz. Vakıf olarak öğrenci ve veli arasında bir köprü 
oluşturuyor, bursiyerleri veliler adına izleyerek, öğrenim durumlarını ve ihtiyaçlarını takip 
ediyoruz. Aynı sistemi yeni başlayacağımız bu proje için de gerçekleştireceğiz.  

2003-2004 öğrenim yılında, her öğrenci için veli bulunarak, 30 milyon TL öğrenim 
bursu sağlanacaktır. Öğrencinin velisi olan aileler ayrıca isterlerse 20 milyonluk bir soysal 
yardımda üstlenebilirler. Böylece 2003-2004 öğrenim yılı süresince, bir aylık burs olarak 
54.000.000.000.- TL, yıllık olarak 648.000.000.000.-TL. ek kaynak bulunacaktır.” 
İbarelerinin yazılı olduğu,  

Beşinci sayfasında; “İlçelerde seçilen öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler:” alt 
başlığının altında “ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DOSYANIN BİR ÖRNEĞİNİNDE İL 
JANDARMA KOMUTANLIĞINDA KALMASI, UZUN VADEDE ÖĞRENCİNİN 
TAKİBİ İÇİN YARARLI OLACAKTIR.” yazılı olduğu, altıncı sayfasında ise; “ÇAĞDAŞ 
EĞİTİM VAKFI ORTAÖĞRETİM BAŞVURU FORMU” başlıklı form olduğu,  

(47) ile numaralandırılan “ULUSAL BİRLİK HAREKETİ PLATFORMU GENEL 
BAŞKANLIĞI ANKARA” başlıklı “4 Aralık 2007” tarihli ve “ÇAĞDAŞ EGİTİM VAKFI 
GENEL BAŞKANLIĞINA” hitaben yazılan dokümanın; 

ÇEV’in (UBHP)ye katılımıyla ilgili olduğu, Dokümanın birinci sayfasının sonunda 
“A.Erdem AKYÜZ Avukat UBHP Genel Başkan Yrd.” İbaresi ve “EKLER EK-1 UBHP 
Kuruluşu” ibaresinin bulunduğu,  

Ekinde bulunan (5) sayfalık dokümanda; Ulusal Birlik Hareketi Platformu ile ilgili 
bilgilerin yer aldığı,  

(33) ile numaralandırılan “BASIN DUYURUSU” başlıklı üç sayfa dokümanın (2). 
Sayfasında; “ULUSAL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ USTKB BASIN 
TOPLANTISINA ÇAĞRI”, başlıklı yazının devamında, “Ülkemizde yaşanan son gelişmeler 
karşısında “kamuoyunda Ergenekon diye anılan soruşturma ve hukuk devleti” konusunda 
USTKB olarak görüşlerimizi paylaşmak üzere düzenlediğimiz basın toplantısına katılmanızı 
dileriz, Av. Aydeniz Alisbah Tuksan USTKB Sözcüsü Tarih : 25 Mart 2008 Salı Saat  : 10:30 
Yer   :  Taksim Hill Otel, Taksim Atatürk Anıtı Karşısı, İletişim: 0532 416 18 50” şeklinde 
yazılı olduğu, 

Aynı dokümanın (3). Sayfasında ise; “ULUSAL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
VE İSTANBUL KADIN KURULUŞLARININ DÜZENLEDİĞİ HUKUK DEVLETİ 
İLE İLGİLİ İMZA KAMPANYASI, 21 Mart 2008 günü sabaha karşı Cumhuriyet 
Gazetesi Yazarı İlhan Selçuk, İşçi Partisi genel başkanı Doğu Perinçek ve İstanbul 
Üniversitesi önceki Rektörü Kemal Alemdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu çok 
sayıda aydın gözaltına alınmıştır. Ergenekon konusunda 8 aydır dava açılmamış ve 
iddianame hazırlanmamıştır. Hukukun işlemesini, herkeze “adil yargılanma hakkı” 
tanınmasını istiyoruz. Ergenekon konusunda kitap yazan ve belirli kişilerin gözaltına 
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alınması ihbarında bulunan gazeticiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep 
ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak imza kampanyası düzenlenmiştir. İKKB Birliği 
Koordinatörü USTKB Sözcüsü…” yazılı olduğu, 

(35) ile numaralandırılan “22 TEMMUZ SEÇİM SONUÇLARININ 
DEĞİŞTİRİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR” başlıklı dokümanın içeriğinde; “Çağdaş Eğitim 
Vakfı, Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, Cumhuriyetimizin kazanımlarına ve 
kurumlarına sahip çıkmak adına, 14 Nisan’da Tandoğan, 29 Nisan’da Çağlayan ve 13 
Mayıs Gündoğan’da ki Cumhuriyet Mitinglerine katıldı. Vakfın amaç ve ilkeleri 
doğrultusunda çalışan diğer STK larla her zaman işbirliği içerisinde” yazılı olduğu,  

(69) ile numaralandırılan “STKB.Kuruluşları Listesi 24.03.1999” başlıklı 
dokümanda; Birçok Sivil Toplum Kuruluşu’nun adının, telefonun, faxının, e-mailinin ve 
başkan adlarının bulunduğu,  

(80) ile numaralandırılan “BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ GÖREV BÖLGESİNDEKİ 
DERNEKLERİN LİSTESİ” başlıklı dokümanın içeriğinde; (47) adet derneğe ve (5) şahsa ait 
Adres, Telefon, Fax, E-posta ve Dernek Başkanı bilgilerinin yer aldığı,  

(5) ile numaralandırılan “A. Baki ÜSTÜNDAĞ E. Tümgeneral” ibaresiyle başlayan 
ve el yazı ile yazılmış dokümanda, adı geçen şahsın kişisel bilgilerinin ve özgeçmişinin yazılı 
olduğu,  

(21) ile numaralandırılmış Gülseven G. YAŞER ile Münir Kemal YAVUZ’un 
birlikte yer aldıkları fotoğraf, (22) ile numaralandırılmış, Münir Kemal YAVUZ, Gülseven 
G. YAŞER, Kemal ALEMDAROĞLU  ile birlikte yer aldıkları fotoğraf olduğu,  

(25) ile numaralandırılmış “ŞARTLI BAĞIŞLAR” başlıklı dokümanda, tablo 
şeklinde ödemeler, harcamalar ve bakiye bilgilerinin yazılı olduğu, tabloda “PROJELER” 
başlığı altında “Bağışcell, Reşit Paşa-Kutsi BEYDEŞ,Acil Yardım Hattı…. ÇEV-
JANDARMA…” ibarelerinin yazılı olduğu, 

4.KATTAN EL KONULAN 1’DEN 20’YE KADAR NUMARALANDIRILMIŞ 
DOKÜMANLARDAN;  

(15) ile numaralandırılmış “AKP İKTİDARI VE ÜÇ SORUMLU İNSAN” başlıklı 
yazının içeriğinde;  

“Devlette bir çete kurulmuş oturup seyrediyoruz. Tepki yok itiraz yok, sadece 
seyrediyoruz. İllaki tepki vermek için canımızın yanması gerekecek. Ama bu arada 
kaybettiklerimiz hiç mi aklımıza gelmiyor, yetişen çocuklarımız hatta torunlarımızın geleceği 
ne olacak…  

1.ADALET BAKANI C. Ç: “Bıyıkları sünneti şerif üzerine kesilmiş, gözleri fel 
fecir okuyan bir tip. Hazret bağlı olduğu kuruma yani adalete güvenmiyor. Hazret diyor ki 
kamuoyunun tanıdığı pek çok ünlü sanıklar, yargıda bir dizi savcı ve yargıçla ilişki 
kurmuşlar, kimi önemli davalarda rüşvet turnikesini işletip adalet örgütünü istedikleri gibi 
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çekip çeviriyorlarmış… Kim söylüyor bunu bir savcı ve bir bakan hem de adı Adalet 
Bakanı…rüşvet veren çete yakalanıyor gözaltına alınıyor anlı şanlı bir takım medya 
desteğinde tantana ve şamata ile yazılar yayınlanıyor. Hedef belli… YARGI… bu eylemin 
başını böbürlenerek adalet bakanı çekiyor. .. Sonuç… adalet bakanının başını çektiği bu 
eylemde yakalanan on iki kişi yargıç karşısına çıkarıldığı zaman salıveriliyor. OLAY TAM 
BİR SKANDAL DAHASI REZALET…  

“2. BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI Ö. D: Hazret düpedüz dinci bir devlet kurmak 
için yola çıkmış, bu konuda konferans bile vermiş. Bugün de sözlerinin arkasında olduğunu 
açıkça beyan etmiş, devletin bir numaralı bürokratı ve bakın bugün ne diyor. Benim hedefim 
dinci devlet kurmaktır, yoksa Müslümanlığa ihanet etmiş olurum …..” 

“3. DIŞİŞLERİ BAKANI A. G: Karısı TC devleti ile türban için davalı, Dış işleri 
bakanlığı Avrupa insan hakları mahkemesine Türkiye Cumhuriyeti’ni savunan bir yazı 
hazırlıyo; ama karı koca güller bunu engelliyor…  

 (…) 

AKP hükümetinin sicili bozuk gün geçtikçe daha kötü şeyler yapacaklar. 
Adamlar tam mehteran, iki adım atıyolar, bakıyolar tepki var bir adım geri ama asla 
vazgeçmiyolar. Bunalr asla değişemezler ve değişmiyecekler.. tekrar tekrar deneyecekler ta ki 
istedikleri şeriat düzeni kurulana kadar. Bunlar düşünen sorgulayan bir nesil asla istemezler, 
bunlar için sadece inanacaksın sadece inanacaksın asla düşünmeyeceksin.. işte erkekleri 
sallabaş kadınları sıkmabaş yapıyolar.. bilinçli yapıyolar, düşünün devletin bütün 
kurumları ile kavgalılar. YÖK, TSK, YARGI, ANAYASA MAHKEMESİ, TRT 
hepsinle kavgalılar. RTE bizim ordumuzla aramıza kimse giremez diyor, arkasında bir 
işaretiyle hüsrev kutlu, Atatürk’ün ünüformalı resminden rahatsız oluyor… Gerçekten en az 
onlar kadar davamıza yani TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ne sahip çıkmamız gerekiyor..” 
yazılı olduğu,  

 (2) ile numaralandırılan kapağında “ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI OLAĞAN 
MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTISI 16 ŞUBAT 2006” ibareleri olan dokümanın toplam 
(41) sayfadan oluştuğu içeriğinde; “ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI 2005 YILI FAALİYET 
RAPORU” başlığının altında, Çev tarafından gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgilerin yer 
aldığı, “1800 DENİZ YILDIZI PROJESİ” başlığının altında “1800 Deniz Yıldızı Projesi, 
ülkemizde bölgeler arasında eğitim alanında yaşanan sorunların giderilmesi, gençlerimizin 
çağdaş eğitim olanaklarından yararlanabilmeleri amacıyla hayata geçirilen bir projedir. 
Ülkemizde mevcut 900 ilçenin ortaöğretim kurumlarından seçilen ikişer öğrenci bölgedeki 
Jandarma Komutanlıkları tarafından seçiliyor.” İbarelerinin bulunduğu, devamında ödül alan 
isimler arasında E.Org Şener ERUYGUR, E.Org Çetin DOĞAN, E.Org Kemal YAVUZ, 
19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ferit BERNAY İnönü Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr.Fatih HİLMİOĞLU, Sabih KANADOĞLU, Yazar Ergün POYRAZ’ın 
isimlerinin yer aldığı, devam eden sayfalarda da 2006 yılı çalışmalarının anlatıldığı,  

 (11) ile numaralandırılmış “İyi Akşamlar değerli konuklar eğitimin gönüllü üyeleri” 
hitabı ile başlayan (3) sayfalık dokümanın içeriğinde;  
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“Değeli konuklar yaşadığımız günlere Türkiye birdenbire gelmedi. Herşey küçük ufak 
ödünlerle başladı. Bugün ülkemiz gerçekten bir irtica tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunuyor. İrtica saltanatını bi ülkenin eğitimini ele geçirerek kurar. Ve böylece kökleşir 
kalır. Okullarda beyinleri yıkanan genç kuşakla, yönetimde görev aldıkları zaman, ülke 
çıkarlarının değil, şeriatın sözcüleri olacaklardır. İrticaya asker yetiştiren tarikatlar ve 
cemaatler, bireyin kişisel ve insancıl niteliklerini silip atar…” yazılı olduğu,  

 

3.KATTAN EL KONULAN 1’DEN 4’E KADAR NUMARALANDIRILMIŞ 
DOKÜMANLARDAN;  

(1) ile numaralandırılmış “İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Yargıçlığına” 
hitabı ile başlayan (9) sayfadan oluşan dokümanın; ilk (8) sayfasının dava dilekçesi olduğu, 
son sayfasının ise “Çağdaş Eğitim Vakfı” başlıklı “Kimden: Cetin Dogan 
[a.cetindogan@gmail.com] Gönderme Tarihi: Perşembe 26 Mart 2009 20:34 Konu: 
Ergenekon Savcılarına Karşı Dava Açtım” ibareleri bulunan e-mail çıktısı doküman 
olduğu,   

3.KATTAN EL KONULAN FOTOĞRAF ALBÜMLERİNDE; Gülseven YAŞER’in, 
Türkan SAYLAN, Kemal ALEMDAROĞLU, Kemal YAVUZ, Tuncay ÖZKAN, Şener 
ERUYGUR, Çetin DOĞAN, İlhan SELÇUK ile farklı mekanlarda çekilmiş fotoğrafların 
olduğu, Ayrıca MGK Genel Sekreterliği önünde Tuncer KILINÇ ile birlikte fotoğrafının 
olduğu,  

 (4) ile numaralandırılmış “GİZLİ” ibareli, “T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İl 
Dernekler Müdürlüğü” başlıklı “13.08.2008” tarih ve “B.054.VLK.4340800//55416” sayılı, 
BEYOĞLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA yazıldığı anlaşılan (2) sayfalık üst yazı ve 
ekinde bulunan  (13) sayfalık rapor olduğu, devamında ki dokümanların yine “GİZLİ” ibareli, 
İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü İl Özel Denetim Ekibi Başkanlığı tarafından 
İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne “27.02.2008” tarih ve 2008/44 sayılı üst yazı 
fotokopisi olduğu, devamında da Vakıf Denetleme Raporu başlıklı (3) sayfalık denetleme 
formu olduğu, devam eden dokümanlarında toplam (29) sayfadan ibaret olduğu, 

Şüpheli Gülseven Güven YAŞER ve eşi Yaşar YAŞER’in kullanımında bulunan: 
İlimiz Sarıyer İlçesi Tarabya Mahallesi Aydınevler Yıldırım Sokak Görkem Apartmanı 
No:32/6 sayılı ikametin kömürlüğünde el konulan dokümanların yapılan incelemesinde; 

(51) sayısı ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisindeki; 

31 Ocak 2008 tarihli “ÇÖKÜŞÜN BAŞLANGICI...MORALİNİZİ BOZMAYIN 
!!!!!!!!!!!!!” başlıklı mail çıktısının içeriğinde; “…TAYİP ERDOĞAN'LAR DÖNÜŞÜ 
OLMAYAN BİR SEFERE ÇIKMIŞLARDIR. Geri dönüş yollarını sel almıştır. Bu 
durumda bütün ufuksuz ve hesapsız güçler gibi maceralara yönelmektedirler. Türban 
hamlesi işte bu kapsamdadır. Son operasyonla Ordunun gücünü sınamaya kalkışmaları 
da, cahilliklerindendir. BÜTÜN YIKILMAKTA OLAN GÜÇLER GİBİ KURŞUNU 
KENDİ AYAKLARINA SIKMIŞLARDIR….ÖNÜMÜZDEKİ KRİZDEN, KEMALİST 
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DEVRİM ROTASINDA BİR MİLLİ HÜKÜMET'LE ÇIKARIZ. O nedenle krizden ABD 
korksun! 29.02.2008” yazılı olduğu,   

(23) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisindeki;  

usayin1@facstaff.wisc.edu adresinden sekreterya@cev.org.tr adresine gönderilen mail 
çıktısının içeriğinde; 

“Sevgili Gulseven Hanim, ATAA’nin adresinin veriyorum, http://www.ataa.org o 
siteden tum bilgileri alabilirsiniz. Tum ABD’deki derneklerin adresleri var… Necip beyin 
yazilari tum ABD’ye ve Avrupa’ya dagitildi sanirim. Yaklasik total dagitim listeleri 
olan 20 000 civarında emaile gonderildigi tahmin ediliyor. CEV’in aktiviteleri hakkinda 
ise gerek Fettullahci ve gerekse diger sitelerde  cok yaziya rastladim. Yani sizi iyi biliyorlar 
ve taniyorlar; ve bu insanlar ABD’de etkili ve gucluler. Eger buraya Devle ve TSK destegi 
olmadan gelirseniz hic bir sansiniz yok! Bence sivil toplum kuruluslarindan da buyuk bir 
destek almalisiniz; aksi takdirde bu aktivite size geri yansir. ABD^ye gelenler arasinda 
Necip Bey ve sizin sectiğiniz kisilerin yanisira Genel Kurmay Basin Yayin Halkla 
Iliskilerinden bir subay, Cengiz Ozakinci ve Adnan Akfirat olursa cok daha genis bir 
kitleyer hitap etmis olursunuz. Cengiz Ozakinci ile gorustum, Adnan Akfirat ile de 
gorustum. Ayrica buraya gelenlerin arasinda Ingilizceyi cok iyi bilen kisilerin olmasi da 
önemli ikinci toplanti icin; eger bir toplanti dusunuyorsaniz. Daha once soyledigim gibi bu 
konuda Genelkurmay Baskanliginin ve TSK’nin destegini ve olurunu bir aktivide 
bulunmaniz bence cidi olcude sakincali’ size uzun donemde buyuk sorunlar getirebilir! 
Mutlaka ordandestek alinmali, cunku 209 kurulusu temsil eden STKB adina 
geliyorsunuz… Sonucta size onerecegim, buradaki inasanlara guvenmekten ziyade 
kendi ABD ayagini olusturmak. Zaten ben bisure sonra Turkiye’ye donecegim icin, size 
buradaki yardimim belli bir sure olabilir. Sevgilerimle Umit Sayin” yazılı olduğu,   

 

22 Mart 2007 tarihinde Vural VURAL (vural.vural@isbank.net.tr tarafından  
gönderilmiş (2) sayfadan ibaret mail çıktısının içeriğinde; 

“HALKIMIZA ÇAĞRIMIZDIR ‘Herkes ulusal görevinin ve sorumluluğunu bilmeli, 
memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.” yazdığı,  

Mailin 2. sayfasında da “Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bizlerin, Atatürkçü 
Gençlerin nasıl bir Cumhurbaşkanı istediğimizi 14 NİSAN 2007 Cumartesi günü Saat 
11.00’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda yapılacak olan mitingimizle göstereceğiz. 
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ” yazılı olduğu, 

(40) ile numaralandırılmış şeffaf dosyanın içerisindeki; 

13 Nisan 2003 tarihli “Kuvayı Miliyeti Hareketi ABD’nin KIRIK KARNESİ VE 
KÖTÜ SICILI” konulu 4 sayfalık mail çıktısının içeriğinde; Burs için ilçelerde seçilen 
öğrencilerin hazırlaması gereken belgelerin yazılı olduğu, devamında “ÖĞRENCİLERLE 
İLGİLİ DOSYANIN BİR ÖRNEĞİNİN DE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA 
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KALMASI, UZUN VADEDE ÖĞRENCİNİN TAKİBİ İÇİN YARARLI OLACAKTIR. 
İL JANDARMA KOMUTANLIKLARININ TELEFON, FAKS VE MAİL 
ADRESLERİNİN VAKFA BİLDİRİLMESİ, BU İLETİŞİM DÜZENLİ VE 
EKONOMİK OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. Proje yazılı ve görsel iletişim araçları ile 
bir kampanya şeklinde kamuoyuna aktarılacak, çeşitli spot ve TV programları ile ailelere 
ulaşılarak, seçilen öğrencilerimizin bu eğitim seferberliğinden en olumlu şekilde 
yararlanmalarını sağlanacaktır.” ibarelerinin yazılı olduğu,  

 

 

 

(66) ile numaralandırılmış siyah renkli klasördeki;  

(1) sayfadan ibaret “ÇEV” amblemli dokümanın içeriğinde;  

“Denizli’de bugün çalışan 55 tarikat yurdunda, 2387 gencin kaldığını, bu 
öğrencilerin 1274’ ünün, Denizli dışından geldiğini, bu yurtların 43’ nün 
Süleymancıların, 36’sının Nurcuların, 1 tanesinin Milli Görüş ve Nakşibendilerin 
hakimiyetinde olduğunu biliyor musunuz? Bu kökten dinci gelişim ve vardığı konum sizin 
dikkatinizden kaçmış veya hiç önemsememiş olabilirsiniz. Hatta şeriat ile ilgilenmemiş de 
olabilirsiniz. Fakat unutmayın ki, şeriat sizinle mutlaka ilgilenecektir!” yazılı olduğu,  

(138) ile numaralandırılmış klasör içindeki şeffaf dosyalarda; 

(1) sayfadan ibaret (50) öğrencinin isimlerinin bulunduğu dokümanın bu isimlere ait 
“BABA ADI, ANNE ADI, DOĞUM YERİ, DOĞUM TARİHİ” bilgilerinin olduğu, 
içeriğinde; “KK. Mehmet SÖĞÜT,  Sıddık, Naciye Ergani 05.03.1979 PKK ope…” ve 
“KK.Sıtkı DURSUN, Ali, Nazlı, Gölbaşı, 19.08.1978 PKK opr…”” yazılı olduğu, 

(128) ile numaralandırılmış dosya içeriğinde; 

“19.12.2000” tarihli, “Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
elemanları Prof.Dr. H. M. T. ve Yrd. Doc. Dr. M. S.D. hakkındaki şikayettir.” ibareleri ile 
başlayan (2) sayfadan ibaret dokümanın içeriğinde; 

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof Dr. H.M. T. ve Yrd. Doç. Dr. 
M. S. D. aşağıda belirttiğim irticai ve bölüc faaliyetleriyle başta Cumhutiyetih temel ilkeleri 
olmak üzere eğitim ve öğretime, akademik çalışmalara ciddi zararlar vermektedir. 

Profç Dr. H.M. T.: 

1. Radikal İslamcı siyasal görüşe sahiptir. Tüm ders, akademik çalışmalarını ve diğer 
faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmektedir. Şeriatçı ve İslamcı olduğunu her fırsatta beyan 
etmekte, ancak kendisi genellikle Büyük Birlik Partili olarak perdelemektedir. BBP genel 
başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun danışmanlığını yapmaktadır. 
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2.Sakarya Valiliğinin yaptırdığı SOYDEP (Adapazarı, Marmara Depremi Sonrası 
Sosyal Yapı ve Değime Projesi) araştırmasını-kendi deyimiyle “halkın 28 Şubat kararlarına 
karşı çıkışını belirlemek amacıyla”- düzenlemiştir. Bu araştırmanın bazı sonuşlarını devletin 
aleyhine çevirerek dinci yayınlarda kamuyouna beyan etmektedir. Araştırmada uyguladığı 
anketin bir örneği ektedir. Sakarya valiliği bu araştırmayla ilgili olarak üniversiteden bilgi 
istemiştir. 

Yrd. Doç. Dr. M. S. D.: 

1. Radikal İslamcıların İBDA-C grubundadır. İrticai ve bölücü faaliyetler içindedir. 
Anadilinin Kürtçe olduğunu söyleyerek bilen herkesle her fırsatta Kürtçe konuşmaktadır. 
Özellikle akademik ortamlardaki bu kasıtlı davranışı rahatsızlık yaratmaktadır. 

2. Babası halen Adıyaman’da tarikat şeyhliğini yapmaktadır. Kendisinin de şeyh 
olduğunu iddia etmektedir. Şeyh olan dedesinin Said Nursi’nin arkadaşı olduğunu ve kendi 
adını verdiğini söylemektedir. İlahiyat fakültesi mezunu olduğu için dini bilgilerini bu amaçla 
kullanmaktadır. Zaman zaman alevi insalara karşı “Doğan” soyadını kullanarak “alevi 
dedesi” olduğunu söyleyip onları istismar etmektedir. 

3…… 

4.Doçentlik jürisine verdiği çalışmaların hemen hiç biri kendisine ait değildir. 
Öğrencilerin derslerde verdikleri ödevlerine kendi adını yazarak doçentlik dosyasına makale 
olarak koymuştur. S. Özyurt’a İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde reddedilmiş 
olan doktora tezine, hiçbir katkısı olamamasına rağmen baskı yaparak kendi adını eklemiştir. 
Saha araştırması ile ilgili çalışmayı da kendisiyle aynı görüş ve niteliklerde olan Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki Prof. Dr. Zeki A.’e hazırlatılmıştır. 

5. “Kişilik Bozukluğu” teşhisiyle psikiyatrlar trarafından tedavi edilmeye çalışılmış, 
ancak tedavisine devam etmemiştir. Bu ruh hastalığı nedeniyle öğretim üyeleri ve öğrencilere 
özellikle cinsel tacizde bulunmaktadır. Tutum ve davranışlarını, şaka yaptığını söyleyerek 
perdelemeye çalışmaktadır. 

6. Ruh hastası, irticai ve Kürtçü böyle bir şahsın devletten aldığı maaşla hala 
üniversitede bulunmasıi dil sınavını sahtekarlık yaparak geçmesi,, doçentilk jürisine çalıntı 
eserler sunması ve üyelerden birini tehdit ederek gelmemesini ve lehinde olan yedek üyenin 
katılmasını sağlayarak Kasım 2000 döneminmde doçentlik sıfatını elde etmesi göz yumulacak 
bir davaranış olmamalıdır. Bütün bunlara rağmen ünivertsite yönetimi tarafından doçentlik 
kadrosuna atanmaktadır. 

7. kendisini maskelemek için ülkücü olduğunu şeklinde bir görünüm vermeye 
çalışmaktadır. Üniversitedeki ülkücü öğrencileri bazı öğretim üyelerini dövdürmek ve tehdit 
etmek amacıyla kullanmaktadır.(…) 

Y.Doç Dr. C. B. 

SAÜ Eğitim Fakültesi 
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Hendek-Sakarya” yazılı olduğu, 

(146) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisinde; 

“BAZI ÜNİVERSİTELERDE AKTİF FAALİYETTE BULUNAN 
FETULLAHÇILAR” başlıklı, (2) sayfadan ibaret el yazısı ile yazılmış dokümanlarda; 
Niğde Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi’nde görevli bazı öğretim 
üyelerinini Fethullahçı olduklarının yazılı olduğu,  

(53) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisindeki; 

“Eğitim Amaçlı Sivil Toplum Kuruluşlarının Ankara’ya Ziyaret Programı” başlıklı 
(8) sayfadan ibaret dokümanda; 

“3 Mart 2009 Pazartesi saat:17.30 Mustafa BALBAY, 4 Mart 2009 Salı  
saat:10.00 Yargıtay Başkanı Sayın Sabih KANADOĞLU’nu ziyaret, saat:11.00 Orgenaral 
Tuncer KILINÇ’ı ziyaret” ibarelerinin yazılı olduğu, devamında; 

“24.02.2003” tarihli “Sayın Tuncer KILINÇ Milli Güvenlik Genel Sekreteri” hitabı 
ile başlayan, “BASIN BÜLTENİ” başlığı altında; “(…) Sivil toplum kuruluşları olarak 
bizler; 58. Hükümetin Acil Eylem planında öne sürülen görüşlerin; 8 Yıllık Kesintisiz 
Eğitim, Meslek Okulları, ÖSYM ve YÖK açısından, büyük sorunlar oluşturulacağına 
inanıyoruz. Siyasal iktidarın, bu kısa dönemde ki ifade ve uygulamalarının; Cumhuriyet 
kazanımları ve laik eğitim yönünden son derece teklikeli ve zararlı sonuçlar getireceği 
inancıyla, uyarı görevimizi yapmak istiyoruz.(…) yazılı olduğu,  

(106) ile numaralandırılmış dosya içerisindeki; 

28 Kasım 2007 tarihinde Gökhan ECEVİT tarafından, Adnan Türkkan; Bülent 
BERKARDA, Namık Kemal BOYA, Sadun OKYALTIRIK, Turhan ÇÖMEZ, Adnan 
AKFIRAT, Mustafa BALBAY ve birçok şahıs ve derneğe (ADD, ÇYDD, CUMOK 
şubelerine) gönderilmiş “Alternatif Anayasa TASLAĞI Çalışmalarımız (USTKB)” 
konulu mail içeriğinde; “Sayın Katılımcılarımız; 22 Kasım 2007 tarihinde Prof Dr. S. B.'un 
da katılarak sunumunu yaptığı T.Barolar Birliği Taslak Anayasa'sı görüşmelerinde 
konuşmacıların yaptığı özet konuşmaları Ek'te sunulmuştur. Bu toplantı ile ilgili Notlarınız 
var ise ilaveleri kırmızı veya farklı bir rengi kullanarak yazıp Genel Sekreterliğimize 
ulaştırmanızı rica ediyoruz. Ayrıca, Anayasa, ilgili teklif ve düşüncelerinizi yazılı olarak 
Sekreterliğimize ulaştırınız. Bu önerileriniz de dikkate alınarak hazırlanacak bir Metni, 
7.12.2007 tarihinde Yürütme Kurulu Genişletilmiş Toplantısında (daha sonra saat ve yeri 
bildirilecektir.) ele alarak T.Barolar Birliği Taslak Anayasası'na, Ulusal Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği'nin (USTKB), teklifi ve katkısı olarak, bir basın toplantısı veya ilan yolu 
ile Kamuoyuna duyurulacaktır. Önerilerinizi ulaştıracağınız e-mail adresim; 
gokhanecevit@gmail.com olacaktır.Gökhan ECEVİT USTKB Genel Sekreteri, gsm; 
0532 213 55 09” yazılı olduğu,  

(17) ile numaralandırılmış ÇEV amblemli dosya içerisindeki;  
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12.03.2007 tarihli “Sayın Güler SABANCI’ya Açık Mektup” hitabı ile başlayan (1) 
sayfadan ibaret dokümanın içeriğinde; (…)“Tehlikenin farkında olmadığınız muhakkak 
yoksa, “Tehlikenin Farkında mısınız” içerikli Cumhuriyet Gazetesi’nin paralı reklamlarının 
ülkemizin önde gelen TV kanalları tarafından yayınlanmıyor olmasını inanılmaz bulur, ya da 
siyasal iktidara karşı gerçekleri dile getirme gayreti içinde olan cesur KanalTürk’ün, çeşitli 
hukuk dışı uygulamalarla kapatılmak istendiği gerçeğiyle ilgileniyor olurdunuz. Okullar 
tarikatlar arasında paylaşılıyor, Ülke’nin tarih kitapları değiştiriliyor, tarihsel olaylar 
çarpıtılıyor. Sizlerden ne bir uyarı nede bir ses. Nerde bir zamanlar “Burası kanarya 
sevenler derneği değil” diyen, çağdaş ve laik eğitim için yayınlar yapıp, malum 
çevrelerle mücadeleyi göze alan TÜSİAD Başkanları, işadamları? Nerdesiniz?” 
(…)yazılı olduğu, 

 “Nazan Moroğlu” ibaresi ile başlayan “USTKB için ANAYASA TASLAĞI 
HAKKINDA ÖZET BİLGİ”  başlıklı, (7) sayfadan ibaret dokümanın son sayfasında;  

“Sayın Gökhan Ecevit, USTKB’nin bir basın açıklaması için Taslağı aşağıda 
iletiyorum. Nazan M., USTKB Danışma Kurulu Üyesi 

Hükümetin hızla çıkarmak istediği yeni “sivil?” Anayasa için hazırlattığı Taslak, 
kamuoyunda büyük tedirginlik yarattı” yazılı olduğu,  

“Gülseven hanım, Deniz hanım özelikle Anayasa taslağında 'Eğitim' konusunda size 
danışılmasını istiyor.” 

“Sevgili Nilgün bunu da özellikle gülseven hanıma iletirsen sevinirim.” yazdığı,  

(77) ile numaralandırılmış dosya içerisindeki; 

“30.01.2001” tarihli, “Sayın Tuncay ÖZKAN” hitabı ile başlayan “Gülseven 
G.YAŞER Yönetim Kurulu Başkanı” ibaresi ile biten dokümanın içeriğinde; “Son günlerde 
DGM’ de görülmekte olan F. Gülen davasında tanık olarak dinlenenlerin söylemleri, daha 
önce Kanal D’de yayınlanan F. Gülen’in kendi kasetlerindeki ifadeleri ile çok örtüşüyor.  
Cumhuriyet değerlerine savaş açan Gülen ve benzeri tarikatlara cesaret veriyor. Bunların 
ellerine bıraktığımız çocuklarımız, gençlerimiz zehirlenmeye, devrimlerimizle hesaplaşmak 
üzere eğitim görmeye devam ediyorlar. Sayın Özkan, sizin bir Cumhuriyet aydını olduğunuzu 
biliyoruz. 0 nedenle size yazıyorum. Böylesine bir açmaz yaşanan Türkiye’de gerici güçler 
hemen her alanda çalışmalarını giderek artırıyorlar. Okul öncesinden başlamak üzere, 
ilköğretim okullarında, üniversitelerde, yurtlarda müthiş bir faaliyet sürdürülüyor. Size 
okullarda yer alan bazı belgeleri, kitapları ve tarikat yurtlarındaki faaliyetlerle ilgili 
bilgileri vermek istiyoruz. Görüşlerinizi almak üzere bir gün ÇEV’e bekliyoruz. İyi 
günler” (…) yazılı olduğu,  

(39) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisindeki; 

“CUMHURİYET İÇİN BİRLEŞİN YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR” başlıklı 
yazıda; “Ülkemizin ve Ulusumuzun bölünmez bütünlüğü için, Demokratik, laik, sosyal hukuk 
devleti için, Tam bağımsız ve aydınlık bir Türkiye için, Cumhuriyetimizin kazanımlarına ve 
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kurumlarına sahip çıkmak ve “İrticaya Hayır” demek için, BİZE KATILIN  “29 NİSAN 
2007, PAZAR-SAAT: 13.00  İSTANBUL, ŞİŞLİ - ÇAĞLAYAN MEYDANI” ibarelerinin 
yazılı olduğu, 

(43) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisindeki; 

“30.10.2006” tarihli “Sayın Arzu Çekirge PAKSOY-Oya KARAAĞAÇ” ile başlayan 
“Gülseven G. YAŞER Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı” ibaresi yazılı olan 
(8) sayfadan ibaret dokümanın içeriğinde;   

Devam Eden Projelerimiz başlığı altında; 1800 Deniz Yıldızı Projesi, Farklı Yaşam 
Koşullarında Aile Destek Projesi, Aile İçi Şiddete Son Projesi, AB Destekli Hayata Bakış 
Üreme Sağlığı Projesi, AB Destekli Beyoğlu Mozaik ve Çini Çarşısı Projesi, ÇEV Projesi, 
ÇEV M. Kutsi Beğdeş Atatürk İlköğretim Okulu, ÇEV Yeni Yıl Kartları,Cenazelerde Çelenk  
Bağışı” ibarelerinin yazılı olduğu,  

Ayrıca dokümanın 2. sayfasında  “DEVAM EDEN PROJELERİMİZ - 1800 Deniz 
Yıldızı Projesi”  başlığının olduğu devamında; “Jandarma Genel Komutanlığı İle Birlikte 
Yürütülen 1800 Deniz Yıldızı Projesi, Ülkemizde Bölgeler arasında Eğitim alanında 
yaşanan sorunların giderilmesi, Gençlerin çağdaş eğitim olanaklarından 
yararlanabilmeleri amacıyla hayata geçirilen bir burs projesidir.(…)” yazılı olduğu, 

(19) ile numaralandırılmış şeffaf dosyanın içerisinde;  

(9) sayfadan ibaret, 22 Kasım 2000 tarihli, Bible Society bibletr@superonline.com 
adresinden sekreterya@cev.org.tr adresine gönderilen e-mail çıktısının içeriğinde; 

“…Su ana kadar haklarında herhangi bir işlem yapıldığını duymadığımız daha bazı 
faaliyetlere dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye'de Amerikan okullarının sahibi EMINE 
EYMEN SEZERYAN veya SEZERMAN, Çevre Eğitim Vakfı’ndan (ÇEV) GULSEVEN 
YASER ve esi, TURK-AMERICAN BOARD’DA yönetici Yasar YASER, Türkiye’de 
misyonerlik faaliyetlerini idare ediyor, Adapazarı gibi pek çok ilde, yurt adini vermekten 
kaçındıkları gizli yurtlar açıyor, pek çok üniversite öğrencisine emelleri doğrultusunda 
kullanmak üzere burs veriyor, depremzedelere yardım için topladıkları paraları kendi vakıfları 
üzerine geçiriyorlar. Eminönü Rıza Pasa yokuşu 50 no.lu binada faaliyet gösteren BIBLE 
HOUSE (KITAB-I MUKADDES SIRKETI, AMERICAN BOARD’LA mali ilişki 
içindedir. Bu şirket, ülkemizdeki misyonerlik faaliyetlerinin merkezi durumundadır. 
AMERICAN BOARD’IN mali ilişki içinde bulunduğu KITAB-I MUKADDES SIRKETI, 
SEV Yayıncılık A.S. REDHOUSE yayınları adli yayınevine de sahiptir. Ülkemizde en çok 
satan REDHOUSE sözlüklerinin imtiyaz hakki bu yayınevinindir. Dolayısıyla, bu sözlüklere 
ödenen paralar, ülkemizde misyonerlik faaliyetlerine kaynak teşkil etmektedir. AMERICAN 
BOARD’un faaliyet gösterdiği Rıza Pasa yokuşundaki hanin mülkiyeti SAGLIK VE EGITIM 
VAKFI’NA aittir. Aslında bu vakıf da, adi geçen diğer şahısların kontrolü altındadır. Bu 
vakıf, 1968 yılında Avukat ENGİN ÜNSAL ve Anna EDMONDS tarafımdan, 10.000 lira 
vakfedilerek kurulmuş olup,  bugünkü mal varlığı 6 trilyon liranın üzerindedir. YASAR 
YASER, MEHMET E., MEHMET G. ve GUNER B. isimli şahıslar, bu vakfın idaresini 



	   59	  

yürütmektedir. İstanbul, İzmir, Tarsus ve Gaziantep'te bu ağın doğrudan ilişki içinde 
bulunduğu okullar ve hastaneler vardır. Su anda ülkemizde çok önemli resmi ve özel 
kurumlarda görev yapan binlerce insan bu okullardan mezun olmuştur. Bu okullar, önemli 
resmi kişileri ve holding sahiplerini, vakıflarına fahri üye yapmaktadırlar. KITAB-I 
MUKADDES SIRKETI 'nin sorumlularından Isa hak BIÇAKÇI isimli kişi, bir defasında 
Kanal-D'de İslam Dini ve mukaddesleri aleyhinde ağır hakaretlerde bulunmuştur. Ayni 
şirketin müdürlüğünü yapan AMENI EL BAGDAS, depremzedeler adına topladıkları 
paraları, İ çisleri Bakanlığı’nca verilen banka numarasına değil, American Board’ın hesap 
numaralarına yatırmıştır. AMERICAN BOARD, bu paradan 20.000 doları GULSEVEN 
YAŞER’E vermiş, bu sahsın bulunduğu ÇEV, bu parayı kendi inisiyatifinde kullanmıştır. 
YASAR YASER, TÜRKİYE AILE SAGLIGI VE PLANMASI VAKFI’NIN da 
müdürlüğünü yapmaktadır. EMINE EYMEN SEZERYAN, DEMOKRATİK ILKELER 
DERNEGI 'nin de yönetim kurulu üyeleri arasındadır. Ayni kurulda emekli büyükelçi ve 
emekli generaller de vardır. Bu sahsın, asker, siyaset, Üniversite, dışişleri, sermaye içinde de 
geniş bir çevresi bulunmaktadır. GULSEVEN YAŞER’İN bulunduğu Çevre Eğitim Vakfı 
(ÇEV) ise, resmi kurulusu bulunmayan, ya da henüz tamamlanmamış olan STKB’ YE, 
Lions Kulüpleri Birliği,  68'liler Birliği Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 
Demokratik İlkeler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyetçi Kadınlar 
Derneği gibi derneklerle birlikte üyedir….” yazılı olduğu, 

(65) ile numaralandırılmış dosya içerisindeki;  

(1) sayfadan ibaret el yazısı ile yazılmış “ÖNERİLER” başlıklı dokümanın 
içeriğinde;  

“1-) CD hazırlanması, Konusu: bilgilendirme (şeriat ve örgütlenmesi), Konu 
başlıkları, Dünden bugüne yurdumuzda ve dünyada şeriat örgütlenmesi, Yeşil kuşak teorileri, 
Belli başlı örgütlenmeli ve mevzileri, Takiyeciler (zamanın gelmediğini söyleyenler), 
Eylemciler, Süleymancılar, Nurcular, Hizbullah, Kablancılar, Yapmak istedikleri, Fetullah  

2-) Kaset/CD, Elimizde bizim tespit ettiğimiz ama suç unsuru olup olmadığını 
bilmediğimiz kısımları bir bölümde toplamalıyız. Bunları bir hukuk birimi incelemeli bu 
adamlar nasıl dava açıyorlarsa bizde sürekli dava açmalıyız.” yazılı olduğu, Ayrıca bu 
sayfanın arka kısmında kırmızı kalemle “veysi  ..)” , (0542 264 ….), (863 16 52)”, kurşun 
kalemle “yyaser@org.tr – hablemit@oda.net.tr” şeklinde yazılı olduğu, 

(24) ile numaralandırılmış dosya içerisindeki;  

Üzerinde “JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI” ibaresi ve amblemi bulunan A5 
boyutunda el kartının arka kısmında; 

 

“ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI 
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1. Yurt genelinde her ilçeden seçilen çalışkan, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle 
öğrenimlerini sürdürmekte güçlük çeken lise öğrencilerinin okutulması projesine 27 Ocak 
2003 tarihinde başlanmıştır. 

2. Projedeki öğrenci sayısı Haziran 2003 ayında 1.800 ulaşmıştır. Bu öğrencilerden 
137’si ÖSYM  tarafından 2003 yılında bir üniversite programına yerleştirilmiş, 264 öğrenci 
üniversiteye hazırlanmakta olup, halen 1.565 öğrenci ise lise öğrenimine devem etmektedir. 

3. Bugün itibariyle projedeki öğrenci sayısı 1.966 rakamına ulaşmış olup, Şubat 
2004 ayının sonunda bu sayısının 3.000’e çıkarılması hedeflenmiştir. 

4. Projeye maddi kaynak sağlamak maksadıyla, Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından 
Temmuz 2003 ve Eylül 2003 aylarında düzenlenen (1.800 Denizyıldızı Bağış 
Kampanyasında) 10.000 adet Burs Bağış Formu J.Gn.K.lığı kanalıyla Ülke Genelindeki 
yurttaşlara dağıtılmıştır.  

5. 2003-2004 eğitim yılında Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından 15 Eylül 2003 tarihinden 
itibaren 621 lise öğrencisine aylık 30 milyon TL, 91 üniversite öğrencisine ise aylık 50 
milyon TL. öğrenim yardımı yapılmaktadır. Vakıf 15 Ocak 2004 tarihinden itibaren de 125 
lise öğrencisine ve 15 üniversite öğrencisine burs verecektir. Vakıf hesaplarında bugüne 
kadar 171.187.552.119 TL toplanmıştır. Diğer 1.114 öğrenciye ise mahalli imkanlarla 
maddi ve manevi yardımlar sürdürülmektedir. 

6. Kamuoyunun projeye karşı duyarlılığını artırmak ve öğrencilere yeni kaynaklar 
yaratmak maksadıyla; Tüm ulusal TV kanallarında yayımlanmak üzere ÇEV ile koordineli 
olarak kısa süreli bir tanıtım filminin hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir.” yazılı 
olduğu,  

 

 

 

(73) ile numaralandırılmış dosya içerisindeki; 

25 Şubat 2004 tarihli ve “SAYIN GÜLSEVEN YAŞER ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI 
BAŞKANI İSTANBUL” hitabı ile başlayan sonunda “M.Şener ERUYGUR Orgeneral 
Jandarma Genel Komutanı” yazan (1) sayfadan ibaret fotokopiden oluşan dokümanın 
içeriğinde; “21 ŞUBAT 2004 tarihinde İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığınca çağdaş 
eğitim vakfı ile birlikte icra edilen maddi imkanları yetersiz öğrencilerin okutulması 
projesinde yer alan istanbul’daki öğrenciler ve velileri ile yapılan etkinlikteki üstün işbirliği 
ve katkıları nedeniyle başta sizi değerli başkan sayın gülseven yaşer olmak üzere vakfınızın 
tüm yöneticilerine jandarma genel komutanlığı personeli adına içten teşekkürlerimizi 
sunarım.(…) M.ŞENER ERUYGUR ORGENERAL JANDARMA GENEL 
KOMUTANI” yazılı olduğu,  

(5) ile numaralandırılmış kırmızı renkli şeffaf dosya içerisindeki;  

(19) sayfadan ibaret ÇEV’e ait “VAKIF SENEDİ” nin içeriğinde; 

“GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ” alt başlığı altında;  “Gülseven Yaşer, 
Prof. Dr. Türkan Saylan, yanı sıra birçok kişinin isminin yazılı olduğu, 

“KURUCU ÜYELER” başlığı altında; “Gülseven Yaşer, Türkan Saylan yanı sıra 
birçok kişinin ve derneğin isminin yazılı olduğu, 
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(20) ile numaralandırılmış şeffaf dosyanın içerisindeki; 

 “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ YÜRÜTME KURULUNA” başlıklı 
(2) sayfadan ibaret dokümanın son sayfasında “Gülseven Güven Yaşer Çağdaş Eğitim 
Vakfı Başkanı” ibaresinin yazılı olduğu, dokümanın “1. ULUSLARARASI SEMPOZYUM” 
ve “OKULA VE OKUMAYA DEVAM KAMPANYASI PROJESİ”  alt başlıklarından 
oluştuğu ve bu projelerle alakalı bilgiler olduğu,  

(35) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisindeki;  

18 Mart 2007 tarihli, “gülseven Yaşer’e yanıt” konulu mail çıktısının içeriğinde; 

“Sayın Gülseven Yaşer, ÇEV Yönetim Kurulu Başkanı” hitabıyla başladığı, “Üyesi 
bulunduğunuz Ulusal Sivil Topum Kuruluşları Birliği’ne gönderdiğiniz ve sitemlerinizi 
ilettiğiniz yazının yürütme kurulu üyelerimizi çok üzmüştür. Sizinde geçmişte dönem 
sözcülüğünü yapmış bulunduğunuz USTKB’nin gerek şahsınıza gerekse Çağdaş Eğitimi 
Vakfına yönelik her türlü saldırıyı hepimize yapılmış olarak algılayacağınızdan kuşku 
duymamış olmamızı dilerdik….  

…Kanımızca şimdi her zamankinden çok kenetlenmek ve dayanışma içinde 
olmak zorundayız. İşte bu nedenlerle ortak çalışmalarımızın daha etin bir biçimde 
süreceğine inanıyor, yürütme kurulu üyeliğimizden istifa eden temsilcimiz sayın Yusuf 
Güsar’ın yerine bir temsilci görevlendirmenizi rica ediyor, sevgiler, saygılar sunuyoruz. 
Prof.Dr. N.A (USTKB Dönem Sözcüsü)” yazılı olduğu,  

(3) sayfadan ibaret dokümanda; “GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ”, 
“KURUCU ÜYELER”, “MÜTEVELLİ HEYETİ” başlıklarının altında üyelerin 
isimlerinin ve adreslerinin yazılı olduğu, Geçici Yönetim Kurulu Listesi ve Kurucu Üyeler 
başlıkları altında Gülseven YAŞER ve Türkan SAYLAN’ın isimlerinin yazılı olduğu,  

 (44) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisindeki; 

“20.2.1995” tarihli “ÇEV YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA” hitabı ile 
başlayan (1) sayfadan ibaret dokümanın içeriğinde; 

“(…)2.3.1995 tarihinde vadesi dolan hazine bonolarının 208.000.000.—
TL+114.934.478.—TL, 322.934.478.—TL miktarı şahsıma ait bulunmaktadır. Vakfın 
resmi kuruluşu için gereken 250.000.000.-TL nin bloke edilmesi gerektiğinde, vakıf adına 
yatırılan tüm paralar, o günler içinde faiz getirili hesaplarda bulunduğu için acilen bloke 
edilmesi gereken miktar için; kurucu başkan olarak sorumluluk duygusuyla şahsi paramızdan 
208.000.000-Tl vakıf hesabına yatırılmıştır (…) Gülseven Yaşer 20.2.1995” yazılı olduğu,  

“18.1.1995” tarihli ve “ETİLER Servisi” ibaresi ile başlayan “ÇAĞDAŞ EĞİTİM 
VAKFI YÖNETİM KURULU’na” hitabı ile devam eden (1) sayfadan ibaret dokümanın 
içeriğinde; “Şubemizden 18.5.1994 tarihinde Gülseven YAŞER tarafından 411681 refli  
42.000.000 TL ve 411686 refli  208.000.000 TL Vakıflar  Bankası Bebek Şubesine Gülseven 
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YAŞER’a ödenmek üzere nakit olarak havale çıkarılmıştır (…) Saygılarımızla TÜRKİYE 
VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Etiler Şubesi” yazılı olduğu, 

 

“18.01.1995” tarihli Sayı: 2 “Bebek Servisi” ibaresi ile başlayan “ÇAĞDAŞ EĞİTİM 
VAKFI YÖNETİM KURULU’na” hitabı ile devam eden (1) sayfadan ibaret dokümanın 
içeriğinde; “18.5.1994 tarihinde Etiler Şubesinden Şubemize havale olarak Gülseven Yaşer 
adına gelen 208.000.000 TL ve 42.000.000 TL toplam 250.000.000.TL ÇEV VAKFI 
Gülseven YAŞER adına hesap açılmıştır. 250.000,000.—TL, Vakfın kuruluş işlemleri için 
27.5.1994 tarihinde bloke edilmiş, kuruluş işlemlerini müteakip faizi ile birlikte 273.289.262 
TL, 27.9.1994 tarihinde ÇEV Vakfına ait 2006284 hesaba aktarılmıştır. 28.9.1994 tarihinde 
273.289.262.TL ve hesapta biriken bakiye ile birlikte, ÇEV VAKFI adına %84 faizle 28.1294 
vadeli hazine bonosu alınmıştır. 29.12.1994 tarihinde ise faizli bakiye 378.939.750. tekrar 
Vakıf adına %101 faizli 2.3.1995 vadeli hazine bonosu alınmıştır. Bu nedenle 2.3.95 tarihinde 
445.000.000.TL’sı baliğ olacak tutarın. içinde ilk başlangıcındaki Gülseven Yaşer’e  ait 
208.000.000.-TL ve bu paranın faizi 114.934. 478.TL toplam  322.934.478. TI 
bulunmaktadır. (…) Saygılarımızla, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Bebek 
Şubesi”  şeklinde yazılı olduğu,  

 (55) ile numaralandırılmış dosya içersindeki; 
“Sayın” hitabı ile başlayan (3) sayfadan ibaret dokümanında; “İlişikte takdim ettiğimiz 

(NEV) Nitelikli Eğitim Vakfı kuruluş aşamasındadır, kurucusu olmak isteyen üyelerden 
en az on milyon lira toplamak istiyoruz. Yapmak istediğiniz bağışı vakıflar bankası etiler 
şubesi (20-10-755) NEV hesabına yatırmanızı rica ediyoruz. Sizlere en kısa zamanda 
uygulanacak cesaretli programlar hakkında bilgi vereceğiz. Şerif K., Gülseven Yaşer ” 
yazdığı, 

 (70) ile numaralandırılmış dosya içerisinde; 

(15) sayfadan ibaret dokümanda; ilk (3) sayfasının; “Sayın ADD Şube Başkanı” 
hitabı ile başladığı sonunda “Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven Yaşer” ibaresi 
bulunan doküman olduğu, geriye kalan (12) sayfanın da aynı şekilde “Sayın ADD Şube 
Başkanı” hitabı ile başladığı ve “Misyonerlik İddiası, PKK Mensuplarına Yardım Edilmesi 
Suçlaması, Fetullahçı Suçlaması” alt başlıklarından oluşan, sonunda “Çağdaş Eğitim Vakfı 
Başkanı Gülseven Yaşer” ibaresi yazan dokümandan oluştuğu, 

(5) sayfadan ibaret, Eğitime destek veren Sivil Toplum Kuruluşlarının ‘Laik eğitim 
için birlik’ hareketinin katılan veya imza ile destek veren kurumlar” başlığı altında; 
Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 
Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Derneği ve bu derneklerin yanı sıra (33) derneğin isim ve 
iletişim bilgilerinin yazılı olduğu,  

(2) sayfadan ibaret, “06.04.2004” tarihli, “Sayın Yıldız YALMAN Çağdaş Eğitim 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyemiz” hitabıyla başlayan mektubun içeriğinde; 
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“Anadolu’da önce büyük illerde kurulabilecek, emekli subay ve emekli 
bürokratlardan oluşacak, ÇEV’in ilke ve amaçları doğrultusunda etkin çalışmalar 
yapabilecek ÇEV dernekleri konusunda görüşleriniz… Sevgi ve Saygılarımla Gülseven 
Güven YAŞER Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı” ibarelerinin yazılı olduğu, 

“21.03.94” tarihli “Sayın Aydın Doğan” hitabı ile başlayan sonunda “Prof Dr. 
Türkan Saylan” “Gülseven G. Yaşer” yazan dokümanın içeriğinde; 

“Çağdaş Eğitim Vakfının ilk çalışma aşamasında ziyaretinize geldiğimizde, bizlere 
destek olacağınızı ve tüm katılımlardan daha fazla maddi yardımda bulunacağınızı 
vaadetmiştiniz. Sn. Erkut Yüceoğlu 5.000 $ vererek, bizlere büyük destek sağladılar. Konuyu 
bilgilerinize sunarken tüm yardımlarınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz” yazdığı,  

(108) ile numaralandırılmış dosya içerisindeki;  

“03.02.2001” tarihli “Sayın Prof. Dr. Türkan SAYLAN” hitabı ile başlayan, 
sonunda “Güngör TÜRKELİ” ibaresi bulunan (1) sayfadan ibaret dokümanın içeriğinde;  

“(…)Genelkurmay Başkanlığı adına YÖK Üyeliğine atanan emekli Korgeneral E. Ö. 
arkadaşım var. Ben Eski bir havacı subayım. ÖZNAL Generalimle bir Üs’de birlikteliğimiz 
oldu. Gerçekten düşünen, yurtsever, okuyup, yazan güzel bir insan. İkinci ve önemli konu da 
şu, Siz Fethullah Gülen ile ilgili bilgisi ve belgesi olanların o bilgileri size ulaştırılmasını 
istemiştiniz. 1997’den bu yana Sayın Emin D. ile birlikte Fethullah GÜLEN çalışıyoruz. 
Emin ağabeyin kitabı ikinci baskısını yaptı. Benimki de bitmek üzere. Elimde çok belge ve 
bilgi var. Bir bölümünü size ekte sunuyorum. Daha sonra yine başka konularla ilgili görüş ve 
düşüncelerini içeren bilgileri de sunacağım. ADRES: Yalıevleri mah. M.Akif Ersoy Cad. 
HAKAS Ap.Kat.2 D.3 ANAMUR Tel: 0324 814 ….- Cep: 0535 441 ….” yazılı olduğu, 
Ayrıca evrakın üst kısmında el yazısı ile “Ekteki dosyayı ÇEV’e G.Güven YAŞER’e iletelim. 
İşine yarar mı? Alt kısmında ise,  Sayın Türkeli gönderdiğiniz belgelere teşekkür ederim. 
Arkadaşlarımız bu bilgileri topladılar. Bize canlı ve olayların içerisinde yaşamış ve bunu 
mahkemede anlatacak tanık gerek” şeklinde yazılı olduğu, 

 (140) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisinde bulunan; 

         Üzerinde “YENİ ŞEMSİYE ÖRGÜT KOORDİNASYON KURULU” ibaresi yazan (2) 
sayfadan oluşan dokümanda;   

 “YENİ ŞEMSİYE ÖRGÜT KOORDİNASYON KURULU” başlığı altında birçok 
dernek ve dernek temsilcisinin isimlerinin yazılı olduğu, Atatürkçü Düşünce Derneğinin 
temsilcisi olarak Sipahi ÇATALTEPE, Çağdaş Eğitim Vakfı temsilcisi olarak Şerif 
KAYNAR-G.Güven YAŞER’in isimlerinin yazılı olduğu,  

 “06 Şubat 2003” tarihli “Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanlığı” 
tarafından “Gülseven G. YAŞER Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi” hitabı ile 
başlayan dokümanın içeriğinde;  
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“Partimizin Genel Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen günde ve yerde bu yazımıza ekli 
gündemindeki konulan görüşüp karara bağlamak üzere Kurucular Kurulu'muzun 
toplanmasına karar vermiştir. Ülkemizin önemli iç ve dış sorunlarının giderek boyut 
değiştirdiği, Partimiz çalışmalarının da buna koşut olarak hızlandığı günümüz ortamında 
Kurucularımızın görüşleri ve toplantıda alınacak kararlar yadsınmaz bir ağırlık oluşturacaktır. 
Toplantıya katılmanızı, katılmanızı engelleyen bir özrünüz varsa bildirmenizi rica eder, iyi 
dilek ve iyi duygularımızı yineleriz. Saygı ile. Y.G. Ö, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi,  
Toplantı Günü: 15 Mart 2003 Cumartesi” yazılı olduğu, 

05.04.2003 tarihli “Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanlığı” tarafından 
“Gülseven G. YAŞER” e yazılmış dokümanın içeriğinde; “Tüzüğünde öngörülen amacına 
ulaşmasını başlıca görev bilerek birlikte kurduğumuz Partimiz, elden gelen çabayla 
çalışmamıza karşın, akçalı sorunlar engeliyle özlenen aşamalara ulaşamamaktadır.Daha 
önceki sözlü dileklerimiz, yazılı öneri ve uyanlarımız gerekli karşılığı bulamamış; saygıdeğer 
kurucularımızdan söz verdikleri ödentiyi yatırmayanların tutumu bizi güç duruma 
düşürmüştür. Nisan ayı içinde biriken borçlar ödenmezse kira bedeli ile çalışanların ücretleri 
verilemeyecek, çok tutumlu çalışılmasına karşın, üstesinden gelinemeyen giderler nedeniyle 
olumsuzluklar yaşanacaktır. Durumu bir kez daha ve önemle bilginize sunuyor, aşağıda 
belirtilen birikmiş borcunuzla aylık 100. milyon TL. yi bir hafta içinde ödemenizi istiyoruz. 
Bilginizi ve ilginizi önemle rica eder, iyi dileklerimi yinelerim. Sevgi ve saygı ile.” El yazısı 
ile  “BORCUNUZ(2002-2003 YILI) 500.000.000-TL” yazılı olduğu,     

 El yazısı ile “Sayın Oya Hanımın Dikkatine ÇEV Fax No: (0212 286 13 54)” yazan, 
Çağdaş Yaşamı Eğitim Vakfı Başkanlığına hitaben, (1) sayfadan ibaret, sonunda “Gökhan 
ECEVİT ALGEDA Yön. Krl. Bşk.” İbaresi bulunan dokümanın içeriğinde;  

 “Vakıf Başkanınız Sn. Gülseven YAŞER’e verilerek basımı konusunda yardımcı 
olunması talep edilen ve yazarı Sn. Semih KALKANOĞLU Olarak belirtilen, Kapağı 
üzerinde “Alacakaranlık kuşağında Türkiye–Cezayir Sendromu”  adı yazılı orijinal 
kitabı, tetkik edilerek yazarının talebi doğrultusunda basımının araştırılması amacı ile teslim 
almış idim. 

 Ancak geçen zaman içerisinde sözü edilen kitabı ofisimde tüm araştırmalarıma karşın 
bulamadığımı üzülerek belirtmek istiyorum. Bu kitabın Eylül 1998 ayında yangın geçiren 
yazlık evimde yanmış olması da olasılıklar içerisindedir. Buna rağmen araştırmalarıma devam 
ettiğimi ve bulunması halinde derhal tarafınıza iade edeceğimi bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla 25.01.1999”  yazılı olduğu, 

(45) ile numaralandırılmış dosya içerisindeki (3) sayfalık mail çıktılarının 
içeriğinde; 26 Kasım 2007 tarihinde Gökhan ECEVİT tarafından 
m.velidedeoglu@hotmail.com; mennan.esener@gmail.com; merdanaslan@hotmail.com, 
tuserhukuk@yahoo.com; Adnan Türkkan; Deniz BANODLU ; Gökhan ECEVYT ; Mehmet 
Can Akyolcu ;Eima SUNDER isimli şahıslara gönderilmiş “22 Kasım Toplantısı Tutanak 
hazırlığı” konulu mail olduğu,  
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(3) sayfadan ibaret “GİZLİ” ibareli dokümanların; “24/04/2001” tarih ve 
“11.011.03.252/9622-14695” sayılı, “T.C. BAŞBAKANLIK Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığı” ibareleri ile başlayan “İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Emniyet Genel 
Müdürlüğü) hitabı ile devam eden dokümanlar olduğu,    

(85) ile numaralandırılmış dosya içerisindeki; (13) sayfa (GİZLİ) ibareleri 
dokümanların içeriğinde; 

“ÖZEL OKULLAR” başlığı altında (42) adet özel okulun isminin yazılı olduğu, 

“YURTLAR” başlığı altında (66) adet kız ve erkek yurdunun isminin yazılı olduğu, 

“Aksiyon Dergisi” ibaresi ile başlayan “2-Dernekler”, “3-Vakıflar”, “4-Okullar”, “5-
Yurtlar”, “6-Şirketler”, ve “7-Fetullah Gülen’le İrtibatı Olduğu Ve Maddi Yardım Aldığı 
Yönünde Duyumları Alınan İş Yerleri Şirketleri Ve Finans Kurumları” alt başlıklardan oluşan  
(4) sayfadan ibaret dokümanın olduğu,  

(40) adet çeşitli dershane isimlerinin yazılı olduğu,  

(138) ile numaralandırılmış klasör içindeki şeffaf dosyalarda; 

“GİZLİ” ibareli, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 
tarafından Ankara ili 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen, “15.08.2002” tarih ve 
2002/14977 sayılı, Çağdaş Eğitim Vakfı konulu (8) sayfadan ibaret dokümanın olduğu,  

Her sayfasında “HİZMETE ÖZEL” yazan, kapak kısmında “TC. Jandarma Genel 
Komutanlığı 23 Ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Şırnak” ibaresi bulunan (64) 
sayfalık kitapçığın “Hizbullah Terör Örgütü Ve Diğer İrticai Faaliyetler” başladığı, toplam 
(17) sayfadan ibaret fotokopiden oluştuğu,   

(146) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisinde; 

“GİZLİ” ibareli (…) “T.C. Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” 
başlıklı “24/04/2001” tarih ve “11.011.03.252/9622-14695” sayılı, “İçişleri Bakanlığına 
(Emniyet Genel Müdürlüğü)” ne hitaben yazılan (3) sayfa ibaret doküman olduğu,  

        “GİZLİ” ibareli (…) “T.C. Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” başlıklı 
“30.11.2006” tarih ve “10.2.001.01.000.390.439- 2875/29702” sayılı, “1. Asliye Hukuk 
Mahkemesine-Ankara” hitaben yazılan (3) sayfadan ibaret doküman olduğu, 

İlimiz Sarıyer İlçesi Tarabya Mahallesi Aydınevler Yıldırım Sokak Görkem 
Apartmanı No: 32/6 sayılı ikametin müştemilatında (çatı katında) el konulan 
dokümanların yapılan incelemesinde;   

(97) sayısı ile numaralandırılan kapaklı dosya içerisinde; 

Toplam (32) sayfadan ibaret dokümanın ilk sayfasında  “Çağdaş Eğitim Vakfı Sayın 
Gülseven Yaşer Telefaks: (0212) 286 13 54, GÖNDEREN: Ümit OĞUZTAN 
TELEFAKS: (0212) 224 59 62 TELEFON: (0212) 224 53 24 GSM : (0532) 354 22 28” 



	   66	  

ibarelerinin bulunduğu devamında; “Sayın Gülseven Yaşer, EK’de “20. Yüz Yılın Sonu” 
adlı, henüz baskı aşamasında olan kitabımda yer verdiğim çalışmamdan, 
yararlanacağınızı ümit ettiğim bölümler bilgilerinize sunulmaktadır..Kullanmanız 
gerektiğinde kaynak belirtmek nezaketini göstereceğinize peşinen inanıyorum. Bu vesile 
ile halkımızın gelişimiyle ilgili çalışmalarımızda başarılar dilerim. Saygılarımla, Ümit 
OĞUZTAN 16 Şubat 1999” yazılı olduğu,  

Birinci sayfanın ekinde ise (33) sayfalık Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün Temel 
Dokümanlarından olan “1 ABD- ARAMCO- RABITA- NATO GLADİO İRTİCA” 
başlıklı ilk sayfasında, 

CIA’nın güdümünde organize edilen araştırma kuruluşları taşeronluk görevlerini 
yerine getirirken sinsi planlar uygulamaya kondu ve Ortadoğu yeniden şekillendirilirken 
Türkiye’ye “Ilımlı İslam” rolü verildi. Türk Gladio’su bu senaryonun uygulanmasında 
kullanıldı ve bugünlere gelindi. 

 Şimdi birileri uyandı, ama ülke çok zarar gördü… ABD ile Suudi Arabistan ortaklığı 
“Aramco” şirketi CIA’dan yararlanarak ‘araştırma kuruluşları’ adı altında, çeşitli ‘kültür 
kuruluşları’ kurdurttu ve sinsi planlar bu kuruluşların taşeronlu üstlenilmesiyle uygulamaya 
kondu. Böylece Ortadoğu dünyası yeniden şekillendirilmeye çalışıldı. 

 18 Mayıs 1962 yılında Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde ‘Rabıtat Al Alam Al 
İslami’ adıyla kurulan (İslam Dünyası Birliği) BM üyesi olmakla kalmayıp Nato’nun…” 
ibareleri bulunan örgütsel doküman olduğu,  

(63) ile numaralandırılmış dosya içerisinde; 

(10) sayfadan ibaret üst kısmında el yazısıyla (“MÜDAFAA-İ HUKUK Dergisinin 6. 
sayısında yayımlanmıştır.) Yazan: Kemal YAVUZ Orgeneral (E)” ibaresinin bulunduğu 
“BU VATAN KİMİN” başlıklı dokümanın olduğu, devamında; 

(4) sayfadan ibaret üst kısmında “From: İşçi Partisi (0312) 4.4.386  14.12.98 
19:57:12 Page 1 of 4” ibareleri ile sol üst köşesinde “İŞÇİ PARTİSİ GENEL MERKEZ 
Mithatpaşa Cad. 10/8 Sıhhiye-Ankara Tel: 435 29 99-432 01 43 Faks: 434 33 86” ibareleri 
bulunan “14 Aralık 1998” tarihli  “Sayın Kemal YAVUZ” hitabı ile devam eden faks çıktısı 
olduğu değerlendirilen dokümanın olduğu, 

 

 

(48) ile numaralandırılmış dosya içerisinde; 

Sayfasının üst kenarında “10-Jun-2003 10:36 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 
P.01” ibareleri bulunan ve Sayın Gülseven YAŞER’in dikkatine” ibaresiyle başlayan faks 
çıktısı fotokopinin içeriğinde; 



	   67	  

Mülkiye Başmüfettişi Candan E. hakkında İçişleri Bakanlığınca bir rapor 
düzenlendiğinin yazılı olduğu, devamında; Mülkiye Başmüfettişlerinin taraflı ön yargılı ve 
hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde düzenlediği ön inceleme raporuna istinaden, İç İşleri 
Bakanınca da hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden verilen bu karara, Avukatım M. Hüseyin 
BUZOĞLU tarafından hazırlanan ve tüm iddiaları belgeleriyle birlikte çürüten bir dilekçe ile 
24.04.2003 tarihinde Danıştay 2. Dairesi nezdinde itiraz edilmiştir. Şahsıma yöneltilen 
husumet bununla kalmamış aynı gerekçelerle VALİLİK ŞANSIMIDA ORTADAN 
KALDIRIAN bir disiplin cezası verilmiş, şahsıma verilen “1/30 Oranında Maaş Kesimi 
Cezası” na ilişkin işleme karşı da Ankara 11. İdare Mahkemesine tarafımdan iptal davası 
açılmıştır. BU DURUMDA DANIŞTAY 2. DAİRESİNE AVUKATIM M. HÜSEYİN 
BUZOĞLU VASITASIYLA YAPTIĞIM İTİRAZIN KABUL EDİLEREK İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞINCA ALEYHİMDE VERİLEN “SORUŞTURMA İZNİ”NİN 
KALDIRILMASININ, VE İDARE MAHKEMESİNDE AÇTIĞIM İPTAL DAVASININ 
KABULÜ İLE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNİN, 
SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde İçişleri Bakanlığı ve AKP hükümeti 
tarafından, kendileri hakkında soruşturma yapan şahsıma gereken ders verilmiş ve 
istikbalimi olumsuz yönde etkileyecek bir süreç başlatılmış, belki de Mülkiye 
Müfettişliğinden uzaklaştırmama zemin teşkil edecek bir durum ortaya çıkarılmış 
olacaktır. Bunun yanı sıra şahsım aleyhine oluşturulacak olan bu durum, aynı zamanda 
İçişleri Bakanlığındaki Atatürkçü, Milliyetçi ve vatanperver bürokratları sindirmek için 
de kullanılacaktır. Bilgilerinize arz” yazılı olduğu, 

 (78) sayısı ile numaralandırılan; 

Kapak kısmında “MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI YÖNETİM 
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (YÖN-ARA), Şeçmen Eğilimleri Araştırması 2007 Genel 
Seçim Analizi (15-30 Mart Dönemi Saha Araştırması) Rapor II” ibareleri bulunan “4 Mayıs 
2007” tarihli, (16) sayfadan ibaret kitapçığın olduğu,  

 (108) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisinde;   

İlk sayfasında “MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI YÖNETİM ARAŞTIRMALARI 
MERKEZİ (YÖN-ARA), Şeçmen Eğilimleri Araştırması 2007 CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMİ (ARA RAPOR)” ibareleri bulunan “15 Nisan 2007” tarihli, (11) sayfadan ibaret 
dokümanın olduğu,  

 (3) ile numaralandırılmış toplam (26) sayfadan ibaret beyaz renkli dosya içerisinde; 

İlk sayfasında “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ’NE (STKB) 
ÇEŞİTLİ KANALLARLA ULAŞAN BİLGİ VE BELGELER” başlığı bulunan, toplam 
(26) yapraktan ibaret dokümanın olduğu,  

 

(9) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisinde; 
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Her sayfasında “HİZMETE ÖZEL” yazan, kapak kısmında “TC. JANDARMA 
GENEL KOMUTANLIĞI 23 NCÜ JANDARMA SINIR TÜMEN KOMUTANLIĞI 
ŞIRNAK” ibaresi bulunan (64) sayfalık kitapçık, 

Gülseven YAŞER ile Yaşar YAŞER’in kullanımında bulunan İlimiz Sarıyer İlçesi 
Tarabaya Mahallesi Aydınevler Yıldırım Sokak Görkem Apartmanı No: 32/6 sayılı yerdeki 
ikamette el konulan dokümanların yapılan incelemesinde;   
 (1) adet “ELÇİYE ZEVAL OLMAZ” isimli, 1996 yılında basılmış, yazarı “Ümit 
OĞUZTAN” olan kitabın (3.) yaprağında el yazısı ile; “SAYıN GÜLSEVEN GÜVEN YAŞER 

HANıMEFENDİYE BİR DEMET GERÇEK  BİR TUTAM EMEK VE KÜÇÜK BİR ANı OLABİLMESİ 

UMUDU İLE SAYGıLARıMLA ÜMİT OĞUZTAN  22.02.999” şeklinde yazılı ve imzalı 
olduğu, 

(1) sayfadan ibaret “ÇEV” amblemli “14.04.2006” tarihli “Sayın E.Org. Çetin 
DOĞAN” hitabı ile başlayan dokümanın içeriğinde;  

“(…) “2006 Türkiye’sinde Küreselleşme ve Ulusal Egemenlik” konulu Sempozyuma 
Oturum Başkanı olarak katılarak ve bu konudaki görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için 
teşekkür ederiz. Sizlerin dostluğunuza her zaman büyük ihtiyaç duyuyoruz, gösterdiğiniz 
duyarlılık ve katkılarınızın devamını diler, saygılar sunarız. Gülseven G.YAŞER Çağdaş 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı” yazılı olduğu, 

(18) ile numaralandırılmış dosyanın içerisinde; 

“(…) Doğu PERİNÇEK’ in Kamu Yönetimi Temel Kanunu Hakkındaki Görüşü” 
ibaresi ile başlayan dokümanın “İç Savaş Tasarısı 01 Şubat 2004” başlıklı ve (2) sayfadan 
ibaret olduğu, 

 “Doğu PERİNÇEK 20 Şubat 2004” ibaresi ile başlayan dokümanın “Tayyip 
ERDOĞAN’ ın ABD’ nin Büyük Ortadoğu Projesindeki Görevi” başlıklı (2) sayfadan ibaret 
olduğu, 

(24) ile numaralandırılmış dosya içerisinde bulunan; 

(1) adet “Çağdaş Eğitim Vakfı” amblemli, “Çağdaş Eğitim Vakfın’dan Kamuoyuna 
Açıklama” başlıklı dokümanın içeriğinde; 

“Çağdaş Eğitim Vakfı olarak, Türk adaletine, bağımsız yargıya olan saygı ve 
güvenimizle, görülmekte olan Ergenekon davasında doğruların ortaya çıkacağına ve 
sonuçta varsa sorumluların cezalandırılacağına inanıyoruz. Ancak, 16 Eylül günü, 
tamamen tutuk evi koşullarından kaynaklanan nedenlerle ağır bir kaza geçiren ve 
yaşamsal tehlike altına giren Vakfımız mütevelli heyet üyesi Sayın emekli Orgeneral 
Şener ERUYGUR, iddianame bile olmadan aylardır ve sonu belirsiz şekilde Ergenekon 
dava kapsamında tutuklu bulunmaktadır… Bu nedenle başta Şener ERUYGUR ve 
TOLON olmak üzere bu koşullardaki tutukluların tutuksuz yargılanmak üzere özgürlüklerine 
ve sağlıklarına kavuşturulmaları gerek insani nedenlerle, gerekse hukuk mantığı açısından 
toplum rahatlatacak en doğru yol olacaktır. Tüm ilgili ve yetkililerden acilen talep ediyoruz. 
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Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 19.09.2008 ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI YÖNETİM 
KURULU” yazılı olduğu,  

 16 Kasım 2000 tarihli, Ümit SAYIN tarafından Çağdaş Eğitim Vakfı’na gönderilen mail çıktısının 
içeriğinde; 

“Sevgili Gülseven Hanım Philedelphia’daki kanunlardan anlayan bir arkadaşla 
ABD’deki konuşma konusunda fikir aldım. Bunun burada düzenlenmesi şeriatçı öğrenci 
denekleri veya bazı lokal kimseler tarafından önlenecektir. Türk NGO’ları adına buradan 
birisinin İRS’e başvurup temsilci olarak yazı ve izin alması gerekiyormuş. Ayrıca avukata da 
danışacağım. Türk sivil toplum kuruluşları adına bana İngilizce temsilci olduğuma dair yazı 
verilirse size bu konuda yardımcı olabilirim. Martta geleceğinize göre şimdiden bu konularda 
çalışmaya başlamak gerekiyor. Konuyu Türk NGO’ları neznine götürüp bu konuda legal dille 
İngilizce yazılmış ve temsilciniz olduğunu belgeleyen bir yazı alabilirseniz ben İRS’e ve 
hukuki diğer yerlere başvurabilirim. O zaman her üniversiteden ve her şehirden kimseye 
danışıp izin almadan konuşma yapmak mümkün.  ASA VE ATAA ile de konuşacağım. Eğer 
kabul etmezlerse o zaman yapacak bir şey yok. Daha önceki hipotezlerim doğru çıkıyor 
demektir. Evden e meile bağlanırsanız çok daha kolay haberleşebiliriz. Sevgilerimle. ÜMİT” 
yazdığı, 

 (21) ile numaralandırılmış dosya içerisinde;  

 (1) sayfadan ibaret ÇEV amblemli  “14.04.2006” tarihli, “Sayın Tuncay ÖZKAN 
Kanaltürk Kurucusu” hitabı ile başlayan dokümanın içeriğinde;  

(…) “2006 Türkiye’sinde Küreselleşme ve Ulusal Egemenlik” konulu Sempozyuma 
konuşmacı olarak katılarak bu konudaki görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür 
ederiz. Sizlerin dostluğunuza her zaman büyük ihtiyaç duyuyoruz, gösterdiğiniz duyarlılık ve 
katkılarınızın devamını diler, saygılar sunarız. Gülseven G.YAŞER  Çağdaş Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı” yazılı olduğu, 

 (5) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içersinde;  

“TABAN (OPERASYONU) HAREKETİ”  başlıklı ve alt kısmında “Organizasyon 
Komitesi Adına B. B” ibaresi  bulunan (1) sayfalık dokümanın içeriğinde; 

“Taban operasyonu hareketi 1993 yılında, 1994 yerel seçimlerinden 8 ay önce 
başladı… 

O günlerden bu yana neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Parayı siyasi güce, 
siyasi gücü paraya tahvil eden ve açık şeriatçı açık çıkışları yüzünden iki defa (RP ve FP) 
partisel kimliği sekteye uğrayan İslami Hareket, daha sonra birçoğu bu partilerden çıkan AKP 
ile 6. Defa partileşmeye gitti. Sol partilerin intihara benzeyen akıl almaz us dışı 
bölünmeleriyle önüne çıkarılan fırsatı kullanan AKP, kayıtlı seçmenlerin dörtte birinin, 
seçime katılan seçmenlerin üçte birinin oylarını almasına rağmen 2002 Kasım’ın da 
iktidarı aldıktan sonra adım adım laik demokratik Türkiye Cumhuriyetini amaçları 
doğrultusunda değiştirmek için girişimlere başladı. 
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 Kendisini “Türkiye’yi AB standartlarında bir demokrasiye kavuşturma ve AB’ 
ye sokma heveslisi” olarak gören AKP, ne yazık ki, açık ve sinsi ısrarlı eylemleriyle 
ülkemizi “strasburg üstünden Tahrana Taşımak” istercesine bir politika izledi. Hırs 
içindeki bu iktidarın Türkiye’yi Atatürk aydınlanmasından uzaklaştırmak için nasıl 
kadrolaştığı, nasıl devlet imkanlarını kendisine yakın kişi ve kuruluşların lehine kullandığını, 
nasıl kolaylıkla ABD ve AB’ nin “manipülasyon” yüklü politikalarına alet olduğunu, nasıl 
adım adım laik demokratik yaşam tarzlarını karartarak özgürlükleri yok ettiği hepimizin 
malumu. 

(…)Ancak bir ‘Taban Hareketi”  ile yükselecek olan bu ses, Türkiye’ de TBMM’ ne 
halkın sesini duyuracak ve parlamentoyu’ da etkileyecek bir ivme kazanacaktır. (…)” 
ibarelerinin olduğu,  

(2) sayfadan ibaret “TABAN HAREKETİ” başlıklı dokümanların içeriğinde; 

“ (…) “Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasını, onun değişmesi teklif dahi 
edilemeyecek maddelerini, demokrasinin olmazsa olmaz şartı olan ilkesinin tüm var olma ve 
gelişme koşullarını, Aydın Atatürkçü eğitim kadrolarını ve onun kurumsal bağlantılarını 
tehdit eden AKP hükümetinin derhal istifa etmesi, Türkiye’ yi yeni bir kaos ortamına 
taşımaktan sanki bu halk ve onun aydınları olup bitenin farkına varmıyormuş gibi, Ülkenin 
rejimini suyu yavaş yavaş ısıtarak değiştirebileceğini sanmaktadır. Bu kurnaz geçinen 
taktikleri içimize sindiremiyoruz ve ülke insanlarını bu şekilde uyuşturarak gerçek 
cumhuriyetçi kimliklerinden koparabileceğini sananları kınıyoruz. Sırasıyla Tübitak’ tan Milli 
Eğitime, Atatürk Dil Tarih Kurumu’ndan, Belediyelere, Bakanlıklardan, Emniyet Güçlerine 
her noktayı kendi adamlarını yerleştirerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürkçü laik 
demokrat yapısını, dinci veya “Ilımlı İslamcı” bir anlayışla dejenere edebileceğini 
sananların sonu hüsran olacaktır”  (…) yazılı olduğu,  

“Sivil Toplum Kuruluşları Birliğine dahil derneklerin 1995 yılından itibaren yurt 
dışından aldıkları yardımları gösterir liste”  başlıklı (01)’den (39)’a kadar 
numaralandırılmış dokümanın içeriğinde, Cüzamla Savaş Derneği, Köy Öğretmenleri ile 
Haberleşme Derneği, Sokak Çocuklarını Gönüllüleri Derneği, Türkiye Fizyoterapistler 
Derneği, Türkiye Felsefe Kurumu Derneği, Çağdaş Yaşamı  Destekleme Çeşme Şubesi 
derneklerinin 1995-2001 tarihleri arasında yurt dışındaki derneklerden aldıkları para 
miktarlarını gösteren tabloların olduğu,  

(13) ile numaralandırılmış şeffaf kapaklı dosya içerisinde; 

“ULUSAL OLUŞUM İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” başlıklı üzerine el yazısı ile 
“Sn.Gülseven YAŞER” ibaresi yazılmış olan (3) sayfalık faks çıktısı olduğu, dokümanda (35) 
değişik derneğin telefon ve mail bilgilerinin yazılı olduğu, 

“ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI 1994-2002 FAALİYETLERİ” başlıklı (6) sayfadan 
ibaret dokümanın içeriğinde; düzenlenen konferans, panel ve etkinliklerin ayrıntılı olarak 
anlatıldığı, düzenlenen toplantı ve panellere; Kemal ALEMDAROĞLU, Türkan 
SAYLAN, İlhan SELÇUK, Emin GÜRSES, Mustafa BALBAY, Hüseyin BUZOĞLU, 
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Tuncay ÖZKAN, Ergün POYRAZ isimli şahısların yanı sıra birçok şahsında katıldığının 
yazılı olduğu,     

(4) ile numaralandırılmış şeffaf kapaklı dosyanın içerisinde;  

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişliği tarafından “27.09.2002” tarih 
ve “56-28/28” sayılı ve Vakıf işlemleri konulu Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanlığına hitaben yazılan (3) sayfalık dokümanın içeriğinde;  

“(…) Vakfınızla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında tanzim 
edilen 27.12.1997 tarihli protokolde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Eğitime 
Destek yardımı için müracaat eden öğrencilerden, burs almaya hak kazanacakların seçimi 
Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede mülakatı yapılan ve 
başvuruları reddedilen öğrencilerle ilgili olarak  

“Azad Osmanlı Tarikatlara inanıyor, nurculuğu beğeniyor Hayır” 

“Murat Hasanusta Çağdaş akıllı bir genç FEM Dersanelerinde Okumuş, fakat 
olayları görüp geri   çekilmiş ve de aile bireyleriyle görüşüp bu işin yanlış olduğunu 
düşünüp ayrılmış”  

“Çiğdem Altınova Fethullah hoca hayranı red”  

“Ahesker Aheskerov Resmen takiye yapıyor hayır” 

“İbrahim Arslan İmamhatipli, bu konuda taviz vermek istemiyoruz  hayır” 

“Şükran Beyazıt kapalı, olumsuz, özel bir yurtta Kalıyormuş Fethullah Gülen’in 
olabilir.” 

“Bahtiyar Haitov Fethullahın okulunda okumuş hayır” 

“Erdoğan Çetintaş Fethullahın kurslarında ücretsiz kurs Görmüş” 

• “Salih ÇİFTÇİ İmam hatip lisesinden geliyor, ihtiyacı çok var ama bana 
biraz gerici bir genç göründü hayır” 
• “Ömer F.Deringöz  Fethullah hocanın yurdunda kalıyor. Hocanın fikirlerini ve 
siyasi görüşlerini Çok Beğeniyor.” Hayır” yazdığı,  

 Yukarıda örnekleri görülen burs formları üzerindeki notlar göz önüne alınarak, 
bursiyerler tespit edilip, mezkur gerekçelere istinaden burs müracaatlarında bulunan 
öğrencilerin burs taleplerinin İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderilen 
05.01.1999 tarih ve 1184, 03.01.1999 tarih ve 1308 sayılı yazınızla reddedilmesine ve söz 
konusu gerekçelerin vakıf yönetim kurulunun nihai kararını vermesine dayanak olmasına 
rağmen vakfınızca müfettişliğimize verilen bu notların vakıf yönetim kurulunu 
bağlamayacağı şeklindeki cevabın yeterli olmadığı ve açıklığa kavuşturulması, 

 Vakfın kendi imkanlarıyla burs verdiği öğrencilerin, müracaat formlarında yapılan 
araştırma ve müracaatçıların verdiği bilgilere göre düşülen notlardan bazıları aşağıda 
örneklenmiştir.   
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“Celal H. Alevi hemen verilmeli”  

“Mehmet M. ŞIKGENÇ Kürt ve Akıllı bir çocuk olumlu” 

“Semir A. “Alevi bir genç, çok bilinçli ve Çağdaş bir genç.” 

“Hacı Gökhan APUCU “Çok ilginç bir çocuk. K.Alemdaroğlunu çok haklı bulduğunu 
ve ona yardımcı olmak istediğini Söylüyor.”  

“Meryem YILMAZ “Çok akıllı bir alevi kızı” 

“Naciye ÖNAL “Şeriata kesin karşı”  

“Kazım SEVİ “İzmir yamanlar fen lisesini kazandığı halde ailesi göndermemiş.” 

“Özgür KARTAL “Ülkücülerin baskılarından dolayı Erciyes Üniversitesinden 
ayrıldım”  

“İhsan DALMAN “Olumlu fakat takip edilecek, fikirleri şüpheli.”  

 Yukarıda da örnekleri verilen bursiyerlerin seçiminde din, ırk, mezhepçiliği çağrıştıran 
gerekçelerle öğrenci seçimi yapıldığı, bu hususun vakıf yönetim kurulunca hazırlanan ve 
uygulanan burs yönetmeliğinin 7. maddesinde aranan şartlardan olmadığı ve bu yönetmeliğe 
aykırı uygulamaların nedenlerine verilen yazılı cevapta; ekteki burs formları (Ek:1) 
üzerindeki notların vakıf yönetim kurulunu ilzam etmediği şeklindeki cevabın yeterli 
görülmediği, teftiş dönemimizde vakıf yönetim kurulumuzca görevlendirilen burs komisyonu 
üyeleriyle tespit edilen burs formları üzerindeki notları düşen kişilerin ad ve soyadları ile 
vakıftaki görevlerinin bildirilmesi, (…)”   yazılı olduğu,  

 

(1) sayfadan ibaret ÇEV amblemli  “11.11.2006” tarihli “Sayın Temuçin Tüzecan” 
hitabı ile başlayan dokümanın içeriğinde;  

“(…) Hürriyet Gazetesine yansıyan son fotoğraflarda E.Erdoğan büyük mutluluk 
içinde çarşaflı kadınlarla okuma yazma kurslarında görüntülenmişti. Onun dünya görüşü, 
beklentileri, idealleri bizimkilerle öylesine zıt ki… Bizim kampanyamızda, kadını ikinci 
varlık olarak örtülere sokan bir zihniyetin olmaması gerekirdi. Gerçekten üzüldüm. Ve onun 
katılmasının gerekçelerini anlayamadım. Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. (…) 
sevgilerimle Gülseven G.YAŞER Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı” yazılı 
olduğu,    

(22) ile numaralandırılmış dosya içerisinde bulunan;   

ÇEV amblemli “10.10.1996” tarihli “Sayın Ö. F. E.” hitabı ile başlayan dokümanın 
içeriğinde; 

(…) “ Ülkemizin gelişmesi ve çağdaşlaşması yolunda yıllardır çalışmalarını sürdüren 
lions klüpleriyle işbirliği yaparak bu atılımı başlatmak ve ülke çapında temsil gücü olan oda, 
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vakıf, dernek ve benzeri kuruluşları da hareketimize dahil etmeyi düşünüyoruz. (…) 
Ülkemizin geleceği için toplumdaki zararlı görüşleri etkisiz hale getirmek, toplumun gelişim 
sürecini hızlandırmak ve zaman kaybetmeden Çağdaş Eğitim seferberliğini başlatmak 
zorundayız. Bunun çok önemli bir yurttaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. (…)saygılarımla 
Gülseven YAŞER ÇEV Bşk.” yazılı olduğu,  

(25) ile numaralandırılmış dosya içerisinde bulunan;  

(3) sayfadan ibaret “ÇEV MÜTEVELLİ ÜYELERİ 29 KASIM 2000” başlıklı 
dokümanın içeriğinde; (134) üyenin isim ve mesleklerinin yazılı olduğu,  

 (1) ile numaralandırılmış şeffaf kapaklı dosyanın içerisinde; 

 (4) ile numaralandırılmış “GİZLİ” ibareli, “T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İl Dernekler 
Müdürlüğü” başlıklı “13.08.2008” tarih ve “B.054.VLK.4340800//55416” sayılı, BEYOĞLU 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA yazıldığı anlaşılan (2) sayfalık üst yazı ve ekinde 
bulunan  (13) sayfalık rapor olduğu, devamında ki dokümanların yine “GİZLİ” ibareli, 
İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü İl Özel Denetim Ekibi Başkanlığı tarafından 
İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne “27.02.2008” tarih ve 2008/44 sayılı üst yazı 
fotokopisi olduğu, devamında da Vakıf Denetleme Raporu başlıklı (3) sayfalık denetleme 
formu olduğu, devam eden dokümanlarında toplam (29) sayfadan ibaret olduğu, 

(6) ile numaralandırılmış şeffaf kapaklı dosya içerisinde;  

 “GİZLİ” ibareli, “T.C. BAŞBAKANLIK Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” 
başlıklı “24.04.2001” tarih ve “011.03.252/9622-14695” sayılı, İÇİŞLERİ BAKANLIĞIINA 
(Emniyet Genel Müdürlüğü)’ ne yazıldığı anlaşılan doküman,   

(8) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisinde; 

“GİZLİ” ibareli (…) “T.C. BAŞBAKANLIK Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” 
başlıklı “30.11.2006” tarih ve “10.2.001.01.000.390.439-2875/29702” sayılı, “1. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİNE-Ankara” ya hitaben yazılan dokümanın olduğu, 

“GİZLİ” ibareli,  “İSTANBUL VALİLİĞİ Emniyet Müdürlüğü” başlıklı 
“15.08.2002” tarih ve “B.05.1.EGM.4.34.00.14.09.2002/14977” sayılı “Çağdaş Eğitim 
Vakfı” konulu, “14. Asliye Hukuk Mahkemesi – ANKARA” hitabıyla yazıldığı anlaşılan (17) 
sayfadan ibaret fotokopi dokümanların olduğu,  

Ahmet Tuncay ÖZKAN‘ın Biz TV isimli iş yerinde yapılan aramada, el konulan (93) 
sayfadan ibaret “Atatürkçü Düşünce Derneği” ibaresi ile başlayan mavi plastik dosya 
içerisinde; 

63 nolu sayfada, gyasen@süperonline.com adresinden 05.01.2002 
tarihinde hayricanoz nick name li ki�iye gönderilen mailin içeri�inde; 
“Ankara da Necip, Hüseyin, Ergün ve Zübeyir KANDIRA ile bir araya 
gelerek bir durum de�erlendirmesi yaptık ortak görü� ikimizin en kısa 
zamanda Nuh METE’ye giderek görüntü ve seslerin montaj oldu�u böyle 
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bir konu�manın geçmedi�ini söylememiz gerekiyor yoksa çok kötü 
olacak benden bu fedakarlı�ı esirgeme lütfen, Cumhuriyeti, Atatürk’ü 
seviyorsan lütfen Nuh beye gidip ifade verelim, konu�tuklarımızı inkar 
edelim. Bak e�er bu fedakarlı�ı yaparsan bodrum’daki yazlı�ımı hemen 
sana vermeye hazırım, telefon açma dinleniyor acele email çek 
G.G.YA�ER” yazdı�ı, 

“gyasen@süperonline.com adresinden 23.01.2002 tarihinde 
hayricanoz nick name li ki�iye gönderilen mailin içeri�inde; “Sevgili 
Mesut Fettullah’ın davası ile ilgili aleyhte yeni tanıklar bulmamız lazım. 
Bizim Avukat Hüseyin bey mahkemenin aleyhimize do�ru gitti�ini, 
Eyüp ve Serhat alçaklarının da her an kar�ı tarafa dönebilece�ini 
söyledi. �u bizim Serhat’ın bir akrabası varmı�. Cihat isminde bir 
çocuk. Biraz para vererek Fettullah aleyhinde mahkemeye çıkartmayı 
dü�ünüyorum. Bu konuda bizim emekli Albay Cem beyde çocuklarla 
konu�arak teklifin sanki askerden geldi�ini ima edecek ve benimle 
irtibatlı oldu�unu söylemeyecek. �u an birtek buna bel ba�ladım. 
Durumlar bildi�in gibi de�il. Acilen yeni tanıklar bulmamız lazım. Fevzi 
Türkeri Pa�a ve Kemal Yavuz Pa�a vasıtasıyla görü�tüm. MGK genel 
sekreteri Tuncer KILINÇ ile bir kez daha bu konuda görü�ece�iz. Senin 
söylemek istedi�in bir konu varsa bana mail olarak gönder veya bir 
numaralı B�KE’N�N evinde görü�elim. Sakın telefonda açık konu�ma. 
DÜNYA K�L�SELER B�RL��� �LE L�ONSLARDAN AR�F BEY VASITASI 
�LE PARA YARDIMI SÖZÜ ALDIM. hiç korkma her �ey yoluna girecek. 
�u PKK’lı Ramazan YILDIRIM denen çocu�a burs vermeye devam 
ediyorum. Ama resmi kayıtlarda göstermiyorum. Bu çocukla tekrar bir 
görü�memiz lazım. �kna edebilirsek Fettullah aleyhinde tanık yapalım. 
Yoksa i�imiz ya�…..Cevap bekliyorum sevgiyle kal. Gülseven YA�ER 
yeni telefonum 0555 347 76 75 not:eski telefonum 0505 661 48 27 
dinleniyor onu arama senin avea hattını da aldırıyorum.” ibarelerinin 
oldu�u görülmü�, tutana�a eklenmi�tir. 

 

e-Dijital İnceleme Sonuçları; 
ÇEV GENEL MERKEZE ait IBM marka, seri numarası DAR9P64038JP olan 

bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede; 

“SON MÜTEVELLİ YAZISI 2008.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, 4 
sayfadan ibaret, 24.09.2008 tarihli, Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven YAŞER adıyla 
ÇEV Mütevellileri’ne hitaben yazılan, ÇEV’in 2009 öğretim yılında gerçekleştirmeyi 
planladığı ve daha önceden başlayıp sürdürdüğü projelerle ilgili tanıtıcı bilgilere yer verilen 
söz konusu belge içeriğinde;  

“Yüksek öğretim öğrencilerinin kalacağı yurt-pansiyon kiralama projesi.(TGB ile 
birlikte)”  isimli projeyle ilgili;  

“Cumhuriyet Gazetesi'nin 17 Eylül 2008 tarihli  haberi (.(* Tarikatlar Öğrencileri 
Yurtlarla Avlıyor.)  vahim bir gerçeği göz önüne sererek,  Atatürkçüler’i  göreve davet 
etmektedir. Haber sadece yasal olarak açılmış tarikat yurtlarını ortaya koymaktadır. Ancak 
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bundan daha vahimi binlerce "ışık evleri"nin varlığıdır. Türkiye Gençlik Birliği (TGB)  bu 
duruma seyirci kalmamak ve yakınmaktan daha fazlasını yapmak gerektiğine inanarak, 
STK’lara Şöyle bir öneride bulunuyor. 

“Yurt açmak ilk adımda büyük maliyetleri gerektirebilir. Ancak 3-4 öğrencinin 
kalabileceği evlerin kiralanması, kirasının bir kısmının karşılanması, ev ihtiyaçlarının 
karşılanması aslında gerçekleştirilebilecek bir yöntemdir. Böylece ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle tarikatların ev ve yurtlarında kalarak, onların kucağına düşen gençlerimizi 
kurtarmak mümkün olacaktır. 

Atatürkçü iş adamlarımız, aydınlarımız, dernek ve vakıflarımızın iş birliği ile 
"cumhuriyet evleri" tutulacak. Ev kiralarının yarısı evde kalan öğrencilerden sağlanacak, 
kalan yarısı destekçi kurum ve kişilerce sağlanacaktır.  Din istismarcılarından gençliğimizi 
kurtarmamaız gerekiyor. Türkiye Gençlik Birliği olarak “ Cumhuriyet'in "kimsesizlerin 
kimsesi" olduğunu 85.yılında milletimize yeniden göstereceğiz.” şeklinde ibarelerin yer 
aldığı,  

“CUMHURİYET EVLERİ HESAP DURUMU.xls” isimli Excel dosyası 
incelendiğinde; dosya içeriğinde “KİRA ÖDEME TABLOSU”, “TÜRKİZ” ve “KİRA 
BİLGİLERİ” isimli çalışma sayfalarının bulunduğu, “TÜRKİZ” ve “KİRA BİLGİLERİ” 
isimli çalışma sayfalarında; “CUMHURİYET EVLERİ” başlığı altında, ‘CUMHURİYET 
EVLERİ’ isimli projeye maddi destek sağlayan, aralarında ÇEV mütevellilerinin de 
bulunduğu şahısların isimlerinin ve iletişim bilgilerinin yanı sıra yardım miktarlarının ve 
ödeme şekillerinin, “KİRA ÖDEME TABLOSU” isimli çalışma sayfasında, 
‘CUMHURİYET EVLERİ’ isimli projeye maddi destek sağlayan, aralarında ÇEV 
mütevellilerinin de bulunduğu şahısların isimlerinin ve ödeme şekillerinin yanı sıra ödeme 
miktarlarının aylara göre dağılımının da yer aldığı, 

“CUMHURİYET EVLERİ.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; dosya 
içeriğinde “KİRA” ve “TÜRKİZ” isimli çalışma sayfalarının bulunduğu, “KİRA” ve 
“TÜRKİZ” isimli çalışma sayfalarında; “CUMHURİYET EVLERİ” başlığı altında, 
Cumhuriyet Evleri isimli projeye maddi destek sağlayan, aralarında ÇEV mütevellilerinin de 
bulunduğu şahısların isimlerinin ve iletişim bilgilerinin yanı sıra yardım miktarlarının ve 
ödeme şekillerinin yer aldığı, 

 

 

“D@4.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 3 sayfadan ibaret, “29 NİSAN 
HAZIRLIĞI” başlıklı, 29 Nisan 2007 tarihinde İstanbul Çağlayan’da gerçekleştirilen 
Cumhuriyet Mitingi ile ilgili yapılan hazırlıkların yer aldığı söz konusu belge içeriğinde;   

“A-ANKARA” başlığı altında;  

C. Başkanlığı (Bildiri, Kutlama, Moral verici konuşma vbg.),  
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G.K. Başkanlığı [Sivil Katılım (İstanbul içinden ve Anadolu’dan) ve Asayiş 
konusunda]  

YÖK [İstanbul’daki ve diğer illerdeki Üniversitelerin her düzeyde katılımı (ve öğretim 
üyesi ve öğrenciler olarak ellerinden gelen her türlü desteği vermeleri)] 

“D-MİTİNGE KATILIMI ARTTIRMA SEFERBERLİĞİ İÇİN YARDIMLARI 
İSTENECEK KURULUŞLAR” başlığı altında; 

“İstanbul ve diğer iller üniversiteleri 

(üniversite öğretim üyeleri ve öğrenci kulüpleri vbg.)  

Türkiye gençlik birliği 

Şişli Belediyesi 

Chp Genel Merkezi, Chp İstanbul İl Örgütü, Chp İstanbul İlçe Belediyeleri, Chp 
Anadolu - Trakya İl Ve İlçe Belediyeleri 

Siyasi Partiler (SHP – DSP – İP – DİĞER SOL – MHP – DYP - ANAVATAN)” 

“sonraki  adımların  planlanması” başlığı altında ise; 

“Anavatan Ve Dyp Milletvekillerinin Oylamada Bulunmamaları İçin Çaba 
Sarfedilmesi…  

Chp Milletvekillerinin Meclisten İstifası Sembolik‘De Kalsa Çok Büyük Anlam 
Taşıyacaktır!.. Bir Milletin İstikbalinin Söz Konusu Olduğu Yerde Biçim Değil Ahlak 
Ön Plana Çıkar!.... 

-Seçim İttifakı İçin Kamuoyu Baskısı Oluşturmak 

(Atatürkçü Partilerin Milli Birlik İçin Biraraya Gelmeleri Konusunda Bütün 
Kanalların Zorlanması )” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“03.04.2002 arama tutanagı.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, 2 sayfadan 
ibaret, 03.04.2002 tarihinde Çağdaş Eğitim Vakfında yapılan aramayla ilgili ÇEV Başkanı 
Gülseven Yaşer isimli şahsın  görüşlerine yer verilen belge içeriğinde; “Bu olay da ne yazık 
ki Cumhuriyeti korumak ve kollamakla görevli bir emniyet mensubunun Fethullahçılar 
adına içimize bir ajan olarak girerek, gerçek dışı beyanları üzerine yaşanmıştır.  Ve 
uzun süre önce emniyet teşkilatına sızmış bulunan ve etkinliklerini hala sürdürmeye 
çalışan, Fethullahçı gurup tarafından düzenlenmiş bir komplodur.” şeklinde ibarelerin 
bulunduğu, 

“2006 üni. faaliyet.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, 
“YÜKSEK ÖĞRENİM ÇALIŞMA GRUBU” başlıklı söz konusu belge içeriğinde; “4 Kasım 
2006 da Ankara ‘ daki Cumhuriyet Halk Yürüyüşüne bir grup ÇEV bursiyerimiz ile diğer 
STK lara  katıldık.” şeklinde ibarelere yer verildiği,  
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“2007 faaliyet.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, “2007 
ÇEV ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİ” başlıklı,  ÇEV Burs Sorumlusu Nalan ÇİFTÇİ 
isimli şahıs tarafından yazıldığı anlaşılan söz konusu belge içeriğinde; “14 Nisan  da  Fatih 
Treni ve ÇEV otobüsü ile Ankara Tandoğan Cumhuriyet Mitingi’ne BÜTÜN 
ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRLİKTE coşkuyla katıldık. 29 Nisan İstanbul Çağlayan 
Meydanında yapılan Cumhuriyet Mitingi’ne coşkuyla katıldık Yine 13 Mayıs İzmir 
Cumhuriyet Mitingi’ne katılım sağlandı.”şeklinde ibarelerin yer verildiği,  

“29 Nisan mütevellilere.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan 
ibaret,  23.04.2007 tarihli ve “29 Nisan mitingi” konulu, Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Gülseven YAŞER adıyla Vakıf Mütevellilerine hitaben yazılmış söz konusu 
belge içeriğinde; “Ankara'da 14 Nisan Cumhuriyet Mitinginde ADD’nin öncülüğünde 
hep birlikte  yaktığımız ulusal egemenlik meşalesini, şimdi de 29 Nisan’da Çağlayan’a 
taşıyoruz. 14 Nisan buluşmasındaki demokratik talebimizi, aynı asil duygularımızla ve 
zerafetle İSTANBUL'da da tekrarlayacağız.  Sivil Toplum'un  güçlü sesini bir kez daha 
yineleyeceğiz. ADD, ÇYDD, Ulusal STKB, ÇEV, İKKB, CUMOK, TKB ve diğer sivil 
toplum kuruluşları ile birlikte mitinge, genç, ihtiyar, anne, baba, çocuk herkesi  
bekliyoruz” şeklinde ibarelerin bulunduğu, 

ÇEV GENEL MERKEZE ait IBM marka, seri numarası DAR9P64038JP olan 
bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede; 

“baykal.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan ibaret, belge 
içeriğinde; “Size bu mesajı CHP’ye gönül vermiş olmanın içtenliği içinde sunuyor,  
önerilerimizin bu duygularımızın da dikkate alınarak değerlendirileceğini umuyoruz… İki 
ileri,  bir geri adım taktiği ile Türkiye’de şeriat yönetimi kurmaya kararlı oldukları açık 
hale gelen güçlerle kol kola bahar havası görüntülerinin yayımına katkı sağlama,  Emine 
Hanım’ın ilginç kıyafeti ve tavrıyla devletimizi temsil etmesinden duyduğu üzüntüyü dile 
getiren sayın milletvekilini azarlayarak halkın açılma kanısına kapılma v.b. gariplikler 
CHP liderine ve CHP’ye yakışmamaktadır.” “HALKIMIZIN GERÇEK ÖZLEM VE 
GEREKSİNİMLERİNİ ALGILAMAKTA ZORLANAN LİDERLER HİÇ OLMAZSA 
İSTİFA ETMEK SURETİYLE YERLERİNİ BOŞALTMAK BASİRETİNİ 
GÖSTEREBİLMELİDİRLER. CHP’YE BU YOLLA OLSUN HİZMET ETMENİZ 
BEKLENTİSİ İÇİNDE SAYGILAR SUNUYORUZ.” şeklinde ibarelere yer verildiği, 

“SAYIN BAYKAL'A.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (1) sayfadan ibaret, 
dosya özelliklerinde “yazan” kısmında ÇEV Yönetim Kurulu üyesi Tülin MERTCAN’ın 
isminin bulunduğu söz konusu belge içeriğinde, CHP başkanı Deniz BAYKAL’a hitaben, 
“Sayın BAYKAL, artık bu adamları başımızda görmek istemiyoruz. Bütün iş size düşüyor. 2. 
Büyük parti ve muhalefet olarak yapabileceklerinizi yapmayıp yine bizi bunlara teslim eder ve 
türkiye’yi karanlıklara boğarsanız, bu halk ve tarih sizi affetmeyecektir. Eğer cesaretiniz 
yoksa, istifa edin ve cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyun. İnanıyoruz ki oraya herkesten 
daha çok yakışacaksınız ve bunu daha iyi başaracaksınız. Yerinize gelecek kurmaylarınızdan 
birine güveniyoruz. Lütfen bu tarihi olayı gerçekleştirin ki ileride saygıyla anılabilesiniz.  
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YARINLARDAKİ KARANLIĞI GÖREN SADE BİR YURTTAŞ” şeklinde ibarelerin yer aldığı 
görülmüştür. 

“UBH bildirgesi.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 3 sayfadan ibaret, 
“Ulusal Birlik Hareketi” adı altında oluşturulan Sivil Toplum Kuruluşları Platformuyla ilgili 
bilgilerin yer aldığı söz konusu belge içeriğinde; “Ulusa Çağrı” metniyle başlayan “Ulusal 
Hareket”, Ankara’da kurultay yapan “Ulusal Güçler Birliği” ve İ.Ü.Rektörlüğü öncülüğü ile 
başlatılan “KUVAYI MİLLİYE HAREKETİ”NE PARALEL OLARAK İSTANBUL’DA 
“ULUSAL BİRLİK HAREKETİ” ADI ALTINDA BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
PLATFORMU OLUŞTURULMUŞTUR.” şeklinde ibarenin yer aldığı görülmüştür.   

 “ULUSAL OLUŞUM İÇİN STK'lara Çağırı.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, söz konusu belge içeriğinde; “Ulusal Birlik Hareketi” adı 
altında oluşturulan Sivil Toplum Kuruluşları Platformuna katılmak isteyen 
kuruluşların, Yönetim Kurullarından alacakları yetki yazılarını, geçici sekretaryayı 
üstlenen Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) adresine göndermelerinin istendiği,  

“Fw_ [ikkb] Fw_ VATAN.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 22 
Ağustos 2006 tarihinde ÇEV çalışanı Tülin Mertcan isimli şahıs adıyla ÇEV Başkanı 
Gülseven YAŞER isimli şahsa gönderilen e-posta olduğu anlaşılmıştır.Söz konusu e-posta 
ekinde bulunan “Vatan.doc” isimli MsWord dosyası incelendiğinde; 5 sayfadan ibaret ve 
“Vatan, Bayrak ve Onur üzerine Mektup” başlıklı olduğu, giriş bölümünde;  

“Şeyh Said'in torunuyla evlenmeye hazırlanan Y. E'a yazdığı bölücü yanlısı mektup 
nedeniyle tepkiler sürüyor. İşte değerli bir gazimizin kaleminden Erdoğan'a cevap” 
şeklinde ibarelerin bulunduğu ve son bölümünde ise; “Bu bir mektuptur. Vatan, Bayrak ve 
Onur üzerine yazılmıştır… Onurlu ve egemen ölebilmenin, onursuzca ve esir yaşamaktan 
daha önemli olduğunu anlatır. Asla diz çökmeyeceğimizi anlatır. Yüreği olan varsa gelsin 
de çöktürsün diye, Yüreği olan varsa okusun diye yazılmıştır. “VARLIĞIM TÜRK 
VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN” OKTAY YILDIRIM” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 
sanık Oktay YILDIRIM isimli şahıs tarafından yazıldığı değerlendirilen belge olduğu, 

“YKGK-05-2007.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, 
26.04.2007 tarihinde yapılan ÇEV Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen konular ve alınan 
kararların kaydedildiği söz konusu belge içeriğinde;  

“29 Nisan “İstanbul Mitingi” için bursiyer,  mütevelli ve tüm üyelere duyuru 
yapılarak katılımın sağlanmasına,  

“14 Nisan “Cumhuriyet Mitingi”  2 vagon tren ücreti, 4.140,00YTL. ödenmesine,” 
şeklindeki kararların yer aldığı, 

 

“YKGK-13-2008.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, 
22.05.2008 tarihinde yapılan ÇEV Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen konular ve alınan 
kararların kaydedildiği söz konusu belge içeriğinde; “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
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etkinlikleri çerçevesinde üç ayrı kişi ve kuruluştan Tüm Gençlik Birliği’ne yapılan toplam 
8.500 YTL şartlı bağışın ödenmesine,” şeklindeki kararın yer aldığı, 

“YKGK-17-2007.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, 
22.11.2007 tarihinde yapılan ÇEV Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen konular ve alınan 
kararların kaydedildiği söz konusu belge içeriğinde; “Atilla İlhan Kültür Merkezi  - TGB’ne  
“Ekim ve Kasım ayları ” ve sürekli olacak bursiyer toplantıları için salon kullanımı 
karşılığı olarak 2000 YTL bağış yapılmasına,” şeklindeki kararın yer aldığı, 

“SOSYAL YARDIM HESAP NUMARALARI.xls” isimli Excel dosyası 
incelendiğinde; dosya içeriğinde “Sayfa1” isimli çalışma sayfasının bulunduğu, 

“Sayfa1” isimli çalışma sayfasında; “SOSYAL YARDIM HESAP NUMARALARI”  başlığı 
altında ÇEV’den “sosyal yardım” alan aralarında şüpheliler Ayşe Ezgi DİLEK, Ceren 
ERTÜRK, Sibel KANNECİ ve Vahide MELİS YALÇIN’ın da bulunduğu öğrencilerin 
isimlerinin, hesap numaralarının ve aldıkları yardım miktarlarının yazılı olduğu, 

“Yusuf Güsar.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan ibaret, 
30.08.2007 tarihli, Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven YAŞER adıyla D.B’a hitaben 
yazılan söz konusu belge içeriğinde CHP yönetiminin, 22 Temmuz 2007 tarihinde 
gerçekleştirilen genel seçimlerde yapıldığı iddia edilen hukuksuzluk ve 
Cumhurbaşkanlığında türbanın yer almasıyla ilgili konularda harekete geçmesinin 
istendiği, 

“erdem bey mail.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; dosya içeriğinde 
“PROJEDEN ÇIKANLAR” ve “TÜM İLLER İSİM LİSTESİ” isimli çalışma sayfalarının 
bulunduğu, 

“TÜM İLLER İSİM LİSTESİ” isimli çalışma sayfasında; “ÇEV TARAFINDAN 
DESTEKLENEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ” başlığı altında, ÇEV tarafında Jandarma Genel 
Komutanlığı ile birlikte yürütülen “Deniz Yıldızı” isimli projeden burs alan öğrencilere ait 
bilgilerin “İLİ”,”İLÇELER”, “S.NO”, “ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI”, “CİNSİYET”, 
“OKUL”,  “SINIFI”, “AİLESİNİN GELİR DURUMU” ve “DÜŞÜNCELER” şeklinde sütun 
başlıkları altında yer aldığı, 

“PROJEDEN ÇIKANLAR” isimli çalışma sayfasında; “ÇEV TARAFINDAN 
DESTEKLENEN PROJEDEN ÇIKARILAN ÖĞRENCİLER (EYLÜL 2004-EKİM 2005)” 
başlığı altında, ÇEV tarafında Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte yürütülen “Deniz 
Yıldızı” isimli projeden çıkartılan öğrencilere ait bilgilerin “S.NO”, “ADI SOYADI”, “İLİ”, 
“İLÇESİ” ve “AÇIKLAMALAR” şeklinde sütun başlıkları altında yer aldığı, 
“AÇIKLAMALAR” sütun başlığı altında “BAŞARISIZ, BALIKESİR ASB.OKULUNU 
KAZANDIĞINDAN, ASKERİ OKUL KAZANDI, HV.ASTSB.OK.KAZANDI,  
SORUMSUZ DAVRANIŞLAR SERGİLEMESİ, KENDİSİNE SAĞLANAN İMKANLARI 
KÖTÜYE KULLANMASI, GELECEKTE KENDİSİNDEN İSTİFADE 
EDİLEMEYECEĞİNDEN, ETKİNLİKLERE KATILMAMASI” şeklinde ibarelerin yazılı 
olduğu, 
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“ESİN HN.MÜLAKAT LİSTE.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; dosya 
içeriğinde “Sayfa1” isimli çalışma sayfasının bulunduğu, “Sayfa1” isimli çalışma sayfasında; 
“(TGB)  2007-2008 ÖĞRETİM YILI ÇEV ÜNİVERSİTE GÖRÜŞME LİSTESİ” başlığı 
altında,  Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından verilen burslardan yararlanmak isteyen TGB 
öğrencilere ait bilgilerin kaydedildiği, her öğrencinin karşısında “XXXXX, XXXX,” şeklinde 
farklı sayıdaki X işareti ile değerlendirmelerin olduğu, 

“GencAdimlarTGB.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan ibaret, 
Genç Adımlar İl Temsilcisi Mehmet BOZKURT isimli şahıs adıyla yazılan ve Türkiye 
Gençlik Birliği’nin liselerde çıkarmaya başladığı “Genç Adımlar” isimli derginin tanıtımın 
yapıldığı  söz konusu belge içeriğinde; “Genç Adımlar’ın bu dönemki ilk sayısı 1 Aralık’ta 
çıkıyor. Bölücü teröre karşı milletimizin ayağa kalktığı ve liselilerin okul formalarıyla 
sokaklara döküldüğü bir zamanda dergimiz “Adımız Mehmet Soyadımız Mehmetçik” 
sloganıyla yeni döneme merhaba diyor.Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’de vermiş olduğu görevi 
yerine getirmek üzere yola çıkan biz gençlerin desteğe ihtiyacı vardır. Dergimizin bu sayısı 
10 bin adet basılarak yurdun dört bir yanındaki Atatürkçü, vatansever liselilere 
ulaşacaktır.” şeklinde ibarelerin yer aldığı,   

“13 MAYIS İZMİR MİTİNG.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; “Sayfa1” isimli 
çalışma sayfasında; “13 MAYIS 2007 İZMİR MİTİNGİ  MAZERETLERİ” başlığı altında, 
İzmir’de düzenlenen Cumhuriyet Mitingine katılmayan bursiyer öğrencilerin isimlerinin ve 
katılmama mazeretlerinin yer aldığı,  Cihan ÖZTUGAY isimli öğrencinin karşısında 
“TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ” ibaresinin yazılı olduğu, 

“14 nisan ankara.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; dosya içeriğinde “Sayfa1”, 
“Sayfa2” ve “Sayfa3” isimli çalışma sayfalarının bulunduğu, “Sayfa1” ve “Sayfa2” isimli 
çalışma sayfalarında; “14 NİSAN ANKARA CUMURİYET YÜRÜYÜŞÜ KATILIM 
LİSTESİ” başlığı altında, Ankara Tandoğan’da düzenlenen Cumhuriyet Mitingi’ne katılan 
bursiyer öğrencilerin ve ÇEV çalışanlarının isimlerinin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı, 
“Sayfa3” isimli çalışma sayfasında ise; “14 NİSAN MAZERET LİSTESİ” başlığı altında, 
söz konusu mitinge katılmayan bursiyer öğrencilerin isimlerinin ve katılmama mazeretlerinin 
yer aldığı, Cihan ÖZTUGAY isimli öğrencinin karşısında “TGB İLE KATILDI”,  Ali 
Zeynel GÖKPINAR isimli öğrencinin karşısında ise “ADD İLE KATILDI” şeklinde 
ibarenin yazılı olduğu, 

“05.12.ARALIK MÜLAKKAT LİSTE.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; dosya 
içeriğinde “Sayfa1” isimli çalışma sayfası bulunduğu, “Sayfa1” isimli çalışma sayfasında; 
“ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KLÜPLERİ VE TOPLULUKLARI” ve “KADIKÖY ADD 
ŞUBESİ ÖĞRENCİLERİ” başlıkları altında,  Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından verilen 
burslardan yararlanmak isteyen ADD Üyesi oldukları değerlendirilen öğrencilere ait bilgilerin 
“AD”, “SOYAD”, “FAKÜLTE-YÜKSEK”, “ALAN”, “SINIF”, “E-POSTA” ve “TELEFON” 
şeklinde sütun başlıkları altında yer aldığı, 
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“08-09 MÜLAKAT.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; Dosya içeriğinde 
“Sayfa1” ve “Sayfa2” isimli çalışma sayfalarının bulunduğu, “Sayfa1” ve “Sayfa2” isimli 
çalışma sayfalarında; “1.GRUP” ve “2.GRUP” başlıkları altında,  Çağdaş Eğitim Vakfı 
tarafından verilen burslardan yararlanmak isteyen öğrencilere ait bilgilerin “AD SOYAD”, 
“OKUL”, “FAK.”, “BÖLÜM”, “SINIF” ve “DERS” şeklinde sütun başlıkları altında yer 
aldığı, her öğrencinin karşısında “5.YILDIZ, 4.YILDIZ, olumsuz” gibi değerlendirmelerin 
olduğu, ayrıca bazı öğrencilerin isimlerinin önüne TGB ve ADD ibarelerinin yazıldığı ve 
şüpheli Vahide Melis YALÇIN isimli şahsın, karşısında TGB ibaresi olduğu,   

“2000 Haziran Rap..doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 4 sayfadan ibaret, 
Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesinde 2000 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili ÇEV çalışanı 
Oya DEMİRCİOĞLU’nun ÇEV Genel Müdürü Ayşe YETMEN’e hazırlamış olduğu, “Konu 
Başlıklarına Göre iş Takibi ve Sonuç Bilgileri” konulu söz konusu belge içeriğinde; 

“27 Haziran 2000 Sakarya Üniversitesi’nde yapılan toplantıya katılan kişi bilgilerini E-
mail ile Cüneyt B.’e bildirilmesi.” 

“Gülseven YAŞER’in yazdırmış olduğu STKB Basın Açıklaması;  TV,   yazılı basına 
ve Korgeneral Fevzi T.’ye gönderildi” 

“Necip HABLEMİTOĞLU’nun raporunun çoğaltılarak iletilmesi sağlandı.” 

“Prof.Dr. Türkan SAYLAN ile yapılan görüşme sonucu Sürat Daktilo’dan 60 adet 
dosyanın aldırılarak, ön yazının son şeklinin oluşturuldu.” 

“ STKB’ye ulaşan bilge ve belgeleri içeren ciltlenmiş 60 adet dosya  başta 
Cumhurbaşkanlığı,  Gn. Kurmay Başkanlığı,  Bakanlar,  Meclis Komisyon Başkanları,  bazı 
millet vekilleri, TV Gn. Yay. Yön. ve Haber Koor.  Odalar’a gönderildi. STKB dosyasında 
yapılan son değişikliklerden sonra 38 adet daha ciltlenerek,  toplam 84 kişilik listede yer alan 
kişi ve kuruma gönderimi yapıldı.” 

“16 Ekim’deki Ankara’daki davaya müdahil olarak katılacak olanların vekaletleri 
çıkartılıp,  takibinin yapılarak,  dava öncesi Av. Hüseyin Buzoğlu’na iletildi.”  

“29 NİSAN İST. MİTİNGİ.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; dosya içeriğinde 
“Sayfa1” ve “Sayfa2” isimli çalışma sayfalarının bulunduğu, “Sayfa1” isimli çalışma 
sayfasında; “29 NİSAN İSTANBUL MİTİNGİ KATILIM LİSTESİ” başlığı altında, İstanbul 
Çağlayan’da düzenlenen Cumhuriyet Mitingi’ne katılan bursiyer öğrencilerin isimlerinin 
yer aldığı, “Sayfa2” isimli çalışma sayfasında ise; “29 NİSAN İST. MİTİNGİ  MAZERET 
LİSTESİ” başlığı altında, söz konusu mitinge katılmayan Doğuş AYDIN isimli bursiyer 
öğrencinin ve katılmama mazeretinin kaydedildiği,  

“ADD Yönetim Kuruluna 2.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan 
ibaret, 07.08.2006 tarihli ÇEV Başkanı Gülseven YAŞER adıyla ADD  Yönetim Kuruluna 
hitaben yazıldığı anlaşılan, sanık Şener Eruygur’un  ADD Başkanlığı seçimini  
kazanmasından sonra  hakkında ortaya atılan Çağdaş Eğitim Vakfı ve  AB Projeleri  ile  ilgili  
eleştirilere dair bilgilerin yer aldığı söz konusu belge içeriğinde; “Türkiye inanılmaz bir 
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şekilde karanlığa doğru yol alıyor. Her geçen gün biraz daha çağdaş değerlerimizi, 
Cumhuriyet aydınlanmasının temel ögelerini kaybediyoruz. ADD YÖNETİM KURULU 
OLARAK SİZLERİ,   BU ORTAMDA HEPİMİZİ BİRLEŞTİRECEK, TÜM YURTTA 
YENİ BİR KURTULUŞ SEFERBERLİĞİ VE BİLİNCİ YARATACAK KADRO OLARAK 
GÖRÜYORUZ. Başarılarınız, Türkiye’nin ve hepimizin başarısı olacaktır.”şeklinde ibarelere 
yer verildiği görülmüştür.  

“Bedrettin Dalan.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (1) sayfadan ibaret, 
ÇEV Başkanı Gülseven YAŞER adıyla firari sanık Bedrettin Dalan’a hitaben, ÇEV’in 
yürüttüğü “Bir Yerlerde Bir Çocuk Hep Sizi Hatırlasın…” projesine destek olması isteğiyle 
yazıldığı anlaşılan, söz konusu belge içeriğinde; “İstanbul Belediyesine en yararlı hizmetleri 
veren,  daha sonrasında da Türk gençlerinin eğitimine gönül veren bir İstanbul aydınını, 
ekranlarda, böyle bir projenin içinde görmek, Çağdaş Eğitim Vakfı olarak, bizleri olduğu 
kadar, eminiz ki halkımızı da son derece memnun edecektir.” şeklinde ibarelere yer 
verildiği, 

“DSP.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, (1) sayfadan ibaret, DSP’li 
yöneticilere hitaben yazıldığı anlaşılan; “Önümüzde yeni bir tehlike belirmeye başladı:  
Seçimlerden sonra AKP, ANAP ve DYP nin koalisyonunda bir iktidar ile karşı karşıya 
gelebiliriz… Bu tehlikeye karşı tek çıkar yol iktidarı sadece AKP ye değil sağda oluşacak bu 
birlikteliğe de bırakmamak, yani SOL iktidarı mutlaka sağlamaktır. Bunun için de tüm sol 
partilerin ( merkez ya da uç ) ve ulusalcıların birlikte hareketi ISRARLA İSTENMELİDİR. 
Eğer bunu biz halk olarak görebiliyorsak, DSP ' nin güvendiğimiz kurmayları da 
görebilmelidirler. BU MİLLET BİR DEFA DAHA SİZİ AFFETMEYECEKTİR. ZATEN 
BAŞIMIZA NE GELDİYSE SOLUN PARÇALANMANIZDAN GELDİ. 
UNUTULMASIN.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“TGBSunum.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (7) sayfadan ibaret, sanık 
Adnan TÜRKKAN adıyla Türkiye Gençlik Birliğinin tanıtımının yapıldığı söz konusu belge 
içeriğinde;  

“A)Eylemler” başlığı altında;“26 Ağustos Kocatepe Yürüyüşü, Sözde Ermeni 
Soykırımı Yasası’na karşı Fransız Mallarını boykot, Fransız Konsolosluğu önünde protesto, 6 
Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nun 83.Yıl kutlamaları, Atatürk’e hakaret eden Attila Yayla 
hakkında suç duyurusu, Haçlı irticaya karşı Karagöz – Hacivatlı Papa Protestosu 12 Kasım 
Gençlik Kurultayı ve Anıtkabir Ziyareti, 10 Mart “Ankara’da Haçlı irtica istemiyoruz!” 
eylemi; tahta bacak gösterisi, 28 Nisan “Cuhhuriyet Bize Emanet: Çankaya’da Rantiye 
Tarikat, Emperyalizm İstemiyoruz, Abdullah Gül Çankaya’ya çıkamaz!” mitingi. 14 Nisan 
Ankara, 29 Nisan Çağlayan, 5 Mayıs Afyon ve Çanakkkale mitingleri” 

şeklinde ibarenin yazılı olduğu, 

 

“4 kasımdan bugüne Türkiye -açık oturuma davet.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; 3 sayfadan ibaret, ÇEV Başkanı Gülseven YAŞER tarafından İstanbul 
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Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral A. Kadir Eryılmaz isimli şahsa yazıldığı anlaşılan söz 
konusu belge içeriğinde; 19 Haziran 2003 tarihinde gerçekleştirilecek ve 4 Kasım 
seçimlerinden  sonra hükümetin çeşitli konularla ilgili girişimlerinin görüşüleceği, 
değerlendirileceği ve  tartışılacağı ifade edilen, İlhan SELÇUK ve Kemal Yavuz’un da 
katıldığı “4 Kasım’dan Bugüne Türkiye” isimli açık oturumla ilgili bilgilere yer verildiği,  

Ayrıca söz konusu belge ekinde yer alan “Destek Veren Kuruluşlar” başlıklı yazıda;  
Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, Demokratik İlkeler Derneği, Marmara 
Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, STKB Derneği, STKB Platformu ve 
Yurttaşlık Hareketi Derneği gibi dernek ve vakıfların isimlerinin geçtiği, 

“1800 NESTLE ÖNERİSİ.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, 2 sayfadan 
ibaret, Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından yürütülen 1800 Deniz Yıldızı Projesi ile ilgili tanıtıcı 
bilgilere yer verilen söz konusu belge içeriğinde;“1800 Deniz Yıldızı Projesi, ülkemizde 
bölgeler arasında eğitim alanında yaşanan sorunların giderilmesi,  gençlerimizin çağdaş 
eğitim olanaklarından yararlanabilmeleri amacıyla hayata geçirilen bir projedir. 
Ülkemizde mevcut 115 öğretmen ikişer öğrenci, bölgede ki jandarma komutanlıkları 
tarafından seçiliyor. Çağdaş Eğitim Vakfı olarak da bizler, bu öğrencilere öğrenim 
bursu olanağı sağlıyoruz.” şeklinde ibarelerin bulunduğu, 

“Ankara programı-2004.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, 1 sayfadan 
ibaret söz konusu belge içeriğinde, aralarında şüpheli ÇEV Başkanı Gülseven YAŞER’in de 
bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin 28 Ocak 2004 de yaptığı Ankara 
programına dair bilgilerin yer aldığı ve “Ziyaret Edilecek Kişi” başlığı altında sanık Sinan 
AYGÜN ile birlikte, , MGK Genel Sekreteri Orgeneral Şükrü SARIIŞIK’ın isimlerinin 
kaydedildiği,  

 “Aralık ayı top. tutanağı.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan 
ibaret, “AYLIK TOPLANTI NOTLARI” başlıklı, 25.12.2006 tarihinde Şişli kültür 
Merkezinde ÇEV bursiyerleri ile yapılan ve B.B isimli şahsın konuşmacı olarak katıldığı 
toplantıyla ilgili bilgilerin yer aldığı söz konusu belge içeriğinde; “Cumhurbaşkanlığı seçimi 
hakkında konuşuldu ve ülkemizi üzerine oynanan oyunlardan nasıl kurtarabiliriz, neler 
yapabiliriz sorularına yanıt arandı… Burs ödemeleri yapıldı ve bu sırada öğrencilere 
yiyecek ve içecek verildi…” şeklinde ibarelere yer verildiği görülmüştür. 

“arif-vakıflara yazı.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, 3 sayfadan ibaret, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişliği’ne hitaben yazılan, “Müfettiş Ömer Gözen 
tarafından tarafımıza yönlendirilen sorulara cevaplarımızdır” konulu söz konusu belge 
içeriğinde; …bankada açtırılan hesaplara yurt dışında bulunan  yasa dışı örgüt ve 
kuruluşlardan  para toplandığı; bazı şahıslara  burs olamayacak kadar  büyük rakamlarda 
paralar aktarıldığı, Dünya Kiliseler Birliği ve Amerikan Board Heyeti ile  ilişkili olduğu, 
deprem bölgesinde bir kısım projeleri hayata geçirmek için 50 bin doları ilgili mercilerden 
izin almadan tahsil ettiği ve vakıf yöneticilerinin zimmetine geçirdiği, vakfın düzenlemiş 
olduğu konferans ve etkinliklere katılmayan öğrencilerin burslarının  velilerinin bilgisi 
dışında kesildiği gibi bazı şahısların ÇEV ile ilgili iddialarına yönelik itirazların ve cevapların 
bulunduğu, 
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“Attila İlhanKültürMerkezi-SUNUM.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 13 
sayfadan ibaret,  Türkiye Gençlik Birliği tarafından hayata geçirilen Attila İlhan Kültür 
Merkezinin tanıtımının yapıldığı söz konusu belge içeriğinde “İstanbul AİKM 
Faaliyetlerine  Katılım Sağlayacak Ve Destekleyen Başlıca Kurum Ve Kuruluşlar” 
başlığı altında USTKB (Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği), İstanbul Kadın 
Kuruluşları Birliği, Yurttaşlık Hareketi, Yurtsever Hareket, Cumhuriyet Kadınları Derneği, 
Türk Kadınlar Birliği, Çağdaş Eğitim Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği, CUMOK ve 
68’liler Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının isimlerinin kaydedildiği, 

“Bir Atatürk gencinin serzenişi.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 
sayfadan ibaret, YTÜ öğrencisi S.A isimli şahıs adıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimleriyle ilgili görüşlerini dile getirdiği söz konusu belge içeriğinde; “2007 Mayıs ayında 
yapılacak olan CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE köşke türban girmek üzere. 
Geçmişinde ATATÜRK'E hakaretten hapis yatmış, daha önce 4 kez kapatılmış bir 
zihniyetin devamı niteliğinde kurulan bir partinin genel başkanlığını sürdüren bir şahsın, 
laiklikle bağdaşmayan, Türkiye’mizin ATATÜRK'ÇÜ değerlerine sahip çıkacağına 
inanmadığım birinin benim Atatürk ideolojimi benimsemeyen bir kişinin benim 
cumhurbaşkanım olmasını ben bir Türk genci olarak içime sindiremiyorum… Sizden 
ricam, çağdaş bir ülkede yaşamak için çevrenizde biraz daha aktif rol oynamanız.” şeklinde 
ibarelerin yer aldığı, 

“Bugün ülkem için ne yaptım yeni yazım15 nisan.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; 1 sayfadan ibaret, Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi D.B adıyla 
hazırlanan, 14 Nisan Tandoğan mitingiyle ilgili olarak yazılan söz konusu belge içeriğinde;  
“Ve inanıyorum ki, böylesine duyarlı, bilinçli coşkulu bir uyanıştan sonra, belki bugüne 
kadar “tehlikenin farkında olmayan”,. Belki bugüne kadar “ tüketen ama üretmeyen” belki 
bugüne kadar” canım dünyayı ben mi düzelteceğim” diyen, belki bugüne kadar” ben işime 
bakarım” diye düşünerek, “bir şeyin yapılmasına seyirci kalan büyük bir grup “da, nihayet 
Tandoğan meydanında toplanan coşkulu yurtseverlerin sesine kulak verecektir. Böyle bir 
dönüşüme inanıyorum, çünkü dipten gelen dalga sonunda yüzeye vurmuştur. Çünkü 
Atatürkçü gençler örgütlenmiştir, kentlerden kırsala uzanan bilinçli, planlı aşamalı bir 
çalışma içindedir ve çünkü Türkiye’nin içeriden dışarıdan kuşatılması karşısında 
“tehlikenin farkına varanların” sayısı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Son 
Tandoğan mitingi bunun bir kanıtıdır.” şeklinde ibarelerin yer aldığı,  

“BİR UTANMAZ AB YALANCISINA AÇIK MEKTUP.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; 8 sayfadan ibaret, 18 Ocak 2006 tarihinde Yılmaz DİKBAŞ isimli şahıs 
adıyla ÇEV Başkanı Gülseven YAŞER’e hitaben yazılan ve Çağdaş Eğitim Vakfının AB’den 
hibe almasının eleştirildiği ve Protestan Misyonerliği ile ilgili Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) 
ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte çalışmalar yaptığı iddialarına yer 
verildiği söz konusu belge içeriğinde; “Bayan Gülseven G. Yaşer, Kuyruklu yalanınızı 
halkımıza yutturabilmek için, sürekli olarak Atatürk’ün adını anıyor, herkesi karalayıp 
kendinizi Atatürkçü olarak tanıtmaya çalışıyorsunuz. Bence bunun hiçte şaşılacak bir yanı 
yoktur! Elbette Atatürkçüleri aldatıp kandırmak için keskin Atatürkçü rolü yapacaksınız! 
Açıkça AB Mandacısı olduğunuzu söyleyip Atatürkçüleri kandırmanız hiç mümkün olabilir 
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miyd?...   Başkanı olduğunuz Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV), Protestan Misyonerliği 
konusunda, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 
ile kol kola, omuz omuza olmuştur.” şeklinde ibarelerin yer aldığı,  

“D@2.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 3 sayfadan ibaret, ülkenin mevcut 
AKP iktidarı nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu ifade edilerek kurtuluş için tek çarenin 
Atatürkçü partilerin bir araya gelerek Atatürkçü bir devrim programı etrafında seçime 
beraberce girmeleri olduğunun vurgulandığı söz konusu belge içeriğinde;  “İTTİFAKIN  
YAPISI” başlığı altında, “İttifakın ana programı (en azından başlangıçta ) başlıca dört 
partinin (CHP, SHP, DSP, İP) kurmayları tarafından hazırlanabilir. En küçük Atatürkçü 
oluşumdan en büyüğüne kadar diğer bütün partilerin liderleri ve kurmaylarının da 
kurumsal ve kişisel hiçbir beklenti içinde olmadan, her türlü bilgi ve maddi-manevi 
imkanlarıyla bu İttifaka katkı yapabilme yarışı içinde olmaları ortak aklın gereğidir!.. 
İttifakın başlıca hedefi, ülkeyi uzaklaştığı çağdaşlaşma yarışına tekrar sokacak demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti statüsünün inşası olacaktır” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“D@5.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 3 sayfadan ibaret, 29 Nisan 2007 
tarihinde İstanbul Çağlayan’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Mitinginin tanıtımın yapıldığı 
davet niteliğindeki söz konusu belge içeriğinde; “USTKB, ADD, ÇYDD, ÇEV, BİZİM 
ÜLKE, İKKB, BARO KHM, CKD kuruluşlarının temsilcileri olarak mitingin düzenleme 
komitesini oluşturan; yüce Atamızın emanetinin bayraktar taşıyıcıları, cengaver yürekli, yiğit 
kadınlarımız: yüce kurucusuna layık olma sınavından geçmekte olan halkımızı “Biz bu 
Cumhuriyeti hak ediyoruz” demeye çağırmaktadırlar…Ankara’da sendelettiğimiz gericileri 
İstanbul’da yere sermek üzere; haydi İstanbul, haydi Türkiye meydan bizi bekliyor!...” 
şeklinde ibarelerin  yer aldığı, 

“Hilmi Özkök.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan ibaret, 
28.08.2006 tarihli, Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven YAŞER adıyla dönemin Genel 
Kurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’e hitaben yazılan söz konusu belge içeriğinde; “TBMM 
Meclis Başkanı Sayın Arınç’ı ziyaretinizde belirttiğiniz, “Başkanlığınız döneminde Meclisin 
saygınlığını artırdınız ifadesi”  için üzüntü ve hayretlerimizi belirtmeyi görev kabul 
ediyorum.” “Cumhuriyet değerleriyle çatışma içinde olan bir siyasal iktidarın 
uygulamalarının hepimizi derinden yaraladığı bu günlerde,  bu beyanınıza anlam vermekte 
gerçekten zorlanıyoruz.” şeklinde ibarelerin yer aldığı,  

“KARŞI DEVRİMLE MÜCADELE.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 
sayfadan ibaret, “KARŞI DEVRİMLE MÜCADELE İÇİN ÖRGÜTLENME” başlıklı söz 
konusu belge içeriğinde; “Bugüne kadar yapılmadığı biçimde, karşı devrimin gücünün de 
üzerine çıkacak tarzda, maddi ve manevi olarak bütün yurt sathında (her il, ilçe, kasaba, 
mahalle ve köylerde halk odaları ve halkevleri gibi oluşumlarla) örgütlenmek gereği vardır. 
Öncelikle; Cumhuriyetimizi kuranların takipçileri olan bütün gerçek Cumhuriyet 
partilerinin (CHP, DSP, SHP, İP, BCP vd.), kurumlarının (Yüksek Yargı, Yüksek 
Öğrenim, Silahlı Kuvvetler vd.) sivil toplum kuruluşlarının* ve yurttaşların el ele vermesi 
gerekmektedir” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 
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“Kanaltürk'e Destek.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, 1 sayfadan ibaret, 
Çağdaş Eğitim Vakfı adıyla dönemin Vakıf mütevellileri’ne hitaben yazılan söz konusu belge 
içeriğinde Kanaltürk’ün kapatılmasının basın özgürlüğüne aykırı olduğunun belirtilerek 
eleştirildiği ve destek için RTÜK ve Maliye Bakanlığına gönderilmek üzere hazırlanan iki 
farklı metnin yer aldığı, 

“Kasım ayı top. formu.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, 1 sayfadan ibaret, 
“AYLIK TOPLANTI NOTLARI” başlıklı, 27.11.2006 tarihinde Şişli kültür Merkezinde ÇEV 
bursiyerleri ile yapılan ve Çev Başkanı Gülseven YAŞER ile Türk Gençlik Birliği Başkanı 
Önder ÖZTÜRK isimli şahısların konuşmacı olarak katıldıkları toplantıyla ilgili bilgilerin yer 
aldığı söz konusu belge içeriğinde “Konu” başlıklı sütun altında; “Türkiye Gençlik 
Birliği’nin nasıl toplandığını anlattı. Yapılan etkinliklerden söz etti.” şeklinde ibarelere yer 
verildiği, 

“MART AYI PROGRAM1.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan 
ibaret, ÇEV tarafından Mart ayı içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirilen etkinliklerin tarih, 
zaman ve yer bilgilerinin yer aldığı, söz konusu belge içeriğinde;  

“10 MART TGB BASIN AÇIKLAMASI GALATASARAY  13:00 

16 MART  ULUSAL STKB TOP.  GÜMÜŞSUYU  11:00 

24 MART TGB AÇILIŞ    GALATASARAY 14:00” şeklinde 
ibarelerin yer aldığı, 

 

“Miting'lerin Şifresi.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (4) sayfadan ibaret, 
16 Mayıs 2007 tarihli, Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı ADD Kadıköy Şubesi Başkanı Coşkun 
GÜREL adıyla yazılan “Cumhuriyet Mitingleri” ile ilgili değerlendirmelerin yer aldığı söz 
konusu belge içeriğinde;“Miting’lerin çok belli olan yaklaşımı ise; tam tersine, eğer bir 
savaşım göze alınırsa, Ülkemizin aydınlık, her yaştan genç ve dinç güçlerinin bu denli 
bir savaşıma hazır ve kararlı bulunuşudur.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“MİSYONERLİK PANELİ.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (1) sayfadan 
ibaret, Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından 13 Mayıs 2002  tarihinde düzenlenen, “TÜRKİYE’DE 
MİSYONERLİK,  DÜNÜ BUGÜNÜ” isimli panelle ilgili bilgilerin yer aldığı söz konusu 
belge içeriğinde, “Konuşmacılar” başlığı altında sanık Ergun POYRAZ’ın isminin yazılı 
olduğu, 

 “PROTESTAN_M_SYONERLER_[1].doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 3 
sayfadan ibaret, 27 Eylül 2006 tarihli, “PROTESTAN MİSYONERLERİ SEV-ÇEV-ÇYDD” 
başlıklı, araştırmacı-yazar olarak belirtilen Yılmaz D. isimli şahıs adıyla yazılan söz konusu 
belge içeriğinde; Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV)’in  Türkiye’de Hıristiyan Protestan 
misyonerliği yaptığı, SEV (Sağlık ve Eğitim Vakfı) ile Gülseven YAŞER’in başkanlığını 
yaptığı ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) ve başkanlığını Türkan SAYLAN’ın yaptığı ÇYDD’in 
birlikte hareket ettiklerini,  ÇEV’in aynı zamanda bir deprem projesi için de Amerikan 
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Board’dan para yardımı istediğini ve yardım istediği Amerikan Board’un Dünya Kiliseler 
Birliği’ne bağlı olduğu, Atatürk ilke ve inkılaplarını kalkan olarak kullanıp, birçok kişi 
ve kuruluştan yardım adı altında para topladığı, ilgili bakanlıklardan izin almaksızın 
yurt dışından parasal yardım aldığı  şeklindeki  bilgilere yer verildiği, 

“Recovered_Word_14.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (1) sayfadan ibaret, 
ÇEV çalışanı H. Burak OĞUZ isimli şahıs adıyla yazılan, sanık Ahmet Tuncay ÖZKAN’ın 
liderliğini yaptığı “Biz Kaç Kişiyiz Hareketi”nin İstanbul Bahçelievler ilçesinde örgütlenmesi 
konusunda önerilerin yer aldığı söz konusu belge içeriğinde; “Hareketimiz, Kanaltürk’ün 
büyük katkısıyla Cumhuriyet Mitingleri’nin düzenlenmesinde ve büyük katılım 
sağlanmasında en önemli rollerden birini oynayarak Türkiye’de önemli bir güç olduğunu 
bütün topluma hissettirmiştir. Bahçelievler’de olduğu gibi, neredeyse Türkiye’nin bütün 
her yerinde harekete geçirebildiği Memleket Sevdalıları bulmuş, ilçelerde örgütlenme 
çalışmalarına koyulmuştur.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“Recovered_Word_22.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (2) sayfadan ibaret, 
sanık Ahmet Tuncay ÖZKAN’ın liderliğini yaptığı “Biz Kaç Kişiyiz Hareketi”nin öncülük 
edeceği bir siyasi örgütlenmeye gidilmesi konusunda önerilerin yer aldığı söz konusu belge 
içeriğinde; “MİTİNG YETMEZ, ÖRGÜT LAZIM” başlığı altında; “Büyük sorun ve 
davaların sadece mitingler ve toplantılarla çözülemediği son genel seçimler, Abdullah 
Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi olaylarında bütün çıplaklığıyla zihinlerimize kazınmıştır. ( 
Büyük eylemler muhataplarını, Türkiye hatta dünya kamuoyunu sarsmış, ancak son 
vuruşu yapamamıştır)  Türkiye’nin modernleşme tarihi Yeni Osmanlıları’yla, İttihat ve 
Terakkisi’yle,  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile bize çözüm yolunu 
göstermektedir. Siyasi mücadelenin olmazsa olmaz koşulu, programı, strateji ve taktikleri 
ortaya konulmuş siyasi örgüttür.” şeklinde ibarenin yer aldığı, 

“Recovered_Word_33.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (1) sayfadan ibaret, 
Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven YAŞER adıyla Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı sanık 
İlhan SELÇUK’a hitaben yazılan söz konusu belge içeriğinde; “Ergenekon Soruşturması ile 
ilgili olarak gözaltına alınmanızı bütün kamuoyu gibi üzüntüyle karşılıyor ve bu olayı bu 
nefretle kınıyoruz. Ve şunu bütün açıklığıyla biliyoruz ki karşı karşıya bulunduğunuz 
durum “M. Kemal Atatürk’ü, Cumhuriyet Devrimi’ni, laikliği, aydınlanmayı, bağımsızlığı, 
dogmalara karşı aklın üstünlüğünü” savunmanızın bedelidir.” şeklinde ibarenin yer aldığı, 

“Recovered_Word_75.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, (1) sayfadan ibaret, 
söz konusu belge içeriğinde; “Öneriler” başlığı altında; “1 Mayıs’ta uygulanan şiddeti 
Ergenekon Tertibi ve tutukluluk durumlarını protesto edebiliriz. Ayrıca tencere, tava 
eylemi ile sahte enflasyon açıklamalarını gündeme getirerek memur ve işçi ücretlerine zam 
yapılmasını talep edebiliriz.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“Sayın Tuncay Özkan.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan ibaret, 
30.01.2001 tarihli, Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven YAŞER adıyla sanık Tuncay 
Özkan’a hitaben yazılan söz konusu belge içeriğinde; “Sayın Özkan, sizin bir Cumhuriyet 
aydını olduğunuzu biliyoruz. O nedenle size yazıyorum. Böylesine bir açmaz yaşanan 
Türkiye’de gerici güçler hemen her alanda çalışmalarını giderek artırıyorlar. Okul 
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öncesinden başlamak üzere, ilköğretim okullarında, üniversitelerde, yurtlarda müthiş bir 
faaliyet sürdürülüyor. Ve sivil toplum kuruluşları olarak bizlerin hiçbir aktivitesi medyada yer 
almıyor, çünkü malum çevreler reklam girdileriyle, medyada aleyhlerinde her hangi bir 
yayına yer verdirmiyorlar.  Size okullarda yer alan bazı belgeleri, kitapları ve  tarikat 
yurtlarındaki faaliyetlerle ilgili  bilgileri vermek istiyoruz. Görüşlerinizi almak üzere bir 
gün ÇEV’e bekliyoruz.  İyi günler.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN.milletvekillerine çağrı.doc” isimli MSword 
dosyası incelendiğinde; (2) sayfadan ibaret, “SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN 
ANAP VE DYP GENEL BAŞKANLARI, MİLLETVEKİLLERİ VE ÖRGÜTLERİNE - 
ACİL ÇAĞRI” başlıklı, aralarında USTKB, ADD, ÇYDD, Yurtsever Hareket, ÇEV, 
CUMOK, 68’liler Birliği Vakfı’nın da bulunduğu sivil toplum kuruluşları adıyla ANAP ve 
DYP milletvekillerine, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmamaları için yazılan söz konusu 
belge içeriğinde;  

“Sayın Başkanlar, Sayın Vekiller, Sayın Örgüt Üyeleri, 

…sizden ricamız halkın iradesini yansıtmaktan uzak bu parlamentonun, halkın 
tepkilerini de göz önünde bulundurarak yeni Cumhurbaşkanını seçmesine yardımcı 
olmamanız, Meclis'in bu konuda yapacağı ilk oturuma ve o anti-demokratik seçime iştirak 
etmeyerek bu tarihi suça katılmadığınızı tüm Türkiye'ye kanıtlamanızdır. Size bugün 
verilebilecek hangi koalisyon veya bakanlık adedi pazarlığı, Atatürk Cumhuriyet'inden daha 
önemli olabilir? Geçmişte yapılan hesap hatalarının ve verilen ödünlerin merkez sağı nasıl 
adım adım parlamento dışına ittiğini de göz önüne alarak, bu sefer aynı hatalara 
düşmeyeceğinize inanarak, Cumhuriyet sevgisini her şeyin üstünde tutarak, size saygılarımızı 
sunuyor, bu konuda acil ve duyarlı tepkinizi bekliyoruz.” şeklinde ibarelerin yer aldığı 
görülmüştür. 

“TGB. 08-09.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; dosya içeriğinde “Sayfa1” 
isimli çalışma sayfasının bulunduğu, “Sayfa1” isimli çalışma sayfasında; Çağdaş Eğitim 
Vakfı tarafından verilen burslardan yararlanmak isteyen ve TGB üyesi oldukları 
değerlendirilen öğrencilere ait bilgilerin “AD SOYAD”, “OKUL”, “FAKÜLTE”, 
“BÖLÜM”, “SINIF” ve “ ALTTAN DERS” şeklinde sütun başlıkları altında yer aldığı,  

 “TÜRK  GENÇLİK  BİRLİĞİ tel..doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 
sayfadan ibaret söz konusu belge içeriğinde, TÜRKİYE  GENÇLİK  BİRLİĞİ’nin 
yönetiminde yer alan Adnan TÜRKKAN, Tunç AKKOÇ isimli şahıslara ait iletişim 
bilgilerinin yer aldığı,  

“UBH iletişim çizelgesi.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan 
ibaret, “ULUSAL OLUŞUM İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” başlıklı söz konusu belge 
içeriğinde; “Ulusal Birlik Hareketi” adı altında oluşturulan Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformunda yer alan aralarında, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, 
ÇYDD, Dayanışma Derneği, İKKB, STKB-Derneği, Yurttaşlık Hareketi Derneği’nin de 
bulunduğu toplam 34 sivil toplum örgütünün; temsilcilerinin ve iletişim bilgilerinin 
kaydedildiği, 
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“ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI açıklama.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 
sayfadan ibaret, “ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI’NDAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA” 
başlıklı, başta sanık Mehmet Şener ERUYGUR olmak üzere “Ergenekon Davası” 
kapsamında tutuklu bazı şahısların uzun süre tutuklu kalmalarının eleştirildiği söz konusu 
belge içeriğinde; “…başta Sayın Şener Eruygur ve Sayın Hurşit Tolon olmak üzere, bu 
koşullardaki tutukluların, “tutuksuz” yargılanmak üzere özgürlüklerine ve sağlıklarına 
kavuşturulmaları; gerek insani nedenlerle, gerekse hukuk mantığı açısından toplumu 
rahatlatacak en doğru yol olacaktır. Tüm ilgili ve yetkililerden acilen talep ediyoruz..” 
şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

 “TGB üyeleri, mücadele ateşini Taksim' den yaktılar _ kaynak_ 
www_tgb_org_tr.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 13 Mart 2007 tarihinde, 
Önder ÖZTÜRK <onderozturk2023@gmail.com> isimli şahıs adıyla yazılan ileti olduğu; söz 
konusu iletinin içeriğinde; 10 Mart Cumartesi, saat 13.00'te Taksim Galatasaray Meydanı'nda 
TGB Genel Başkanı sanık Adnan TÜRKKAN, TGB İl başkanı Önder ÖZTÜRK ve ÇEV 
müdürü Tülin MERTCAN ile bazı ÇEV çalışanlarının da aralarında bulunduğu şahısların 
katılımıyla yapılan mitingle ilgili bilgilere ve bir adet resme yer verildiği, 

 “ÇEV'DEN DUYURU.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan 
ibaret, “ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI’NDAN,  BASINA VE KAMUOYUNA  AÇIKLAMA” 
başlıklı, başta sanık Mehmet Şener ERUYGUR olmak üzere “Ergenekon Davası” 
kapsamında bazı bilim adamı, gazeteci,  yazar, siyasetçi, STK önderi ve emekli TSK 
mensuplarının, ev ve iş yerlerinin aranarak, gözaltına alınıp bir kısmının tutuklanmasının ve 
soruşturmayla ilgili iddianamenin uzun süredir hazırlanamamasının eleştirildiği söz konusu 
belge içeriğinde; “Hukuk devletinin gerekleri yerine getirilerek yargılamaların biran önce 
başlatılmasını, şüpheli veya tutuklulara yargılanma ve savunma haklarının en kısa sürede 
tanınmasını ve böylece maddi gerçeklikler derhal ortaya çıkartılarak, tek suçları Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Tam Bağımsız Türkiye” şiarını kendilerine rehber edinmek olan, 
yurtsever aydınlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmasını diliyor ve bekliyoruz” 
şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“17 ŞUBAT 2005 PROTOKOL.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; dosya 
içeriğinde “Sayfa1” isimli çalışma sayfasının bulunduğu, “Sayfa1” isimli çalışma sayfasında; 
“17 ŞUBAT 2005 ÇEV 10.YIL GECESİ/PROTOKOL” başlığı altında, Çağdaş Eğitim Vakfı 
tarafından düzenlenen 10. Yıl gecesine davet edilen aralarında sanıklar M. Şener 
ERUYGUR, Hurşit TOLON, Mustafa BALBAY, Kemal ALEMDAROĞLU, Fatih 
HİLMİOĞLU, Kemal YAVUZ, Ferit BERNAY, İlhan SELÇUK ve Ergun POYRAZ’ın 
da yer aldığı şahısların isimlerinin yazıldığı, 

“17 şubat 2005 ÇEV ÖDÜLLERİ ALFABETİK.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde, 1 sayfadan ibaret olduğu, belge içeriğinde 17 Şubat 2005 tarihinde verilen 
ÇEV ödüllerini alan, aralarında sanıklar Şener ERUYGUR,Kemal YAVUZ,  Prof.Dr. Ferit 
BERNAY, Prof.Dr. Fatih HİLMİOĞLU ve Ergun POYRAZ isimli şahıslarında 
bulunduğu toplam 21 şahsın isim ve unvanlarının kaydedildiği, 
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“2001ÇEV Ödülleri.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret 
olduğu, belge içeriğinde 2001 yılında verilen ÇEV ödüllerini alan, aralarında sanıklar 
Mustafa BALBAY ve Hüseyin BUZOĞLU isimli şahısların da   bulunduğu toplam 16 
şahsın isim ve unvanlarının kaydedildiği,  

 “basın bidirisi.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, ÇEV’in 
13 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştirdiği ve sanık Tuncay ÖZKAN’ın da katıldığı “Çağdaş 
ve Laik Eğitimde Yeni Arayışlar, Yönelişler” isimli sempozyumla ilgili bilgilere yer 
verildiği, 

“belge kitap yazı talebi.xls” isimli Excel dosyası dosyası incelendiğinde; Dosya 
içeriğinde “Sayfa1” isimli çalışma sayfasının bulunduğu, 

“Sayfa1” isimli çalışma sayfasında; “ÇEV - 2009 /  BELGE KİTAP YAZI TALEBİ” başlığı 
altında, Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından kendilerinden belge, yazı veya kitap istenildiği 
değerlendirilen aralarında sanıklar, İlhan SELÇUK, Kemal YAVUZ, Kemal 
ALEMDAROĞLU’nun da bulunduğu şahısların isimlerinin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı, 

“bizim ülke dern..xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; dosya içeriğinde “Sayfa1” 
isimli çalışma sayfasının bulunduğu, “Sayfa1” isimli çalışma sayfasında; “BİZİM ÜLKE 
DERNEĞİ DOSTLUK KÖPRÜSÜ LİSTESİ” başlığı altında, sanıklar Tuncay ÖZKAN ve 
Mehmet Şener ERUYGUR’dan elde edilen belgelerde “Ulusal Birlik Hareketi STK 
Platformunu” oluşturan kuruluşlardan biri olarak ismi geçen Bizim Ülke Derneği’nin 
yürüttüğü “Dostluk Köprüsü” isimli projeye katılan şahısların ve ÇEV bursiyerleri oldukları 
değerlendirilen öğrencilerin isimlerinin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı,  

 “gülseventoplantılar.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; dosya içeriğinde 
“Sayfa1” isimli çalışma sayfasının bulunduğu, “Sayfa1” isimli çalışma sayfasında; ÇEV 
Başkanı Gülseven YAŞER isimli şahsın 1999-2002 yılları arasında yaptığı toplantılara ait 
bilgilerin “KURUM”, “GÖRÜŞÜLEN KİŞİ” ve “TARİH-SAAAT” sütun başlıkları altında 
yer aldığı söz konusu belge içeriğinde, Gülseven YAŞER’in farklı tarihlerde sanıklar Kemal 
YAVUZ, Erdal ŞENEL, Mustafa BALBAY, Erol MÜTERCİMLER, Tuncay ÖZKAN 
ve Hüseyin BUZOĞLU ile bir veya birden fazla toplantılar yaptığı, 

“Jandarma Genel Komutanlığına.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 
sayfadan ibaret, 07.08.2008 tarihli, Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven YAŞER adıyla 
Jandarma Genel Komutanlığına yazılan söz konusu belge içeriğinde; Jandarma Genel 
Komutanlığıyla ile birlikte ÇEV tarafından  yürütülen “1800 Deniz Yıldızı Projesi”yle ilgili 
bir gazetede çıkan “terörist yakınlarına  burs verildiği” haberiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ve 
haberde geçen iddiaların doğruluğunun Jandarma Genel Komutanlığından sorulduğu, 

“mehmet Bey-Yazı iptali.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (1) sayfadan 
ibaret, 12.10.2006 tarihli, Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven YAŞER adıyla Mehmet 
Gök Yeğin isimli şahsa hitaben yazılan ve Bosfor Lions Klubünden ÇEV’e yardımcı olmak 
üzere gönderilen Melkon Nevşehirli ve Arzu Özcan isimli şahıslarla ilgili şikayetin yer aldığı 
söz konusu belge içeriğinde; “Böyle bir insanı bize tanıştırdığınız ve saygın ÇEV çatısı 
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altında çalıştırmamıza neden olduğunuz için size teessüflerimizi sunuyoruz. Bosfor Lions 
olrak Vakfımıza geldiğiniz için kabul gördünüz. Bosfor Lions adını kullandığınız için de 
ayrıca üzüntülerimizi bildiririz” şeklinde ibarelerin bulunduğu, 

 “ÇEV DAVASI G.Yaşer savunması.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 
sayfadan ibaret, “BEYOĞLU ASLİYE 2.HUKUK MAHKEMESİ Sayın Hâkimliğine” 
başlığını taşıyan söz konusu belge içeriğinde; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Çağdaş 
Eğitim Vakfı aleyhine, ÇEV Başkanı Gülseven YAŞER’in, “din, ırk ve mezhep ayrımı 
yaparak burs verilmesini sağlaması ve vakfın bankadaki hesapları üzerinden adına teminat 
mektubu almak suretiyle vakfa zarar vermesi” nedenleriyle Vakıflar Hakkında Tüzüğün 
23.maddesi gereğince vakıf yöneticiliğinden azledilmesi istemiyle açılan davayla ilgili ÇEV 
Başkanı Gülseven YAŞER’in hazırlamış olduğu yazılı savunmasının yer aldığı, 

“ÇEV ödülleri.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret  söz 
konusu belge içeriğinde 1998 ve 2001 yıllarında verilen ÇEV ödüllerini alan, aralarında 
sanıklar Kemal ALEMDAROĞLU, İlhan SELÇUK, Mustafa BALBAY ve  Hüseyin 
BUZOĞLU isimli şahısların da  bulunduğu toplam 32 şahsa ait isim ve unvan bilgilerinin yer 
aldığı, 

“Mütevelliler-zip.rar” isimli arşivleme/sıkıştırma dosyasında bulunan “Mütevelliler-
zip”  isimli  klasör  incelendiğinde; klasör içeriğinde aralarında sanık  Kemal YAVUZ,  M. 
Şener  ERUYGUR, Erol MÜTERCİMLER, Kemal  ALEMDAROĞLU  isimli şahısların 
da bulunduğu pek çok ÇEV mütevellisine ait kişisel, iletişim ve adres  bilgilerinin yer aldığı  
E-Postaların olduğu, 

 “ank116.JPG” ve “ank167.JPG” isimli resim dosyaları incelendiğinde; aralarında 
ÇEV başkanı Gülseven YAŞER’in de bulunduğu çok sayıda kişinin Tuncer KILINÇ ve 
Sabih KANADOĞLU isimli şahıslarla birlikte yer aldıkları resimler oldukları, 

“PA300008.JPG”, “PA300010.JPG” ve “PA300024.JPG” isimli resim dosyaları 
incelendiğinde; Şüpheli Gülseven YAŞER ve sanık Mehmet Şener ERUYGUR’un birlikte 
katılıp açılışını yaptıkları “Sergiye” ait resimler oldukları,  

“P1010048.JPG”, “P1010049.JPG” ve  “P1010056.JPG” isimli resim dosyaları 
incelendiğinde; 4 Kasım 2006 tarihinde Ankara’da yapılan Cumhuriyet Yürüyüşüne 
katılan, ÇEV’den burs alan öğrencilere ait resimler oldukları, 

ÇEV Genel Merkeze ait IBM marka, seri numarası DAR9P64038KM olan 
bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede; 

“HAFTALIK OFİS TOPLANTI NOTLARI2.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, 12.02.2008 tarihinde Çağdaş Eğitim Vakfında vakıf 
çalışanlarının katılımıyla yapılan toplantıda görüşülen konuların kaydedildiği söz konusu 
belge içeriğinde; 
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 “Aylık toplantıda burs ödemelerinin de yapılacağını, Ankara 9 Şubat Mitingine 
katılmayan öğrencilerden mazeret dilekçelerini istediğini ve takibini yaptığını bildirerek 
konuşmasını bitirdi. 

Oya D: 2 Şubattaki 222A Miting duyurularını yaptığını, Cumhuriyet mitinginin 
devamı olarak düşünülen ve İstanbul’da da olması planlanan miting olabileceği bilgisini 
vererek konuşmasına başladı. Gülseven Yaşer’in Ankara’da yapacağı ziyaretlerin 
hazırlıklarını tamamladığını, rezervasyonlarının oluşturulması ve takibinin yapıldığını, 
yapılan bu ziyarete Aydeniz Tuzkan, CUMOK, ÇYDD, TÜMOD, 68’liler gibi kuruluşların da 
katıldığını söyledi” şeklinde ibarelerinin bulunduğu, 

ÇEV Genel Merkeze ait Seagate marka, seri numarası 6RY4EP5B olan bilgisayar 
hard diski üzerinde yapılan incelemede; 

“Bedrettin Dalan.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; tamamı 1 sayfadan 
ibaret,   “Sayın Bedrettin Dalan”  başlıklı,  söz konusu belge içerisinde; “Dört buçuk yıldır 
iktidarda olan hükümetin, toplumun hemen her alanında uyguladığı laik Cumhuriyetimizi 
tehdit eden politikasını, Türkiye’miz için yaşamsal önemi olan eğitim ve öğrenim 
birimlerinde de sakınmadan yerleştirdiği artık hepimizce bilinen bir gerçektir. Türkiye 
Cumhuriyetinin temel taşlarından biri olan öğrenim birliği yasasını yok etmeye yönelik bu 
tehlikeli  gidişte, vakfımızın eğitim alanındaki çalışmaları haklı olarak daha da önem 
kazanmaktadır. (…) 

Eğitim, özellikle de  öğrenimin her kademesindeki öğrencilerimize burs sağlamak 
üzere, 15 Temmuz’da Kanal  Türk’te,  canlı yayında geniş halk kitlelerine  seslenecek yeni 
bir proje “ Bir Yerlerde Bir Çocuk Hep Sizi Hatırlasın…” yer alacaktır. 

Bu önemli projemizde,  Sizin değerli katkılarınızın bizim için ayrı bir önemi 
olacaktır,  eğitim alanında Cumhuriyetimize  ve Atatürk Türkiye’sine yakışan son derece 
yararlı ve değerli çalışmalardan aldığımız güçle,  projemizi Sizinle paylaşıyor ve  yakın 
desteğinizi bekliyoruz, 

Ricamız, Kanal Türk’te halkımıza seslenecek ünlü kişiler arasında Sizin de özellikle 
yer almanızdır. 

İstanbul Belediyesine en yararlı hizmetleri veren,  daha sonrasında da Türk 
gençlerinin eğitimine gönül veren bir İstanbul aydınını, ekranlarda, böyle bir projenin 
içinde görmek, Çağdaş Eğitim Vakfı olarak, bizleri olduğu kadar, eminiz ki halkımızı da son 
derece memnun edecektir. 

Bizi  yalnız bırakmayacağınız umuduyla saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Gülseven 
G.Yaşer  Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı” ibarelerinin olduğu, 

 “STK Ziyareti.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; tamamı 2 sayfadan ibaret, 
“Ulusal Birlik Hareketi, STK Platformu, Ziyaret Edilecek Kuruluş Başkanları” başlıklı,  
söz konusu  belge içerisinde; sanık  Sinan AYGÜN isimli şahsın yer aldığı bir çok şahsa ait 
isim ve iletişim bilgilerinin yer aldığı belge olduğu,  
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 “ULUSAL BİRLİK HAREKETİ İLKELERİ.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; tamamı 1 sayfadan ibaret, “ULUSAL BİRLİK HAREKETİ İLKELERİ” 
başlıklı,  söz konusu  belge içerisinde; “…Ulusal birlik hareketi: Üniter yapının bozulmasına 
karşı çıkan, ulusal kültür ve kimliğini sahiplenen; milli, manevi ve evrensel değerleri 
benimseyen; ulusal ekonomiyi savunan güçlerden oluşur.   Din ve inançları saptıran siyaset 
bezirganlarına karşı çıkar. Ulusal birlik hareketi, ülke bütünlüğünü savunan bütün güçleri 
birleşmeye, ulusal çıkarlarını savunmaya çağırır” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“ULUSAL OLUŞUM İÇİN STK'lara Çağırı.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; tamamı 2 sayfadan ibaret, “ULUSAL DAYANIŞMA İÇİN STK’LARA 
ÇAĞIRI” başlıklı,  söz konusu  belge içerisinde; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri 
ve Atatürk devrimlerinin ulusumuza çağdaş uygarlık yolunu açtığına inanan ve bu yoldan 
sapılmasına asla izin vermeyen aşağıda imzası olan kişi ve kuruluşlar güçlerini birleştirmeye 
karar vermişlerdir. Laiklik,  Ülkenin Bölünmez bütünlüğü, Onurlu Ulusal Dış Politika ve 
Yolsuzluklarla Mücadele çerçevesinde işbirliği yapan kuruluşların sayısının her geçen gün 
artması laik,demokratik,hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin güvencesidir.Bu oluşum 
partiler üstü bir topluluktur.Kişiler kendi adlarına katılabilirler.Kuruluşlar başkanları veya 
yönetim kurulları tarafından görevlendirilen bir kişi ile temsil edilirler…” şeklinde ibarelerin 
olduğu ve birçok vakıf, dernek isimlerinin kaydedildiği, 

“SİVİL  TOPLUM  KURULUŞLARI  BİRLİĞİ.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; tamamı 8 sayfadan ibaret, “SİVİL  TOPLUM  KURULUŞLARI  BİRLİĞİ   
DAYANIŞMA ve EŞGÜDÜM DERNEĞİ (STKB-DER)  TÜZÜĞÜ” başlıklı,  söz konusu  
belge içerisinde;  derneğin amacı,  çalışma alanları, yapacağı iş ve işlemlerin yer aldığı,  
ayrıca  belgenin  son sayfasında  “Dernek Genel Saymanlığı görev ve yetkisini  Gökhan 
Ecevit yürütür.” Şeklinde sanıkl Gökhan ECEVİT ‘in adının yazılı olduğu, 

“ank123.JPG” ve “ank116.JPG” isimli resim dosyaları incelendiğinde;  açık 
kimlikleri tespit edilemeyen şahıslarla birlikte Sabih KANADOĞLU,  Gülsever YAŞER 
isimli şahısların birlikte yer aldıkları fotoğraflar olduğu, 

 “DSC00831.JPG”  isimli resim dosyası incelendiğinde; sanık Kemal Yalçın 
ALEMDAROĞLU,  Gülseven YAŞER ve kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahısla birlikte 
yer aldıkları fotoğraf olduğu, 

“DSC01470.JPG”  isimli resim dosyası incelendiğinde; açık kimlik bilgileri tespit 
edilemeyen şahıslarla birlikte sanıklar Şener ERUYGUR, Gülseven YAŞER isimli 
şahısların yer aldıkları fotoğraf olduğu, 

“ank165.JPG”  isimli resim dosyası incelendiğinde; kimlik bilgileri tespit edilemeyen 
şahıslarla  M.G.K GENEL SEKRETERLİĞİ yazılı tabelanın altında açık kimlikleri tespit 
edilemeyen şahıslarla ayakta ve toplu bir şekilde birlikte Tuncer KILINÇ, Gülseven 
YAŞER isimli şahısların yer aldıkları fotoğraf olduğu, 

“Resim 113.jpg”  isimli resim dosyası incelendiğinde;  “1923 RUHU YOLUMUZU 
AYDINLATIYOR ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI çev”, “TEHLİKENİN DE GÜCÜMÜZÜN 
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DE FARKINDAYIZ ÇEV”  pankartları taşıyan ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen 
kalabalık bir grubun yer aldıkları fotoğraf olduğu, 

“Resim 189.jpg” ve “Resim 200.jpg” isimli resim dosyaları incelendiğinde; açık 
kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahıslarla birlikte sanık Tuncay ÖZKAN ve Gülseven 
YAŞER isimli şahısların yer aldıkları fotoğraflar olduğu, 

 

“Resim 125.jpg”  isimli resim dosyası incelendiğinde;  “1923 RUHU YOLUMUZU 
AYDINLATIYOR” yazısı bulunan ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahıslarla 
birlikte şüphelilerden Gülseven YAŞER ile soruşturma esnasın da hayatını kaybeden Türkan 
SAYLAN isimli şahısların yer aldıkları fotoğraf olduğu, 

“Resim 001.jpg”  isimli resim dosyası incelendiğinde;  “ÇANKAYANIN YOLU 
AMERİKADAN GEÇMEZ Türkiye Gençlik Birliği” yazısı bulunan, açık kimlik bilgileri 
tespit edilemeyen şahıslarla birlikte sanık Adnan TÜRKKAN’ın açık alanda konuşma 
yaptığı fotoğraf olduğu, 

 “Fw .msg”   isimli  e-posta  ileti dosyası incelendiğinde;  “İsmail H.K. 
<ismailhk@superonline.com>”   isimli adresten  “'Yaşar Yaşer <yyaser@tapv.org.tr>” 
adresine  gönderilen, 16 Mart 2007 tarihli, “Her zaman taktir ettiğimiz Gülseven Hanıma, 
binlerce teşekkürler,selam ve sevgiler.İ.H.K” şeklinde ibareler içeren e-posta  olduğu, 

ÇEV Genel Merkeze ait Seagate marka, seri numarası 5JVF3D51 olan bilgisayar 
hard diski üzerinde yapılan incelemede; 

“Bir naçizane eleştiri.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 
“[onerbilgin@hotmail.com” isimli adresten “<nalan@cev.org.tr>” adresine  gönderilen, 
“Bir naçizane eleştiri” konulu, 19.04.2006 tarihli, söz konusu e-posta içerisinde; “İyi günler, 
benim cevabım biraz geç oldu galiba bu benim ama maillerime çok sık bakamamamdan 
kaynaklanıyor gecikme için özür dilerim. Şimdi herkes sempozyuma neden katılmadığının 
bahanesini mi yazacak? Bu öğrenciler için çok kolay ama cumartesini nasıl ispat 
edecekler bilmiyorum. Ben mesela o gün Pendik'te bir akrabamın ev taşımasına 
yardımcı oluyordum. Eğer geçerliyse şirket(taşıma şirketi) faturalarını güsterebilirim. 
Yalnız benim anlamadığım şey bu bursiyer gençleri sizler seçmediniz mi NEDEN 
ZORLAMAYLA ETKİNLİKLERE KATILMALARINI SAĞLAMAYA 
ÇALIŞIYORSUNUZ? Bilinçli olan ergen bireyler bunu zaten kendileri düşündükleri 
taktirde o sempozyumun faydası olmaz mı? Ama temel kaygınız seyirci (kuru kalabalık) 
ise bence ihtiyacı olan öğrencilere yardım sağlamaktansa televizyon programlarındaki 
gibi parayla seyirci toplamak daha etkili olur” şeklinde ibarelerin yer aldığı,  devamında 
bulunan “nalan@cev.org.tr” isimli adresten  “onerbilgin@hotmail.com” adresine gönderilen   
“13 Nisan 2006”  tarihli,  eposta içerisinde; 

“bu sempozyumları geleceğimiz olan sizleri aydınlatmak için yapıyoruz.  Oralarda 
hep beraber olmamız hatta kenetlenmemiz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. 8 Nisan 
günü düzenlediğimiz sempozyumu sizlere  e-maille bildirdik Ancak  yanımızda sadece 9 
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arkadaşımız vardı. ÇEV bursiyerleri bu mu demek? Bu kadar mı duyarsız?   
Bazılarınızın geçerli nedenleri olabilirdi, e-maillere yanıt verip belirtebilirdiniz. 
GELMEME NEDENLERİNİZİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE   İSPAT ETMEDİĞNİZ 
TAKDİRDE BURSUNUZ, KESİNLİKLE KESİLECEKTİR.  Bizim “Atam Görevdeyiz 
“ diyen gençlere ihtiyacımız var. Artık kendini düşünme zamanı çoktan geçmiştir. 
Vatanım için ne yapabilirim? deme vaktidir” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

 

 

“ikkb Fw halktan orduya vekaletname.msg” isimli e-posta ileti dosyası 
incelendiğinde; “sekreterya@cev.org.tr” isimli adresten “dzola@superonline.com; 
nilgun@cev.org.tr; “Oya Macun <oya@cev.org.tr>”; “İnci Yılmaz <inci@cev.org.tr>”; 
“Nalan Bayındır <nalan@cev.org.tr>”; “Sema Kocaköse <sema@cev.org.tr>”; “Neşe 
Hacısalihoğlu <nese@cev.org.tr>”; “Merve Arbaş <merve@cev.org.tr>”; “Burak OĞUZ 
<burak@cev.org.tr>” adreslerine  gönderilen, “[ikkb] Fw: halktan orduya vekaletname” 
konulu, 24.10.2007  tarihli,  söz konusu e-posta içerisinde; 

“ VEKÂLETNAME 

Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı  __.__.19__   doğumlu   

…………  …………  ( isim soyadı )  

aklım başımda ve şuurum berrak olarak Türkiye Cumhuriyeti Ordularının 
başındakilere,   her türlü terörist faaliyete karşı ,  ( icabında bugünkü hükümete ve 
Cumhurbaşkanına danışmadan ) gerekeni yapmasına salâhiyet veriyorum ve bu sebeple 
ordunun Cumhuriyeti koruma mecburiyetini  tekrar hatırlatıyorum . 

Bu vekâletnameye ek olarak : 

Gerektiğinde PKK yanlılarının veya demokrasi bayrağı altında Kürt Türk 
düşmanlığı yaratan parti ve toplulukların TC vatandaşlığından kayıtlarının silinip 
Avrupa devletlerine kovalanmasına  , Barzani ve Talabani gibi PKK terörist başlarının 
temizlenmesine , sınır dışı müdahaleler yapılmadan önce İncirlik gibi Amerikan 
üslerinin istihbaratına mani olmak için kontrol altına alınmasına veya tamamen 
kapatılmasına, bu CUMHURİYETİN KORUNMASI İLE VAZİFELİ OLMASI 
SEBEBİYLE ASKERE HER TÜRLÜ YAPTIRIMLARINA MÜSAADE EDİYOR VE 
VEKÂLETİMİ VERİYORUM. 23.10.2007 

Not : Bu belgeye muhakkak tarih ekleyin ve saklayın. Bir gün torunlarınıza 
gururla göstereceğiniz bir belge olacaktır .  

Tabii önce aşağıdaki adreslere e-postalayın. Korkma korkarsan sıra sana gelecek 
!!  

gnkur@tsk.mil.tr       ....Genel kurmay”  şeklinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür. 
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“Meclis.msg” isimli e_posta incelendiğinde; “leylapekcan@ttnet.net.tr” isimli 
adresten “ÇEV <sekreterya@cev.org.tr>”; “NALAN ÇİFTÇİ <nalan@cev.org.tr>”; “Tulay 
Ayangil <tayangil@robcol.k12.tr>”; “tulin akgun-mertcan <akguntulin@yahoo.com>”; 
“Suna Bilgin <sbanguoglu@ttnet.net.tr>”; “Fatoş <fgayeatay@superonline.com>”; “nedret 
tufekci <nedretufekci@yahoo.com>”; “Cenan ÖZKAN <cenanozkan@superonline.com>”; 
“NIGAR ALEMDAR <nigaralemdar@tnn.net>”; “Gülçin <kadkoy@attglobal.net>”; “ayten 
kok <aytenkok@yahoo.com>” adreslerine  gönderilen, “Meclis” konulu, 27.04.2007 tarihli, 
söz konusu e-posta içerisinde;  

“Sevgili Arkadaşlar, Bu gün öğleye kadar vaktiniz oldukça şu tel. no.larına  
oylamaya katılmamalarını, söyleyin lütfen,  yoksa seçimlerde CHPye vericeğiz, tarihi 
görevinizi yapın diyesöylerseniz etkili oluyor diyorlar.. Sevgiler, Leyla Tel. ANAP 
Merkez: 0-312-2865000       0-312-4371807     0-312-4191290DYP ye de ederseniz Bülent 
bey 0-312-6204424” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“mailler.pst” isimli e-posta arşivleme dosyası içersindeki; 

“oradayız!.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “onertanik@mynet.com”  
isimli adresten  “nalan@cev.org.tr” adresine  gönderilen, “oradayız” konulu, 27.04.2007 
tarihli,  söz konusu  e  posta  içerisinde; “ADD Genel merkez Gençlik Kolları olarak Pazar 
günü çağlayan mitinginde olacağız.İçten saygılarımla.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“14 Nisan'da Ankara'dayız.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 
“tulin@cev.org.tr”  isimli adresten  “nalan@cev.org.tr; sekreterya@cev.org.tr” adreslerine  
gönderilen, “14 Nisan'da Ankara'dayız” konulu,  10.04.2007 tarihli, söz konusu e-posta 
içerisinde; “Sevgili Arkadaşlar, başkanımız, ÇEV personeli ve sizlerle beraber Atamıza 
ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak üzere 13 Nisan Cuma akşamı 22:00de 
Haydarpaşa'dan ANKARAEKSPRESİYLE Ankara'ya gidiyoruz. Sabah 7 :00de 
Ank.dayız. Tandoğan 'daki toplantıya katıldıktan sonra Anıtkabir'i ziyaret edip 
Akşama yine aynı trenle döneceğiz. Pz. sabahı buradayız. Hepinizin yeri ayrılmıştır. 
Gelirken nüfus cüzdanlarınızı unutmayın lütfen. Mazereti olanların bildirmelerini rica 
ederiz. Sevgiler.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“Burs için e-posta listesi.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 
“erden_tolga@yahoo.com” isimli adresten “nalan@cev.org.tr” adresine gönderilen, “Burs için 
e-posta listesi” konulu, 29.09.2006 tarihli,  söz konusu e-posta içerisinde;  şüphelilerden 
Adnan TÜRKKAN, Tunç AKKOÇ  isimli  şahıslarında aralarında bulunduğu isim ve 
iletişim bilgilerinin kaydedildiği listenin yer aldığı , 

“TGB Öğrencileri.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “nalan@cev.org.tr” 
isimli adresten “'nilgun@cev.org.tr'” adresine  gönderilen, “TGB Öğrencileri” konulu,  
26.11.2007 tarihli,  söz konusu e-posta  ekinde bulunan “ESİN HN.MÜLAKAT LİSTE.xls”  
isimli Excel dosyasında  “( TGB )  2007-2008 ÖĞRETİM YILI ÇEV ÜNİVERSİTE 
GÖRÜŞME LİSTESİ”  “Değerlendirme” sütun başlıklı, bir çok şahsa ait  isim listesi 
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olduğu, söz konusu isim listelerinin karşılarında ve değerlendirme sütun başlıkları altında  “x, 
(-), X?” ibarelerinin bulunduğu, 

 “burs almaya hak kazanan öğrenciler.msg”  isimli e-posta ileti dosyası 
incelendiğinde; “nalan@cev.org.tr” isimli adresten 'cgurel.addkadikoy@gmail.com''” adresine  
gönderilen,  “burs almaya hak kazanan öğrenciler” konulu,  24.12.2007 tarihli,  söz konusu   
e-posta  ekinde yer alan  “KADIKÖY ADD.xls” isimli Excel dosyasında;  bir çok şahsa ait 
isim ve okul bilgilerinin kaydedildiği listenin yer aldığı, 

 

 

ÇEV Genel Merkeze ait, Fujitsu marka, seri numarası NN7AT491D9SB olan 
bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede, “Unallocated Clusters” bölümündeki; 

 “Unallocated Clusters-Offset 18379863992.JPG” , “Unallocated Clusters-Offset 
18379908432.JPG”, “Unallocated Clusters-Offset 18379930587.JPG”, “Unallocated 
Clusters-Offset 18379952212.JPG”, “Unallocated Clusters-Offset 18380000648.JPG” 
isimli resim dosyaları incelendiğinde; Abdullah ÖCALAN’nın yer aldığı PKK Kongresine 
ait resimler olduğu, 

“Unallocated Clusters-Offset 10495664128.JPG”  ve  “ACD59C.tmp.JPG” isimli 
resim dosyaları incelendiğinde; açık kimliği tespit edilemeyen ve elinde kalaşnikof silah 
bulunan bir şahsa ait resimler olduğu, 

ÇEV Genel Merkeze seri numarası 0500J1FT725064 olan bilgisayar hard diski 
üzerinde yapılan incelemede; 

 “Okul.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “leylapekcan@ttnet.net.tr”  
isimli adresten “ÇEV <sekreterya@cev.org.tr>”; “tulin akgun-mertcan 
<akguntulin@yahoo.com>”; “Öya <oya@cev.org.tr>” adreslerine gönderilen,  “Okul”  
konulu, 04.04.2007 tarihli,  söz konusu e-posta içerisinde; “AHMET ALTINEL'İN BENİ 
UYARDIĞI GİBİ PROTOKOLDE PARAYI JANDARMAYA VERİYORUZ GİB 
YAZIYOR, HALBUKİ BİZ ÇEV'E PARAYI YATIRACAĞIZ, ORADAN 
JANDARMAYA GİDECEK. Cuma sabahı Eyüp Albay gelecek vakfa bende 11de 
geliceğim, bu hususu Gülseven hanımada belirtin ve ona göre yazalım protokolü, 
Sevgiler, Leyla P.s Kutsi Beyde de öyle yapılmış, 15 ine kadar bu işi halledelim”. şeklinde 
ibarelerin yer aldığı, 

“www oguzyurdu com - ÖĞRENCİ BURSLARI (GİZLİ).msg” isimli e-posta ileti 
dosyası incelendiğinde; “sekreterya@cev.org.tr”  isimli adresten  oya@cev.org.tr; 
nalan@cev.org.tr  adreslerine  gönderilen,  “www.oguzyurdu.com - ÖĞRENCİ BURSLARI 
(GİZLİ)”  konulu, 11.08.2008 tarihli,  söz konusu e-posta  ekinde;   “Çağdaş Eğitim Vakfı 
Ve Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Verilen  Öğrenci Bursları (Gizli) Takdim 
Planı”  Başlıklı, “Giriş”, “ Pkk Terör Örgütü Mensubu Yakınlarına Verilen Burslar”, 
“Hizbullah Terör Örgütü Mensubu Yakınlarına Verilen Burslar”, “Aşırı Sol Terör 
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Örgütü Mensubu Yakınlarına Verilen Burslar”, “Organize Suç Örgütü Mensubu 
Yakınlarına Verilen Burslar”  “Sonuç” konu başlıkları altında bir çok şahsın isim, doğum 
tarihleri ve şehirlerin yanı sıra yıkıcı, bölücü akımlara karıştıkları iddia olunan irtibatlarını 
içeren  belge olduğu, 

“Gönderilmiş Öğeler.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyasındaki; 

“9 nisan harbiye görsel.eml”  isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 
“sekreterya@cev.org.tr”isimli adresten “paydin@sybarisinternational.com” adresine 
gönderilen,  “9 nisan harbiye görsel”  konulu,  27 Mayıs 2003 tarihli,  söz konusu e-posta 
içerisinde; açık kimlikleri tespit edilemeyen kalabalık üniformalı ve sivil giyimli şahısların 
birlikte yer aldığı resmin olduğu,  

“Başkanlara yazılar.eml”  isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 
sekreterya@cev.org.tr isimli adresten “Gülseven G.Yaşer < yyaser@tapv.org.tr >” adresine  
gönderilen,  “Başkanlara yazılar”  konulu,  02 Haziran 2004 tarihli,  söz konusu e-posta 
ekinde bulunan;  “Jandarma Genel Komutanlığı Makamına.doc” isimli MsWord 
dosyasının 1 sayfadan ibaret,  “ Jandarma Genel Komutanlığı Makamına” başlıklı,  
27.5.2004 tarihli olduğu,  ayrıca söz konusu belge içerisinde; “Sayın Orgeneral Şener 
Eruygur ,Halen Sayın Genelkurmay Başkanlığının izni ile, Komutanlığınız ile beraber 
başarıyla yürütmekte olduğumuz “1800 Denizyıldızı” isimli çağdaş eğitim projemize 
verdiğiniz destek için teşekkürlerimizi sunarız. Başlatılan proje; inançla yürüdüğümüz 
çağdaş ve laik eğitim yolunda, Yüce Atatürk’ün ilke ve hedefleri doğrultusunda modern 
Türkiye’yi daha aydınlık günlere götürecek gençlerin yetişmesinde büyük yarar 
sağlayacaktır. Ayrıca nezdinizde projede emeği geçen tüm Jandarma mensuplarına ve 
ailelerine, çağdaş ve laik eğitime verdikleri yoğun destek nedeniyle şükranlarımızı 
sunmayı bir borç biliriz.” şeklinde ibarelerin yer aldığı,  

“Fw_  Alemdaroğlu'na destek.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 
“sekreterya@cev.org.tr” isimli adresten “Gülseven G.Yaşer <yyaser@tapv.org.tr>”  
adresine  gönderilen,  “Fw:  Alemdaroğlu'na destek”  konulu,  Ulusal Birlikçiler adıyla 
hazırlanan, 08 Eylül 2004 tarihli,  söz konusu e-posta içerisinde; “KEMAL 
ALEMDAROĞLU'na SALDIRILARA SON  BÖLÜCÜSÜ, İRTİCACISI 
YETMEDİ...YÖK TE(!).. ALEMDAROĞLU'na yapılan saldırıları ve görevden alma 
girişimlerini kınıyoruz...” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“havale.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “sekreterya@cev.org.tr” 
isimli adresten “huseyinb@tr.net”  adresine  gönderilen,  “havale”  konulu,  07 Aralık 2001 
tarihli, söz konusu e-posta içerisinde; “HESABINIZA,  E.POYRAZ'A VEİLMEK ÜZERE 
TL. 200 MİLYON HAVALE ÇIKARILDI.  Bigilerinizi rica ederiz.  Sevgi  ve saygılar.” 
şeklinde ibarelerin yer aldığı,  

 “oya.wab” isimli Adres Defteri incelendiğinde; aralarında sanıklar BEDRETTİN 
DALAN, Kemal YAVUZ, M. Şener ERUYGUR, Tuncer KILINÇ, Erol 
MÜTERCİMLER, Erdal ŞENEL, Hüseyin BUZOĞLU, Hurşit TOLON, Ferit 
BERNAY, Kemal ALEMDAROĞLU, Tuncay ÖZKAN, Ümit SAYIN’ın da bulunduğu 
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çok sayıda şahıs ile yine aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği, , Kadıköy ADD, Kadıköy ÇYDD, , Kent Otel, Kiliseler Birliği, Sivil 
Toplum Kuruluşları Birliği isimli kuruluşların yer aldığı çok sayıda kuruluşun  isimlerinin 
ve iletişim bilgilerinin kayıtlı olduğu,  

Hard diskin “Unallocated Clusters” alanında tespit edilen e-posta iletileri aşağıda 
belirtilmiştir.  

“From: "barbaros aslan" <infancy_boys@hotmail.com>   

To: sekreterya@cev.org.tr   

Araştırmacı yazar sn.ergün poyraz ın mail adresine ulaşmaya çalışdım ama bir 
türlü bulamadım kendisinin sizlerle birlikde çeşitli yerlerde birlikde olduğunu 
biliyorum kendisine ulaşmak istiyorum bu konuyla ilgili mail adresimevcut ise 
gönderirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler   

Barbaros ASLAN” ibarelerinin yazılı olduğu,  

ÇEV Genel Merkeze ait Samsung marka, seri numarası S01JJ20Y540280 olan 
bilgisayar hard diski üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 

“ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU olarak başarılı çalışmalarınızın devamını 
dileriz_.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 26 Aralık 2006 tarihli, “DSS 
<Digi.Security@isnet.net.tr>” adresinden aralarında şüphelilerden “Gökhan ECEVİT 
<gokhanecevit@gmail.com>” isimli şahsın yer aldığı bir çok şahsa gönderilen “ÖZEL 
BÜRO İSTİHBARAT GRUBU olarak başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.” 
konulu, “ÖZEL BÜRO”  başlıklı,   söz konusu e-posta ekinde yer alan   “ÖZEL BÜRO 
GRUBU HAKKINDA AÇIKLAMA.doc” isimli MsWord belgesinde ÖZEL BÜRO’nun  
proje ve faaliyetleri hakkında çeşitli bilgilerin yer aldığı, 

ÇEV Genel Merkeze ait Samsung marka, seri numarası S01JJ20Y540283 olan 
bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede; 

“Outlook.pst” isimli Microsoft Outlook veri tabanı dosyası içersinde; 

“ARTIK TERÖRİSTTİM.MEDYA MAHKUMU TERÖRİST..msg” isimli e-posta 
incelendiğinde; “yardimci2006@gmail.com”  isimli adresten  gönderilen, 2 Nisan 2009 
tarihli, “FW: ARTIK TERÖRİSTTİM.MEDYA MAHKUMU TERÖRİST”. konulu,  söz 
konusu e-posta içerisinde sanık Tuncay ÖZKAN  isimli şahsın gözaltına alındıktan sonraki 
süreci anlatan  ibarelerin  yer aldığı, 

“FW P 52 07 Colors of Hope Ystanbul Turkey.msg” isimli e-posta incelendiğinde; 
“nilgun@cev.org.tr”  isimli adresten  “ oya@cev.org.tr'” adresine  gönderilen, 15.01.2008 
tarihli, “FW: P 52/ 07: Colors of Hope, Ystanbul, Turkey”  konulu,  söz konusu e-posta 
içerisinde; 

“Oya hanım, İsviçre, vermiş olduğumuz banka bilgilerinin Banka Kodu (bank 
code) , Swift Adresinin yanlış olduğunu ve transferi yapamadığını tekrar yazmış. 
Lütfen, iyice kontol edip, hatta  bankayla birebir görüşüp, onlardan bu bilgileri,  yazılı, 
fax vs şeklinde isteyip,  bilgilerin doğruluğuna emin olduktan sonra bana bildirirseniz, 
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İsviçre’ye göndereceğim. Seema Uplekar, Bankanın web adresinde verilen bilgilerle 
bizimkilerin de aynı olmadığını ve çeliştiğini yazar” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

 “JANDARMA  KOMUTANLIĞI YAZISI.msg” isimli e-posta incelendiğinde; 
“soyut.somut@gmail.com”  isimli adresten  “Oya Macun <oya@cev.gov.tr>” adresine  
gönderilen, 07.08.2008 tarihli, “JANDARMA  KOMUTANLIĞI YAZISI” konulu,  söz 
konusu e-posta ekinde tamamı  2  sayfadan ibaret,  07.08.2008     tarihli,  “ACİL  ve  
İVEDİ”  başlıklı,  Jandarma Genel Komutanlığına,  hitaben  şüpheli   Gülseven G. 
YAŞER  adıyla  yazılan “Jandarma Genel Komutanlığına.doc”  isimli  MsWord  belgesi 
olduğu, 

ÇEV Genel Merkeze ait Samsung marka, seri numarası S01JJ20Y540285 olan 
bilgisayar hard diski üzerinde yapılan inceleme neticeside; 

 

 

 

“ archive.pst” isimli e-posta arşivleme dosyasındaki; 

 “78308[1].jpg” isimli resim dosyası incelendiğinde; şüpheli Tuncay ÖZKAN ve 
şüpheli Muzaffer TEKİN’in birlikte yer aldığı bir fotoğraf olduğu, 

ÇEV Genel Merkeze ait Samsung marka, seri numarası S01JJ20Y540286olan 
bilgisayar hard diski üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 

“backup.pst” isimli bir e-posta arşivleme dosyasındaki; 

“toplu resim tarama.msg”   isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde;  
“sema@cev.org.tr”   isimli adresten  “sekreterya@cev.org.tr” adrese gönderilen “toplu 
resim tarama” konulu, 17.01.2006  tarihli, e-posta  ekinde  yer alan “resim.jpg isimli resim 
dosyasında açık kimlikleri tespit edilemeyen şahıslarla Şener ERUYGUR,   Kemal YAVUZ,  
Rıza Ferit BERNAY, ve  Gülsever YAŞER’in birlikte yer aldıkları  resim olduğu, 

ÇEV Genel Merkeze ait 13 numaralı disket üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 

 “İl dernekler müdürlüğü.doc” isimli bir MSword dosyası incelendiğinde; tamamı 6 
sayfadan ibaret, söz konusu belge içerisinde sanıklar  Şener ERUYGUR, Sinan AYGÜN’ün 
de aralarında bulunduğu bir çok şahsa ait  kişisel, iletişim bilgileri ve e-posta adreslerinin 
kaydedildiği tablonun yer aldığı, 

 
ÇEV Genel Merkeze ait 20 nolu disket üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 

 “STKB Nuh mete.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; tamamı 1 sayfadan 
ibaret, “STKB SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ” başlıklı, Nuh Mete Y. isimli 
şahsa hitaben,  Gülseven  Yaşer adıyla hazırlanan,  söz konusu belge içerisinde; “Sayın Baş 
Savcı, Sürdürdüğünüz soruşturmanın dava açılmasıyla sonuçlanması için Sivil Toplum 
Kuruluşları olarak size desteğimiz tamdır. Laik, demokratik bir hukuk devleti olan 
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Türkiye’yi  yıkmak için gerek,  yıllardan beri, açtıkları, dersaneler, yurtlar ve okullarla, 
gerekse, devlet içine yerleştirdikleri kadrolarıyla, kök salan gerici zihniyetin mimarının, 
hukuk devleti kuralları içinde hak ettiği biçimde yargılanmasını yüce yargıdan diliyoruz. 
Davanın sağlıklı seyri için de elimizde bulunan tüm belge ve bilgileri mahkemeye 
sunacağımızdan kuşkunuzun olmamasını bildiriyor, bu yolda size olan desteğimizin tam 
olduğunu bir kez daha yineliyoruz.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

 
 
ÇEV Genel Merkeze ait 47 nolu DVD üzerinde yapılan incelemede; 

 “Resim 001.jpg”, “Resim 012.jpg”, “Resim 015.jpg” ve “Resim 011.jpg” isimli 
resim dosyaları incelendiğinde; Teşvikiye Camii’nde olduğu değerlendirilen şehit 
cenazesinde çekilmiş fotoğraflar olduğu görülmüş, söz konusu fotoğraflardan “Resim 
011.jpg” isimli resim dosyasının şüpheli Muzaffer TEKİN’in bahse konu şehit cenazesinde 
çekilmiş fotoğrafı olduğu, 

Gülseven YAŞER’e ait HYUNDAI marka, seri numarası  EM05 04092123 5412 AN1 
olan CD üzerinde yapılan incelemede;  

Sayın Eruygur.doc” isimli MSword dosyası incelediğinde;  tamamı 1 sayfadan ibaret, 
“27.5.2004” tarihli “Jandarma Genel Komutanlığı Makamına Ankara, Sayın Orgeneral 
Şener Eruygur, Sayın Komutanımız,” başlıklı söz konusu metin içerisinde;  

“Cumhuriyetin 80.yılında her ilçenin orta öğretim kurumlarından seçilen başarılı iki 
öğrencinin öğrenim bursu alarak, eğitimlerini tamamlamaları olanağını yaratan 1800 Deniz 
Yıldızı projesinin mimarı olarak sizi saygı ve sevgi ile kutluyoruz.  (…) 

Başlatılan proje; inançla yürüdüğümüz çağdaş ve laik eğitim yolunda, Yüce Atatürk’ün 
ilke ve hedefleri doğrultusunda modern Türkiye’yi daha aydınlık günlere götürecek gençlerin 
yetişmesinde büyük yarar sağlayacaktır.  

Sayın Eruygur, 

Çalışmalarımızda sizlerden güç aldığımızı bir kez belirtirken, sizi ve nezdinizde 
projede emeği geçin tüm Jandarma mensuplarına ve ailelerine, çağdaş ve laik eğitime 
verdikleri yoğun destek nedeniyle şükranlarımızı sunmayı bir borç 
biliyoruz.Saygılarımızla,” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

Fujitsu marka, NR31T5A2B663 seri numaralı bilgisayar harddiskinin yapılan 
incelemesinde; 

“Outlook3.pst”   isimli  dosyada bulunan; 

“Atatürk ve Demokrasi Mitingine Genclik Damgasını Vurdu! - Adnan 
Türkkan'ın mitingde yaptığı konuşma.msg” isimli e-posta dosyası incelediğinde; 
“adnanturkkan1@gmail.com” isimli e-posta adresinden “20 Temmuz 2008” tarihinde 
gönderilen e-posta olduğu, 
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 “Fwd CUMIC Fwd Baykam ın 8 Temmuz 2008 Cumhuriyet makalesi Bir 
Ataturkcu yu yok edebilirsiniz ama asla korkutamazsınız!.msg” isimli e-posta dosyası 
incelediğinde;  “gokhanecevit@gmail.com” isimli e-posta adresinden gönderilen “09 
Temmuz 2008” tarihli e-posta olduğu, 

“Fwd E-posta gönderiliyor Temmuz 2008 USTKB Calistay Sonuc Raporu.msg” 
isimli mail dosyası incelediğinde;  “gokhanecevit@gmail.com” isimli e-posta adresinden 
gönderilen “09 Temmuz 2008” tarihli e-posta olduğu, 

“Fwd ORG. TOLON'UN AÇIKLAMALARI -semih özbakay.msg” isimli mail 
dosyası incelediğinde; “gokhanecevit@gmail.com” isimli e-posta adresinden gönderilen “21 
Temmuz 2008” tarihli e-posta olduğu, 

“Fwd Prof. Yalçın Küçük emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'un 
F Tipi cezaevine konulmasına tepki gösterdi.msg” isimli mail dosyası incelediğinde; 
“gokhanecevit@gmail.com” isimli e-posta adresinden gönderilen  “15 Temmuz 2008 ” 
tarihli e-posta olduğu, 

“Gulseven_YASER_Disket_8” olarak isimlendirilen disket üzerinde yapılan 
incelemede; “Sayın Tuncay Özkan.doc” isimli bir MSword dosyası tespit edilmiş, dosyanın 
“30.01.2001” tarihli,  “Tuncay Özkan” a hitaben  “Gülseven G. Yaşer”  adıyla  yazılmış  
belge olduğu, belge içeriğinde; 

“Sayın Özkan, sizin bir Cumhuriyet aydını olduğunuzu biliyoruz. O nedenle size 
yazıyorum. Böylesine bir açmaz yaşanan Türkiye’de gerici güçler hemen her alanda 
çalışmalarını giderek artırıyorlar. Okul öncesinden başlamak üzere, ilköğretim okullarında, 
üniversitelerde, yurtlarda müthiş bir faaliyet sürdürülüyor. Ve sivil toplum kuruluşları olarak 
bizlerin hiçbir aktivitesi medyada yer almıyor, çünkü malum çevreler reklam girdileriyle, 
medyada aleyhlerinde her hangi bir yayına yer verdirmiyorlar.   

Size okullarda yer alan bazı belgeleri, kitapları ve tarikat yurtlarındaki faaliyetlerle 
ilgili bilgileri vermek istiyoruz. Görüşlerinizi almak üzere bir gün ÇEV’e bekliyoruz.  İyi 
günler.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

Gülseven YAŞER’e ait HYUNDAI marka, seri numarası  EM05 04092123 5412 AN1 
olan CD üzerinde yapılan incelemede;  

“Hüseyin B. Avukat.doc” isimli MSword dosyası incelediğinde;  tamamı 1 sayfadan 
ibaret, “Sevgili Hüseyin” başlıklı söz konusu metin içeriğinde; “Bugün  aldığım bir haberle 
bir kez daha  sarsıldım. Çok emin bir yerden  gelen haber  önemli. Vakıfta çalışan 
İsmail’i tanıyorsun sanırım. Vakfın kuruluşundan beri çalışıyor. Ne yazık ki  diğer taraf 
ile bağlantısı var. Ve  her gün oraya gelişmeleri  raporla sunuyormuş. Evin ve vakfın 
telefonlarını onun üzerine yaptık ki kimse numaraları öğrenmesin. Yani bütün bilgiler 
elinde. Hafta sonları da  yalnız vakfın temizliğini yapıyor. Bütün belgeleri inceleyebilir. 
Bundan sonra  adına Murat diyelim. Ve sakın ismini telefonda söylemeyelim. Çünkü 
bütün telefonlar dinleniyor. Bu konuyu açığa çıkaramayız. Hukuken  işine son 
veremeyiz. Belki yanlış bilgi verip onları yönlendirebiliriz. Dava ile ilgili olarak ya da 
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başka bir şey. Artık bilemiyorum. Yalnız bu bilgi tamamen  gizli kalmalı.Kimseye 
söylemeyelim. Çünkü aksi halde haberi getiren  kişiler zor durumda kalabilirler.Bu 
kanalı kaybederiz. Düşüncelerini yine yazıyla bana lütfen bildir. İstanbul’a gelme 
durumun var mı? Dava için de ayrıntılı görüşmemiz gerekebilir.  Sevgiler.” şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,  

“ULUSUMUZA   VE SİYASİ PARTİLERE ÇAĞIRI.doc” isimli MSword dosyası 
incelediğinde; tamamı 1 sayfadan ibaret, “ULUSUMUZA VE SİYASİ PARTİLERE 
ÇAĞRI” başlıklı, ULUSAL BİRLİK HAREKETİ adı ile yazılan söz konusu belge 
içerisinde; 

“Siyasi parti yöneticilerine; 28 Mart seçimleri yurttaşlar için olduğu kadar, siyasi 
partilerimiz için de çok önemlidir. Bu nedenle ulusalcı ve çağdaş partilerin başarılı olmaları 
şarttır. Yurt ve ulus için çalışacak doğru adayları sunmak tarihsel sorumluluğunuzdur. 
Gerektiğinde ortak aday belirlemek, bölge boşaltmak gibi yöntemler kullanılmalıdır. 
Cumhuriyetin ve ulusun çıkarları için, parti çıkarları ikinci plana atılmalıdır. Bu çağrımız 
doğrultusunda hareket eden siyasi partiler halkımızdan gerekli olan tüm desteği 
alacaklardır.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 

“Yönetim Kurulu'naSON.doc” isimli MSword dosyası incelediğinde;  tamamı (4) 
sayfadan ibaret, “20.08.2005” tarihli “M.Şener ERUYGUR” a hitaben, “Gülseven 
G.Yaşer” adı ile yazılan, “11 - 18 Ağustos  tarihleri arasında  İstanbul’ daydım. Gelişen 
çalışmalarla ilgili olarak görüşlerinizi almak ve bilgi vermek istiyorum.” ibaresi ile 
başlayan söz konusu belge içerisinde ÇEV’in yapmış olduğu projeler ve burslarla ilgili olarak 
beraber çalıştıkları şahıslar ve kurumlarla ilgili çeşitli ibarelerin yer aldığı, 

Gülseven YAŞER’e ait PRINCO marka, seri numarası  P41507040535082 olan CD 
üzerinde yapılan incelemede; 

 “1994’den 2005’e CEV.ppt” isimli  bir PowerPoint dosyası tespit edilmiştir. 
PowerPoint dosyası incelendiğinde; 131 adet slayttan ibaret, “1994’den 2005’e ÇAĞDAŞ 
EĞİTİM VAKFI” başlıklı, söz konusu sunumun;  

15. slaytında “Kemal ALEMDAROĞLU, Türkan SAYLAN,  İlhan SELÇUK,” un, 

26. Slaytında “Mustafa BALBAY,  Hüseyin BUZOĞLU” nun, 

28. Slaytında “Kemal ALEMDAROĞLU, Tuncay ÖZKAN”ın  

43. Slaytında “Şener Eruygur,  Kemal Yavuz,  Ferit Bernay, Fatih Hilmioğlu, Sabih 
Kanadoğlu, Ergun Poyraz”ın isimlerinin yazılı olduğu ve gerçekleştirilen organizasyonları 
katıldıklarına dair ifadeler bulunduğu, 

Mehmet Şener ERUYGUR dan ele geçirilen 13 nolu CD de “Projeler” isimli klasör 
içerisinde;  

 “Burs listeleri 1” isimli Excell belgesinde; “Nüfusu 20.000’den fazla olan ilçelerdeki 
okutulan fakir öğrencilerin dağılımı” başlığı altında toplam (559) öğrencinin ad ve soyadının 
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bulunduğu, “Burs ödenmesi için ÇEV’na kimlikleri bildirilecek lise öğrencileri” başlıklı 
çeşitli illere ait ilçe adları ile nüfusu ve bu ilçelerde tespit edilen toplan (864) öğrencinin ad ve 
soyadlarının, “Burs ödenmesi için ÇEV’na kimlikleri bildirilecek Üniversite öğrencileri” 
başlığı altında (136) öğrencinin ad ve soyadlarının yazılı olduğu,  

 “Burs listeleri 2” isimli Excell belgesinde; “Jandarma Genel Komutanlığı öğrenciler” 
başlığı altında, alfabetik sıraya göre illerin ve bu illere ait ilçelerin adlarının yazıldığı ve 
karşılarında; (1794) öğrencinin ad ve soyadlarının, okuduğu sınıf, okuduğu okul adı, geliri ve 
veli bilgilerinin bulunduğu, 

 “Burs listeleri 3” isimli Excell belgesinde; üzerinde “Hizmete Özel” ibaresinin 
bulunduğu, “Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından burs ödenecek üniversite öğrencileri” başlığı 
altında alfabetik sıraya göre illerin ve bu illere ait ilçelerin adlarının yazıldığı ve karşılarında; 
(136) öğrencinin ad ve soyadlarının yazılı olduğu,  

 Projeler\Çevre\Mert isimli klasör içerisinde; 

 “CUMHURİYETİN ÖĞRETMENLERİ” isimli Word belgesinde; 1 sayfadan 
oluşan Cumhuriyet’in öğretmenleri konulu proje ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığına 
bildirilen öğrenci durum çizelgesinin olduğu, yine Çağdaş Eğitim Vakfı başkanı Gülseven 
YAŞER’in TV8 ve Ulusal kanal’da katıldığı programın tarih ve saatinin yazılı olduğu, yine 
“sayın komutana” diye belirtilen ziyaretin tarih ve saatinin yazılı olduğu, 

 “finance for poor” isimli Word belgesinde; 3 sayfadan oluşan üzerinde “Hizmete 
Özel” ibaresi bulunan, Jandarma Genel Komutanlığına hitaben yazılmış imza bölümünde 
Kurmay Başkanı Korgeneral Hakkı KILINÇ yazılı, tarih bölümünde Mart 2003 yazılı 
içeriğinde “Her İlçeden Seçilecek (2) Lise Öğrencisinin Okutulması Projesi” ile ilgili olarak 5. 
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Çağdaş Eğitim Vakfının zararlı bazı faaliyetlerinin 
olduğunun tespit edildiği ve bu çerçevede projeye maddi destek sağlamasının uygun 
olmayacağının değerlendirildiğinin yazdığı ve gezi programı ile ilgili koordinasyon hakkında 
üs yazı olduğu, 

 “TANITIM FİLMİ VE AFİŞ” isimli Word belgesinde; 1 sayfadan ibaret Jandarma 
Genel Komutanlığına hitaben yazılmış, tarih bölümünde Mart 2004 yazılı olan, üzerinde 
“Hizmete Özel” ibaresi bulunan, imza bölümünde kurmay Başkanı Korgeneral Hakkı 
KILINÇ yazılı olan üs yazının içeriğine bakıldığında, ÇEV ile koordineli olarak yürütülen 
proje ile ilgili olarak hazırlanan tanıtım filmlerinin ve afişlerin kamuoyuna duyurulması için 
izin talep yazısının olduğu, 

ÇYDD Kadıköy Şubesinde yapılan aramada bulunarak el konulan Maxtor marka 40 
GB lık 25B6201H107IY seri numaralı harddiskin yapılan incelemesinde;  

 _cumhuriyet evi isimli bir Excel içeriğinde; “Adnan TÜRKKAN’ın 
Sorumluluğunda ÇEV’in Finanse edeceği evler” başlığı altında “Cumhuriyet Evi” 
başlıklı 3 tane tablonun yer aldığı, Cumhuriyet Evi başlıklı tablo içerisinde Eyüp ERGÖR, 
Muzaffer ENSAR, Ceren ERTÜRK, Ezgi DİLEK, Sibel KANNECİ ve Melis 
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YALÇIN’ın isimlerinin yer aldığı, bunun yanı sıra bu şahısların kalacakları ev adresleri ve 
evin özelliklerinin yazılı olduğu,   

ÇYDD Kadıköy Şubesinde ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan incelemede,  

“Türkan SAYLAN 2” isimli word dosyasında, Aydın ORTABAŞI tarafından Türkan 
SAYLAN’a yazıldığı anlaşılan 18 Ekim 2008 ile başlayan mektupta, “Sayın Türkan 
SAYLAN, Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz ve evimi şereflendirdiğiniz için tekrar 
teşekkürlerimi sunmak isterim.  Toplantı sonrası görüştüğümüz hususları 
komutanlarımıza ilettim. Doğu ve Güneydoğu’da Jandarma Komutanlığı ile müşterek 
yürüttüğünüz burs çalışmaları ve diğer faaliyetleri hayranlıkla takip ettiklerini 
belirttiler. Deniz Kuvvetleri bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle alakalıda yeşil ışık 
yaktılar. ÇEV BURSU ALAN ÖĞRENCİLERİN KUVVETE KAZANDIRILMASI 
NOKTASINDA NE YAPILABİLİR? Bunun fizibilite çalışması şu an fiilen başlamış 
durumda. Size bu hususta yardımcı olacak ve yönlendirecek iki kişinin ismi öne çıktı. 
Hazırlanacak öğrenci listesini de bu komutanlarımızdan birine iletmeniz gerekmekte” yazdığı 
ve irtibatlar kısmında Tümamiral A.Can E. ve Kd.Alb.Mert YANIK’ın isimlerinin yazılı 
olduğu,  

Şüpheli Mustafa Hüseyin BUZOĞLU’ndan el konulan AOPEN marka bilgisayar 
kasasından çıkan,  SEAGATE marka, seri numarası 3JS0J3PD olan harddiskin yapılan 
incelemesinde; 

“fw” konulu e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 28 Ağustos 2007 tarihinde 
dzola@superonline.com isimli e-posta adresinden, huseyinb@tr.net isimli e-posta adresine 
gönderilen e-postanın olduğu, söz konusu e-posta içerisinde; 

“Sevgili Hüseyin, 05 eylül  tarihinde 1.5, 2 aylık bir  seyahate çıkıyorum.  Canım  çok 
sıkkın. Vakıfta işleri düzene koydum gibi Artık biraz da diğerleri  ilgilenecekler. Gideceğim 
yeri sadece Oya biliyor. Bilgisayar yanımda olacak. Kendimi son derece yorgun  hissediyorum. 
Gelişen olayların stresi  beni gerçekten etkiliyor. Bir süre  buralardan ve sorunlardan 
uzaklaşmam gerek sağlığım için. Gitmeden  nasıl konuşabiliriz. Cep telefonlarıyla mümkün 
değil.Sana vakıftan bir telefon alsak, yeni bir numarayla belki konuşabiliriz. Ben  cep 
telefonumu burada bırakacağım. Yeni bir numara alacağım. Bu adamların ne yapacakları belli 
olmaz. Ülkeyi ellerine geçirdiler artık. Hemen cevaplarsan sevinirim. Sevgiler. G.Y.” şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,  

           “Fw_ ATATÜRKÇÜ _LAİK_ MİSYONERLER!” konulu e-posta ileti dosyası 
incelendiğinde; 19 Eylül 2007 tarihinde dzola@superonline.com isimli e-posta adresinden, 
huseyinb@tr.net isimli e-posta adresine gönderilen e-postanın olduğu, söz konusu e-posta 
içerisinde; “Sevgili Hüseyin, Burada bile beni   maalesef  rahat bırakmıyorlar. Mahkemenin 
kararı bu şekilde mi.  Bir şeyler yapmalıyız. Mit raporunun üzerine mi gitmek gerek tekrar, 
bilmiyorum. Beni aydınlatırsan sevinirim. Yoksa vakıf olarak çok zor durumda olacağız. Mit 
raporunun  gerçek olmadığını, nasıl ispatlayabiliriz? sevgiler. Çok acele cevap verirsen 
sevinirim. Ergun'un durumu ne oldu? Bir gelişme var mı?” şeklinde ibarelerin yer aldığı, 
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“Re_ ATATÜRKÇÜ _LAİK_ MİSYONERLER!” konulu e-posta ileti dosyası 
incelendiğinde; 19 Eylül 2007 tarihinde huseyinb@tr.net isimli e-posta adresinden 
dzola@superonline.com isimli e-posta adresine gönderilen e-postada; “Gülseven Hanım, ...... 
Ergün'ün durumunda herhangi bir gelişme yok ve son haftalarda yeni bir gözaltı ve tutuklama 
da olmadı. Gerekli tüm çabalar gösteriliyor. Son görüşmemizde sizlere de çok selamlarını 
iletmişti. ......... Lütfen sağlığınıza dikkat edin ve bir gün tüm çetelerin aynı merkezden nasıl 
koordine edildiğinin ortaya çıkartılacağına ve sebep oldukları felaketlerin hesabını 
vereceklerine dair umudunuzu yitirmeyin. Görüşmek üzere.Hüseyin” şeklinde ibarelerin yer 
aldığı,  

Belirtilen konulara ilişkin cevabi olarak 20 Eylül 2007 tarihinde dzola@superonline.com  
isimli e-posta adresinden, huseyinb@tr.net isimli e-posta adresine gönderilen e-postada; “Sevgili 
Hüseyin,  Son zamanlarda  hemen herşey aleyhimize işliyor gibi. ......... Senin eleinden gelen 
gayreti gösterdiğini biliyorum. Şener Paşa bir kaç kez beni aramış. Kendisiyle görüşüp, 
durumu açıklayabilir misin?   Sevgilerimle. G.Y.” şeklinde ibarelirin yer aldığı, 

 

          “Re:” konulu e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 24 Eylül 2007 tarihinde 
dzola@superonline.com isimli e-posta adresinden huseyinb@tr.net isimli e-posta adresine 
gönderilen e-postada; “Sevgili Hüseyin,Siyasal gelişmeleri buradan internetten  izliyorum. 
Durum  gerçekten çok fena. Artık Türkiye, Malezya ile karşılaştırılıyor.Çok yazık! Ben burada 
daha bir süre kalmak istiyorum. Ama  duruşmaların  tarihi ne zaman? Danıştay meselesinde 
bir gelişme var mı? Senin sağduyulu görüşlerine ihtiyacım var. Daha bir süre burada kalmakta 
yarar varmı bilmiyorum. Ergun için hayırlı bir haber var mı? Burada herşey çok güzel ve 
harika. Ama aklım Türkiye'de . Senden haber bekliyorum.G.Y. Sevgilerimle.” şeklinde 
ibarelerin yer aldığı,  

    f-Telefon Görüşmeleri; 
Tape No:11487, 15.09.2008 günü saat:13.54’de Suay…? ile yaptığı telefon 

görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Hı ben Gülseven YAŞER Çağdaş Yaşam Vakfından 
nasılsınız” “Teşekkür ediyorum yurt dışındaydım yeni geldim de neler yapıyorsunuz 
şimdi bu ŞENER PAŞA İÇİN MAHKEME DURUMU NEDİR AVUKAT FALAN 
BULDUK MU NEDİR SON DURUMLAR” dediği, Suay’ın “Avukatlar avukatlar falan var 
işte onlarla taib henüz daha Şener paşayla iddianame çıkmadığı için şu anda eski iddianame 
yi avukatlar taradılar ordan” dediği, G.YAŞER’in “Halen çıkmadı mı ama yani siz tabi 
ADD olarak ilgileniyorsunuz zaten her şeyiyle” “BİZE DÜŞEN BİR ŞEY OLURSA 
Suay bey şeye de söyleyin” “Herhangi bir şey olursa bizlerden yapabilecek biz hazırız oldu 
mu” dediği, 

Tape No:11490, 17.09.2008 günü saat:11.08’de Yaşar YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Y.YAŞER’in “Eee Şener paşa düşmüş beyin kanaması geçirmiş 
hapiste” dediği, G.YAŞER’in “Ah canım hıh ah onu öldürecekler orda ya vallahi tüh ay 
inanılmaz bir şey ya BİZİM MEKTUP GİTTİ DEĞİL Mİ YAŞAR ONA?” dediği, 
Y.YAŞER’in “Gitti gitti kapatıyorum kapatıyorum ... güle güle” dediği,  
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Tape No:11548, 01.12.2008 günü saat:09.52’de Hüseyin BUZOĞLU ile yaptığı 
telefon görüşmesinde özetle; H.BUZOĞLU’nun “Asıl söyleyeceğim şey şu .. hani hatırlar 
mısınız bi burs verilmesi öğrencilere KİRALIK Bİ YER OLACAK OLANLAR 
VARDI” “Onla ilgili ben bi Oya hanıma gönderdim 2 şey sordum kendisine burs 
miktarı ne kadar şu anda bu sene” dediği, G.YAŞER’in “120 üniversite, 70 lise” dediği, 
H.BUZOĞLU’nun “120, yani 175 i yakalayamıyoruz o zaman kişi başına çünkü o ...” “Şöyle 
düşündüm ben biz ayrı bir sosyal yardım olarak değil de burs olarak verebilir miyiz 
diye düşündüm onlara hiç kirayı gündeme getirmeksizin doğrudan” “Sanki aylık burs 
veriyormuşuz gibi” dediği,  G.YAŞER’in “PANSİYON İÇİN DİYORSUN DEĞİL Mİ” 
“İşte o 120 oluyor sosyal yardım verebiliriz üzerine” dediği, H.BUZOĞLU’nun  “ŞÖYLE 
DÜŞÜNDÜM BEN HİÇ PANSİYON, YURT FALAN KİRAYI GÜNDEME 
GETİRMEYELİM” “NORMAL KENDİLERİNE BİZ BURS VERİYORMUŞ GİBİ 
YAPALIM ONU” dediği, G.YAŞER’in “pekala biz keşke sonra resmi senetli böyle bir 
PANSİYON AÇABİLİR FALAN DİYE Bİ ŞEY YAPSAYDIK” “NİYE 
AÇAMIYORUZ” dediği, H.BUZOĞLU nun “Gerekçem o bahsettiğim yasal 
düzenlemelerde ki sıkılıktan kaynaklanıyor” “Bi de siz hatırlarsanız bunlar dediğiniz 
bu TGB BAĞLANTILI DİYE SÖYLEMİŞTİNİZ” “ONLAR DA TAHMİN 
EDİYORUM EK İDDİANAMEYLE BİRLİKTE GÜNDEME GELEBİLİR” “ASIL 
BEN SİZE ONU DİKKAT ÇEKMEK İSTEMİŞTİM” “Yani onu gündeme getirip o 
bağlantıyı kurdurursak” “Ve bunu kararlara yansıtırsak” G.YAŞER’in “Sorun 
çıkabilir” dediği, H.BUZOĞLU’nun “BİZİM AÇIMIZDAN SIKINTI ÇIKABİLİR VE 
BUNU DİLLENDİRMEMEKTE DE FAYDA VAR” dediği,  

Tape No:11517, 01.12.2008 günü Saat:12.43’de O. D. ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Bu arada bu Ayşegül Hanım dan bi haber yok mu ya o 
gün toplantıya da gelmedi...” “Şimdi onu bir ara deki …” “Şeyler şimdi bu KİRA 
EVLERLE İLGİLİ bizde … gelişmeleri size anlatacağız de bayram sonu mesela 15 inde 
ben orada olacağım 15 i için randevu ver” “Şimdi bu arada Hüseyin diyor ki sende söyle 
KESİNLİKLE TGB İLE AÇIKÇA BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ” “PROTOKOL 
FALAN FİLAN HANİ YAPIYORDUK YA” “O gelsin ben onu 15 inde olmazsa 15 inde 
biz yönetim kurulunu çağıralım canım bayram sonu herkes gelsin” “Bu TGB yide anlatalım 
o zaman şey yapmayalım yani bunu diyorsunki burs olarak verin çocuklara” “ORDA 
KALANLARI ŞİMDİ BURS VE SOSYAL YARDIM YAPABİLİRİZ” dediği, O.D’nun 
“Zaten ben bu listeyi arıyorum yani bu listeden HİÇ HAYIRLI BİR LİSTE DEĞİL 
BU” dediği, G.YAŞER’in “Şeyi söyledin mi bunu Figen e söyle” “O zannediyoki şimdi … o 
gün toplandılar” “Herkes ona müthiş şey verecek para verecek” dediği, O.D’nun “… bu 
ünlülerden birisi var DEMİRÖREN lerden şeyden sonra görüşelim diyor yani 
söyleyeceği bir hesap numarasını mı kartın ... olacak” dediği, 

 Tape no: 7019, 16.05.2008 tarihinde saat:10.34’ de Adnan TÜRKKAN’ın Oya..? 
isimli şahıs ile yaptığı görüşmede özetle;  Görüşmenin başında ÇEV aracılığıyla yapılacak 
bağıştan bahsettikleri ve görüşmenin devamında, Adnan Türkkan’ ın “... GÜLSEVEN 
HANIM GELİNCE Mİ KONUŞURUZ.” dediği, Oya’ nın “ ... ŞİMDİ BİZİM 
ÜZERİMİZDEN GEÇERSE 7,5 MİLYAR BAĞIŞ YAPACAKLAR. O BAĞIŞI BİZ 
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VERECEĞİZ. Çarpı bağışı olacak... Bunu yönetim kurulu hani sizden bu şekilde bu kadar 
katkı neden yapılıyor gibi bir soru şeyi gelirse bize... Onu yönetim kurulu kararından 
geçireceğim, ÖDEMESİNİ YAPACAĞIM SİZE, bana PEKİ FATURA ÇEV ADINA 
KESTİREBİLECEK MİSİNİZ 2000 YTL’LİK... 2000 lirasını bize kessinler. Karşılığında 
da size ödeme yapalım. Makbuz falan gerekmiyor zaten, fatura alınca...” dediği, 

Tape No:7022, 20.05.2008 günü saat:12.06’da Adnan TÜRKKAN ile Azize FÜSUN 
arasında yapılan görüşmede; Azize F.’un “ŞİMDİ BEN .... KONUŞMUŞTUM İŞTE 
BİLİYORSUNUZ DOKUZ BİN YTL SİZE ULAŞTIRACAM YARIN ÇEV E ALO” 
dediği, Adnan TÜRKKAN’ın “ÇEV DE SIKINTI ÇIKAR MI ACABA YANİ ÇEV İN 
KASANA GELİP ONUN BİZİM ALMAMIZ  NASIL OLACAK ODA Bİ SIKINTI 
OLUR MU” dediği, Azize F.’un “Ha ben ÇEV ile konuştum onlar bana verecekler 
makbuz şimdi makbuz istiyor arkadaşlar şey söylemiştim galiba sizede söylemiş miydim” 
“VERGİ İADESİ VERGİDEN MUAF OLDUĞU İÇİN ÇEV ONLARDAN ALINACAK 
OLAN Bİ BAĞIŞ MAKBUZU ONLARDA ONU DÜŞÜRTÜYORLAR MALUM 
HESAP KİTAP MESELESİ AMA SİZ OYA HANIMLA TEKRAR KONUŞUN BEN 
KESİNLİKLE SİZE AKTARILMAK ÜZERE ALIYORUM ONU” dediği, Adnan 
TÜRKKAN’ın “Anladım yani DÖRT OTOBÜS PARASI ÇOK İYİ OLACAK ÇÜNKÜ 
BİZ OTOBÜSLERE ÖDEME YAPMADIK  dediki dönüşte  yapacağız onlar bekliyorlar 
Cumaya kadar şey verdik” dediği, Azize F’un “Yani ben dört otobüs parası olarak o 
zaman çünkü siz 2400 mü 2500 mü demiştiniz” dediği, Adnan TÜRKKAN’ın “2500 
demiştik” dediği, Azize F.’un “İŞTE 9 OLACAK DEMEKTİR BAKAYIM BUGÜNDE 
BİRİSİNDEN BULABİLİRSEM BİRAZ DAHA ARTIRIRIZ ONU” dediği, Adnan 
TÜRKKAN’ın da “Tamam olmazsa biz tamamlamaya çalışacağız çok sağolun gerçekten çok 
üye oldu ...çünkü LİSELİLER herhangi bi katılamıyorlar çünkü yaklaşık 200 e yakın 
LİSE arkadaşımız vardı bu YÜRÜYÜŞTE onlar şimdi daha da büyüyecekler daha da 
güçlenecekler” dediği, 

Tape No:5322, 17.12.2008 günü saat:13.16’da Hüseyin BUZOĞLU ile Gülseven 
YAŞER’in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Ha şimdi sen Ankara damısın” 
“Şimdi bi protokol hazırlamış BİR PROTOKOL HAZIRLAMIŞ FİGEN HANIM 
HUKUKÇU OLAN BU ŞEYLE GENÇLİK BİRLİĞİYLE” “Beraber onu sana biz hemen 
mail atacaz” “Şimdi bu ısrarla şunu söylüyor biz diyo bunu diyo BOLLUCA ÇOCUK 
Köyünün de hukukçusu o biz burda onları yaptık diyo eee hiç bişi olmaz halbuki oda 
evveliyatı bilmiyo yalnız  geçirdiğimiz olayları” “Şimdi sen bana bu protokolü alınca bi mail 
atsın OYA sana…” “…geçermisin mütalaanın görüşlerine” dediği, H.BUZOĞLU’nun “Tabii 
tabii tabii ki ben bürodayım şu anda aktarabilirler ben hemen değerlendiririm ben onu” dediği, 
G.YAŞER’in “Hemen gönderiyorum şey yapcaz üzerine konuşalım şimdi Türkiye Gençlik 
Birliğine dahil edelim mi etmezsek nasıl yapacaz formül yani senin görüşlerin çok önemli 
ona göre BUGÜN YÖNETİM KURULUNA KARAR ALDIRACAM” “Bu arada kitapla 
ilgili sana ulaşmamış daha kitap” dediği, HÜSEYİN’in “O gün şöyle oldu saat altıya çeyrek 
kala bitirdiler 8:30 ta ben acil çıkmam gerekiyordu hala karar verilmediği için” “O arada kaldı 
öyle bana mail atacaklar ben inceliyecem ama HASAN bey gerekli incelemeyi yapmıştı” 
dediği, 
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Tape No:5323, 17.12.2008 günü saat:16.14’de Hüseyin BUZOĞLU ile Gülseven 
YAŞER’in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Merhaba BENİM 
YANIMDA ADNAN VAR BU TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ BAŞKANI” “Senin 
notları öbürüyle bağdaştırınca daha evvel konuştuğumuz konular vardı hani biz bunu 
vakıf olarak sorumluluğunu almayalım demiştin” “Pansiyon açmak anlamında öylemi 
değil mi?” “ŞİMDİ PANSİYONLARI ŞEYLER AÇSA TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ” 
“BİZDE O ÇOCUKLARA ÖĞRENİM BURSU VERSE SOSYAL YARDIM YAPSAK” 
“Böyle bi sistem bize ters düşer mi?” dediği, H.BUZOĞLU’nun “Yok ters düşmez” dediği, 
G.YAŞER’in “Hımm çocukları da buraya çağırsak bayağı bizim mütalaa yapsak 
çocukları tanısak öyle bi şekilde yani” dediği, H.BUZOĞLU’nun “Hayır bizim vakıf burs 
yönetmeliğimizde nasıl yapıyorsak bursu nasıl veriyorsak aynı sistem biz onlara sosyal 
yardım adı altında verecez” “Aracı işi olmayacak bizim muhatabımız yine öğrenciler 
olacak” dediği, G.YAŞER’in “Tamam yani saptanacak O ŞEYLER ZATEN BİZE KATKI 
YAPAN ŞEYLER BELİRLİ YER O PARALARI YATIRACAKLAR BİZ ONLARA 
GÖRE DAĞITACAZ” “AMA ŞEYİN  TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİNİN OLACAK 
EVLER DEĞİL Mİ?” dediği, H.BUZOĞLU’nun “Yani hiç kimsenin zaten evi değil 
taktir edersinizki bunlar kiralanmış ee öğrencilerin kiralamış oldukları evler olacak 
burdaki…” dediği, G.YAŞER’in “Hımm peki ama o zaman şöyle bişey mesela şeye 
öğrenciler kiralamış gösterilirse yani öğrenciler adına mı kiralanacak evler” dediği, 
H.BUZOĞLU’nun “Yani şöyle söylüyeyim onların şu anda hukuki statüsünü tam olarak 
bilmiyorum ama bir dernek olsa dernek bi öğrenciler için gidipte evler kiralayamaz onlarada 
tavsiye etmem böyle bişey yapmalarını” dediği, G.YAŞER’in “Bizim onlar bunlar bizim 
CUMHURİYET EVLERİ DİYORUZ EVLERE hadi ondan vazgeçtik başka bişey yani 
bunu bi disiplinli sistematik bi hale getirmek çünkü şimdi bide bayağı katkı yapmaya 
başladı veliler e bu 5,6,10 olacak yani giderek” dediği, H.BUZOĞLU’nun “Ama bakın 
Gülseven hanım tekrar söylüyorum siz bunun adına CUMHURİYET EVLERİ DEDİĞİNİZ 
EVLERİN İKİ GÜN SONRA ŞU ANDA HİÇ OLMAYAN BİLMEM NE KARARGAH 
EVLERİ DİYE İDDİANAMEYE KOYUYORLAR” dediği, GÜLSEVEN’in “Yani biz 
herhangi protokol falanda yapmayalım şeyle falan” dediği,  

Tape No:11495, 18.09.2008 günü saat:14.12’de Yusuf…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Yusufcum merhaba canım şimdi şeyle, İstanbula 
geleyim de diyodum hemen de gidelim BİR ZİYARET EDELİM ŞENER PAŞAYI” 
dediği, Yusuf’un “Ünal Yaltıkpınar ile gidiyoruz gelmek ister misin” dediği, G.YAŞER’in 
“Ben burda değilim, ben nerdeyim ya, söylemiyorum yerimi” “ben şeydeyim biliyorsun 
ismini vermiyorum. güneydeyim şu anda” “Tamam şimdi bak ne diyorum. biz güzel bir 
bildiri yayınlayalım,kamuoyuna ve basına verelim, şöyle düşünüyorum  ne dersin şeyde 
şeye bugüne kadar yaptığı hizmetlerle türkiyede gerçekten bir noktaya gelmiş bir 
komutan, çok büyük hizmetleri var, şu anda şeyi belli değil, suçun ne olduğu belli değil 
iddianame hazır değil, en azından yaşı ve rahatsızlığ dikkate alınarak tutksuz 
yargılanmak üzere bırakılabilmesi böyle bir bildiri yayınlamak istiyorum kaleme 
alabilirmisin” “…. ne diyecez biliyor musun biz ÇEV olarak eski bu vakfın genel 
başkan yardımcısı bu ,şuanda  mütevelli üyemiz bu  sahip çıkmamız lazım” “Dışardan 
biri değil bizi üç seneye yakın görev yaptı başkan yardımcısı olarak şimdi şöyle diyelim” 
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“Bak ne diyorum ona biliyor musun, yani bu bir çağrıdır şeye çağrı, yani bu yargıyı 
margıyı şey yapmak değil .. sahip çıkmak, bu hem yaşı itibariyle hemde ortada 
iddianame ve suç belli değilken, yaşı ve sağlığı nedeniyle  bunun şimdi başbakana ve 
cumhurbaşkanın buna hemen devreye girmesi lazım girmediler.” “…ADD den sonra 
bizi ilgilendiriyor bu konu  eski  başkan yardımcısı olduğu için yani bunu yap ondan 
sonra” “Tabi mütevelli üyemiz eski başkan yardımcımız” dediği, görüşmenin devamında 
Yusuf’un “… sular şiddet ile kaynamaya başladı şiddetle, hoş geçmişde de YANILDIK 
BAZI ANAYASA MAHKEMESİNDE  KONUSUNDADA YANILDIK 
KAPATILACAĞINI DA SANIYORDUM ben  yanıldık AMA BU DEFA SULAR İYİ 
KAYNIYOR GALİBA” “AMA EKONOMİ GELİYOR … BUNLARIN CANINA 
OKUYACAK .. MERAK ETME” “…. bu telefonu ben muhafaza edebilirmiyim GİZLİ 
ÖZEL GÖRÜŞMELERİ  BURDAN ARAYABİLECEKMİYİM” dediği, G.YAŞER’in 
“Evet arayabilirsin burdan arayabilirsin” dediği, Yusuf’un “Bende bu akşam  yazıyıda 
yazıyorum” dediği, G.YAŞER’in “… seninle Genelkurmaya teşekkür yazısı yaz demiştik 
o ne oldu” dediği, Yusuf’un “Onu yazdım hazır bekliyor o” dediği, 

Tape No:11608, 23.01.2009 günü saat:20.34’te Yaşar YAŞER ile Gülseven 
YAŞER’in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Ha iyi şimdi bu numara 
gözüküyor mu orda” dediği, Y. YAŞER’in “Görünmüyor hayır” dediği, G. YAŞER’in 
“Tamam isabet o zaman ben şimdi aldım şeyimi ordan arıyorum ...” dediği, Y. YAŞER’in 
“Okudun mu e-mailimi” dediği, G. YAŞER’in “Mail gelmedi canım hala açık şu anda mailin 
gelmedi” dediği, Y. YAŞER’in “bizim arkadaşla konuştum” “Bugün oraya gitti o şeye 
gitti önce Beşiktaştaydı sonra” “... gitti ben dedi devamlı sana bilgi aktarırım dedi” 
dediği, Gülseven YAŞER’in “Önemli ... şeyler hı” dediği, Y. YAŞER’in “Şimdilik bir şey 
yok dedi sakin her taraf dedi ama HER ZAMAN HER AN OLABİLİYOR DEDİ” “HER 
ŞEY OLABİLİR SEN BU MAİLLERE ÇOK AÇIK HER ŞEY YAZMA ÇÜNKÜ 
MAİLLERİ BİLİYORSUN BUNLAR ALIYORLAR BÜTÜN MAİLLER 
KONTROLDEN GEÇİYOR” “bir şey yazma önemli bir şey yazma olur mu” “ne oldusu 
var mı işte o maillerimi okursan anlarsın sen o maili yolluyorum sana her şeyi yolluyorum” 
“TÜRKAN LA KONUŞTUM TÜRKAN FORMUNA GİRMİŞ” dediği, G. YAŞER’in 
“Şey yapmıyorum ben Bike yi aramıyorum çünkü belli olur ararsam şimdi onu ...” dediği, 
Y. YAŞER’in “hayır hiç arama işte ben gereğini yaptım o mailleri de okursan anlarsın” 
dediği, 

Tape No:11531, 27.08.2008 günü Saat:11.47’de Oya..? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Valiliğin ÇEV hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili 
konuştukları ve bu konuda basında çıkan haberlerle ilgili, Oya’nın “vakfın siyaset yaptığına 
dikkat çekildiği belirtildi” dediği, görüşmenin devamında Oya’nın “şeyde var hafta sonu 
cumartesi günü çıkmış yine Zaman da, Poyraz ın gizli görüşmeleri deşifre oldu diyor o 
haberleri biliyor musunuz” “sizin isminiz geçiyor işte Osman Ak, Nuh Mete YÜKSEL, 
eski emniyet müdürü, Hüseyin BUZOĞLU buluşma şeyleri yazılıyor”  “Poyrazın gizli 
görüşmeleri” dediği, G.YAŞER’in “Nerde o yazıyı bana gönderemiyor musun” “Sen 
bunları gazete olarak gönder bana al bir sayfaya öyle gönder” dediği,  
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Tape No:11503, 25.09.2008 günü saat:13.47’de Hamdi Gökhan ECEVİT ile yaptığı 
telefon görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Şimdi bu yazıyı aldım bu çok güzel bir yazı 
kim yazdı yazıyı” “O yazarlara aydınlara Avrupa aydınlarına gönderilecek yazı” dediği, 
H.G.ECEVİT’in “Avrupa aydınlarının yazıyı biz SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
BİRLİĞİ olarak hazırladık yazıyı … Profesör A. E. hanım yazdı” “Ve değişik yollardan 
da onu işte şeye yurt dışındakilere ve yurt içindeki bütün aydınlara ve yazarlara 
ulaştırmak üzere tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına ve dostlarımıza forward ettik” 
“Hayır siz kişisel olarak gönderebilirsiniz yani tanıdıklarınıza ama dostlarınızdan da 
tanıdık mesela ben İngiltere Parlemontasında 3-4 tane adres buldum onlara 
gönderdim”  dediği, G.YAŞER’in “Bu şeye gittiniz mi hani bi şey Amerika daki şey var ya 
Atatürk şeyin Atatürkçü Düşüncenin şeyi” dediği, H.G.ECEVİT’in “Onu zannediyorum 
gönderdi evet gönderdi Ayten hanım gönderdi onları” dediği, G.YAŞER’in “…peki isimleri 
yazıyor muyuz Sivil Toplum Kuruluşlarının” dediği, H.G.ECEVİT’in “Ha Sivil Toplum 
Kuruluşlarının ismini yazabilirsiniz tabi yani o” dediği, G.YAŞER’in “Neden biliyor 
musunuz” “Tek başına gittiği zaman etkin olmuyor” “Ama bütün Sivil Toplum 
Kuruluşları bugüne kadar çalıştığımız hepsinin ismini yazarsak etkin oluyor” “Bunu 
Türkan hanıma gönderdiniz mi” dediği, H.G.ECEVİT’in “Türkan SAYLAN hanıma 
gönderildi” dediği, G.YAŞER’in “Sivil Toplum Kuruluşları artık renklerini belli etmiş 
olurlar böylece” dediği, H.G.ECEVİT in “Zaten bizim rengimiz belli” dediği, 
G.YAŞER’in “Ama olmayanlar var hala” “Çok kritirk günlerden geçiyor Türkiye 
gerçekten” dediği, H.G.ECEVİT’in “Evet yalnız bakın mesela sizin.. bizim bu STK ya 
destek vermediğimiz şeklinde haber verdi yani biz ayrılıyoruz demişsiniz diye bi haber geldi 
ben inanamadım ona ama” dediği, G.YAŞER’in “Ben ayrılıyorum, hayır doğru” “Ama ben 
bunu demek değildir ki sizin bütün etkinliklerinize ÇEV olarak katılıyoruz biz” dediği, 
H.G.ECEVİT’in “İşte yani o onun sebebi niye onu anlayamıyorum ben yani” dediği, 
G.YAŞER’in “ONU ŞU ANDA TELEFONDA SÖYLEMEYİM” “AMA BİR GÜN 
KARŞILAŞIRSAK SÖYLERİM SİZE OLDU MU” “YANİ BEN BUNUN 
KURUCULARINDANIM” “FAKAT BİR ŞEY OLDU YANİ HESAPSIZ Bİ ŞEY 
OLDU .. ama biz bütün etkinliklerini haberimiz olsun” “Biz ÇEV olarak katılırız 
hepsine” dediği, H.G.ECEVİT’in “Evet işte yani orda bir hatta ben işte federasyona 
gidelim diye düşünüyorum ama yani ha tabi böyle kopukluklar olunca biraz moralim 
bozuluyor doğrsunu isterseniz çünkü aynı benzerini” “Aynı benzer mesela TESUD yaptı 1-2 
tane şey yayınladık ismine efendim benden izin almadınız dediler” “Ondan sonra bana bir 
ultimaton efendim biz aynı yolun yolcusuyuz sizinle beraberiz ama ondan sonra bundan sonra 
çıkacak herşeyinizi bizim haberimiz olsun da yazışalım çizişelim o zaman da şey kaçıyor 
yani” dediği, G.YAŞER’in “Yok, yok ÇEV le onları siz bi kere karıştırmayın” “ÇEV bunun 
temel direğiydi” “Yok ama yani şu var biz bu etkinliklerde her zaman varız ama ÇEV 
olarak varız” “ÖBÜRÜNÜ BİLMİYORUM AMA ONLAR ZATEN BUGÜNE KADAR 
BİZ AMA HER ZAMAN YER ALDIK ŞİMDİ Bİ NEDENİ VAR BUNUN 
KONUŞTUĞUMUZ ZAMAN AÇIKLARIM” dediği,  

Tape No:11547, 19.10.2008 günü Saat:22.27’de Hüseyin BUZOĞLU ile yaptığı 
telefon görüşmesinde özetle; H.BUZOĞLU’nun “Yarın program belli olacak yani 
iddianame okunacak mı okunmayacak mı” “Okunmadan devam etmesini isteyeceğiz 
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ama yani sanıklardan veya vekillerden bir tanesi bile hayır okunsun derlerse” dediği, 
G.YAŞER’in “Kemal beyler falan yarın gidiyorlar mı mahkemeye hepsi çıkıyorlar de 
mi” diye sorduğu, H.BUZOĞLU’nun “Tabi yani 1 temmuzdaki alınanlar” “Yani Şener 
beyler ve 23 eylülde ki Tuncay ÖZKAN ve grubu dışındakilerin hepsinin şu anda davası 
açıldı” “Yani iddianamedeki bildirilen 86 kişiyle ilgili yargılamaya başlıyorlar” dediği, 
görüşmenin devamında G.YAŞER’in “…Salı günü benim yönetim kurulu var bu biliyorsun 
dava açılmış..” dediği, H.BUZOĞLU’nun “Muzaffer Y. diye bir savcıda” “Muzaffer Y. 
savcıyla ilglii bir tereddüt yok diye biliyorum” “Sordum ben ne zaman isterse ben sizin 
rahatsızlığınız olduğunuzdan dolayı yurtdışında olduğunuzu söyledim” dediği, görüşmenin 
devamında G.YAŞER’in “Bu arada Ergül le görüşebildin mi” diye sorduğu, 
H.BUZOĞLU’nun “hafta içerisinde onun yazılı savunmasını falan hep sunuldu 
dosyasına” “örgüt üyeliği” dediği, G.YAŞER’in “bunların sonu ... çok kötü hepsi beraat 
edecek muhakkak da ama bu çektikleri tabi yanlarına kalacak” dediği, 
H.BUZOĞLU’nun “Yargılamalar çok uzun sürecek şu anda maksatları hasıl oldu istediklerini 
elde ettiler” “Bundan sonrasını yapacakları tek bir şey var bu sepeti açık bırakacaklar daha 
ben çok kimsenin alınacağını düşünüyorum ama istedikleri yani nereye yönlendirirler nasıl 
yaparlar onu bilmiyorum ama bir taraftan da yargılamayı engelleyecekler bir taraftan insanları 
aldıkları zaman 2 şekilde de amaçlarına ermiş olacaklar hem bu korku şeyini devam 
ettirecekler sindirmeyi”  “Yani yaptıkları bütün sürecin hiç biri hukuki değil zaten” “10 
sayfalık bir iddianame hazırlayacaksınız ve iddianameyi ... bitirseydiniz insanları şu anda 
yargılama yapılırdı” dediği, G.YAŞER’in “BENİM İÇİN DE Bİ ŞEY OLABİLİR DİYE 
BEN DÜŞÜNÜYORUM YANİ Bİ DE ŞİMDİ DAHA FARKLI BİR YOLDAN  AMA 
BEN MEMNUN KALDIM BÖYLE MAHKEME OLSUN DA ÖBÜR TÜRLÜ 
OLMASIN Bİ DE YANİ” dediği, H.BUZOĞLU’nun “Yani şöyle söyleyim bir araya gelince 
de tekrar değerlendiririz ben çok ciddi bir endişe duymuyorum şu anda sizin için” “Bir tek şu 
olabilir yani” “Yani bi araya gelince konuşuruz” dediği, G.YAŞER’in “Peki hadi tamam 
şey yapma hadi” dediği, 

Tape No:11473, 05.07.2008 günü Saat:16.59’da Deniz B. ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “bu numarayı kaydet ve kimseye de verme” “bu son 
yeni alındı çünkü bütün şey öbürleri maalesef ....” dediği, D.B.’nun “Şimdi biz harıl harıl 
şeye bu Cumhuriyet şeyine çalışıyoruz, Cumhuriyet projesine. onu da göndereceğim size 
şeyi … sonuç bildirisini neler yapacağız napıyoruz diye.” dediği ve G.YAŞER’in “Bu 
metni bana daha evvel niye göndermedin. Şimdi ben metni görmeden bizim ismimiz yok 
değil mi orda listede?” “Ama sen onu bi kontrol et şimdi şeye çünkü bu metinde muhakkak 
olmak lazım. çok önemli bir metin bu bir şey dönüm noktası yani hakkaten çok çok güzel 
olmuş. onu bir kontrol et de var mı yok mu bilmiyorum yani ben metni gördüm çok hoşuma 
gitti.” dediği, D.B.’nun “Onu şimdi siteye de vereceğiz. bazı sitelere gönderdim onu eee” 
dediği, G.YAŞER’in “İnternetin dışında basın çok önemli. hiçbir yerde çıkmıyor nasıl olacak 
şey bu ya” dediği, görüşmenin devamınd G.YAŞER’in “Şimdi bak ben sana şeyi 
söylüyorum biz STK içerisinde değiliz” “Ben o yazıyı ciddi yazdım çünkü Ankarada 
şeye çok kızdım çok şey davrandı yani hoşuma gitmeyen davranışlarda bulundu. ben 
öyle şeyi kabul etmiyorum” “Evet evet. onun için ben şimdi yani çok ya bunun 
kurucularındanım ben yani ben o temeli attım başında ama şimdi şöyle biz şey ÇEV 
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olarak muhakkak herşeyi katılırız zaten sen beni biliyorsun.” “Yani bunları sana özel 
paylaşıyorum kimseye de söyleme sana özelce söylüyorum çünkü ben kendisine söyledim 
bunları.” “.. onun için biz yokuz ama bu önemli şeylerdir ÇEV olarak ayrıca katılırız. Türkan 
hanım şeye katıldı mı bildiriye?” dediği, D.B.’nun “hayır. E zaten ben size bir şey 
söyliyeyim mi ben o basın toplantısında herkese kendimi tanıtırken … ben o STK ve ÇEV 
diye de söyledim zannediyorum.” dediği, G.YAŞER’in “Yani bu önemli bir iş açıklama şeyde 
çok kritik günler yaşıyoruz çok” “BUNLARIN YAPTIĞI AYNEN MUHAKKAK 
KARŞILIĞI GELECEK şu anda ellerinde imkan var kullanıyorlar yani hiç kimseden 
de ses çıkmıyor maalesef.” “… ama yine de mücadele ediyoruz şeylere üzülüyorum ya 
Şener beyi yakından tanıyorum adamcağız gidip yazlığında otururdu, oturmadı zavallı 
o yaşında ve bak şimdi sağlığını kaybedecek bilmem ne yapacak” dediği, D.B’nun “Evet 
evet. Türkan hanım galiba hastamıdır nedir bilmiyorum yine ortalıklarda pek yok 
galiba. şeyler bizde yani bu tutuklananlar için de açıklama yapmadı” dediği,  

Tape No:11474, 10.07.2008 günü Saat:14.56’da Serpil  ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Hergün bir acı haber duyuyoruz onun için” “Allah 
sonumuzu hayretsin diyorum” “Yaşar bir kurs mes... bizim çalışmalar devam ediyor işte bazı 
projeler yine Avrupa Birliği nin onun peşindeyiz” “Bi kaç tanesini yürütüyoruz devam ediyor 
yani çalışma fena değil bakma şu anda durumu epey güçlendik epey de destek alıyoruz 
sağdan soldan” “Gayet güzel gidiyor evet ama yani Türkiye nin durumu hakikaten çok 
kritik her an ...” dediği, Serpil’in “Valla o konuştuklarımızı falan hatırlıyorum da” “3 
son 3 yıl ne kadar farklı cereyan edebilirdi” “ Onları dikkate alınsaydı herhalde daha 
farklı gelişebilirdi” “Hepsi böyle şeyde yani o terörize edilen bir şey ekip” “Onlar hep 
yukarı çıktılar sürekli” dediği, G.YAŞER’in “Daha önce bizim başımıza hiç” “Maalesef 
dikkate alınmadı halbuki biz bunu daha 94 te söyledik biliyorsun” “Ama ondan sonrda 
gelişen olaylar var şimdi şey halınde bide en olmayacak şeyler çok acımasız şeyler yapılıyor 
çok acı bişey yani çok acı” dediği, 

Tape No:11475, 14.07.2008 günü saat:20.05’de Oya D. ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “akşam bizim Ankara da ki hukukçumuzu arada” 
“Bir sor bakalım nedir durumlar bir gelişme varmı sen yani şey yapabileceğin bir 
yerden konuş emin olan bir yerden konuş sen ona şöyle diyebilirisin dersin ki bana şöyle 
söyledi telefonun şarjı bitti şöyle bir numara ver ordan seni arasın o” “vereceğin o numaradan 
seni acele bir yerden araması lazım” “Ben seni sonra arayıp sorarım oldu mu” “Ben şimdi 
saat dokuz buçuk on gibi arayacağım şimdi telefonumu kapatıyorum sürekli canım” 
dediği, 

Tape No:11477, 15.07.2008 günü saat:11.42’de Oya…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Alo Oya öbür D. yok mu” dediği, Oya’nın “Reşit Paşa 
nın açılışına gitti Nalan la” dediği, G.YAŞER’in “Şimdi ben sana bi telefonla ordan bir şey 
arayacağım o numarayı kaydet” “FAKSLA ANKARA YA MALUM KİŞİYE” “Oraya 
faks yaz gönder ona da onu hemen iptal et O BENİ O NUMARADAN ARASIN 
HEMEN ACELE” “Ben şimdi arıyorum seni” dediği, 
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Tape No:11478, 15.07.2008 günü saat:11:51’de Oya…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Tamam aldın mı şu metinleri” dediği, Oya’nın “Hı hı 
evet gönderdim” dediği, G.YAŞER’in “Hadi canım hemen onu şey yapıyoruz 
kaldırıyoruz” dediği,  

Tape No:11479, 15.07.2008 günü saat:11:58’de X Bayan ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Yerinde mi Hüseyin bey” dediği, X Bayan’ın “Hüseyin 
bey yok” dediği, G.YAŞER’in “Bir faks gönderdik onu aldınız mı” “Onu vereceksin 
tamam oldu hadi hoşça kal” dediği,   

Tape No:11480, 15.07.2008 günü saat:13:02’de X Bayan ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Daha gelmedi mi” dediği, X Bayan’ın “Yok gelmedi 
henüz” dediği, G.YAŞER’in “Ya bir haber verme imkanı varmı dışardan ama başka bir 
yerden” dediği, X Bayan’ın “Numaranızı veremeyeceğim o yüzden” dediği, G.YAŞER’in 
“Anladım” dediği, 

Tape No:11481, 15.07.2008 günü saat:14.28’de Oya D. ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Afrika toplantısı diye bir toplantıdan ve bu toplantıya gidilemiyorsa bir 
cevap yazılmasından bahsettikleri ve G.YAŞER’in “İkincisi şimdi hani bir şey alınacaktı 
hatta Ankaraya gönderilecekti telefonla beraber ne oldu” diye sorduğu, O.D.’nun “Onu 
Oya halletti herhalde bilemiyorum ama” dediği G.YAŞER’in “İlk fırsatta fakat çok 
ilgisiz bir şey olması lazım isim onu acilen gönderin oraya oldumu” “Ve o evet o ordan 
benim ba başka bir numara benim aldığım numarayla haberleşeceğiz ondan sonra” 
“şeyli resimli bir şey var belki takılmıştır orada bir ajanda içinde görüntü var çok 
önemli” “onları sen şey yaparsın bu kitabı bir an evel ortaya çıkarmamız lazım çok 
önemli” dediği, 

Tape No:11483, 18.07.2008 günü saat:11.23’de Oya…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Şimdi bak bu şeyi arıyorum kitap üzerine çalışıyorum da 
sen şimdi bu gazetelerle ilgili hangilerini bulabildin o eksiklikler sanada geldi değil mi son 
eksiklikler sayfaları falanda var” “Şimdi bak orada Pakistan olayları var gazetelerden hani 
pakistanda işte şey İslam şöyle yaptı böyle yaptı şey öldürüldü karma çıktı Müşerref bilmem 
neydi gazete küpürleri olması lazım onları şimdi bunları sen söyle İsmail yada Burak çok acil 
Burak çok meşgülse İsmail yada sen” “Gazete küpürlerini al Pakistanla ilgili ne varsa tamam 
mı” “Şey yapın Malezya Malezya da olabilir Pakistan Malezya o tür yani İslamlaşan ülkeler” 
dediği ve görüşmenin devamında G.YAŞER’in “Hani ben tip şey için öldürdüm dedi ya 
Baba Müfettiş konuştu bizim için” dediği, Oya’nın “Alparslan ASLAN” “O boşlukları 
doldurdum” Yazı işte Danıştay 2 inci Daire Başkanı ona nokta koymuş bilmiyorlarmış 
herhalde” dediği, G.YAŞER’in “Diyorki ailece biz diyo şey O DİYOKİ BEN ŞEY İÇİN 
ÖLDÜRDÜM TÜRBAN İÇİN ÖLDÜRDÜM DİYO O YAZILAR MANŞETLER 
LAZIM BİZE” “Tabi o gazete ordaki bunları bulup onları sen onları göndereceksin 
gazete küpürlerini” “Sonra başka 28 Şubat süreci ile ilgili şimdi 1997 ve 1998 28 Şubat 
sürecinde bi gazete küp şeyde internette girebilirsin o zamanlada ilgili yani neler oluyor 
şimdi Sincanda biliyorsun İran şeyi geldi Atatürk ile ilgili birşeyler yapıldı filan” 
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“Başlık lazım başlık orda yani 28 Şubat sürecinde ne olduki askerler bunu yapmak 
zorunda kaldılar” “Manşet yani lazım yani” dediği, 

Tape No:11485, 21.07.2008 günü saat:13.22’de Mukaddes…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Nedir durumlar şimdi çok merak ediyorum Şener 
beyi” dediği, Mukaddes’in “Şener çok iyi” “Şener tabi üzgün üzgün üzülmemesine imkan 
yok” dediği, G.YAŞER’in “Peki ben biz avukatla görüştük şeyle Ahmet beyle beraber ziyaret 
etmek istemiş kendisini müsade etmiyorlar mı hala” dediği, Mukaddes’in “Şimdi şöyle 
Kocaeli bele belediye Savcısından izin istememiz lazımmış” dediği, G.YAŞER’in 
“İnanılmaz şekilde üzülüyoruz ama herkes çok üzülüyor herkes onu biliyor ne kadar 
kahraman olduğunu” dediği, Mukaddes’in “Odası Hurşit Paşayla beraber iyiler” dediği, 
G.YAŞER’in “Ben onlara öyle bir şey yaparım bizim arkadaşlarla falanda hep beraber 
gidersek moral olur ona da diye düşünüyorum” dediği,  

Tape No:11534, 28.08.2008 günü Saat:16:13’de Oya..? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Olmazsa canım şeyi koymayalım istersen bu resmi 
yazıyı koymayalım jandarmanın da” dediği, Oya’nın “... koymadım sadece kınamayı 
koyduk” dediği, G.YAŞER’in “Kınamayı k…..oruz jandarma yani resmi yazıyı 
koymayalım” dediği, Oya’nın “Yok resmi yazıyı koymadık sadece ÇEV den kınama” 
“Sema dan o kitapçıkla ilgili olan bölümü koyacağız bir de şey bekliyorum sizden ben 
bu hani camilerde ...” dediği, G.YAŞER’in “A o güzel o yazı onu koy” dediği,   

 Tape No:11491, 17.09.2008 günü saat:15.18’de Oya…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Oya’nın “Şimdi konuştum Hüseyin beyle o bir avukat arkadaşıyla 
birlikte Cumhuriyet Baş Savcılığına bir baktırmış herhani bir şey var mı diye herhangi 
bir şey yok muş burada” “Ama dedim ki ben Gülseven hanıma bizzat kendisi söylemiş 
Fikret bey hani böyle bir şey var diye” “Bunun bundan böyle bir şey yani burdan 
çıkmamış kayıtlar da öyle bir şey ancak bu durumda bekleyeceğiz diyor fakat şu 
yapılabilir diyor Vakıfları arayabilirsiniz diyor vakıfları mutlaka bundan 
bilgilendirilmesi lazım diyor vakıflara sorabilirisiniz diyor valilik size böyle birşey de 
bildirimde bulundu mu diye sorayım mı bu durum da ben” dediği, G.YAŞER’in “Yok 
yok sen sorma onu onu sormada ben şöyle yapayım ben İdris beyi arayayım İdris bey 
den bir haber gelemdi değil mi” dediği, Oya’nın “Yok gelmedi daha gelmedi hı hı” dediği,  

Tape No:11493, 17.09.2008 günü saat:15.27’de Oya…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Oya şimdi konuştum idris beyle” “Fikret beyle 
konuşmuş,fikret bey demiş ki bana demiş Ankara’dan geldi demiş, vakıflardan  geldi 
demiş, biz birşey yapamıyoruz demiş, ama demiş bunlar iftar yemeği yiyorlarmış 
valiyle” “Ondan sonra ben pazar.. vali beye söyleyin demiş,şimdi diyor ben pazar günü 
ben vali beyle konuşucam diyor” dediği, Oya’nın “Hüseyin beye de ben söylim o zaman” 
dediği, G.YAŞER’in “Aynen söyle vakıflarda var, hiç sordurmaya gerek yok beklicez 
şimdi bakalım” dediği, Oya’nın “Gerek yok Ankara vakıflardan gelmiş zaten” dediği, 

Tape No:11494, 18.09.2008 günü saat:13:06’da Oya…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Merhaba canım şimdi Ahmet bey arıyorum benim bu 
telefon herhalde yabancı ya açmıyor telefonu Hüseyinle konuştum” “Bu şey sırasını diyor 
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bırakmanız sizi tamamen suçlu duruma düşürür dava açılırsa çünkü davada szi azletmek için 
açılmış olabilir yani yönetim bunu azletmek için sanki diyorsun ki suçu kabul etmiş 
olacaksınız onun için şu anda kimseye şeye söyleme mütevelli tarihini söyleme bi Ahmet 
beyle konuşacak Hüseyin şey yapalım bir de şimdi bu ŞENER BEYLE BENİM 
GİTMEM LAZIM YÖNETİM KURULUNU TOPARLAYIP ahmet beyi birkere ara 
beni bi arasın bu numaradan o görünüyordur şu numarayı benim numaram veya da 
ver ona arasın oldu mu bu bir” “Evet ikincisi bi bak bakalım akşam falan bi uçak var 
mı İstanbul’a geleyim ordan da yönetim kurulunu toparlayayım Ahmet beyle 
konuşacağım yönetim kurulu olarak gidip seninle ziyaret edelim Şener paşayı gelmem 
lazım yani” dediği,    

 Tape No:11535, 19.09.2008 günü Saat:19:58’de Yusuf…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Bak şimdi benim programı değiştirdim Şener 
paşanın durumu biraz kritikleşmiş ya” dediği, Yusuf’un “Evet simdi haberlerde 
dinledim yarın sabah oraya biz gidiyoruz” dediği, G.YAŞER’in “Ya siz gidiyorsunuz biz 
ben burada uçakta geliyorum bir buçukta şeyden çıkıyorum havaalanından benim 
İsmail alıyor şimdi Ahmet beyi arıyorum sürekli dediği, Yusuf’un “Yok biz döneriz biz 
dört kişiyiz biz kim kim gidiyoruz biliyor musun” “İlhan Evliyaoğlu.. Ünal Yaltırık ve 
Tuncer Topuz” “Emekli büyükelçi dördümüzde mülkiyeliyiz” diyerek hastaneye 
gideceklerini anlattığı ve “jandarma bütün hastaneyi kordon  altına almış” “Nihayet 
İlker paşa adam gibi adam çıkacak inşallah” dediği, 

Tape No:7766, 08.09.2008 günü Saat:17.50’de Ahmet Tuncay ÖZKAN ile 
Gülseven YAŞER’in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; A.T.ÖZKAN’ın “Merhabalar 
nasılsınız” dediği, G.YAŞER’in “Merhaba ben çok iyiyim sizler nasılsınız” “İzliyorum 
şeyleri şimdi geldim hemen yurtdışındaydım ben biliyorsun” “Neler yapıyorsunuz şimdi 
durumlar  iyimi düzeldi mi biraz” dediği, A.T.ÖZKAN’ın “Valla televizyon açtık işte 
Kanal Biz” “O evet Kanal Biz şimdi bide BCP yi kuruyoruz örgütlüyoruz” “BCP 
Bağımsız Cumhuriyet Partisinin örgütlenmesini yapıyoruz” dediği, G.YAŞER’in 
“BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ ŞEY BU MÜMTAZ BEYİNKİNİ Mİ” dediği, 
A.T.ÖZKAN’ın “Mümtaz hocanın partisi evet” dediği, G.YAŞER’in “Ya  fena fikir  değil 
valla öyle İstanbul’da mısınız şimdi” dediği, A.T.ÖZKAN’ın “Hayır Ankara’dayım şu anda 
hafta sonu dönecem İstanbula” dediği, G.YAŞER’in “Peki sonra bi araya gelelim olur mu” 
dediği, A.T.ÖZKAN’ın “Olur memnum olurum” dediği,  

Tape No:11499, 20.09.2008 günü saat:13:40’da Yusuf…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Yusuf’un “Tamam şuanda biz lokantada yemek yiyoruz çıktık 
havadisler yani kötünün iyisi kötüye gidiş durmuş kanama durmuş” “Kanama durmuş 
yoğun bakımda ama henüz daha GATA ya izin vermiyorlar fakat iyi havadis 
HANIMIYLA RAHAT RAHAT OTURUP SOHBET EDEBİLECEK şimdi biz çıktık 
hanımıyla yarım saate yakın sohbet ettik” “Hanımı orda kendisi acilde Jandarma 
koruması altında o çok hoşumuza gitti karısı o açıdan önemli yani korkuyor yani” 
“Pislik yaparlar ...pislik yapar diye Jandarmalar hertarafı sarmış o çok hoşumuza gitti” 
dediği, 
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Tape No:11500, 20.09.2008 günü saat:13.55’de A.A. ile yaptığı telefon görüşmesinde 
özetle; A.A.’in  “Bizim bugün ADD onlarda otobüs tuttular gidiyorlardı şeyden yani 
kalabalık olacaksınız orda” “Pendik Kartal falan ADD ler” “Otobüs tutmuşlardı” 
“Onlarda bugün gidiyorlardı ...” dediği, G.YAŞER’in “Bu arada Nur geldimi hiç” dediği, 
A.A.’in “Yok gelmedi bugün isterseniz arayayım yani tekrar” dediği, 

Tape No:11501, 22.09.2008 günü saat:16:37’de Oya…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Oya’nın “Şimdi bu Cumhurbaşkanına yazdığımız yazının son 
paragrafı vardı ya” “He oraya şimdi en son paragrafın başına Sayın 
Cumhurbaşkanımız sizden toplumu sosyo-kültürel değişimi, ekonomik büyümesi ve 
siyasal gelişmesinde diye devam ediyor cümle değil mi?” “Ha oraya deneyimleri onu 
koyduk ilk başına Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrarladık orada” dediği, G.YAŞER’in 
“Şimdi esasında bir tanede Semra SEZER den istiyorum ben biliyorsun” dediği, Oya’nın 
“: He Semra Hanım’a diğerinkinden hazırladım ben diğer metinden” dediği, 

Tape No:11502, 24.09.2008 günü saat:15.14’de Oya….? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Oya’nın “…Yusuf bey burda Ümit beyle konuştu arkadaşıymış” 
“Yani cuma günü böyle böyle görüşmeye gideceğim dedim kendisine” “Ondan sonra 
bende bi arayayım konuşayım dedi çok iyi tanıyorum kendisini dedi aradı yarına 
çektiler günü yarın üçte gidiyoruz” dediği, G.YAŞER’in “Çok önemli aman hiç telefonda 
konuşmayın sakın” dediği, Oya’nın “Yusuf bey de gelecek” dediği, G.YAŞER’in “çok 
güzel bundan daha güzel haber olamaz bakalım ne diyecek” dediği, Oya’nın “raporuda 
gösterecek bize yani” “...rapor yazacakmış hı hı şeyse bir suretini de alırız” “Zaten 
vermeleri gerekir diyor gerekir de diyor ben yazışma dosyasını da aldım” dediği, 

Tape No:11541, 24.09.2008 günü Saat:18.23’de Hüseyin BUZOĞLU ile yaptığı 
telefon görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Ya nasıl vaziyetler” dediği, H.BUZOĞLU’nun 
“Değişen bir şey yok tabiî ki bu ancak herhalde önümüzdeki hafta pazartesi falan 
netleşir ne olacağı” dediği, G.YAŞER’in “Şey için TUNCAY İÇİN BİR BİLDİRİ 
YAYINLAMAKTA YARAR VAR MI NE DERSİN yoksa şimdi ses çıkartmayalım mı 
biraz bakalım mı” dediği, H.BUZOĞLU’nun “Sizin açınızdan şu anda çok doğrudan 
değil diye düşünüyorum” dediği, G.YAŞER’in “Anladım Saygı ÖZTÜRK ün kitabını 
okudun mu” “Onu okuma ama şey okumanda yarar var çok önemli çünkü Ergünle 
filan Ergün nün şeylerini filan da almış ifadesini” dediği, 

Tape No:11536, 25.09.2008 günü saat:16.33’de X Bayan ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; X Bayan’ın “He geldim Ümit beyin yanından Yusuf Bey biraz daha 
kalmak istedim” dediği, G.YAŞER’in “Çok ayrıntıyı anlatmada genel olarak nasıl” dediği, 
X Bayan’ın “He he şey açılan dava yok zaten” “Dava açılamıyor onlar açma yetkisi 
yokmuş dava şeyin” “Davayı ancak şeyler bildirmişler işte Maliyeye Emniyete İçişleri 
Bakanlığına Ssk ya” “Siyaset konusunda da araştırmış şey ilgili kişi siyaset yapıyor 
Vakıf hani” dediği, görüşmenin devamında X Bayan’ın “Yani bir sürü farklı yönden 
sigortaya işte Beşiktaş’a da çalışan vardı bi iki ay ücret verdik bir iki ay emekli ücret 
bordosunda” “Gönüllüler işte gönüllülük arz ediyor sigortalı çalıştırmıyorlar şeklinde iste 
temizlik yapan kişilerin süreklilik arz ediyor vergi kaçıyor gibi ee Çevpadan kart  satışlarını 
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Çevpa’dan yapıyoruz ya bir kısmını bir kısmını da Vakıftan yapıyoruz” “Evet ona demişler ki 
işte vergiden kaçırmak için Vakıftan satış yapılıyor dedim ki onlar burs bağışı  hani madalyalı 
kart” “Satıyoruz burs veriyorlar o sadece bir tane kart veriyoruz zaten mali değeri yok ki bir 
tane kartı bir yıllık burs veriyor ben nasıl Çevpa’dan yapayım onu mecbur onu vakıftan 
yapacağım tabi işte Maliyeye bildirmişler” dediği,  

Tape No:11542, 04.10.2008 günü saat:20:48’de Hüseyin BUZOĞLU ile yaptığı 
telefon görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “VARMI Bİ GELİŞME” dediği, 
H.BUZOĞLU’nun “20 Ekimde işte Dava Duruşma olacak onu bekliyorum bende” dediği, 
G.YAŞER’in “… şu sırada ben şey diyorum bunlar yine bu Bayram sonu bi azabilirler 
diye düşünüyorum , şeye Davaya olan süreye kadar” “onun için ben diyorum bi şey 
yapayım TEKRAR Bİ TEDAVİYE GİDEYİM BU ARADA” “HER İHTİMALE KARŞI 
KONTROL İÇİN GİDECEM” dediği, H.BUZOĞLU’nun “Anladım zaten sanıyorum 
öncesinde size böyle bişey söylenmişti kontrol için” dediği, G.YAŞER’in “Evet evet onun 
için yani bi gitmekte yarar var diyorum çünkü şeydir bunlar biliyosun” dediği, 
H.BUZOĞLU’nun “Hayır sizi o kontrole çağırdıktan sonra gitmemenizde yanlış olur” dediği,  

Tape No:11504, 16.10.2008 günü saat:11.41’de Yaşar YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Y.YAŞER’in “ben en son oraya giden sizin ahbabınız 
televizyoncunun avukatıyla konuştum 22 SAATLİK BİR SORUŞTURMADA HİÇ NE 
SORULDU NE ADI GEÇTİ HERHANGİ BİR TEHLİKE YOK DEDİ” dediği, 
G.YAŞER’in “Haftasonu burda olacakmış ben dedim yokum ama benim arkadaş burda 
dedim burda olacak muhakkak temas kurar” dediği,  

Tape No:11506, 17.10.2008 günü saat:22.02’de Yaşar YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Y.YAŞER’in “Hayır ben uçağımı değiştirdim Antalya üzerinden 
Türkan’la Erdoğan’la şeye geldiler Alanya’ya gelmişler bende Antalya’dan değiştirdim 
onların yanına geldim yarın sabah Antalya’ya gidiyorum şey Adana’ya” “Türkan ne 
zaman geliyorsun dedim dediki biz şeyle Gülsevenle konuşup ondan sonra dedi karar 
vereceğiz dedi kaçında gelecem bilmiyorum dedi” dediği, G.YAŞER’in “…. Yaşar bak 
bugün Mahkemeden karar gelmiş felaket davayı açmışlar ve o kadar ağırmış ki 
suçlamalar rezalet” “… bizim Vakfı kapatmak için” “bizim benim Azlimi Muhasebenin 
bilmem nesini Vakfın kapatılmasını AMA BEN ONLARI ERGENEKON OLMASINDA 
BUNU NASIL OLSA BAŞARIRIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM” “YANİ ERGENEKON 
OLMASINDA BUNLARIN NASIL OLSA MAHKEMEYE GİDECEK HİÇ ÖNEMLİ 
DEĞİL CANIM” dediği, 

Tape No:11509, 04.11.2008 günü Saat:12.13’de Oya…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Oya’nın “Evet bu kadın vardı çalışmak isteyen hani” “O yarın dün 
Yusuf bey arkadaşıyla konuştu onu da onunla telefon açtırdık konuşturduk o bayanı” dediği, 
G.YAŞER’in “Çok önemli hı hı” dediği, Oya’nın “Fakat gec kalamayacağını söylemiş” 
dediği, G.YAŞER’in “Olmaz ki” dediği, Oya’nın “Hastada bakılmaz başka türlü diyor onlarda 
yani o öyle” dediği, G.YAŞER’in “Bak sen ne yap biliyormusun Leyla hanımı ara yada 
ben Leyla hanımı arayayım” Leyla hanımın cep telefonu nu  sen bana ver ben Leyla 
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hanım bu işe bir şey bulsun çok önemli diyelim bunu yapılması sakın telefonlarda falan 
herhangi bir fazla ...verme ver bakayım bana” dediği, Oya’nın “542 213 77 66” dediği, 

Tape No:11539, 20.11.2008 günü saat:09.43’da Figen…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’İN “… biliyorsun dava mava gittim konuştum henüz daha 
sonuç belli değil” “Bu 8 kişi gelmişti ya bizi denetime” “Onlar şey yapmışlar suç 
duyurusunda bulunmuşlar” “Vakıf bir siyasi parti gibi davranıyor eleştiriyor iktidarı 
diye” “İşte bildiriler işte bilemem ne yapmışlar falan filan İstanbul Valiliği de savcılığa 
göndermiş” “HÜSEYİN BEY GİTTİ BULDU BİLMEM DOSYAYI FALAN” “BEN 
GİTTİM ŞEYLE KONUŞTUM SAVCI BEYLE” “Durumu ANLATTIM  ÇOK İYİ 
GEÇTİ AMA TABİ YUKARIDAN BİR BASKI GELMEZSE ŞEY YAPMIYORUM 
SANMIYORUM AÇILACAĞINI” dediği, Figen’in  “Ama olsun biz yönetim kurulu 
üyesi  olarak ta bunları ben de hukukçuyum gerekirse devreye girerdim gerekeni 
yapardım hiç bana Oya herşey için arıyor onlar için arıyor onlar için bilgi vermedi” 
dediği, G.YAŞER’in “Şimdi neden biliyor musun NEYSE ŞİMDİ BEN SANA 
ANLATMAYAYIM TELEFONDA” dediği, 

Tape No:11546, 20.11.2008 günü saat:18.37’de Hüseyin BUZOĞLU ile yaptığı 
telefon görüşmesinde özetle; H.BUZOĞLU’nun “…Ergün ün pazartesi günü ifadesini 
alacaklar” dediği, G.YAŞER’in “ÇOK ÖNEMLİ İNŞALLAH O DA ÖBÜRÜ GİBİ ŞEY 
YAPAR YANİ BERAAT EDER” “ben bi kitap yazdım biliyorsun bu Ufkun Ötesinde 
Ne Var diye” “Bu 250-300 sayfalık bişey oldu yalnız biz bu ... yaparsak dağıtımını 
yapamıyoruz bütün kitaplar öylece kalıyor biliyorsun” “BİZİM ŞEYİN ERGÜN ÜN BU 
YAYINEVİ HANGİ YAYINEVİYDİ” diye sorduğu, H.BUZOĞLU’nun “Togan 
Yayıneviydi” dediği, 

Tape No:11510, 22.11.2008 günü saat:17.03’da Yaşar YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Pazartesi gönderme o adamcağızı hiç bir şey çünkü o 
telekomun bir elemanı fakat masanın üzerinde Zaman gaetesi var ve ona bağlandığım 
zaman bütün her şey ondan geçiyor biliyorsun modem ona bağlandığı zaman onun için 
dedim ki bensen şimdilik kalsın da biz sana haber veririz dedim şey diyor abla diyor o 
sanki iyilik olsun ben herşeyi burdan takip ederim sen hiç merak etme diyor ...istediğim 
gibi birisi yani bu telekom tamamen bunların elinde telekom tamamen dincilerin elinde 
özelleştirdiler yani ordan her nasıl biliyor musun ordan bir yere girdi ben şimdi sizin 
numaraya bakayım sahibi kim dedim herkese girip bakabilir mi ben bakarım dedi  
girdi bektı Yaşar YAŞER herşey ellerinin altında dediği, Y.YAŞER’in “Neyse konuşma 
fazla telefonda tamam anlaşıldı tamam” dediği, 

Tape No:11512, 24.11.2008 günü saat:19:21’de Yaşar YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Ben baş kısmını kaçırdım ne dedi başka?” dediği, 
Y.YAŞER’in “İşte şey Ergün Poyraz çok sert bir şey yaptı nedir o müdafaa yaptı ondan 
sonra o İsmail Yıldız denen çocuk” dediği, G.YAŞER’in “Aaaa! yaparlar bunlar bak 
kendilerini bile biliyor musun onun için birbirlerini harcıyamıyorlar mesela bu biliyor sanayi 
bakanı neler oldu hiç aldırış bile etmedi adam ellerinde belgeler var herhalde diye aaa rezalete 
bak ya neyse inşallah şeyi aramaya korkuyorum şimdi aramayayım Hüseyin’i falan” dediği,  
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Tape No:11515, 27.11.2008 günü Saat:14:29’da Yaşar YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Y.YAŞER’in “Şeyi ne yaptın 20 bin lira meselesini?” “Hüseyinin 
söylediği” dediği, G.YAŞER’in “Hah bak şimdi o neymiş 22 milyarmış 12 milyarı 
kendisine aitmiş 10 milyarı bize ait” “Şimdi 10 milyar bulucaz” dediği, Y.YAŞER’in 
“Şahsının mı vakfın mı senin?” dediği, G.YAŞER’in “Yok şahsın şahsın bu vakfınınki 
ayrıymış bu dava tamamen samanyolunda açılan şeymiş ve diyor ki yani inanılmaz bu 
davalar hep diyor kazandığımız davalar birer birer nasıl yapıyorlar bu işi ben 
anlamıyorum yani nasıl yapıyorlar anlamıyorum” dediği, Y.YAŞER’in “Yok canım bu 
şey zaman gazetesi fethullah çok kuvvetli çok” dediği,  

Tape No:11517, 18.12.2008 günü Saat:20:11’de Ayça…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Nasıl annen neler yapıyorsunuz” dediği, Ayça’nın “İyiler 
Hastanedeler ondan sonra” dediği, G.YAŞER’in “Şimdi ziyaret müsait mi Ayça ben 
muhakkak gidip ziyaret etmek istiyorum Şener Paşayı” dediği, Ayça’nın “Tabi tabi 
gelebilirsiniz” “Gata Haydarpaşada Haydarpaşa Gata hastanesinde” dediği, G.YAŞER’in 
“Biz Yaşarla berber bi 5-10 dakika ziyaret ederiz” dediği,  

Tape No:11520, 19.12.2008 günü saat:15:13’de Yaşar YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Y.YAŞER in, ekonomik sıkıntılardan dolayı Arzu, Gönül,  Mustafa gibi 
bazı şahısları işten çıkartacağını anlattığı, G.YAŞER’in “Ya belki Caralinle konuşsanız 
destek Yaşar yapma yahu yıkım yani onlar için” dediği, Y.YAŞER’in “Öyle ama öyle yok 
kararı yok Caroline yolluyor yo Nevzat geldi Caroline nin talimatı yok işin içinden 
çıkamıyoruz ya işte böyle” “telefonla konuşacak gibi değil yani” “BİZİM HALİ 
HAZIRDA 300 MİLYAR AÇIĞIMIZ VAR GELECEK SENEDE 550 MİLYAR 
AÇIĞIMIZ VAR YANİ MAAŞLARIN KARŞILIĞINDA 3 MİSLİ ŞEY BULMAMIZ 
LAZIM PARA BULMAMIZ LAZIM şeylerden geliyor faizlerden geliyor 300-400 
milyon gerisi nerde holding diyorki biz size veriyorduk her sene 200-300 milyon ama bu 
sene veremeyeceğiz diyor e ne yapacağız o açığı nasıl kapatacağız yani ana sermayeden 
yiyemeyeceğimize göre küçüleceğiz besbelli bişey” dediği, 

Tape No:11553, 07.01.2009 günü Saat:10:32’de Oya…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “haber verdin hemen açtım şeye”  dediği, Oya’nın 
“evet ben o diğer kişinin telefonunu vereyim mi” “Ankara” “0 312,.. Ev bu 220 .. 03 12” 
“Cep yok ev var bende” “Bugün henüz herhangi bir şey yok şimdi Denetim Kuruluna 
şey yapacağım işte yazılı çağrı yapacağım” dediği, G.YAŞER’in “Mediha hanıma telefon 
geldiği zaman de ki telefon etti katılamayacak şeye toplantıya de” dediği,  

Tape No:11554, 07.01.2009 günü Saat:11:20’de Oya…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “YÖNETİM KURULUNU İPTAL ET YARINKİNİ” 
“SON DURUMU ÖĞRENDİN Mİ” dediği, Oya’nın “son durum Cihan bey aradı” 
“Ankarada şeyle o arkadaş berabermiş şuanda” dediği, G.YAŞER’in “KEMAL YAVUZ 
GÖZALTINDA.. ŞİMDİ BAK BANA ERZURUM GİDİŞ DÖNÜŞ BİR UÇAK BİLETİ 
AL HEMEN BU AKŞAM” “DÖNÜŞ AÇIK KALSIN”  “OLMAZSA KARS TAMAM” 
dediği, 
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Tape No:11525, 07.01.2009 günü Saat:12:55’de X Bayan ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Bileti akşam sekiz buçuğa alma ihtimali var mı beş 
saat olmadı daha bir sorsana onlara” “Sekiz buçukta var dedin ya bilet” “Yani ben 
cipteyim çıktım şimdi ona göre” dediği,  

Tape No:11527, 07.01.2009 günü Saat:13:48’de Metin…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Bak yukarıya çık benim o şeylerden valizlerden büyük 
bir valiz çıkartın ben şeye geliyorum eve geliyorum” “O BÜYÜK İKİ TANE BÜYÜK 
VALİZ ÇIKARTIN BANA BEKLEYİN GELİYORUM BEN” “HEMEN BOŞALTSIN 
ONLARI GELİYORUM” dediği, 

Tape No:11528, 07.01.2009 günü Saat:15:52’de İsmail…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Hepsini bırak acele gel hemen çıkmamız lazım kalsın 
öylece” “Hemen hemen çık hadi canım” dediği, 

Tape No:11543, 07.01.2009 günü saat:14.43 da Yaşar YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Y.YAŞER’in “Şimdi BİLETİ ALDIM” “O Hotel Radison bu 
İskindandinav Havayollarının Oteli yanlız 3km mesafedeymiş” dediği, G.YAŞER’in 
“Şimdi ben yani  hiç bişey yapmadan öylemi Atlantadanda direk hemen oraya 
gidiyorum” dediği, Y.YAŞER’in “Biletde öyle Panama citye kadar” dediği, G.YAŞER’in 
“Tamam ÖBÜR TELEFONDA GİZLİ TELEFON DİYE KONUŞMA ONLAR ŞEY 
OLACAK, ÖBÜR TELEFONA BAKARMISIN DERSİN TAMAM ARARIM” dediği, 

Tape No:11529, 07.01.2009 günü Saat:17:31’de Yaşer YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Maalesef ee Pariste iniyorlar bütün şeyleri eşyaları 
tekrar bindiriyoruz ama neise artık hadi oraya indiğim zaman sizi ararım” dediği, 
Y.YAŞER’in “Şimdi bizim bileti veren çocuk aradı Vize yok var dedim vize varsa otele 
gidemez dedim yok vize yok dedi inşaallah onu bir kontrol hayır sana söylemedilermi  ya 
vize varmı yokmu El Franst da” “Olsa söylerlerdi olsa söylerlerdi tamam sen girdin yani 
içeri” “Şeyi ara bizim şeyi Ciciyi ara ciciyi” dediği, G.YAŞER’in “Ben orda arayayım mı 
şimdi onları” dediği,  

Tape No:11555, 10.01.2009 günü Saat:18:21’de Yaşar YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “nasıl vaziyetler var mı başka bir gelişme” diye 
sorduğu, Y.YAŞER’in “GELİŞME YOK TUNCER KILINÇ IN ŞEYİ BAŞLADI 
SORUŞTURMA… O KADAR SÖYLEDİ BAŞKA BİR ŞEY SÖYLEMEDİ YOK” 
dediği, G.YAŞER’in “şeyi sorgusu filan filan söylediler mi” “Hüseyin le ilgili bir şey” “Sen 
bizim cicilerle konuştunmu biliyorlar mı burda olduğumu” dediği, Y.YAŞER’in “Biliyorlar 
herşey normal boş ver tamam” dediği, G.YAŞER’in “Pekala canım Türkanda iyi daha 
iyice şimdi” Türkanda  çok sevgileri var” dediği, 

Tape No:11556, 17.01.2009 günü Saat:20:24’de Yaşar YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Y.YAŞER’in “Oraların kraliçeşi iyileşmiş artık öyle duyuyoruz” 
dediği, G.YAŞER’in “Türkan nerede kiminle konuştun ki Türkan gitti bugün dışarda 
öğle yemeği var sen nerdesin” dediği, Y.YAŞER’in “Şimdi enteresan olan şu bu BİZİM 
ANKARADAKİ OLAN ARKADAŞ TUTUKLANDIĞI ZAMAN İKİ TELEFONUDA 
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ALMIŞLAR, BENDE ONDAN HABERİM YOK O TELEFONA MESAJ BIRAKTIM 
SENİN NUMARANI BIRAKTIM” dediği, G.YAŞER’in “AH İNANMIYORUM, 
FELAKET” dediği, Yaşar YAŞER’in “değiştireceksin kartı” dediği, G.YAŞER’in “Kartı 
değiştiremem numarasını numara şey 25 dolar” dediği, Y.YAŞER’in “O zaman  ... oradan 
bir şey konuşmayacağız demektir” dediği, G.YAŞER’in “çok önemli ya bende onu onun 
için şey yapmıyorum bak nasıl görüyor musun almışlardır benim hemen numara almam 
lazım olmaz canım herseyi onunla konuşuyor çünkü başka şey olmaz” dediği ve karşılıklı 
yazdıkları emaillerden bahsettikleri, devamında G.YAŞER’in “Ama benim hemen Yaşar bu 
numarayı değiştirmem lazım önemli çok iyi söyledin çünkü çok önemli görüyorsun nasıl 
iz sürüyorlar öbüründen neyse dert değil  bir tane numara alır onu şey yaparız onu koyarım 
ben” dediği, Y.YAŞER’in “Senin  tedavin bitene kadar orda biraz daha kalacaksın öyle 
konuş” dediği,  

Tape No:11552, 18.01.2009 günü Saat:20.30’da Yaşar YAŞER ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “…. şimdi hani bir yerden bi onu almıştık ya 
Ankaraya göndermiştik” “Şimdi onu tabi döndü geldi o şimdi şeydi kızı gelmişti ... 
seyahatten onu verme durumumuz olabilir mi, nasıl yapacaz sakın telefonlarda 
herhangi bir şey söyleme başka bir yerden arıyo o” dediği, Y.YAŞER’in de bir ödeme 
yapamayacağını, bunun imkanının olmadığını anlattığı, G.YAŞER’in “hayır onun öbürünü 
şey yaptık öbür tarafını … bunu değil daha evvel gönderdinya sen onu dedi o öbürünü 
başka bi yerden aradı beni burdan sakın sakın şeyden konuşmayalım” dediği, 
Y.YAŞER’in de şahsın kendisi ile konuşacağını söylediği, G.YAŞER’in “Hayır beni dinle 
bi dakika … numarasından çok farklı bir yerden arıyor … sakın konuşmasın dedi, sen 
şimdi bana söyle tahmini ne zaman yapabiliriz bunu” “Şeyden satış matış olamıyomu 
Zekeriyaköy den” dediği, Y.YAŞER’in olmadığını, bahsi geçen şahsın biraz daha beklemesi 
gerektiğini söylediği, 

Tape No: 6082, 09.04.2008 tarihinde saat:16.35’te Mehmet Şener ERUYGUR ile 
Oya…? (ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI -KOCATEPE MAH FERİDİYE CD NO:53 / - 
BEYOĞLU) ile yaptığı görüşmede özetle;  Oya’nın “Merhabalar Oya ben vakıftan” dediği, 
Mehmet Şener Eruygur’un “Oya hanım merhabalar” dediği, Oya’nın “Merhabalar Gülseven 
hanımla Yaşar bey onlar yurt dışındalarda sizi aramışlar ulaşamamışlar benim 
aramamı istediler bu son gelişmelerle ilgili merak ettiklerini sölediler her hangi bir şey 
yani var mı diye bi merak ediyorlar” dediği, Mehmet Şener Eruygur’un “Ne zaman 
geliyorlar” dediği, Oya’nın “Sanıyorum biraz bi müddet daha ordalar yani önümüzde ki hafta 
olabilir mi bilemiyorum ama bi şey sölemedi kesin” dediği, 

 Tape No: 6001, 11.02.2008 tarihinde saat 21:12’de Mehmet Şener ERUYGUR/Ali E. 
ile Gülseven YAŞER’in yaptığı görüşmede özetle; Mehmet Şener Eruygur’un “Ali beyi 
veriyorum siz buluşma şeklini bi anlaşın aranızda” dediği ve görüşmeye Ali E.’ın devam 
ettiği, Ali E.’ın “ben Ali E. nasılsınız” dediği, Gülseven Y.’ın “Buyurun Ali bey biliyorum 
teşekkür ediyorum şimdi yarın akşam 11 de Danıştay başkanı Sumru hanımla 
randevumuz var” dediği, Ali E.’ın “Saat 11 de” “Nasıl planladınız gelmeyi” dediği, 
Gülseven Y.’ın “Şimdi biz yarın sabah 8 uçağı ile geliyoruz arkadaşlarla birkaç tanesi uçakta 
olacak ben getireceğim öbürleri de orada olacaklar ama biz şöyle yapalım 11 e çeyrek kala ya 
da 20 kala orada buluşalım” dediği, Ali E.’ın “o zaman Danıştay’ın önünde öyle mi” dediği, 
Gülseven Y.’ın “Danıştay’ın evet başkan özel kalemde de buluşabiliriz çünkü randevumuzu 
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var zaten şimdi Danıştay binası tam olarak nerede Ali bey” dediği, Ali E.’ın “Danıştay binası 
Sıhhiye’de Sıhhiye Orduevini biliyor musunuz” “Orduevinin hemen bitişiğindedir” “Orduevi 
ile Danıştay arasında bir şey var yol yani sokak var”  dediği, Gülseven Y.’ın “Tamam 
hatırladım şimdi Ali bey” “Özel kalemde bekleyebiliriz biz 15 çeyrek şey 20 kala orada 
olalım” dediği, Ali E.’ın “Ben sizi orduevinden” dediği, Gülseven Y.’ın “Şeyden Sivil 
Toplum Kuruluşları birliği geliyoruz diyoruz size de bütün programı fakslattırıyorum 
yarın bizim sekreterle konuştum şimdi” “13:30 da da Yargıtay başkanına gidiyoruz saat 
14:00 te de başsavcıya gidiyoruz Yargıtay başsavcısına” dediği, Ali E.’ın “Efendim şöyle 
yaparsak bir kere Danıştay da buluşalım sonra konuşuruz” dediği, Gülseven Y.’ın “Sonra 
programımızı konuşalım çok teşekkür ediyorum” dediği, Ali E.’ın “Danıştay’da şöyle 
buluşalım 10:45 te ben Danıştay’ın özel kaleminde beklerim sizi” “Yanımda şey Bilim 
Danışma Kurul başkanımız emekli gelmiyor mu bizim bir arkadaşında gelme ihtimali vardı 
da” dediği, 

Tape No:11614, 01.04.2009 günü saat:05.55’te Yaşar YAŞER ile Gülseven 
YAŞER’in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “sen şeyi öğrendin mi Yaşar bu 
yer ayrılmış mı bakacağım çocuklarla konuşacağım diye” dediği, Y. YAŞER’in “Hiç ben bir 
saniye vaktim olmadı sabahlara kadar uğraştım aç kendin bul onu yap” “Ben oraya 
balket diye söyledim senin için” “Hayır balket işte o şey işte önünde oturan olmayan” “Evet 
malesef benim rezarvayonu değiştirtdiler” “Adam akıllı bunaldım eee bizim arkadaşla o 
şeyden gelirken Erdun’un ordan gelirken yemek yedik şeyde Yeşilköy’de sana hem 
Türkan’ınkini verdim hem seninkini verdim seni arayacak 10 DAKKA SONRA 
TÜRKANDAN ARAYACAKSIN ÖYLE AYARLADIK BAŞKA BİR TELEFONDAN” 
“diyecek ki öbür telefondan arıyorum diyecek öbür telefondan arayacak” dediği, G. 
YAŞER’in “Nedir yani herhangi bir şey söylüyor mu” dediği, Y. YAŞER’in “Yok 
söylemiyor ama hala bir tereddüt o biraz daha bekliyelim” dediği, G. YAŞER’in 
“Birşeyler var herhalde onda da onun için şey yapıyor” dediği, Y. YAŞER’in “HAYIR 
HAYIR BİR ŞEY YOK AMA OLMASI LAZIM DİYOR ÇÜNKÜ DİYOR BU KADAR 
BOŞ BIRAKAMAZLAR DİYOR” dediği, G. YAŞER’in “Ya biliyorum” dediği, Y. 
YAŞER’in “Benim de ismim çıktı biliyorsun” “Hürriyet gazetesinde” “başta Karadayı paşa 
olmak üzere 160 kişinin eş ve akrabalar diyor eee adlarına kiralık kasa var mı yok mu onun 
tetkit edilmesi üzere talimat verilmiş bankalara” dediği, G. YAŞER’in “Yani beni takip 
ediyorlar benden dolayı mı” dediği, Y. YAŞER’in “4’ünde teslim edecem yönetimi ne 
haliniz varsa görün diyecem zaten gelebildiği yere geldi” dediği, G. YAŞER’in “İnalın 
çok fazla votkası var diyor zor olacaksa bana da getirmesin diyor Türkan ama sen 
onlara helvayla bide bu Pelitten şey nedir o neydi adı unutuyorum” dediği, 

Tape No:011596, 29.03.2009 günü saat:07.53’te Yaşar YAŞER ile Gülseven 
YAŞER’in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “bu son haberi duuydun değil 
mi zaman gazetesinde” “bende şimdi konuşamıyorum onunla onun dışında bir şey 
yapmak lazım çünkü bunlara yapıyoruz fakat bunlar bak şeye sokuyorlar bu işi efendim 
iddianameye giriyor çünkü beraber çalışıyorlar Savcılarla zaten” “keşke yüzyüze 
görüşebilsem de onunla bir ben başka bir yerden ordan arasa bazı şeyler soracağım” 
dediği, Y.YAŞER’in “İşte pazartesi görüşeceğiz buraya geliyor” dediği, G.YAŞER’in “biz 
seninle çok konuştuk buradan kesin bunu biliyorlardır” “bu benim cep numarama 
...konuştuk onuda biliyorlardır BUNLAR KORKUNÇ HEPSİ BU KONUŞMALAR 



	   124	  

KARŞIMIZA ÇIKACAK BUNLAR O KADAR HAİN Kİ şu Çetin paşanın yazısını 
okudun değilmi” dediği, Y.YAŞER’in “Sen emaille imaille düşündüklerini yazsana” 
dediği, G. YAŞER’in “ay yazamam bunların hepsini takip ediyor onlar hepsini ne birkere 
Hüseyin neyleri telefonları kesin seninki de dinleniyor” dediği, 

Tape No:5325, 22.12.2008 günü saat:12.48’de Hüseyin BUZOĞLU ile Gülseven 
YAŞER’in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; G.YAŞER’in “Nedir sen okuyabildin mi 
şeyi  bakabildin mi?” dediği, H.BUZOĞLU’nun “Henüz daha ban göndermediler Cihan 
beye de ulaşamadım” dediği, G.YAŞER’in “…CD gelmedi sana o zaman” dediği, 
H.BUZOĞLU’nun “Yok CD olarak gelmedi” dediği, G.YAŞER’in “Çünkü  bu benim kitap 
halinde  bende bazı  düzeltmeler gerekiyor ama CD li olmayabilirmiş” “CD gelmiş ki 
sonucu alalım  ben biran evvel  hemen yılbaşı sonrası çıksın istiyorum şey” dediği, 
H.BUZOĞLU’nun “Yok yok tabiki ben takip ediyorum şimdi” dediği,  

 

g-Örgütsel İrtibat; 
Mehmet Şener ERUYGUR’un kullandığı 2163465351 numaralı telefon ile Gülseven 

YAŞER’in kullandığı 2122992912 numaralı telefonların irtibatlı olduğu,  

Mustafa Ali BALBAY’ın kullandığı 3124423050 numaralı telefon ile Çağdaş Eğitim 
Vakfı adına kayıtlı 2123611085 ve 3124252468 numaralı telefonların irtibatlı olduğu,  

Tunç AKKOÇ’un kullandığı 5358740687 kayıtlı numaralı telefon ile Çağdaş Eğitim 
Vakfı adına kayıtlı 2122976979 ve 5335457040 numaralı telefonların çeşitli tarihlerde irtibatlı 
oldukları, 

Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU’nun kullandığı, 5323570781 numaralı telefon ile 
Çağdaş Eğitim Vakfı adına kayıtlı 5335457040, 5336665652 ve 5323570781 numaralı 
telefonların değişik tarihlerde irtibatının olduğu,  

Mehmet Adnan AKFIRAT isimli şahsın kullandığı 5556655050 numaralı telefon ile 
Çağdaş Eğitim Vakfı adına kayıtlı 2122976980 numaralı telefonun irtibatlı olduğu,  

Adnan TÜRKKAN’ın kullandığı 2122934242 ve 5396033828 telefon ile Çağdaş 
Eğitim Vakfı adına kayıtlı, 2122976979, 2122976980, 2122976981 5336665572, 
5335457040,  2122976979 ve 5336665652 numaralı telefonların çeşitli tarihlerde irtibatlı 
oldukları,  

Ergün POYRAZ’ın kullandığı 5365141466 numaralı telefon ile Çağdaş Eğitim 
Derneği adına kayıtlı, 5336665652 numaralı telefonun çeşitli tarihlerde irtibatının olduğu, 

Durmuş Ali ÖZOĞLU’nun kullandığı, 2125286689 numaralı telefon ile Çağdaş 
Eğitim Vakfı adına kayıtlı 2122976980 numaralı telefonun irtibatlı olduğu,  

Habip Ümit SAYIN’ın kullandığı 5443004101 numaralı telefon ile Çağdaş Eğitim 
Vakfı adına kayıtlı 2122976979 numaralı telefon ve 5336665652 numaralı telefonun irtibatlı 
olduğu,  
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Tuncer KILINÇ’ın kullandığı, 3122200312 nolu telefon ile Çağdaş Eğitim Vakfı 
adına kayıtlı 2122976979 nolu telefonun 13.04.2007 ve 31.12.2008 tarihlerinde irtibatının 
olduğu,  

Münür Kemal YAVUZ’un kullandığı, 2122836901 nolu telefon ile Çağdaş Eğitim 
Vakfı adına kayıtlı 5336665652 ve 2122976979 nolu telefonların irtibatlı olduğu,  

 Tuncay ÖZKAN’ın BİZ TV isimli işyerinde yapılan aramalarda bulunarak el 
konulan, üzerinde 2008 ibaresi bulunan mavi renkli ajandanın içeriğinde; 24 Mart tarihli 
sayfasında, “17.00 Gülseven YASER” ibarelerinin yazılı olduğu, 

Tutuklu sanık Ergun POYRAZ’ dan elde edilen Ergun POYRAZ’ın korumaları 
tarafından tutulduğu anlaşılan elyazısıyla yazılmış koruma notları(10 ocak 2003-4 mart 
2003 tarihleri arası) incelendiğinde, 

20 Şubat 2003 Perşembe “Çağdaş Eğitim Vakfı Genel Başkanı Gülseven yaşer hanım 
otelden alınarak MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer KILIÇ ile görüşmeye gelindi…” 
ibarelerinin yazılı olduğu,  

ADD Kadıköy Şubesinde yapılan aramalarda bulunarak el konulan 
dokümanlardan, 22 numaralı Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi örgütlenme 
görev dosyasında; 08.02.2008 günü Şener ERUYGUR, Birol BAŞARAN, Gülseven 
YAŞER tarafından Demokratik yaşam ve sivil toplum kuruluşlarının rolü isimli panelin 
düzenlendiğinin yazılı olduğu,  

h-Delillerin ve Hukuki Durumun Değerlendirilmesi; 
            Şüpheli Gülseven YAŞER’in operasyondan haberdar olması üzerine yurtdışına firar 
ettiği,halen firari şüpheli olarak aranmasına devam edildiği, 

            Hakkında kamu davası açılan bir çok Ergenekon Terör Örgütü mensubu ile örgütsel 
irtibat ve faaliyet  içinde bulunduğu, 

             Bir yargı mensubuna ait gizlice çekilip CD’ye kaydedilen uygunsuz görüntülerin 
ÇEV genel merkezinde ele geçirildiği,bu görüntüleri kullanıp  bahsi geçen yargı mensubunun 
yürüttüğü soruşturmaları yönlendirmeye çalıştığı, dikkate alındığında,şüphelinin illegal  
eylem ve faaliyetlerine halen devam ettiği, 

            Şener Eruygur’un ,Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde ÇEV ve Jandarma 
Genel Komutanlığı ile birlikte yürütülen “deniz yıldızı”projesi kapsamında şüphelinin, 
öğrencilere burs verilmesi faaliyetini yürüttüğü ancak vakıf tüzüğünde yer almayan bazı 
hukuk dışı  kriterleri kullanarak bursiyerler arasında ayrımcılık yaptığı,öğrencileri 
siyasi,sosyal,mezhep,kıyafet ve ırki kökenlerine göre kategorize edip kişisel verilerini hukuka 
aykırı olarak kaydettiği, 

            Burs alan öğrencilerin kişisel bilgilerini Jandarmaya ilettiği,bu kişilerin Jandarma 
tarafından kayıt altına alınıp takibini sağladığı, 
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             Bursiyerleri, Ergenekon Terör Örgütünün amaçları doğrultusunda  düzenlenen 
mitinglere katılmaya zorladığı,etkinlik ve mitinglere katılıp katılmadıklarını takip  
ettirdiği,katılmayanları burslarını kesmekle tehdit ettiği,bursiyerleri,  illegal eylem ve 
mitinglerde  kullandığı, 

          Ele geçen tüm bilgi,belge,dokümanlar,tespit edilen iletişim tutanakları birlikte  
değerlendirildiğinde, Şüpheli Gülseven  YAŞER’ın Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı 
olarak faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından, 

 

Şüpheli Gülseven  YAŞER’ın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör örgütü  
üyesi  olmak suçundan TCK’nın 314/2, 

Kişilerin, bir suç işleme kararı kapsamında siyasi, felsefi,dini görüşlerine veya 
ırki kökenlerine ilişkin bilgileri  hukuka aykırı bir şekilde kişisel veri olarak kaydetme  
eylemi nedeniyle TCK’nun 135/1-2,   

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

    

2-Şüpheli Hamdi Gökhan ECEVİT 
a-Emniyet beyanı; 
Susma hakkını kullanmıştır. 

b-Savcılık beyanı; 
Veli KÜÇÜK, Sevgi ERENEROL ve Kemal KERİNÇSİZ’i medyadan tanıdığını, 

ancak kendileriyle herhangi bir ilişkisinin olmadığını,  

Ümit SAYIN’ın internette mail gruplarında gördüğü bir şahıs olabileceğini, ancak 
kendisi ile bir ilişkisinin olmadığını,  

Vedat YENERER'i medyadan gazeteci olarak bildiğini,  

Emin GÜRSES'i televizyonlardaki açık oturumlardan tanıdığını, kendisi ile bir defa 
Şişli'de bir cenaze töreninde tokalaştığını hatırladığını,  

Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU’nu İstanbul Üniversitesi eski rektörü olarak 
tanıdığını, kendisi ile Mezunlar Derneği üyesi olduğu için bir kez Balta Limanında yemekte 
görüştüklerini,  

İlhan SELÇUK'u Cumhuriyet Gazatesi yazarı olarak tanıdığını,    

Mehmet Şener ERUYGUR ile Fenerbahçe Ordu evinde karşılaştıklarını, kendisinin o 
dönem Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinde görevli olduğunu, ve hatırladığı kadarıyla o 
dönemde Atatürkçü Düşünce Derneğinin başkanı olduğunu, 
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Adnan TÜRKKAN’ın Tüm Gençlik Birliği isimli derneğinin kurucu başkanı 
olduğunu, bu şahsın zaman zaman kendisinin yöneticisi olduğu STKB platformuna gelip 
gittiğini, aralarında fikir alışverişinde bulunduklarını, daha sonra bu şahısların Atilla 
İlhan Kültür Merkezi’ni açtıklarını,  

Tuncay ÖZKAN'ı basından tanıdığını, “Tarihi Vesikalar Işığında Türk-Ermeni 
İlişkileri” konulu bir sempozyum düzenlediklerini, daha sonra bu sempozyumdaki görüşleri 
ve belgeleri içeren bir kitap hazırlamayı düşündüklerini, ALFA yayınlarından piyasaya 
çıkarılan Tarihi Vesikalar Işığında Türk Ermeni İlişkileri isimli kitabın basılmasında 
kendisinin ricası üzerine Tuncay ÖZKAN’ın kendilerine yardımcı olduğunu,  

Fatma Nur GERÇEL’i Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulunda 
avukat olarak tanıdığını, kendisi ile irtibatının bulunduğunu,  

Halime Filiz MERİÇLİ’yi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin başkan yardımcısı 
olarak bildiğini,  

Ömer Sadun ODYALTIRIK’ı tanıdığını, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre 
KONGAR'ın yazılarında Cumhuriyet için neler yapabiliriz konusu ile ilgili olarak internette 
CUMİÇ diye bir portal kurulduğunu, internet üzerinde bu portalı kuran kişinin Ömer Sadun 
ODYALTIRIK olduğunu, hatta daha sonra kendisinin “ATA EVLERİ” diye bir çalışma 
yaptığını, Ömer Sadun ODYALTIRIK’ın da bu çalışmayı metin haline getirdiğini, 

Perran YORGANCIGİL'i Çağdaş Yaşamı Destekleme derneğinden tanıdığını,  

Erol MANİSALI'yı tanıdığını, bir kaç kez toplantılarına katıldığını,  

Gülseven Güven YAŞER’in Çağdaş Eğitim Vakfının başkanı olduğunu, Türkan 
SAYLAN'ın da muhtelif katıldığı toplantılarında kendisi ile görüştüğünü,  

Yaşar YAŞER’ın; Gülseven YAŞER'in eşi olduğunu bildiğini,  

ERGENEKON ve LOBİ isimli dokümanlardan haberdar olmadığını, bundan dolayı 
içeriğini bilmediğini, ERGENEKON’a üye olmadığını ve bilgisinin bulunmadığını, 
“DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI ÜZERİNE” isimli doküman ile ilgili de hiç bir 
bilgisinin olmadığını, dokümanlarda belirtilen hiç bir görevde yer almadığını,  

İkametinde yapılan aramada elkonulan Sanık Erkut ERSOY’ un kurucusu ve yöneticisi 
olduğu ÖZEL BÜRO isimli sitede yayınlanan haberlerin bulunduğu, üzerinde “ÖZEL BÜRO 
BELGELERİ CD-III” ve “ÖZEL BÜRO BELGELERİ CD-II” ibareleri bulunan CD’ler ile 
ilgili sorulduğunda; ÖZEL BÜRO diye bir büronun kendi internet sitesine haber atmaya 
başladığını, buradan ilgisini çeken yazıların geldiğini, bir şahsın kendisine mail attığını, bu 
şahsın daha sonradan kendisini telefonla aradığını, İstanbul'da bir salon bulabilirse bu 
disketlerde yer alan ana konularla ilgili konferans vermek istediğini söylediğini, içeriklerini 
beğenmediği için bu konuyla ilgilenmediğini, 
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 Tunç AKKOÇ’un Tüm Gençlik Birliği isimli derneğin çalışanlarından olduğunu, 
şahısla yapmış olduğu telefon görüşmelerinde Tunç AKKOÇ’un badana boya işleri 
konusunda kendisinden yardım istediğini,  

Adnan TÜRKKAN ile yapmış olduğu telefon görüşmeleri ile ilgili sorulduğunda; 
Adnan TÜRKKAN'ın; Tunç AKKOÇ'un arkadaşı olduğunu, aynı nedenle kendileriyle 
görüştüğünü, 

 USTKB’nın bir platform olduğunu, kendisinde de bu platforma üye olduğunu, bir 
dönem sözcü yardımcılığı, bir dönemde sözcü vekili olarak görev yaptığını,  

04.10.2008 günü TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ’ nin organizesinde Beyoğlu 
ilçesinde “ERGENEKON SORUŞTURMASI VE ŞEMDİNLİ AKTÜTÜN JANDARMA 
KARAKOLUNA YAPILAN SALDIRIYI PROTESTO ETMEK” amacıyla yapılan basın 
açıklamasına katıldığını, Şemdinli ile ilgili bir basın toplantısı yapıldığını, saldırının bu 
şekilde lanetlendiğini, TGB'nin USTKB platformunda yer almasından kaynaklanan bir ilişkisi 
olduğunu, 

Doğu PERİNÇEK’ in genel başkanlığını yaptığı İşçi Partisi adına kayıtlı 0 533 6576777 
numaralı telefonun, 23.07.2006 ile 01.01.2007 tarihleri arasındaki TİB dökümlerinin yapılan 
incelemesinde; Hamdi Gökhan ECEVİT’in kullanımında bulunan 0 532 213 55 09 numaralı 
telefon ile (1) kez yaptığı görüşme ile ilgili, İşçi Partisi ile yaptığı görüşmenin konusu ve 
Doğu PERİNÇEK veya İşçi Partisi ile arasında ki ilişki sorulduğunda; Görüşmeyi 
doğruladığını, bu görüşmeyi İşçi Partili bir eczacı arkadaşı olan İstanbul İl Başkanının 
kendisini aradığını, Kıbrısa gezi düzenlediklerini, kendisininde meşgul olmasından dolayı 
geziye gelemeyeceğini söylediğini, ikinci kez tekrar aradıklarında geziye katılamayacağını 
söylediğini, bildiği kadarı ile İşçi Partisi bünyesinde “Talat Paşa Komitesi” diye bir 
komitelerin olduğu, amaçlarının KIBRIS'a gidip Denktaş'a destek vermek olduğunu,  

Emcet OLCAYTO’ dan el konulan dijitallerinin incelemesinde “Gökhan ECEVİT 
STKB 05322135509-3498737 Ekimde STKB kongresi önceden haber verecek Ayşegül 
ŞAHİN” yazdığı görülmüş, şahsa Emcet OLCAYTO ile ne gibi bir ilişkisinin olduğu, Emcet 
OLCAYTO’ nun da STKB ile ne gibi bir bağlantısının olduğu ve Ayşegül ŞAHİN isimli şahsın 
kim olduğu sorulduğunda; Emcet OLCAYTO'yu tanımadığını, ancak isim olarak yabancı 
gelmediğini, Ayşegül ŞAHİN isimli bayanın avukat olduğunu, hatırladığı kadarıyla Barolar 
Birliğinin bir anayasa taslağı hazırladığını, Ayşegül ŞAHİN’in de bu tartışmalara katıldığını, 
kendisin de onların organizatörü olarak bu faaliyete katıldığını,  

Turan ÇÖMEZ’den el konulan dijital veriler içerisinde,  “kisiler20071214.xls” isimli 
Excel dosyasında 1461. satırda isim kısmında “Gökhan ECEVİT”, eposta kısmında 
“gokhanecevit@gmail.com”, meslek kısmında USTKB, şehir kısmında ise “İstanbul” yazdığı 
tespit edilmiş, şahsa Turhan ÇÖMEZ ile ne gibi bir ilişkisinin olduğu sorulduğuda; Turan 
ÇÖMEZ'le yakından bir ilişkisinin olmadığını, Turhan ÇÖMEZ’in imzaladığı 8-10 kitabı 
kendisine gönderdiğini, bunları hediye ettiği hocalarına ulaştırdığını, Turan ÇÖMEZ ile 
başkada bir ilişkisinin olmadığını,  
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Kendisine ait cep telefonunun rehberinde Ahmet Tuncay ÖZKAN, Adnan TÜRKKAN, 
Türkan SAYLAN, Ömer Sadun OKYALTIRIK ve Türkiye Gençlik Birliği ve ÇYDD 
Şubeleri görevlilerine ait telefon numaralarının kayıtlı olduğu tespit edilmiş, bu şahıslarla 
arasında ki irtibatı ile TGB ve ÇYDD’de ne gibi bir görevinin olduğu sorulduğunda; bu 
şahıslarla ilişkilerini ifadesinin önceki bölümlerinde anlattığını, şahısların telefon 
numaralarının kendi rehberinde bulunduğunu,  

Tape No: 0011911, 07.01.2009 günü saat: 16:10’da Gülen …? isimli şahıs ile yaptığı 
telefon görüşmesi ile ilgili; görüşmeyi yaptığı şahsın Gülen U. isimli makina mühendisi olan 
bir bayan olduğunu, bu bayanın Sivil Toplum Kuruluşlarında Atütürk Vakfı diye belirttiği 
vakfın yönetim kurulunda yer aldığını, görüşmede Ankara’da cemaati topluyorlar derken 
kimleri kasttettiği sorulduğunda; Cemaatten kastının Ergenekon operasyonunda gözaltına 
alınan şahısların olduğunu, Görüşmede Tuncer KILINÇ’ın yanına kimlerle birlikte hangi 
sebeple gittiği sorulduğunda; Tuncer KILINÇ'la yüz yüze hiç görüşmediğini, yanına 
gitmediğini, Kemal YAVUZ sağlamsa derken neyi kastettiği sorulduğunda; görüşmenin bu 
kısmını hatırlamadığını,  

Tape No: 0011386 ve Tape No:0011387, 06.06.2008 günü saat: 11.07’de Türkan 
SAYLAN’a “Anayasa Mahkemesi nin 2 üyesi istifa etmeli veya ETTİRİLMELİ dir” “Gökhan 
Ecevit.” şeklinde göndermiş olduğu mesaj ile ilgili Anayasa Mahkemesinin 2 üyesinin istifa 
ettirilmesini istemesinin ve ÇYDD Başkanı Türkan SAYLAN’ a bu isteğini iletmesini sebebi 
sorulduğunda; kendisine göre 2 üyenin genel çoğunluğun görüşüne aykırı oy kullandığını, 
kendi hukuk mantığına aykırı olduğu için istifa etmeli diye düşündüğünü, Ancak Türkay 
SAYLAN'a neden bu mesajı çektiğini hatırlamadığını,  

Uluslar arası Noel Baba Barış Konseyi, Kuvvayi Milliye Derneği, Vatansever Kuvvetler 
Güç Birliği Hareketi Derneği, Büyük Hukukçular Birliği Derneği, Ayasofya Derneği, Büyük 
Güç Birliği Derneği, Ulusal Birlik Hareketi Platformu, Kuvva-i Milliye Derneği, Atatürkçü 
Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, Sağlık Eğitim 
Vakfı, Türkiye Gençlik Birliği hakkında bilgisinin olup olmadığı, bu dernekler ve yöneticileri 
ile arasında ne gibi bir ilişkinin olduğu sorulduğunda; Bu derneklerden sadece Atatürkçü 
Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, Tüm 
Gençlik Birliği isimli dernek ve vakıfları bildiğini, 1997 yılında Anadolu Liseleri Geliştirme 
ve Dayanıştırma Derneğini kendisinin kurduğunu, daha sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi 
Eğitim Vakfında kurucu üye ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını, Sonra TEVDAK 
isimli 16 önemli lisenin vakıflarını bir araya toplamak için bir konsey kurduklarını, daha 
sonra bunu dernek haline getirdiklerini, şu an Silahlı Kuvvetler Mensupları Çocukların 
Dayanışma Derneğinin yönetim kurulu başkanı olduğunu, Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneğinin üyesi olduğunu,  

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerden ele geçirilen ERGENEKON isimli 
dokümanın “4d” bölümündeki Sivil Toplum Örgütleri kısmında belirtilen husularla ilgili 
kendisinin de yönetiminde bulunduğu Sivil Toplum kuruluşunun Ergenekon silahlı Terör 
Örgütünün hedefleri doğrultusunda ne gibi faaliyetleri olduğu ve bu faaliyetleri hangi amaç 
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doğrultusunda kimlerle birlikte gerçekleştirildiği sorulduğunda; Sivil toplum kuruluşlarının 
kendi gayeleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğunu, ERGENEKON isimli bir örgütle 
kesinlikle amaç ve paralelliğinin olmadığını,  

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerden ele geçirilen Ergenekon ve Lobi isimli 
dokümanlarda belirtilen “Ergenekon’un Türkiye’de faaliyet gösteren tüm sivil toplum 
örgütlerini kontrol altına alması gerektiği, bunun bir zorunluluk olduğu” belirtilmiştir. 
Yine “Lobi’nin prensip olarak hiçbir zaman doğrudan doğruya toplumsal eylemler içinde 
yer almaması gerektiği, oluşturacağı sivil toplum kuruluşlarının etkinlik ve eylemler 
düzenlemesini organize ve kontrol eden güçlü bir mekanizma olarak kalması gerektiği”, Bu 
prensipler doğrultusunda Türkiye’de faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak 
faaliyetler sürdürerek Ergenekon’un, bu kuruluşları kontrol eden bir mekanizma olmasının 
amaçlandığı belirtilmiş; ERGENEKON Silahlı Terör Örgütü hedefleri arasında bulunan Sivil 
toplum örgütleri oluşturulması ve kontrol altına alması konusunda kendisinin bir çalışma 
içerisinde olup olmadığı sorulduğunda; böyle bir çalışma içerisinde yer almadığını,  

“Dinamik Ulusal Güç Birliği Kuvvayi Milliye Cephesi” başlıklı dokümanda belirtilen 
Ulusal Güç birliği yapılanması içersinde yer alıp almadığı sorulduğunda; Böyle bir belgeden 
haberdar olmadığını, böyle bir yapılanmanın içerisinde yer almadığını, bazen internet ve 
eposta yoluyla kendisine bazı görüşlerin intikal ettirildiğini, bunların bir kısmına cevap 
yazdıklarını, “Kemalist Hareket” isimli dokümandan haberdar olmadığını, 

 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfında herhangi bir 
görevinin olup olmadığı sorulduğunda; Bu dernek ve vakıfta herhangi bir görevinin 
bulunmadığını, 

Adnan TÜKKAN’dan el konulan “06.10.2007 Cumartesi ve TGB 2007-2008 DÖNEMİ 
AÇILIŞ TOPLANTISI” yazan el yazması dokümanda yazan “Ulusal Sivil Örgütleri 
Kuruluşları sözcüsü Gökhan ECEVİT’in söz alarak; Sorostan farklı olduklarını ULUSALCI 
OLDUKLARINI dile getirdiği, seçimde alınan %47 AKP oyunun bir internet oyunu olduğu 
şüphesini dile getirdiği,” yazısı ile ilgili TGB’nin gerçekleştirdiği toplantıya kimlerin 
katıldığı, toplantının amacının ne olduğu ve TGB kuruluşunda aktif bir görev alıp almadığı 
sorulduğunda; Toplantıya kimlerin katıldığını hatırlamadığını, sivil toplum kuruluşlarının 
dışarıdan destek ve kaynak almamasını kastettiklerini, TGB içerisinde aktif bir görevinin 
olmadığını, sadece açılışlarına katılmak ve destek olmak amacıyla bulunduğunu,  

İkametinde yapılan aramada el konulan (99) ve (100) ile numaralandırılmış 
dokümanlarda yazan “…önemli bir misyonun itici gücü olma onuruna sahip olabilecek, ÇEV, 
ÇYDD, LİON KULÜPLERİ, ADD, DİSK, TÜRK-İŞ, TARİH VAKFI VS.gibi kuruluşları hiçbir 
mazeret göstermeden göreve davet ediyorum 28.09.1999 Gökhan ECEVİT” sorulduğunda; bu 
kuruluşlar arasında organik bir ilişkinin olmadığını, bunun kendi kişisel düşüncesinin olduğu, 
paralel görüşteki sivil toplum kuruluşlarının bir çatı altında toplanmasını hep düşündüğünü,  

İkametinde yapılan aramada el konulan 96-97 ve 98 numaraları ile numaralandırılmış 
dokümanlarda, “STKB ÜZERİNE DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNERİLER” başlıklı 
bilgisayar çıktısı doküman ve bu dokümanı yazdığı anlaşılan Haşmet A. sorulduğunda; 
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Haşmet A.’nın 68'liler Birliği Vakfının başkanı olduğunu, kendisi ile herhangi bir ilişkisinin 
olmadığını, sadece toplantılarda beraber yer aldıklarını,  

“ATA EVLERİ” isimli dokümanı kimlerle birlikte hangi amaç doğrultusunda 
hazırladığı, Ata evleri dokümanını hazırlaması için herhangi bir kimseden talimat alıp 
almadığı, hazırlanan dokümanı kimlere hangi amaç doğrultusunda verdiği, ATA EVLERİNİN 
bu kişiler ile ne gibi bir ilişkisinin olduğu sorulduğunda;  

Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın bu iletişim ağının yöneticisi olduğunu, çok eskiden beri 
ailesinden uzak olarak okumakta olan öğrencilerle ilgili bulundukları şehirlere uyum 
sağlamaları, konaklamaları ve eğitimleri hususunda çeşitli çalışmalarının bulunduğunu, ATA 
EVLERİ dokümanının hazırlanmasında bu görüşlerin kaynak teşkil ettiğini, dokümana son 
şeklini Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın verdiğini, dokümanda yazdıklarına çok inandıkları için 
şimdiden 500-600 öğrencimiz var gibi bir ibare kullandıklarını, amaçlarının ATA EVLERİ 
projesine destek almayı düşündükleri kişileri motive etmek olduğunu, aslında böyle bir 
sayının olmadığını, çalışmanın sadece teorik bir çalışma olduğunu, yapılan çalışmayı çok 
beğendiği için ÇEV ve ÇYDD yöneticilerine de gönderdiğini, Murat AĞIREL isimli şahsı 
tanımadığını, bu dokümanın çok ilgi görmesinden dolayı birçok kişinin eline geçmiş 
olabileceğini, bir tek öğrenciye bile burs veremediklerini, esasen bu projenin amacının 
öğrencilere kalacak yer sağlamak olduğunu, ancak bir tek ev bile tutamadıklarını, bu amaçla 
hiç para toplamadıklarını, Ata Evleri olarak adlandırabilecekleri herhangi bir evde 
kurulmadığını, bu projenin Biz Kaç Kişiyiz Hareketi ile herhangi bir ilgi ve irtibatının 
olmadığını,  

Ata evleri ile Adnan TÜRKKAN’ ın başkanlığını yaptığı “Türkiye Gençlik Birliği” 
arasında ne gibi bir ilişkinin olduğu, Ata Evleri ve Türkiye Gençlik Birliğinin birlikteliğini 
sağlayarak neyi amaçladıkları sorulduğunda; Ata Evleri diye bir oluşumun hayata 
geçmediğini,  

Tape No: 0011909, 14.12.2008 günü saat: 17:39 sıralarında  Nilüfer …? ile arasında 
geçen görüşme ile ilgili; konuşmayı yaptığı Nilüfer isimli bayanın Etiler civarında bulunan 
öğrenci yurdunun işletmecisinin olduğunu, kendisi ile zaman zaman görüştüklerini, bayanın 
telefonda projeden bahsedince kendisinin de iyi gidiyor diye geçiştirdiğini, Kadıköy'de TGB 
tarafından açılacak kültür merkezinin finansmanından bahsedince öğrencilerin sandıkta görev 
almasını, bu şekilde bunun ücreti ile oranın finansman işlerinin karşılacağını, ayrıca 
sandıktaki hile iddialarınında öğrenciler tarafından takip edilmesinin iyi olacağını söylediğini, 
bu amaçla sandıkları kontrol altında tutarız gibi bir ifade kullanmış olabileceğini, Dernek 
başkanlığı altında Ata Evleri ve Türkiye Gençlik Birliği öğrencilerinin seçim sandıklarında 
görevlendirilmesiyle ilgili kesinlikle para toplama işi olmadığını,  

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eda YAKMAZ’ dan el konulan “TÇYDV 
EVLERİNDE KALMA YÖNETMELİĞİ” başlıklı doküman ile kendisinin hazırladığı ATA 
EVLERİ PROJESİ isimli dokümanda belirtilen evlerin eşyalarının temini, evlerde kalacak 
öğrencilerin kriterleri ve evlerin finansmanlarının sağlanması gibi bölümlerinin benzeştiği 
konusu sorulduğunda; böyle bir dokümanı kendisinin hazırlamadığını, bilgisinin olmadığını, 
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ancak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bildiği kadarı ile kızları barındırmak için 
evlerinin olduğunu, ancak kendisinin bu konuda bir malumatının olmadığını,  

25.10.2002 tarihli Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun ÇAĞDAŞ EĞİTİM 
VAKFI ile ilgili raporu hakkında ATA EVLERİ, ÇEV ve ÇYDD’ye ait evlerdeki öğrencilerin 
hangi kriterlere göre belirlendiği sorulduğunda; kendisinin burs verdiği öğrencisinin 
olmadığını, ATA EVLERİ projesinin teoriden öteye geçmediğini,  

Tape No: 0011913, 13.01.2009 günü saat: 12:51 sıralarında İlkiz …? isimli şahıs ile 
yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili sorulduğunda; şahısla internetten tanıştıklarını, bu şahsın 
kendisinin tasarladığı ATA EVLERİ'nde ki yapılanmaya benzer dernek kurduklarını, 
zannettiği kadarıyla Mersin civarında kız öğrenci evi tuttuklarını, bununla ilgili görüş 
alışverişinde bulunduklarını, telefonda onları teşfik etmek amacıyla kutladığını, yapılan işin 
iyi bir iş olduğunu söylediğini, gönderdikleri CD'yi kendisinin almadığını, CD’nin 
öğrencilerin kaldığı evin görüntüleriyle ilgili olduğunu, ancak kendisinin eline geçmediğini, 
Denizyıldızı isimli projeden de haberinin olmadığını,  

Muhittin Erdal ŞENEL’den el konulan el konulan dijitaller içerisinde GİZLİ ibareli, 20 
Haziran 2002 tarihli, Nevzat B. Tümgenaral imzalı ve Çağdaş Eğitim Vakfı konulu, 
Gen.Kur.Bşk. Özel Kuvvetler Komutanlığınca Genelkurmay Harekat Başkanlığına hitaben 
yazılmış resmi yazıda belirtilen husular ile ilgili Çağdaş Eğitim Vakfı ve Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneğinin ilgili mercilerden izin almadan bağış alıp almadığı, alıyorsa 
nerelerden bağış aldığı, alınan bağışların nerelerde hangi amaç doğrultusunda kullanıldığı 
sorulduğunda; kendisinin ÇEV ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile ilgili hiçbir 
ilişkisinin olmadığını,  

Mehmet Şener ERUYGUR ile görevde bulunduğu sürede veya emekli olduktan sonra 
herhangi bir konuda görüşme yapıp yapmadığı sorulduğunda; bir defa Fenerbahçe Ordu 
Evinde karşılaştıklarını, bunun dışında başka bir görüşmelerinin olmadığını,  

Ulusal Birlik Hareketi içersinde hangi vakıf veya derneklerin olduğu, bu hareketin 
öncülüğünü kimlerin yaptığını, hareketin amacının ne olduğu, ayrıca Ulusal Birlik Hareketi 
ile Cumhuriyet Mitinglerinin ne gibi bir ilgisinin olduğu sorulduğunda; bu konuda herhangi 
bir bilgisinin olmadığını,  

Mehmet Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen dijital verilerde “UBH FAKS.PPT” 
isimli point sunumunda Ulusal Birlik Hareketi Yürütme ve Çalışma Grubu Toplantı 
Davetiyesi başlığı altında “Davetiyede UBH ön yürütme kurulu 3. Toplantısının 06 Şubat 
2004 Cuma günü Saat:18.00 de ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFINDA yapılacağı Prof. Bülent B. 
tarafından bildirilmektedir” yazdığı, diğer bir sunumda ise, TOPLANTI DAVETİ 
YAPILACAK ÜYELERİN LİSETİ başlığı altında, “Prof Dr Bülent B., Prof Dr Selçuk E.(DİD 
Bşk) Gülsever YAŞAR(ÇEV BŞK) Arif S.(ÇEV SKR), Nazan M., Deniz B. (Gazeteci), Dr Nezih 
V. (HEKİM), Zafer F. (YHD BŞK) Gökhan ECEVİT yazdığı tespiti üzerine 06 Şubat 2004 
saat:18.00 de yapıldığı belirtilen toplantıya katılıp katılmadığı sorulduğunda; bu tarihte 
toplantı olup olmadığını hatırlamadığını, “Ulusal Birlik Hareketi” içersinde bir görevinin 
olmadığını, 
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Cumhuriyet mitinglerine zaman zaman katıldığını, bu mitinglerin amacının laiklik 
karşıtı hareketler ve ülkenin bölünme bütünlüğü ile ilgili hareketlere tavır ve tepki koymak 
için olduğunu, bu mitinglerin herhangi bir terör örgütü tarafından organize edildiğini 
bilmediğini ve düşünmediğini,  

Tape No: 0011931’de kayıtlı 08.04.2008 günü Saat: 01.25’de Ahmet Tuncay ÖZKAN ile 
Ömer Sadun OKYALTIRIK arasındaki telefon görüşmesi ile ilgili sorulduğuda; Bekir 
FİKRET isimli şahsı tanımadığını, Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın Biz Kaç Kişiyiz 
platformunun üyesi olarak bildiğini, bu nedenle Tuncay ÖZKAN ile de ilişkisinin 
olabileceğini, 

İkametinde yapılan aramada el konulan 22 ile numaralandırılmış dokümanda yazan 
“14 Nisan mitingi bir anlamda halkın gerçek sesini yükselttiği bir miting olacaktır” “…ödün 
vermeyen kitleler Tandoğan meydanında aymazlara haykıracaktır…” hususu ile ilgili 
Cumhuriyet Mitingleri çerçevesinde düzenlenen Tandoğan mitingine ne gibi katkısının olduğu 
sorulduğunda; Tandoğan mitingine katıldığını, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliğinin 
ayarladığı bir otobüsle mitinge gittiğini,  

Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinde ne gibi bir görevinin olduğu sorulduğunda; 
Bunun bir platform olduğunu, bir süre katılımcı üye olduğunu, şu anda danışma kurulunda bir 
görevinin olduğunu, Sivil Toplum Kuruluşları depreme nasıl hazırlanmalıdır şeklinde bir 
çalışmasının olduğu,  

İlhan SELÇUK ve Emin GÜRSES’in USTKB ile ne gibi bir ilişkisinin olduğu 
sorulduğunda; bu şahısların USTKB ile ilgili bir ilişkisinin olmadığını,  

Tape No: 0011912, 08.01.2009 günü saat: 19:42’da Ateş …? isimli şahıs ile yapmış 
olduğu telefon görüşmesi sorulduğunda; Ateş isimli şahsın aynı yurtta kaldığını belirttiği 
arkadaşı olduğunu, kendisinin Silahlı Kuvvetler Mensupları Çocuklarının Dayanışma 
Derneğinin başkanı olmasından dolayı, ordu evine giriş için üyelere kart çıkarılmasını 
söylediğini, subay ve eşleri vefat edince subay çocuklarının ordu evine giremediğini, 
konuşmada geçen hüvviyet konusunun ordu evlerine giriş ile ilgili kimlik kartının olduğu,  

Tape No: 0011925, 25.03.2009 günü saat: 13.15 sırlarında Serdar …? isimli şahıs ile 
yaptığı telefon görüşmesi sorulduğunda; görüşmeyi yaptığı şahsın Serdar K. olduğunu, Silahlı 
Kuvvetler Mensupları Çocukları Derneğinin yönetim kurulunun üyesi olduğunu, 
Sarayburnunda bulunan askeri yurtta düzenlenecek pilav yemeği ile ilgili izin alabilmek için 
bu görüşmeyi yaptıklarını, yurdun bağlı olduğu Ankara’da ki emekli generalle görüşme 
yapılmasıyla ilgili olduğunu,  

Tape No:0011926, 03.04.2009 günü saat: 13.03 sıralarında Merdan …? isimli şahıs ile 
yaptığı telefon görüşmesi sorulduğunda; görüşmeyi yaptığı şahsın Merdan A. olduğunu, 
vakfının yönetim kurulu üyesi olduğunu, genel sekreteride olabileceğini, şahsın Sarp 
KURAY'ı Ankara'da ziyarete gittiğini telefon görüşmesinde de bundan bahsettiğini,  
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Kendisinin Ergenekonla uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığını, sadece teorik 
olarak Ata Evleri isimli bir proje hazırladıklarını, ancak bu projenin de hayata geçmediğini 
beyan etmiştir.  

 

c-Sorgu beyanı; 
Hiçbir zaman bir terör örgütü üyesi olmayı aklından dahi geçirmediğini,Anayasal 

düzeni benimsediğini, ayrıca yüklenen suçla ilgili C.Savcılığında alınan ifadesinin geçerli 
olduğunu ve tekrar ettiğini, suçsuz olduğunu beyan etmiştir. 

 
d-Doküman İnceleme Sonuçları; 

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda şüpheli Murat AĞIREL’den “ATA 
EVLERİ PROJESİ” isimli bir doküman bulunmuş, söz konusu dokümanın Hamdi Gökhan 
ECEVİT ve Ömer Sadun OKYALTIRIK tarafından hazırlandığı anlaşılmıştır.  

Bu dokümanın yapılan incelemesinde, “TANIM ve AMAÇ” başlığı altında, yüksek 
öğrenime yeni başlayan yada halen yüksek öğrenim gören öğrencilerin tarikatların tuzağına 
düşmeden, dinci faşizmin esiri olmadan ve gerici zihniyetin baskılarına maruz kalmadan 
öğrenimlerini tamamlayarak laik, Atatürkçü, demokratik, sosyal-hukuk devleti kazanımlarına 
sahip çıkarak Türkiye’nin geleceğinde önemli roller üstlenmelerini sağlayacak bir proje 
olduğu belirtilmiştir. 

“HEDEF KİTLE ve SEÇİM KRİTERLERİ” başlığı altında, Bu evlerde kalabilecek 
öğrencilerin kriterlerinin belirtildiği, bu kapsamda söz konusu evlerde, Üniversite öğrencileri, 
maddi sıkıntı içinde bulunan öğrenciler, Ulusalcı ve Atatürkçü gençler yada bu anlamda 
kazanılabilecek eğilimde olan gençler, fikirlerini çevrede kabul ettirebilecek, liderlik 
vasıflarına ve örgütlü çalışma yeteneğine sahip öğrencilerin kalabileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca her ATA Evinden sorumlu bir Ata Ağabey yada Ata Abla olacağı, Atabeyler 
ve Ata ablaların evlerde arkadaşlarının ekip lideri olarak görev yapacağı, onların dersleri ve 
özel sorunları ile yakinen ilgileneceği ve proje yöneticileri ile sürekli irtibat içinde olacağı 
belirtilmiştir. 

“ATA EVLERİNİN TAHSİSİ VE EVLERDEKİ YAŞAMSAL 
GEREKSİNİMLERİN TEMİNİ” başlığı altında, burs verme fikrine sıcak bakan iş 
adamlarıyla ve holding yöneticileri ile görüşülmesi, proje detaylarının anlatılarak Ata Evi 
olarak kullanılabilecek binaların temin edilmesi, ayrıca Belediyelerle görüşülerek yine Ata 
Evi olarak kullanılabilecek binaların temin edilmeye çalışılması, bunların yanı sıra siyasi 
partilerin il ve ilçe yönetimleri ile işbirliğine gidilerek Ata Evleri için gerekli finansın 
sağlanması, bu kapsamda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile iş birliğinin 
sağlanması gerektiği, yine Ata Evlerinin demirbaşlarının temini için Belediyeler, Vakıflar, 
Dernekler, Sivil toplum Kuruluşları, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları, İş Bankası 
Genel Müdürlüğü, Anadolu sigorta müdürlüğü, İcra davalarının takibi, İcra daireleri, Arçelik 
bayileri gibi beyaz eşya satan mağazalar ve Yataş gibi mağazalarla görüşülmesi gerekli 
kaynakların temin edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
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“ATA EVLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI” başlığı altında, Ata Evleri 
yapılanmasının şematize edildiği ve bu çerçevede Proje koordinatörlerinin “GÖKHAN 
ECEVİT VE SADUN OKYALTIRIK” olduğu ve bu kişilere bağlı Bölge Proje 
Sorumlularının olduğu, Bölge Proje Sorumlularına bağlı olarakta Bölge Proje Ekiplerinin 
bulunduğu belirtilmiştir. Şemanın altında ise Proje koordinatörlerinin görevleri maddeler 
halinde anlatılmış, devamında da Proje Bölge Sorumlularının görevleri anlatılmıştır. 

 Murat AĞIREL’in alınan ifadesinde; söz konusu belgeyi Ahmet Tuncay ÖZKAN’a 
iletmek üzere klasör içerisinde Biz Kaç Kişiyiz Platformu üyesi Gülbin ERGÖR isimli 
şahıstan aldığını, belgeyi görmediğini ve içeriğinden bilgisinin olmadığını, hastalığı nedeni ile 
Ahmet Tuncay ÖZKAN’a ulaştıramadığını beyan etmiştir. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi’nden ele geçirilen MAXTOR 
marka, Seri numarası 25B6201H10T7IY olan hard disk içerisinde bulunan,   

P. P.Başkanı Tuğamiral S. O. K tarafından Türkan SAYLAN’a hitaben yazıldığı 
anlaşılan mektupta; 

 “Saygıdeğer Hanım Efendim, Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı okullarda 
okuyan öğrencilerin Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar önemli oldukları 
tartışılmaz bir gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına yaptığınız 
çalışmalar ve bu konudaki başarınız tartışılmaz bir gerçektir. Fakat Askeri okullarda okuyan 
öğrenciler ile ilgili yaptığımız çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli aksaklıkların 
acilen düzeltilmesi gerekmektedir. 

Denizyıldızı projesi çok başarılı bu projeye atanan bahriyeli danışmanlarla beraber 
daha aktif çalışmalar bekliyoruz. Ata evleri ve CTP’nin canlandırılması gibi alternatiflerin 
oluşturulması gerekmektedir. 

Aksaklıklar şu şekilde sıralanabilir.  

1-)ASKERİ OKULLARA GİRİŞ AŞAMASI: 

Askeri okullara giriş aşaması ile ilgili hazırladığınız listelere sızmaların olduğu, 

Bu listelere giren öğrencilerin birçoğunun sağlık problemi bulunduğu, 

Mülakatlara iyi hazırlanılmadığı ve mülakat aşamalarında elenmelerine sebep 
beyanlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. 

Bu listelere alınacak olan öğrencilerin sizlere yardımcı olacak personel yardımıyla 
mülakattan geçirilmesi ve eksiklerin mülakat aşamasından önce tespit edilerek tarafımıza 
bildirilmesi gerekmektedir. 

 

2-)ASKERİ OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER: 

DENİZ LİSESİ: 
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Listemizde ki öğrencilerin dava başladıktan sonra konferans ve toplantılara 
katılımlarında aksamalar olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin psikolojisinin düzeltilmesi 
için toplantıların artırılması ve grupların 3 kişiye geçmemesine dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

DENİZ HARP OKULU: 

Harp okulu öğrencilerin gruplar halinde ki faaliyetlerinin devamı için sorumlu 
öğrencilere yapılan yardımların aksatılmaması, 

Öğrencilerle tanıştırılan kızların, öğrencilerle olan irtibatlarını aksatmamaları, 

Öğrencilerin ders ve İngilizce başarılarının artırılması adına verilen destekte aksama 
olmaması, 

Harp okulu öğrencilere verilen konferansların artırılması, 

Öğrencilerin morallerinin düzetilmesi için tanıdık gazeteci, bürokrat ve 
akademisyenlerle gruplar halinde görüştürülmesi gerekmektedir. 

 

 

DZ. ASTSB. MES. YÜK. OKULU: 

Ast. Subay olacak olan bu öğrencilerden liste dışında tespit edilen isimlere verilen 
parasal desteğin aksatılmaması, 

Bu öğrencilere yönelik yapılan partilerin arttırılması, 

GENÇ TEĞMENLER: 

Yeni mezun olmuş ve kurs aşamasında ki teğmenlere bürokrat, gazeteci ve öğretim 
görevlisi tanıdıklarla görüştürülmesinin aksadığı, 

Okudukları süreçte tanıştıkları kızların teğmenlerin evlerine sıksık giderek veya 
Kocaeli üniversitesinde tanıdık kızlarla tanıştırılarak kontrol altında tutulması 
gerekmektedir. 

Tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve listelerin gözden geçirilmesi için ek dosya 
yer alan ERKEKLER isimli sayfa da Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve 
Dz.Astsb.Mes.Yük.Ok. Okuyan erkek öğrencilerinin tamamı detay bilgiler ile birlikte 
listelenmiştir. 

KIZLAR isimli sayfa da ise Deniz Harp Okulunda okuyan kız öğrencilerin listesi 
bulunmaktadır. 

D.HARP MEZ. ERK Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun olan 
erkek genç teğmenlerin listesidir. 
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D.HARP MEZ. KIZ Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun olan 
bayan genç teğmenlerin listesidir. 

Listelerin başına çeşitli notlar düşülmüştür. Bu notlarda öğrencilerimize referans olan 
askeri personel ve özellikle yakın takip edilmesi ve ortak çalışma yapılan / yapılabilecek 
öğrencileri belirtilmektedir. 

MAVİ renk ile belirtilen öğrenciler ise mevcut listemizin son halidir. 

PERSONEL LİSTESİ sayfasında yer alan listedeki personele sorumlu subay Ali T. 
vasıtasıyla ulaşılabilir. Bu personel vasıtasıyla öğrenci temini yapılabilir. 

Aşağıda irtibatları yazılı olan personellerimiz size her konuda yardımcı olacaklardır. 
Kendileri ile her konuyu paylaşabilirsiniz. 

Kur.Kd.Alb. Levent GÖRGEÇ  Tel: 532 640 7…     E Mail: lgorgec@gmail.com 

Yb. Ali T.   Tel: 533 …     E Mail: alit.1967@hotmail.com Oktay Ç. 

 

 S.O. K. 

                  Tuğamiral 

P. P. Başkanı 

 

Not: Özür dileyerek hatırlatıyorum, söz konusu dosyaların herzamanki gibi ne kadar 
gizli ve özel olduğunu biliyorsunuz. özeninize şimdiden teşekkür ederim.”   şeklinde ibarelerin 
olduğu belirlenmiştir. 

 Şüphelileri  ATA EVLERİ projesinde belirtilen hususların teori aşamasında kaldığını, 
bu proje için ev tutulmadığını ve bu amaçla finansal kaynak sağlanmadığını beyan etseler de 
iletişim tespit tutanaklarından projenin hayata geçirildiği ve bu kapsamda İstanbul ve değişik 
illerde ATA EVLERİ olarak bahsedilen evler tutulduğu, bu evlerde öğrencilerin kalmasının 
sağlandığı tespit edilmiştir.  

Bugüne kadar yapılan soruşturmada örgütün gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri 
önce yazılı olarak doküman yada rapor şeklinde hazırladığı, hazırlanan bu raporun örgütün 
yönetici kadrosuna sunulduğu, yönetici kadrodan gerekli onay alındıktan sonra uygulamaya 
konulduğu tespit edilmiştir. “ATA EVLERİ PROJESİ” ile ilgili yapılan çalışmalara 
bakıldığında aynı olayın görüldüğü, yani öncelikle söz konusu dokümanın hazırlanıp örgütün 
yönetici kadrosuna sunulduğu ve gerekli onay alındıktan sonra uygulamaya konulduğu tespit 
edilmiştir.  

Ata Evlerinin hiyerarşik bir düzen içerisinde tanzim edilmesi, bu evlerde kalacak olan 
gençlerin örgütlenebilme yeteneği olan gençlerden seçilmek istenmesi, burs verilen bu 
öğrencilerin, sivil toplum örgütlenmelerinin üniversitelerdeki faaliyetlerinde kullanılmak 
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istenmesi, Hamdi Gökhan Ecevit’in Ergenekon Silahlı Terör Örgütü tarafından yönlendirilen 
USTKB içerisinde dönem sözcülüğü yapması, Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın Memleket 
Sevdalıları Derneğinin Kadıköy sorumlusu olması “ATAEVLERİ PROJESİ”nin boyutlarını 
ortaya koyması açısından önem arz etmektedir.   

Diğer taraftan ÇYDD Kadıköy Şubesinde ele geçirilen “Yönetim Kurulu Toplantı 
Özeti” başlıklı word sayfasında üst düzey yöneticilerin yaptığı bir toplantıda alınan kararların 
maddeler halinde belirtildiğinin görüldüğü, bu maddelerin ilk kısmında, “Öğrenci evlerinin 
sayısını arttırılırken TAÇ-DER’e özel önem verilmesi”, “Kız ve erkek arkadaşlarımızın 
rahatlıkla birlikte kalacakları semtlerin ve konutların seçimine özen gösterilsin. Evlerde 
kutsallar açıkta bulunmayacak.” yazdığı tespit edilmiştir. 

Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen verilere bakıldığında, Ata Evleri olarak bahsedilen 
evlerde kız erkek öğrencilerin karışık kaldığı, özellikle bu evlerde kalan bayan öğrencilerin 
TSK’da görev yapan genç subaylar ve Harp Okulu öğrencileri ile tanıştırılarak arkadaşlık 
yapmalarının sağlandığı ve böylelikle bir kısım genç subayları ve geleceğin Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensuplarını oluşturacak Harp Okulu öğrencilerini, öğrencilik yıllarından itibaren 
kontrol altına almaya çalıştıkları anlaşılmıştır. 

Hamdi Gökhan ECEVİT’in ilimiz Üsküdar İlçesi Ahmediye (Kefçedede) Mahallesi 
Şair Naili Sokak Zerrin Apartmanı No: 11/9 sayılı adresinde yapılan aramada bulunarak el 
konulan dokümanların incelemesinde tespit edilen; 

(55) ve (56) ile numaralandırılmış, üst kısmında “STKB” amblemi bulunan (2) 
sayfadan ibaret bilgisayar çıktısının içeriğinde; 

“STKB YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI GÜNDEM KARARLARI” başlığı 
altında kararlar kısmında; 

1.  İrtica konusunda çalışmalara hız verilmesine, 

2.  Platform sözleşmesinin üye kuruluşlara faxlanmasına 

3. Haftalık Yürütme Kurulu Toplantısına alınması istenilen gündem maddelerinin en 
geç Çarşamba akşamına kadar dayanışma derneği sekretaryasına faxlanmasına karar 
verilmiştir.” yazdığı, 

(69) ile numaralandırılmış, üst kısmında “Sivil Toplum Kuruluşları Birliği” amblemi 
ve ibaresi bulunan dokümanın içeriğinde;  

  Acil Toplantı Çağrısı Başlığının altında; “Sayın STKB Platformu Geçici Yürütme 
Kurulu Üyeleri, Malum irticai başkaldırı konusundaki gelişmeler, TBMM’nin açılacağı 12 
Mayıs 1999 tarihine kadar yoğun bir baskı politikasının uygulanmasını zorunlu kıldığı 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucu 10 Mayıs 1999 Pazartesi günü saat 10.30’da 
çok geniş katılımlı (150-200 kişilik) yeni bir basın toplantısı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 
Konunun detayını görüşmek üzere sizleri 7 Mayıs 1999 Cuma günü acilen tam katılımlı 
olarak toplantıya davet ediyorum. Saygılarımla” yazdığı ve alt kısmında “Prof. Dr. Bülent 
B.” “STKB Dönem Başkanı” yazdığı, 
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(96)’dan (99)’a kadar numaralandırılmış “STKB ÜZERİNE DURUM 
DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNERİLER” başlıklı bilgisayar çıktısının içeriğinde; 

“…STKB Çalışmaları giderek kan kaybetmektedir. Bu duruma bir genel bir de özel 
neden yol açmaktadır: 

1- Genel Neden: 

Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat kararları ile gericiliğe karşı açıkça tavır alması ve 
siyasi iktidarları, devlet yöneticilerini irticaya ödün veren onlara kol kanat gererek besleyip 
büyütenlere karşı mücadele başlatması toplumumuzda bir aydın heyecanı ve hareketlenmesini 
hızlandırmıştı. Böyle bir ortamda oluşan STKB girişimine TÜRK-İŞ, DİSK, TESK gibi 
konfederasyonlar dahi katılım göstermişti. Ancak 28 Şubat sürecinin rüzgârı giderek 
azalmış ve azalmaya devam etmektedir. Böylesi süreçte başlangıçta çok daha duyarlı 
olan, gerek toplantılara gerekse etkinliklere katılan kimi kuruluşlar bu heyecanı 
kaybettiği oranda giderek daha az katılım ve ilgi göstermektedir. STKB’nin bu nedenle 
güç kaybetmesi geçici bir durumdur. Siyasi iktidarlar 28 Şubat MGK kararlarının gereğini 
yapmamak için yarışıyorlar. Parlamenter düzen Dinin siyasete, siyasetinde dine alet edilmesi 
kulvarlarından çıkartılmamış/çıkartılamamış bulunmaktadır. İrticai örgütlenmeler 
Cumhuriyetimizin temellerini kemirmeye devam etmektedir(…) 28 Şubat kararlarını 
uygulamayan Kuvai Milliye ruhuna Fatiha okuyan siyasi anlayışların, 28 Şubatla esen 
rüzgârı dindirmeleri geçicidir(…)” yazdığı, 

(111) ile numaralandırılmış üst kısmında “Dikkat Acildir!” başlığı bulunan bilgisayar 
çıktısının içeriğinde;  “Dikkat Acildir! Yurttaşlar, Demokratik kitle örgütleri Meslek 
Kuruluşları olarak Hükümetin Kurulmasına doğrudan müdahale çağrımızdır” 

 “Siz Sayın ECEVİT Türkiye’mizin Sevr tehditi altında olduğunu belirtiyorsunuz.Siz 
Sayın BAYKAL, ülkemizde irticaya karşı mücadele edecek bir hükümetin gerekliliğinden söz 
ediyorsunuz. Bugün ülkemiz siyasi bir kriz içindedir. Küreselleşme politikasının yarattığı 
uluslar arası ekonomik kriz ulusal ekonomiyi yıkımla tehdit etmektedir. 

Bu koşullarda; 

1− Sevr tehditine karşı, 
2− İrticaya karşı, 
3− Mafyaya karşı, 

4- Gelir ve vergi adaletsizliğine karşı acil ve hayati önlemleri almak üzere bir 
hükümetin kurulması zorunludur. Kurulacak olan hükümet onlarca seneden beri siyasal 
iktidarların yol açtığı zaafları gidermek zorundadır. Türkiye’nin ve parlamentonun bu günkü 
tablosunda “Demokratik, laik sosyal hukuk devleti” temel ilkelerini gerçekten hayata 
geçirebilecek çözüm DSP’nin ve CHP’nin ekseninde oluşturulacak bir hükümettir.Bugün 
hükümetin kurulması görevinin Sayın Bülent ECEVİT’e verilmiş olması tarihsel bir fırsattır”  
yazdığı, 

(16) ve (17) ile numaralandırılmış “18/09/2008 Tarihli Toplantı Gündemi” başlıklı 
(2) sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı dokümanın (17) ile numaralandırılmış sayfasında; 
“İrtica ve Laiklik Gazete Kupürleri Sergisi USTKB- Deniz Banoğlu, AKP iktidarı 
döneminde, Laiklik ilkesinin zedelendiğini yozlaştığını ve yok sayıldığını belgeleyen 
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gazete haberlerinin toplanmasıyla oluşturulan arşivin değerlendirilmesi serginin adı 
değişecek. Hazırlık safhasında.. serginin başka yerler alanlar açılması için STK’lardan bilgi 
bekleniyor” yazdığı, 

(3) ile numaralandırılmış, “USTK 13/11/2008 tarihli “Toplantı Gündemi” başlıklı (1) 
sayfadan ibaret dokümanın arka yüzünde, el yazısı ile “Liste” başlığı altında; “1. Atatürk 
Vakfı (+),   2. ADD Kadıköy (+), 3. Deniz Yıldızı (+),  4. Ahmet E. J. Kurumu (+),  5. Serter 
Gazetecilik (-),  6. SOS Çevre Platformu (+), 7. TAÇ-DER (+), 8. TGB (-),  9. UPS Bedri 
Ba.+ Mehmet K… (-), 10. Yurtseven Hareket” şeklinde dernek ve şahıs isimlerinin yazılı 
olduğu,  

(71)’den (78)’e kadar numaralandırılmış “Değerli arkadaşlarımız” hitabı ile 
başlayan “Genel Yönetim Kurulu” ile biten sunum şeklinde (8) sayfadan ibaret bilgisayar 
çıktısının (74) ile numaralandırılmış sayfasında; “…27 Mayısı andık ve 1961 Anayasasını 
geri istedik: 40. yılında vakıf olarak, 27 Mayıs devrimini andık. Taksim Atatürk anıtına 
çelenk koyduk, 27 Mayıs gününde basın bildirimizle, 1961 anayasasını öne çıkarmaya 
çalışarak “1961 Anayasasını geri istiyoruz!” dedik.” (…) yazdığı, 

(81) ile numaralandırılmış, “STKB G. Platformu Yürütme Kurulu Toplantısı” başlıklı 
(1) sayfadan ibaret bilgisayar çıktısının içeriğinde; 7. Kararda “27 Nisan 2000 tarihinde 
“68’liler B.V tarafından İ.Ü rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ev sahipliğinde 
yapılacak Turan Emeksiz’i anma toplantısına STKB’nin hazırlanacak bir bildiri ile 
katılmasına(…) karar verildi” yazdığı,  

(23) ve (24) ile numaralandırılmış sağ üst kısmında “21.04.2007 TGB Salonu” ibaresi 
bulunan el yazısı ile yazılmış not kağıdının içeriğinde; 

“10 milyon seçmenin verdiği oyun alınış biçimi önemli, Fakir-fukarayı yağ- tuza 
muhtaç edilerek alınan oy oy değildir. Saf dini duyguları ticari meta olarak piyasaya sürüp 
alınan oy oy değildir. Eğer Cumhuriyeti koruma andı içenler basının haber değeri ölçütlerine 
bırakmak kolaycılıktır, esarettir. 14 Nisan Türk Cumhuriyetindeki Kemalistler haber değil 
olayı yaratmışlardır. Gerçek olan budur. Artık ipler sahibinin eline geçmiştir. Halkın eline 
geçmiştir. Cumhuriyeti koruma andı içenlerin eylemlerini basının haber değeri ölçütlerine 
bırakmak kolaycılık daha kötüsü esarettir. Biz yakın tarihimizde bunu yaşadık.14 Nisan 
Türkiye Cumhuriyet’inin emanetçisi olan halk haberi değil olayı yaratmıştır. Bu olayı 
yadsayamayan basının iplerinin artık halkın ve ulusalcı Sivil Toplum kuruluşlarının eline 
geçmiştir. Eğer bu dizginler iyi kullanılırsa önemli bir kazanımımız olacaktır diye düşünebilir 
miyiz? O taktirde yeni eylemlerin düzenlenmesindeki stratejiler ne olmalıdır üretimi için 
bir uzmanlar kurulu oluşturulmalıdır” yazdığı, 

(3) ile numaralandırılmış “Mehveş Atalay” ismi ile başlayıp “Serdar” ismi ile biten el 
yazısı ile yazılmış dokümanın içeriğinde; 

“Sinan Aygün (ATO) :sinanaygun@atonet.org.tr ve Doğu PERİNÇEK: 
dperinçek@ip.org.tr” in mail adreslerinin yazılı olduğu, 
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(9) sayısı ile numaralandırılmış, 10.08.2000 tarihli 10. Nolu kararın yer aldığı 
“Olağan Toplantı” başlıklı, başkan kısmında Gökhan ECEVİT’in yazılı olduğu dokümanın 
içeriğinde; 

  “1- Fethullah Gülen ile ilgili son gelişmeler ışığında STKB olarak: 

    - Başbakan, içişleri bakanlığı ve ilgili önemli kurumlardan randevu    

      alınması için girişimde bulunulmasına, 

    - Alınacak randevu gününe kadar gerekli stratejik planlamanın  

      hazırlanarak, STKB girişimci yürütme kurulunun onayına sunulmasına, 

    - Bu hazırlıkların yapılabilmesi için Gülseven Yaşer, Haşmet A. 

      ve Gökhan Ecevit’in görevlendirilmesine, 

    - En geç 5 Eylül 2000 tarihine kadar özel bir toplantı düzenlenmesine, 

  2-Cumhuriyet gazetesine 11.08.2000 tarihinde sayın Gülseven Yaşer ve Sn. Türkan 
Saylan’ın 15.08.2000 tarihinde Sn. Haşmet A.’ın Fethullah Gülen ile ilgili beyanatlarını içerik 
olarak uygun bulunarak desteklenmesine, (…) karar verildi.” yazdığı, 

 (115) ile numaralandırılmış, üst kısmında “0216 416 14 62, 0312 419 27 74 Haşmet 
Atahan adına fax çekilecek” ibaresi bulunan el yazısı ile yazılmış not kağıdının içeriğinde; 1. 
Toplumun dinamitleri değişmiştir. 20 yılı aşkın bir anlaşmazlığı bu gün de devam ettirmek 
saygın devlet adamlığı, 

2. İrticanın yeşerdiği yer MEB kadrolarında 20 yıldır kurulan kadro aynen devam 
ediyor. 

3. Sn. Ecevit talimatlar konusunda iyi ve kötü olanlarını ayırmak yetkisine sahip 
değildir.” yazdığı, 

 

(57) ile numaralandırılmış “Meclisi Göreve Çağırıyoruz!” başlıklı bilgisayar çıktısı 
dokümanın içeriğinde; 

“Meclisteki Siyasi Parti Liderleri, size sesleniyoruz: Sayın Ecevit’in dışında hepiniz 
Cumhuriyet’e Devrimlere ve Meclisimize yapılan bu saldırıya ne yazık ki göz yumdunuz. 
Onurlu bir politikacıya yakışmayan bu tavrınızla bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Sizleri bir kez 
daha Cumhuriyeti, devrimleri korumaya çağırıyoruz. 

Meclisteki tüm milletvekilleri, size sesleniyoruz: Sizler, Atatürk ilke ve devrimlerine 
bağlı kalacağınıza yemin ettiniz. Yeminine bağlı kalacak her onurlu insan gibi, bu gerici 
kalkışmaya karşı çıkmalısınız. Siyasi görüşünüz ve partiniz ne olursa olsun hepiniz bu irticai 
kalkışmaya karşı birleşiniz. Geleceğin aydınlık Türkiye’si için sizlerden bu görevi 
bekliyoruz…” yazdığı, 
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(51) ile numaralandırılmış, “HEDEFLER” başlıklı dokümanın içeriğinde; 

“ 1-Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının üst kurulu olmak.. 

  2-STKB’nin Ekonomik ve Sosyal Konseye girmesini sağlamak. 

  3-STKB’nin bölgeler ve iller bazında örgütlenmesini sağlamak. 

  4-Amaçlarımızı benimseyen STK’lar ile temasa geçerek STKB’nin üye sayısını 
arttırmak. 

  5-Yasal ve özel nitelikli bir kuruluş olmak. (öncelikle vakıf şeklinde bir yapı ile 
yasallaşmak) 

  6-Örgütlenmeyi tamamlayıp iç disiplini sağlamak. 

  7-Sabit yönetim yeri ve sekretarya oluşturmak.” yazdığı, 

(81) ve (82) ile numaralandırılmış üst kısmında “Sivil Toplum Kuruluşları Birliği” 
yazısı ve amblemi bulunan bilgisayar çıktısı dokümanın içeriğinde; “STKB PLATFORMU 
ANA SÖZLEŞMESİ” başlıklı dernekle ilgili bilgilerin yazdığı,  

(88)’den (93)’e kadar numaralandırılmış “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ 
DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (STKB-DER)” başlıklı bilgisayar çıktısı dokümanın 
içeriğinde; “Başlangıç, Derneğin Adı, Derneğin Merkezi, Derneğin Amacı, çalışma alanları, 
Yapacağı işler ve işlemler, Genel Kurul Yetkileri ve Toplantıları, Genel Kurul Toplantısı, 
Genel Kurul Yönetim Kurulu, Görev ve Yetkileri, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma 
Kurulu, Dernek Konseyi, Üyeliğin Askıya Alınması, Personel Ücret Uygulamaları” 
başlıklarının altında maddeler halinde dernekle ilgili bilgilerin yazdığı, 

 (107)’den (109)’a kadar numaralandırılmış üst kısmında “Çağdaş Eğitim Vakfı 
(ÇEV)” ibaresi bulunan “Alıcı” kısmında “Sayın Prof. Dr. Bülent B.” ismi, “Gönderen” 
kısmında “Sn Gülseven YAŞER” ismi bulunan (3) sayfadan ibaret faks çıktısının içeriğinde el 
yazısı ile; 

“SAYIN STKB YETKİLİLERİNE” ibaresi ile başlayan 20.09.1999 tarihinde Serhat 
ÖZKAN isimli şahıs tarafından yazılmış mektup olduğu, mektup içeriğinde Serhat 
ÖZKAN’ın Fethullah GÜLEN Cemaati ile mücadele içersinde olduğu, bu mücadelede maddi-
manevi çok zor duruma düştüğü, hayatını düzene sokmak için STKB yetkililerinden 5000 
Dolar istediğinin yazılı olduğu, devamında ise  “Bu ücret mukabilinde sizlere isteğiniz 
doğrultusunda senet gibi herhangi bir imzalı belge ile hizmet edebileceğime mukabil bir 
belge de verebilirim” ibarelerinin yazılı olduğu ve Serhat ÖZKAN imzalı olduğu,  

Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Genel Merkezi’nde yapılan aramada bulunarak el 
konulan; 

(5) sayısı ile numaralandırılmış “STKB Platformu Yönetim Kurulu Üyeleri Listesi” 
başlıklı ve “31/8/1999” tarihli dokümanda; “Prof. Dr. Bülent Berkarda Başkan. Prof. Dr. 
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Türkan Saylan, Gülseven Yaşer, Gökhan Ecevit….” İn yanı sıra birçok şahsın temsil 
ettikleri kuruluşun, Telefon-Fax-Gsm bilgilerinin yazılı olduğu,  

Gülseven Güven YAŞER ve eşi Yaşar YAŞER’in kullanımında bulunan ikametin 
kömürlüğünde yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların incelemesinde; 

“28 Kasım 2007” tarihli “Gökhan ECEVİT” tarafından, Adnan Türkkan;, Namık 
Kemal BORA, Sadun OKYALTIRIK, Turhan ÇÖMEZ, Adnan AKFIRAT, Mustafa BALBAY 
ve birçok şahıs ve derneğe (add, çydd, cumok şubelerine) gönderilmiş “Alternatif Anayasa 
TASLAĞI Çalışmalarımız (USTKB)” konulu mail içeriğinde; “Sayın Katılımcılarımız; 22 
Kasım 2007 tarihinde Prof Dr. Süheyl B.nin de katılarak sunumunu yaptığı T.Barolar Birliği 
Taslak Anayasa'sı görüşmelerinde konuşmacıların yaptığı özet konuşmaları Ek'te 
sunulmuştur. Bu toplantı ile ilgili Notlarınız var ise ilaveleri kırmızı veya farklı bir rengi 
kullanarak yazıp Genel Sekreterliğimize ulaştırmanızı rica ediyoruz. Ayrıca, Anayasa, ilgili 
teklif ve düşüncelerinizi yazılı olarak Sekreterliğimize ulaştırınız. Bu önerileriniz de dikkate 
alınarak hazırlanacak bir Metni, 7.12.2007 tarihinde Yürütme Kurulu Genişletilmiş 
Toplantısında (daha sonra saat ve yeri bildirilecektir.) ele alarak T.Barolar Birliği Taslak 
Anayasası'na, Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin (USTKB), teklifi ve katkısı 
olarak, bir basın toplantısı veya ilan yolu ile Kamuoyuna duyurulacaktır. Önerilerinizi 
ulaştıracağınız e-mail adresim; gokhanecevit@gmail.com olacaktır.Gökhan ECEVİT 
USTKB Genel Sekreteri, gsm; 0532 213 55 09” yazılı olduğu,  

 “Nazan Moroğlu” ibaresi ile başlayan “USTKB için ANAYASA TASLAĞI 
HAKKINDA ÖZET BİLGİ” başlıklı, (7) sayfadan ibaret dokümanın son sayfasında;  

“Sayın Gökhan Ecevit, USTKB’nin bir basın açıklaması için Taslağı aşağıda 
iletiyorum. Nazan Moroğlu, USTKB Danışma Kurulu Üyesi 

Hükümetin hızla çıkarmak istediği yeni “sivil?” Anayasa için hazırlattığı Taslak, 
kamuoyunda büyük tedirginlik yarattı” yazılı olduğu,  

“Gülseven hanım, Deniz hanım özelikle Anayasa taslağında 'Eğitim' konusunda size 
danışılmasını istiyor.” 

“Sevgili Nilgün bunu da özellikle gülseven hanıma iletirsen sevinirim.” yazdığı,  

 

(5) sayfadan ibaret “Eğitime destek veren Sivil Toplum Kuruluşlarının ‘Laik eğitim 
için birlik’ hareketinin katılan veya imza ile destek veren kurumlar” başlığı altında 
dokümanda yer alan tabloda;  

NO KURUMUN ADI TEMSİLCİ 
ADI 

TELEFON FAX E-MAİL 

26. Türk Eğitim  Vakıfları 
Dayanışma Derneği 

Gökhan 
Ecevit 02163498719 02163498713  
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05322135509 

şeklinde yazılı olduğu,  

  

e-Dijital İnceleme Sonuçları; 
 “Hitachi” marka, “JAGJAB3DW864” seri numaralı hard disk üzerinde yapılan 

incelemede tespit edilen; 

 “USTKB Güncelleme Adres.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; “sheet1” adlı 
çalışma sayfası içerisinde, “USTKB GÜNCELLEME FORMU” sütun başlığı altında bir 
çok kuruluş, dernek ve vakıfa isimlerinin,  ayrıca sanıklar Adnan TÜRKKAN, Gülsever 
YAŞER ve Sadun OKYALTIRIK’ın  isim ve  adres bilgilerinin kayıtlı olduğu, 

“IBM” marka, “42MG7080” seri numaralı hard disk üzerinde yapılan incelemede 
tespit edilen;  

“Neler yapabiliriz-stk-ubh.doc” isimli MSword dosyası  incelediğinde; tamamı  2 
sayfadan ibaret, “Neler yapılabilir ?” başlıklı söz konusu belge içerisinde; 

“STK'larda  

1. İhtiyaç gösteren konularda yeni STK'lar kurulmalısı, kurulu bulunanlara üye 
olunmalı ve birlikteliğe katılımları sağlanmalıdır. 

2. Yöresel ve Merkezi bazda STK'lar birliklerinin oluşturulması ve çalıştırılması 
desteklenmelidir. 

Siyasi Partilerde  

1. Herkes kendi görüşüne yakın partiye mutlaka üye olmalıdır.  

2.Çekirdek kadroların yönetime geleceği il ve ilçe şubeleri saptanmalı ve gruplar 
halinde ağırlıklar oralara verilmelidir.  

3.Mutlaka aday olunmalı,Partilerin gerektiğinde ortak aday çıkarması 
desteklenmelidir. 

Yerel yönetimlerde  

1. Yerel yönetimlerle ilişkiler sıkılaştılmalı kim kimdir? necidir ?araştırması 
yapılmalıdır.  

2. Yerel yönetimlere mutlaka katılınmalıdır.  

3. Aday olunmalı  

4. Birliklerde sağlam yapılanmalar kurulmalıdır.(Belediyeler birliği,Muhtarlar birliği 
vs.)  
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Kamu kurumu ve kuruluşlarında  

1. Mevcut yapının rotgeni çekilmeli  

2. Kim kimdir çalışması yapılmalı 

3. Hedefler belirlenmeli  

4. Çekirdek kadrolar oluşturulmalı  

5. Hiyerarşi, ağacı çıkarılmalı  

6. Karşı güçler tespit edilmeli  

Bu ve diğer yerler artırılabilir. Köy kesimlerinde, Sanayi ve Ticaret odalarında, Şehir 
kulüplerinde, Spor kulüplerinde, Camilerde aynı yapılanma ve eğitim biçimleri 
çeşitlendirilebilir yeni biçimler geliştirilebililir…” şeklinde beyanların yer aldığı,    

“ULUSAL BRLK HAREKET LETM BLGLER.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; tamamı  2 sayfadan ibaret, “ULUSAL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
PLATFORMU  İLETİŞİM BİLGİLERİ” başlıklı,  “No,  Kurumun Adı:, Temsilcinin 
Adı, Tel:, Faks: E-Posta:” sütun başlıkları altında sivil toplum örgütü, dernek ve vakıf 
isimlerinin, temsilci adları, telefon,  faks numaralarının  ve  e_posta adreslerinin kaydedildiği 
liste olduğu, 

“STKB Listesi.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; “sayfa1” adlı çalışma sayfası 
içerisinde, “STKB LİSTESİ,  Kod, Tel, Kod,  Faks” başlıkları altında bir çok kuruluş, 
dernek ve vakıf ile sanıklar Kemal ALEMDAROĞLU, Erol MANİSALI, Nusret SENEM,  
Adnan AKFIRAT ve Birol BAŞARAN  isimli şahısların iletişim bilgilerinin liste halinde  
kaydedildiği,  

“ATT51B5.eml” isimli e-posta dosyası incelendiğinde;  13 Mayıs 2006 Cumartesi 
23:47 tarihli, ozel_buro@mynet.com e-posta adresinden DIGI-SECURITY-
TURKIYE@YAHOOGROUPS.COM ve tunadan_altaylara@mynetgrup.com adreslerine 
gönderilen “ÖZEL BÜRO”  başlıklı, “ÖZEL BÜRO” adı ile hazırlanan, PKK terör örgütü 
ile ilgili bilgiler içeren e-posta olduğu,   

“Özel Büro Belgeleri CD III” ibareli, “Princo” marka, “P318262006131122” seri 
numaralı (36) nolu CD üzerinde yapılan incelemede tespit edilen; 

“ABD VE İSRAİL İST.ÜLTİMATOM.doc”, “ İşte Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 
kaleminden HEINRICH BOELL”, “ECHELON.doc”, “HUMINT VE METROPOL NOKTA 
İSTİHBARAT PERSONELİ.doc”, “ABD VE İSRAİL İSTİHBARATININ TÜRK 
BANKACILIĞINA YÖNELİK İSTİHBARAT ÇALIŞMASI.doc”, “MIT'TE CALISMA 
NASIL OLUR....doc”, “ KGB, ajan yetiştirmek için Şeydişehir'in aynını kurmuş!.doc”, “BİR 
İDDİA...Aziz Nesin Mit ajanı !.doc”, “Biraz komik bir başlık oldu ama...Casus sincaplar 
yakalandı.doc”, “İstihbarat ve Çalışma Olgusu.doc”, “Kestirme (Yön Bulma) Sistemleri ve 
Mikrodalga İstihbarat Teknolojisi.doc”, “ YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİ 
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HAKKINDA KISA BİLGİLER.doc”, “Miliyetçilerin ulusalcılardan farkı-Kuvvacılar.doc” 
isimli  (13) adet MSword dosyası incelendiğinde; farklı konularda, “ÖZEL BÜRO 
İSTİHBARAT GRUBU”, “Digital Security Service Özel Büro”, “ÖZEL BÜRO” 
başlıkları bulunan belgeler oldukları,  

Yine aynı CD içerisinde “gif” uzantılı (128) adet resim dosyası tespit edilmiş, 
dosyaların yapılan incelemesinde; Sayfalarının üst ve alt kısımlarında  “SECRET”  ve  
“TOP SECRET” ibareleri bulunan yabancı dilde yazılı belgeler oldukları, 

“Özel Büro Belgeleri CD II” ibareli, Princo marka, “P32209160703071” seri 
numaralı (37) nolu CD üzerinde yapılan incelemede tespit edilen;  

“ERGENEKON KİMDİR.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; tamamı 16 
sayfadan ibaret,  “ÖZEL BÜRO” başlıklı, “ERGENEKON KİMDİR? NE İŞ YAPAR ?”, 
“Amaç”, “Kapsam”, “Politika”, “Hedef”, “Yöntem” , “Organizasyon Plânı”, “Merkez, 
Araştırma ve Bilgi Toplama”, “Analiz ve Değerlendirme”, “Finans ve Ticaret”, “KültürTeori 
ve Senaryo”, “İletişim ve Propaganda”, “Hukuk”, “Uluslararası İlişkiler”, “Kadro”, “Eleman 
Profili” , “Birim Başkanları”, “Köprü Personel”, “Finans”, “Ticari Şirket Faaliyetleri”, “Vakıf 
Faaliyetleri”, “Genel Değerlendirme”, “Sonuç ve Öneriler” konu başlıkları altında 
“Ergenekon Terör Örgütü” ile ilgili olarak çeşitli ifadelerin kaydedildiği belge olduğu, 
 

“1. Ordu İstihbarat Başkanlığı’na teknik istihbarat desteği verilmesi için yazdığı 
yazı.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; tamamı 2 sayfadan ibaret, “Belge 8: Bu 
yazı, Ümit SAYIN tarafından kendisine teknik istihbarat desteği verilmesi için 28.06.2005 
tarihinde 1. Ordu İstihbarat Başkanlığı’na yazılmıştır.”   başlıklı söz konusu belge içerisinde; 

“BİLGİ TOPLAMA KONUSUNDA GEREKLİ DESTEK 

 1) İstihbarat elemanı desteği: 

 2) İzin konusu: 

   3) Teknik istihbarat desteği:”  şeklinde belirtilen konu başlıkları altında çeşitli 
beyanların yer aldığı, 

“1. Ordu kanalıyla askeri istihbarat birimlerine verdiği istihbarat raporu.doc” isimli 
MSword dosyası incelendiğinde; tamamı 3 sayfadan ibaret, 29.Haziran.2005 tarihli, “Belge 
9: Aşağıdaki istihbarat raporu, Ümit SAYIN tarafından hazırlanmış ve 1. Ordu 
kanalıyla askeri istihbarat birimlerine verilmiştir.” başlıklı, söz konusu metin 
içerisinde;“Konu: Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik İstanbul Üniversitesi kaynaklı saldırı ve 
son gelişmeler hakkındaki ara rapordur.” şeklinde belirtilen konu hakkında birtakım 
beyanların yer aldığı, 

“İstihbarat Daire Başkanlığına 03.06.1997 tarihinde Amerika’dan yazdığı 
mektup.doc”  isimli MSword dosyası incelendiğinde;  tamamı 2 sayfadan ibaret, “3 Haziran, 
1997“ tarihli, “Belge 1: Genelkurmay İstihbaratıyla ilişki kurmak ve yönlendirmek 
isteyen Ümit SAYIN tarafından yazılan aşağıdaki mektup, Genelkurmay İstihbarat 
Daire Başkanlığına gelmiştir.” başlıklı, Ümit SAYIN adı ile  Genelkurmay İstihbarat Daire 
Başkanlığına hitaben yazılan söz konusu belge içerisinde; “Bana dairenizde temas 
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kurabileceğim -en az- iki subayın veya elemanın ismini, faksını (varsa e-mailini) ve temas 
kurma, belge yollama adresini bildirirseniz minnettar kalırım.“şeklinde beyanların yer aldığı, 

 “silahlı provokasyon gruplarının oluşturulmasını teşvik için hazırladığı 24.05.1996 
tarihli belge.doc” isimli MSword incelendiğinde;  tamamı 4 sayfadan ibaret, “Belge 1: 
24.05.1996 tarihli bu belge, Ümit SAYIN ve irtibatlı olduğu kişiler tarafından 
hazırlanarak, silahlı provokasyon gruplarının oluşturulmasını teşvik için servis 
edilmiştir.”  başlıklı, söz konusu metin içerisinde; 

“Türkiye’nin Durumu: 

 Türkiye’nin Bugünkü Durumu: 

 Türkiye’nin Yarını 

 Neo-Kemalist İdeoloji 

 Temel İlkeler”konu başlıkları altında çeşitli beyanların yer aldığı, 

 “İllegal KTB çalışmaları çerçevesinde, Ümit SAYIN, Cumhur ERDİN ve KTB’nin 
web sitesini yöneten X .doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; “21.01.2001”  tarihli,  
tamamı 8 sayfadan ibaret, “Belge 8: Aşağıdaki chat konuşmaları, illegal KTB çalışmaları 
çerçevesinde, Ümit SAYIN ile Cumhur ERDİN ve KTB’nin web sitesini yöneten X şahıs 
(radkem/radiko) arasında gerçekleşmiştir.” başlıklı söz konusu metin içeriğinde; “(xyz: 
Ümit SAYIN, barbaros: Cumhur ERDİN)” İle başlayan “barbaros says:”, “xyz says:” 
nickleri ile internet üzerinden gerçekleştiği değerlendirilen konuşmaların  yer aldığı  yazılar  
olduğu, 

 “İllegal KTB örgütlenmesi çerçevesinde, Ümit SAYIN ile X şahıs (yavuz) arasında 
yapılan chat döküm.doc” isimli MSword dosyası  incelendiğinde; “25.11.2000”  tarihli,  
tamamı 11 sayfadan ibaret,  “Belge 9: Aşağıdaki chat konuşmaları, illegal KTB 
çalışmalarının yürütüldüğü dönemde Ümit SAYIN ile X şahıs (yavuz) arasında 
gerçekleştirilmiştir.” başlıklı, söz konusu metin içerisinde “(xyz: Ümit SAYIN)” ile 
başlayan, “yavuz says:”, “xyz says:” nickleri   ile internet üzerinden gerçekleştiği 
değerlendirilen  konuşmaların yer aldığı  yazılar olduğu, 

 “Ümit SAYIN ile Binbaşı Oğan TÜRKMEN ve Üsteğmen Zafer YENER arasında 
gerçekleşen chat konuşmaları.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; “12.07.2005”  
tarihli,  tamamı 17 sayfadan ibaret,  “Belge 13: Aşağıdaki chat konuşmaları, Ümit 
SAYIN’ın askeri istihbaratla ilişki kurduğu dönemde, Ümit SAYIN ile Binbaşı Oğan 
TÜRKMEN ve Üsteğmen Zafer YENER arasında gerçekleşmiştir.” başlıklı; söz konusu 
metin içerisinde “umitsayin:”, “oganturkmen:”, “zaferyener2004:” nickleri ile internet 
üzerinden gerçekleştiği değerlendirilen  konuşmaların yer aldığı  yazılar olduğu, 
 

“Ümit SAYIN ile Caner KARAHAN arasında gerçekleşen chat konuşması.doc” 
isimli MSword dosyası incelendiğinde; “02.07.2005”  tarihli,  tamamı 17 sayfadan ibaret,  
“Belge 16: Aşağıdaki chat konuşması, Ümit SAYIN’ın askeri istihbaratla ilişki kurduğu 
dönemde, Ümit SAYIN ile Caner KARAHAN arasında gerçekleşmiştir.” başlıklı;  söz 
konusu metin içinde “(cnrkarahan: Caner KARAHAN)”  İle başlayan “cnrkarahan:”, 
“umitsayin:” nickleri ile internet üzerinden gerçekleştiği değerlendirilen  konuşmaların yer 
aldığı, 
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“Ümit SAYIN ile Özel Kuvvetler İstihbaratından Yarbay Mehmet SÖNMEZ 
arasında gerçekleşen chat konu.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; tamamı 3 
sayfadan ibaret, “23.06.2005” tarihli, “Aşağıdaki chat konuşmaları, Ümit SAYIN’ın askeri 
istihbaratla ilişki kurduğu dönemde, Ümit SAYIN ile Özel Kuvvetler İstihbaratından 
Yarbay Mehmet SÖNMEZ arasında gerçekleşmiştir.” başlıklı; “umitsayin:”, 
“sayinsonmez:” nickleri ile internet üzerinden gerçekleştiği değerlendirilen  konuşmaların 
yer aldığı  yazılar olduğu, 

 “Ümit SAYIN ile Üsteğmen Zafer YENER arasında gerçekleşen chat 
konuşmaları.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; tamamı 41 sayfadan ibaret,   
“19.06.2005”  tarihli,  “Belge 15: Aşağıdaki chat konuşmaları, Ümit SAYIN’ın askeri 
istihbaratla ilişki kurduğu dönemde, Ümit SAYIN ile Üsteğmen Zafer YENER arasında 
gerçekleşmiştir.” başlıklı; söz konusu metin içinde “umitsayin:”, “zaferyener2004:” 
nickleri ile internet üzerinden gerçekleştiği değerlendirilen  konuşmaların yer aldığı  yazılar 
olduğu, 
 Yine aynı harddisk üzerinde yapılan incelemede tespit edilen; “ABD TARAFINDAN 
- BOP’NIN TURK HALKINA EMPOSE EDILMESI.doc”, “BOP - Büyük Ortadoğu 
Projesi.doc”, “BÜYÜK ORTADOĞU İLE AVRASYA'NIN GELECEĞİ VE 
GÜVENLİĞİ.doc”, “Büyük Ortadoğu Projesi.doc”, “Iste BOP ve Yeni Osmanli tuzagi.doc”, 
“İrticai terör - Hizbullah.doc”, “İrticai terör - İBDA-C.doc”, “İBDA-C SEMP.doc”, “ZAMAN 
GAZETESİNDE ENTERESAN BİR HABER.doc”, “BOMBA OTOMOBİL“LER - Stern 
Çetesi !.doc”, “FETHULLAHÇILARIN CIA İLE İŞBİRLİĞİ.doc”, “FETHULLAH 
GÜLEN'İN SERÜVENİ.doc”, “FETHULLAHÇILAR ANAYASA REFERANDUMU İÇİN 
TUZAK KURUYOR.doc”, “FETULLAH GÜLEN DOSYASI.doc”, “Gülen bu kez kadını ve 
anneyi anlattı.doc”, “Gülen CEMAATİ’nin aldığı Önlemler.doc”, “Hocaefendi'nin derin 
operasyonu.doc”, “Lordlar Kamarası’nda Gülen konferansı !.doc”, “MİZAH...CIA, Fethullah 
Hocaefendi'yi sorgularsa....doc”, “NUR DİNİ VE PEYGAMBERİ FETULLAH 
İSLAMİYETLE MÜCADELE EDECEK KADAR CESUR.doc”, “ÖZEL BÜRO’DAN 
FETULLAH CEMAATİ Raporu.doc”, “2 Ekimden İtibaren Azerbeycanda Samanyolu 
televizyonu kapatıldı.doc” isimli (22) adet MSword dosyası incelendiğinde, farklı konularda 
hazırlanan “Digital Security Service Özel Büro”, “ÖZEL BÜRO” başlıkları bulunan 
belgeler oldukları, 

Emcet OLCAYTO’ nun el konulan dijitallerinin incelemesinde; “Gökhan ECEVİT 
STKB 05322135509-3498737 Ekimde STKB kongresi önceden haber verecek Ayşegül 
ŞAHİN” yazdığı, 

Turan ÇÖMEZ’den el konulan dijital veriler içerisinde; “kisiler20071214.xls” isimli 
Excel dosyasında 1461 inci satırda isim kısmında “Gökhan ECEVİT”, eposta kısmında 
“gokhanecevit@gmail.com”, meslek kısmında USTKB, şehir kısmında ise “İstanbul” yazdığı, 

 

ÇEV Genel Merkeze ait “Seagate” marka, “6RY4EP5B” seri numaralı bilgisayar 
hard diskin alınan imajı üzerinde yapılan incelemesinde tespit edilen;  

“SİVİL  TOPLUM  KURULUŞLARI  BİRLİĞİ.doc” isimli MSword dosyasının  
olduğu, bu dosyanın içeriğine bakıldığında tamamı (8) sayfadan ibaret, “SİVİL  TOPLUM  
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KURULUŞLARI  BİRLİĞİ   DAYANIŞMA ve EŞGÜDÜM DERNEĞİ (STKB-DER)  
TÜZÜĞÜ” başlıklı,  söz konusu  belge içerisinde;  derneğin amacı,  çalışma alanları, 
yapacağı iş ve işlemlerin yer aldığı,  ayrıca  belgenin  son sayfasında  “Dernek Genel 
Saymanlığı görev ve yetkisini  GÖKHAN ECEVIT DERNEK SAYMANLIĞI görev ve 
sorumluluğunu  Hüseyin Bekiroğlu yürütür.” şeklinde yazılı olduğu,  

 

ÇYDD GENEL MERKEZİNDEN el konulan; 

 “WD” marka, “WMAT20909495” seri numaralı hard diskin alınan imajı üzerinde 
yapılan incelemesinde tespit edilen; 

“archive1.pst” isimli e-posta arşivleme dosyasında yer alan “Fwd Dz.Lisesi Sınav 
Sonuc Listesi !...msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “03 Ağutos 2007” tarihli, 
“Fwd: Dz.Lisesi Sınav Sonuc Listesi !..” konulu, “gokhan ecevit” 
[gokhanecevit@gmail.com] adresinden gönderilen e-posta olduğu, içeriğinde; 

 “AŞAĞIDAKİ MESAJI OKUMAK VE ANLAMININ AKLA GETİRDİKLERİNİ 
DÜŞÜNMEK BİLE ÜRKÜTÜCÜ. 

GELEN BİR MESAJI AYNEN İLETİYORUM. 
DZ. EĞİTİM KOMUTANLIĞI , KURMAY BAŞKANLIĞINI YAPMIŞ BİRİ 

OLARAK 
TAKİBİ - TEYİDİ VE NETİCEDE NE OLACAĞINI BİLMEK İSTERİZ. 
H. VURAL VURAL 
(E) DZ. KUR.KD. ALB. 
Sent: Friday, July 27, 2007 11:10 AM 
Subject: Dz.Lisesi Sınav Sonuc Listesi !.. 

 
25 TEMMUZ 2007 tarihli basın ilanlarında deniz lisesi giriş sınavını kazananları 

okudugumuzda aşagıda sıralanan isim listesini büyük bir kaygı ve hayretle izlemiş 
bulunmaktayız : 

Muhammet  A., Muhammet  K., Muhammed O., Muhammed G., Muhammed K., 
Muhammed H., Muhammet S., Muhammet K., Enes K., Enes T., Enes Ü., Enes İ., Enes İ., 
Üsame B., Taha Yasin Ç., Huzeyfe S., Huzeyfe E.,  

Bu isimler,din cagrışımını öngören isimler olup,örneğin : 
ENES, 10 yaşından itibaren Hz.Mumammed'e hizmet etmiş ve vefatına kadar yanından 
ayrılmamış bir sahabi., 

HUZEYFE, eshab-ı kiram arasında Peygamberimizin sırdaşı., 
ÜSAME.,TAHA YASİN.. izaha gerek duyulmayan malum isimler !.. 
Listenin,AÇIKLAMALAR bölümünde :Adayların sıralaması performans (herhalde 

mülakat kasdediliyor) puanlarına göre yapılmıştır.,denilmektedir. 
Bu performansta veya mülakatta çocuklarına bu isimleri yakıştıran ailelerin özel 

tahkikatları herhalde yapılmıştır !. 
Bunun gözden kaçtığı düşünülse dahi,Yelkenli Dönemi dahil bu isimlerde bir 

Bahriye Subayı duyulmuş,işitilmiş midir ?!. 
Mülakat / performans heyeti ;modern,çagdaş Türk Bahriyesini bu kültürde yetişmiş 

delikanlılara nasıl emanet etmiştir ? 
  Artık iş işten geçmiş ve adaylar açıklanmıştır.Geçmişler olsun !.. 
  İŞTE BUNUN İÇİN DÜŞÜNME ZAMANI” şeklinde yazılı olduğu,  
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 Yine aynı harddiskin içerisinde yer alan “Fwd FW Işık evleri.msg” isimli e-posta ileti 
dosyası incelendiğinde; “03 Ağutos 2007” tarihli, “Fwd: FW: Işık evleri” konulu, “gokhan 
ecevit” [gokhanecevit@gmail.com] adresinden gönderilen e-posta olduğu içeriğinde; konu 
edilen “Işık Evleri” ile ilgili olarak bu evlerin çeşitli dini gruplar tarafından organize edildiği, 
eğitim alanında öğrencilere yönelik faaliyetlerin yapıldığı gibi farklı iddia ve 
değerlendirmelerin sonrasında son bölümde; “NE DERSİNİZ; ATA EVLERİ' ni açma 
zamanı gelip geçmedi mi?” şeklinde yazılı olduğu,  

 “WESTERN DİGİTAL” marka, “WMAT20867958” seri numaralı bilgisayar hard 
diski üzerinde yapılan incelemede tespit edilen “Yeşil defter.xls” isimli Excel dosyası 
incelendiğinde;  

“sayfa1” adlı çalışma sayfasında; aralarında Ergenekon Soruşturması kapsamında 
işlem yapılan, Sinan AYGÜN, Kemal ALEMDAROĞLU, Şener ERUYGUR, Filiz 
MERİÇLİ, Ayşe YÜKSEL,  , Gökhan ECEVİT isimli şahıslar ile bu şahıslar dışında birçok 
şahsın iletişim bilgilerinin yazılı olduğu, 

Ömer Sadun OKYALTIRIK’tan ele geçirilen “PHİLİPS” marka, 
“AY100749028526” seri numaralı harddiskin yapılan incelemesinde tespit edilen; 

“2007 09 08.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; “Cumhuriyet İçin İletişim 
Platformu İstanbul Ekibi Toplantısı 8 EYLÜL 2007, Sitare Cafe – Kuzguncuk, İstanbul” 
başlıklı, 9 madde halinde toplantı gündeminin belirtildiği ve “Sayın Gökhan Ecevit’in Genel 
Değerlendirmeleri” başlıklı değerlendirme yazılarının içeriğinde “Sonuçlar” başlığı altında; 

 

 

“VI. PROJE ÖNERİLERİMİZ 

Projelerimizin ÇYDD üzerinden yürütülmesi teklif edilmiş ve kabul görmüştür. 
Aynı zamanda USTKB ile de işbirliği içinde olunması önerilmiştir.  

3. ATAEVLERİ PROJESİ’NE DESTEK:  

Sayın Gökhan Ecevit tarafından kısaca bahsedilen ATAEVLERİ PROJESİ henüz 
tasarım aşamasındadır. Bu proje, tarikatların “Işık Evleri” gibi oluşumlarla ellerinde tutma 
çabası içinde olduğu gençlerimizin geri kazanımına yöneliktir. Projenin detaylandırılarak 
prezentasyon formatına dökülmesi kararlaştırılmıştır. USİAD (Ulusalcı İşadamları Derneği) 
ya da Atatürkçü işletmelerin yönetim kadrosuna bu projeden bahsedilecek ve maddi destek 
istenecektir. USTKB tarafından yürütülecek olan bu projeye, Cumhuriyet İçin İletişim 
Platformu’nun destek vermesi benimsenmiştir…” şeklinde yazılı olduğu tespit edilmiştir. 
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f-Telefon Görüşmeleri; 
Tape No:11909, 14.12.2008 günü saat:17.39’da Hamdi Gökhan ECEVİT ile Nilüfer..? 

in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında bir süre sohbet ettikten sonra 
NİLÜFER’in “Sizin o şey devam ediyor mu Ata..” dediği, H.G.ECEVİT’in “Ata evleri 
devam ediyor evet devam ediyor” “Ya 67 tane olduk”  dediği, NİLÜFER’in “Kontrol 
altında tutabiliyormusunuz” dediği, H.G.ECEVİT’in “Hayır her grup kendisi kontrol 
altında tutuyor çünkü kuruluş felsefesi belli” “Ondan sonra parayı kendileri ödedikleri 
için HER GRUP KENDİSİ KENDİ EVİYLE MEŞGUL OLUYOR ondan sonra ancak çok 
sıkıştıkları zaman beni arıyanlar oluyor şunu ne yapalım falan filan diye işte şimdi bir seyir 
defteri her evin bir seyir defteri olacak günlük olaylar oraya yazılacak” “Ama şey yani 
Ata evlerini yapanlar sizin bizim gibi insanlar yani baktılar ki sevimsiz oldu kapatı verirler 
olur biter yani kimsenin sırtında yumurta küfesi yok” “ÇOK GÜZLE BİR SİSTEM OLDU 
VE ÇOK İYİ İŞLİYOR çok şükür inşallah çoğaltabilirsek ne mutlu” dediği, 
NİLÜFER’in “Bu Türkiye Gençlik Birliği falan beraber mi yapıyorlar” dediği, 
H.G.ECEVİT’in “Yok Türkiye Gençlik Birliği ayrı onlarlada ayrı çalışıyoruz şümdi 
Kadıköyde onlara bi lokal daha açıyoruz ... kültür merkezi daha açıyoruz” dediği,  

 

Tape No:11909, 14.12.2008 günü saat:17.39’da Hamdi Gökhan ECEVİT ile Nilüfer..? 
in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında bir süre Ata Evleri Projesi 
hakkında konuştuktan sonra H.G.ECEVİT’in “Bi de bu SEÇİMLERDE ÇOCUKLARA 
GÖREV VERİCEZ bin kadar öğrenci bulucaz” “30 bin liraya seçim seçmen şeyi 
seçimlerde sandık başkanı hem sandıkları kontrol altına alıcaz hemde 30 liraların 20 şer 
liralarını GENÇLİK BİRLİĞİNE vericekler bin kişi 20 bin lira” “ONDAN SONRA 
ÖYLE BİR TEZGAH KURUYORUZ işte ben de sağda solda eşe dosta da söyledim eğer 
sandık görevi yaparsanız parasının 10 lirası yol parası 20 lirası benimdir diye” “İşte 
öylede bi para topluyorum” dediği,  

Tape No:11913, 13.01.2009 günü saat:12.51’de Hamdi Gökhan ECEVİT ile İlkiz..? in 
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında bir süre sohbet ettikten sonra 
İLKİZ’in Hamdi Gökhan ECEVİT’e bir CD gönderdiği, Hamdi Gökhan ECEVİT’in de 
gönderilen CD’yi izleyeceğini söyledikten sonra “Ve onur duyuyorum çok keyifli şey 
yapıyorsun burdaki diğer ATA EVLERİ İLE BEN ONUR DUYUYORUM DOĞRUSUNU 
İSTERSENİZ İNŞALLAH ÇOĞALTICAZ BUNU” dediği, İLKİZ’in “Uğraşıp duruyoruz 
işte” dediği, H.G.ECEVİT’in “İkinciye ikinciye galiba şey yapmıştınız” dediği, İLKİZ’in 
“İkinciye niyetleniyorum valla ev arıyoruz ama” “Kime nasıl ulaşıcaz her yeri tüketmiş 
gibi görünüyoruz gidebileceğimiz her kese gitmiş gibi görünüyoruz ha bizi 
destekleyenler öyle büyük iş adamları şunlar bunlar değil hiç onlardan hiç bir şey yok” 
dediği, H.G.ECEVİT’in “Ama çocuklarla da tanıştırırsanız evi kontrol etmek anlamında 
değilde veya bir başka yerde de çocuklarla tanıştırıp hani” dediği, İLKİZ’in “Bi yemek 
yapalım diyoruz çocuklarıda davet ederek” dediği, H.G.ECEVİT’in “Mesela Çanakkale de 
öyle bir olay oldu bir çocuklarla beraber bir bahçesi vardı o evin orda bir parti gibi bi şeyler 
yaptılar oraya eşini dostunuda çağırdı bağışıçılar aaa bizde yapalım bizde yapalım diye 
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şuanda 4 tane evimiz oldu o şeyde” “Çanakkalede evet” dediği, İLKİZ’in “Çanakkalede 4 
tane Mersinde 1 tane buna dayanamam” dediği, H.G.ECEVİT’in “Yo yo öyle deme 
İstanbulda acaip canımı sıkıyor koskoca İstanbul 15 milyon nufuslu yer burada canım 
çıkıyor burası daha kötü yani İstanbul Anadoluda daha kolay diye düşünüyorum 
doğrusu çünkü insanlar daha” “İlişki halindeler…” dediği,  

Tape No:11914, 15.01.2009 günü saat:15.59’da Hamdi Gökhan ECEVİT ile İlkiz..? in 
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; H.G.ECEVİT’in “Bugün şeyinizi aldım disketinizi 
aldım” “Şimdi onu hemen şeye koydum harika bir iş becermişsiniz” “Sizi kutluyorum 
tebrik etmek için açtım telefonu” “RÜYALARIMDA Kİ EVİ YAPTINIZ ONUN İÇİN 
SİZİDE KUTLUYORUM” “Çünkü evin dekorasyonu harika kızlarımız harika”  
“İnşallah onları birer aydın Türk kızı olarak yetiştirecez” “ONLAR DENİZ 
YILDIZLARIMIZ BİZM DENİZ YILDIZLARIMIZ” “... ve bu ATA eveleri projemin 
bu şekilde genişlemesinden  de ben çok onur duyuyorum doğrusunu isterseniz ve bu 
onuru sizle paylaşmak istedim ... müsade ederseniz efendim” “Bizim evlerimizde var 
ama inanın ki kıskandım doğrusunu isterseniz ama” dedikten sonra katılacağı bir sergide 
bu CD’lerden dağıtacağını söylerken “BUNU Bİ ATA EVİ PROJESİ OLARAK ORDAKİ 
ARKADAŞLAR LANSE EDİCEM İZİN VERİRSENİZ ÇÜNKÜ BU PROJENİN 
İÇİNDE BEN ATA EVİ KURMUŞTUM” “Bunun tam birAta evi olarak izin verirseniz 
oradaki arkdaşlara şey ypaıcam sunucam efendim” dediği, İLKİZ’in “Fark yok ki zaten 
öyle” dediği,  

Tape No:11922, 07.03.2009 günü saat:14.29’da Hamdi Gökhan ECEVİT ile Ahu 
Y.’in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; A.YASİN’in “İyi günler İşçi Partisi Kadıköy İlçe 
Başkanlığından Ahu Yasin ben nasılsınız” “…Gökhan bey yarın bir yemeğimiz var 
Silivriye destek Yurtseverlere destek yemeği gazeteci Ümit Z., Vedat Yenerer Serhan 
Bollukda aramızda”  dediği, H.G.ECEVİT’in “Biliyorum biliyorum şeyden aldım ben” 
“Evet merkezden aldım İstanbul il başkanlığından” dediği, A.Y’in “Öylemi  ama bu 
Kadıköyün yemeği yarın yani bi de Ulusalın yemeği var hani ikisi karışmasın diye 
söylüyorum Ulusal Kanalın yemeği ayın 13 de” dediği, H.G.ECEVİT’in “Ayın 13 de evet” 
dediği, A.YASİN’in “Ha yok bizim yemeğimiz yarın Moda da” “Moda Spor klubünde” 
dediği, H.G.ECEVİT’in “Eğer dönersem gelirim ben şuanda İstanbulda değilimde…” 
dediği,  

Tape No:11911, 07.01.2009 günü saat:16.10’da Hamdi Gökhan ECEVİT ile Gülen..? 
in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; H.G.ECEVİT’in “Ankara’da cemaati topluyorlar 
ya sizde ses yok mu” dediği, GÜLEN’in “Kimi toplamışlar Ankara’da” dediği, 
H.G.ECEVİT’in “Subayları mubayları ne buldularsa atıyorlar içeriye” dediği, GÜLEN’in 
“Gelseren hanım duruyor mu” dediği, H.G.ECEVİT’in “Gülseren hanım duruyor şimdilik…” 
“Evet o 11. dalga her halde” dediği, GÜLEN’in “Valla bende bu 11. dalga evet 11-12 
valla sakat” dediği, H.G.ECEVİT’in “Canımız saolsun ne yapalım bekliyorum” dediği ve 
yapılan operasyonlar sonucu Tuncer KILINÇ, Yalçın KÜÇÜK’ün yakalandığı ve 
Bedrettin DALAN’ın arandığı ile ilgili konuştukları, 
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Tape No:11912, 08.01.2009 günü saat:19.42’de Hamdi Gökhan ECEVİT ile Ateş..? in 
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; ATEŞ’in “Nasılsınız iyi akşamlar estağfurullah Gökhan 
bizim Milli Müdafalılara şey yapsana hüviyet” dediği, H.G.ECEVİT’in “Hüviyet mi bi 
ara vardı da şimdi evet yapmak lazım üyelerimize işte aidatları da toplayarak ne oldu 
ki” dediği, ATEŞ’in “Abi bak ne var biliyor musun görüyorsun işte Ergenekon 
mergenmekon” “Biz bunlardan ayrıyız” “Yine bunlara bi şey gelmesin biz hüviyetlerimizi 
resimli alalım” dediği, H.G.ECEVİT’in “Ha hüviyetimiz olsun diyorsun” dediği, ATEŞ’in 
“Yani bu bi nevi kurtuluş hüviyeti” dediği, H.G.ECEVİT’in “Diyorsun şuan asker masker 
dinlemiyorlar alıyorlar oğlum içeriye” “İyi olur yapıyım evet güzel bi şey dizayn yaptıralım” 
“Dimi biraz şöyle askeriyeyi de şey yapsın” “Anımsatsın dimi” dediği, ATEŞ’in “Evet” 
dediği,  

Tape No:11925, 25.03.2009 günü saat:13.15’de Hamdi Gökhan ECEVİT ile 
Serdar..?’ın yaptığı telefon görüşmesinde özetle; SERDAR’ın “İyiyiz valla ... sana  abi şeyi 
sorayım bende bu pilav döner günleri ile ilgili bi şeyler yapıyor muyuz yapıcaz mı” 
“Haziranda ki pilav günü ile ilgili” dediği, H.G.ECEVİT’in “Yapıcaz tabi  tabi yapıcaz 
onu o geleneksel” dediği, SERDAR’ın “Bi problemimiz yok demi” dediği, H.G.ECEVİT’in 
“Bi probelm şey sunuyorlar yeni paşa pek tatsız bir adammış müsade vermeye bilir 
Sarayburnu’nda falan diyor bilmiyorum onu talep edicez” dediği, SERDAR’ın “Yani pek 
sıcak bakmadığını söylüyorlar” dediği, H.G.ECEVİT’in “Canım olmadı 1. Ordu 
Komutanına gider rica ederiz gene alırız şey” dediği, SERDAR’ın “Ankara ile ilgili ne 
yapıcaz” dediği, H.G.ECEVİT’in “Ankara’yı bilmiyorum yani o güne gelelim hele yani o 
güne gelelim derken Nisan ayı içerisinde zaten yapacak işlerimiz var ondan sonra o şeye  onu 
da alıyoruz programımızda o da var yani Nisan ayı içerisinde bu işleri çözecez” dediği, 
SERDAR’ın “Hani bu kuruluış yıl dönümüymüşya 26 sı falan filan” dediği, H.G.ECEVİT’in 
“Yok yok o 16sıymış onu yanlış biliyorlarmış 16 sıymış geçti yani o gün” “Geçti evet ben 
bir tek şey çektim işte  kutlama mesajı çektim paşayıda aradım bulamadım sekreteri 
çıktı orda bi adam var ben söylerim dedi iyi söyleyim o zaman dedim bitti iş” dediği, 
SERDAR’ın “Bizde ... bi kaç sefer ben burdan aradım hani gidelim bir ziyaret edelim falan 
diye” “Hep sekreteri çıkıyor” “O da paşam müsait değil diyor” “Sonra geride dönmüyorlar” 
dediği, H.G.ECEVİT’in “Anladım yok onaların bi şekilde canını okuyacaz da dur 
bakalım yavaş yavaş” “He sen bi şeyler yapabiliyorsan ne ala Ankara suyun başı” “Bi 
şey yapamıyorsan yapacak bi şey yok demektir” “İşte geldiğinde beni bi ara da bi 
görüşelim güzelim sen orda biz burda açıktan konuş problem çözemiyoruz yani” dediği, 
SERDAR’ın “Anladım yoksa ben senden talimat alıyım diye aradım zaten şimdi” dediği, 
H.G.ECEVİT’in “Yok estağfurullah talimat değil işte yani işi yürütmek lazım gelince 
buraya bi görüşelim” dediği,   

Tape No:11926, 03.04.2009 günü saat:13.03’de Hamdi Gökhan ECEVİT ile 
Merdan..?’ın yaptığı telefon görüşmesinde özetle; MERDAN’ın “Ya şu ara işte koşturuyoruz 
dün Ankara daydık işte ani bir kararla savcıdan da sinyal alınca evvel ki gün” “Atladık 
gittik Sarp ı bir ziyaret ettik çok selamı var” dediği, H.G.ECEVİT’in “Onun arkadaşı da şu 
anda yanımda Sarp ın arkadaşı” “Ha ..., Deniz Kuvvetlerinden beraber...” dediği, 
MERDAN’ın “Selim mi” dediği, H.G.ECEVİT’in “Hı yok yok” “Volkan RİŞMANOĞLU” 
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dediği, MERDAN’ın “Ha onu bilmiyorum” “Bayağı iyiydi güzeldi moral yap orda tabi 
bilirsin moral çok önemli” “Biz biz moral verdik” “İyi de konuştuk Türkiye yi bir 
yeniden kafamıza göre” dediği, H.G.ECEVİT’in “İnşaa attik ha” dediği, MERDAN’ın 
“İnşaa ettik” dediği, H.G.ECEVİT’in “Çok güzel” dediği, MERDAN’ın “O da sevindi” 
“Çok çok iyi durumda fırsat bulduğumuz an ordan o savıcıdan yani bu tabi her gün 
olmaz muhakkak da” dediği, H.G.ECEVİT’in “Olmaz olmaz tabi ara ara öyle bir 
yoklamak lazım” dediği, 

Tape No:11926, 03.04.2009 günü saat:13.03’de Hamdi Gökhan ECEVİT ile 
Merdan..?’ın yaptığı telefon görüşmesinde özetle; MERDAN’ın “Sonra bu dünkü evvel ki 
günkü Hürriyet deki yazıyı sen Sönmez e söylemiştin ben geldim şimdi onu aldım 
baktım” “Ona bir bir cevap yazalım ya” “Biz bu konuda yavaş davranıyoruz” “Oysa şunu 
görüyoruz yani ... dün o Şenel değil mi avukat ünlü” dediği, H.G.ECEVİT’in “Hı evet 
Şanal SARAL” dediği, MERDAN’ın “Onunla da uzun süre beraber olduk yakından 
izleniyoruz ben bunu görüyorum” “Çok da olumlu bakıyorlar” “Ama biz tabi geri 
kalıyoruz” “Yetişemiyoruz şeye gündeme yetişemiyoruz” “Oysa sözümüz dinleniyor ne 
yaptığı izleniyor hepsinden önemlisi bu çok önemli yani bunu Türkiye nin gündemi 68 den bu 
yana değişmedi bu programa benim ben de çok ... zaten arkadaşlarla hep beraber aynı şeyi 
düşündüğümüz için beraberiz” “Bu bu onlar tarafından biliyorsun o TİP lidir ama” “Ama 
hiç önemli değil çünkü onlar aşıldı” “Bu program bu programı yeniden gündeme getirmek 
gerekiyor örneğin bunu yarın nedir yarın NATO nun kuruluş yıldönümü” “Etkinlikler var” 
“Benim için hiç önemli değil ben fırsat bulursam gideceğim” “Şimdi başkan bilmiyorum 
gelebilecek mi onla da konuşurum örneğin açalım oraya 68 leri yav yani ne olur” 
“Pankartı burda bizim hiç bir kompleksimiz olmamalı biz bütün Türkiye deki bu 
devrim... birleştirici bir pozisyon oynamalıyız diye düşünüyorum” “Şimdi bu Ertuğrul a 
da” “O yazısına bir tasarlayalım da çok gecikmeden ama hafta sonu bir metin 
çıkartalım” “Ya da daha şu anda hazır olan varsa o fakslasın göndersin desin ki ya sen böyle 
bakıyorsun” “Haklı tarafları var” “Ama temelde devrimci açıdan bakışı sakat” “Ona onu da 
ortaya koyup bir şey söyleyelim belki köşesinde yayınlarsa harika olur” dediği, 
H.G.ECEVİT’in “Harika yayınlarsa harika olur ama yayınlamaz namussuz herif” dediği, 
MERDAN’ın “Bastırırız deriz yayınla bunu biz böyle düşünüyoruz sen ne diyorsun” 
dediği ve görüşmenin devamında Ulaş..? isimli bir şahıs hakkında konuştuktan sonra 
MERDAN’ın “Yani seni severim ama ben babamın oğlu olsa görevini yapmayanı eleştiririm 
hiç hiç” dediği, H.G.ECEVİT’in “Yav yav benim görevim var ben” “Ben görevlerime 
müdrikim müdrikim sen merak etme” “Tamam mı o şeyler şartlar değişecek 
göreceksin” dediği, MERDAN’ın “Tamam mı canım” dediği, 

 

Tape No:11386/11387, 06.06.2008 günü saat:11.07’de Hamdi Gökhan ECEVİT’in 
Türkan SAYLAN’a gönderdiği mesajda; H.G.ECEVİT’in “ANAYASA MAHKEMESİ NİN 
2 ÜYESİ İSTİFA ETMELİ VEYA ETTİRİLMELİ DİR”, “Gökhan Ecevit.” yazdığı, 

 Tape No:11915, 16.01.2009 günü saat: 11:34 sıralarında Tahsin …? isimli şahıs ile 
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Tahsin’in “Noldu 13 ü toplanıyordunuz” dediği, 
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H.G.ECEVİT’in “13 de toplanıyorduk da Salı gününe kaldı arkadaşlar gelemediler” 
“Çoğunluk da temin edemedik yani olmayacağı anlaşıldı ama salı gününe gelirim 
dediler bu hafta salı günü gelicek hepsi” Tahsin’in “Ha önümüzde ki hafta başında öyle mi” 
dediği, H.G.ECEVİT’in “Evet evet salı gününe onaylandı bi tek Ankara ile o zaten 
gelemiyor diye ona haberde vermedik doğrusunu istersen” “Tamam mı ondan sonra diğer 
arkadaşlar gelebiliyorlar salo gününe” “Ondan sonra salı günü toplanıcaz yani tamam” dediği, 
konuşmanın ilerleyen bölümlerinde yine H.G.ECEVİT’in “Bu olaylara ne diyorsun hocam” 
dediği, Tahsin’in “Ya olayları boş ver ya” “Bizim dışımızda gelişiyor onun için boşver” 
dediği, H.G.ECEVİT’in “Bizim dışımızda değil aslında içimizde dediği, Tahsin’in “Bizim 
muhalefetle iktidarın barışması ve konuşması lazım hala onlar birbirinin dışında hareket 
ediyorlar” “Hala birbiriyle görüşmüyorlar nasıl Filistinde Hamasla El Fetih görüşmüyorsa 
konuşmuyor ondan sonra başlarına bu geliyorsa bizimde Ecevitle işte Denizle Tayyip efendi 
konuşmadığı sürece bizimde başımıza çok şey gelicek” “Öyle dolaylı olmaz he he he öyle 
konuşmamı olur arkadaş bak koskoca Amerika Birleşik Devletleri aynı krizi aynı safda ikisi 
aynı kürsüye çıkıp konuşuyorlar yan yana” devamında  “Yani Deniz efendide  hala şöyle 
böyle deyip duruyor yani ... belli artık bunu herkes biliyor herkes görüyor onun hiç mi 
danışmanı yok ya hiç mi konuşacak adamı yok ya” dediği, H.G.ECEVİT’in “Ya olmaz olur 
mu ya bi sürü adam var şeyler ortaya çıkartıldığı zaman nasıl bir Kılıçdaroğlu bulunuyorsa” 
şeklinde konuşmaların olduğu, 

Tape No:11918, 03.02.2009 günü saat: 16:48 sıralarında Deniz ...? isimli şahıs ile 
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; DENİZ’İN “Sen bizi iyice boşadın sergiyede gelmedin 
tesüflerim ...” dediği, H.G.ECEVİT’in “Yav inanın ki bu arada çok yoğun başka işlerle 
uğraşıyorum BU ŞEY ATA EVLERİ ATA EVLERİ ÇOK VAKTİMİ ALIYOR” “Şimdi 
araya konsatre oldum evet onun içinde gidemedim” dediği, DENİZ’İN “O zaman sen çabuk 
konuşayım Necla sordu da ayın 14 de Kılıçdaroğlununda katılacağı bir yemek var” “14 şubat 
öğlenleyin” “Gelirmisin veyahutta kim gelir 50 lira yemek yalnız” “Şeyde Maçka sosyal 
tesislerinde” dediği, H.G.ECEVİT’in “Maçka sosyal tesislerinde opsiyonum var mı çünkü 
benim bir  gün öncede benim derneğimin yemeği var” “Doğrusunu istersen yoksa 
memnuniyetle gelirimde” “Çünkü o günde epey  açık vereceğimizi biliyorum o hesapları 
kapatmak gerekecek çünkü protokolu var bilmem nesi var” dediği, DENİZ’İN “Sizin hangi 
yemek TAÇDER in mi” dediği sizin “TAÇDER in yemeği var işte 1. Ordu Komutanı 
falanda gelicek e onlardan para alınmayacak tabiatıyla ince ince onun hesabını 
yapıyorum 120 kişilik yemek 30 kişi protokol var” şeklinde konuşmaların geçtiği  

        
 g-Diğer Şüpheli ve Tanık Beyanları; 
Ömer Sadun OKYALTIRIK savcılıkta alınan ifadesinde; Hamdi Gökhan ECEVİT'i 

daha önceden tanıdığını, Ata evleri isimli dokümanı kimlerle birlikte hangi amaç 
doğrultusunda hazırlandığını, dokümanının hazırlanmasında kimden talimat alındığı ve 
kimlere ne amaç doğrultusunda verildiği sorulduğunda; ATA EVLERi Projesi’nin Hamdi 
Gökhan ECEVİT tarafından ortaya atıldığını ve tasarlandığını, projenin amacının ihtiyaç 
sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak, yatacak yer ve geçimini sağlayacak imkan temin 
etmek olduğunu, Bu düşünceyle hazırlanan teorik taslağı kendisinin düzenlendiğini ve kaleme 
aldığını, bunda siyasi hiçbir içerik görmediğini, bu projeyi daha sonra o zaman hatırladığı 
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kadarıyla Biz Kaç Kişiyiz Platformu İstanbul İl Başkanı Murat AĞIREL'e kendisinin 
verdiğini, ancak bu projenin hayata geçmiş bir projenin olmadığını, proje ile ilgili Murat 
AĞIREL'den herhangi bir cevabın gelmediğini, Bu proje kapsamında bildiği kadarıyla burs 
alan herhangi bir öğrenci veya öğrencilerin barınması için tutulmuş herhangi bir evin 
olmadığını, bu projenin amacını gerçekleştirmek için para toplanıp toplanmadığını 
bilmediğini,beyan etmiştir.   

Murat AĞIREL Emniyette alınan ifadesinde; Hamdi Gökhan ECEVİT’in 
“Bizkaçkişiyiz Platformunun Kadıköy üyesi” olduğunu, Gökhan’ın ne iş yaptığını 
bilmediğini, şahsın Tuncay ÖZKAN liderliğindeki hareketin üyesi olduğunu,  

ATA EVLERİ Projesi ile ilgili sorulduğunda; bu belgeyi aldığını hatırlamadığını, fakat 
belgenin içinde bulunan kırmızı klasörü yaklaşık 3 ay kadar önce Kadıköy’deki üye 
toplantısında Gülbin ERGÖR isimli şahsın verdiğini, bu klasörü hiç incelemediğini, hastalığı 
nüksettiği için Tuncay ÖZKAN’a teslim edemediğini, 

Fatma Nur GERÇEL savcılıkta alınan ifadesinde; Hamdi Gökhan ECEVİT’in vakfın 
mütevelli heyeti üyesi olduğunu, Kendisine platformların kişi, dernek veya vakıf bazında ki 
katılımcıları/üyeleri kimlerdir diye sorulduğunda; Gökhan ECEVİT, Pervin OLGUN, Deniz 
BANOĞLU 'nun bu platformun yöneticileri olduğunu duyduğunu,  

Halime Filiz MERİÇLİ savcılıkta alınan ifadesinde;  Hamdi Gökhan Ecevit’i ÇYDD 
üyesi olması nedeniyle tanıdığını beyan etmiştir.  

h-Örgütsel İrtibat; 
Gökhan Hamdi ECEVİT’e ait cep telefonunun rehberinde; Ahmet Tuncay ÖZKAN, 

Adnan TÜRKKAN, , Ömer Sadun OKYALTIRIK ve Türkiye Gençlik Birliği ve ÇYDD 
Şubeleri görevlilerine ait telefon numaralarının yazılı olduğu, 

16.07.2007 ile 16.01.2008 tarihleri arasında Adnan TÜRKAN’ın kullanımında bulunan 
05396033828 numaralı telefonun TİB dökümlerinin yapılan incelemesinde; Hamdi Gökhan 
ECEVİT’in kullanımında bulunan 05322135509 numaralı telefon ile (22) kez görüşme 
yaptığı,  

Ayrıca Sanık Adnan TÜRKKAN’ ın telefon rehberinde “Gökhan ECEVİT 
05322135509 ULUSAL STKB” şeklinde yazılı olduğu, 

23.07.2006 ile 16.01.2007 tarihleri arasında Sanık Tunç AKKOÇ’un kullanımında 
bulunan 212 2934242 numaralı telefon ile yine Tunç AKKOÇ’un kullanımında bulunan 0 535 
874 06 87 numaralı telefonunun TİB dökümlerinin yapılan incelemesinde; Hamdi Gökhan 
ECEVİT’in kullanımında bulunan 0216 349 87 37 ve 0 532 213 55 09 numaralı telefon ile (6) 
kez görüşme yaptığı,  

Ayrıca sanık Tunç AKKOÇ’ un telefon rehberinde “Ecevit Gökhan 5322135509” 
şeklinde yazılı olduğu, 

23.07.2006 ile 01.01.2007 tarihleri arasında Doğu PERİNÇEK’ in genel başkanlığını 
yaptığı İşçi Partisi adına kayıtlı 0 533 6576777 numaralı telefonun TİB dökümlerinin yapılan 
incelemesinde; Hamdi Gökhan ECEVİT’in kullanımında bulunan 0 532 213 55 09 numaralı 
telefon ile (1) kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir. 
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Emcet OLCAYTU’ nun el konulan dijitallerinin incelemesinde “Gökhan ECEVİT 
STKB 05322135509-3498737 Ekimde STKB kongresi önceden haber verecek Ayşegül 
ŞAHİN” yazdığı, 

Turan ÇÖMEZ’den el konulan dijital veriler içerisinde,  “kisiler20071214.xls” isimli 
Excel dosyasında 1461 inci satırda isim kısmında “Gökhan ECEVİT”, eposta kısmında 
“gokhanecevit@gmail.com”, meslek kısmında USTKB, şehir kısmında ise “İstanbul” yazdığı 
tespit edilmiştir. 

i-Delillerin ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi; 
Şüphelinin Ahmet Tuncay Özkan,Adnan Türkkan,Tunç Akkoç,Murat Ağırel,Ömer 

Sadun Okyaltırık ile örgütsel irtibat içinde  bulunduğu, 

ATAEVLERİ PROJESİ(AEP) isimli dokümanın Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün 
amaçları doğrultusunda Ömer Sadun OKYALTIRIK ve Hamdi Gökhan ECEVİT tarafından 
hazırlandığı ve örgütün yönetici kadrosunun onayına sunulduğu anlaşılmıştır. 

ATA EVLERİ PROJESİ isimli dökümana genel olarak bakıldığında, Ergenekon 
Silahlı Terör Örgütüne yeni üyeler kazandırmak ve bu amaçla yapılan çalışmaları 
projelendirerek bir bütün halinde ortaya koymak maksadıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır. 
ATA EVLERİ PROJESİ ile Ergenekon Terör Örgütünün kendi ideolojisi doğrultusunda 
müzahir eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Örgüt, dinci şeklinde nitelediği öğrenciler 
karşısında bunlara karşıt düşüncede bulunan öğrencileri seçerek bu iki guruptaki öğrencileri 
birbirine zıt iki kutup gibi göstermekte, öğrencilere sponsorlar bulup bunların barınma 
ihtiyaçlarını karşılayarak Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün amaçları doğrultusunda çeşitli 
eylemlerde, mitinglerde kullanmayı amaçlamaktadır. Bunları yaparken de sözde Dinciler 
tarafından devletin ele geçirildiğini, bunlara dur denmesi gerektiğini öğrencilere enjekte 
etmektedir. Bu durum aşağıda özetlenen ATA EVLERİ PROJESİ isimli dokümanın 
içeriğinde yazılı olan metinden daha iyi bir şekilde anlaşılabilir. 

Derneğin Kadıköy İlçesi projelerinden ATA EVLERİ PROJESİ başlıklı, kapsam 
olarak özellikle son yıllarda dinci kadroların devlet yönetimini ele geçirmesi endişesiyle, 
karşıt düşüncede olan yüksek öğrenim öğrencilerinden seçilecek maddi durumu zayıf 
öğrencilerin, çeşitli sponsorlar aracılığı ile oluşturulacak ve bu öğrencilerin barınma ihtiyacını 
karşılayacak evlerin oluşturulmasını, aynı zamanda bu evlerde daha küçük yaşta olan 
öğrencilere belli bir ideolojiye ait eğitim verilmesi, bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 
finansal ihtiyaçların, anlaşma sağlanan bazı dernek veya sivil toplum kuruluşlarının, AEP ye 
yapılacak olan şartlı bağışların açılacak olan havuz hesabında toplanmak suretiyle 
sağlanacağı; projeye dahil olan görevlilerin çeşitli dernekler ve iş adamları, yakın 
çevresindeki insanlar, sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapıp, ilgili projenin devamı için 
yapılan finansal desteğin sürekliliğinin sağlanması için gereken çabayı göstermeleri gerektiği, 
gibi içeriğe sahip planlı, belli bir hiyerarşik görev dağılımı olan yapılanma ile ilgili 8 sayfadan 
oluşan belge olduğu görülmüştür. 

Örgütün, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki illegal yapılanmasına mensup kişilerin 
yapmış oldukları toplantılarla, şüpheli Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın hazırlayıcısı olduğu 
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ATA EVLERİ PROJESİNE finansal destek sağlamaya çalıştıkları anlaşılmıştır. Bu durum  
haklarında kamu davası açılan  ve yargılamaları halen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkesinde 
devam eden sanıklar Alperen ERDOĞAN, Yakut AKSOY ve BURAK DÜZALAN’ın ortak 
kullanımında bulunan Kocaeli ili Değirmendere İlçesindeki ikametten el konulan flash bellek 
içerisindeki “2008_2009_SONUÇ RAPORU” isimli word dosyasında; 
“4857_İSKANUNU” isimli word belgesinde; “Toplantı Notları” başlıklı (23) maddeden 
oluşan metin içerisinde “Örgüt tabanının denizyıldızı ve ataevleri projeleri için finansal 
destek” şeklinde yazılmış notlardan açıkça görülmektedir. Bahse konu not, ATA EVLERİ 
projesinin örgüt tabanına eleman temin etmek için hazırlanan bir proje olduğunu çok net 
olarak ortaya koymaktadır. 

ATA EVLERİ PROJESİ’nin hazırlanmasındaki amaçlardan birisi de Deniz Yıldızı 
Projesi gibi Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmaya çalışmaktır.  

Kocaeli Üniversitesinde okuyan kızları, örgütün amaçları doğrultusunda hizmet eden 
bürokrat, gazeteci ve akademisyenleri kullanarak askeri personelin ve harp akademisinde 
okuyan öğrencilerin kontrol altında tutulmasının amaçlandığını görmekteyiz. Bu durumu 
ÇYDD Kadıköy Şubesinde yapılan aramada el konulan dijital malzemelerin yapılan 
incelemesinde; “_MEKTUP (Türkan SAYLAN).doc” isimli dosya içerisinde Tuğamiral 
Serdar Okan KIRÇİÇEK tarafından ÇYDD Genel Başkanı Türkan SAYLAN’a hitaben 
yazıldığı anlaşılan mektupta; 

“…Denizyıldızı projesi çok başarılı bu projeye atanan bahriyeli danışmanlarla 
beraber daha aktif çalışmalar bekliyoruz. Ata evleri ve CTP’nin canlandırılması gibi 
alternatiflerin oluşturulması gerekmektedir”. “Aksaklıklar şu şekilde sıralanabilir; Yeni 
mezun olmuş ve kurs aşamasında ki teğmenlere bürokrat, gazeteci ve öğretim görevlisi 
tanıdıklarla görüştürülmesinin aksadığı, OKUDUKLARI SÜREÇTE TANIŞTIKLARI 
KIZLARIN TEĞMENLERİN EVLERİNE SIK SIK GİDEREK VEYA KOCAELİ 
ÜNİVERSİTESİNDE TANIDIK KIZLARLA TANIŞTIRILARAK KONTROL ALTINDA 
TUTULMASI GEREKMEKTEDİR” şeklindeki yazılmış yazılar özetlemektedir. 

Ele geçen tüm bilgi,belge,dokümanlar,tespit edilen iletişim tutanakları birlikte  
değerlendirildiğinde, Şüpheli Hamdi Gökhan  Ecevit’in Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne 
bağlı olarak faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından,  

 

Şüpheli Hamdi Gökhan  Ecevit’in eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör örgütü  
üyesi  olmak suçundan TCK’nın 314/2, 

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

3-Ömer Sadun OKYALTIRIK 

Savunmaları 
a-Emniyet beyanı; 
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Şüpheli Ömer Sadun OKYALTIRIK Emniyette susma hakkını kullanmıştır. 

b- Savcılık beyanı;    
Sanık Murat AĞIREL’i Memleket Sevdalıları Derneğine üye olduğu dönemden 

tanıdığını, Murat AĞIREL ile samimiyetinin olmadığını, 

Sanık Ahmet Tuncay ÖZKAN’ı Ağustos 2008 de kurulan ve Genel Başkanlığını 
Ahmet Tuncay ÖZKAN’ın yaptığı yeni parti’nin kuruluşu sırasında tanıdığını Kendisinin de 
bu partinin Kadıköy Teşkilatında kurucu üyesi olduğunu, Sanık Ahmet Tuncay ÖZKAN'ın 
telefonunu bu dönemde aldığını,  Ahmet Tuncay ÖZKAN ile görüşüp görüşmediğini tam 
olarak hatırlamadığını, kendisine mesaj atmış olabileceğini tam net olarak hatırlamadığını, 

Soruşturma kapsamında ele geçirilen ERGENEKON, LOBİ, DEVLETİN YENİDEN 
YAPILANMASI ÜZERİNE, MAFİA, PANZEHİR, 21. YÜZYILDA CASUSLUK, NBC 
SİLAHLARI ÜRETİM ANALİZİ,  ULUSAL MEDYA 2001, KANAL 6 ANALİZ, 
TELEVİZYON ANALİZ, DERGİ,  SECURITY A.Ş., PROTOKOL A.Ş., BİRLEŞİK 
KOMİN, ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ, GLADYO SANATÇILAR, MİT MEDYA AJAN 
GAZETECİLER, KEMALİST HAREKET, DİNAMİK ULUSAL GÜÇ BİRLİĞİ, DİNAMİK 
ANTİ/TEZ isimli dokümanlardan bilgisinin olmadığını ve bu dokümanların ne amaçla 
hazırlandığını bilmediğini, 

Tape No:11939, 10.09.2008 11.02.2009 günü Saat: 18.46’da Gülbin…? ile yaptığı 
telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Gülbin isimli bayanın Memleket Sevdalıları Derneği 
Kadıköy Şubesi eski başkanı olduğunu, Ancak telefon konuşmasında geçtiği gibi 8 Mart 
Dünya Kadınlar gününde hiç bir aktivite olmadığını,  

Sanık Ahmet Tuncay ÖZKAN’ın sekreteri Anet SAHAKYAN’ın kullanımında 
bulunan 05325242256 numaralı telefonun 01.01.2008 ile 01.07.2008 tarihleri arasındaki TİB 
dökümlerinin yapılan incelemesinde, kendisinin kullanımında bulunan 02163364182 numaralı 
telefon ile 8 kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir Ahmet Tuncay ÖZKAN’ın Sekreteri Anet 
SAHAKYAN ile yaptığı görüşmelerin konusunun ne olduğu ve Anet SAHAKYAN ile irtibatı 
sorulduğunda; Kendisinin Tuncay ÖZKAN'ın sekreteri ile görüşüp görüşmediğini 
hatırlamadığını, 

Sanık Mustafa Ali BALBAY’ın kullanımında bulunan 03124195020 numaralı 
telefonun 01.10.2007 ile 01.01.2008 tarihleri arasındaki TİB dökümlerinin yapılan 
incelemesinde, Şüpheli Ömer Sadun OKYAKTIRIK’ın kullanımında bulunan 02163840192 
numaralı telefon ile 1 kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Mustafa Ali BALBAY ile yaptığı 
görüşmelerin konusunun ne olduğu ve aralarında ne gibi bir irtibatın olduğu sorulduğunda; 
Kendisinin Mustafa BALBAY'ın telefonunu bilmediğini görüşme yapıp yapmadığını da 
hatırlamadığını, 

Sanık Erol MÜTERCİMLER’in kullanımında bulunan 05323763287 numaralı 
telefonun 01.01.2008 ile 16.07.2008 tarihleri arasındaki TİB dökümlerinin yapılan 
incelemesinde, kendisinin kullanımında bulunan 02163360482 numaralı telefon ile 5 kez 
görüşme yaptığı tespit edilmiştir. 
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Erol MÜTERCİMLER ile yaptığı görüşmelerin konusunun ne olduğu ve kendisiyle ne gibi 
bir ilişkisinin olduğu sorulduğunda; 02163360480 nolu telefonun kendisine ait olmadığını, 
Erol MÜTERCİMLER'i tanımadığını, ve hiçbir tanışıklığının olmadığını, 

Sanık Merdan YANARDAĞ’ın kullanımında bulunan 05322966418 numaralı 
telefonun 01.01.2008 ile 02.12.2008 tarihleri arasındaki TİB dökümlerinin yapılan 
incelemesinde, kendisinin kullanımında bulunan 02163360482 ve 02163364182 numaralı 
telefon ile 15 kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Merdan YANARDAĞ ile yaptığı 
görüşmelerin konusunun ne olduğu ve kendisi ile ne gibi bir ilişkisinin olduğu sorulduğunda; 
Merdan YANARDAĞ'ı sadece televizyon programlarından tanıdığını, 0212 216 336 04 82 ve 
0216 336 45 82 numaralı telefonların kendisine ait olmadığını, 

Sanık Tunç AKKOÇ’un kullanımında bulunan 02122934242 numaralı telefonun 
23.07.2006 ile 16.01.2007 ve 16.01.2008 ile 16.07.2008 tarihleri arasındaki TİB dökümlerinin 
yapılan incelemesinde, kendisinin kullanımında bulunan 02163364182 numaralı telefon ile 4 
kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Tunç AKKOÇ ile yaptığı görüşmelerin konusunun ne 
olduğu ve kendisiyle ne gibi bir ilişkisinin olduğu sorulduğunda; Tunç AKKOÇ’u 
tanımadığını ve 4182 numara ile biten telefonun kendisine ait olmadığını, 

Sanık Selim Utku GÜMRÜKÇÜ’nün kullanımında bulunan 05335173545 numaralı 
telefonun 01.02.2008 ile 02.11.2008 tarihleri arasındaki TİB dökümlerinin yapılan 
incelemesinde, kendisinin kullanımında bulunan 02163364182 ve 02163360482 numaralı 
telefon ile 4 kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Selim Utku GÜMRÜKÇÜ ile yaptığı 
görüşmelerin konusunun ne olduğu ve Selim Utku GÜMRÜKÇÜ ile ne gibi bir ilişkisinin 
olduğu sorulduğunda; Utku GÜMRÜKÇÜ’nün Biz Kaç Kişiyiz Platformunda il başkanı 
olduğunu ancak belirtilen ...82 ve ...182 ...482 numaralı telefonların kendisene ait olmadığını,  

Sanık Adnan BULUT’un kullanımında bulunan 05334142134 numaralı telefonun 
01.02.2008 ile 31.10.2008 tarihleri arasındaki TİB dökümlerinin yapılan incelemesinde, 
kendisinin kullanımında bulunan 02163364182 ve 02163360482 numaralı telefon ile 3 kez 
görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Adnan BULUT ile yaptığı görüşmelerin konusunun ne 
olduğu ve Adnan BULUT ile ne gibi bir ilişkisinin olduğu sorulduğunda; Adnan BULUT'u 
tanımadığını, ancak belirtilen ....82 ve ...182 ...482 numaralı telefonların kendisine ait 
olmadığını, 

Uluslar arası Noel Baba Barış Konseyi, Kuvvayi Milliye Derneği, Vatansever 
Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Derneği, Büyük Hukukçular Birliği Derneği, Ayasofya 
Derneği, Büyük Güç Birliği Derneği, Ulusal Birlik Hareketi Platformu, Kuvva-i Milliye 
Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Eğitim 
Vakfı, Sağlık Eğitim Vakfı, Türkiye Gençlik Birliği hakkında bilgisinin olup olmadığı ve 
kendisine sorulan dernek, Vakıf ve yöneticileri ile ilişkisinin var ise ne tür bir ilişkisinin 
olduğu,  bu dernekler ve vakıfların faaliyetlerine katıldıysa ne amaçla katıldığı sorulduğunda; 
kendisinin daha önce Biz Kaç Kişiyiz sivil toplum platformu üyesi olduğunu, şu anda sadece 
Memleket Sevdalıları Derneği üyesi olduğunu, aynı zamanda YENİ PARTİ'nin Kadıköy 
Kurucu üyesi olduğunu, bunun dışında hiç bir sivil toplum örgütüne üye üye olmadığını,  
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Kendisinin yönetiminde bulunduğu Sivil Toplum kuruluşunun Ergenekon silahlı Terör 
Örgütünün hedefleri doğrultusunda ne gibi faaliyetleri olduğu, Bu faaliyetlerin hangi amaç 
doğrultusunda kimlerle birlikte gerçekleştirildiği sorulduğunda; kendisinin üyesi olduğu 
dernek ve partinin ERGENEKON terör örgütü ile herhangi bir ilişkisinin olmadığı ve üyesi 
olduğu dernek ve partinin yabancı ülkeden destek alıp almadığını bilmediğini, mali konularda 
kendisinin bilgisinin olmadığını, böyle birşey olabileceğini zannetmediğini, her iki parti ve 
derneğin maddi sıkıntı içinde olduğunu, kendisinin ERGENEKON örgütü ile herhangi bir 
ilgisinin olmadığı için böyle bir faaliyetinin de bulunmadığını, 

Dinamik Ulusal Güç Birliği Kuvvayi Milliye Cephesi” başlıklı doküman ile ilgili 
olarak; bu doküman hakkında bir bilgisinin olmadığını, Ulusal Güç Birliği yapılanmasını 
bilmediğini, Kemalist Hareket isimli doküman ile ilgili olarak bu doküman hakkında 
bilgisinin olmadığını,  

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfında her hangi bir görev 
alıp almadığı sorulduğunda; bu dernek ve vakıflarda görev almadığını, ATA EVLERi 
Projesinin Hamdi Gökhan ECEVİT tarafından ortaya atıldığını ve onun tarafından tasarlanmış 
bir proje olduğunu, Projenin amacının ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak, 
yatacak yer ve geçimini sağlayacak imkan temin etmek olduğunu, Bu düşünceyle Hamdi 
Gökhan ECEVİT tarafından hazırlanan teorik taslağı kendisinin düzenlediğini ve kaleme 
aldığını, siyasi hiçbir içerik görmediğini, Bu projeyi daha sonra o zaman hatırladığı kadarıyla 
biz kaç kişiyiz platformu İstanbul İl Başkanı olan Murat AĞIREL'e verdiğini, ancak bu 
projenin hayata geçmediğini, proje ile ilgili Murat AĞIREL'den herhangi bir cevap 
gelmediğini, Bu proje kapsamında burs alan herhangi bir öğrenci veya öğrencilerin barınması 
için tutulmuş herhangi bir ev olmadığını, Bu projenin amacını gerçekleştirmek için para 
toplanıp toplanmadığını bilmediğini, Bu proje kapsamında hedeflenen vatanını ve ülkesini 
seven çağdaş, Atatürkçü, laik Cumhuriyet kazanımlarına saygılı öğrencilere yardım etmek 
olduğunu, 

Ataevleri ile sanık Adnan TÜRKKAN’ ın başkanlığını yaptığı Türkiye Gençlik Birliği 
arasında bir ilişki olmadığını, Murat AĞIREL’den ele geçirilen ve alt bölümünde “Sadun 
OKYALTIRIK Memleket Sevdalıları Derneği Kadıköy İlçesi 6. Bölge Sorumlusu” ibaresi 
bulunan 46 adet slayt şeklindeki dokümanlarda bulunan Türkiye’nin mevcut siyasi, 
ekonomik, kültürel, hukuksal ve çevresel olarak durum değerlendirmelerinin yapıldığı daha 
sonra kısa ve uzun dönem stratejilerinin belirtilerek Eğitim, Sağlık, Kültür-Sanat, Spor, 
Sosyal, Ekonomi ve Çevre alanında projeler, Eğitim projeleri kapsamında Okul-Aile Birliği 
Projesi, Apartman Bursu Projesi, Ata Evi- Ata Yurdu Projesi, Benim Öğrencim Projesi, 
GİSEP (Gelişim İçin Sürekli Eğitim Projesi),  Cumhuriyet Halk Evleri Projeleri kendisinin 
hazırladığını, Kendisinin ULUSALCI AKIMI 14 Nisan Tandoğan mitinginden sonra başlayan 
bayrak mitingleriyle devam eden halkın kendi geleceğine yön veren bir anlayış olarak 
algıladığını, Biz Kaç Kişiyiz hareketinin kurucusunun Tuncay ÖZKAN olduğunu, 

Şüpheli Murat AĞIREL’den el konulan Memleket Sevdalıları Derneği Kadıköy İlçe 
Teşkilatının 7 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirdiği Toplantı tutanağında kendisi ile birlikte 
19 kişinin ismi yer aldığı toplantıya katılıp katılmadığı, kendisi ile birlikte kimlerin katıldığı 
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ve ne gibi kararların alındığı sorulduğunda; bahsedilen toplantıya katıldığını, bu tarihteki 
toplantıya kimlerin katıldığını aradan uzun zaman geçmesi sebebiyle hatırlamadığını, Bu 
toplantının dernek faaliyeti kapsamında yapılan toplantı olduğunu, 

 Şüpheli Murat AĞIREL’den el konulan “Kadıköy İlçesi Örgütlenme Bilgileri a- 9 
Kişilik Yönetim Listesi, b- İlçe Sorumluları” başlığı altında “Marmara Bölgesi İstanbul/ 
Kadıköy Organizasyon Bşk.” olarak kendisinin adının ve telefon numarasının yer aldığı 2 
sayfalık bir liste ile ilgili olarak; Kendisinin dernekte bir görev almadığını, bu dokümanın 
nasıl düzenlendiğinide bilmediğini, 

Şüpheli Murat AĞIREL’den el konulan “6. Bölge sorumlusu Sadun OKYALTIRIK 
05327820100 Erenköy-Suadiye- İçerenköy- Kozyatağı” başlığı altında 15 sayfalık bir liste ile 
ilgili olarak; bu dokümanın derneğe üye kazanımıyla ilgili alan paylaşımı olduğunu, 
kendisinin Suadiye'de oturması nedeniyle bu bölgeye yakın yerlerin kendisine yazıldığını 
ancak bunun resmi bir görev olmadığını, 

 Tape No:11503, 25.09.2008 günü saat:13.47’de H. G. ECEVİT ile Gülseven 
YAŞER’in yaptığı görüşme ile ilgili olarak; bu görüşmeyi kendisinin yapmadığını, içeriğini 
bilmediğini , 

ATA EVLERI PROJESİ ve Türkiye Gençlik Birliği öğrencileriyle ilgili siyasi 
projelerinin olup olmadığı, oldu ise ne şekilde bir proje yaptığı, Bu projenin amacının ne 
olduğu sorulduğunda; TGB ile ilgili hiç bir çalışma yapmadığını, bilgisinin olmadığını, 

25.l0.2002 tarihli Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun ÇAĞDAŞ EĞİTİM 
VAKFI ile ilgili raporunda, Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin tüzel kişiliği olmayan gayri 
resmi bir topluluk olduğu, burs verilen öğrencilerine dini, siyasi ve ırkı kökenine göre 
ayrımcılık yapıldığı, bu şekilde anayasal hakların zedelendiğinin tespit edildiği, Burs verilen 
ATA EVLERİ, ÇEV ve ÇYDD’ye ait evlerdeki öğrencileri hangi kriterlere göre belirlendiği 
sorulduğunda; Çağdaş eğitim vakfının üyesi olmadığını, ATA EVLERİ projesi kapsamında 
burs verilen öğrenci olup olmadığını bilmediğini, 

Sanık Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen dijital verilerde bulunan “BİLİM VE 
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI” başlıklı doküman ile ilgili olarak; “CUMHURİYET 
MİTİNGLERİ” ile ilgili bilgisi sorulduğunda; Cumhuriyet ve Bayrak mitinglerine katıldığını, 
bu mitinglerin herhangi bir terör örgütünün amacı doğrultusunda ve organizasyonu 
doğrultusunda yapıldığını zannetmediğini, bildiği kadarıyla toplumun genelinden bu 
mitinglere katılım olduğunu, bu mitinglerin finansmanında herhangi bir terör örgütü 
tarafından yapıldığını düşünmediğini, çeşitli derneklerin organizasyonunda yol ve gidiş gelip 
paraları mitinge katılanlar tarafından karşılanmak suretiyle finanse edildiğini bildiğini, bu 
mitinglerde herhangi bir arbede yaşanmadığını, yasadışı hiçbirşey olmadığını, 

Tape No:11931, 08.04.2008 günü Saat: 01.25’de Ahmet Tuncay ÖZKAN ile yapmış 
olduğu telefon görüşmesi ile ilgili; Telefon görüşmesini hatırladığını ancak eski görüşme 
olduğunu, Fikret isimli şahsın önerisi konusunu hatırlayamadığını, ancak o zaman Kanal Türk 
televziyonun kapatılmasının gündemde olduğunu, reklam konusunu detaylı olarak 
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hatırlamadığını, yine cumhuriyet mitingleri için harcandığı belirtilen para ise Tuncay 
ÖZKAN'ın beyanı olduğunu, bunun detayını da bilmediğini, kendisinin mali konularla 
ilgilenmediğini, bu konuda bilgisinin olmadığını, Sanık Tuncay ÖZKAN’ın telefon 
görüşmesinde "herkesten 20 YTL vermesini isterim sözüyle" muhtemelen o zamanki biz kaç 
kişiyiz platformunda bulunan insanların 20 YTL verdiği takdirde Kanal Türk'ün içinde 
bulunduğu durumdan kurtulacağını anlatmak için söylediği sözler olduğunu, kendisine siz 
yönlendirirseniz sevinirim şeklinde telefonda söylemiş olabileceğini, ancak bu konuda 
kimseyle görüşmediğini ve yönlendirmede bulunmadığını, 

 Sanık Murat AĞIREL’den el konulan 5 sayfalık el yazısı ile yazılan içerisinde bir çok 
ismin ve isimlerin karşısında 20, 25, 40 ve 80 YTL ibarelerinin bulunduğu doküman ile ilgili 
bilgisi sorulduğunda; Murat AĞIREL'den çıkan herhangi bir belgenin içeriğini bilmediğini, 
kendisinin kanal türk'ün içinde bulunduğu durumdan kurtulması için kimseden para 
istemediğini, Kimseyi yönlendirmediğini, 

 İkametinden el konulan “Sn. Murat AĞIREL’in dikkatine (yedi sayfadır)” ibaresi ile 
başlayan dokümanı yazmaktaki amacının ve bu dokümanı yazması için kimin talepte 
bulunduğu sorulduğunda; 6 Temmuz 2008'de yapılacak olan Hukuka öncesi memleket 
sevdalıları derneği başkanı Murat AĞIREL’in kendisine konuşma yapmak isterse bir metin 
hazırlayıp göndermesini söylediği ve kontrol ettikten sonra mitingde okuyabileceğini 
söylediği bunun üzerine kendisinin bu metni hazırladığını ve kontrol için Murat AĞIREL'e 
faksladığını, ancak konuşma yapmadığını ele geçen dokümanın bununla ilgili olduğunu, 

Kendisi tarafından sanık Ahmet Tuncay ÖZKAN’a hitaben yazdığı anlaşılan mektup 
ile ilgili olarak; bu mektubu yazmasındaki maksadı ve Murat AĞIREL tarafından niçin 
yönlendirildiği sorulduğunda; sanık Ahmet Tuncay ÖZKAN'a bu mektubu taslak olarak 
yazdığını ancak göndermediğini, mektubu kendi el yazısı ile yazdığını,beyan etmiştir. 

 
c-Sorgu beyanı;  
Suçlamaları kabul etmediğini, kendisinin bahse konu örgütle bir ilgisinin 

olamayacağını, beyan etmiştir.  

d-Doküman İnceleme Sonuçları; 
 Şüpheli Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın ilimiz Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi 
Fatma Kadın Sokak No:10/16 sayılı ikametinde bulunarak el konulan dokümanlardan; 

(10) ile numaralandırılmış not kâğıdında, el yazısı ile maddeler halinde; 

 “4-Biz Kaç Kişiyiz, 5-Bağımsız Yargı, 6-Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka 
Hesap Verecek, 7-Yargıya Uzanan Eller Kırılsın, 8-Faşizme karşı omuz omuza, 10- Ne irtica 
Ne Darbe Tam bağımsız TÜRKİYE” şeklinde sloganların yazılı olduğu, 

 

(1)’den (38)’e kadar numaralandırılmış dokümanlarda el yazısı ile;  
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 “Sn. Murat Ağırel’ in Dikkatine (7 sayfadır)” başlıklı dokümanda “HUKUKA 
SAYGI MİTİNGİ KADIKÖY İSKELE MEYDANI – 6 TEMMUZ 2008 Memleket 
Sevdalıları Derneği Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın 
Konuşması” başlığı altında miting konuşmasının olduğu tespit edilmiştir.  

Dokümanın (2) ile numaralandırılmış sayfasında;  

“…bizler birileri için bertaraf edilmesi gereken tehlikenin ta kendisiyiz…” 
yazdığı tespit edilmiştir. 

Dokümanın (4) ile numaralandırılmış sayfasında; 

 “…yani bizi fark ettiler ‘ulusalcılar tehlikelidir’ yaftasına yapıştırmaya kalktılar. 
Resmi yollardan ortaya hiçbir iddianame çıkarmadan yaptıkları tutuklamalarla HEM 
YASALARI ÇİĞNEDİLER, HEM DE KELİMENİN TAM ANLAMIYLA BİR 
İNSANLIK SUÇU İŞLEDİLER. Bu suça yandaş medya da ortak oldu. Yandaş medya 
gündemi istediği gibi şekillendirip olaylara yön verdi…” yazdığı,  

(20) ile numaralandırılmış dokümanda el yazısı ile; 

 - BCP istifaları hk. bilgi. örnek dilekçe, G.E. Tuncay Özkan için geniş çaplı imza 
kampanyası başlayacak. 14/12/08 genel krl.: yeni yönetim belirlenecek HER ŞEYE YENİ 
BAŞTAN başlıyoruz. 28/12/08 Ankara’ya gidiyoruz. YENİ PARTİ açıklanacak. 
İstanbul’dan 100 otobüs hedefleniyor” yazdığı tespit edilmiştir.  

(32) ile numaralandırılmış dokümanda el yazısı ile; 

Kongremiz gerçekten zihinlerde yer edecek tarihi bir olaydı. Hazırlıklarda katılımda 
mükemmeldi. Yeni Parti Kanal Biz’den başka diğer yayın organlarının da katılımıyla doğdu 
ve bu doğuşa tüm Türkiye şahit oldu. 

 Verilen tüm mesajlar, kah sevgi dolu, kah öfkeli, yerini son derece iyi buldu. AKP’nin 
başbakanına ‘Artık Tuncay ÖZKAN Başbakan; sen gidiyorsun!’ dedik hep birlikte
 yazdığı, 

               

e-Dijital İnceleme Sonuçları; 
Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın kullanımında bulunan İlimiz Kadıköy ilçesi Suadiye 

Mahallesi Fatma Kadın Sokak No:10/16 sayılı ikametinden ele geçirilen; 

HARDDİSKLER 

Philips marka, AY100749028526 seri numaralı harddiskin yapılan incelemesinde; 

-“2007 08 18.doc” isimli MSword dosyası içerisindeki 1 sayfadan ibaret 18 Ağustos 
Cumartesi günü yapıldığı ve bazı konularda uzlaşıldığı belirtilen toplantı notlarının yazdığı, 

Söz konusu belge içeriğinde; 
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“Bu doğrultuda misyonumuz: Tek başına ayrı ve bağımsız bir örgüt yaratmaktansa var 
olan bir ulusalcı hareket içinde birleştirici ve tetikleyici etki yaratmak”, “Ulusalcı 
Hareketlerin içinde,  ADD’yi: Atatürkçü Düşünce Derneğinin içinde yer almayi seçtik. 
(CUMOK, CYDD gibi dernekleri uzun uzadıya değerlendirdik. Sonuç olarak ADD’nin bizim 
için en uygun kuruluş olduğuna karar verdik)”, 

”Son olarak, çok konuştuğumuz konulardan biri de grubun güvenliğidir. Hem kendi 
içimizdeki üyelere karşı (biribirimizi iyice tanıyana ve değerlendirebilene kadar) hem de sanal 
ortamda bulunduğumuzdan bazı konuları doğrudan konuşmanın yazmaktan çok daha güvenli 
olduğunu düşünüyoruz. Tartışılmasını istediğimiz bazı konuları grup toplantılarına alalım.” 
“Yazışma güvenliği açısından mailleri “to” olarak değil “bcc” olarak yapalım” yazdığı, 

-“2007 09 08.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; “Cumhuriyet İçin 
İletişim Platformu İstanbul Ekibi Toplantısı 8 EYLÜL 2007, Sitare Cafe – Kuzguncuk, 
İstanbul” başlıklı, 9 madde halinde toplantı gündeminin belirtildiği ve “Sayın Gökhan 
Ecevit’in Genel Değerlendirmeleri” başlıklı değerlendirme yazılarının içeriğinde 
“Sonuçlar” başlığı altında; 

 

“VI. PROJE ÖNERİLERİMİZ 

Projelerimizin ÇYDD üzerinden yürütülmesi teklif edilmiş ve kabul görmüştür. 
Aynı zamanda USTKB ile de işbirliği içinde olunması önerilmiştir.  

1. EĞİTİM PROJELERİ:  

Eğitim projesi olarak bu toplantımızda sadece ihtiyacı olan öğrencilere burs verme 
fikri benimsenmiştir. 

Maddi yetersizlikler nedeniyle verilecek her türlü bursa öğrencilerin ihtiyacı 
bulunmaktadır. Hükümetin, üniversitelerin burs vermesini engellemesi ve Atatürkçü olarak 
bizlerin de bu konuya duyarlılık göstermememiz, gençlerimizin göz göre göre tarikatların 
eline düşmesine neden olmaktadır. Belirli tarikatlar ve belediyeler üzerinden verilen burslar 
ya kendi yandaşlarına gitmekte, ya da Atatürkçü gençlerin yitirilmesine neden olmaktadır. 
Burs projemizin önemi bu bakımlardan daha da belirginleşmektedir.  

Burs verme konusunda, öğrenim hayatının başındaki öğrencilere odaklanılmalıdır. 
Burs verilecek öğrencilerin belirlenmesindeki kriterler, “çevresindeki arkadaşlarını Kemalist 
çizgiye çekebilecek Atatürkçü gençler ve Atatürkçü olarak kazanabileceğimiz potansiyel 
gençler” şeklinde önerildiği, 

Burs verme yöntemimiz, tüm arkadaşlarımızın bulunduğu çevrede maddi kaynaklar 
yaratıp, bu kaynakların, bursu verecek olan kurumlara aktarılmasını sağlamak şeklinde 
olacaktır. Burs verecek kaynaklar konusunda Sn. Gökhan Ecevit de bizlere yardımcı 
olabileceği gibi, ÇYDD’den de bu konuda destek alabileceğimiz sonucuna varılmıştır.  
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Tarafımızdan burs verilen gençlerle sürekli iletişim içinde bulunulması, projemizin 
başarıya ulaşması açısından gerekmektedir. Bu gençlerin aileleriyle de irtibat içinde 
olmalıyız.  

Yeni öğrenim yılının çok yakında başlayacak olması nedeniyle burs konusu aciliyet 
taşımaktadır. 

 

2. SAĞLIK PROJELERİ: 

Platformumuzun Sağlık Projeleri Ekibi tarafından belirlenecek gün, yer ve saatte 
sağlık taramaları (diyabet, tansiyon, diş, vb.) yapılmasının örgütlenmesi önerilmiştir. Bu 
konuda hem proje ekibindeki hekim arkadaşlarımızın ve hem de bünyemizdeki ilaç sektörü 
çalışanlarının, Türkiye’deki ilaç firmalarının ürün müdürleri ve pazarlama müdürleriyle 
irtibata geçerek sponsorluk sağlamaları organizasyonun daha profesyonelce yürütülmesini 
sağlayabilecektir.  

3. ATAEVLERİ PROJESİ’NE DESTEK:  

Sayın Gökhan Ecevit tarafından kısaca bahsedilen ATAEVLERİ PROJESİ henüz 
tasarım aşamasındadır. Bu proje, tarikatların “Işık Evleri” gibi oluşumlarla ellerinde tutma 
çabası içinde olduğu gençlerimizin geri kazanımına yöneliktir. Projenin detaylandırılarak 
prezentasyon formatına dökülmesi kararlaştırılmıştır. USİAD (Ulusalcı İşadamları Derneği) 
ya da Atatürkçü işletmelerin yönetim kadrosuna bu projeden bahsedilecek ve maddi destek 
istenecektir. USTKB tarafından yürütülecek olan bu projeye, Cumhuriyet İçin İletişim 
Platformu’nun destek vermesi benimsenmiştir.  

4. OKUNMUŞ KİTAPLAR VE KULLANILMIŞ GİYİM EŞYALARI:  

Okunmuş kitapların ve kullanılmış giyim eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 
konusunda da ÇYDD ile işbirliği içinde hareket edilmesi önerilmiştir.  

5. “MAHALLEN İÇİN BİR ŞEY YAP” PROJESİ:  

Cumhuriyet Gazetesi ve Sözcü Gazetesi’nin sadece haftasonları birer adet fazla alınıp 
okuyucu kitlesinin arttırılmasına yönelik bir projedir. Proje ile ilgili detaylar Sn. Göknur G. ve 
Sn. Ahmet G. S. tarafından grupla paylaşılacaktır. Projeye platformumuzun tüm üyelerinin 
kişisel destek vermeleri beklenmektedir.” şeklinde bilgilerin yer aldığı görülmüştür. 

 “Sonuçlar” başlığı altında; 

“AMAÇLARIMIZ ve İZLENECEK YÖNTEM 

…Olası yasal engellere takılmamak adına, oluşumumuzu resmi bir kimliğe şimdilik 
büründürmeyerek, sadece bir iletişim platformu düzeyinde faaliyet göstereceğiz. Bu 
anlamda eşgüdüm ilkesi ön plana çıkmaktadır. USTKB ile her alanda sıkı işbirliği içinde 
olmayı tüm İstanbul ekibi olarak benimsemekteyiz. 
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… Bir önceki toplantımızda benimsendiği şekliyle, çalışmalarımız bir taraftan eşgüdüm 
ilkesiyle yürütülürken, diğer taraftan da proje grupları üzerinden alan çalışmaları şeklinde 
yürütülecektir. 

“PROJELERİMİZ” 

Daha önceki toplantımızda önerilerek iletişim platformunda paylaşılan projelerimiz, proje 
ekipleirmiz tarafından aynı şekilde yürütülmeye devam edecek ve grupça bireysel destekler 
esirgenmeyecektir. Apartman Bursu projesi ÇYDD tarafından benimsenerek ilk yönetim 
kurulu toplantılarında gündeme getirileceği haber alınmıştır.  

Sağlık Projeleri Ekibimiz yaptıkları ilk proje grup toplantısının sonuçlarını bizlerle 
paylaşmıştır. Bu sunum, grubumuzun ana sayfasının altında kaydedilmiştir.” şeklinde 
bilgilerin yer aldığı görülmüştür. 

-“ata_evleri.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 8 sayfalık, ”ATA 
EVLERİ PROJESİ” başlıklı, Ömer Sadun OKYALTIRIK (Cumhuriyet İçin İletişim 
Platformu Moderatörü) ve Hamdi Gökhan ECEVİT (Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları 
Birliği (USTKB) Genel Sekreteri) adıyla hazırlanan söz konusu belge içeriğinde, 

“10 madde halinde içindekiler başlığıyla belgenin kapsamından bahsedildiği, Ata Evleri 
Projesinin(AEP) Atatürk’ün yolunda ilerleyen gençleri yetiştirmek için 
tasarlandığı,İstanbul’da 1000 kadar öğrencinin Ata Evleri Projesi kapsamında burs 
almakta olduğu, sivil toplum örgütlenmesinin üniversitelerdeki safhasında  bu proje 
kapsamında burs alan öğrencilerden faydalanılacağından AEP kapsamında burs 
verilecek gençlerin, lider vasıflarına sahip olması gerektiği,Ata Evleri’nin Tahsisi Ve 
Evlerdeki Yaşamsal Gereksinimlerin Temini başlığı altında  yurtların temininde ve iç 
donanımlarının sağlanmasında izlenebilecek yolların belirtildiği, finansal kaynakların 
projede yer almak isteyen gönüllü kişilerin ve kuruluşların “AEP için şartlı 
bağış”larıyla sağlanacağı, Projenin İdari Yönleri başlığı altında AEP’nin, Cumhuriyet 
İçin İletişim Platformu (CUMİÇ) bünyesindeki ilgili proje komisyonu tarafından 
yönetileceği” şeklinde bilgilerin yer aldığı görülmüştür.  

-“CHE_form.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; “Cumhuriyet Halk 
Evleri Gönüllü Bilgi Formu” başlıklı, 1 sayfadan ibaret, Ömer Sadun OKYALTIRIK’a ait 
kimlik ve iletişim bilgilerinin yer aldığı form olduğu görülmüştür. 

-“CHE_Halk Evleri_Bilgilendirme.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 
“CUMHURİYET HALK EVLERİ” başlıklı, 2 sayfadan ibaret,  Cumhuriyet Halk Evleri 
adıyla kurulan oluşumun amacı ve sunulacak olan hizmetler hakkında bilgilerin yer aldığı 
görülmüştür. 

-“cydd_mektup.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; “ONEMLI: 
Apartman Bursu Projesi hk.” başlıklı, 1 sayfadan ibaret Sadun Okyaltırık adıyla yazılmış 
belge olduğu görülmüştür. 
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-“Turkiyenin_Gercekleri.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; tamamı 2 
sayfadan ibaret söz konusu belge içeriğinde;  

“Hükümet gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindedir”,  

“Cumhuriyetin kazanımlarına, Atatürk ilke ve devrimlerine, laikliğe karşı 
takınılan düşmanca tutumlar”,  

“Cumhuriyet’in kurumlarına karşı hasmâne tutumlar ve ele geçirme niyetleri”,  

“Özelleştirme, küreselleşmenin gereği olarak dayatılmaktadır”,  

“Ekonomi kötü gitmektedir”,  

“Hukuk”,  

“Sosyal Güvenlik”,  

“Dış politika, pasif, tutarsız ve hatalıdır” başlıkları altında değerlendirmelerin yer 
aldığı görülmüştür. 

-“CUMHURIYET_YOLCUSU_PROJESI.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; 1 sayfadan ibaret “CUMHURİYET YOLCUSU PROJESİ” başlıklı  belge 
içeriğinde yer alan “Proje” alt başlığında;  

“1. Başlangıç itibarıyla “günlük, yerel, siyasi gazete” olarak çıkacak.  

2. Bedava dağıtılacak  

3. Başlangıçta gelir amacı taşımayacak, kendi finansmanını, alacağı reklamlardan 
karşılayacak. Gazetenin yerel özellik taşıması nedeniyle yerel yönetimlerden finansal destek 
sağlanmasına çalışılacaktır. Diğer sponsorluklarin bulunması için de çalışılacaktır.  

4. Herhangi bir kâr elde edilmeye başlandığında, bu gelirler, Cumhuriyet İçin 
İletişim Platformu aktivitelerinde kullanılmak üzere, Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde 
tahsis edilecek bir fonda toplanacaktır.” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

-“genel.pdf” isimli “pdf” dosyası incelendiğinde; 4 sayfadan ibaret, gündeme ait bilgi 
ve değerlendirmelerin yer aldığı notlar olduğu görülmüştür. 

-“29TEMMUZ2007_ANKARA RUZGARI.pdf” isimli “pdf” dosyası 
incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, MUSTAFA BALBAY VE DEVLETİN RESMİ 
MAKAMLARI başlıklı, 13 madde halinde gündeme ait bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı 
notlar olduğu görülmüştür. 

-“2TEMMUZ2007_YOKSULLUK ve YOLSUZLUK.pdf” isimli belge 
incelendiğinde; 3 sayfadan ibaret, gündeme ait bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı notlar 
olduğu görülmüştür. 
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-“orgutlenme_teklifi_Sadun.ppt” isimli Power Point dosyası incelendiğinde; 46 
sayfadan ibaret, “Biz Kaç Kişiyiz Sivil Toplum Platformu Örgütsel Organizasyon 
Teklifi” başlıklı, “Ömer Sadun Okyaltırık Memleket Sevdalıları Derneği Kadıköy İlçesi, 
6. Bölge Sorumlusu 0532 782 01 00okyals@yahoo.com” ibareli sunu içeriğinde; 

“Önemli… 

Tüm projelerde dernek isminin geçmesi  

Projelerin finansmanını sağlayacak sponsorların bulunması  

Proje sahiplerinin isimlerinin bireysel olarak öne çıkması yerine, projelerin kitleler 
tarafından sahiplenilmesinin ve Biz Kaç Kişiyiz hareketinin benimsenmesinin 
sağlanması.” Tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm ilkesi ile 
çalışılmalıdır.” şeklinde yazdığı, 

  

Seagate marka, 5RG0SPTH seri numaralı harddiskin yapılan incelemesinde; 

-“Tuncay Ozkan_mektup.doc” isimli MSword dosyası  incelendiğinde; 1 sayfadan 
ibaret, Ömer Sadun OKYALTIRIK adıyla Tuncay ÖZKAN’a hitaben mektup tarzında 
yazılmış belge içeriğinde;  

“Sizden ayrılalı üç ay oldu. Sizi o kadar özlüyoruz ki... Dört buçuk yaşındaki kızım bile bana 
her gün sizi ne zaman tekrar görebileceğini soruyor. 

O gün sabah saatlerinde, Avukat Dicle Bey'den gelen haber üzerine, Beşiktaş 
Adliyesi'nin önünde sizi gece boyu yalnız bırakmayan grubun umudu, yağan yağmurla 
birlikte sel olup gitti. Sizi araçla cezaevine götürürlerken sanki canımdan can koparıyorlardı. 
Boğazımda kelimeler düğüm, gözümde yaşlar sicim olmuştu. Sessizdim... Tepkisizdim... Size 
daha önce verdiğim söz beynimde yankılandı ve haykırmak geldi içimden "VATAN - 
NAMUS - AHDE VEFA". Bir yandan da bizimkilere içerliyordum... Topu topu 70 kişi 
civarındaydık. Ya geri kalan binler, onbinler neredeydi?  

Öfkeliydim, kızgındım, ama bu duygularımı da bir Memleket Sevdalısı'na yakışır 
şekilde sessiz ve yasalara saygılı olarak yaşıyordum. "Hemen önümüzde barikat kurduran 
resmi elbiseli başkomiserin acaba çocukları var mıdır?" diye düşündüm içimden. Gösteri 
yapan sıradan bir grupmuşuz gibi bize karşı barikatlar kurduran, pankartlarımızın görünmesini 
engelleyen, sloganlarımıza izin vermeyen o başkomiser... Türkiye'nin gidişatından acaba çok 
mu hoşnut? Kendi çocuklarının geleceklerinden hiç mi kaygı duymuyor? 

Beşiktaş Adliyesi'nin önünde, hepimizin adam başı iki sivil polis düşecek şekilde 
izlendiği, bazı araçların kornalarıyla eşlik ettiği neredeyse bir avuç vatanperverin alkışlı 
protestolarından rahatsız olan ve rahat çalışamadıklarını söyleyen hakimler, savcılar, adliye 
çalışanları acaba mevcut Türkiye resminden haz mı duyuyorlar? Protestolarımızdan şikayet 
edenlerin bu rahatsızlıklarının boyutu, en azından birer hukukçu olarak, Türkiye'de hukukun 
ayaklar altında çiğnenmesinden duyacakları kadar olmasa gerek... 



	   170	  

Sizi Metris'e uğurladıktan sonra, üzgün, yorgun ve uykusuz bir şekilde eve 
geldiğimdeki ruh halim, babamı son yolculuğuna uğurladıktan sonra eve döndüğüm 
zamankinden çok az farklılık gösteriyordu. Allah size uzun ve sağlıklı ömürler versin, ancak 
bizden kopartılırcasına alınıp götürülmeniz bende bu derece derin ve tamiri zor olan etkiler 
bıraktı. Tek tesellim, çok kısa bir zamanda bir iddianamenin hazırlanarak şahsınıza 
isnat edilen suçlardan arınmış bir şekilde tahliye edilecek olmanızdır.  

Tuncay Bey! 

Siz tahliye edildiğinizde yer yerinden oynayacak, bundan lütfen emin olunuz.  

Yasalara saygılıyız, hukuğa inanıyoruz... Atatürk'ün evlatlarıyız; bize yakışan ve 
ulusumuzun bizden beklediği neyse biz onu yaparız!  

Saygılarımla” yazdığı, 

-“7.KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ(26 MART 2009).xls” isimli Excel 
dosyası incelendiğinde, “Sayfa1” isimli çalışma sayfasında “MSD KADIKÖY ŞUBESİ 
KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ(26 MART 2009)” başlıklı, “no”, “adı soyadı”, 
“adresi”, “telefon no”, “e-posta adresi” ve “görevi” isimli sütunlar altında üyelere ait 
bilgilerin kaydedildiği listelerin olduğu, 

-“12.MESLEKLERE GÖRE İSİM LİSTESİ. Xls” isimli Excel dosyası 
incelendiğinde, “Sayfa1” isimli çalışma sayfasında “MSD KADIKÖY ŞUBESİ 
ÜYELERİNİN MESLEKLERİNE GÖRE İSİM LİSTESİ” başlığı altında “İktisat_işletme, 
Mühendis-Mimar-Yönetici, Öğretmen ve Eğitmenler, Sağlık-Spor-Psikolog- Sosyologlar, 
Turizm, Bilgisayar, Hukuk, Emekli TSK Personeli, Diğer Meslekler ve Öğrenciler” gibi 
meslek dallarında üyelerin ad ve soyadlarının yer aldığı liste olduğu görülmüştür. 

-“YP_Sadun_Uye_Calismasi.xls” isimli Excel dosyası  incelendiğinde, “Sheet1” 
isimli çalışma sayfasında “TOPLAM HEDEFLENEN 1.600,00” başlığı altında üye 
oldukları değerlendirilen 34 kişinin isminin listelendiği ve karşılarında “50” ibaresinin yer 
aldığı liste olduğu görülmüştür. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi’nden ele geçirilen MAXTOR 
marka, Seri numarası 25B6201H10T7IY olan hard disk içerisinde bulunan,   

P. P.Başkanı Tuğamiral S. O. K tarafından Türkan SAYLAN’a hitaben yazıldığı 
anlaşılan mektupta; 

 “Saygıdeğer Hanım Efendim, Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı okullarda 
okuyan öğrencilerin Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar önemli oldukları 
tartışılmaz bir gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına yaptığınız 
çalışmalar ve bu konudaki başarınız tartışılmaz bir gerçektir. Fakat Askeri okullarda okuyan 
öğrenciler ile ilgili yaptığımız çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli aksaklıkların 
acilen düzeltilmesi gerekmektedir. 
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Denizyıldızı projesi çok başarılı bu projeye atanan bahriyeli danışmanlarla beraber 
daha aktif çalışmalar bekliyoruz. Ata evleri ve CTP’nin canlandırılması gibi alternatiflerin 
oluşturulması gerekmektedir. 

Aksaklıklar şu şekilde sıralanabilir.  

1-)ASKERİ OKULLARA GİRİŞ AŞAMASI: 

Askeri okullara giriş aşaması ile ilgili hazırladığınız listelere sızmaların olduğu, 

Bu listelere giren öğrencilerin birçoğunun sağlık problemi bulunduğu, 

Mülakatlara iyi hazırlanılmadığı ve mülakat aşamalarında elenmelerine sebep 
beyanlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. 

Bu listelere alınacak olan öğrencilerin sizlere yardımcı olacak personel yardımıyla 
mülakattan geçirilmesi ve eksiklerin mülakat aşamasından önce tespit edilerek tarafımıza 
bildirilmesi gerekmektedir. 

 

2-)ASKERİ OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER: 

DENİZ LİSESİ: 

Listemizde ki öğrencilerin dava başladıktan sonra konferans ve toplantılara 
katılımlarında aksamalar olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin psikolojisinin düzeltilmesi 
için toplantıların artırılması ve grupların 3 kişiye geçmemesine dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

DENİZ HARP OKULU: 

Harp okulu öğrencilerin gruplar halinde ki faaliyetlerinin devamı için sorumlu 
öğrencilere yapılan yardımların aksatılmaması, 

Öğrencilerle tanıştırılan kızların, öğrencilerle olan irtibatlarını aksatmamaları, 

Öğrencilerin ders ve İngilizce başarılarının artırılması adına verilen destekte aksama 
olmaması, 

Harp okulu öğrencilere verilen konferansların artırılması, 

Öğrencilerin morallerinin düzetilmesi için tanıdık gazeteci, bürokrat ve 
akademisyenlerle gruplar halinde görüştürülmesi gerekmektedir. 

 

 

DZ. ASTSB. MES. YÜK. OKULU: 
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Ast. Subay olacak olan bu öğrencilerden liste dışında tespit edilen isimlere verilen 
parasal desteğin aksatılmaması, 

Bu öğrencilere yönelik yapılan partilerin arttırılması, 

GENÇ TEĞMENLER: 

Yeni mezun olmuş ve kurs aşamasında ki teğmenlere bürokrat, gazeteci ve öğretim 
görevlisi tanıdıklarla görüştürülmesinin aksadığı, 

Okudukları süreçte tanıştıkları kızların teğmenlerin evlerine sıksık giderek veya 
Kocaeli üniversitesinde tanıdık kızlarla tanıştırılarak kontrol altında tutulması 
gerekmektedir. 

Tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve listelerin gözden geçirilmesi için ek dosya 
yer alan ERKEKLER isimli sayfa da Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve 
Dz.Astsb.Mes.Yük.Ok. Okuyan erkek öğrencilerinin tamamı detay bilgiler ile birlikte 
listelenmiştir. 

KIZLAR isimli sayfa da ise Deniz Harp Okulunda okuyan kız öğrencilerin listesi 
bulunmaktadır. 

D.HARP MEZ. ERK Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun olan 
erkek genç teğmenlerin listesidir. 

D.HARP MEZ. KIZ Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun olan 
bayan genç teğmenlerin listesidir. 

Listelerin başına çeşitli notlar düşülmüştür. Bu notlarda öğrencilerimize referans olan 
askeri personel ve özellikle yakın takip edilmesi ve ortak çalışma yapılan / yapılabilecek 
öğrencileri belirtilmektedir. 

MAVİ renk ile belirtilen öğrenciler ise mevcut listemizin son halidir. 

PERSONEL LİSTESİ sayfasında yer alan listedeki personele sorumlu subay Ali T. 
vasıtasıyla ulaşılabilir. Bu personel vasıtasıyla öğrenci temini yapılabilir. 

Aşağıda irtibatları yazılı olan personellerimiz size her konuda yardımcı olacaklardır. 
Kendileri ile her konuyu paylaşabilirsiniz. 

Kur.Kd.Alb. Levent GÖRGEÇ  Tel: 532 640 7…     E Mail: lgorgec@gmail.com 

Yb. Ali T.   Tel: 533 …     E Mail: alit.1967@hotmail.com Oktay Ç. 

 

 S.O. K. 

                  Tuğamiral 
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P. P. Başkanı 

 

Not: Özür dileyerek hatırlatıyorum, söz konusu dosyaların herzamanki gibi ne kadar 
gizli ve özel olduğunu biliyorsunuz. özeninize şimdiden teşekkür ederim.”   şeklinde ibarelerin 
olduğu belirlenmiştir. 

Mektupta “…her konuda yardımcı olacaklardır. Kendileri ile her konuyu 
paylaşabilirsiniz.”cümleleriyle referans olunan kişilerden, Levent GÖRGEÇ hakkında 
C.Başsavcılığımızın 2009/969 soruşturma dosyası üzerinden, terör örgütüne üye olmak 
suçundan kamu davası açıldığı,davanın halen İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/34 
Esasında derdest olduğu anlaşılmıştır. 

f-Telefon Görüşmeleri; 
Tape No:11931, 08.04.2008 günü saat:01.25’de Ahmet Tuncay ÖZKAN ile Ömer 

Sadun OKYALTIRIK’ın yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Peki 
direk direkt olarak kanala bir hibe olamaz mı Tuncay bey”  dediği, A.T.ÖZKAN’ın 
“Olabilir tabi tabi onlar olur hibe olur onu da gösteriyoruz hibe olarak ve” dediği, 
Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Ve çok güzel böyle birşey örgütlemek gerekiyor o zaman 
efendim” dediği, A.T.ÖZKAN’ın “Bakın buda 3,5 Trilyon yani eski rakamlarla 
söylüyorum 3,5 YTL şey bizim bu durumda olmamızın sebebi şeydir bu 
CUMHURİYET MİTİNGLERİ sırasında kaldırdığımız otobüslerdir” “6,5 TRİLYON 
LİRALIK BİRŞEYİMİZ VAR HARCAMAMIZ VAR 18 MİTİNG İÇİN”  “Bütün 
reklam şirketleri şimdi birde bu Ergenekon merkenekon işlerinde alacağız vereceğiz falan 
deyince” “Piyasa toptan kapandı bize” dediği,  Ö.S.OKYALTIRIK’ın “İşte bunu da ben 
siteye az önce belirtemeye çalıştığım gibi efendim toplu bir nakit akışı lazım..” “Tuncay 
Bey bizim etimiz budumuz belli benim biliyorsunuz” “…ama bir lokmam varsa yarısı 
kanalımızındır yarısı derneğimizindir” dediği, A.T.ÖZKAN’ın “Bakın benim burda 
istediğim şey şu” “Bu aynı zamanda bu grubun güçlenmesini sağlayacak” “Ben 
herkesten 20 YTL vermesini isterim” “Herkes 20 YTL verse” dediği, 
Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Evet doğru söylüyorsunuz efendim doğru” dediği, A.T.ÖZKAN’ın 
“BAKALIM AMA SİZ YÖNLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM”  dediği, 
Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Tamam tamam Tuncay bey” dediği, 

Tape No:11932, 26.10.2008 günü saat:13.03’te Ömer Sadun OKYALTIRIK ile 
Mehmet...?’in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Ö.S.OKYALTIRIK’ın “…Mehmetçim 
şey dernek şubede buluşuyoruz şey bi ortak bi hareket planı içinde hareket etmek için 
şey yapacağız …” “İşte sen gel anlatırım şimdi telefonda söylemeyeyim” dediği, 
Mehmet’in “Ben Beylikdüzü’ndeyim ama” dediği, Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Anladım abi o 
zaman tamam şeyi MERDAN YANARDAĞI FİLAN ALMIŞLAR” dediği, Mehmet’in 
“Onları gördüm okudum…” dediği, Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Evet abi onunla ilgili işte 
Vatan Caddesine filan gidelim diyoruz da öyle yani” dediği, 

Tape No:11934, 26.10.2008 günü saat:17.53’te Ömer Sadun OKYALTIRIK ile 
Emin Ş.’in yaptığı telefon görüşmesinde özetle; E.ŞENDİL’in “Bazen Gülbin hanımdan 
maillerde gelirdi şeyde gelirdi artık yani bakıyoruz da bardak son damlaları taşıyor 
işte” “Merdan YANARDAĞ falan” “Biz gerçi platforma üyeyiz ama bu Memleket 
Sevdalıları Derneğine üye değiliz o nedenle pek çok bilgiye yani uzak kaldık işte şey 
yapamıyoruz katılamıyoruz” “Hemen bu eksikliğimizi tamamlayalım toplantılara gelelim 
yani ne yapılacaksa yapalım diye düşünüyorum” dediği, Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Nerde 
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oturuyorsunuz efendim hangi muhtarlıkta” dediği, E.Ş.’in “Marmara Üniversitesinin arka 
köşesi arka Eğitim Mahallesi” “Kuyubaşı” dediği, Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Kuyubaşı 
anladım anladım efendim şimdi Kuyubaşı ile ilgilenen arkadaşımız bölgesel olarak bizde 
şeyler var farklı sorumluluk alanları var” “Kuyubaşı benim sorumluluk alanımda değil 
ama ilgili arkadaşımla ben irtibatı sağlayacağım efendim” dediği, E.Ş.’in 
“…Kuyubaşındaki arkadaş inşallah daha aktif iyi birleştirici yani daha doyurucu amaca 
uygun bir çalışma içindedir” dediği, Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Evet şimdi şöyle efendim 
hepimiz tabi şey yapıyoruz elimizden geleni yapıyoruz fakat bu son yaşadığımız 
hadiseler biraz tabi şey bizim için kötü oldu” “Hani TUNCAY BEYİN biliyorsunuz 
başına gelen durum ve” “Bunun gibi şeyler işte bu gün de bi 4 kişi arkadaşımız daha 
alındılar böyle üst üste üst üste yaşanan hadiseler biraz tabi bizi geriletti açıkçası yani 
bunu itiraf etmekte fayda var ama” dediği, E.Ş.in “… eşim öyle diyor çıkalım diyor ya 
yani ONLAR ERGENEKONCU İSE BİZ DE ERGENEKONCUYUZ onlardan bir 
farkımız yok ki onlar bu işe gönül koymuş yani” dediği, Ö.S.OKYALTIRIK’ın “... 
sağduyuyla hareket etmemiz lazım tabi yani” “HANİ BİZLERDE GİDERSEK HANİ 
KİMSE KALMAYACAK GERİDE” dediği,  

 

g-Diğer Şüpheli Beyanları; 
 Şüpheli Hamdi Gökhan ECEVİT İstanbul Cumhuriyet başsavcılığında verdiği 
ifadesinde; Ömer Sadun OKYALTIRIK’ı tanıdığını, Ömer Sadun OKYALTIRIK ile 
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre KONGAR'ın yazılarında Cumhuriyet için neler yapabiliriz 
konusu ile ilgili olarak internette CUMİÇ diye bir portal kurduklarını, Ömer Sadun 
OKYALTIRIK’ın internet üzerinde bu portalı kuran kişi olduğunu, modaratörün Ömer Sadun 
OKYAYTIRIK olduğunu, daha sonra kendisinin ATA EVLERİ diye bir çalışma yaptığını, 
Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın ise kendisinin çalışmasını metin haline getirdiğini, 
redaksiyonunu yaptığını, CUMİÇ yani Cumhuriyet için isimli platformun moderatörünün yani 
yöneticisinin Ömer Sadun OKYALTIRIK olduğunu, kendisinin çok eskiden beri ailesinden 
uzak olarak okumakta olan öğrencilerle ilgili bulundukları şehirlere uyum sağlamaları, 
konaklamaları ve eğitimleri hususunda çeşitli çalışmalarının olduğunu, ATA EVLERİ 
dokümanı olarak bahsi geçen dokümana esasen bu görüşlerinin kaynak teşkil ettiğini, 
ailelerinden uzak öğrencilerin konaklama ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması hususunda bu 
dokümanı kaleme hazırladığını, dokümana son şeklini Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın 
verdiğini ve düzenlemesinin yaptığını, Dokümanda yazdıkları şeylere çok inandıkları için 
şimdiden 500-600 öğrencimiz var gibi bir ibare kullandıklarını, Bunun amacının, ATA 
EVLERİ projesine destek almayı düşündükleri kişileri motive etmek olduğunu, aslında böyle 
bir sayı olmadığını, Çalışmalarında tamamen teorik bir çalışma olduğunu, kendisinin bu 
çalışmayı çok beğendiği için ÇEV ve ÇYDD yöneticilerinede gönderdiğini, Amaçlarının 
tamamen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu, fakat bu projenin sadece 
düşünce aşamasında kaldığını, Bir tek öğrenciye bile burs veremediklerini, Esasen bu 
projenin amacının öğrencilere ikametgah sağlamak olduğunu, bir tek ev bile tutamadıklarını, 
bu amaçla hiç para toplamadıklarını, ATA EVİ olarak adlandırılabilecek herhangi bir evin 
kurulmadığını, bu projenin Biz Kaç kişiyiz hareketi ile herhangi bir ilgi ve irtibatının 
bulunmadığını, kendisinin sadece teorik olarak ATA EVLERİ isimli bir proje hazırladığını, 
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bu projenin hayata geçmediğini, Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın bu projede sayfa düzenini ve 
düzenlemesini yaptığını, kendisinin verdiği notları yazıya döktüğünü beyan etmiştir.  

h- Örgütsel İrtibat; 
Tape No:11931, 08.04.2008 günü saat:01.25’de Ahmet Tuncay ÖZKAN ile Ömer 

Sadun OKYALTIRIK’ın yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Peki 
direk direkt olarak kanala bir hibe olamaz mı Tuncay bey”  dediği, A.T.ÖZKAN’ın 
“Olabilir tabi tabi onlar olur hibe olur onu da gösteriyoruz hibe olarak ve” dediği, 
Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Ve çok güzel böyle birşey örgütlemek gerekiyor o zaman 
efendim” dediği, A.T.ÖZKAN’ın “Bakın buda 3,5 Trilyon yani eski rakamlarla 
söylüyorum 3,5 YTL şey bizim bu durumda olmamızın sebebi şeydir bu 
CUMHURİYET MİTİNGLERİ sırasında kaldırdığımız otobüslerdir” “6,5 TRİLYON 
LİRALIK BİRŞEYİMİZ VAR HARCAMAMIZ VAR 18 MİTİNG İÇİN”  “Bütün 
reklam şirketleri şimdi birde bu Ergenekon merkenekon işlerinde alacağız vereceğiz falan 
deyince” “Piyasa toptan kapandı bize” dediği,  Ö.S.OKYALTIRIK’ın “İşte bunu da ben 
siteye az önce belirtemeye çalıştığım gibi efendim toplu bir nakit akışı lazım..” “Tuncay 
Bey bizim etimiz budumuz belli benim biliyorsunuz” “…ama bir lokmam varsa yarısı 
kanalımızındır yarısı derneğimizindir” dediği, A.T.ÖZKAN’ın “Bakın benim burda 
istediğim şey şu” “Bu aynı zamanda bu grubun güçlenmesini sağlayacak” “Ben 
herkesten 20 YTL vermesini isterim” “Herkes 20 YTL verse” dediği, 
Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Evet doğru söylüyorsunuz efendim doğru” dediği, A.T.ÖZKAN’ın 
“BAKALIM AMA SİZ YÖNLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM”  dediği, 
Ö.S.OKYALTIRIK’ın “Tamam tamam Tuncay bey” dediği, 

 

ı- Delillerin  ve Hukuki  Durumunun Değerlendirilmesi; 
Örgütsel irtibatlardan da anlaşılacağı üzere Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın Sanık 

Ahmet Tuncay ÖZKAN ile birlikte hareket ettikleri Cumhuriyet mitinglerinde gerekli paranın 
sağlanması, araçların tahsis edilmesi konularında çalışmalar yaptıkları açıkça anlaşılmaktadır. 
Bu çalışmaları Biz Kaç kişiyiz derneği adı altında gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın alınan TİB dökümlerinden anlaşılacağı üzere sanık 
Mustafa BALBAY ile de irtibatlı olduğu görülmektedir. 

Şüpheli Ömer Sadun OKYALTIRIK Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu 
ifadesinde; Sanık Murat AĞIREL’i Memleket Sevdalıları Derneğine üye olduğu dönemden 
tanıdığını beyan etmiştir.  

Ömer Sadun OKYALTIRIK ifadesinde Sanık Merdan YANARDAĞ’ı sadece 
televizyon programlarından tanıdığını beyan etmişse de Sanık Merdan YANARDAĞ’ın 
alınan TİB dökümünde şüphelinin bu şahısla irtibatlı olduğu, hatta Merdan YANARDAĞ’ın 
gözaltına alınmasından sonra olayı prostesto etmek için bazı şahısları İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünün bulunduğu Vatan caddesine gitmeleri için yönlendirdiği tespit edilmiştir. Tape 
sıra no’da kayıtlı 11932 nolu iletişim tespit tutanağı bu durumu açıkça göstermektedir. 
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Ömer Sadun OKYALTIRIK, Sanık Erol MÜTERCİMLER’i tanımadığını ve hiç bir 
tanışıklığı olmadığını beyan etmiştir. Ancak Sanık Erol MÜTERCİMLER’in kullanımında 
bulunan 0532 376 32 87 numaralı telefonun TİB dökümlerine bakıldığında şüphelinin 5 kez 
görüşme yaptığı görülmektedir. 

Ömer Sadun OKYALTIRIK Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadesinde Sanık Tunç 
AKKOÇ’u tanımadığını beyan etmişse de Tüm Gençlik Birliği kurucularından birisi olan, 
Öncü Gençlik Birliği İstanbul İl Başkanı ve aynı zamanda İşçi Partisi Genel Merkez Üyesi 
Tunç AKKOÇ’un kullanımında bulunan 02122934242 numaralı telefonun TİB 
dökümlerinden şüphelinin 4 kez görüşme yaptığı görülmektedir. Bu durum Şüphelinin hem 
Tunç AKKOÇ ile irtibatını otaya koymakta hem de Tüm Gençlik Birliği ve Öncü Gençlik 
Birliği ile olan irtibatını ve ilişkisini göstermektedir. 

Sanık Murat AĞIREL ifadesinde, ATA EVLERİ PROJESİ isimli dokümanın 
içerisinde bulunduğu kırmızı renkli klasörü Kadıköy’deki üye toplantısında Gülbin 
ERGÖR’den aldığını, bu klasörü Gülbin ERGÖR’ün Kadıköy bölgesindeki üyelerin çalışması 
diyerek Tuncay ÖZKAN’a iletilmek üzere kendisine verdiğini beyan etmiştir. Bu durum da 
ATAEVLERİ PROJESİ isimli dokümanın Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün amaçları 
doğrultusunda Ömer Sadun OKYALTIRIK ve Hamdi Gökhan ECEVİT tarafından 
hazırlandığını ve örgütün yönetici kadrosunun onayına sunulduğunu göstermektedir. 

ATA EVLERİ PROJESİ(AEP) isimli dökümana genel olarak bakıldığında, Ergenekon 
Silahlı Terör Örgütüne yeni üyeler kazandırmak ve bu amaçla yapılan çalışmaları 
projelendirerek bir bütün halinde ortaya koymak maksadıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır. 
ATA EVLERİ PROJESİ ile Ergenekon Terör Örgütünün kendi ideolojisi doğrultusunda 
müzahir eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Örgüt, dinci şeklinde nitelediği öğrenciler 
karşısında bunlara karşıt düşüncede bulunan öğrencileri seçerek bu iki guruptaki öğrencileri 
birbirine zıt iki kutup gibi göstermekte, öğrencilere sponsorlar bulup bunların barınma 
ihtiyaçlarını karşılayarak Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün amaçları doğrultusunda çeşitli 
eylemlerde, mitinglerde kullanmayı amaçlamaktadır. Bu durum aşağıda özetlenen ATA 
EVLERİ PROJESİ isimli dokümanın içeriğinde yazılı olan metinden daha iyi bir şekilde 
anlaşılabilir. 

Derneğin Kadıköy İlçesi projelerinden ATA EVLERİ PROJESİ başlıklı, kapsam 
olarak özellikle son yıllarda dinci kadroların devlet yönetimini ele geçirmesi endişesiyle, 
karşıt düşüncede olan yüksek öğrenim öğrencilerinden seçilecek maddi durumu zayıf 
öğrencilerin, çeşitli sponsorlar aracılığı ile oluşturulacak ve bu öğrencilerin barınma ihtiyacını 
karşılayacak evlerin oluşturulmasını, aynı zamanda bu evlerde daha küçük yaşta olan 
öğrencilere belli bir ideolojiye ait eğitim verilmesi, bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 
finansal ihtiyaçların, anlaşma sağlanan bazı dernek veya sivil toplum kuruluşlarının, AEP ye 
yapılacak olan şartlı bağışların açılacak olan havuz hesabında toplanmak suretiyle 
sağlanacağı; projeye dahil olan görevlilerin çeşitli dernekler ve iş adamları, yakın 
çevresindeki insanlar, sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapıp, ilgili projenin devamı için 
yapılan finansal desteğin sürekliliğinin sağlanması için gereken çabayı göstermeleri gerektiği, 
gibi içeriğe sahip planlı, belli bir hiyerarşik görev dağılımı olan yapılanma ile ilgili 8 sayfadan 
oluşan belge olduğu görülmüştür. 
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Örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki illegal yapılanmasına mensup kişilerin 
yapmış oldukları toplantılarla, şüpheli Ömer Sadun OKYALTIRIK’ın hazırlayıcısı olduğu 
ATA EVLERİ PROJESİNE finansal destek sağlamaya çalıştıkları anlaşılmıştır. Bu durum  
haklarında kamu davası açılan  ve yargılamaları halen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkesinde 
devam eden sanıklar Alperen ERDOĞAN, Yakut AKSOY ve BURAK DÜZALAN’ın ortak 
kullanımında bulunan Kocaeli ili Değirmendere İlçesindeki ikametten el konulan flash bellek 
içerisindeki “2008_2009_SONUÇ RAPORU” isimli word dosyasında; 
“4857_İSKANUNU” isimli word belgesinde; “Toplantı Notları” başlıklı (23) maddeden 
oluşan metin içerisinde “Örgüt tabanının denizyıldızı ve ataevleri projeleri için finansal 
destek” şeklinde yazılmış notlardan açıkça görülmektedir. Bahse konu not, ATA EVLERİ 
projesinin örgüt tabanına eleman temin etmek için hazırlanan bir proje olduğunu çok net 
olarak ortaya koymaktadır. 

ATA EVLERİ PROJESİ’nin hazırlanmasındaki amaçlardan birisi de Çağdaş Eğitim 
Vakfı tarafından hazırlanan Deniz Yıldızı Projesi gibi Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmaya 
çalışmaktır.  

Kocaeli Üniversitesinde okuyan kızları, örgütün amaçları doğrultusunda hizmet eden 
bürokrat, gazeteci ve akademisyenleri kullanarak askeri personelin ve harp akademisinde 
okuyan öğrencilerin kontrol altında tutulmasının amaçlandığını görmekteyiz. Bu durumu 
ÇYDD Kadıköy Şubesinde yapılan aramada el konulan dijital malzemelerin yapılan 
incelemesinde; “_MEKTUP (Türkan SAYLAN).doc” isimli dosya içerisinde Tuğamiral 
Serdar O. K. tarafından ÇYDD Genel Başkanı Türkan SAYLAN’a hitaben yazıldığı 
anlaşılan mektupta; 

“…Denizyıldızı projesi çok başarılı bu projeye atanan bahriyeli danışmanlarla 
beraber daha aktif çalışmalar bekliyoruz. Ata evleri ve CTP’nin canlandırılması gibi 
alternatiflerin oluşturulması gerekmektedir”. “Aksaklıklar şu şekilde sıralanabilir; Yeni 
mezun olmuş ve kurs aşamasında ki teğmenlere bürokrat, gazeteci ve öğretim görevlisi 
tanıdıklarla görüştürülmesinin aksadığı, OKUDUKLARI SÜREÇTE TANIŞTIKLARI 
KIZLARIN TEĞMENLERİN EVLERİNE SIK SIK GİDEREK VEYA KOCAELİ 
ÜNİVERSİTESİNDE TANIDIK KIZLARLA TANIŞTIRILARAK KONTROL ALTINDA 
TUTULMASI GEREKMEKTEDİR” şeklindeki yazılmış yazılar özetlemektedir. 

Ele geçen tüm bilgi,belge,dokümanlar,tespit edilen iletişim tutanakları birlikte  
değerlendirildiğinde, Şüpheli Ömer  Sadun Okyaltırık’ın Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne 
bağlı olarak faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından,  

 

Şüpheli Ömer  Sadun Okyaltırık’ın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör 
örgütü  üyesi  olmak suçundan TCK’nın 314/2, 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri 
gereğince cezalandırılması talep edilmiştir. 
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4-Şüpheli Ayşe YÜKSEL 

a-Emniyet Beyanı; 

 Susma hakkını kullanmıştır. 

b-Savcılık Beyanı; 

2001 yılından beri Van 100.Yıl Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığını, 
2003-2004 yılları arasında 100. Yıl Üniversitesinde rektör yardımcısı olarak görev yaptığını, 
2005 yılında bir çete davasından dolayı Van 3.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını, Van 
3.Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı Van 1.Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiğini, buradan da 
dosyanın görevsizlik kararı ile YÖK Başkanlığına iletildiğini, dosyanın halen YÖK 
Başkanlığında beklemekte olduğunu, bu dosyada çete üyesi olma, ihaleye fesat karıştırma ve 
Van eski rektörünün işyerindeki kasasından MİT'e ilişkin belge bulunması nedeniyle 
yargılandığını,  

Halk Sağlığı Derneği ile ÇYDD'nin üyesi olduğunu, ÇYDD Genel Merkezinde 
Prof.Dr.Türkel MİNİBAŞ'ın vefatı nedeniyle yedek listeden asıl üyeliğe geçtiğini,  

Gülseven YAŞER'i basından duyduğunu, ancak şahsi tanışıklığının bulunmadığını, 

Fatma Nur GERÇEL ve Halime Filiz MERİÇLİ’yi ÇYDD Genel Merkezi asıl üyeleri 
olmaları nedeniyle tanıdığını, 

Ferhat ŞENATALAR'ı ÇYDD'den uzaktan tanıdığını,  

Perran YORGANCIGİL, Gülser ALPARSLAN, Oya Ediz ADALI, Recep Altan 
ERASLAN, Sevtap Sema MURAT, Ersin AŞLAMACI, Güner MİNKARİ, Ali Naci KILIÇ, 
Şeyda EŞSİZ, Şükriye VARLIK, Nursel GÜLTER, Osman KARADUMAN ve Cihan 
DEMİRCİ'yi ÇYDD üyesi olmaları vesilesi ile tanıdığını,  

Van Üniversitesindeki olaylar sebebiyle hakkında kamu davası açıldığında, Rıza Ferit 
BERNAY, Fatih HİLMİOĞLU ve o dönemdeki diğer rektörlerin üniversiteye destek 
ziyaretine geldiklerini, kendileri ile bu vesile ile tanıştığını, 

Türkan SAYLAN’ı 1981 yılından beri tanıdığını, Cüzzam hastalığı ile ilgili kendisiyle 
birlikte çalışmalarının olduğunu,  

2006 yılında Ahmet Hurşit TOLON’un Van 100.Yıl Üniversitesinde konferans 
verdiğini, o dönemde rektör yardımcısı olduğundan dolayı kendisi ile tanıştığını, 

Hayatında herhangi bir arsa satış ihalesine girmediğini, Ahmet Hurşit TOLON'dan 
elde edilen CD içerisindeki ihaleler isimli dosyada ismi geçen Ayşe YÜKSEL'in kendisi ile 
bir alakası olmadığını,  

Sasakava’nın Japonya’da faaliyet gösteren, bütün dünyada bilinen, ilgi alanı cüzzam 
hastalığı olan bir vakıf olduğunu, Hindistan'da düzenlenen kongreye Türkan SAYLAN ve diş 
hekimi Ümit DEMİREL ile birlikte katıldıklarını,  sponsorun da bu vakıf olduğunu,   
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Bedrettin DALAN'ı Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden ismen tanıdığını, emekli 
olup İstanbul'a dönmek istediğini, Yeditepe Üniversitesinin halk sağlığı bölümünün 
kurulmakta olduğunu öğrendiğini, Yeditepe Üniversitesinde Öğretim Üyesi olup olamayacağı 
hususunu Tıp Fakültesinin dekanı ve Bedrettin DALAN ile görüştüğünü, ancak bu konunun 
sonuçlanmadığını, 

Osman HAYRAN’ın halk sağlığı profesörü olduğunu, halen Yeditepe üniversitesinde 
çalıştığını,  

Mustafa BALBAY'I şahsen tanımadığını, sadece basından ismini bildiğini, 

Ergenekon ve Lobi belgeleri ile ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığını,   

Büyük kentlerin varoşlarında, Güneydoğu Anadolu'da boşluğa sürüklenmiş sahipsiz 
gençlerin örgütlenmesi konusunda herhangi bir faaliyetinin olmadığını, 

Van ilinde rektör yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Vatansever Kuvvetler Güç 
Birliğinden geldiğini söyleyen 2-3 kişinin rektörlüğü ziyaret ettiklerini, bu kişilerle o tarihte 
kendisinin muhatap olduğunu, bayrak hediye ettiklerini, bir daha da kendileri ile 
görüşmediğini, 

Mehmet Şener ERUYGUR ile şahsi tanışıklığının bulunmadığını, 

Ulusal Birlik Hareketi Platformu ismini ilk defa duyduğunu, Cumhuriyet Çalışma 
Grubundan bilgisinin olmadığını,  

Muhittin Erdal ŞENEL'i tanımadığını, Muhittin Erdal ŞENEL'den elde edilen belge ile 
2001 tarihli MİT'in hazırladığı ÇEV ve ÇYDD ile ilgili raporlardan haberinin olmadığını,  

ÇYDD'ye, Dünya Kiliseler Birliğinden yada yurtdışından herhangi bir kuruluştan 
bağış yapıldığı hususunda bilgisinin bulunmadığını,   

Murat AĞIREL, Ömer Sadun OKYALTIRIK ve Hamdi Gökhan ECEVİT'i 
tanımadığını,  

Ömer Sadun OKYALTIRIK ve Hamdi Gökhan ECEVİT tarafından hazırlanan ve 
Murat AĞIREL'den elde edilen Ata Evleri Projesinden herhangi bir bilgisinin olmadığını, 

Ata Evlerine yerleştirilecek öğrenciler ile ilgili herhangi bir faaliyetinin söz konusu 
olmadığını,  

Süleyman İÇEN ve Sevcan AVŞAR isimli şahısları tanımadığını, araç kundaklama 
eylemlerine katıldığı belirtilen bu kişilerin ÇYDD'den burs alıp almadıklarını bilmediğini,  

Yeliz PADİR ve İffet OK isimli şahısları tanımadığını, İffet OK'u ismen bildiğini, 
Yeliz PADİR'in ifadesinde ÇYDD ile ilgili vermiş olduğu beyanların doğru olmadığını, 
kesinlikle kabul etmediğini,  
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Sebahat ÇAĞLAR ve Nusret İZCİ isimli şahısları tanımadığını, Nusret İZCİ'nin 
ÇYDD'den tanıdığı Sebahat ÇAĞLAR isimli bayandan her ay 100 Euro alması ile ilgili 
bilgisinin bulunmadığını,  

Bildiği kadarıyla ÇYDD ile PKK arasında herhangi bir ilgi ve irtibat bulunmadığını, 
iddiaların iftiradan ibaret olduğunu,  

Leon S.’nın İstanbul'da görevli üroloji profesörü olduğunu, 1986 yılında Maraş'ta 
tanıştıklarını, kendisi ile diyaloğunun devam ettiğini, 

Tape No:11775, 11.11.2008 günü saat:17:34’de Leon ile yaptığı telefon görüşmesi ile 
ilgili olarak; telefon görüşmesini yaptığı dönemde Van'da iki tane üroloji uzmanının doçentlik 
sınavına gireceklerini, Leon'un arkadaşının üroloji doçentlik imtihanındaki komisyonda 
görevli olduğunu, referans faydalı olur diye Van Üniversitesi aracılığıyla müracaat eden 
kişilerle ilgili Leon'a bilgi aktardığını, referans olduğu kişinin mesleki formasyonuna 
güvenerek bu kişiye referans olduğunu, sonuçta da kararı kurulun verdiğini, yapmış olduğu 
telefon görüşmesinde "burası için çok olması gereken birisi, bir tane de dinci bir adamvar. O 
da olmaması gereken birisi" şeklinde sözleri sarfetmiş olabileceğini, Tibet ERDOĞDU isimli 
kişinin doçentlik jüri komisyonunda olup olmadığını bilmediğini, ancak bildiği kadarıyla 
Leon’un Tibet ERDOĞDU'nun arkadaşı olduğunu,  

Leyla BENGİSU’nun, Çapa Tıp Fakültesinde ÇYDD'den burs alan öğrencilerle sosyal 
destek anlamında ilgilenen kişi olduğunu,  

Van ili 100.Yıl Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Öğretim Üyeleri Kısmı B 
BLok No. 48 sayılı adreste yapılan aramada ele geçirilen YÖDER başlıklı belge ile ilgili 
olarak; YÖDER'in (Yüzüncüyıl Üniversitesi Öğrenci Derneği) öğrenci derneği olduğunu, 
yasal sivil toplum kuruluşu olduğunu, üniversite yönetiminin bu derneğin genel kurul 
toplantısının yapılmasında yer göstermek ve destek vermekle sorumlu olduğunu, Rektör 
tarafından bu konuda görevlendirildiğini, söz konusu belgenin o dönemden kalma bir belge 
olduğunu,  

Tespit edilen YÖDER listelerinde ismi geçen bazı öğrencilere ÇYDD tarafından burs 
verilip verilmediğini bilmediğini,   

Tuncay ÖZKAN ile Türkan SAYLAN’ın birlikte, Van ilinde, kendisini veya 
üniversiteyi ziyaret etmediklerini,  

İkametinde ele geçirilen not defterinde "AP öğretilmelidir" şeklindeki nottan 
kastedilenin, aile planlamasının öğretilmesi olduğu, 

ÇYDD Genel Merkezi Burs Birimine başlığı ile yazılmış olan 25 Eylül 2008 tarihli 
belgeyi kendisinin hazırladığını, burs verilecek öğrencileri ÇYDD yönetim kurulu olarak 
birlikte belirlediklerini,  



	   181	  

Belirlenen bu isimlerin bazılarının karşısına niçin soru işareti konulduğu 
sorulduğunda; aynı fakültede bulunanlara soru işareti koymuş olabileceğini, soru işaretlerinin 
bir anlamının bulunmadığını beyan etmiştir. 

 

c-Sorgu Beyanı; 

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, yüklenen suçla ilgili olarak Emniyette 
susma hakkını kullandığını, Savcılıkta ayrıntılı ifade verdiğini, bu ifadelerinin geçerli 
olduğunu, yasadışı terör örgütü üyesi olmadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini 
beyan etmiştir. 

d-Doküman İnceleme Sonuçları; 

Şüpheli Ayşe YÜKSEL’in kullanımında bulunan Van ili Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim üyeleri kısmı B Blok K:3 No:48 sayılı adreste 
yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde;  

-Üzerinde “Aranesp (darbepotein alfa)” ibaresi bulunan not defterinin içeriğinde; 

Defterin 5. yaprağının arka yüzünde; “1210 -1330 SD, TE, AY Hanedan’da öğle 
yemeği, plazma TV de Kabe’den Canlı Yayın izleniyor, kuranı kerim okunuyor, 1810 
Doğu Dinlenme Tesisleri Konaklama, TV de Kürtçe müzik çalıyor, biz girince kanal 
değişti.” yazdığı,  

Defterin 16. sayfasının arka yüzünde; “9/11/2007 ÇYDD Şubeler Toplantısı  

Prof. Dr. Türkan Saylan 1980 dönemi komutanlarının yazı dizisi, kitabı. Mazeret öne 
sürmeden çalışmalıyız (…)” yazdığı,  

Defterin 20. sayfasının arka yüzünde; “…1982 Anayasasının hazırlandığı koşullar 
Türkiye hep olağan üstü koşullarda yaşayacakmış gibi hazırlandığı için 2007 ye kadar 14 kez 
değişiklik yapıldı. Çoğunu AKP hükümeti yaptı. Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesi değişikliği olumsuz anlamda en büyük değişikliktir. Yeni anayasanın gizlice 
yapılması, gelecek kuşakların iradeleri ipotek altında”  yazdığı,  

Defterin 21. sayfasının ön yüzünde; “ADD – YANDAŞ KURUM, POLİTİK BİR 
TANDANS” yazdığı, 

 Defterin 35. sayfasının ön yüzünde; “Deniz Yıldızı 1-Aralık 2007 Saat 1300 AIDS 
günü etkinliği, 7- Aralık Cuma Deniz Yıldızı, 1730 – 1930 PP Sunu ile tanıtım A.Y. iletişim – 
Nur Okutan” yazdığı, 

-Üzerinde “Aprazol Lansoprazol)” ibaresi bulunan not defterinin; 

Defterin 22. yaprağının ön yüzünde; “Sabih Kanadoğlu 0505 367 22 32” yazdığı,  
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 Defterin 38. yaprağının arka yüzünde; “ Nur Erkızan – Muğla, Cumhuriyet 
Mitingleri ÇYDD yi çok olumlu olarak bir kez daha görüldü. Çağdaş iktisadi işletme 
genel kurulda sunulmalı mı?” yazdığı,   

Defterin 40. yaprağının arka yüzünde; “F. Meriçli-ÇYDD 18 yaşında ya eklemek 
istediğiniz bir şey varsa söyleyin, 13 Mayıs İzmir Mitingine katılmak isteyenler” yazdığı,  

Defterin 41. yaprağının arka yüzünde; “Celal ?al - Küçükçekmece CUMHURİYET 
MİTİNGLERİ ÇOK ÖNEMLİ, SEÇİMLERDE NELER YAPACAĞIZ 
YÖNLENDİRİCİ OLALIM. İzmirden sonra Samsun konuşuluyor. Bandırma vapuru ile 
nostalji, Kandıra – Çanakkaleyi iktidar berbat ediyor” yazdığı, 

-Üzerinde “Miacalcic 2001U2X14 doz Nazal Sprey” ibaresi bulunan spiralli 
defterin; 

Defterin 14. yaprağının arka yüzünde “14.10 21. yy da Türkiye’yi Yaratmak, Prof. Dr. 
T. Saylan – Moderatör Sabih Kanadoğlu- 19 Mayıs – Milletin egemenliğine doğru 
yürüyüşün ilk günüdür. 20 Ocak 1921 ilk Anayasa “Hakimiyet Milletindir” politikacılar dinin 
siyasete alet edinmesinin yararını görmüşlerdir. Ulus devlet olmadan ne demokrasi ne de 
cumhuriyeti koruyabiliriz. AB Komiserliğine verilen dilekçe ile Adalet Bakanlığı bağımsız 
yargıyı yenmiştir, devlet bağımsızlığı da yoktur. TBMM’nin yeni anayasa yapma yetkisi 
yoktur. TC 1921, 1924 te sivil Anayasasını yapmıştı. (…)” yazdığı,  

Defterin 17. yaprağının ön yüzünde “Prof. Dr. Türkan SAYLAN Beyaz takım Mavi 
gömlek ‘Son hükümet rakip tanımıyor’ ‘Dikensiz gül rejimi isteniyor’ (…) yazdığı,  

Defterin 46. yaprağının ön yüzünde; “(…) –İzmir şubesi Üsküdar şubesi şubelerini 
eleştirdi, -ÇYDD neden siyaset yapmıyor?, -1 Mayıslarda, Tuzlada olmalı, -ÇYDD okul 
yapmak yerine okul yaptırılmalı, -Okulları neden ME veriyoruz, -Devletin eksikliğini 
kapatmamalıyız” (…)yazdığı, 

-(20)’den (59)’a kadar numaralandırılmış bilgisayar çıktısı dokümanların 
içeriğinde;  

 (20)’den (27)’e kadar numaralandırılmış dokümanda “31.10.2004 (El Yazısı ile 
yazılmış) TARİHİNDE YAPILACAK YÖDER’İN 2. OLAĞAN KONGRESİNDE OY 
HAKKI OLANLARI GÖSTEREN HAZIRUN CETVELİDİR” başlığı altında (353) şahsın 
adının yazılı olduğu,  

(28)’den (34)’e kadar numaralandırılmış dokümanda “…TARİHİNDE YAPILACAK 
YÖDER’İN ………. KONGRESİNDE OY HAKKI OLANLARI GÖSTEREN HAZIRUN 
CETVELİDİR” başlığı altında (253) şahsın adının yazılı olduğu,  

 (35)’ten (40)’a kadar numaralandırılmış dokümanda “31.10.2004 TARİHİNDE 
YAPILACAK YÖDERİ’İN 2. OLAĞAN KONGRESİNDE OY HAKKI OLANLARI 
GÖSTEREN HAZİRAN CETVELİDİR” başlığı altında (354) şahsın adının yazılı olduğu,  
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 (41)’den (59)’a kadar numaralandırılmış (19) sayfa dokümanda, “YÜZÜNCÜ YIL 
ÜNİVERSİTESİ 01 NİSAN 1999 İLE 25 EKİM 2005 TARİHLERİ ARASINDA 
PKK/KADEK/KÜRTÇE EĞİTİM VB. GİBİ OLAYLARA KARIŞIP CEZA ALAN 
ÖĞRENCİLERİN İSİM LİSTESİ” başlığı altında, ceza alan öğrencilerin isimlerini, bu 
öğrencilerin hangi suçları işlediklerini ve hangi cezaları aldığını gösteren listeler olduğu, 

 -Üzerinde “atlasjet” ibaresi bulunan kırmızı renkli not defterinin içeriğinde;
 Defterin 69. yaprağında el yazısı ile; “…silahlı kuvvetlerin desteği ile köylere 
gidebiliriz. ÇYDD organizasyonu öneriyorum. SB, üniversitede, silahlı kuvvetler işbirliği 
ile üyelerle ayda bir toplantı yapalım” yazdığı, 

Defterin 73. yaprağının arka yüzünde el yazısı ile; “11 Mart  Talatpaşaya  saygı 
duruşu. Her yerde saat 1200’ de saygı duruşu ADD genel merkezi ve 500 şubesinde” 
yazdığı, 

-Üzerinde “MuscoRil” ibaresi bulunan sarı renkli not defterin içeriğinde; 

 Defterin 1. yaprağının arka yüzünde el yazısı ile; “YYÜ İÖO – Vakıf Dalan’ın bağışı, 
ÇYDD genel merkeze yatıp; ona destek verilebilir mi?” yazdığı,  

Defterin 5. yaprağının ön yüzünde el yazısı ile; “Başak Demiryumruk 
basakdemiryumruk2@yahoo.com 532 721 68 54 ev: 216 567 70 27, iş: 212 858 0990 dahili= 
3579” yazdığı,  

 Defterin 26. yaprağının arka yüzünde el yazısı ile; “Gençlik Kurultayı (...) 3- 
Konferans için kimi çağırdılar. - Mustafa Balbay …- Sanatçı” yazdığı,  

 -Üzerinde “Socrates Eğitimde Dev Adım” ibareleri bulunan not defterin içeriğinde; 
 Defterin 29. yaprağında el yazısı ile; “ 5/11/2003 KEMAL GÜRÜZ’ün Bursa 
konuşması tercüme edilip, üniversitemizde konuşmacı davet edelim” yazdığı, 

 -Üzerinde “Aprazol Lansoprazol” ibareleri bulunan not defterinin içeriğinde; 
 Defterin 3. yaprağının arka yüzünde el yazısı ile; “Sefa Ergün-Bakırköy Cerrahpaşa 
Tıp Fak. 3. Sınıf A. Yüksel ile ilgili misyonerlik karalamaları var. Kız arkadaşlarına 
dedikodular yapıyorlarmış. Bunları unutmayalım. Gerçekleri görmemiz gerek.” yazdığı,  

 -Üzerinde “Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu 1961” ibareleri bulunan 2005 
yılına ait ajandanın; 26 Mart tarihli sayfasında; “1000 _ Deniz Yıldızı _ Prof Dr. Kenan M., 
Bayrağa saygı yürüyüşü” yazdığı,  

 -Üzerinde “TC.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans” ibareleri bulunan 2005 yılına ait 
ajandanın; 

  18 Nisan tarihli sayfasında; “Perran Yorgancıgıl 0/532/227 77 42, 212/233 77 14 ev, 
212 240 22 78 e….” yazdığı, 
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   21 Haziran tarihli sayfasında; “Çubukçu Ailesi, Türkan Hoca ile Bahar Pastanesinde 
kahvaltı. Lepra Hastanesi ziyareti. T.ÖZKAN da ordaydı (…)” yazdığı, 

  8 Ekim tarihli sayfasında; “Deniz Yıldızı toplantısı, - giriş, bilgilendirme, -genel 
merkez proje raporu okundu, - Koordinatörlere ulaş herkes kayıt yenile” yazdığı,  

15 Ekim tarihli sayfasında; “Saat 13 00 ADD Genel Kurul Ticaret Odası Salonu” 
yazdığı,   

 -Üzerinde kilim deseni bulunan telefon fihristinin; 

 “A” kısmında el yazısı ile;  “ADD Bakırköy 5702922” yazdığı,  

 “F” kısmında el yazısı ile: “Prof. Dr. Filiz Meriçli 0533 348 …, ev 0212 542 …., iş 
519 08 12” yazdığı,  

 “G” kısmında el yazısı ile; “Gülser Alpaslan ev: 546 73 11, 0532 356 ….” yazdığı,  

 “N” kısmında el yazısı ile; “Nur Gerçel 0532 412 …., 286 41 98” yazdığı, 

 “P” kısmında el yazısı ile; “Perran Yorgancıgıl iş 2402278, yazlık 02826235491 
(053222….), ev 2337…” yazdığı, 

 “T” kısmında el yazısı ile; “Türkan Saylan 0216 3320447, 2659227, 2877678” 
yazdığı,  

 

 -(1) sayısı ile numaralandırılmış bordo renkli ajandanın; 

 (31) Aralık tarihli sayfasında; “T.Özkan, M. Karaçorlu, Tonya” yazdığı, 

 (29) Şubat tarihli sayfasında; “Güner Minkari 872 96 10, 559 19 36 kızı, 0542 525 
….” yazdığı, 

 (07) Nisan tarihli sayfasında; 23/12/99 9951952 Ocak Garanti, 2/3/2000 9813490 
Şubat Maslak, 31/3/2000 9906035 Mart İsme EFT” yazdığı,  

 (10) Nisan tarihli sayfasında; “Mustafa Balbay 0-312-419 50 20, 419 50 27” yazdığı,  

 (06) Ağustos tarihli sayfasında; “Türkan Saylan 1200 30000 300365” yazdığı,  

 -Üzerinde “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” etiketi bulunan, 2001 yılına ait 
lacivert renkli ajandanın;  

 (23) Kasım tarihli sayfasında;  “Tuncay Özkan, -Turgut Goksoy, -…? Hocaya 
öğrenciler √, -Ramazan Beydayı Beşir Şimşek √, -Fethi Aytaç (…)” yazdığı,  

-Üzerinde “Lızy collection” ibaresi bulunan telefon fihristinin; ilk yaprağının arka 
yüzünde “A Yüksel US $ 8900 0281324” yazdığı, 
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Şüpheli Ayşe YÜKSEL’in Van ili Merkez ilçesi Ahşap evleri Küme evleri Bardakçı 
köyü No:4 sayılı ikametinde yapılan aramada bulanarak el konulan dokümanların yapılan 
incelemesinde; 

-Üzerinde “Giller 2008” ibaresi bulunan ajandanın; (81) sayılı sayfasında; “Biz Kaç 
Kişiyiz mitingi”, (98) sayılı  sayfasında; “T.Özkan yaş günü” yazdığı, 

-Üzerinde “Takvim günlük 2002” ibaresi bulunan ajandanın; 25 Şubat tarihli 
sayfasında; “T.ÖZKAN, T.SAYLAN Birlikte ziyaret”,  27 Şubat tarihli sayfasında; “F. 
Meriçli akşam yemeği Hastahane”, 15 Ağustos tarihli sayfasında; “… T.ÖZKAN ziyareti 
…” yazdığı, 

 -Üzerinde “Doğu Anadolu Kalkınma Projesi” ibaresi bulunan not defterinin; (30) 
ile numaralandırılmış sayfasında el yazısı ile; “Burhan ŞENATALAR her üniversiteye 
JİTEM den bu bilgiler geliyor, bizler de bu bilgileri çıkartabiliriz” yazdığı, 

 

 -Üzerinde “White Paper – Bloknote ” ibaresi bulunan defterin;  (15) ile 
numaralandırılmış sayfasında; “Ferhat ŞENATALAR Bir öğretmen, 1 hemşire ev ev 
dolaşıp AP öğretmelidir. Çok çocuk çok iş bunu önemseyelim, F. Meriçli mutluyuz. 
kapatılan köy okullarını ana sınıfı, köy eğitim enstitüleri yapabiliriz…” yazdığı,  

 -(1)’den (81)’e kadar numaralandırılmış dokümanların içeriğinde; 

  (19) ile numaralandırılmış 5 Ocak 2005 tarihinde Güllü Agop 
(gullu_agop@yahoo.com) e-mail adresinden yaskin@yyu.edu.tr e-mail adresine gönderilmiş e-
mail çıktısında; “Oğlum Vatanını sev. orada 5 dakika durma. Onurunla ayrıl. Yoksa 
kelepçe ile alacaklar seni o rektörlükten. Ermeninin de insan olduğunu göster. Kürtlerle iş 
birliğin girmr. Gireni yanında tutma (ayşe misyoeri gibi)…” Çetin Kotan denen PKK’lı 
orada tutma. Hele hele Satınalma Komisyonunda. Neler yaptığını bir bilsen. İhaleler 
KÜRTLER, BU ARADA KOMİSYONU DA CABASI!!!!!!!!!!!! Şimdide tüm çabası YYÜ 
den mezun Muşlu bir Kürt olan ve kendi görüşünde AKP’nin Muş Devlet Hastanesine 
Başhekim olarak atadığı REŞİT adında kendi görüşünde birini Genel Cerrahi AD’a alıp 
çoğuınluk sağlamak. Satın alma komisyonunu Başkanlığından hemen al Çetin KOTAN’ı. 
Reşit denene de engel ol. Başına bela olacak bunlar. Benden söylemesi….” yazdığı,  (29) 
ve (30) ile numaralandırılmış; “29 Ocak 2006 Saygı ve Sevgi değer YÜCEL AŞKIN”  ibaresi 
ile başlayan el yazması dokümanların devamında; “…Ayşe Yükselin İstanbulu bırakıp sizin 
gibi, Türkiyemizde ender yetişen, yurtsever, dürüst, çalışkan, cesur, özverili, doğa ve insan 
sevgisi ile dopdolu, ATATÜRK devrimlerinin yılmaz savunucusunun yanında çalışmağa 
koşmasında şimdi hak veriyoruz.  Siz kendinizi Milletimize o kadar adamışsınız ki Tüsiad 
ile Disk’in bir araya gelmelerine vesile olduğunuz için hukuklu kalmanızdan bile mutlu 
oldunuz! İyi ki bu büyük badireyi atlatıp da o Aşağılıkları sevindiremediniz, keşke sevgili 
arkadaşınız rahmetli Prof. Dr. ENVER ARPALI da kendine kıymayıp bugünü görebilseydi. 
Gani gani rahmetler olsun…  PROF. DR. FERİT BERNAY İLE PROF. DR. FATİH 
HİLMİOĞLU’NUN da, aşağılıklarını hücumlarının en az zararla atlatmalarını dilerim. 
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 Siz çıraları yanınızda götürmek istiyorsunuz. Benimde nüfus cüzdanımın yanında 
ATATÜRKümüzün kağıttan bir resmi (madeni olursa mezarlık hırsızları altın sanıp 
çalmasınlar diye) ile vasiyet yazım var; Kefenimiz içine koysunlar. Sizi çok meşgul edip 
başınızı ağırttığım, gözünüzü yorduğum için özür dilerim, yüzünüzün hep gülmesini dileyerek 
en içten saygı ve sevgilerimi sunarım. ATATÜRK sevdalısı bir Cumhuriyet kızı.” Yazdığı ve 
dokümanın devamında Yeniden Müdafaai Hukuk Dergisinde yayınlanan bir şiirden alıntı 
yapıldığı,  

 (37) ile numaralandırılmış üzerinde Atatürk resmi bulunan karpostalın arkasında; 
29.1.2006 Sevgili Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL, Rektör Prof. Dr. Yücel AŞKIN’ın tutuklanması, 
hele rahmetli Prof. Dr. Enver ARPALI’nın kendine kıymasını öğrendikten sonra size hep 
yazmak veya telefon etmek istedim. Ama ulaşabileceğime güvenemedim. Kamu işletmelerini 
her zaman tercih ettiğim halde, şimdi de PTT ye güvenemeyip Kargo ile gönderiyorum. 
Alkışlarla karşılama resminizi görünce çok mutlu oldum, Hepinize geçmişler olsun, Lütfen bu 
mektupları siz de okuyup sahiplerine iletir misiniz? Çalışmalarınızın güven içinde başarı ile 
devam etmesini dileyerek sevgi ve saygılarımı sunarım. Not: ÇYDD Armağan Bayraktar 
da hiç iş yokmuş!” yazdığı,  

  

 Şüpheli Ayşe YÜKSEL’in, İstanbul ili Sabiha Gökçen Havalimanında yakalandığı 
sırada yanında bulunan valizinde yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan 
incelemesinde; 

 -Üzerinde “Umur Collection” ibaresi bulunan defterin; 

 Defterin (26) ile numaralandırılmış sayfasında; “…İsmail Onal sosyal bilgiler öğr. 
1.sınıf  Melikşah yurdunda 9 kardeş, levent ıldır fen edebiyat tarih  melikşah yurdunda 
kalıyor 10 kardeş…” yazdığı, 

 Defterin (28) ile numaralandırılmış sayfasında; “ÇYDD Yönetim Kurulu toplantısı” 
başlığı altında; “1-Metro basın toplantısı, 2-gönderilen kitaplar, 3-Seçimlerde cinsiyet kotası, 
4-Uğur Mumcu konuşmalar, Beşiktaş Şubesi 24 Ocakta toplantı yapılacak, Mustafa Balbay, 
server tanilli fatih ÇY konseri…” yazdığı, 

 Defterin (29) ile numaralandırılmış sayfasında; 10.30 Nilgün Hn. Türkan Hocanın ilha 
Bey ile tanıştık, Münir ocak ile ilgili hayalimi konuştuk. İlhan bey bir ay boyunca stajer 
olmasını uygun buldu. Ulusal ve uluslar arası ufuk açmaya söz verdi.” yazdığı, 

 Defterin (31) ile numaralandırılmış sayfasında; “ÇYDD VAN DENİZYILDIZI 
PROJESİ” başlığı altında; toplam (24) şahsın isminin yazdığı,   

 -Üzerinde “Paper Blanks” ibaresi bulunan telefon fihristinin; 

 “C” kısmında; “Prof.Dr. Cihan Demirci 0532 392 ….”   

 “F” kısmında; “Prof Dr. Filiz Meriçli 0212 542 …., 0533 348 ….”, 
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 “N” kısmında; “Nursel ÇYDD” 0216 321 …., 0532 612 ….”, 

 “S” kısmında; “Sema Murat (ÇYDD) Zeytinburnu ÇYDD 0212 546 43 78, 0212 507 
38 99, 0532 411 87 41” yazdığı görülmüştür. 

 Şüpheli Belkıs BAĞ’ın kullanımında bulunan İstanbul ili Maltepe ilçesi Yalı 
Mahallesi Hürriyet Sokak Hürriyet apartmanı No: 10/5 sayılı adreste yapılan aramalarda 
bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde; 

-Üzerinde; “ELMAKSAN” ibaresi bulunan mavi renkli telli defterin; 

Defterin 77. yaprağında; “Çalışmalar yapılırken Ayşe YÜKSEL’le temasa geçip 
önerileri sorulacak Bulunduğumuz yerdeki adliyeye gidip denetim kurulunda biz niye 
yokuz diye sorup orada görev almamız gerekiyor” yazdığı,  

Şüpheli Ersin AŞLAMACI’nın kullanımında bulunan İstanbul ili Şişli İlçesi 
Kaptanpaşa Mahallesi İETT Blokları Sokak Yıldız Blok No: 01 Daire:11 sayılı ikamette 
yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde; 

-26 sayısı ile numaralandırılmış üzerinde “COVIDIEN” ibaresi bulunan ajandanın; 

28 Şubat tarihli sayfasında el yazısı ile yazılmış; “Yıldız Teknik Oditoryumu 
PANEL- forum(olarak okundu) ‘Yerel Seçimlere Doğru Belediyeler’ 

-Türkan Saylan, -Oktay Ekinci, 1-Necdet Sakoğlu Yazar-Tarihçi, 2-Mustafa Sönmez 
Ekonomist-araştır, 3-Ayşe Yüksel 100.Yıl Ün. Öğrt üyesi” yazdığı, 

Şüpheli Ferhat ŞENATALAR’ın İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mah. Felek 
Sok. Emre İşhanı No:3 Kat:2 yerde bulunan Alanay Parçalı Rulmanlar LTD. ŞTİ. isimli 
işyerinde yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde; 

 

-(136)’dan (144)’e kadar numaralandırılmış dokümanlarda; 

  (144) ile numaralandırılmış küçük not kağıdı dokümanda el yazısı ile, “Prof.Dr. Ayşe 
YÜKSEL 0532 347 37 33 100. Yıl Üniversitesi 0432 225 17 29 ev: 0432 225 12 54” yazdığı,  

İstanbul İli Bakırköy İlçesi Sakızağaçı Mamallesi Muharrir Ahmet Rasim Sokak 
No:38 sayılı yerde bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bakırköy Şubesinde 
yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde; 

-Sırt kısmında  2005 Gelen Evrak Dosyası yazısı bulunan klasörde;   

73 numaralı, ÇYDD amblemli 21 Temmuz 2005 tarihli “ÇAĞDAŞ YAŞAMI 
DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİNDEN DUYURU” başlıklı yazıda; 
“.…Rektörü Prof. Dr. Yücel AŞKIN ve yardımcılarından Prof.Dr. Ayşe YÜKSEL’e 
yönelik karalama kampanyaları son günlerde yeni boyut kazandı. Sayın Rektörün ve 
ÇYDD Van şubesi Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Prof.Dr. Ayşe YÜKSEL’in kişiliğinde 
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derneğimizi de hedef alan bu gerici kampanyaların çağdaş bir toplum yaratma çabası 
içindeki bütün Atatürkçüleri yıldırmaya yönelik olduğunun bilicindeyiz.” ibarelerinin 
bulunduğu, yazının alt kısmında Merkez Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Türkan SAYLAN 
Genel Başkan” yazdığı, 

İstanbul İli Beyoğlu İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Şimal Sokak, No:6 sayılı yerde 
bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Merkezi No:6’da yapılan 
aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde; 

-22 sayısı ile numaralandırılmış klasör içerisinde;  

 “ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 12.GENEL 
KURULU MAYIS 2006-MAYIS 2007 ÇALIŞMA RAPORU” başlıklı, “12 Mayıs 2007” 
tarihli kitapçığın 8 sayılı sayfasında; 

“Onur Kurulu Üyeleri” başlığının altında “ÇYDD Genel Merkez Onur Kurulu 
2006-2007 çalışma döneminde aşağıdaki görev dağılımına göre çalışmalarını yaptı. Onur 
Kurulu Asıl Üyeleri Prof. Dr. İbrahim K., Prof. Dr. Ayşe Yüksel,” yazdığı,  

 

İzmir İli Konak İlçesi Alsancak Mahallesi 1435 Sokak Kamer Apartmanı No:4/1 Kat:1 
sayılı adreste bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi’nde yapılan 
aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde; 

-(146) sayısı ile numaralandırılan üzerinde Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları 
yazılı dosyadaki; 

5 ve 6 sayılı dokümanlarda; Gençlik Kurultayına Ayşe YÜKSEL’de geliyor. 
Türkan Hoca ile birlikte gençlerle bir araya gelecekler. Ayrıca Erdal A., Ali S., Ayhan 
S., Atlan Ö,, Sabih KANADOĞLU, Türkan SAYLAN,  burada olacaklar.”(…) yazdığı, 

 

e-Dijital İnceleme Sonuçları; 

Ayşe YÜKSEL isimli şahsa ait WD marka seri numarası WXE506072781 olan 
harddisk üzerinde yapılan incelemede;   

“2005-2006 burs Raporu.doc”, “2008-2009 Burs.doc, “ÇYDD 2008.doc”, “çydd genel 
merkez bursiyerleri h.akarlilardan devir.doc”, “ÇYDD KADINDAN KADINA BİLGİ 
TAŞIYOR TUTUM VE DAVRANIŞ GELİŞTİRİYOR.doc”, “ÇYDD VAN ŞUBESİ 
İLKÖĞRETİM.doc”, “geleceğin doktorları projesi.doc”, “İSKELE YİBO ÖĞRENCİ 
BİLGİLERİ.doc”, “İŞBANKASIMÜDÜRLÜĞÜNE-kasım2006.doc”, 
İŞBANKASIMÜDÜRLÜĞÜNEOcak2006.doc”,“İŞBANKASIMÜDÜRLÜĞÜNEŞubat2006
(2).doc”. “İŞBANKASIMÜDÜRLÜĞÜNEŞubat2006.doc”, “öğrenci izleme burslular.doc” 
,“öğrenci izleme hepsi.doc”, “YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BURSİYER 
MEZUNLARI.doc” isimli (15) adet MSword dosyası tespit edilmiş, dosyaların yapılan 
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incelemesinde; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince çeşitli projeler kapsamında 
öğrencilere sağlanan burslarla ilgili burs alan öğrencilere ait kişisel bilgileri içeren 
listelerin yer aldığı tespit edilmiştir.  

 Yine aynı hardisk üzerinde yapılan incelemede;  

“2007-2008 GM bursiyer.xls” “BURS YENİ.xls”, “burs dağılım listesi.xls”, “burslu 
öğrenciler listesi.xls”, “bursverenler.xls”, “CYDD GENEL MERKEZ BURSİYERLERİ 
2006-2007.xls”, “Dc452.xls”, “genel merkez bursiyer güncelle.xls”, “kırsal alan ogrenci 
lişstesi.xls”, “SUBEDEN BURS ALAN OGRENCİ LİSTESİ(1).xls”, “SUBEDEN BURS 
ALAN OGRENCİ LİSTESİ(1).xls”, “Şubeler ve Genel Merkez Bursiyer Listesi(1).xls”, “tIP 
fAK. bURSİYERLERİ 2007-2008.xls”, “tıp fakültesi bursiyerleri 2006-2007.xls”, “Tıp 
Fakültesi yeni donem burs calisması.xls”, “VAN ISTENEN BILGI.xls”, “VAN ISTENEN 
BILGI.xls”, “YuzunyılTıpogrencileri2003-2006(2)(1).xls”, “yyü-2005-2006 bursiyerleri.xls”  
isimli (19) adet Excel dosyası tespit edilmiş, dosyaların yapılan incelemesinde; Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneğince çeşitli projeler kapsamında öğrencilere sağlanan burslarla 
ilgili burs alan öğrencilere ait kişisel bilgileri içeren listelerin yer aldığı tespit edilmiştir.  

 “CYDD KAYMAKAMLARI.doc” isimli Msword dosyasının içeriği incelendiğinde; 
tamamı 1 (bir) sayfadan ibaret, “ÇYDD-MÜLKİ İDARE İŞBİRLİĞİ PROJELERİNE 
KATILAN İDARECİ LİSTESİ” başlıklı belgede, bazı Mülki İdare Amirlerinin görev 
yaptıkları yerlerle ilgili bilgilerin liste halinde sunulduğu,  

 “ÇYDD BURSİYER ÖĞRENCİLERİN KOORDİNATÖRLERE 
DAĞILIMI.doc” isimli Msword dosyasının içeriği incelendiğinde; tamamı 7 (yedi) sayfadan 
ibaret, koordinatör olduğu değerlendirilen isimlerin başlık olarak bulunan, bu başlıklar altında 
öğrencilere ait isim ve iletişim bilgilerinin liste halinde sunulan belge olduğu,  

“kaymakam listesi.doc” isimli Msword dosyasının içeriği incelendiğinde; tamamı 1 
(bir) sayfadan ibaret, “ÇYDD-MİLLİYET GAZETESİ EĞİTİM ÇALIŞTAYINA 
DAVET EDİLEBİLECEK KAYMAKAM-VALİ İSİM LİSTESİ” başlıklı belgede bazı 
Mülki İdare Amirlerinin görev yaptıkları yer ve iletişim bilgilerinin liste halinde sunulduğu, 

  “NURCAN ORDU.doc” isimli Msword dosyası incelendiğinde; tamamı 1 (bir) 
sayfadan ibaret, “NURCAN ORDU”, “ GÜNNÜR KURT” ve “ABİDE DEĞER” isimli 
şahıslarla ilgili kişisel bilgilerle birlikte yazana ait yorumların yer aldığı belge olduğu,  

Ayşe YÜKSEL’e ait Samsung marka seri numarası S01JJ70XA87757 olan 
harddiskin yapılan incelemesinde; 

“TIP FAKLTES  BURSLU  RENC L STES.doc”, “gıda.doc”, “İŞ BANKASI 
TALİMAT.doc”, “DSKK Bursiyer Öğrencileri.xls”, “SUBEDEN BURS ALAN OGRENCİ 
LİSTESİ(1).xls”, “YY%DC%20TIP.xls”, “Şubeler ve Genel Merkez Bursiyer Listesi(1).xls”, 
“form rnei.xls” isimli 3 adet MSword ve 5 adet Excel dosyası tespit edilmiş, dosyaların 
yapılan incelemesinde; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince çeşitli projeler kapsamında 
öğrencilere sağlanan burslarla ilgili burs alan öğrencilere ait kişisel bilgileri içeren 
listelerin yer aldığı görülmüştür. 
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Ayşe YÜKSEL’e ait Ayse_YUKSEL_Kingston_8GB ibareli flash belleğin yapılan 
incelemesinde; 

“2008-2009 Burs.doc”, “25 Eylül 2008.doc”, “ÇYDD 2008.doc”, “VAN ŞUBESİ 
BURSİYERLERİ.xls” isimli 3 adet MSword ve 1 adet Excel dosyası tespit edilmiş, 
dosyaların yapılan incelemesinde; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince öğrencilere 
sağlanan burslarla ilgili burs alan öğrencilere ait kişisel bilgileri içeren listenin yer aldığı 
görülmüştür. 

Ayşe YÜKSEL’e ait 7 Nolu disket üzerinde yapılan incelemede; 

“ÇYDDKoordinatörlük.doc” isimli bir MSword dosyası tespit edilmiş, dosyanın 
yapılan incelemesinde; tamamı 13 (on üç) sayfadan ibaret, her sayfada koordinatör olduğu 
değerlendirilen isimlerin başlık olarak bulunduğu, bu başlıklar altında öğrencilere ait isim ve 
iletişim bilgilerinin liste halinde sunulduğu tespit edilmiştir. 

 

Ayşe YÜKSEL’e ait 12 Nolu disket üzerinde yapılan incelemede; 

“Tıp Fak.Bursiyerleri.doc” isimli bir MSword dosyası tespit edilmiş, MSword 
dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret belgenin “ÇYDD-Glaxo Smith Kline Sağlık 
Eğitim Bursu ÇYDD Van Şubesi Bursiyerleri” başlığı ile başladığı, burs alan isimler ve 
bu isimlere ait kişisel bilgi ve banka hesap numaralarının yer aldığı görülmüştür. 

 
Ayşe YÜKSEL’e ait RotaBlue marka,  seri numarası G2150507 olan Prof.Dr. Ayşe 

Yüksel Belgelerim 05.04.2005 ibareli 25 nolu CD üzerinde yapılan incelemede;  

“öğrenci izleme hepsi.doc” isimli bir MSword dosyası tespit edilmiş, MSword 
dosyası incelendiğinde; 4 sayfadan ibaret belgede, “Adı Soyadı, Ocak, Şubat, Mart, 
Nisan, Mayıs, Haziran” sütun başlıkları altında okul ve fakülteye göre sınıflandırılan 
isimlerin listelendiği, ayların bulunduğu sütun başlıkları altında “+”,“-” şeklinde 
işaretlemelerin yapıldığı listenin olduğu görülmüştür.  

ÇYDD’nin Van şubesinde ele geçirilen Fujitsu marka, seri numarası 
2Y3A00S90X2BF1 olan bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede; 

“tıp fakültesi bursiyerleri 2006-2007.xls”, “İktisat Fakültesi 2007-2008.xls”, “ÇYDD 
VAN ŞUBESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARI.doc”, “Çydd tahsin günlük 
notlar.doc”, “NİKE AYAKKABILARI DAĞITIM LİSTESİ.doc”, “tıp fakültesi bursiyerleri 
2006-2007.xls”, “ÇYDD VAN ŞUBESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARI.doc”, 
“İktisat Fakültesi 2007-2008.xls”, “2007-2008 GM bursiyer.xls”, “ÇYDD VAN ŞUBESİ 
2007-2008 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARI.doc”, “DENİZ YILDIZI 2007-2008.xls” isimli 
(11) adet MSword ve Excel dosyası tespit edilmiş, dosyaların yapılan incelemesinde; 
ÇYDD’nin Van İlindeki şubesinden burs alan öğrencilerin adları, hesap numaraları ve 
iletişim bilgilerini gösterir tabloların yer aldığı görülmüştür. 
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ÇYDD’nin Van şubesinde ele geçirilen HP marka, seri numarası 000YT0T2198 
olan bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede; 

“2006-2007 Giyim evi.xls”, “2006-2007 Giyim evi.xls”, “Öğrenci.xls”, “Kitap1.xls”, 
“Tıp Fakültesi.xls”, “Ziraat.xls”, “Eğitim.xls”, “satılan.xls”, “AHLAT.XLS”, “zİRAAT.xls”, 
“TIP.XLS”, “TATVAN.XLS”, “özalp.xls”, “2004YILITÜMFAKÜLTELER.xls”, “erciş.xls”, 
“TÜMFAKÜLTELER.xls”, “ERCİŞ MYO.xls”, “Eğitim.xls”, “VAN SAĞLIK YO.xls”, 
“VAN SAĞ.HİZ.MYO.xls”, “VETERİNER.xls”, “Bitsağyük.xls”, “BİTLİS.xls”, 
“eğitimfak.xls”, “adilcevaz.xls”, “muşsağ.xls”, “1. sınıf öğr..xls”, “2003 kay. 1.xls”, 
“fenedebiyat.xls”, “MUŞ SAĞLIK YO.xls”, “2003YILI TÜM FAKÜLTELER.xls”, 
“HAKKARİ MYO.xls”, “gevaş.xls”, “GEVAŞ MYO.xls”, “vansağlıkyüks.xls”, 
“Mühmimfak.xls”, “adilcevaz myo.xls”, “bitlis sağlık myo.xls”, “bitlis myo.xls”, “ahlat 
myo.xls”, “2004-2005 ÖĞRETIM YILI.xls”, “satılanyedek17nisan.xls”, “2006-2007 Giyim 
evi.xls”, “Dc3.xls” isimli 44 adet Excel dosyası tespit edilmiş, dosyaların yapılan 
incelemesinde; Van İli ÇYDD şubesinden burs alan öğrencilerin adları, hesap numaraları ve 
iletişim bilgilerini gösterir tablolar ile söz konusu öğrencilere yapılan giyim yardımlarının 
yazılı olduğu tabloların yer aldığı görülmüştür. 

Fujitsu marka, seri numarası 2Y3A00S90X2BF1 olan bilgisayar hard diski üzerinde 
yapılan incelemede; 

“Dc2.mdb” isimli bir veri tabanı dosyası tespit edilmiştir. Bahsi geçen dosya 
incelendiğinde; dosya içerisinde 1 sayfadan ibaret “öğrenciler” başlıklı 3 adet öğrenciye ait 
bilgilerin yer aldığı dosya olduğu görülmüştür.  

ÇYDD’nin Van şubesinde ele geçirilen Van_CYDD_Ayse_YUKSEL_WD_ 
WMAD1C561794_40GB olarak isimlendirilen hard disk üzerinde yapılan inceleme 
neticesinde; 

“2008-2009 yeni basvuru ve kayıt yenileme.doc”, “EĞİTİM FAKÜLTESİ.xls”, 
“KARDELENLER.xls”, “1.TOPLANTI.doc”, “ÇYDD VAN şUBESİ 
bURSVERENLERİ.xls”, “ÇYDD Van Şubesi bursiyerleri.xls” “KARDELENLER.xls”, 
“EĞİTİM FAKÜLTESİ.xls”, “EK_3 2009 DERNEKLER.doc”, “2008-2009 ÇYDD 
Çalışmaları Eylülden itibaren.doc”, “TEB KTL.doc”, “burs başvuruları.doc”, “2008-9 
BURSİYER ÖĞ.xls”, “9 Eylül 2008.doc”, “TEB BURSU.doc”, “Konu.doc” isimli (16) adet 
MSword ve Excel dosyaları tespit edilmiş, dosyaların yapılan incelemesinde; Van İli ÇYDD 
şubesinden burs alan öğrencilerle burs veren şahısların olduğu, burs alan öğrencilerin öğrenim 
gördükleri üniversite, fakülte ve bölüm bilgilerini gösterir tabloların yer aldığı, burs 
başvurusunda bulunan ve burs alan öğrencilerin adları, ÇYDD’ nin burs talebi olan kişilerle 
ilgili değerlendirmeleri, söz konusu kişilere yapılan yardımların kayıtlı olduğu görülmüştür. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin Van şubesinde ele geçirilen 
Van_CYDD_Disket_121 olarak isimlendirilen disketin üzerinde yapılan incelemesinde; 
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“Şubeler ve Genel Merkez Bursiyer Listesi2.xls” isimli bir Excel dosyasının; 
“öğrenci”, “üniversite”, “fakülte”, “bölüm” ve “sınıf” sütun başlıkları altında başlıklara uygun 
bilgilerin kaydedildiği listelerin olduğu görülmüştür. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin Van Şubesinde ele geçirilen, SPEEDS 
marka, seri numarası R80-69-11-39 olan CD üzerinde yapılan incelemede; 

“Konu.doc”, “TEB BURSU.doc”, “TEB GÜZEL.doc”, “TEB KTL.doc”, “TEB 
ÖĞRETMEN.doc” ve “TEB TİCARET.doc” isimli MSword dosyalarının; ÇYDD- TEB’in  
Eğitimli Kızları Projesi kapsamında burs alan öğrenci isimlerinin bulunduğu, bursların 
sürekliliği için yapılacak toplantılara katılımın zorunlu olduğu şeklinde ibarelerin yer 
aldığı görülmüştür. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin Van Şubesinde ele geçirilen tangy marka, 
seri numarası IHRUKU-JAAS32 264H olan CD üzerinde yapılan incelemede; 

“Öğrenci.xls” isimli Excel dosyasının; “sheet1” isimli çalışma sayfasında “Öğrenci 
No”, “Ad”, “Soyad”, “Cinsiyet”, “Bölüm adı”, “Sınıf”, “Uyruk” ve “Kayıt Tarihi”  
isimli sütun başlıkları altında öğrencilere ait bilgilerin yer aldığı listelerin olduğu görülmüştür. 

 

f-Telefon Görüşmeleri; 

Tape No:11764, 29.10.2008 günü saat:14:50’de Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; T.SAYLAN’IN “Şimdi de biraz dinlendim kalktım şey 
SASAKAVAYA direk mektup yazıyorum yani” dediği, A.YÜKSEL’in “Ondan sonra ben 
de bu Cumhuriyetin yazdığım yazıya onu hani ne kadar heyecanlandığını sonra ne o 
hani unuttuğunu sonra sildim ama onları hadi dedim boş ver” dediği, T.SAYLAN’ın “Yo 
onları anlamaz bizimkiler” “Tamam tamam bakalım benimki ne zaman çıkacak buraya 
da yazacam  SASAKAVAYA  yani şey sizin sizinle tanışınca çok heyecanlanmıştım sizde 
heyecanlanmıştınız ve projemizi çok beğenmiştiniz” “İşte ... ha sonra ne oldu bu bitirdik 
şimdi artık DESTEKLEYİN diyecem Ayşeciğim” “Tamam  evet evet ben yarından 
itibaren de DALAN’ı aramaya başlayacağım tekrar onu ihmal ettik biraz değil mi ama 
bulamazdık ...” “DALAN’I,DALAN’I,DALAN’I,DALAN’I aramalıyız” dediği, 
A.YÜKSEL’in “He DALANI bir gidim gelim de ... o arada onları da fırsat vermiş 
oluruz” dediği,  

Tape No:11765, 08.11.2008 günü saat:12:12’de Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; T.SAYLAN’ın “Bir fotoğraf yaptığınız birkaç önemli iş” “Bir 
fotoğraf vesaire işte Ayşecim ben Vanlı olarak seni kutluyorum bugünkü gazetelerin 
hepsinde var Gürpınar’ın bilmem ne köyünde duydun mu onu” “Obama Obamaya 
kutlama yapmışlar” “Bir dakika Gürpınar Çavuştepe köyünde” dediği, A.YÜKSEL’in 
“Çavuştepe işte şey O Kazıların olduğu bir yer” “Evet Çavuştepenin köylüleri şey değil 
yalnız Kürt değil” “Onlar hani bu bizim gibi Kafkasya dan göç edenler” dediği, 
T.SAYLAN’ın “Milliyetin 1 inci sayfası Milliyetin zaten bugün AŞIK ta yazmış Melih 
AŞIK bizim projeyi yazmış çok iyi şimdi bak 50 köylü ellerinde sen gerçek bir 



	   193	  

kahramansın Obama Vanlılar seni seviyor” dediği, görüşmenin devamında T.SAYLAN’ın 
“Bir Fırat’ın gitmesi müthiş bir şey değil mi” “Ya tabi tabi sen istediğin .. kadar atamazsın 
O 70 TANE KÜRT MİLLETVEKİLİ SENİ FRENLEYECEK YAVAŞ YAVAŞ” dediği, 
A.YÜKSEL’in “Evet evet yani öyle şey olur mu” dediği, T.SAYLAN’ın “Ya ya belki de 
orda hani ülkemize bir şey kazandırırız diye düşünmüşlerdir AKP ye girerken ama ne 
hallere getirdiler işleri değil mi” dediği, A.YÜKSEL’in “Hiç sormayın yani şey diye” 
“Aslında bütün AKP nin içinde hani hiç AKP ye yakışmayan da çok milletvekili var” 
dediği, görüşmenin devamında T.SAYLAN’ın “Ben planım pazartesi salı DALAN a bir 
mail atmak bide” “DALAN a DALAN a” dediği, A.YÜKSEL’in “Ha DALAN a tamam” 
dediği, T.SAYLAN’ın “Bide Osman AYRAN ın bana telefonu cebini verebilir misin sen 
bi de ona sor sordun mu sen ona bi hareket var mı diye” dediği, A.YÜKSEL’in “He yok 
sormadım hocam bi sorayım yani” dediği, görüşmenin devamında A.YÜKSEL’in 
“PAŞANIN SELAM VE SAYGILARINI SÖYLEYEYİM” “Bizim Van a Kolordu 
komutanı olarak atanan Paşamız” “Geçen dönem Yüksekova’nın paşasıydı” 
“DOLAYISIYLA O BÖLGEYİ DE HANİ ÇOK İYİ TANIYOR” “Şimdi o zaman 
Tuğgeneraldi” “Yada Tümgeneral mi ondan sonra Korgeneral olunca Kolordu komutanı 
oldu” “Bizde gidememiştik ona.. İstanbul da olduğum için hani Fuat hocayla gittik” “O 
bize işte Hurşit TOLON paşa geldiği zaman” “Kolordu komutanı il dışında olduğu için 
o vekildi Yüksekova’dan gelmişti onla beraber olmuştuk birbirimizi çok iyi tanımıştık” 
“Ondan sonra çok nasıl hümanist bir insan İzzet OCAK Paşanın zaten şeyi” “Can 
arkadaşı” “Ordan zaten sizi” dediği, T.SAYLAN’ın “Biliyor değil mi yaa”  dediği, 
A.YÜKSEL’in “Ama yani ordan da çok konuşuyoruz Türkan hocayı biz İzzetle diyor” 
Dertleşmeye ihtiyacım oldu onun için bendim hani Çağdaş Yaşamın yeni dönemde 
yapacağı projeleri anlattım bunlardan bir sakınca görüyor musunuz sonuna kadar dedi 
yanınızdayım keşke bunları daha çok yapan olsa” dediği,  

Tape No:11777, 12.11.2008 günü saat:16:19’da Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; T.SAYLAN’ın “İyiyim senden haber bekliyorum konuştun mu” 
dediği, A.YÜKSEL’in “Üniversite yönetim kurullarında karşılaşırız diyor o zaman diyor 
bana hani dekan da sayın Dalan da söz etti diyor ben her ikisine de çok olumlu” 
“Referanslar verdim hani burası için büyük kazanç dedim” “…hani çok hızlı 
yürümüyor diyor işler diyor” “Her şey diyor Dalan a bağlı” “O olur derse oluyor ama 
ondan sonra da diyor çok zarif bir insan işimize hiç karışmıyor” “Mesela Maltepe de de 
sürekli kırışılıyorlar diyor” “Burası diyor o açıdan hani çok iyi bir yer ama diyor işte Dalan 
da burda değil yurt dışında”  “Hı dönmemiş o olmadan da diyor kimse” “Bir şey 
yapamıyor” “Ben şimdi şey yaparım yine bir mail göndereyim Ayça hocaya” dediği,  

Tape No:11778, 19.11.2008 günü saat:18:21’de Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; A.YÜKSEL’in “…Kars’ta mısınız” dediği, T.SAYLAN’ın “Hayır 
gitmedim Kars a” “Olcay hanım Olcay hanımla Nursel gittiler istemedim gitmek sonra 
vazgeçtim Ayşecim” “Hı hayır sonra onlar onlar 2. sınıf insanları götürüyor o çok 
abarttılar baştan falan sonra da işte TEGEV le anlaşma yapmış Petrol ofisi” “Ona da 
kızdım ... protesto ettim yani” dediği, A.YÜKSEL’in “Ben de şimdi İstanbul a geldim” 
dediği, T.SAYLAN’ın “Yani evde çalışıyorum burda ama gitmiyorum derneğe dün 
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pazartesi-salı çok önemli şeyler hallettik çok sıkıldık sonra sevindik anlatırım sana” 
“Tamam şimdi Osman HAYRAN ne oldu ben onu merak ediyordum” dediği, 
A.YÜKSEL’in “Ondan sonra şeyin hani Dalan gelince haberleşiriz dedi”  dediği, 
T.SAYLAN’ın “Evet evet evet evet peki yapacak bir şey yok galiba ... değil mi” dediği, 
A.YÜKSEL’in “Ama Dalan la bir kere daha hani şey konuşalım” “Çünkü herkes hani 
onun şeyine bağlı” “Yani o diyor sonradan karışmıyor ama üniversiteye alınma işinde 
tamamen o herkesi tek tek tanıyor” “O alıyor diyor” dediği, 

Tape No:11794, 24.03.2009 günü saat:22:03’de Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; T.SAYLAN’ın “Herkese görev verdik yani zaten yapılıyor görevler 
de dedim katlanacak bu katlanacak şubelere söylemek de olmaz işte bu sefer o o kadar 
dedi bu bu kadar dedi ellerinde olan şeyleri birleştiriyorlar ve gayet iyi oldu şeyle 
konuştum YÖK teki arkadaşla” “Yine bugün toplantı var fakat diyor o kadar çok yani bu 
şey var ki YÖK ün problemleri daha o eğitim şeyine paketine ellemiyorlarmış bir ikincisi 
DALAN için dedim böyle bir karar mı var yok ama dediler yani” “Vakıf 
üniversitelerine zaten çok soğuk bakıyorlar dolayısıyla bizim şimdi tekrardan bir 
arayışa geçmemiz lazım Ayşe ya hiç” dediği, görüşmenin devamında A.YÜKSEL’in “Ben 
de şeyi soracaktım o Marks Spenser işi ne oldu hani” dediği, T.SAYLAN’ın “Ay sorma 
sorma sorma bugün telefon etmişler Alev hanıma biz demişler şimdilik erteledik bunu 
yani çok kötü” dediği, 

Tape No:11775, 11.11.2008 günü saat:17:34’de Leon ile yaptığı telefon görüşmesinde 
özetle; Leon’un “…birazdan toplantıya gideceğim” dediği, A.YÜKSEL’in “Antalya da 
Erdal kokulu hocayı tanıyor musun” “Profesör ürolojide” “İşte bir sevdiğimiz bir 
arkadaşımız,çağdaş bir insan doçentliğe girecekte onun için sordum” dediği, Leon’un 
“Tamam konuşuruz şey Antalya dan çok sevdiğim bir profesör arkadaşım var” “Tibet 
ERDOĞDU Antalya da” dediği, A.YÜKSEL’in “Ha o nasıl referans olabilirsin o zaman” 
“Yok ya doçentlik jürisine giriyor evet bizim burda ki arkadaşımızın da şeye olumlu 
yazmışta hani 5 yıllık uzman ol öyle sınav yapalım falan  gibi şeyler konuşuyormuş genelde” 
“Burası için çok olması gereken birisi bir tanede dinci bir adam var oda olmaması 
gereken birisi” “Evet ikisi birden giriyorlar” dediği, Leon’un “Anladım birisi olmaması 
gerekiyor” “Anladım anladım  şey  yani bey istiyorsan söylerim ben  tibete yani  tibet 
erdoğru Atatürkçü  zaten yani” “Yani Erdal ı bilmiyorum da o Atatürkçü olduğunu 
biliyorum çünkü  bende Antalya ya gidecektim ya biliyorsun” “Sen İstanbul a gel” 
dediği, A.YÜKSEL’in “Yeniden başına iş açarım diyorsun dimi” dediği,  

 Tape No:11780, 22.11.2008 günü saat:12:37’de Abdurrahman ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Abdurrahman’ın “Sağolasın çalışıyoruz bildiğin gibi Ayşe hocam bu 
öğrenciler bir türlü beni rahat bırakmıyorlar imkanlar da kısıtlanmış” dediği, 
A.YÜKSEL’in “Yani bizim de kaynaklarımız bayağı azaldı sorunlar var ama biraz acele 
etmesinler sabırla” “Hepsini yavaş yavaş şey yapabiliriz yerleştirebiliriz bir de şey 
diyorum ben o kadar çok okuyan öğretmen olan işte çalışmaya başlayan burs alıp 
okuyan genç var ki onlar da hiç elini cebine atmıyor yani” “Herkesin tek başına birini 
okutmasını beklemiyorum ama iki kişi birleşir dört kişi birleşir bir tane ... kardeşlerini 
okutur yani onlardan da hiç öyle bir şey yok sizden de bunu” dediği, Abdurrahman’ın 
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“Valla ben çok girişimde bulundum belediye için belediyeyi bir türlü dize 
getiremiyoruz” dediği, A.YÜKSEL’in “Belediyeyi değil de orda öğretmen olarak çalışan 
bursla okumuş bütün gençlere ben zaten haber gönderdim” “Hani bu Ayşe hocanın 
ricası deyin yani” “Hani herkes okuyup da bir başkasını unutmasın bana çok gelir de 
demesinler gerekirse dört kişi birleşip bir tanesini okutur ama o ne yapar hani bize de 
bir umut verir sadece Abdurrahman mı orda çocuklara burs vermekle sorumlu” 
“…herkes bulunduğu yerdeki ÇYDD şubesiyle iletişimini kesmesin hani hep söylediğim 
gibi süreç içinde de olur hemen şimdi olmasa bile” “Öyle söyleyin çocuklara” dediği, 

Tape No:11781, 26.11.2008 günü saat:17:51’de Leyla B. ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; L.B.’nun “Size Veteriner fakültesinden bir öğrenci yolluyorum” 
“Kız kardeşi bizim öğrencimiz burslumuz çok cici bir aile Alanyalı” “Bizim bir 
doktorumuz bursiyerimiz birinci sınıftan beri bitirdi Adıyaman Atatürkçülerin eline 
geçmesi için Adıyaman tıp fakültesini yazdı  ve Adıyaman Tıp fakültesi dahiliyenin 
kurucusu olacak” “Oraya gitmiş sizin Van 100 yıl Üniversitesinden bir bayan Atike 
NAZİK”  “Profesör doktor Atike NAZİK demiş ki çocuğa sen demiş işte buralısın burayı 
yazdın demiş ama çok iyi yaptın bende senin gibi Atatürkçüyüm demiş çocuk biraz 
kuşkulanmış demiş acaba gerçekten Atatürkçümü Leyla abla bu bayan yoksa beni kafa 
kola mı almak istiyor” dediğ, A.YÜKSEL’in “Hangi alanda acaba siz şöyle yapın 
çocuğumuza benim numaramı verin” “Ben onunla konuşayım” dediği,  

Tape No:11782, 26.11.2008 günü saat:17:58’de X Şahıs ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; X Şahsın “…Ayşe hocam merhaba ben az önce Leyla ablayla 
konuşmuştum o size bir şey sormuştu da onla ilgili aramıştım” “Yok Malatya da 
eğitecekler bizi” “Sonra da getirip eğer yar.doç. kadroları varsa mesela dahiliyede” 
“Yoksa onla çalıştıracak yani oraya geçebileceğiz oraya geçme imkanımız olacak da biz dün 
rektörle bir toplantı yaptık rektör yardımcısı da vardı şöyle bir konuşma geçti” “Hani 
bir kişi şeyi sordu ilerde yar.doç. kadrosuna torpille siyasetle miyasetle siyasi görüşe 
uygun alırlar dedi rektör yardımcısı da şey dedi Atike NAZİK dedi ben de 
Atatürkçüyüm hani ben de Atatürkçü düşünmeyi savunuyorum şeyim siyasi görüşüm 
bu dedi ben de hani tanımıyorum bilmediğim için çekindim acaba gerçekten Atatürkçü 
mü yoksa” “Atatürkçü gibi görünüp başka bir görüşe mi mensup” dediği, A.YÜKSEL’in 
“He ben çünkü öyle tıp fakültesinde öyle Atike GENÇ diye birini tanımıyorum” dediği, X 
Şahsın “Genç değil NAZİK” “Branşını ben bakayım ben buradan tanımıyorum yani” 
dediği, X Şahsın “…peki Mustafa GÜNDÜZ diye birini tanıyor musunuz o da bizim 
rektörümüz” dediği, A.YÜKSEL’in “Yok onu da tanımıyorum” dediği,    

Tape No:11785, 01.12.2008 günü saat:13:23’de Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; A.YÜKSEL’in “İyiyim doktor Gopalden mektup geldi Yamaguşiyle 
iletişim kurun diyor” “Yamaguşiyle” “Bende ama acaba hani Sponsor Şip için mi öyle 
diyor anladım” “Ha oradan cevap gelmedi onun dışında başka adres var mı dedim yani 
bunun içinde Sponsor Şip istemiyoruz dedim bunun içindemi hani Yamaguşiye 
başvurmamız lazım diye bir mail gönderdim” “Birde bu şeyde Cenevre dekilere bir 
daha aynısını verdim” dediği, T.SAYLAN’ın “Tamam iyi etmişsin” dediği,  
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Tape No:11791, 25.12.2008 günü Saat:13:02’de Güler ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; A.YÜKSEL’in “Ben de iyiyim işte ben de biraz Türkan hocayla vakit 
geçirmek için izin almıştım” “Bi de hani ihtiyaç olmayabilir ama bişey paylaşmak 
istiyorum” “Yarın hani İngilizce sınavı varmış” “Siz de jüridesiniz” “Tıbbi Biyolojiye 
Ahmet ATA diye benim kuzenimin çok yakın arkadaşı ama olağanüstü zenginlikleri 
olan burası için çok kazanç olan bi arkadaş giriyor”  dediği, Güler’in “Tamam hocam 
tamam” dediği, A.YÜKSEL’in “KPDS si var ama” “Hani böyle sınav yapıyorsunuz ama 
şanslı ki siz varsınız jüride” dediği, Güler’in “Yani şey o yani adil olunacağı konusunda emin 
olun” dediği,  

Tape No:11792, 26.12.2008 günü Saat:11:17’de Eren S. ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; bir müddet Türkan SAYLAN ile ilgili konuştukları görüşmenin 
devamında E.S.’ın “Şimdi ben onu bi şey düzenliyorum bu aramızda kalsın yani yaşamın 
bu kadar amacına hizmet eden bir insan biz zaten biliyoruz ama bir kere daha bilinmesi 
adına ben ona çok ciddi bütün sivil toplum örgütlerini birleştirerek 8 Martta da ona bir 
ödül töreni düzenlemeyi plana aldım” “ …şimdi ocağın ilk haftası gene bir şöyle 2-3 
saatliğine gene gideceğim ona yani bu ara onu böyle kısa kısa şeylerle koordine edip bir 
takım şeylerin içerisine amacı tüketmemek lazım yani amacı tüketmemek lazım” 
“…tesadüf Bahadır da bugün geliyormuş” dediği, A.YÜKSEL’in “Hı onunla da 
görüşeceksiniz” dediği, E.S.’ın “Sağol çok teşekkürler Van da da bir iki tane genç yeni 
atanmış Savcı arkadaş var ben telefon isminizi verdim ay dedim mutlaka tanışın” “Ve 
varlığınızı koyun ortaya yani öğreneceğiniz çok şey olan bir insan hayatı ...” dediği, 
A.YÜKSEL’in “İsimleri ne ben bulayım Bahadır biliyorsa” dediği, E.S.’ın “Bahadır sizle 
görüştürsün onları yani” “Hem insan sayısının çoğalması hem baktın ki amacı” dediği, 
A.YÜKSEL’in “Evet onlar da kendilerini orda yalnız hissetmesinler” dediği, E.S.’ın “Ya 
hem hissetmesinler HEM DE AMACA KATILSINLAR BELKİ OLUR YA 
ONLARINDA KATKISIYLA Bİ BİR ÇOCUK DAHA ALINIR YANİ” A.YÜKSEL’in 
“Şeyi soracaktım Atılım Üniversitesinde hani hukuk müşaviri  Zeril Kılıçtaroğlu 
,KILIÇOĞLU var tanıyor musunuz onu” dediği, E.S.’ın “Eşim tanıyordur belki 
sorayım” dediği, A.YÜKSEL’in “Hı oraya çok çağdaş Atatürkçü bi genç avukat adayı 
yani üniversitede çalışmak istiyor da hani” dediği, E.S.’ın “Biz onu şeye söyleyelim” 
dediği, E.S.’ın “ATILIM ÜNİVERSİTENİN DEKANINA SÖYLEYELİM ona söylemeye 
gerek ne var ki” dediği, A.YÜKSEL’in “Hı tamam o zaman ben tam şeyini öğreneyim 
sizi tekrar ararım…” dediği, 

Tape No:11766, 07.01.2009 günü saat:16:15’de Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; A.YÜKSEL’in “Ben hem ... benim de dersim vardı bütün günde 
şimdi çıktım bu eve daha gitmedim SABİH KANADOĞLU nu falan söylediler ama” 
dediği, T.SAYLAN’ın “Arıyorlarmış ya ya şimdi söylediler” dediği, 

Tape No:11768, 09.02.2009 günü saat:17:10’da Leyla ile yaptığı telefon görüşmesinde 
özetle; Leyla’nın “Dün yine konuştum kendisiyle” “Sesi yine bana pek iyi gelmedi moralim 
bozuldu dünden beri ne yapabiliriz Ayşe hanım onun için” “Şimdi şey konuşurum 
ŞİFRELİ KONUŞURUM SİZE ANLADINIZ DEĞİL Mİ SORUMU” dediği, 
A.YÜKSEL’in “Anladım anladım” “Şimdi ben çok uygun bir yerde değilim” dediği, 
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Tape No:11769, 10.02.2009 günü saat:18:09’da Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; A.YÜKSEL’in “... selamlarımı sevgilerimi iletiyorum Türkan hoca 
için hepimize ... diyorum” T.SAYLAN’ın “Evet evet evet Ayşe hepimize başsağlığı 
diliyor tekrar tekrar ama sende ŞİMDİ GÖREVLENDİRİLDİN” “MEĞER SEN 
1.YEDEK MİŞİN VE BİZİM ALTI GRUP İÇİN DE” dediği, A.YÜKSEL’in “He öyle 
görevlendirildim ben ...” dediği, T.SAYLAN’ın “Hı altı gün içinde” “Bunu halletmemiz 
lazımmış sana şimdi bugün yazılıyor yarın gelecek maille şey” “Yani göreve davet  
ediliyorsunuz  sende kabul ediyorum diye bize yazıyorsun gelecek hafta da seçim 
yapacağız ikinci başkanlık seçimini tamam mı canım” dediği, 

Tape No:11770, 14.02.2009 günü saat:19:24’de Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; A.YÜKSEL’in “İyiyiz hocam biz de çok nezih çok güzel bir GENEL 
KURUL yaptık” “Ondan sonra evet bütün faaliyet raporunu hem yazdık hem de 
hepsinden ben POWER POİNTİNİ’ni yaptım” “Genel Kurulda Nafi hoca divan 
başkanıydı ama üç tane de bir tanesi bu sene Avukat olacak Hukuk bitiren 
bursiyerimiz” “Bir tanesi  tıp öğrencisi bursiyerimiz bir tanesi  taze İdeoloji mühendisi 
olan çocuğumuz var yazman oy toplayıcı falan oldular” “Ondan sonra işte şey bütün 
hani  yedekler asıllar hepsine de yerleştirdik şeyleri” dediği, T.SAYLAN’ın “VAN ÇOK 
ÖNEMLİ yani tabi” dediği, A.YÜKSEL’in “Tabi öyle dedim yani  her zaman 
söylüyorum hiçbir şey  yapmayıp ta RESMİ törenlerde varlığımızı bile göstermek çok 
önemli burda” “Ama işte tabi bir araya getirince işlerin ne kadar çok şey yapmışız öyle” 
dediği,  

Tape No:11771, 23.02.2009 günü saat:14:07’de Döndü ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Döndü’nün “Ayşe hanım merhabalar ben Sayıştay Başkanlığından 
arıyorum DÖNDÜ ben nasılsınız” “ŞİMDİ SİZLERİN BİZDE VAN 100.YIL 
ÜNİVERSİTESİ 2005 YILINA AİT BİR DOSYANIZ VARDI TEMYİZE İLİŞKİN” 
“Şimdi onda siz duruşma talebi istemişsiniz dilekçenizde” “Ve biz onu gözünüzden 
kaçmış 3 Martta da duruşmanız var sizin benim size tebliğ göndermem gerekiyor” 
“Fakat tebliğ kağıdını 13 Şubat diye imzalayabilir misiniz ben size göndersem faks ile 
faksla geri siz bana hemen gönderseniz duruşmaya yani kurul hazır hale getirelim 
dosyayı” dediği, A.YÜKSEL’in “Hı ben şimdi aslında şeyde bir kurs için Ankara’dayım” 
“Onun için Ankara’da İçten otelde kalıyorum oraya fakslayabilir misiniz” dediği,  

Tape No:11774, 05.03.2009 günü saat:19:56'da Ersin AŞLAMACI ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; E.AŞLAMACI’nın “Ayşe hocam şimdi az önce NİVİT ALTINKAYA 
bizim Profesör Doktor NİVİT ALTINKAYA aradı bizim üyemiz kendisi” “Türkan 
hocayla  ilgili tabi ki  üzüntüsü var kendisi takip ettiği kadarıyla diyor ki benim 
yapabileceğim ne olursa ne olursunuz bana söyleyin diyor ya bir taraftan bu MUSTAFA 
BALBAY LA ilgili tabi çok morali bozuk  her yeri aramış onun tutuklanmasıyla ilgili 
üzüntüsü var birde onunda biraz etkisiyle beni aradı eh bende size ilet..” dediğ, 
A.YÜKSEL’in “MUSTAFA BALBAY TUTUKLANDI mı” dediği, E.AŞLAMACI’nın 
“Evet maalesef tutuklandı” dediği, A.YÜKSEL’in “Ah neden  biliyormusunuz biz 
bilmiyoruz Türkan ...” “Yok yok yani biz bilmiyoruz çünkü Türkan hocanın evinde” 
dediği, E.AŞLAMACI’nın “Eh Mustafa Mustafa BALBAY IN tutuklanma nedenini 
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söylediler mi ne dedi neyle  ilgili” “Yine yok Bilgisa...Bilgisayarlarına yine el konuldu 
hocam yani Cumhuriyet Gazetesi filan sürekli aranıyor tutuklan” “Pardon bi sa... bi 
saniye tutuk.. ha tutuklanmamış şuanda  sorguları yapılıyor ... yani bu büyük bi şey 
yarattı tabi ki yine hani bir telefon şeyi yarattı bende duydum televizyonda şuanda dün 
kü toplantı tutana...” “Hı hı evet Nivit hanım da onunla ilgili hemen beni aramış  çok 
üzgün hani Cumhuriyeti filan  sürekli her yeri aradım diyor biz diyor GERİYE 
GÖTÜREMEYECEKLER BİZİ ARAP ÜLKESİ YAPAMAYACAKLAR abi çok çok 
hassas çok üzgün çok iyi bir üyemizdir kendisi de MALTEPEDE DE bir şey verilecek ya 
orda da tabi kendiside MALTEPE ÜNİVERSİTESİNDE ricası şöyle bana diyor şunu 
yapın  deyin ben yapayım hazırım diyor” “Türkan hocamla ilgili her şeyle ilgili”dediği, 
A.YÜKSEL’in “YENİDOĞAN bebeklerle ilgili konuşma yapabilir o nedenle” dediği,  

Tape No:11793, 24.03.2009 günü saat:20:08’de Halime Filiz MERİÇLİ ile yaptığı 
telefon görüşmesinde özetle; bir süre Türkan SAYLAN ile ilgili konuştuktan sonra 
H.F.MERİÇLİ’nin “Maşallah maşallah çok iyiydi gençlerle ilgili gençlikle ilgili görüşlerini 
açıkladı Allah dan Ali de vardı Osman da vardı işte Deniz Yıldızı nı yeniden canlandıralım 
dedik o güzel oldu yani çok ekstra bir şeyler yok bir de yöne şey genel kurulumuzu 2 
sinde 3 ünde Yıldız Teknik te yapacağız geçen yıl yaptığımız yerde yapacağız mecburen” 
dediği,  

Tape No:11796, 31.03.2009 günü saat:19:27’de Cengiz ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; A.YÜKSEL’in “Evet evet hafta sonu yine Türkan hocayı göreyim 
yine o çok kötü günler geçirdi geçiriyor yani” dediği, Cengiz’in “Sağlıkla ilgili mi öbür 
türlü öbür konumu” dediği, A.YÜKSEL’in “Yok sağlıkla ilgili öbürü bir şey yok ki ne 
olacak yani” dediği,  

Tape No:11326,  05.06.2008 günü saat: 16:57’de Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; T.SAYLAN’ın “Sen ama yarın sabahleyin işte rektörlüğe gitsen” 
“…Temel Bey ile ilgilen tamam mı” “…işte bir hazır elemanımız var şu anda onu 
sigortalayıp yetiştirmek istiyoruz” “Onlar adına vakıf adına” “gelsin görsün isterse 
çocuğu ya da çocuğu götürelim ona yani” dediği, A.YÜKSEL’in “Asgari ücretli eee 
sigortalı çalışmak” “Maaşını ödeyecek vakıftan” dediği, T.SAYLAN’ın “evet sigortalı” 
“çocuğa şimdilik elden para yardımı ediyoruz.” “…ama sen muhakkak Rektöre git” 
dediği, 

Tape No:11388, 08.06.2008 günü saat:19.23’de Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; T.SAYLAN’ın “Ben şimdi Ankaraya indim uçakta kim vardı biliyor 
musun Gülşen hı Gülşen geldi yanıma bende baktım tahmin ettim yani bu onlardan biri 
diye yani tabi ben çocukluğundan beri görmemiştim” “Ama yani sıskacık simsiyah 
elbiseler girmiş önüne bakıyor böyle kapkara” “Yani o cihan dolu bi kızdı yani beni 
görüncede belki utandı birazcık ama dizinin altından bi karış aşağıda etekleri yani çok 
üzüldüm haline sen onu görürsen söyle Türkan hocan de biraz renkli olmanı istiyor de 
yani” dediği, A.YÜKSEL’in “Doğrudur” dediği, T.SAYLAN’ın “İnsan gibi yaşasın 
onlara” “Böyle rahibeler gibi olmuş Ayşe siyah saten inanmazsın yani herşeyide böyle 
upuzun şeyler kendide siyah saçlı olmuş kapkara böyle önüne bakıyor ...” “Bahçeşe 
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Bahçesaraya selam götür dedim görüşürüz Ayşe te Ayşe hocandan haber alıyorum dedim çok 
hoşuna gitti ama yani ginede onu arada bir şey yapmalı böyle tırtıklamalı” “O heriflerin 
eline bırakmayalım” dediği, A.YÜKSEL’in “Zaten o hep şeydi yani hani canlı cenaze 
gibiydi ...” “Ondan sonra tabi şey yani milletvekili oldu ama” “Oradaki üstündeki 
baskılardan kurtulamıyor ki” dediği,  

Tape No:11444, 31.05.2008 günü Saat:22:09’da Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; A.YÜKSEL’in “Bugün de Radikal gazete sinde mi Serkan okumuş” 
“Kars Digor YİBO da ııı Çağdaş Yaşamın  YİBO sun da çocuklar namaza gidiyo diye 
Radikal de İnternette bir yazı var” “Hı ÇYDD okulun da herkes cuma namazın da  diyo 
şimdi İnternet açık” dediği, T.SAYLAN’ın “Hı ÇYDD okulu yokki  allah allah” dediği, 
A.YÜKSEL’in “Digor da yokmu hocam” dediği, T.SAYLAN’ın “Hayır ... Digor da ne 
varki ha evet var var okul var” dediği, A.YÜKSEL’in “Karsın Digor ilçesine bağlı” 
“Dağpınar beldesin de” “YİBO Çağdaş Yaşam” dediği, T.SAYLAN’ın “YİBO değil” dediği, 
A.YÜKSEL’in “İsmet Güleşen İlk Öğretim Okulun da” “Öğrenim gören öğrenciler her 
hafta  gruplar halin de Namaza gidiyorlar diyo” dediği, T.SAYLAN’ın “Hı onu Vali ye 
gönderelim de inceleme açsın  değimli” dediği, A.YÜKSEL’in “Cuma günleri öğrenciler 
Emioğlu camisin de namaz kılıyorlamış  toplu halde” “Uzun uzunda bir YİBO Müdürü 
de ne diyiyor” “Çocukların hani olabileceğinin  normal söylemiş yönlendirme söz 
konusu değil demiş” “Kendiside gidiyormuş” dediği, T.SAYLAN’ın “Evet hı peki bunu 
Vali ye  göndermek lazım değimli” dediği, A.YÜKSEL’in “Tabi bayağı uzun çünkü yani 
Radikaldeki bu şey yazı” dediği, T.SAYLAN’ın “Hı ee ozaman belki ona bir yazı yazıp hani 
nedir bu diye” “Sorabiliriz şimdi o işte Yıldız Ona.. doktor hanımın  parası var 350 milyar 
onunla Karsa illa tuturuyo ya Karslı ..  onun istiyorlar merkezdeki YİBO ya bir kız pansiyonu 
ama para yetmiyor işte biz Milli Eğitimden... diyorlar bende diyiyorum parayı görmeden 
başlamayız diyorum... uğraşıp duruyoruz Ayşeciğim henüz onu netleştiremedik ama orda 
bir yurdumuz daha olacak fakat işte tabi yurtlar Sarıkamışta  yarısı türbanlı olmuş 
kızların” “Milliyet te buna çok kızıyo tabi” dediği, A.YÜKSEL’in “İşte bu şey yani 
Bakan da burda Van da ben Bakanlıktan ayrılmadan şunu da yapayım bunuda 
yapayım diye neler yapıyorumuş” dediği, T.SAYLAN’ın “Ya ortalığı duman ediyor” 
dediği, A.YÜKSEL’in “EVET YANİ KAPACAKLARINI HİSSEDİYORLAR” dediği,  

 

h-Örgütsel İrtibatlar; 

 Sanıklar Mehmet Şener ERUYGUR, Ahmet Hurşit TOLON, Hasan Atilla UĞUR 
ve Ergün POYRAZ’dan ele geçirilen “Ulusalcılar” isimli Excel dosyasında “Prof. Dr. Ayşe 
Yüksel (YYÜ Rektör Yrd.) Akademisyen” şeklinde isminin geçtiği, 

 Ayşe YÜKSEL’in kullanımında bulunan 5323473733 nolu telefon ile Ahmet Hurşit 
TOLON’un kullanımında bulunan 5336338255 nolu telefonun irtibatlı olduğu, 

 Ayşe YÜKSEL’in kullanımında bulunan 5323473733 nolu telefon ile Mustafa 
Abbas YURTKURAN’ın kullanımında bulunan 5325513960 nolu telefonun irtibatlı 
olduğu,  
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 Ayşe YÜKSEL’in kullanımında bulunan 5373575934 nolu telefon ile Fatih 
HİLMİOĞLU’nun kullanımında bulunan 5324240106 nolu telefonun irtibatlı olduğu,  

 Ayşe YÜKSEL’in kullanımında bulunan 5373575934 nolu telefon ile Halil Kemal 
GÜRÜZ’ün kullanımında bulunan 3124418695 nolu telefonun irtibatlı olduğu, 

 Ayşe YÜKSEL’in kullanımında bulunan 5323473733 nolu telefon ile Rıza Ferit 
BERNAY’ın kullanımında bulunan 5326987170 nolu telefonun irtibatlı olduğu,  

 Yine Rıza Ferit BERNAY’dan ele geçirilen dijital veriler içerisinde yer alan 
“adresler.WAB” isimli Windows adres defteri dosyasında Ayşe YÜKSEL’e ait telefon 
numaralarının yazılı olduğu, 

 Sanık Erkut ERSOY’dan ele geçirilen dijital veriler içerisinde yer alan “Ümit 
SAYIN’ı yurtdışı (ABD) temsilcisi olarak gösteren, 2000 yılı Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneğ.doc” isimli 8 sayfadan oluşan yazı içeriğinde Küçükçekmece Şubesinin başkanı 
olarak isminin geçtiği, (Aynı belge Sanık Hayrettin ERTEKİN’den ele geçirilen dijital 
veriler içerisinde de ele geçirilmiştir.) 

 

i-Delillerin ve Hukuki Durumun Değerlendirilmesi; 

Öğretim Üyesi olan ve bir dönem Van 100.Yıl Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı da 
yapan Ayşe YÜKSEL uzun yıllar ÇYDD’de görev yapmış, daha çok kırsal alanda faaliyet 
göstermiş, ÇYDD Genel Merkezinde asıl üyeliğe seçilmiştir.  

 Örgütsel irtibatlar bakımından Ayşe YÜKSEL’in en dikkat çeken irtibatı Ahmet 
Hurşit TOLON irtibatıdır. 2003-2004 yıllarında darbeye teşebbüs faaliyetlerinde Ahmet 
Hurşit TOLON’un, aynı zamanda Sivil Toplum Kuruluşlarının Ergenekon Terör 
Örgütünün faaliyet ve amaçları doğrultusunda yönlendirilmesi kapsamında birçok 
faaliyetinin bulunması bu irtibatı anlamlı kılmaktadır.  

Yine, Ayşe YÜKSEL’in İstanbul’a gelmesi durumunda; Yeditepe Üniversitesinde 
kendisi için yer hazırlamaya çalışması ve Ergenekon Terör Örgüt Yöneticisi Bedrettin 
DALAN’ın da bunu uygun görmesi örgütsel bağı gösteren çok önemli bir husus olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hatta telefon görüşmelerinden, Ayşe YÜKSEL’in Yeditepe 
Üniversitesine gelebilmesi için Üniversite bünyesinde şahsın uzmanlık alanı olan Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalının kurulması için girişimlerde bulunulduğu anlaşılmaktadır. 

Şahıstan ele geçirilen dokümanlardaki; “T.Özkan yaş günü”, “Biz Kaç Kişiyiz 
mitingi”, “ T.ÖZKAN, T.SAYLAN Birlikte ziyaret”, “T.ÖZKAN ziyareti”, “Lepra 
Hastanesi ziyareti. T.ÖZKAN da ordaydı” şeklindeki yazılardan şahsın Ahmet Tuncay 
ÖZKAN ve kurucusu olduğu Biz Kaç Kişiyiz Platformu ile de irtibatlı olduğu, hatta 
Tuncay ÖZKAN’ın Türkan SAYLAN ile birlikte kendisini ziyaret ettiği anlaşılmaktadır. 

Yine Ayşe YÜKSEL her ne kadar ifadesinde Mustafa BALBAY’ı tanımadığını beyan 
etmişse de kendisinden ele geçirilen ajandalarda Mustafa BALBAY’a ait telefon 



	   201	  

numaralarının yazılı olduğu görülmüştür. Yine Mustafa BALBAY’ın tutuklanmasından sonra 
şüpheli Ersin AŞLAMACI, Ayşe YÜKSEL’i arayarak konu ile ilgili bilgi vermiştir. 

Şahsın telefon irtibatlarına bakıldığında, Örgütün Üniversite yapılanması içerisinde 
yer alan ve 2003-2004 yıllarında askeri darbeye teşebbüs edilmesinde yoğun faaliyetler 
yürüten Mustafa Abbas YURTKURAN, Rıza Ferit BERNAY, Fatih HİLMİOĞLU ve 
Halil Kemal GÜRÜZ ile irtibatlı olduğu görülmektedir. 

Şüpheliye ait iletişim tespit tutanakları incelendiğinde;bazı üniversite öğretim 
üyelerini düşünce yapıları,siyasi,sosyal,dini görüşlerine göre kategorize ettiği,kendi dünya 
görüşüne yakın olanlara referans olduğu,olmayan öğretim üyelerinin ise aleyhlerinde kulis 
çalışması yaptığı tespit edilmiştir. 

ÇYDD’nin, ADD(Atatürkçü Düşünce Derneği) ile  birlikte birçok miting, basın 
açıklaması, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. Kendisinden ele 
geçirilen bir dokümanda “ADD – YANDAŞ KURUM, POLİTİK BİR TANDANS” 
yazması, Ayşe YÜKSEL’in bu örgütsel birlikteliğe ne şekilde vurgu yaptığını açıkça 
göstermektedir. 

Ayşe YÜKSEL’in ÇYDD içerisinde etkin ve yönlendirici bir konumda olduğunu 
gösteren birçok telefon görüşmesi ve belge bulunmaktadır.  

Şüpheli Belkıs BAĞ’dan ele geçirilen dokümanlarda; “Çalışmalar yapılırken Ayşe 
YÜKSEL’le temasa geçip önerilerinin sorulacağı” belirtilmektedir. Bu durum Ayşe 
YÜKSEL’in ÇYDD’nin alt kademelerinde nasıl etkili ve yönlendirici olduğunu 
göstermektedir. 

Ergenekon Terör Örgütünün dokümanlarından olan “LOBİ” dokümanında “üniversite 
gençliğinin yanı sıra büyük kentlerin varoşlarında ve Güneydoğu Anadolu’da boşluğa 
sürüklenmiş sahipsiz gençlerin örgütleneceği” belirtilmiştir. 

Ayşe YÜKSEL’in de, Van 100.Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olmasından 
kaynaklanan konumu da kullanarak, bu alanda faaliyet gösterdiği, PKK Terör Örgütüne üye 
olmaktan haklarında işlem yapılan veya PKK Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu anlaşılan Van 
100.Yıl Üniversitesinin bazı öğrencilerine ÇYDD’den burs verildiği tespit edilmiştir. 

Burada, şahıstan ele geçirilen dokümanlar arasında bulunan YÖDER (Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Öğrenci Derneği) ile ilgili öğrenci listeleri ön plana çıkmaktadır. Şahıstan ele 
geçirilen dokümanlar arasında YÖDER’e üye çok sayıda öğrencinin isminin bulunduğu 
listeler ele geçirilmiştir.  

Van Emniyet Müdürlüğünün YÖDER ile ilgili yazısında; İstanbul ilinde 10-13 
ARALIK 2005 tarihinde yapılan sözde konferans sonrası, PKK/KONGRA-GEL terör 
örgütünün Türkiye gençlik yapılanması olan BAGEH’in (Bağımsız Gençlik Hareketi)’nin 
feshedilerek yerine Yurtsever Özgür Gençlik Hareketi’nin (YÖGEH) kurulduğu, YÖDER 
isimli derneğin de PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün Van 100. Yıl Üniversitesindeki 
illegal yapılanması olan Yurtsever Özgür Gençlik Hareketi (YÖGEH) üyesi öğrenciler 
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tarafından kurulduğu, Van Emniyet Müdürlüğünce birçok defa YÖDER isimli derneğe 
operasyonlar düzenlendiği ve aramalar yapıldığı, yapılan operasyon ve aramalar sonucunda 
çok miktarda PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait kitap, dergi, CD, örgüt mensuplarına ait 
fotoğraflar/dokümanlar ile çok sayıda yasadışı Terör örgütünün propagandasını yapan 
afişlerin ele geçirildiği, dernek üyesi ve aynı zamanda 100.Yıl Üniversitesi öğrencisi olan bazı 
şahısların tutuklandığı belirtilmiştir. Yine aynı yazıda YÖDER mensubu öğrencilerin Molotof 
atarak yangın çıkarma gibi eylemlerine karıştıkları, aynı zamanda Van 100.Yıl 
Üniversitesinde karşıt görüşe mensub öğrenciler ile çok sayıda kavgaya karıştıkları ve 
gerginlik yarattıkları, bazı sağ görüşlü öğrencileri çeşitli yerlerde darp ettikleri, bu şekil 
birçok eylem yaptıkları belirtilmiştir. Ayrıca YÖDER üyesi ve üniversite öğrencisi bazı 
şahısların terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarına katılarak silahlı örgütsel 
faaliyet yürüttükleri, YÖDER üyelerinin örgütün kamplarına katılmak üzere Van iline 
gelen katılımları örgüte gönderdikleri, örgüt yanlısı yayın yapan dergi ve kitapların 
üniversite ve mahallelerde dağıtımını gerçekleştirdikleri, Molotof kokteyl eylemlerini 
gerçekleştirdikleri, PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün amaç ve istekleri doğrultusunda 
faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilmiştir. 

Yine aynı yazı içerisinde Ayşe YÜKSEL’den ele geçirilen YÖDER listelerinde ismi 
bulunan şahıslara ait arşiv araştırmasına da yer verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda ele 
geçirilen YÖDER listelerinde ismi bulunan toplam (150) şahsın PKK/KONGRA-GEL 
terör örgütü adına faaliyet göstermek, yasadışı gösteri olaylarına katılmak gibi suçlardan 
kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 

Ayşe YÜKSEL’den ele geçirilen, YÖDER listelerinde isimleri bulunan şahıslar ile 
ÇYDD Şubelerinden ve Şahıslardan ele geçirilen dijital verilerde bulunan burs listeleri 
karşılaştırıldığında;  

YÖDER LİSTELERİNDE İSMİ BULUNAN; 

-Cengiz GÜNAY, Sinan GÜLŞEN, Özgür Emre POLAT, Nevzat ENGİN, Murat 
DEMİR, Reyhan TURGUT ve Ali YİĞİT isimli şahısların ÇYDD Kadıköy Şubesi ve Ayşe 
YÜKSEL’den ele geçirilen burs listelerinde isimlerinin bulunduğu ve PKK/KONGRA-
GEL terör örgütü adına faaliyet göstermekten suç kayıtlarının bulunduğu, 

-Fevzi MEŞE, Fırat DUMAN, Mehmet Rauf ASLAN, Abid KARAGÖZ, Fırat 
KAYA, Erhan BOZBOĞA, Mahmut ÖZDEMİR, Remzi METE, Ahmet Serkan AYDIN, 
Bünyamin ZİREK, Cemal BOR, Hanifi BARAN, Levent ATAYILMAZ, Cafer Ali 
KÜÇÜKYILMAZ, Zülfü AKŞİT, Bekir CEBE, Yasin SEZGİN, Adem KILIÇ, Veysi ÇELİK, 
Ali KILIÇ, Dilan BEKTAŞ, Semra YILDIZ, Şermin CAN, Zübeyde FİDANCI, Derya 
ÇAĞIRAN ve Özlem İÇEN isimli şahısların ÇYDD Kadıköy Şubesi ve Ayşe YÜKSEL’den 
ele geçirilen burs listelerinde isimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Buna göre YÖDER listelerinde ismi bulunan toplam (33) şahsa ÇYDD tarafından 
burs verildiği, bunlardan (7) şahsın PKK Terör Örgütü adına faaliyet yürütme, yasadışı 
olaylara katılmak vb. suçlardan kayıtlarının bulunduğu, (2) şahsın ise halen PKK Terör 
Örgütü adına olaylara katılmaktan arandığı anlaşılmıştır. 
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Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde ÇYDD’nin, PKK Terör Örgütünün 
Van 100.Yıl Üniversitesindeki yapılanması olan YÖDER’e üye birçok öğrenciye burs 
verdiği, burs verilen bu öğrencilerden bazılarının PKK Terör Örgütü adına faaliyet 
gösterdiği, açıkça anlaşılmaktadır.  

Yine, Ayşe YÜKSEL’den ele geçen dijital veriler içerisinde “25 Eylül 2008.doc” 
isimli word belgesi ele geçirilmiştir. Bahse konu belgede “ÇYDD Genel Merkez Burs 
Birimine” başlığı altında Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi olan bazı şahısların 
isimlerinin yazılı olduğu görülmüştür. Bu şahıslardan Erhan BOZBAĞA ve Hanifi 
BARAN’ın aynı zamanda şahıstan ele geçirilen dokümanlar arasında bulunan YÖDER 
listelerinde de isimlerinin geçtiği tespit edilmiştir. Ayşe YÜKSEL Savcılık ifadesinde, 
bahse konu 25 Eylül 2008 tarihli belgeyi kendisinin hazırladığını, burs verilecek öğrencileri 
ÇYDD yönetim kurulu olarak birlikte belirlediklerini beyan etmektedir.  

Bu durum, Ayşe YÜKSEL’in ifadesindeki “YÖDER LİSTELERİNDE İSMİ 
GEÇEN BAZI ÖĞRENCİLERE ÇYDD TARAFINDAN BURS VERİLİP 
VERİLMEDİĞİNİ BİLMEDİĞİ” ŞEKLİNDEKİ BEYANLARIYLA ÇELİŞMEKTEDİR.  

Şahıstan ele geçirilen dijital veriler içerisinde bulunan “geleceğin doktorları 
projesi.doc” isimli word belgesinde “ÇYDD-GLAXO İŞBİRLİĞİ TIP 
ÖĞRENCİLERİNE BURS DESTEĞİ ÇYDD VAN ŞUBESİ BURSİYER ÖĞRENCİ 
LİSTESİ YYÜ TIP FAKÜLTESİ” başlığı altında; YÖDER listelerinde ismi bulunan, 
Özgür Emre POLAT, Cengiz GÜNAY ve Sinan GÜLŞEN isimli şahısların da isminin 
bulunduğu görülmüştür. Bu şahısların PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA FAALİYET 
GÖSTERMEKTEN SUÇ KAYITLARININ BULUNDUĞU tespit edilmiştir. 

 Yine bahse konu listede, YÖDER listelerinde ismi bulunan Abid KARAGÖZ, 
Ahmet Serkan AYDIN, Hanifi BARAN, Zülfü AKŞİT, Cafer Ali KÜÇÜKYILMAZ, 
Derya ÇAĞIRAN, Özlem İÇEN, Fırat KAYA, Erhan BOZBOĞA, Adem KILIÇ ve 
Fevzi MEŞE’nin de isimlerinin yazılı olduğu görülmüştür.  

Yine şahıstan ele geçirilen dijital veriler içerisinde bulunan “burslu öğrenciler 
listesi.xls” isimli Excel dosyasında 103 kişilik burs listesi olduğu görülmüştür. Bahse konu 
listede YÖDER listelerinde ismi bulunan, Dilan BEKTAŞ, Zübeyde FİDANCI, Mahmut 
ÖZDEMİR, Şermin CAN, Ali KILIÇ, Veysi ÇELİK, Remzi METE, Semra YILDIZ, 
Murat DEMİR, Reyhan TURGUT ve Nevzat ENGİN’in de isimlerinin yazılı olduğu tespit 
edilmiştir. Bu şahıslardan; Nevzat ENGİN isimli şahsın PKK Terör Örgütü adına faaliyet 
yürütmekten suç kaydının ve 22-06.2005 günü Van ili Bostan içi beldesinde, güvenlik 
güçleri ile girdikleri çatışmada öldürülen şahısların defnedilmesi sırasında meydana 
gelen olaylarla ilgili olarak hazır edilmesinin bulunduğu ayrıca PKK Terör Örgütü adına 
yasadışı olaylarına katıldığı tespit edildiğinden halen Van Emniyet Müdürlüğünce arandığı, 
Murat DEMİR ve Reyhan TURGUT isimli şahısların ise PKK Terör Örgütü adına 
faaliyet yürütmekten suç kayıtlarının bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yine şahıstan ele geçirilen dijital veriler içerisinde bulunan ve burs listesi olduğu 
anlaşılan “ÇYDD 2008.doc” isimli word belgesinde, “2008-2009 Öğretim Yılı ÇYDD 
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Bursiyer Öğrenci Listesi” başlığı altında, YÖDER listelerinde ismi bulunan, Erhan 
BOZBOĞA, Mahmut ÖZDEMİR, Remzi METE, Ahmet Serkan AYDIN, Yasin 
SEZGİN ve Abid KARAGÖZ’ün de isimlerinin yazılı olduğu görülmüştür. 

 Yine şahıstan ele geçirilen dijital veriler içerisinde bulunan “ÇYDDKoordinatörlük” 
isimli word belgesinde “Ali YİĞİT Matematik 0536 8813230” şeklinde ibareler olduğu 
görülmüştür. Ali YİĞİT isimli şahsın kullanımında olduğu belirtilen 0536 881 3230 numaralı 
telefonun kaydına bakıldığında; Van Emniyet Müdürlüğünün YÖDER listeleri ile ilgili olarak 
verdiği cevabi yazısında ismi bulunan ve 2 adet yasadışı PKK/KONGRA-GEL terör 
örgütü adına faaliyet göstermekten kaydı bulunan Ali YİĞİT isimli şahısla kimlik 
bilgilerinin uyuştuğu görülmüştür. Yine Van Emniyet Müdürlüğünün yazısında Ali YİĞİT 
isimli şahsın; 21.22-06.2005 günü Van İli bostan içi beldesinde, güvenlik güçleri ile girdikleri 
çatışmada öldürülen şahısların defnedilmesi sırasında meydana gelen olaylar, görüntü 
inceleme tutanağı, müdafi huzurunda ifade alınması, nüfus kayıt örnekleri alınarak evrakların 
ikmalen gönderilmesi istenildiğinden dolayı halen arandığı belirtilmektedir. 

Ayşe YÜKSEL’den ele geçirilen dijital verilerdeki burs listelerine bakıldığında ÇYDD 
tarafından YÖDER mensubu birçok üniversite öğrencisine burs verildiği, bu şahıslardan 
bazılarının PKK Terör Örgütü adına faaliyet göstermekten suç kaydının bulunduğu, 
YÖDER mensubu öğrencilere ÇYDD tarafından burs verilmesinin Ayşe YÜKSEL 
tarafından organize edildiği açıkça anlaşılmaktadır. 

Ayşe YÜKSEL, ifadesinde her ne kadar YÖDER’in yasal sivil toplum kuruluşu 
olduğunu beyan etmişse de, 2001 yılından beri Van 100.Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi 
olarak görev yaptığı hatta bir dönem Rektör Yardımcısı da olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda YÖDER ve PKK Terör Örgütü arasındaki bağı bilmemesi hayatın 
olağan akışına aykırıdır.  

Dikkat çeken bir diğer hususta YÖDER listesinde ismi olup da ÇYDD’den burs 
aldığı anlaşılan öğrencilerin hemen hemen tamamının Ayşe YÜKSEL’in görev yaptığı 
TIP Fakültesi öğrencileri olmalarıdır. Bu durum YÖDER’e üye olan öğrencilerin 
ÇYDD’den burs almasının Ayşe YÜKSEL tarafından organize edildiği hususunu 
desteklemektedir. 

Bütün bunlardan hareketle, Ayşe YÜKSEL’in, PKK Terör Örgütünün Van 100.Yıl 
Üniversitesindeki yapılanması olan YÖDER’e üye bazı öğrencilerin isimlerini ÇYDD Genel 
Merkezine göndererek burs aldırılmasını sağladığı, bu şekilde PKK Terör Örgütüne müzahir 
olan bu öğrencileri Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün amaçları doğrultusunda kullanmayı 
planladığı anlaşılmaktadır. 

 Ele geçen tüm bilgi,belge,dokümanlar,tespit edilen iletişim tutanakları birlikte  
değerlendirildiğinde Şüpheli Ayşe YÜKSEL’in Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı olarak 
faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından,  
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Şüpheli Ayşe YÜKSEL’in eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör örgütü  üyesi  
olmak suçundan TCK’nın 314/2, 

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

 

 5-Şüpheli Fatma Nur GERÇEL 
Savcılık beyanı; 
Yaklaşık 37 yıldan beri serbest avukatlık yaptığını, ÇYDD’nin genel sekreteri 

olduğunu, Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfının yönetim kurulu üyesi ve yazmanı 
olduğunu, yaklaşık 15 yıldan beri sivil toplum kuruluşlarında görev aldığını, 
 Ayşe YÜKSEL’i ÇYDD’nin yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle tanıdığını, 

Ferhat ŞENATALAR’ı ÇYDD derneğine bağış yapan, projelerinde yer alan birisi 
olarak tanıdığını,  

Halime Filiz MERİÇLİ’yi hem derneğin yönetim kurulu üyesi, hem de TÇYDV’nin 
başkanı olması sebebiyle tanıdığını,  

Hamdi Gökhan ECEVİT’in vakfın mütevelli heyeti üyesi olduğunu, 
Perran YORGANCIGİL’in ÇYDD'nin genel saymanı ve yönetim kurulu üyesi 

olduğunu, 
Gülser ARPASLAN’ın derneğin Bakırköy Şube başkanı olduğunu,  
Oya Ediz ADALI’nın derneğin Beyoğlu Şube başkanı olduğunu,  
Recep Altan ERASLAN’ın derneğin Erenköy Şube başkanı olduğu, 
Sevtap Sema MURAT’ın derneğin Zeytinburnu Şube başkanı ve genel merkez 

yönetim kurulu yedek üyesi olduğunu, 
Ersin AŞLAMACI’ın derneğin Şişli Şube başkanı olduğunu, 
Güner MİNKARİ’nin derneğin Merter Şube başkanı olduğunu,  
Ali Naci KILIÇ’ın Kağıthane Şube başkanı olduğunu, 
Şeyda EŞSİZ’in derneğin Pendik Şube başkanı olduğunu,  
Şükriye VARLIK’ın derneğin Avcılar Şube başkanı olduğunu, 
Belkız BAĞ’ın derneğin şube üyelerinden birisi olduğunu, ne üyesi olduğunu 

hatırlayamadığını, 
Nursel GÜLTER’in derneğin Halkla ilişkiler birimini yöneten gönüllü kişi olduğunu,  
Osman KARADUMAN’ın derneğin yönetim kurulu üyesi olduğunu,  
Cihan DEMİRCİ’nin derneğin Merkez yönetim kurulu üyesi olduğunu,  
Eda YAKMAZ’ın vakfın evinde kalan öğrencilerden birisi olduğunu bildiğini,  
Türkan SAYLAN’ın ÇYDD'nin genel başkanı olduğunu,  
Gülseven YAŞER’in ÇEV'in başkanı olduğunu bildiğini, Bir iki toplantıda bir araya 

geldiklerini, ancak diyaloglarının olmadığını, 
Yaşar YAŞER’in Gülvesen YAŞER’in eşi olduğunu bildiğini, tanışıklığının 

olmadığını, 
Ergenekon ve Lobi isimli dokümanlardan bilgisinin olmadığını, içinde bulunduğu sivil 

toplum örgütlerinin tüm faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde eğitim odaklı yürüttüğünü, 
farklı amaçlarla derneğin faaliyet göstermesinin, farklı amaçlara hizmet etmesinin söz konusu 
olmadığını, 

Sivil toplum kuruluşlarından Atatürkçü Düşünce Derneği ile zaman zaman şubeler 
bazında bir kısım ortak çalışmalarının, ortak açıklamalarının olduğunu, ancak bunların 
tamamen yasal zeminde yasal amaçlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini, diğer vakıf ve 
derneklerle ortak her hangi bir çalışma yapılmadığını, yapılan çalışmaların tamamının karar 
defterlerinde yazılı olduğunu ve denetime açık olduğunu, 
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“Dinamik Ulusal Güç Birliği Kuvvayi Milliye Cephesi” isimli dokümanı duymadığını, 
dokümanda bahsi geçen hususların dernek ve vakfın amaçları ile örtüşmediğini, yapılan 
çalışmaların tamamen yasal çerçevede olduğunu, 

“DİNAMİK – ULUSAL GÜÇ BİRLİĞİ” “KEMALİST HAREKET” ve “DEVLETİN 
YENİDEN YAPILINDIRILMASI” isimli dokümanı duymadığını, dernek olarak çalışmalarını 
titiz bir şekilde yasal amaçları gerçekleştirmek üzere yürüttüklerini, bu dokümanlar ile tespit 
edilen projelerin kendilerinin gıyabında yapıldığını, kendilerinin hiçbir katkılarının 
olmadığını, kendisinin bilgi sahibi olmadığını, 
 ÇYDD’nin amacının eğitim çalışmalarını desteklemek olduğunu, bu yönde ihtiyaç 
sahibi her kesimden öğrenciye burs verdiklerini, Kaymakam ve Valiler tarafından tespit 
edilen ihtiyaçlar doğrultusunda okullar yaparak devlete teslim ettiklerini, bu faaliyetleri 
finanse etmek için sponsor bulup, düzenlenen ortak kampanyalarla elde edilen geliri bu 
projelerde kullandıklarını, yasal olarak izinli toplumsal etkinliklere, mitinglere katıldıklarını, 
bu etkinliklerin koordinasyonunda kendisinin görev almadığını, 
 Türkan SAYLAN’ın başkan olarak, Filiz MERİÇLİ ve Nihal KIZIL başkan 
yardımcıları, Perran YORGANCIGİL, Av. Ali GÜRBÜZ, Cihan DEMİRCİ, Gülsüm 
ÖZAKIN ve kendisinin yönetim kurulunda üye olarak görev yaptıklarını,  

Cumhuriyet Çalışma Grubu hakkında bilgi sahibi olmadığını,  
Ulusal Birlik Hareketi, STK platformunu duyduğunu, buralarda herhangi bir görevinin 

olmadığını, farklı konularda ortak açıklama yapmak üzere derneğe teklif getirdiklerini ancak 
kendilerinin de dernek olarak taleplerine cevap vermediklerini,  

Gökhan ECEVİT, Pervin OLGUN, Deniz BANOĞLU' nu bu platformların yöneticisi 
olduğunu duyduğunu, detaylı bilgi sahibi olmadığını, ÇYDD’ nin bu platformlara üye 
olmadığını, bu platformların oluşturulmasında kimlerin telkini yada yönlendirmesi olduğuyla 
ilgili bilgisinin olmadığını, 
 Şüpheliler Mehmet Şener ERUYGUR ve Ahmet Hurşit TOLON’ dan ele geçirilen 
dijital veriler içerisinde; CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU başlıklı sunumlar ve bu 
konular ile ilgili yapılan çalışmalardan bilgisinin olmadığını, ÇYDD olarak böyle bir çalışma 
içerisinde yer almadıklarını, 
 Yine Mehmet Şener ERUYGUR ve Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen 
“Cumhuriyet Çalışma Grubu Devre Raporu-12 19 Şubat 2004” başlıklı sunumda 28 Ocak 
2004 Çarşamba günü Ankara ilinde ziyaret edilen bir kısım şahısların isminin belirtildiği, bu 
isimler arasında Pervin OLGUN (ÇYDD)’ninde bulunması sorulduğunda; PERVİN 
OLGUN'un ÇYDD'nin yönetim kurulu üyesi olup olmadığını hatırlayamadığını, bu kişinin 
Cumhuriyet Çalışma Grubu denilen oluşumla ilgili olarak herhangi bir faaliyetinin olup 
olmadığını bilmediğini, 

Bir dönem derneğin üyesi olduğunu, daha sonar istifa ettiğini, düzenlenen Cumhuriyet 
Mitinglerini dernek olarak yasalara uygun bulunduğundan desteklediklerini,  bu 
organizasyonlar sırasında herhangi bir kişi yada grup tarafından derneğe yönelik bir talimat 
yada yönlendirmenin söz konusu olmadığını, dernek yönetiminin hür iradesi ile yasal 
çerçevede katıldıklarını, 
 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak kimlere hangi koşullarda burs verildiği 
sorulduğunda; 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak Kaymakam ve Valiler tarafından bildirilen 
ihtiyaç sahibi öğrencilerin gerekli belgeleri ile genel merkez yönetim kurulu tarafından 
değerlendirildiğini, şartları uygun olanlara burs verildiğini, Derneğin kendi hedefleri 
doğrultusunda tüzüğüne uygun olarak burs verdiğini, aynı şartlarda dernek şubelerinin de 
gerekli incelemeleri yaptıktan sonra şartları uyan öğrenciye burs verdiklerini, burs verilirken 
çok ciddi araştırmaların yapıldığını, öğrencilerin titizlikle incelendiğini, 

ÇYDD’nin saymanlığını yapmadığı için kaç tane hesabının olduğuyla alakalı ayrıntılı 
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bilgi sahibi olmadığını, ancak fazla sayıda hesap olduğunu bildiğini, 
PKK Terör Örgütü mensuplarına ve DEV-GENÇ militanlarına burs verilmesi, Dünya 

Kiliseler birliği gibi yabancı kuruluşlardan para yardımı alması konusu sorulduğunda; Bu tür 
söylentilerin basında da yer aldığını, ancak ÇYDD’nin tüm faaliyetlerini denetime açık ve 
yasalara uygun olarak yürüttüğünü, bu tür iddiaların gerçek dışı olduğunu, 

Muhittin Erdal ŞENEL’den ele geçirilen dokümanda, “Çağdaş Eğitim Vakfı ile 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin Dünya Kiliseler Birliği ile ortak hareket ederek 
misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğu”, “ÇYDD başkanı Prof. Dr. Türkan SAYLAN ve 
derneğinin birçok kişi ve kurumdan bağış adı altında para topladığı” konusu sorulduğunda; 

Bu tür dedikoduların her zaman yapıldığını, ÇYDD ve TÜRKAN SAYLAN aleyhinde 
haberler üretildiğini, 1999 yılı Adapazarı depreminden sonra ÇYDD’nin misyonerlik 
faaliyetleri yürüttüğü, gelen yardımları usulsüz kullandığı iddiası ile açılan kamu davası 
Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesinde beraat ile sonuçlandığını,  
 Bir gösteri sırasında molotof kokteyli atan grup içerisinde yakalanan Yeliz PADİR’in 
alınan ifadesindeki ÇYDD’nin, PKK’lı olduğunu bildiği birçok öğrenciye burs verdiğini, PKK 
faaliyetlerini dolaylı yoldan destek verdiğini, doğu kökenli olan ve öğrenci evi tutan kişilere 
ücretsiz eşya yardımı yapılması ile ilgili konular sorulduğunda;  

Bu beyanları kabul etmediğini, Yeliz PADİR isimli şahsı tanımadığını, yasa dışı örgüt 
ile bağlantılı kişilere bilerek burs verilmesinin söz konusu olamayacağını,  

25.09.2008 günü 155 İhbar Hattına mail ile ihbar gönderen Rızgar KAYA isimli 
şahsın gönderdiği ihbardaki, araç yakma ve molotof atma eylemlerine katılan bazı 
öğrencilerin ÇYDD’den özel olarak burs almaları, bu şekilde birçok öğrenciye burs verilmesi 
iddiaları ile ilgili olarak bilgisinin olup olmadığı sorulduğunda; 

Kendisinin bu konuda bilgi sahibi olmadığını, yasadışı örgüt ile bağlantılı olan bir 
kişiye derneğin bilerek burs vermesinin söz konusu olamayacağını, 

Tape No: 11701, 24.10.2008 günü Saat:16:24’de Nihal ile yapmış olduğu telefon 
görüşmesi ile ilgili olarak, Nihal isimli şahsın kim olduğu ve aralarındaki irtibat 
sorulduğunda; Nihal isimli şahsın Nihan KIZIL olduğu, bu kişinin yönetim kurulu üyesi 
olduğu, dernek ve dernek başkanı hakkında yazılan asılsız yazılar ile ilgili ne yapılacağı 
konusunda fikir sorduğunu, görüşmenin bununla ilgili olduğunu, 

Tape No: 11730, 05.04.2009 günü Saat:18.01’de Çiğdem ve Osman ile yapmış olduğu 
telefon görüşmesi ile ilgili olarak, Çiğdem ve Osman isimli şahıslar ile arasındaki ilişki 
sorulduğunda; Çiğdem DİLBER, kendisinin bir akrabasının eşi olduğunu, Konya’da gördüğü 
bir olumsuzluğu ilgilenmesi için kendisine aktardığını, 
 ÇYDD’nin öğrencilere destek olmak amacıyla yurt açma projelerinin olduğunu, ancak 
ev açma gibi bir projesinin olmadığını, 
 Hamdi Gökhan ECEVİT’in TÇYDV’nin mütevelli üyesi olduğunu, 
 Ömer Sadun OKYALTIRIK isimli şahsı tanımadığını ve bu kişilerle herhangi bir 
irtibatının olmadığını, 
 Ata Evleri dokümanından, projesinden ve Gülseven YAŞER’den el konulan 
“Cumhuriyet Evleri” isimli dokümandan bilgisinin olmadığını, 
 Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’nın eğitim amaçlarında kullanılmak üzere 
bağışlanmış iki adet evinin olduğunu, bu evlerin bir tanesinin Fatih’te diğerinin 
Kozyatağı’nda olduğunu, bu evleri bağışlayan kişilerin, bu evlerin, öğrencilerin barınması 
amacıyla kullanılması şartıyla, bu bağışı yaptıklarını, Yakın olması sebebiyle Kozyatağındaki 
evi Kadıköy şubesinin, Fatih’teki evi de Fatih şubesinin değerlendirdiğini, bağış olarak gelen 
eşyalar ile bu evler tefriş edildiğini, Seçilen öğrencilerin bu evlere yerleştirildiğini, kalan 
öğrencilerin çevreye rahatsızlık verdiği şikayeti ulaşınca, buradaki düzenin sağlanması 
açısından yönerge şeklinde bir şey kaleme alındığını, söz konusu yönetmeliğin bu olduğunu, 

Bu evlerde kalan öğrencilerin dernek ile doğrudan bir bağlantılarının olmadığını, 



	   208	  

Gelen şikayetler üzerine Kozyatağındaki evin kullanıma kapatıldığı, El konulan yönetmeliğin 
Fatihte bulunan ev ile ilgili olduğunu, 

Şüpheli Eda YAKMAZ’dan ele geçirilen “TÇYDV Evlerinde Kalma Yönetmeliği” 
başlıklı dokümanla ilgili olarak TÇYDV’nin açılımının ne olduğu sorulduğunda; TÇYDV’nin 
açılımının Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı olduğunu, 

Tape No: 11713, 07.01.2009 günü Saat: 11.42 de Leyla S. ile yapmış olduğu telefon 
görüşmesi ile ilgili olarak; Leyla S.’nin vakfın yönetim kurulu üyesi olduğunu, Öğrenci evi 
ile ilgilenen kişi olduğunu, Fatihte bulunan evde kalan EDA isimli öğrencinin birlikte kaldığı 
arkadaşlarıyla olan sorunlarını konuştuğunu, 

Görüşmede geçen EDA’nın ÇYDD evinde kaldığını söyleyen Eda YAKMAZ olup 
olmadığı sorulduğunda; Tam olarak hatırlayamadığını, ancak EDA isimli şahsın hukuk 
fakültesi öğrencisi olduğunu, 

Yine görüşmede Leyla isimli şahsın telefonda fazla detaya girilmemesi hususunda 
uyarıda bulunması ve Görüşülen konunun telefonda konuşmak istememesinin sebebi 
sorulduğunda; Leyla isimli şahsın çok yorgun olduğunu ve gençler arasındaki sorunları çok 
fazla konuşmak istemediği için öyle konuşmuş olabileceğini, 

Tape No: 11717 08.02.2009 günü Saat: 20.52 de Leyla S. ile yapmış olduğu telefon 
görüşmesi ile ilgili olarak, Görüşmede Leyla isimli şahsın bahsettiği konu ve Özkan AKYOL 
ve Halil DEMİR isimli şahıslarla ilgili konulara neden müdahil olduğu sorulduğunda; 

LEYLA S. ile Kozyatağında kalan öğrencilerin sorunlarını konuştuklarını, ÖZKAN 
AKYOL ve HALİL DEMİR’in burada kalan çocuklar olduğunu, 

Tape No: 11707 09.02.2009 günü Saat:09:16’da Leyla S. ile yapmış olduğu telefon 
görüşmesi ile ilgili olarak; Kozyatağındaki evde kalan öğrencilerin kendi aralarında yaşanan 
sorun ile ilgili görüşme olduğunu, 

Tape No: 11726 13.03.2009 günü Saat: 14.04 de Özkan AKYOL ile yapmış olduğu 
telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Zafer POLAT’ın vakfın mütevelli heyeti üyelerinden 
olduğu, öğrenciler ile ilgili görüşmeleri takip ettiğini, Kozyatağında kalan öğrencilerin 
sorunları ile ilgili görüşme olduğunu, Fatih ve Kozyatağı dışında vakıf ve dernek olarak 
yardımcı oldukları öğrenci evi olmadığını, bu evler ile ilgili çalışmaların vakfın karar 
defterinde yazılı olduğunu,  

Tape No: 11732 06.04.2009 günü Saat: 10.04 de Aşkın ile yapmış olduğu görüşme ile 
ilgili olarak; Aşkın YAŞAR isimli şahsı avukat bir arkadaşı olduğunu, görüşmenin aldıkları 
bir vekalet ile ilgili olduğunu, 

Kullanımında bulunan ikamette yapılan aramada bulunarak el konulan, (1) Adet 
üzerinde “1478 ve Ali YAPAR, Şırnak hatırası 13.10.1991 Erkan ŞEHMAN” ibareli 
helikopter parçası olduğu değerlendirilen demir parçası, (1) Adet içi boşaltılmış el bombası, 
(1) Adet “MKE” MOD 47 KFMKE-1-6.3.87 İbareleri yazılı el bombası maşasının kime ait 
olduğu sorulduğunda,  

Aynı evi paylaştığı, arkadaşı olan Bedir SEFEROĞLU’nun televizyon muhabiri 
olduğunu, Kanal D’de çalıştığını, şimdi emekli olduğunu, bu eşyaların Bedir 
SEFEROĞLU’na ait olduğunu, çekim yaptığı sırada hatıra olarak yanına aldığı eşyalar 
olduğunu, dilekçe vererek bu eşyaların kendisine verilmesini talep ettiğini, 

Yine ikametinde yapılan aramada bulunarak el konulan 1’den 74’e kadar 
numaralandırılmış dokümanlarda, 

(1) Adet Nur ÖZEREN adına düzenlenmiş lacivert renkli “Kadın Büyük Mason 
Locası” ibareli kimlik kartı ve çok sayıda Masonluk ile alakalı dokümanlar bulunması ile 
ilgili olarak, 

Bahse konu adına düzenlendiği anlaşılan “Kadın Büyük Mason Locası” kimlik kartını 
kendisine ait olduğunu, Eski eşinin MASON olduğunu, kendisinin de bir süre Kadın Büyük 
Mason Locasına üye olduğunu, 
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İkametinde yapılan aramada bulunarak el konulan ve açma tutanağında belirtilen 
doküman ve dijital malzemelerin Bedir SEFEROĞLU’na ait olduğunu, 

Kendisinin yasadışı herhangi bir oluşum ile bağlantısının olmadığını, yapılan 
suçlamalar ile ilgisinin olmadığını, yasala çerçevede sivil toplum çalışmaları dışında herhangi 
bir faaliyetinin olmadığını beyan etmiştir. 

 
Elde Edilen Deliller ve Doküman İnceleme Sonuçları : 

 Şüpheli Fatma Nur GERÇEL’in Sarıyer İlçesi Darüşşafaka 7.Gazeteciler Sitesi 
A/2 D:3 sayılı ikametinde yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan 
incelemesinde;  

(577) ’den (581)’e kadar numaralandırılmış dokümanlarda; Gazete ismi başlığı altında 
ulusal gazetelerde yazı yazan köşe yazarları hakkında kişisel özellikleri, yerli-yabancı  güç 
odakları ile ilişkileri, kimlerle irtibatlı olduğu, yetenekleri,siyasi düşünceleri ile ilgili “Bir çok 
dönmüş maocu gibi İngiltere ve İsrail etkisi altındadır, Patronu adına ilişki düzenleme ve 
spekülasyon yapma konusunda ustadır, Eski maocu, yeni liberal. Laikliği savunarak laiklik 
ve Atatürkçülüğe zarar veren isimler kategorisinde, Patronunun ekonomistidir, Türkiye'nin 
krema tabakasının ekonomistlerinden . Alman ve Fransız servislerinin etkisi yazılarından 
görülebiliyor. Dezenformasyona yakın isimlerden” şeklinde değerlendirmelerin yer aldığı 
notlar olduğu anlaşılmaktadır. 

(920)’ den (932)’ ye kadar numaralandırılmış (13) Adet dokümanda; 

(923) ile numaralandırılmış bilgisayar çıktısı dokümanda; “Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği Susurluk Şubesi Faaliyet Raporu”  başlığı altında,  

 “01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında ÇYDD Yönetim Kurulu faaliyet 
raporudur. 

 -Etkinlikler 

 1-24.01.2008 günü ADD ile birlikte Uğur MUMCU’yu anma prgramına katılım 
sağlanması, 

 2- 8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü nedeniyle ADD ile birlikte kutlanmış 
Atatürk anıtına çelenk konulmuştur. 

 3-Derneğimizin açık tutulabilmesi amacı ile Pazertesi günleri yapılmasına karar 
alınmış ve değişik kesimlerden kişileri derneğe gelmesi sağlanmıştır. 

 4- Üç öğrenciye burs verilmeye devam edildi.” yazdığı ve yazının alt kısmında, 
Başkan ve üyelerinin isimleri ve imzaların bulunduğu fotokopi olduğu, 

 (1300)’den (1309)’a kadar numaralandırılmış, “İşçi Partisi Genel Başkanlığı” antetli, 
16 Kasım 1996 tarihli Bilgisayar çıktısı dokümanların içeriğinde; “İP Genel Başkanı 
Perinçek: Çiller Örgütü, suç tanıklarını bir bir öldürtüyor” başlıklı belge olduğu ,  
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 (1296)’dan (1298)’e kadar numaralandırılmış 24 Kasım 1996 tarihli dokümanlardaki 
Yalçın KÜÇÜK tarafından yazıldığı belirtilen “DÜŞÜK YOĞUNLUKLU SAVAŞ” başlıklı 
yazı olduğu ,  

(270)’den (286)’ya kadar numaralandırılmış ve (667)’den (683)’e kadar 
numaralandırılmış, “ÖZEL” ibareli, “ANDIÇ” başlıklı, Ekim 2006 tarihli, GNku. Gensek. 
İletişim D.Bşk.lığından Gnkur. 2. başkanlığına gönderildiği belirtilen, “Akredite basın 
kuruluşlarının son dönem yayın politikalarında, sahiplik yapılarında yazar kadrolarındaki 
değişiklikler” konulu yazı olduğu 

 (1602)’den (1607)’ye kadar numaralandırılmış “13 Ekim 1982 tarihli, “GİZLİ” 
ibareli, daktilo ile yazılmış dokümanlarda, “Genelkurmay Başkanlığı 2. Ordu ve Sıkıyönetim 
komutanlığından Mit Müsteşarlığına hitaben yazılan, “Türkiye ve özellikle İstanbul’daki Gizli 
Ermeni Faaliyetleri” konulu, 2. Ordu ve Sıkıyönetim Kurmay Başkanı Tümgeneral Dursun 
PEKEL imzalı üst yazı fotokopisi ve ekinde “Paşam” hitabıyla başlayan isimsiz ve imzasız 
daktilo ile yazılmış ihbar mektubu olduğu, 

(709)’dan (711)’e kadar numaralandırılmış dokümanlar ile (712)’den (714)’e kadar 
numaralandırılmış dokümanların, “ANDIÇ” başlıklı, “GİZLİ” ibareli, Kasım 2006 tarihli, 
Gnkur.Gensek.liğinden Gnkur II nci Bşk.na hitaben yazıldığı belirtilen, “Akradite Basın ve 
Yayın Organları Yeniden Değerlendirilmesi” konulu yazı olduğu,  

 (1187)’den (1250)’ye kadar numaralandırılmış, her sayfasında “GİZLİ” ibaresi 
bulunan rapor içeriğinde; 

 “Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hazırlanmış, 21.06.2002 tarihli (5) sayısı 
verilmiş, 11 adet eki bulunan” rapor olduğu, 

 (1281)’den (1289)’a kadar numaralandırılmış “GİZLİ” ibareli daktilo yazısı 
dokümanların; 

 Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden DGM Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılmış, 
10.06.1994 tarihli, “Halit Demir ve (10) arkadaşının gönderildiği” konulu, 2.Sınıf Emniyet 
Müdürü Ülkü MERT imzalı üst yazının fotokopisi olduğu, 

 (1290) ve (1291) sayıları ile numaralandırılmış, “GİZLİ” ibareli daktilo yazısı 
dokümanların; 

 Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden DGM Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılmış, 
08.06.1994 tarihli, “Kemal ÖZVEREN ve (5) arkadaşının gönderildiği” konulu, 2.Sınıf 
Emniyet Müdürü Ülkü MERT imzalı üst yazının fotokopisi olduğu, 

 (1293)’den (1295)’e kadar numaralandırılmış daktilo ile yazılmış dokümanların, 
“ÇOK GİZLİ” ibareli 30 Nisan 1984 tarihli Kemal HORZUM ve Ahmet TURGUT (Kürt 
Ahmet) konusuyla yazılmış, bu şahıslar hakkında istihbari bilgiler içeren yazılar olduğu,  
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Şüphelinin Gene Sekreteri olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel 
Merkezinin Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Şimal Sokak No:10 sayılı yerde yapılan arama 
bulunarak el konulan dokümanlardan; 

 (61)’den (68)’e kadar numaralandırılmış, kendi içerisinde 1’den16’ya kadar sayfa 
numarası verilerek kitapçık haline getirilmiş dokümanın yapılan incelemesinde;  

İlk sayfasında; “LAİK CUMHURİYET VE GERÇEK DEMOKRASİ YOLUNDA 
YENİDEN AYDINLANMA HAREKETİ İÇİN SORULAR” ibaresinin olduğu; bu 
dokümanın ilk sayfasında paraflanmış ve zımbalanmış not kâğıdının üzerinde el yazısı ile 
“Mehmet Kunt mehmetkunt@hotmail.com 0538579….” ibarelerinin olduğu, kitapçığın 
içeriğinde;  

 

“ZORLU SORUNLARA ZOR SORULAR” başlığı altında;  

………………………. 

5-Bugünkü iktidarla Türkiye’nin sorunlarını çözme olanağı var mıdır? 

6-“Ülkede demokrasi var, parlamentoda halkın oylarıyla seçilmiş iktidar ve muhalefet 
milletvekilleri var!” diyerek her şeyi oluruna bırakıp, KARŞI DEVRİM İLE 
MÜCADELEYİ AKLIMIZA GETİRMEMELİ MİYİZ? 

…………………………. 

10-Yukarıdaki 7. 8. ve 9. sorulardan birine yanıtınız “evet” ise; Türkiye’nin, karşı 
karşıya bulunduğu yakın tehdit ve tehlikelerden kurtulmak için yeni seçimlere kadar 
(yani 4-5 yıl daha) BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜ VAR MIDIR? 

 ……………………….. 

 13-Halk kesimlerinin köklü dönüşüm projelerine katkı sağlamaları ve bu konuda 
atılacak adımları destekleyebilmeleri için ne gibi örgütlenme biçimleri düşünülebilir?  

 (KANAL TÜRK TELEVİZYONUNDA TUNCAY ÖZKAN “BİZKAÇKİŞİYİZ” 
İLE BÜYÜK BİR HALK HAREKETİ YARATILMASININ KIVILCIMLARINI 
ÇAKIYOR! Bu hareketin bütün örgütler, kuruluşlar, oluşumlar, internet grupları ve yurttaşlar 
tarafından her türlü konuda; bilimsel, fikirsel katkı da sağlanarak desteklenmesi önemlidir.  

 Başta C.  Gazetesi ve K. Televizyonu olmak üzere birkaç yurtsever basın yayın kuruluşu 
halkı içinde bulunulan duruma uyandırma, harekete geçirme konusunda büyük bir işlev yerine 
getirmektedirler. Bu kuruluşların çeşitli kesimlerden yurttaşlarca yoğun destek görmesinin de 
önemi büyüktür.) 

İKİNCİ AYDINLANMA DÖNEMİNE DOĞRU... 

15-HAREKETİN PLANLANMASI önemli midir? 
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(Öncelikle, bütün aydınlık güçlerin başta akademisyenler olmak üzere konuya zihnen 
hazırlıklı olması yaşamsal bir öneme sahiptir. Hareketin sadece bir kesime, hele yaptırım 
gücü olduğu için ön planda yer alacak zinde gücün sırtına yüklenmesi ve makro ölçeklerdeki 
hazırlıklar ve planlamalar yapılmadan gerçekleştirilmesi GEÇMİŞ DENEYLERDEN de 
çok iyi bilindiği üzere yarardan çok zarar getirebilir.)  

16-Hareketin zamanlaması önemli midir? 

17-Bu zamanlamanın, hareketin başarıya ulaşmasında toplumun bir kısmının 
siyasi yapıyı değiştirme kararlılığının yeterli olması açısından da önemi var mıdır? 

(27 MAYIS GENÇ SUBAYLAR TARAFINDAN BAŞLATILMIŞ BİR 
DEVRİMDİ. Başta Atatürkçü akademisyenler olmak üzere toplumun geniş kesimlerini 
temsil eden bir kurucu meclis ile çağdaş bir anayasa yapılması sağlanmıştı... Hiçbir halk 
kesiminden de bu devrime karşı bir hareket gelmemişti!... Ama günümüzün iktidar 
uygulamaları toplum içinde bir fay hattı da yaratmaya başladığından kanser vücudu 
sarmadan müdahale önem taşımaktadır!...) 

18-Hareket kimler tarafından desteklenmelidir? 

(Hareketin, iktisatçı ve hukukçulardan, felsefeci, sosyolog, psikolog, teologlara kadar 
akademik dünyanın her bilim dalından insanı ve başta yurtsever iş adamları olmak üzere 
toplumun bütün aydınlık kesimleri tarafından omuzlanması önemlidir.) 

…… 

22-Hareket sonrası için başka ülkelerle yardımlaşma ve işbirliği planlanabilir mi? 

23-Hareketin gerekçesinin dünya kamuoyuna açıklanması gereği var mıdır?  

(Mustafa Kemal gibi bir dahinin mirasçıları olarak hiçbir ülke ile kıyaslanmak ve 
kimseye hesap vermek durumunda olmadığımız ama ülkemiz gerçeklerini dünya kamuoyuyla 
paylaşmak istediğimiz belirtilebilir. Bu konu için özel elçiler de görevlendirilebilir. Böylece 
Atatürk düşmanı 2.Cumhuriyetçilerin, vatan hainlerinin ve meczupların dünya 
kamuoyunu yanıltacak beyanlarının da önü kesilmiş olur.)  

24-Hareketin gerekçesinin ülke kamuoyuna açıklanması gereği var mıdır?  

(“Bu demokrasiye karşı yapılmış bir müdahaledir. Siyasi rejim olağan akışına 
bırakılsaydı, biz iktidara gelip herşeyi düzeltecektik...” yollu vaveylanın önünün kesilmesi 
için hareketin gerekirlik gerekçelerinin sistematize edilmesinde ve siyasetçiler tarafından 
nelerin yapılabilecekken yapılmadığının dökümünün çıkarılmasında yarar vardır.) 

25-Yobazların kışkırtmalarına karşı nasıl önlemler alınabilir?  

Atatürkçü aydınlardan oluşan bir ‘Din İşleri Yüksek Kurulu’ oluşturulması 
planlanabilir. İbadet özgürlüğünde en ufak bir kısıntının olmadığı ve olmayacağı 
yobazlara da göz açtırılmayacağı ve halkı zehirlemeye dönük her türlü yobazca 
davranışın cezalandırılacağı duyurulabilir.) 
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26-Dinde reform yapılabilir mi?  

Tanrıya ulusal dilde ibadet konusu ele alınabilir. İmam Hatipler sadece İlahiyat 
fakültelerine öğrenci vererek tedricen kapatılabilirler.  

27-Diyanet İşleri için neler düşünülebilir? 

(Diyanet İşleri Başkanlığının tepeden tırnağa yenilenmesi ve yeni bir Anayasal Kurum 
olarak hayata geçirilebilecek olan “Laikliği Koruma Üst Kurulu” ile eşgüdüm içinde 
çalışması önemlidir. 

28-Milli Eğitimde nasıl bir reform yapılabilir?  

Milli Eğitimde reformun en önemli konuları şöyle sıralanabilir: Bütün müfredatın 
ve kitapların yenilenmesi, kullanılan dilin arılaşması. Çağ dışında kalmaya direnen 
öğretmenlerin ayıklanması. Öğretmen yetiştirme konusunun ele alınması. Öğretmenlik 
mesleğine itibar kazandırılması, Bedava kitap rezaletine (hem kaynak israfının hem de 
cehaletle ve güdümlü biçimde kaleme alınmış rezilliklerin önüne geçmek için) hemen son 
verilmesi. TUSİAD'ın orta öğretim için örnek olarak hazırlattığı (Tarih, Coğrafya, Felsefe 
vb.) kitapların biçimsel (ve kısmen içeriksel) özellikleri yeni kitapların hazırlıklarında göz 
önünde bulundurulabilir.Teknolojik imkanların (bu konuda deneyimli üniversitelerin 
öncülüğüyle) bütün eğitim kademelerinde (bazen öğretmen açığını da kapatacak biçimde!!!) 
yaygın olarak kullanılması. Bir zamanların Köy Enstitülerinin çağdaş biçim ve içerikle 
geri kalmış bütün yörelerde hayata geçirilmesi.)  

29-Nüfus artışının en az seviyeye indirilmesi için neler yapılabilir?  

30-Kültür Devriminin kaldığı yerden yeniden başlatılması için neler düşünülebilir?  

(Devrimin tüm toplum katmanlarına yayılabilmesi için sürekli atılımcı, yurdun 
tümünü kucaklayan bir kültür politikası izlenmesi…) 

……………….. 

33-Devlet Bürokrasisinin (ve başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere üye 
kompozisyonları zedelenmiş bütün devlet kurumlarının) ayağa kaldırılması için neler 
yapılabilir? 

………………… 

41-Aydınlanmanın sürekliliğini güvence altına alacak tarzda NE GİBİ BİR SİVİL 
TOPLUM OLUŞUMU PLANLANABİLİR? 

 ……………….. 

Dinci gazetelerin ve televizyon kuruluşlarının hemen kapatılması için gerekli 
girişimlerde bulunulması.  
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Anayasa Mahkemesine laiklik dışı uygulamalar konusunda müracaatların yapılmaya 
başlanması.  

İnsaniyet namına büyük lütufkarlıkla(!) dağıtılan iadelerin fonlarının kaynağının 
sorgulanması. Bu kılıktaki oy avcılığından da Anayasa Mahkemesinde hesap sorulması!!! 

Gerçek laikliğin korunması konusunda RTÜK’e düşen görevler bakımından önerge 
verilmesi.  

…………………….  

İŞBİRLİKÇİLERLE SAVAŞIM  

-Medya ve iş dünyası ile hesaplaşma  

-Boykotlar (TV, Gazete, Ürün, Süpermarket ve Yazar-Sanatçı-Düşünürler) 

“Şeriat Paranoyası-Darbe Paranoyası”  konusunun özellikle işlenmesi. (Paranoya 
korkudan beslenir. Herhangi bir konunun gerçekleşmesi hakkında olasılık gören fakat bunun 
gerçekleşmesinin korkulacak bir şey olmadığını düşünenler paranoya’ya düşmezler. Tıpkı şeriat 
tehlikesi karşısında, darbe olacağına şeriat gelsin daha iyi diyebilecek kadar soysuzlaşmaların 
hiçbir zaman şeriat paranoyasına tutulmadıkları gibi.) 

İktidarın Anayasa Taslağı’nın kamuoyuna deşifre edilerek tanıtılması 

Anayasa taslağı resmen ortaya çıkar çıkmaz (bütün gündemi, yazılı içeriği ve katılımcı 
kompozisyonu bugünden hazırlanmış olarak) bu taslağa bir yıldırım sempozyum ile çok 
çarpıcı bir yanıt verilmesi gerici oligarşinin asıl gündeminin ortaya çıkartılması bakımından 
yararlı olacaktır. Anayasa taslağı üzerinde yapılacak çalışmaların koordinasyonu öncü 
hukukçular, barolar, hukukçu birlikleri, akademisyen birlikleri tarafından yapılabilir. 
Sempozyumun planlaması, organizasyonu ve yürütülmesi, başta Ulusal Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği olmak üzere çeşitli kuruluşların katkısıyla gerçekleştirilebilir. Getirilen 
her yeni madde, her yeni düzenlemedeki gerçek niyet deşifre edilmeli; hazırladıkları 
paçavra adeta lime lime edilmelidir. (Bu yanıtın uluslararası arenada hak ettiği yankıyı 
bulmasını sağlayıcı hazırlıklara da şimdiden girişilmelidir!) 

 ……………………… 

3-Aydınlanmanın sürekliliğini güvence altına alacak tarzda ne gibi bir sivil 
toplum oluşumu planlanabilir? 

………………… 

USTKB ve diğer Atatürkçü Sivil Toplum Kuruluşları: Tüm Gençlik Birlikleri, 
Dernekler, Sendikalar-Vakıflar, Meslek Odaları, Dayanışma Sandıkları ve Oluşumları- 
Sanayici-İşadamı Örgütleri- Esnaf Örgütleri- İşçi Örgütleri- Spor Kulüpleri Emekli Subay 
Örgütleri…… 

Şeklinde ibarelerin yazılı olduğu,  
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ÇYDD Şişli Şubesinde yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların 
yapılan incelemesinde; 

(2) ile numaralandırılan ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL 
MERKEZİ 1999-2000 ÇALIŞMA RAPORU 16 Aralık 2000 başlıklı, ÇYDD amblemli mavi 
renkli dosyanın içinde bulunan şeffaf föy içerisindeki dokümanın içeriğinde;  

“TÜRKİYE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI( TÜRKÇAĞ) 
HAKKINDA BİLGİLER Derneğimizin yanında, bazı şartlı bağışları alabilmek ve bir 
ufak işletme kurabilmek amacıyla 1995 yılında bir grup ÇYDD’li arkadaşımızla 
TÜRKÇAĞ’ı kurduk. 

Bu kuruluş, öncelikle, Fatih’teki Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı 
Lisesi’nin yapımında yer aldı, ayrıca okulun gelişiminde desteğini sürdürüyor. 

Genel Merkez olarak kullandığımız bina ile 2 öğrenci evimiz ve bir arsamız 
Vak1a bağışlanmış durumda.(…)”ibarelerinin altında  

 

YÖNETİM KURULU  

Asıl  

Prof.Dr. Türkan saylan –Başkan     

Av.Nur Gerçel Özeren –II.Başkan     

Perran Yorgancıgil –Genel sekreter    

(Şehriban O).-Sayman   

(Perihan S).-Üye” yazdığı, 

Aynı dosyada şeffaf föy içerisinde TÜRKÇAĞ VAKFININ MAL VARLIĞI 
başlıklı 04/12/2000 tarihli dokümanın içeriğinde; 

 

 

B) TAŞIT alt başlığı altında, 

1- 1999 Model 100 panel Van/fature bedeli 2 milyar 200 Milyon FORT TRANSİT 
(bağış)  

Av. Nur Gerçel Özeren”  ibarelerinin bulunduğu, 
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ÇYDD Zekeriyaköy Şubesinde yapılan aramada bulunarak el konulan 
dokümanların yapılan incelemesinde; 

(45) ile numaralandırılan yeşil renkli klasör içerisinde bulunan (305) sayılı dokümanın 
içeriğinde; 

“…Sevgili dostlar, 1989 da, irticanın kalkışması kaygı verici boyutlara geldiğinde 
bir araya gelen yüzlerce Atatürk kızları ve oğullarının bundan böyle de ‘ah! vah!’ etmek 
yerine ÇYDD projelerinde eylemli olarak çalışmaları bunu yapamıyorlarsa, bu 
çalışmalara maddi destek sağlamaları, bu desteği verebilecek daire, arsa, ev vb. Bağış 
yapabilecekleri ÇYDD ye yönlendirmeleri yada kendilerine yakın bir şubeye geçerek hiç 
olmazsa ödentilerini düzenli vermeleri ve ara sıra da olsa etkinliklere katılmaları büyük 
önem taşımaktadır(…) Genel sekreter Av. Nur Gerçel ÖZEREN Yönetim Kurulu adına 
Genel Başkan Prof. Dr. Türkan SAYLAN” ibarelerinin yazılı olduğu, 

12 sayısı ile numaralandırılan beyaz renkli klasör incelendiğinde; 109 ve 110 sayıları 
ile numaralandırılan “11-MART-2008 SALI” tarihli “ÇYDD GÜVERCİN GRUBU 
ŞUBELERİ TOPLANTISI” başlıklı yazının içeriğinde; 

“Nur Gerçel’in katılımıyla toplanıldı. Açılış yapıldı, gündem okundu, Toplantıyı 
Nur GERÇEL’in yönetmesi öngörüldü (…) Politik konuların (siyasi yorumlama 
bakımından) rahatlıkla işlenemeyeceği.(…) 8-Biz Kaç Kişiyiz ve Cumhuriyet Halk 
Evleri projelerine destek verilmesi uygun görüldü” ibarelerinin yazılı olduğu, 

 Şüpheli Ayşe YÜKSEL isimli şahıstan el konulan dokümanların yapılan 
incelemesinde; 

Üzeri kilim deseni bulunan telefon fihristinin “N” kısmında el yazısı ile; “Nur Gerçel 
0532 412 64 .., 286 41 ..” yazdığı, 

Şüpheli Fatma Nur GERÇEL’in Genel Sekreterliğini yaptığı, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği Genel Merkezi adı altında faaliyet gösteren, Beyoğlu Evliya Çelebi 
Mahallesi Şimal Sokak No:10 sayılı yerde yapılan arama bulunarak el konulan 
dokümanlardan; 

 (61)’den (68)’e kadar numaralandırılmış, kendi içerisinde 1’den16’ya kadar sayfa 
numarası verilerek kitapçık haline getirilmiş dokümanın yapılan incelemesinde;  

İlk sayfasında; “LAİK CUMHURİYET VE GERÇEK DEMOKRASİ YOLUNDA 
YENİDEN AYDINLANMA HAREKETİ İÇİN SORULAR” ibaresinin olduğu; bu 
dokümanın ilk sayfasında paraflanmış ve zımbalanmış not kâğıdının üzerinde el yazısı ile 
“Mehmet Kunt mehmetkunt@hotmail.com 0538579….” ibarelerinin olduğu, kitapçığın 
içeriğinde;  

“ZORLU SORUNLARA ZOR SORULAR” başlığı altında;  

………………………. 
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5-Bugünkü iktidarla Türkiye’nin sorunlarını çözme olanağı var mıdır? 

6-“Ülkede demokrasi var, parlamentoda halkın oylarıyla seçilmiş iktidar ve muhalefet 
milletvekilleri var!” diyerek her şeyi oluruna bırakıp, KARŞI DEVRİM İLE 
MÜCADELEYİ AKLIMIZA GETİRMEMELİ MİYİZ? 

…………………………. 

10-Yukarıdaki 7. 8. ve 9. sorulardan birine yanıtınız “evet” ise; Türkiye’nin, karşı 
karşıya bulunduğu yakın tehdit ve tehlikelerden kurtulmak için yeni seçimlere kadar 
(yani 4-5 yıl daha) BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜ VAR MIDIR? 

 ……………………….. 

 13-Halk kesimlerinin köklü dönüşüm projelerine katkı sağlamaları ve bu konuda 
atılacak adımları destekleyebilmeleri için ne gibi örgütlenme biçimleri düşünülebilir?  

 (KANAL TÜRK TELEVİZYONUNDA TUNCAY ÖZKAN “BİZKAÇKİŞİYİZ” 
İLE BÜYÜK BİR HALK HAREKETİ YARATILMASININ KIVILCIMLARINI 
ÇAKIYOR! Bu hareketin bütün örgütler, kuruluşlar, oluşumlar, internet grupları ve yurttaşlar 
tarafından her türlü konuda; bilimsel, fikirsel katkı da sağlanarak desteklenmesi önemlidir.  

 Başta C.  Gazetesi ve K. Televizyonu olmak üzere birkaç yurtsever basın yayın kuruluşu 
halkı içinde bulunulan duruma uyandırma, harekete geçirme konusunda büyük bir işlev yerine 
getirmektedirler. Bu kuruluşların çeşitli kesimlerden yurttaşlarca yoğun destek görmesinin de 
önemi büyüktür.) 

İKİNCİ AYDINLANMA DÖNEMİNE DOĞRU... 

15-HAREKETİN PLANLANMASI önemli midir? 

(Öncelikle, bütün aydınlık güçlerin başta akademisyenler olmak üzere konuya zihnen 
hazırlıklı olması yaşamsal bir öneme sahiptir. Hareketin sadece bir kesime, hele yaptırım 
gücü olduğu için ön planda yer alacak zinde gücün sırtına yüklenmesi ve makro ölçeklerdeki 
hazırlıklar ve planlamalar yapılmadan gerçekleştirilmesi GEÇMİŞ DENEYLERDEN de 
çok iyi bilindiği üzere yarardan çok zarar getirebilir.)  

16-Hareketin zamanlaması önemli midir? 

17-Bu zamanlamanın, hareketin başarıya ulaşmasında toplumun bir kısmının 
siyasi yapıyı değiştirme kararlılığının yeterli olması açısından da önemi var mıdır? 

(27 MAYIS GENÇ SUBAYLAR TARAFINDAN BAŞLATILMIŞ BİR 
DEVRİMDİ. Başta Atatürkçü akademisyenler olmak üzere toplumun geniş kesimlerini 
temsil eden bir kurucu meclis ile çağdaş bir anayasa yapılması sağlanmıştı... Hiçbir halk 
kesiminden de bu devrime karşı bir hareket gelmemişti!... Ama günümüzün iktidar 
uygulamaları toplum içinde bir fay hattı da yaratmaya başladığından kanser vücudu 
sarmadan müdahale önem taşımaktadır!...) 
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18-Hareket kimler tarafından desteklenmelidir? 

(Hareketin, iktisatçı ve hukukçulardan, felsefeci, sosyolog, psikolog, teologlara kadar 
akademik dünyanın her bilim dalından insanı ve başta yurtsever iş adamları olmak üzere 
toplumun bütün aydınlık kesimleri tarafından omuzlanması önemlidir.) 

…… 

22-Hareket sonrası için başka ülkelerle yardımlaşma ve işbirliği planlanabilir mi? 

23-Hareketin gerekçesinin dünya kamuoyuna açıklanması gereği var mıdır?  

(Mustafa Kemal gibi bir dahinin mirasçıları olarak hiçbir ülke ile kıyaslanmak ve 
kimseye hesap vermek durumunda olmadığımız ama ülkemiz gerçeklerini dünya kamuoyuyla 
paylaşmak istediğimiz belirtilebilir. Bu konu için özel elçiler de görevlendirilebilir. Böylece 
Atatürk düşmanı 2.Cumhuriyetçilerin, vatan hainlerinin ve meczupların dünya 
kamuoyunu yanıltacak beyanlarının da önü kesilmiş olur.)  

24-Hareketin gerekçesinin ülke kamuoyuna açıklanması gereği var mıdır?  

(“Bu demokrasiye karşı yapılmış bir müdahaledir. Siyasi rejim olağan akışına 
bırakılsaydı, biz iktidara gelip herşeyi düzeltecektik...” yollu vaveylanın önünün kesilmesi 
için hareketin gerekirlik gerekçelerinin sistematize edilmesinde ve siyasetçiler tarafından 
nelerin yapılabilecekken yapılmadığının dökümünün çıkarılmasında yarar vardır.) 

25-Yobazların kışkırtmalarına karşı nasıl önlemler alınabilir?  

Atatürkçü aydınlardan oluşan bir ‘Din İşleri Yüksek Kurulu’ oluşturulması 
planlanabilir. İbadet özgürlüğünde en ufak bir kısıntının olmadığı ve olmayacağı 
yobazlara da göz açtırılmayacağı ve halkı zehirlemeye dönük her türlü yobazca 
davranışın cezalandırılacağı duyurulabilir.) 

26-Dinde reform yapılabilir mi?  

Tanrıya ulusal dilde ibadet konusu ele alınabilir. İmam Hatipler sadece İlahiyat 
fakültelerine öğrenci vererek tedricen kapatılabilirler.  

27-Diyanet İşleri için neler düşünülebilir? 

(Diyanet İşleri Başkanlığının tepeden tırnağa yenilenmesi ve yeni bir Anayasal Kurum 
olarak hayata geçirilebilecek olan “Laikliği Koruma Üst Kurulu” ile eşgüdüm içinde 
çalışması önemlidir. 

 

28-Milli Eğitimde nasıl bir reform yapılabilir?  

Milli Eğitimde reformun en önemli konuları şöyle sıralanabilir: Bütün müfredatın 
ve kitapların yenilenmesi, kullanılan dilin arılaşması. Çağ dışında kalmaya direnen 
öğretmenlerin ayıklanması. Öğretmen yetiştirme konusunun ele alınması. Öğretmenlik 
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mesleğine itibar kazandırılması, Bedava kitap rezaletine (hem kaynak israfının hem de 
cehaletle ve güdümlü biçimde kaleme alınmış rezilliklerin önüne geçmek için) hemen son 
verilmesi. TUSİAD'ın orta öğretim için örnek olarak hazırlattığı (Tarih, Coğrafya, Felsefe 
vb.) kitapların biçimsel (ve kısmen içeriksel) özellikleri yeni kitapların hazırlıklarında göz 
önünde bulundurulabilir.Teknolojik imkanların (bu konuda deneyimli üniversitelerin 
öncülüğüyle) bütün eğitim kademelerinde (bazen öğretmen açığını da kapatacak biçimde!!!) 
yaygın olarak kullanılması. Bir zamanların Köy Enstitülerinin çağdaş biçim ve içerikle 
geri kalmış bütün yörelerde hayata geçirilmesi.)  

29-Nüfus artışının en az seviyeye indirilmesi için neler yapılabilir?  

30-Kültür Devriminin kaldığı yerden yeniden başlatılması için neler düşünülebilir?  

(Devrimin tüm toplum katmanlarına yayılabilmesi için sürekli atılımcı, yurdun 
tümünü kucaklayan bir kültür politikası izlenmesi…) 

……………….. 

33-Devlet Bürokrasisinin (ve başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere üye 
kompozisyonları zedelenmiş bütün devlet kurumlarının) ayağa kaldırılması için neler 
yapılabilir? 

………………… 

41-Aydınlanmanın sürekliliğini güvence altına alacak tarzda NE GİBİ BİR SİVİL 
TOPLUM OLUŞUMU PLANLANABİLİR? 

 ……………….. 

Dinci gazetelerin ve televizyon kuruluşlarının hemen kapatılması için gerekli 
girişimlerde bulunulması.  

Anayasa Mahkemesine laiklik dışı uygulamalar konusunda müracaatların yapılmaya 
başlanması.  

İnsaniyet namına büyük lütufkarlıkla(!) dağıtılan iadelerin fonlarının kaynağının 
sorgulanması. Bu kılıktaki oy avcılığından da Anayasa Mahkemesinde hesap sorulması!!! 

Gerçek laikliğin korunması konusunda RTÜK’e düşen görevler bakımından önerge 
verilmesi.  

…………………….  

 

 

İŞBİRLİKÇİLERLE SAVAŞIM  

-Medya ve iş dünyası ile hesaplaşma  
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-Boykotlar (TV, Gazete, Ürün, Süpermarket ve Yazar-Sanatçı-Düşünürler) 

“Şeriat Paranoyası-Darbe Paranoyası”  konusunun özellikle işlenmesi. (Paranoya 
korkudan beslenir. Herhangi bir konunun gerçekleşmesi hakkında olasılık gören fakat bunun 
gerçekleşmesinin korkulacak bir şey olmadığını düşünenler paranoya’ya düşmezler. Tıpkı şeriat 
tehlikesi karşısında, darbe olacağına şeriat gelsin daha iyi diyebilecek kadar soysuzlaşmaların 
hiçbir zaman şeriat paranoyasına tutulmadıkları gibi.) 

İktidarın Anayasa Taslağı’nın kamuoyuna deşifre edilerek tanıtılması 

Anayasa taslağı resmen ortaya çıkar çıkmaz (bütün gündemi, yazılı içeriği ve katılımcı 
kompozisyonu bugünden hazırlanmış olarak) bu taslağa bir yıldırım sempozyum ile çok 
çarpıcı bir yanıt verilmesi gerici oligarşinin asıl gündeminin ortaya çıkartılması bakımından 
yararlı olacaktır. Anayasa taslağı üzerinde yapılacak çalışmaların koordinasyonu öncü 
hukukçular, barolar, hukukçu birlikleri, akademisyen birlikleri tarafından yapılabilir. 
Sempozyumun planlaması, organizasyonu ve yürütülmesi, başta Ulusal Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği olmak üzere çeşitli kuruluşların katkısıyla gerçekleştirilebilir. Getirilen 
her yeni madde, her yeni düzenlemedeki gerçek niyet deşifre edilmeli; hazırladıkları 
paçavra adeta lime lime edilmelidir. (Bu yanıtın uluslararası arenada hak ettiği yankıyı 
bulmasını sağlayıcı hazırlıklara da şimdiden girişilmelidir!) 

 ……………………… 

3-Aydınlanmanın sürekliliğini güvence altına alacak tarzda ne gibi bir sivil 
toplum oluşumu planlanabilir? 

………………… 

USTKB ve diğer Atatürkçü Sivil Toplum Kuruluşları: Tüm Gençlik Birlikleri, 
Dernekler, Sendikalar-Vakıflar, Meslek Odaları, Dayanışma Sandıkları ve Oluşumları- 
Sanayici-İşadamı Örgütleri- Esnaf Örgütleri- İşçi Örgütleri- Spor Kulüpleri Emekli Subay 
Örgütleri…… 

Şeklinde ibarelerin yazılı olduğu,  

 

 1’den 156’ya kadar numaralandırılan dokümanlardan; 

(8) ve (9) ile numaralandırılmış ‘ÇYDD Orada Bir Okul Var’ ibareleri ile başlayan 
dokümanlarda;, “ATATÜRKÇÜLER 22 Temmuz 2007 seçimlerini gelecekte nasıl 
anacağız? Sıradan bir seçim günü mü, Türk Ulusu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sırat 
köprüsünden geçip aydınlığa koşusunun başlangıcı mı, yoksa o gün derin bir karanlığa 
gömülüş; bölünmeye, çözülmeye gidiş günü mü olacak?” yazılı olduğu “M.ŞENER 
ERUYGUR E.ORGENERAL ADD GENEL BAŞKANI” ibaresiyle sonlandığı,  

158’den 176’ya kadar numaralandırılmış doküman içerisinde; 
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(158) sayılı dokümanın Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği amblemli “ULUSAL 
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARİ BİRLİĞİ’NDEN KAMUOYUNA DUYURU” başlığı 
altındaki belgenin arka yüzünde;  

USTKB (Ulusal Sivil Toplum Kurulusları Birliği)’ başlığı altında; “Atatürkçü 
Düşünce Demeği (ADD) Kadıköy Şb., Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şişli Şb, 
Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV), İst.CUMOK, Türkiye Gençlik Birliği, Ulusal Sanayici ve İş 
Adamları Der.(USİAD)” gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının adlarının  yazılı olduğu, 

Şüpheli Fatma Nur GERÇEL’in Genel Sekreterliğini yaptığı, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği Genel Merkezi adı altında faaliyet gösteren, Beyoğlu, Evliya Çelebi 
Mahallesi, Şimal Sokak, No:6 sayılı yerde yapılan aramalarda bulunarak el konulan 
dokümanlardan;  

(22) ile numaralandırılmış klasör içerisinde; 

(11) ve (12) sayılı sayfalarda; “Mitingler” başlığı altında;  

“4 Kasım 2006 Ankara CUMHURİYET MİTİNGİ 1, ADD TARAFINDAN 
DÜZENLENEN MİTİNGE ÇYDD TÜM ŞUBELERİYLE KATILDI ve Genel 
Başkanımız Prof.Dr. Türkan SAYLAN bir konuşma yaptı, 

 14 Nisan 2007 Ankara CUMHURİYET MİTİNGİ 2, Ankara/Tandoğan meydanında 
ADD’CE DÜZENLENEN CUMHURİYET MİTİNGİNE ÇYDD GENEL MERKEZİ VE 
TÜM ŞUBELERİ KATILDI. 

 29 Nisan 2007 İstanbul Çağlayan Cumhuriyet Mitingi 3, Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği ile birlikte Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, İstanbul Kadın 
Kuruluşları Birliği, Bizim Ülke, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ, İstanbul Barosu 
Kadın Hakları, ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI, Cumhuriyet Kadınları Derneğinin 
düzenlediği mitinge yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu miting Cumhuriyet tarihimizin en 
büyük mitinglerinden biri oldu. Mitingde Genel Başkan Prof. Dr. Türkan SAYLAN bir 
konuşma yaptı. 

5 Mayıs 2007 Çanakkale Cumhuriyet Mitingi 4 ADD TARAFINDAN 
ÇANAKKALE’DE DÜZENLENEN MİTİNGE ÇYDD GENEL MERKEZİ VE 
ŞUBELERİNDEN ÇOK SAYIDA ÜYE KATILDI. 4, 5 Mayıs 2007 Manisa 
Cumhuriyet Mitingi 5, ADD tarafından Çanakkale de düzenlenen mitinge ÇYDD 
Genel Merkezi ve şubelerinden çok sayıda üye katıldı.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

(23) sayılı sayfasında; “Deniz Yıldızı” başlığı altında “Bu yıl (2006) Kasım 
ayında başlayan Deniz Yıldızı Projesi 5’i İstanbul’da olmak üzere toplam 22 şubemizde 
uygulanmaktadır (Projenin yapıldığı şubelerin listesi bu bölümün sonunda verilmiştir). 
İbarelerinin yazılı olduğu,  
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(30) ile numaralandırılmış klasörün içerisinde;  

(5) sayısı ile numaralandırılmış el yazısı yazılmış “Erdal Atabek 8:40’da Vapurdan 
alınacak Muharrem- bir genç” ibaresiyle başlayan dokümanda; “12) Gençlik ve deniz 
yıldızları haberli mi katılıyorlar mı?- A. Gürbüz Gençliğe haber…16-Deniz yıldızları à 
Şubelerde kalması. 6 M sınıf açılmaması…” ibarelerinin olduğu, 

34 sayısı ile numaralandırılmış klasör içerisinde; 

(183) ve (184) sayıları ile numaralandırılmış ‘ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME 
DERNEĞİ’ başlıklı dokümanda;“ÇYDD'nin yürüttüğü proje ve çalışmalardan çocuklar ve 
gençlerle ilgili olan bazıları şunlardır: …‘Deniz Yıldızı’ Gençlik Projesi… ibarelerinin 
yazılı olduğu, 

(268) sayısı ile numaralandırılmış ÇYDD amblemli ‘ÇYDD’NİN YÜRÜTTÜĞÜ 
PROJELER ve ÇALIŞMALAR’ başlıklı dokümanda; “20) ‘Deniz Yıldızı’ Gençlik Projesi” 
ibarelerinin yazılı olduğu, 

(2) sayısı ile numaralandırılmış föy dosya içeriğinde “E….. T…..” isimli öğrenciye ait 
“ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ÖĞRENCİ TANITMA BELGESİ 1998-
1999” başlıklı formun üzerine zımbalanmış not kağıdında el yazısı ile “E.T. Ailesi MHP li 
kardeşi Fetullah yurdunda kalıyor ÇYDD nin bursunu alıyorum diye dalga geçiyormuş 
BURSA Şb.” MAYIS/99 iptal edildi” ibarelerinin olduğu, 

58 sayısı ile numaralandırılmış klasörün içerisinde; 

-(19)’dan (28)’e kadar numaralandırılan ÇYDD KADIKÖY 2006 YILI II. 
ALTI AYLIK RAPOR” başlıklı dokümanların içeriğinde 26 sayılı sayfasında; “…04 
Kasım 2006 – Yürüyüş –Cumhuriyet Yürüyüşü- Pilot bölgeden 11 veli ve öğrenci 
ile Ankara Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılım sağlandı…” ibarelerinin olduğu, 
devamında 27 sayılı sayfasında “Kasım 2006 (…) Evrim teorisi konferansında, 
tanıtım masası oluşturuldu” ibarelerinin yazılı olduğu, 

31 sayısı ile numaralandırılan zarfta 1 den 167 ye kadar numaralı dokümanlar 
içerisinde;  

(22) sayılı “14 NİSAN CUMHURİYET MİTİNGİ İSTANBUL SON DURUM” 
başlıklı dokümanda;  

“avcılar- 1 otobüs,  

Ataşehir- kadıköy şubesi ile geliyor. 

Bahçelievler-30 kişi bakırköy şubesi ve 30 kişi zeytinburnu şubesi ile gidiyor    

Bahçeşehir-1 otobüs  

Bakırköy-2 otobüs  
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Beşiktaş-1 otobüs    

Beyoğlu-şişli şubesi ile gidiyor    

Büyükçekmece-2 otobüs  

Erenköy-  

Fatih-1 otobüs  

Kartal-2 otobüs  

Kadıköy-3 otobüs  

Kağıthane- üyelerini beşiktaş şubesine yönlendirmiş. Küçükçekmece- bakırköy 
şubesi ile geliyor    

Maltepe-1 otobüs  

Merter-1 otobüs  

Pendik- üyelerini maltepe ve kadıköy şubelerine yönlendirmiş  

Sarıyer- ilçedeki diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte gidiyorlar  

Silivri-1 otobüs  

Şile- çevre gönüllüleri derneği ile beraber gidiyorlar  

Şişli-1 otobüs   

Tuzla-2 otobüs  

Ümraniye-  

Üsküdar-2 otobüs  

Zeytinburnu-2 otobüs      

Zekeriyaköy” ibarelerinin bulunduğu el yazısı ile “TOPLAM: 23 OTOBÜS” 
ibarelerinin yazılı olduğu, 

50 sayılı siyah poşet içerisinde 1 den 807 e kadar numaralandırılırmış “burs veren 
ile” ibaresi başlayıp, “derneğe gelmiyor” ibaresi ile biten dokümanların içeriğinde,  

(2) adet 782 sayılı “2007-2008, ÖĞRETİM YILI YENİ BURS ALACAKLAR” 
Başlıklı dokümanda, Altı öğrenciye ait “ ADI SOYADI, BÖLÜM-SINIF, TELEFON, E-
MAİL” Başlıkların altında listelenmiş şekilde, bilgilerin bulunduğu, listenin altında ise “ Not: 
Burs komisyonundaki arkadaşlarla, öğrenci seçiminde dikkatli bir incelme sonunda, 
yukarıda bilgileri verilen öğrencilerin burs almasına, oy birliği ile karar aldık. 
Öğrencileri bir birinden ayıramadık. Listede isimleri olan öğrenciler, Denizyıldızı 2, 
Denizyıldızı 1 ve Cumhuriyet Mitinglerinde bizlerle olan öğrenciler,  Şehit Abdullah 
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Ömür İ.Ö.O görev alan öğrencilerdir. İ.A. ÇYDD Sakarya Şube başkanı 24.10.2007”  
ibarelerinin yazılı olduğu.  

 (199), (200) ve (201) sayılı dokümanların “ ÇYDD İZMİR ŞUBESİ 2007-2008 
DÖNEMİ KAYIT YENİLEME SONUÇLARI” başlıklı olduğu, içeriğinde “ No, SİC. NO. 
ADISOYADI, OKUL, FAKÜLTE, BÖLÜM, SNF, K/E, BURS BAŞLAN. 
DEĞERLENDİRME OLUMLU OLUMSUZ, NOT” alt başlıklarının altında, 34 öğrenciye ait 
bilgilerin bulunduğu,  199 sayılı sayfasında “ GENEL MERKEZ BURSİYERİ 34- M.Ç. 
MENDERES LİSESİ 9 K 2006-2007 OLUMSUZ” yazılı olduğu bu ibarenin yanında kırmızı 
kalemle yazılmış “ E.T. Şartlı” yazısının bulunduğu, “OLUMSUZ” ibaresinin alt 
tarafına ok çıkartılarak el yazısı ile “Düşünce yapısı, eğilimleri” yazılı olduğu ve 199,200 
ve 201 sayılı dokümanların üzerine iliştirilen not kağıdında “E. T. (şartlı) M. C. (öğrencisi)  
0216 327 …..- 0216 342 ….. Şube M.’nin düşünce yapısı ve eğilimleri nedeniyle burs 
iptali istedi Bolu Şb: 0374 212 ….. H. Y.” ibarelerinin yazılı olduğu,  

12 ile numaralandırılmış kırmızı klasör içerisinde;  

(1) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisindeki (8) sayfadan oluşan el yazması 
notların içerisinde; öğrenci oldukları anlaşılan bazı şahısların ad-soyad, sınıfı, uygunluk, 
ihtiyaç ve durumlarının tablo şeklinde belirtildiği,  

3 nolu sayfada el yazısı ile “9)M. U.– (DURUMU İNCELE) - var? BABA 
İMAM FEM DERS.13) M.B.- Fethullahçı? Lise mezun- burslu UYGUN DEĞİL” 
yazılı olduğu, 5. Sıradaki sayfasında “Ö. T. 1 ++-? +++ nerde olduğu belli değil 
tekrar görüşülür” şeklinde ibarelerin yazdığı,  

49 sayısı ile numaralandırılmış klasör içerisinde; 

(170) sayılı el yazısı ile yazılmış dokümanda; “(…)D.E.;  15/09/2006  (A.  Elektrik)  
Şartlı  Devlet  bursu alıyor. 130 ytl/ay. Geri ödeyecek, senet imzalıyacak. İnönü Üniv. Türk 
Dili Edb. 2.Sınıf Bitirdikten sonra 6 ay formasyon ile öğretmen olabilir. Sınıf 31 kişi 4 
kişi devlet yurdunda, diğerleri Menzil (?) Işık Evlerinde kalıyor. Kızlar (cematten 
olanlar) erkeklere bir şey söyleyecekse bu 4 kızı aracı yapıyorlar. Sınıfta diyalog yok. 
Öğrenciler üniversite içerisinde başı açık, dışarıda kapalı. Başı kapalı kızlar yurt kapısında 
yeni öğrencileri ‘bu yurtta kız-erkek karışık kalıyor’ diye kandırıyor ve yıllık yurt parasını peşin 
alıp (aylık 130) kontrat imzalatıyorlar. Geri dönüş yok. Erkek öğrencileri ise rahatları için 
evlerde kalıyor.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

64 sayısı ile numaralandırılmış klasör içerisinde; 

(1) numaralı şeffaf dosyada; “A.T.” isimli öğrenciye ait “ÇAĞDAŞ YAŞAMI 
DESTEKLEME DERNEĞİ ÖĞRENCİ TANITMA BELGESİ 1998-1999” başlıklı formun 
üzerine zımbalanmış not kağıtlarında el yazısı ile;   

“22.10.99 Cuma günü Bakırköy ÇYDD Burs komisyonu başkanı Rukiye Hn. Bizi 
arıyarak 3 yıldır kendilerinden burs alan bir öğrencinin A. T.’ın A…. gibi dini yayınlar 
okuduğunu ve öğrencinin yobaz olduğunu söylediğini bildirdi. 27.10.99 Prof. Dr. Türkan 
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Saylan kendisinden haber beklememizi söyledi. 27.10.99 (Çarşamba) öğrencinin psikolojik 
sorunları varmış. Bursu kesilmeyecek öğrencinin durumu takip edilecek. Türkan Hocanın 
emriyle iptal edildi” 

 “29.11.99 A.T. Hukuk 2 Tekrar (…) kesilecek 06.01.2000 itibari ile Türkan Saylan 
bursun devam edeceğini bildirdi.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

  (1) numaralı föyde “B. B.” isimli öğrenciye ait “ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME 
DERNEĞİ ÖĞRENCİ TANITMA BELGESİ” üzerinde el yazısı ile; “Not. Başörtülü kız 
arkadaşı ile dolaşır.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

Yazılı sayfaları 1’den 40’a kadar numaralandırılmış üzerinde Koza ibaresi bulunan 
yeşil renkli ilk sayfası   “A.K.” yazı ile başlayan son sayfası “G.Ö.” yazısı ile biten 
defter/notebook içerisinde; 

(37) sayılı sayfasında “ 12-O. Ö.: 5177576778010 Kardeş. Anne. Abi Arapca öğr., 
abla ilahiyat ağbi elektrik MYO mezunu red.” yazılı olduğu, 

(13) sayısı ile numaralandırılmış “9 Kasım 2007” tarihli “Şubeler Toplantısı 
Taslağı” başlıklı dokümanda;“Hedeflerimiz 1)Yerel seçimler Muhtarlık Belediye Meclisi 
-Yönetime katılma ve izleme -Yetki sahibi olma ve kullanma…” ibarelerinin olduğu,  

         (19) sayısı ile numaralandırılmış “21.08.2007” tarihli “Gündem” başlıklı el 
yazısı ile yazılı dokümanda;“…Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili gelen evrak…” 
ibarelerinin olduğu,  

 (32) sayısı ile numaralandırılmış “22 Mayıs 2007” tarihli el yazısı fotokopisi 
olduğu anlaşılan “Gündem” başlıklı dokümanda; “1-Samsun Mitingi bilgi verildi 2-
Seçmen/ Gençlerin oy kullanma proje önerisi (Tekirdağ) FM à CHP'ye göndereceğiz FM) 3-
Seçime katılanlara destek! Eskişehir Şb. Sorunu FM à Üyemiz adayları destekleyelim Afyon 
Şubemizden Satı àCHP adayı …” ibarelerinin yazdığı,  

(17) ile numaralandırılmış kırmızı dosya içerisinde; 

(1) ile numaralandırılmış şeffaf dosyada; “GELECEĞİN SİYASETÇİLERİ 
PROJESİ 14 EKİM 2008 TOPLANTI NOTLARI” başlıklı dokümanda; “KONUŞULAN 
GÜNDEM MADDELERİ AŞAĞIDADIR: DENİZYILDIZI ŞİŞLİ ŞUBE BAŞKANI ERSİN 
HANIM TANITICI KONUŞMA YAPMIŞTIR. BİR ÖĞRENCİMİZ ‘S.K.’ PROJEYE 
KATILMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİR. S. K. İNGİLİZCEYE SENEYE 
BAŞLAYACAKTIR. CUNKU BU YIL FRANSIZCASINI KUVVETLENDİRMESİ 
GEREKMEKTEDİR.” …ÖĞRENCİ ÖNERİLERİ GÜNCEL SİYASİ KONULARI 
SPONTENE OLARAK ARAMIZDA TARTIŞMAK… GELECEK TOPLANTI 28 EKİM 
SALI GÜNÜ SAAT 17:30 MAVİ SALON KONU: EVRİM TEORİSİ (CİHAN HN. 
ANLATACAK) VE TARTIŞMASI.” ibarelerinin yazdığı,  
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(2) ile numaralandırılmış şeffaf dosyada; (1)’den (8)’e kadar sıralı “Geleceğin 
Siyasetçileri Projesi” başlıklı dokümanlarda bu projede yer alacak olan şahısların isim, 
telefon ve okul bilgilerinin bulunduğu, 

 36 sayısı ile numaralandırılmış klasör içerisinde; 

 -Siyah renkli “Bien” ibareli karton kutuda (1)’den (147)’ye kadar 
numaralandırılmış dokümanların içerisinde; 

-(22) sayılı ÇYDD amblemli, “ÇYDD’DEN DYP MİLLETVEKİLLERİNE 
SORUMLULUĞA ÇAĞRI DUYURUSU” başlıklı dokümanda; “Partinizin ‘Laikliğin 
teminatı biziz’ sözüne güvenerek size oy verenlere ve ettiğiniz milletvekili yeminine 
bağlılığınız göstermenizin, Laik Cumhuriyet’in ciddi tehdit altında olduğu bugünlerde tam 
sırası olduğunu düşünüyoruz. Ülke çıkarının, her türlü, kişisel ve siyasi çıkarın üstünde 
tutulması bilinciyle seçim öncesi verilen bu sözü unutmamamız, RP ve BBP ile 
oluşturulacak bir hükümet modeline destek vermemeniz için size göreve çağırıyoruz. 
Verdiği sözü unutan DYP Milletvekillerinin, bugün içinde bulunduğumuz durumdan 
doğrudan sorumlu olduklarını, bu nedenle kendilerine oy verilmemesi için üzerimize düşen 
görevi yerine getirerek tüm halkımızı uyaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz. 
Saygılarımızla ÇYDD Genel Merkez Tüm Şubeler” ibarelerinin yazılı olduğu, 

 22 ,23, 24 , 25  ile numaralandırılan sayfalarda; dönemin milletvekillerinin isimlerinin 
ve fax numaralarının yazılı olduğu etiketlerin bulunduğu ve tüm sayfalarda 
yapıştırılmış etiketlerin tamamının gönderen kısmında el yazısı ile “ÇYDD” 
ibaresinin yazılı olduğu,   

(26), (27) ve (28) sayılı faks yollama raporu olduğu değerlendirilen dokümanların 
içeriğinde “CAGDAS YASAM DER 0212273….. ibarelerinin yazılı olduğu, 

Şüpheli Fatma Nur GERÇEL’in Genel Sekreterliğini yaptığı, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği Genel Merkezi adı altında faaliyet gösteren, Beyoğlu Evliya Çelebi 
Mahallesi Şimal Sokak No:12  sayılı yerde yapılan aramalarda bulunarak el konulan 
dokümanlardan;  

4 ile numaralandırılmış kahverengi deri kaplı fihrist içerisinde; 

(40) ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile “1. ORDU KOMUTANI HURŞİT 
TOLON 0 216 492 …., PROTOKOL KURMAY BAŞK. U.U. 0 216 343 …., 343 …., ÖZEL 
KALEM 556 ….-20.. YEŞİM HN. Ö.K MD.Ü KUTAY G….. 556 ….- 2003.” ibarelerinin 
yazılı olduğu, 

492 ile numaralandırılmış kutu içerisindeki; 

“ÇYDD” ibareli mavi renkli dosya içerisindeki (9)’dan (11)’e kadar numaralandırılmış 
dokümanların 10. sayfasında “Bir ışık da siz yakmaz mısınız? Burs çalışmalarımızdan bazı 
örnekler 1.DENİZYILDIZI PROJESİ: yetenekli ve lider olma özellikli, çeşitli 
disiplinlerden gençler, bir yıl süreyle şubelerde, çeşitli konularda interaktif seminerlere 
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katılarak kendilerini geliştirmekte, bir yılda ÇYDD projelerinde yer alarak çok yönlü ve 
bilinçli bireyler olarak Deniz Yıldızı belgesi almaktadırlar…” şeklindeki ibarelerin 
bulunduğu, 

  “Nazmiye Hanım 31” ibareli büyük sarı zarf içerisindeki; (1) ile numaralandırılmış 
dokümanda; “DERYA Y.” başlığı altında; “…(TÜRBANLI) MELİSA T. (TÜRBANLI)” 
ibarelerinin el yazısı ile yazıldığı, 

Yine aynı zarf içerisindeki, (2) ve (3) ile numaralandırılmış ÇYDD TEB”in Eğitimli 
Kızları-Öğrenci Listesinde Melisa T.ve Derya Y. isimli öğrencilerin üzerinin siyah kurşun 
kalemle yuvarlak içine alındığı, 

433 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde; 

(1) nolu sayfanın “Kırsal Çalışmaları 10.03.2006 Kadriye Hanımın Dikkatine” ibaresi 
ile başladığı ve devamında “ÇYDD YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA; aşağıda 
isimleri yazılı burslu öğrencilerimizden bazılarının, burs toplantılarına düzenli katılmadıkları, 
bazıları ise kılık kıyafertleri nedeniyle derneğimizin ilkelerine uymadıkları gözlenmiştir. 
SÖZ KONUSU ÖĞRENCİLERİN, BURSLARININ KESİLMESİ DAHİL, GEREKLİ 
İŞLEMLERİN YAPILMASINI SAYGILARIMIZLA ARZ EDERİZ. BURS KOM. 
GÖREVLİSİ AYLA T., BURS KOM. GÖR. CANAN H., BURS KOM. BŞK. NESRİN G., 
BURS KOM. GÖR. MENDERES S.  

SÖZ KONUSU ÖĞRENCİ LİTESİ: FADİLE S. –MERCEDES, NEJLA D. –
ÇTÇK, YASEMİN T. – ÇTÇK, SİNEM K.- ÜNİVERSİTE” şeklinde ibareler olduğu,  

(79) nolu sayfanın “Sayın Alev OCAKTAR ÇYDD Genel Merkez Kırsal Alan Birim 
sorumlusu ibaresiyle başladığı ve içeriğinde; “Çağdaş Türkiyenin Çağdaş Kızları Projesi 
kapsamındaki öğrencilerimizden PINAR A. ve ELİF D.’NİN ÖSS hazırlık kursu için 
ücretsiz dersane bulmamıza rağmen ısrarla DİNCİ OLARAK BİLİNEN DERSANELERE 
DEVAM ETMELERİ NEDENİYLE BURSLARININ KESİLMESİNE KARAR 
VERİLMİŞTİR. Yerlerine Yağmur S. ve Nihal D. alınmıştır. Yeni dönem kızlarımız listesi 
aşağıdadır. Saygılarımızla, CEYHUN Ö. Yön.Kur.Başkan Yard. ÖZGÜR Ü. 
Yön.Kur.Üyesi ÇTÇK Sorumlusu” ibarelerinin bulunduğu, 

(36) ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 

(62) sayısı ile numaralandırılmış dokümanda; Çiğdem A.’ ya ait  Öğrenci Belgesinin 
sağ üst köşesine iliştirilmiş 63 ile numaralandırılmış not kağıdında “KARDELEN 
MÜLAKAT OLUMSUZ ÖĞRENCİ TÜRBANLIDIR.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

(55) sayısı ile numaralandırılmış dokümanda; Dilek E. isimli şahsa ait adli sicil 
kaydının sağ üst köşesine el yazısıyla “MÜLAKATIMIZ OLUMSUZ AYRICA 
TÜRBANLIDIR” ibaresinin yazılı olduğu,  
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(48) sayısı ile numaralandırılmış dokümanda “Ortaöğretimde kardelen bursu alıp 
üniversite kardelen bursu için durumu olumsuz görülen kardelen bursluları 1-Dilek E. 2-
Çiğdem A.” ibaresinin yazılı olduğu,  

95 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 

(681) inci sayfanın Fatma Canan Ş. isimli şahsa ait ÇYDD ÖĞRENCİ BİLGİ 
FORMU olduğu ve sağ üst köşesine el yazısı ile “Deniz Fenerinden yardım alıyormuş Baba 
vefat” yazılı olduğu,  

262 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde; 

(337) sayısı ile numaralandırılmış dokümanın, Özlem Ç.  isimli şahsa ait ÇYDD 
amblemli öğrenci bilgi formu olduğu ve üst kısmında “NC DAKİ FOTOĞRAF! SAÇ MI? 
ÖRTÜ MÜ?” yazdığı, 

 

492 ile numaralandırılmış kutu içerisindeki 575 nolu sarı zarf içerisinde; 

(501) sayısı ile numaralandırılmış dokümanın Emine Ş. isimli şahsa ait Sivas İli Zara 
İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nden alınan öğrenci belgesi olduğu, bahse konu belgenin üst 
tarafına el yazısı ile “BURS GÖNDERİLMEDİ” yazılı olduğu,  

(495) sayısı ile numaralandırılmış dokümanda kırmızı kalemle “30.09.2002 ZARA 
MEM YAZISI İLE İMAM HATİP OKULUNA GİTTİĞİ VE 9. SINIFA GEÇTİĞİ 
BİLDİRİLDİ 30.09.2002 N-G” ibaresin el yazısı ile yazıldığı ve “İMAM HATİP 
OKULUNA” kısmının pembe renkli fosforlu kalemle çizildiği, 

132 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde; 

(329) ve (330) sayıları ile numaralandırılmış dokümanların “Alev Hanımın Dikkatine” 
ibaresi ile başlayan el yazısı ile yazılmış iki sayfalık dokümanda “…artık adalet kavramı adını 
ya da anlamını ya yanlış öğrettiler ya da bu kavram artık yok bu akşam çağdaş yaşamdan 
elendiğimi söylediler. Boğazım düğüm düğüm oldu çünki adalet beni bulmadı. OKULDA 
BÜTÜN DERSLERİM İYİ YIL SONU ORTALAMAM 5.00 BENİ DEĞİLDE 3’LÜK 
ÖĞRENCİYİ BEDAVA DERSANEYE GÖNDERİYORLAR. bu sadece bir örnekti daha 
… biliyormusunuz?…” ibarelerinin bulunduğu, yazının son kısmında el yazısı ile “Yasemin 
C. Van/havaalanı yanı  kız öğrenci …” ibaresinin bulunduğu, 

(328) ile numaralandırılan sayfa incelendiğinde “Çaldıranlı YSD lisesinde okuyor. 
SYD Vakfı yurdunda kalıyor. BABASI MEMUR(İMAM) DİYE BURS VERMEMİŞTİK. 
ARMAĞAN HANIMA BİLDİRİLDİ. Araştırıp bize dönecek 15 MART 2004” şeklinde 
ibarelerin olduğu, 

113 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 
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(5) sayısı ile numaralandırılmış, ÇYDD amblemli Emine D. isimli şahsa ait Öğrenci 
Bilgi Formunun üzerine iliştirilmiş sarı renkli not kâğıdında el yazısı ile “BABASI 
İMAMDIR”  ibaresinin yazılı olduğu, 

114 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 

(115) sayısı ile numaralandırılmış, ÇYDD amblemli SEMRA A. isimli şahsa ait 
Öğrenci Bilgi Formunun üzerine el yazısı ile “ÇY DERNEĞİNE AİT BİNANIN 2 ODASI 
BARINMA SORUNU OLAN KIZLARA AYRILMIŞ ORADA KALIYORMUŞ. 
ÖĞRETMENİ GANİME HANIM İLE KONUŞTUM.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

468 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 

(385) nolu sayfada “Uygun olmayan öğrenciler” ibaresi yazılı olduğu,  

(430) nolu sayfada Melek Y. isimli şahsa ait Öğrenci Bilgi Formunda “Şimdi 
Okuduğu Okulun Adı: İMAM HATİP LİSESİ” yazılı olduğu ve bu kısmın sarı fosforlu 
kalemle işaretlenmiş olduğu, 

 

246 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde; 

(93) sayısı ile numaralandırılmış, Arife- Halil Kızı 1991 Tarsus Doğumlu Ebru S.’ye 
ait nüfus cüzdanı fotokopisinin, sağ tarafına el yazısı ile “BAŞÖRTÜLÜ” ibaresinin yazılı 
olduğu, 94. sayfa incelendiğinde, Ebru SERT’e ait öğrenci belgesinin olduğu,  

32 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 

(95) ve (96) numaralı Mehtap S. isimli şahsa ait Öğrenci Tanıtma Belgesiyle birlikte 
bulunan (92) numaralı not kağıdının üzerinde kurşun kalem ve el yazısı ile “BAŞÖRTÜ 
KULLANIYOR VERİLMESİN” ibaresinin yazılı olduğu,  

394 ile numaralandırılmış kenar kısmında “Uygun Olmayanlar” ibaresi bulunan 
kırmızı klasör içerisinde; 

(325) nolu, ÇYDD amblemli, Şahide P. isimli şahsa ait Liseli Kardelenler Öğrenci 
Bilgi Formunun içeriğinde “Şimdi Okuduğu Okulun Adı: İNEBOLU İ.H.L VE ANADOLU 
İMAM HATİP LİSESİ” yazılı olan kısmının üzerinin yeşil fosforlu kalemle çizili olduğu,  

105 ile numaralandırılmış kırmızı klasör içerisinde; 

(816) nolu sayfanın Hadice T. isimli şahsa ait nüfus cüzdanı fotokopisi olduğu,  818 
nolu sayfanın, ÇYDD amblemli Hadice T. isimli şahsa ait Öğrenci Bilgi Formu olduğu ve sağ 
üst köşesine kurşun kalem el yazısı ile “NÜFUS KÂĞIDINDAKİ RESMİ TÜRBANLI” 
ibaresinin yazılı olduğu,  

433 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde; 
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(181) nolu sayfanın, ÇYDD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞINA hitabıyla başladığı ve devamında “Yönetim Kurulumuzun 31.10.2005 
tarihinde yapmış olduğu toplantıda ‘Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları’ ve Anadolu’da Bir 
Kızım Var Öğretmen Olacak Projelerinden yararlanan aşağıda isimleri yazılı olan öğrencilerin 
durumları incelenmiş olup bursların iptalinin istenmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır. 
Gereğini bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla Şeyda EŞSİZ ÇYDD Pendik Şb. Yön. Kur. 
A.Başkan ibarelerinin yazıldığı ve imzalandığı, ÇAĞDAŞ TÜRKİYENİN ÇAĞDAŞ 
KIZLARI 1. İlkay K.2. Burcu K. 3. Miyase Ö. Bu öğrencilerin durumları ise Çağdaş Yaşam 
kurallarına uymadıkları ve şubede yapılan etkinliklere katılmadıkları saptandı…” 
ibarelerinin olduğu, 

396 ile numaralandırılmış kırmızı klasör içerisinde; 

(535) nolu, ÇYDD amblemli Sümeyye E. isimli şahsa ait Öğrenci Bilgi Formunda 
BABANIN MESLEĞİ İMAM ibaresinin üzerinin sarı fosforlu kalem ile çizildiği, formun 
üst kısmına kurşun kalem el yazısı ile “UYGUN DEĞİL” ibaresinin yazılı olduğu, 

552 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 

(336) nolu, ÇYDD amblemli Cemile A. isimli şahsa ait TEB’in Eğitimli Kızları 
Öğrenci Bilgi Formunun üst kısmına kurşun kalemle el yazısıyla, “KARDELEN ABİSİ 
İMAM HATİP’TE OKUYOR” ibarelerinin yazılı olduğu,  

622 ile numaralandırılmış siyah renkli üzerinde Türkiye Hazırbeton Birliği 2007 
ibaresi bulunan ajanda içerisinde; 

24 Eylül 2007 tarihli sayfada el yazısı ile “KONYA 2.BAŞKAN AYSUN A. İLE 2 
YIL ÖNCE MEZUN OLUP BU YIL ÜNİVERSİTE 2.NA GİDEN ÖĞRENCİ LALE 
GÖRÜŞÜLDÜ. ÖĞRENCİ TÜRBANLI ÇIKARABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ AMA 
VERİLMEMESİ ÖNERİLDİ. BOLU ŞB. BŞK. ZEHRA…(okunamadı) İLE 
GÖRÜŞÜLDÜ. Sonradan 3 LİSE ÖĞRENCİSİ TÜRBAN TAKMIŞ, VERİLMEMESİ 
ÖNERİLDİ” ibarelerinin yazdığı, 

Aynı ajandanın 26 Eylül 2007 tarihli sayfasında el yazısı ile “BOLU’DAKİ 
TÜRBANLI 3 ÖĞRENCİNİN 1-Hatice A.2-Ayşe I.3-Havva C. adları Olgay’a 
bildirilecek” ibarelerinin bulunduğu anlaşılmıştır. 

 

Dijital İnceleme Sonuçları; 
 
ÇYDD’nin Kadıköy Şubesinden ele geçirilen Maxtor marka, 25B6201H10T7IY seri 

numaralı bilgisayar hard diski içerisindeki;  
“2008 toplantıözeti.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, 

“YÖNETİM KURULU TOPLANTI ÖZETİ” başlıklı belge olduğu görülmüştür. 

Bahse konu “2008 toplantıözeti.doc” isimli MSword dosyasında “YÖNETİM 
KURULU TOPLANTI ÖZETİ” başlığı altında;   
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• “Öğrenci evlerinin sayısını arttırılırken TAÇ-DER’e özel önem verilmesi,  
• Kız ve erkek arkadaşlarımızın rahatlıkla birlikte kalacakları semtlerin ve konutların 

seçimine özen gösterilsin. EVLERDE KUTSALLAR AÇIKTA BULUNMAYACAK. 
• Bölge projelerinde Ermeni, Süryani, Keldani, Yezidi zenginliğimizden yararlanmayı 

ve onları çağdaş yaşam bilincine kavuşturmayı AB benimsiyor. Rotarakların lobileri ve fon 
konusundaki destekleri bir bilinç göstergesi. 

• Yönderlik başarılı bir deneyimdi. Yeditepe ile koordinasyona ve BEDRETTİN 
BEYİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI ÖZEL ÖNEM VERİLECEK.  

• Polis içinden gelen bilgilere göre araç yakanlar nedeniyle burslar konusunda 
daha dikkatli davranmak zorundayız. Türkan abla GEREKİRSE KAYIT SİLİNSİN 
AMA BURSTA KESİNTİYE GİTMEMELİYİZ görüşünde. Acil durumlarda yalnızca 
Türkan ablanın belirlediği listedeki polis müdürleriyle görüşülecek. 

• Burslarla ilgili listelerde köken raporları dikkate alınacak, güncellemeler bilgi işlem 
merkezine iletilecek.  

• Burs verileceklerde mevcut ölçüler aranmaya devam edilecek. BELİRLENEN 
KÖKENLİLERDEN Batıya eğitime gelenlere destek sürdürülecek. 

 

• Güneydoğuda DTP’li belediyelere yardımcı olunacağı kendilerine iletilecek, 
projelerimiz konusunda destekleri alınacak. 

  

• Alevi köy ve ailelerin kazanılması çalışmaları sürdürülecek. Sünnilerce asimile 
edilmemiş olanlar hedefimiz. Dinle ilişkisi olmayacak.  

• Bölgenin otantik sahipliğini kanıtlayan Ermeni taşınmazları ve eserleriyle ilgili özel 
çalışma yapılacak. Uygun taşınmazların yurt ve okul olarak kullanılmasına devam edilmesi 
için ek kaynak ayrılacak. 

• Eleştiriler var. Burs verilenlerden mezun olunca kapanan olmuş. Bunlar çok önemli. 
Bu tip durumlar burs verenleri etkiliyor. Hanzade hanım ve teşvikçisi olduğu burs veren 
grubu rahatsızmış. Çok dikkat edelim. 

• Faaliyetlerin kanıksanması açısından Devlet kurumları ile ortak yapılan faaliyetler çok 
önemli. Kabul görecek proje ve faaliyetlerin tasarlanmasını sağlayalım.   

• Çağdaş vali ve kaymakamlarla temasa geçilerek destek istenecek. DEVLETİN 
İMKÂNLARININ FAALİYETLERİMİZE AKITILMASI SAĞLANACAK. 

• YURTDIŞINDAN GELEN PARALAR KESİNLİKLE KAYITLARA 
GEÇİRİLMEYECEK. GÜVENİLİR ÜYELERİN İSVEÇ HESAPLARI BU AMAÇLA 
KULLANILACAK. 

• Yeni bir süreç için dinci cemaat evlerinden uzantılar gerekiyor. Bu konuda hem 
özendirme ve seçme uğraşısını sürdürmeli HEM NÜFUZ EDEN YEŞİL 
KARDELENLERİN İZLENMESİ, 

• Faaliyetlerimizi engelleyebilecek dinsel-şoven-kültürel dogmaların giderilmesine 
yönelik olarak eğitimlerde doğal cinsellik ön plana çıkarılacak. 

• Askeri okullara yakın çevrede oluşturulan KIZ EVLERİNE EN UYGUN 
KIZLAR SEÇİLEREK BU EVLERE AKTARILACAK. Çalışmanın hassasiyeti sıklıkla 
vurgulanacak. KIZLARA HER TÜRLÜ FEDAKARLIK YAPMALARI İÇİN 
YÖNLENDİRMEDE BULUNULACAK. Kulelide rehberlik dersinden yararlanılacak. 

• ÜMRANİYE DAVASINDA ALINANLARLA TEMAS KURULMAYACAK. 
Baskılara rağmen operasyonun devam edebileceği söylendi. Bu nedenle GİZLİLİK EN 
ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK. Karşıt tavır gösterilerek riske girilmeyecek. 



	   232	  

Alınanlara yakın olanlarla da görüşmeyelim. ALINANLARIN ÇOĞU ALT 
DÜZEYMİŞ, AMA KRİTİK DÜZEYE DE ULAŞMIŞLAR.  

• DOĞU BEYİN BİR DOKÜMANINDA ADD VE CKD’NİN YANINDA BİZİM 
DE İSMİMİZ GEÇİYORMUŞ. Basın açıklamalarında ve diğer faaliyetlerde 
AYDINLIKÇILARLA BERABER GÖRÜNTÜ VERMEMEYE DİKKAT EDİLSİN. 

• Daha önce önerilen REKTÖR LİSTELERİ İÇİN YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 
İMHA EDİLECEK. ŞENER PAŞAYA ARZEDİLEN BURS LİSTELERİ DAHİL. 
İSTANBUL, İNÖNÜ, ANTALYA, SAMSUN, ULUDAĞ, 9 EYLÜL REKTÖRLERİYLE 
TEMASA GEÇİLMEYECEK AMA DESTEK SÜRDÜRÜLECEK. ALEMDAROĞLU 
İLE DE. 

• Mitingler konusunda Tuncay ÖZKAN ile temas kurulmuştu, şu an için sıkıntı yok 
dendi.  Ancak yakın bir görüntü oluşturulmayacak. Gerekirse ayrı görüntü verilecek. 
Toplumun daha çok harekete geçirilmesi için mitingler yeniden kullanılabilir.”  

 
Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 
Şüpheli Fatma Nur GERÇEL’in Genel Sekreterliğini yaptığı ÇYDD Genel 

Merkezinde yapılan aramasında bulunarak el konulan dijital malzemelerden;  

Seagate marka, 6FG1NKHK seri numaralı bilgisayar hard disk içerisindeki;  

“CUMHURİYET İÇİN ÇAĞLAYAN.doc” isimli MSword  dosyası incelendiğinde; 
(2) sayfadan ibaret, Çağlayan Mitingine çağrı olduğu, dosyanın devamında “DÜZENLEME 
KURULU” başlığı altında soruşturma esnasında ölen Türkan SAYLAN ve şüpheli 
Gülseven YAŞER’in isimlerinin bulunduğu görülmüştür. 

 

“BARINMA EVLERİ AÇIK ADRESLERİ.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde, (1) sayfadan ibaret olduğu görülmüş ve dosya içeriği aşağıya çıkartılmıştır. 
  

“06 EYLÜL 2004    

BARINMA EVLERİNİN AÇIK ADRESLERİ 

1-Hasan Halife Mahallesi …………… FATİH-İST 
2-Cemil Akdoğan sokak ………. KOZYATAĞI-KADIKÖY-İST 
3-43 Ada ……………… ATAŞEHİR-KADIKÖY-İST”  
 
“nergiz.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, (2) sayfadan ibaret olduğu, dosya 

içeriğinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağlı olarak faaliyet gösteren Türkçağ 
Vakfının 16 Aralık 2003 tarihinde yapılan toplantısında görüşülen konulara yer verildiği ve 
alınan kararlar içerisinde; 

“K-1) Fatih’teki kız öğrencilerin kaldığı evin ısınma konusu ile ilgili Özden 
Hanım’ın  Demirdöküm’den fiyat almasına,” şeklinde beyanın bulunduğu görülmüştür. 

“TÜRKÇAĞ VAKFI FAALİYETLERİ 2005 G.KURUL İÇİN.doc” isimli MSword 
dosyası incelendiğinde, (2) sayfadan ibaret olduğu, dosya içeriğinde Türkçağ Vakfının 
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faaliyetlerinin sıralandığı ve “Fatih ve Kozyatağı’ndaki binalarımızda öğrencilerimiz 
barınmaya devam etmektedirler.” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür. 

 
“TÜRKÇAĞ VAKFI FAALİYETLERİ.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, (3) 

sayfadan ibaret olduğu, dosya içeriğinde Türkçağ Vakfının faaliyetlerinin sıralandığı ve 

“Kozyatağı’ndaki bağış olarak verilen daireye kız talebeler yerleştirilmiş, İstanbul 
Valiliği’nin Vakfımızın kullanımına verdiği 6 kız öğrencinin kaldığı daire Kadıköy 
ÇYDD’nin denetimi altına alınmıştır. 

Fındıkzade’deki kiralık dairedeki öğrenciler bağış evi olan Fatih’teki daireye 
yerleştirilmişlerdir. 

Vakıf evinde barınan erkek öğrenciler kiralanan daireye nakledilmişlerdir. 

Vakıf Evimizin konuk odasına kızlar yerine erkek öğrenci alınması gerçekleştirilmiş ve 
6 öğrenci yerleştirilmiştir. Öğrenciler Vakıf çalışmalarına da katkıda bulunmaktadırlar.” 
şeklinde beyanlara yer verildiği görülmüştür. 

 
ÇYDD Genel Merkezine ait WD marka, WMAT20909495 seri numaralı hard disk 

üzerinde yapılan incelemede neticesinde;  
 
“Outlook1.pst” isimli e-posta arşivleme dosyası incelenmek üzere açılmış ve soruşturma 

kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen e-posta iletileri tespit edilmiş ve “msg” formatında 
kaydedilmiştir. Bahsi geçen e-posta ileti dosyası maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.  

 
“13 Mayıs İzmir_mitingbasin.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “9 

Mayıs 2007” tarihli, “ÇYDD Tanıtım ve İletişim” tanıtımveiletişim@cydd.org.tr   adresinden, 
tum@cydd.org.tr adresine gönderilen E-Posta içeriğinde; 

 “Değerli Şublerimiz, 13 Mayıs İzmir Mitingiyle ilgili Düzenleme Kurulunun basın 
duyuru metni aşağıda yer almaktadır. Size de bilgilenmeniz ve  yerel basına duyurabilmeniz 
için iletilmiştir.  

Sevgi ve saygılarımızla, ÇYDD Genel Merkez / Tanıtım ve İletişim Birimi” şeklinde 
yer alan ifadeleri takiben İzmir’ de yapılması planlanan Cumhuriyet Mitingi ile ilgili 
organizasyonun amaçları, yer ve zamanı hakkında bilgilerin olduğu, çok sayıda üniversite, 
sendika, dernek ve siyasi parti adlarının listelendiği görülmüştür. 

 “16 MAYIS KKL 032.txt.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “16 Mayıs 
2007” tarihli, “Meral Aybay” [meralaybay@ttnet.net.tr]   adresinden, aralarında “G. Sanal” 
gsanal5@gmail.com; “Türkan Saylan” tanitimveiletisim@cydd.org.tr adreslerinin de olduğu 
birçok adrese gönderilen E-Posta içeriğinde; 

“Resim Sergisi ve Konser  
Okuldaki etkinlikte; 
**Guzel kizlarimiz ve yakisikli subay adaylarimiz cok guzel bir dans gosterisi yapti. 
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**Cumhurbaskanimiz Sayin Sezer'in okulumuza armagan ettigi piano ile bir mini 
konser verildi. Enka'nin hocalari ve ogrencileri tarafindan) **Kuleli Lisesi ve KKL'nin 
hocalari, yoneticileri ve davetlilere ufak bir ikram yapidi.  

Sevgiler, Meral A.” şeklinde ifadelerin bulunduğu, E-Posta ekinde ise askeri 
öğrenciler ile bayan öğrencilerin dans ettikleri görülen (16) adet fotoğrafın yer aldığı 
görülmüştür. 

“archive1.pst” isimli e-posta arşivleme dosyası incelenmek üzere açılmış ve soruşturma 
kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen e-posta iletileri tespit edilmiş ve “msg” formatında 
kaydedilmiştir. Bahsi geçen e-posta ileti dosyası maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.  

 
“Fwd FW Işık evleri.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “03 Ağutos 

2007” tarihli, “Fwd: FW: Işık evleri” konulu, “gokhan ecevit” [gokhanecevit@gmail.com] 
adresinden gönderilen E-Posta içeriğinde; konu edilen “Işık Evleri” ile ilgili olarak bu evlerin 
çeşitli dini gruplar tarafından organize edildiği, eğitim alanında öğrencilere yönelik 
faaliyetlerin yapıldığı gibi farklı iddia ve değerlendirmelerin sonrasında son bölümde; 

 “NE DERSİNİZ; ATA EVLERİ' ni açma zamanı gelip geçmedi mi?” şeklinde 
ibarelerin yer aldığı görülmüştür. 

 

“milliyet mia toplantisi.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “08 Mart 2006” 
tarihli, “milliyet mia toplantisi” konulu, “GYDD Van ^ubesi” [van@cydd.org.tr]  
adresinden, cydd@cydd.org.tr  adresine gönderilen E-Postanın ekinde bulunan; 

“guncel liste.doc” isimli MSword dosyası içeriğinde; “ÇYDD-MİLLİYET 
GAZETESİ EĞİTİM ÇALIŞTAYINA DAVET EDİLEBİLECEK KAYMAKAM-VALİ 
İSİM LİSTESİ” başlığı altında mülki idare amirleri isim, iletişim bilgileri ve görev yerlerinin 
yazıldığı,  

Ayrıca bu belgenin sanık Ayşe Yüksel’ in dijital medyalarında da yer aldığı tespit 
edilmiştir. 

 “01 Basılmayacak.jpg” isimli resim dosyası incelendiğinde; askeri mekan olduğu 
değerlendirilen bir yerde çekilen fotoğrafta, soruşturma aşamasında hayatını kaybeden 
Türkan SAYLAN ve şüpheli Halime FİLİZ MERİÇLİ ile sanık Hurşit TOLON ile 
birlikte isimleri tespit edilemeyen 10 (on) şahsın yer aldığı görülmüştür. 

Hitachi marka, PFDHU0SDUSP7KX seri numaraları bilgisayar hard diski üzerinde 
yapılan inceleme neticesinde;  

“2007-GELEN BAĞIŞLAR (DÖVİZ).xls” isimli excel dosyası incelediğinde; “Sayfa 1” 
adlı çalışma sayfası içinde, “GELEN BAĞIŞLAR (DÖVİZ), TARİH,  GÖNDEREN, 
TUTAR, DÖVİZ CİNSİ, YTL KARŞILIĞI, İZİN TARİHİ” sütun başlıkları altında bazı 
yabancı kuruluş ve çeşitli şahıs isimlerinin karşısında yabancı para birimi miktarlarının 
yer aldığı görülmüştür. 

Seagate marka, 3HS6GM9B seri numaralı bilgisayar hard diski içerisindeki;  
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-“fatih  kız  öğ. evi.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (1) sayfadan ibaret, 
26.08.2003 tarihli, TÜRKÇAĞ VAKFI YÖNETİM KURULU’ na hitaben; 

“KONU: Fatih Kız Öğrenci Evi 

Fatih Kız Öğrenci Evi’nde ikamet eden Filiz A.  (İst.Tıp Fakültesi), Işıl T. (İst. Tıp 
Fakültesi) Eğitimlerini tamamladıkları için 2003–2004 öğretim yılında evden ayrılacaklarını 
bildirmişlerdir. 

Diğer öğrenci Sibel M. (İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği’nde okuyor ) 
evde kalmaya devam edecek. 

Aynı fakültede okuyan kız arkadaşını yanına alıp alamıyacağını soruyor.”  yazdığı,  

“VİP  EMNİYET  BİLGİ.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (1) sayfadan 
ibaret, 02.06.2005 tarihli, 1. ORDU KOMUTANLIĞI’na hitaben, Özden  E. adıyla yazılmış, 

“Prof. Dr. Türkan Saylan ve beraberindeki heyet,   07.06.2005 saat 11.00 de 1.  
ORDU KOMUTANI SAYIN ORG. HURŞİT TOLON’U ziyaret edeceklerdir.   İsim 
listesi aşağıda bilginize sunulur. Saygılarımızla,” şeklinde beyanların yer aldığı 
görülmüştür. 

Western Digital marka, WMAT20867962 seri numaralı bilgisayar hard disk 
içerisindeki;  

 “Unallocated Clusters-Offset 8196263936.flv” isimli video dosyası incelendiğinde; 
tamamı 29 saniyeden ibaret olduğu, “GERILLA HER YERDE” başlıklı, bahse konu 
görüntü dosyasında; PKK Terör örgütü üyeleri olduğu değerlendirilen silahlı kişilere ait 
sesli ve görüntülerin, ayrıca sözde Kürdistan haritasının, bayrağının ve PKK terör 
örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN ‘ın resminin yer aldığı görüntü olduğu görülmüştür. 

Maxtor marka 661212119746 seri numaralı bilgisayar hard diski içerisindeki;  

“archive.pst” isimli e-posta arşivleme dosyası incelenmek üzere açılmış ve soruşturma 
kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen e-posta iletileri tespit edilmiş ve “msg” formatında 
kaydedilmiştir. Bahsi geçen e-posta ileti dosyası maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.  

 
“29 Nisan Mitingi.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “ÇYDD Burs Birimi 

[burs@cydd.org.tr]” isimli mail grubundan çok sayıda e-posta adresine gönderilen Türkan 
SAYLAN adıyla yazılan “29 Nisan Mitingi” konulu e-posta olduğu, 29 Nisan 2007 tarihinde 
Çağlayan’ da düzenlenecek mitingle ilgili çağrı niteliği taşıyan e-postanın yer aldığı, 

“FW  ACIL!   GENEL MERKEZ YONETIMININ DIKKATINE!  (BILGI).msg” isimli 
e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “ÇYDD Burs Birimi [burs@cydd.org.tr]” isimli mail 
grubundan Cihan Demirci’ ye gönderilen ÇYDD Konya şubesi adıyla yazılan 
“ACIL!...GENEL MERKEZ YONETIMININ DIKKATINE!..(BILGI)” konulu e-posta 
olduğu, söz konusu e-posta içerisinde; “GENEL MERKEZ YONETIMININ DIKKATINE!..” 
başlığı altında;  
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“KONYA'DA ANADOLU KADIN PLATFORMU OLUSTURULUYOR. 
SAMSUN'DA MESALE YAKILMIS KONYA'DA ?LK KURULUS OLUSUMLARI 
OLUYOR.BU  HAREKET HURSIT TORON PASA TARAFINDAN ORGANIZE 
EDILIYOR. BUTUN DEMOKRATIK KITLE ORGUTLERININ BIR ARADA 
HAREKET ETMESINI AMACLIYOR. ONUMUZDEKI CUMHUR BASKANLIGI 
SECIMLERINDEN ONCE OLUSMASINA CALISILIYOR. 28 SUBAT CARSAMBA 
GUNU SAAT 11.00'DA SEVGI DERNEGINDE BUTUN DERNEKLERIN TEMSILCILERI 
TOPLANACAKTIR. BU OLUSUMDA BIZIMDE YER ALMAMIZ ISTENDI. 
ATATURKCU DUSUNCE DERNEGI GENEL MERKEZI DIREKT DESTEGINI 
BELIRTMIS. 

BU OLUSUMDA BIZIMDE YER ALMAMIZ NASIL KARSILANIR? BU 
KONUDA BILGILENDIRMENIZI RICA EDERIZ.” Yazdığı,  

Western Digital (WD) marka WMAT20813569 Seri numaralı bilgisayar hard diski 
içerisindeki;  

“Outlook.pst” isimli e-posta arşivleme dosyası incelenmek üzere açılmış ve soruşturma 
kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen e-posta iletileri tespit edilmiş ve “msg” formatında 
kaydedilmiştir. Bahsi geçen e-posta ileti dosyası maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.  

 “turkcag Fw ATAEVLERİ GİDEREK SAYICA ARTIYOR'!!!!.msg” isimli E-posta 
ileti dosyası incelendiğinde; “14.10.2008” tarihli  nur gercel [ngercel@yahoo.com] 
adresinden  gönderilen  “[turkcag] Fw: ATAEVLERİ GİDEREK SAYICA 
ARTIYOR'!!!!” konulu, söz konusu e-posta içerisinde;  

“…bahsetmek istediðim konu MERSİNDE AÇÝLAN İLK ATAEVİ. ÇOK GÜZEL 
BİR PROJEYDİ VE HAYATA GEÇMESİNİ GÖRMEK UMUT VERİCİ…” şeklinde 
ifadelerin yer aldığı görülmüştür. 

WESTERN DİGİTAL  marka, WMAT20867958 seri numaralı bilgisayar hard diski 
içerisindeki;  

 “Yeşil defter.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; “sayfa1” adlı çalışma sayfası 
içerisinde; aralarında Ergenekon Soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan, Sinan 
AYGÜN, Kemal ALEMDAROĞLU, Şener ERUYGUR, Filiz MERİÇLİ, Perran  
YORGANCİGİL, Türkan SAYLAN, Nur GERÇEL ÖZEREN, Ayşe YÜKSEL,  Ferhat 
ŞENATALAR, Gökhan ECEVİT ve Gülser ALPARSLAN isimli şahıslarında yer aldığı 
bir çok şahsın iletişim bilgilerinin kaydedildiği görülmüştür. 

Şüpheli  Fatma Nur GERÇEL ‘e  ait Compaq marka dizüstü bilgisayardan çıkan 
Hitachi marka seri numarası 080116BB0C00WGJNRHHC olan hard disk üzerinde yapılan 
incelemede;  

 “TÇYDV EVLERİNDE KALMA YÖNETMELĞİ.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; tamamı 3 sayfadan ibaret, “TÇYDV EVLERİNDE KALMA 
YÖNETMELİĞİ” başlıklı belge olduğu, 

“Vak.İşl.Mali Tablo 2007.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; tamamı 2 
sayfadan ibaret, “TÜRKİYE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI İKTİSADİ 
İŞLETMESİ 2007 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU” başlıklı 2006 ve 2007 yıllarına ait 
“Aktif Varlıklar” ve “Pasif Kaynaklar” adı altında hesaplamaların yer aldığı belge olduğu, 
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- Fatma Nur GERÇEL 'e ait Compaq marka dizüstü bilgisayardan çıkan Toshiba 
marka seri numarası 43R75933T olan hard disk üzerinde yapılan incelemede; 

“çydd kadıköy şubesi.docx” isimli MSword dosyası  incelendiğinde; 26 Eylül 2008 
tarihli, tamamı 1 sayfadan ibaret, “ÇYDD KADIKÖY ŞUBESİ YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞINA İSTANBUL” başlıklı TÇYDV Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Filiz Meriçli adıyla yazılan belge olduğu, söz konusu belge içerisinde; 

“Derneğimizin kardeş kuruluşu olan TüRKÇAĞ Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Vakfı olarak sahibi olduğumuz Kadıköy (Kozyatağı)’de bulunan apartman dairesi bilindiği 
gibi burslu öğrencilerimizin kalması şartıyla şubeniz denetimine tahsis edilmişti. 

Vakfımıza yapılan denetimde sahip olduğumuz gayrimenkuller ile ilgili olarak, 
kiraya verilmesi, vakfın yararı amacına kullanılması gibi nedenlerle denetçiler tarafından 
uyarıldık. 

Bu nedenle daireyi kiraya verdiğinizde şubeniz denetimindeki dairenin son durumu 
ile ilgili aşağıdaki bilgileri en kısa zamanda bize göndermenizi rica ediyor, göstereceğiniz 
özen ve duyarlılığa teşekkür ediyoruz. 

1. Dairenin en son açık adresi (değişen sokak adı ve numaraları nedeniyle). 
2. Dairede kalan öğrencilerin isim ve iletişim bilgileri. 
3. Dairede sabit telefon var ise numaraları. 
4. Apartman genel giderleri, güncel su, elektrik, doğal gaz vb. makbuz örnekleri. 
5. Emlak Vergisi güncel makbuzları. 
6. Dairede kalan öğrencilerle Kadıköy Şubemizin yaptığı protokol vb. yazılı bir 

belge var ise fotokopisi. 
Bilgilerinizi rica eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.” şeklinde beyanların 

yer aldığı, 

- Fatma Nur GERÇEL 'e ait Seri numarası IFBIABM25 olan Stüdyo Yüzyıl Digital 
ibareli 23 Nolu CD üzerinde yapılan incelemede; 

“Resimler” isimli klasör içerisinde bulunan “jpg” uzantılı (148) adet JPG 
dosyasından 147 sinin, CD’nin içinde bulunduğu zarf üzerindeki “Ismail Aga Cemeti Fatih 
camii 3 Şubat 2008” ibaresi göz önüne alındığında, İsmail Ağa Cemaatinin cenaze 
törenine ait gizli olarak çekildiği değerlendirilen fotoğrafların yer aldığı tespit edilmiştir. 

 

-Telefon Görüşmeleri; 
Tape No:11730, 05.04.2009 günü saat:18:01’de Çiğdem…?/Osman…? ile yaptığı 

telefon görüşmesinde özetle; Çiğdem’in “İyi ne olsun işte değişik birşey yok aynı bildiğin 
gibi ne diyeceğim sana ben sana bir mail attım”, “O mailde şeyde Konya’daki şey bir 
Çağdaş Yaşam toplantısında bu resimler atılmış bütün” dediği, F.Nur GERÇEL’in “Nasıl 
atılmış” dediği, Çiğdem’in “PKK RESİMLERİ YANİ ŞÖYLE BİR NEVRUZ 
KUTLAMASINDA” “ÇOCUKLARIN ELİNDE PKK BAYRAKLARI DTP bayrakları 
bu şekilde yani pek hoşumuza gitmedi” dediği, F.Nur GERÇEL’in “ÇAĞDAŞ 
YAŞAMIN” dediği, Çiğdem’in “ÇAĞDAŞ YAŞAMIN BİR TOPLANTISINDA” dediği, 



	   238	  

F.Nur GERÇEL’in “Öyle mi emin misiniz yani onun şeyi olduğunu” dediği, Çiğdem’in 
“Tabi tabi Çağdaş yaşamda Konya’da çalışan Çağdaş Yaşam üyesi bir arkadaş var 
şuanda Konya’da, “O RESİMLERİ ÇEKMİŞ VE BANA MAİLLE GÖNDERDİ BEN 
SANA MAİL ETTİM” “Sen o resimlere bir bak ve devreye gir istersen” dediği , 

Tape No:11713, 07.01.2009 günü saat:11:42’de Leyla S. ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; L.S.’nin “Şimdi bu EDA meselesi” “Yani şunu paylaşmak istiyorum 
Filiz hoca Cihan hocadan bir şeyler duyuyor tamam mı evde de problemler varmış 
diyor ondan sonra ben zaten ... pazardan beri devreye girmiş ve konuları bir yerlere 
getirmiş durumdayım dün 3 saatimi aldı Eda”, “Ben iki gündür derneğe gidiyorum iş 
yapmak için onlan bunlan sohbet etmekten veya Edalarla bilmem ne iş yapamıyorum 
neyse Eda yeni gitmiş beynimin tası atmış zaten Filiz hoca kapıdan içeri dalıyor ki 
efendim bu Eda da kumpas mı yapıyor evdeki kızları attırmak için”, “Hay Allah may 
Allah dedi neticede bir araştırmalar filan yaptı meğersem Söke de birisininmiş şimdi 
TELEFONDA ÇOK DETAYA GİRMEYİM” “Amcasıymış rica eden ne olur bu 
kızımıza yer bulalım diye”, “Ve bu arada da paralelinde şunu İstanbul da bu Cansu” 
dediği, F.Nur GERÇEL’in “Fazla belki detaya girmene gerek var mı yok mu bilmiyorum 
ama buna kızın yani biz bu kızı bu olaylardan sonra orda tutmamız zor hı” dediği, 

Tape No:11704, 27.10.2008 günü saat:13:57’de Özen…? ile yaptığı telefon 
görüşmesinde özetle; Özen’in “Biz bekliyoruz yine müsait zamanınızda” “Ne günü 
gelebilirsiniz” dediği, F.Nur GERÇEL’in “Ne günü geliriz bugün ne pazartesi yarın yarın 
olur mu ... buralardayız yani” dediği, Özen’in “Yarın olmasın İlhan SELÇUK un şeyine 
gidiyoruz var ya İlhan SELÇUK için bi gece düzenleniyor ses tiyatrosunda” “Ya da 
perşembe diyelim istersen” dediği, F.Nur GERÇEL’in “Perşembe yapalım olur” dediği, 
Özen’in “Şey ne diyecektim bu Türkan M. haber var mı nasıl” dediği, F.Nur GERÇEL’in 
“Yani işte iyi olacak midesi şey problemleri var” dediği, Özen’in “İşte biz o şey Ulusal 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Şeysi Vardı Yunus Emre De Bi Güzel Bi Toplantı 
Düzenlediler Orda” “Orda duydum orda konuşmacı olacaktı gelemedi aniden hastaneye 
kaldırılmış” dediği, 

 Tape No:11455, 28.08.2008 günü saat:10.47’de Türkan SAYLAN ile X Bayan’ın 
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; X Bayan’ın “hocam bu gün sabah 2 tane faksımız geldi. 
Biri İstanbul Valiliği Protokol Müdürlüğünden… 6 Ekim kutlamaları ile ilgili”,  “Bir de şey 
geldi hocam İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden geldi dekanlıktan”, 
“Bu da diyor ki 12 Ağustos 2008 tarihinde toplanan fakültemiz yönetim kurulunun 20 no’lu 
kararı gereğince İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından 
alınan 04.08.2008 tarih ve sayı gereği fakültemiz öğrencilerinden Sercan AVŞAR 
27.11.2007 tarihinde Eminönü ilçesinde Pkk Kongre/gel terör örgütü tarafından 
kundaklanan araçla ilgili olarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ve adı geçen terör 
örgütüne üye olduğu gerekçesiyle tutuklandığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 
bildirilmesi üzerine açılan disiplin soruşturması neticesinde adı geçen öğrenciye yüksek 
devam edeyim mi hocam” dediği, T.SAYLAN’ın “Hayır hayır Filiz’e ver onu da” dediği, X 
Bayanın “MERİÇLİ’YE” dediği, T.SAYLAN’ın “Hayır hayır Filiz’e”, “Burstaki Filiz e” 
dediği tespit edilmiştir.  
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Diğer Şüpheli ve Tanık Beyanları; 
 Şüpheli Ayşe YÜKSEL savcılık ifadesinde; Fatma Nur GERÇEL’i ÇYDD genel 
merkez üyesi olması sebebiyle tanıdığını, 

 Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ savcılık ifadesinde; Fatma Nur GERÇEL’i ÇYDD 
üyesi olması sebebiyle tanıdığını, 

 Şüpheli Hamdi Gökhan ECEVİT savcılık ifadesinde; Fatma Nur GERÇEL’i ÇYDD 
yönetim kurulunda avukat olarak tanıdığını, kendisi ile körfez depremi sonrasında deprem 
bölgesine yardım çalışmalarının olduğunu, kendisini o tarihten beri tanıdığını, 
kendisinin meslek olarak fizikçi olduğunu, daha sonra ÇYDD bir vakıf kurduğunu, kendisinin 
bu vakfa üye olduğunu, bu nedenle Fatma Nur GERÇEL ile irtibatının olduğunu, 

 Şüpheli Özkan AKYOL savcılık ifadesinde; Fatma Nur GERÇEL ile ev arama evden 
çıkması konularıyla ilgili görüştüğünü, 

 Şüpheli Perran YORGANCIGİL savcılık ifadesinde; Fatma Nur GERÇEL’i 
ÇYDD’den tanıdığını, 

 Recep Altan ERASLAN savcılık ifadesinde; Fatma Nur GERÇEL’i ÇYDD’den ismen 
tanıdığını, bunun dışında şahsi bir irtibatının olmadığını, 

 Şüpheli Şeyda EŞSİZ savcılık ifadesinde; Fatma Nur GERÇEL’i ÇYDD’den 
tanıdığını beyan etmiştir. 

 

Delillerin ve Hukuki Durumun Değerlendirilmesi : 

Şüpheli Fatma Nur GERÇEL’in Genel Sekreterliğini yaptığı ÇYDD’nin Kadıköy 
şubesinde ele geçirilen “2008 toplantıözeti.doc” isimli dosyada yer alan “YÖNETİM 
KURULU TOPLANTI ÖZETİ” başlığı altında  alınan  kararlara katıldığı, bu kararlar 
doğrultusunda yasadışı örgüt mensubu olduğu sonradan tespit edilen öğrencilere burs 
verilmesinin sağlandığı, yukarıda ayrıntılı olarak yer alan  28.08.2008 tarihli (Tape No:11455)  
telefon görüşmesinde derneğin genel başkanı ile bir dernek yöneticisinin bu konuda 
konuştukları,  

Haklarında kamu davası açılan Ergenekon terör örgütü sanıkları ile dernek 
yöneticilerinin örgüt faaliyeti çerçevesinde irtibat kurdukları,Cumhuriyet mitinglerini örgütün 
amaçları doğrultusunda yönlendirmek amacıyla  birlikte hareket ettikleri, birlikte oldukları 
gizlemek adına kararlar aldıkları ve uygulamaya koydukları, 

Legal bir eğitim faaliyeti görüntüsü altında Deniz Yıldızı Projesi kapsamında dernekle 
irtibatlı kız öğrencilerin askeri okul öğrencileri ve yeni mezun genç teğmenlerle tanıştırılarak 
yakınlaşmalarının sağlandığı, bu şekilde askeri personelin takibinin yapıldığı anlaşılmaktadır. 
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Şüpheli Fatma Nur GERÇEL’in Genel Sekreterliğini yaptığı Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği Genel Merkezinin Beyoğlu, Evliya Çelebi Mahallesi, Şimal Sokak, No:6 
sayılı yerde yapılan aramalarda bulunarak el konulan klasörlerde burs müracaatında bulunan 
veya kendisine burs verilen çok sayıda öğrencinin kendisi ve  yakınlarının dini inançları,siyasi 
görüşü,giyim tarzı, yaptığı işi, okuduğu gazete veya dergi, gittiği kurs ve dershane hakkında 
kayıtların bulunduğu, bu verilerden hareketle öğrenci hakkında “E.T. Ailesi MHP li kardeşi 
…..yurdunda kalıyor ÇYDD nin bursunu alıyorum diye dalga geçiyormuş BURSA Şb. 
iptal edildi, , Kardeş. Anne. Abi Arapca öğr., abla ilahiyat ağbi elektrik MYO mezunu 
red. DİNCİ OLARAK BİLİNEN DERSANELERE DEVAM ETMELERİ NEDENİYLE 
BURSLARININ KESİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR”,“MÜLAKATIMIZ 
OLUMSUZ AYRICA TÜRBANLIDIR”, “BABASI MEMUR(İMAM) DİYE BURS 
VERMEMİŞTİK. ARMAĞAN HANIMA BİLDİRİLDİ. “BAŞÖRTÜ KULLANIYOR 
VERİLMESİN”, “BABANIN MESLEĞİ İMAM”,”UYGUN DEĞİL” şeklinde notlar 
bulunduğu, bu notların ÇYDD’nin Kadıköy şubesinde ele geçirilen “2008 toplantıözeti.doc” 
isimli dosyada yer alan “YÖNETİM KURULU TOPLANTI ÖZETİ” başlığı altında  alınan  
kararlar ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.  

Ele geçen tüm bilgi,belge,dokümanlar,tespit edilen iletişim tutanakları birlikte  
değerlendirildiğinde şüpheli Fatma Nur GERÇEL’in Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı 
olarak örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu, 

 Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunarak el konulan (577) ’den (581)’e kadar 
numaralandırılmış dokümanlarda; Gazete ismi başlığı altında ulusal gazetelerde yazı yazan 
köşe yazarları hakkında kişisel özellikleri, yerli-yabancı  güç odakları ile ilişkileri, kimlerle 
irtibatlı olduğu, yetenekleri,siyasi düşünceleri ile ilgili  değerlendirmelerin yer aldığı notlar 
sebebiyle kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydettiği, aynı adreste bulunan Silahlı 
Kuvvetlere ait GİZLİ ibareli resmi belge suretlerini bulundurması sebebiyle Devletin 
Güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçunu işlediği anlaşıldığından,  

Şüpheli Fatma Nur GERÇEL’in eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör örgütü  
üyesi  olmak suçundan TCK’nın 314/2, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5,  

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçundan TCK’nın 135/2,  

Devletin Güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçundan TCK'nın 327/1, 53, 58/9, 
63. maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir. 

 

6-Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ 

Savcılık Beyanı; 
Halen İstanbul Üniversitesi Eczalık fakültesinde görev yaptığını, 2007 yılından beri 

ÇYDD genel başkan yardımcısı olduğunu,  
Ayşe Yüksel, Fatma Nur Gerçel, Hamdi Gökhan Ecevit, Ferhat Şenatalar, Perran 

Yorgancıgil, Gülser Alparslan, Oya Ediz Adalı, Sevtap Sema Murat, Ersin Aşlamacı, Güner 
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Minkari, Ali Naci Kılıç, Şeyda Eşsiz, Şükriye Varlık, Nursel Gülter, Osman Karaduman, 
Cihan Demirci, Eda Yakmaz isimli şahısları ÇYDD üyesi olmaları nedeniyle tanıdığını,  

Türkan Saylan’ı  da ÇYDD genel başkanı olduğu için tanıdığını,  
Çağdaş Eğitim Vakfını bildiğini, ancak başkanı olan Gülseven Yaşer'i tanımadığını, 

Gülseven YAŞER ile yüz yüze görüşmediğini,  
Gazeteci Ahmet Tuncay ÖZKAN'ı basın mensubu olması nedeniyle ismini bildiğini, 

ancak şahısla tanışıklığının olmadığını, kendisi ile telefonda görüşmediğini,  
Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nu rektörlüğü döneminde tanıdığını,  
Tape No: 11362 de, 21.03.2008 tarihinde 14.57 sıralarında Türkan Saylan ile yapmış 

olduğu telefon görüşmesindeki “…şimdi beni şubeler arıyor” “Onlara ben şöyle diyorum biz 
Cumhuriyet gazetesine geçmiş olsun dedik” “Ama itidal içinde olacağız aklı selim sahibi 
olcağız provakasyonlara gelmeyeceğiz” “Dedim çünkü hepsi bulundukları yerlerde ADD İLE 
BİRLİKTE İŞTE SOKAKLARA DÖKÜLELİM” şeklindeki konuşmaları sorulduğunda; 
görüşmeyi hatırlayamadığını,  

Tuncay ÖZKAN'ın ÇYDD ile arasında herhangi bir ilişkisinin olup olmadığını 
kendisinin bilmediğini,  

29.04.2007'de Çağlayan'da düzenlenen mitinge ÇYDD olarak kendilerinin de 
katıldıklarını, bu mitingin izinli olduğunu, kimler tarafından organize edildiğini 
hatırlamadığını, ayrıca 23 Haziran 2007'de teröre lanet mitingi yaptıklarını, bu mitingde 
terörün her türlüsüne ve darbeye karşı olduklarına ilişkin metni de kendisinin okuduğunu, 
ayrıca metni İngilizceye çevirip yabancı basın mensuplarına dağıttıklarını, 

 
Cumhuriyet Çalışma Grubunu duymadığını, faaliyetleri ile ilgili bilgisinin olmadığını,  
Bir takım sivil toplum kuruluşlarından zaman zaman proje veya etkinlik davetleri 

geldiğini, ancak bunlara katılmadıklarını, 
 ÇYDD'nin herhangi bir platforma üyeliğinin söz konusu olmadığını, 
Hurşit Tolon ve Şener Eruygur ile şahsi tanışıklığının olmadığını, ancak 29 Ekim'de 

Valiliğin düzenlediği Cumhuriyet resepsiyonlarında karşılaşmış olabileceklerini, 
Hurşit TOLON ve Şener ERUYGUR'dan elde edilen Cumhuriyet Platformu 

Çalışmaları başlığı altında Ulusal Birlik Hareketi STK Platformu adı altında ismine yer 
verilen kuruluşlar arasında ÇYDD'nin de bulunduğu hususu sorulduğunda; bu hususta 
herhangi bir bilgi sahibi olmadığını, bu tür bir çalışmaya dernek olarak katılmadıklarını, hatta 
bu tür platformlara katılmadıkları için eleştiri dahi aldıklarını,  

29 Nisanda izinli olarak düzenlenen Cumhuriyet Mitingine ÇYDD olarak kendilerinin 
de katıldıklarını, bu mitinglerin Hurşit TOLON ve Şener ERUYGUR tarafından organize 
edildiği hususunda net bilgi sahibi olmadığını,  

Pervin Olgun’un daha önceden ÇYDD yönetim kurulu üyesi olduğunu, bir dönem 
birlikte çalıştıklarını,  daha sonra ayrıldığını,  Pervin Olgun'un 2004 tarihinde ÇYDD üyesi 
olduğunu tam olarak hatırlamadığını,  

Bir kişinin derneklerini temsil edebilmesi için yönetim kurulu kararı alınmasının 
gerektiğini ancak Pervin OLGUN için böyle bir kararın alınmadığını,  

ÇYDD olarak üniversite bursu verirken öğrencilerin yoksul, başarılı olmalarını ve 
Savcılıktan iyi hal kağıdı getirmelerini şart koştuklarını, iyi hal kağıdı getirmeyenlere burs 
verilmediğini, herhangi bir örgüt mensubuna, dernekleri tarafından bilerek burs verilmesi 
hususunun söz konusu olmadığını,   

ÇYDD'nin Dünya Kiliseler Birliği ya da yabancı bir kuruluştan yardım almasının söz 
konusu olmadığını, ayrıca herhangi bir misyonerlik faaliyetinde bulunmadığını, genel merkez 
olarak şubelerinin de kendi gösterdikleri hassasiyeti göstermeleri hususunda gerekli ikazı 
zaman zaman yaptıklarını,  
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Yeliz PADİR isimli kişiyi tanımadığını, Yeliz PADİR'in ÇYDD'nin PKK'lılara burs 
verdiği hususundaki iddialarının kesinlikle doğru olmadığını,  

 Süleyman İÇEN, Sercan AVŞAR isimli şahısları da tanımadığını, bu şahısların 
ÇYDD'den burs aldıklarını kesinlikle düşünmediğini,  

Tape No:11455, 28.08.2008 tarihinde Türkan Saylan'ın X BAYAN’la yaptığı 
görşümede; Eminönü ilçesinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından kundaklanan 
araçla ilgili olarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ve adı geçen terör örgütüne üye olduğu 
gerekçesiyle tutuklandığı belirtilen Sercan Avşar konusunun konuşulduğu, konuşmanın 
devamında Filiz isminden bahsedildiği, Filiz denen şahsın kendisi olup olmadığı 
sorulduğunda; bu görüşmede geçen Filiz isimli şahsın kendisi olmadığını, burs bölümünde 
çalışan Filiz olduğunu, 

 
 Ömer Sadun Okyaltırık, Hamdi Gökhan Ecevit isimli şahısları tanımadığını, bu 

şahıslarca hazırlanan Ata Evleri Projesi ile ilgili bilgi sahibi olmadığını,   
ÇEV ile bağlantılı Cumhuriyet Evleri projesi ile ilgili bilgi sahibi olmadığını, 
 Leyla SÜRMELİ’nin, Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı yönetim kurulu 

üyesi olduğunu, bu vakfın 1995 yılında kurulduğunu, bu vakıflarına iki kişi tarafından 
öğrencilere tahsis edilmek üzere şartla bağışlanan iki ev olduğunu, durumu uygun 
görülenlerin bu evlerde bir süreliğine barındırıldığını, öğrenciler ile uğraşmak zor olduğu için 
Kadıköy'de bulunan evi boşaltıp kiraya vereceklerini, 

 Tape No:11752’de Günay isimli şahısla yapmış olduğu telefon görüşmesindeki 
Günay’ın “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİ ÇOK KARA GÜNLER BEKLİYOR” şeklindeki 
konuşmaları sorulduğunda; görüşmenin içeriğini tam olarak hatırlayamadığını, 

 Tape No:11753’te X Bayan ile yapmış olduğu, İstanbul Üniversitesine rektörlük 
seçimleri ile ilgili görüşmesi sorulduğunda; görüşmeyi net olarak hatırlayamadığını, 

Nursel GÜLTER’in tanıtım iletişim bölümünde görevli gönüllü bir arkadaşı olduğunu,  
Tape No:11758’de 23.03.2009 tarihli Nursel GÜLTER ile yaptığı görüşmedeki 

“YILDIZ TEKNİK ZATEN AVUCUMUZUN İÇİNDE DEDİ” şeklindeki konuşmaları 
sorulduğunda; görüşmenin doğru olduğunu, Yıldız Teknik Üniversitesinin bir salonunun 
panel için ayarlandığını, Yıldız Teknik avucumuzun içinde sözünün ayarlanan salon için 
söylendiğini, 

 Zafer Polat’ın, Nilgün Polat'ın ağabeyi olduğunu, 
 Tape No:11743’te Zafer Polat ile yaptığı İTO SEÇİMLERİ ile ilgili görüşme 

sorulduğunda; görüşmenin kendisi tarafından yapıldığını, görüşmenin devamında telefonu 
Perpa'da yönetici olan Hacı isimli şahsa verdiğini, şuanda Hacı isimli şahsın kimlik bilgilerini 
hatırlamadığını, Hacı isimli şahsın, İTO'daki seçimlerle alakalı Zafer Polat ile görüştüğünü 
beyan ettiği anlaşılmıştır. 

 

Elde Edilen Deliller ve Doküman İnceleme Sonuçları: 
Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ’nin Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Gençler 

Caddesi Pembe Köşk Apartmanı No:40/9 sayılı ikametinde yapılan aramada bulunarak el 
konulan (4) sayfa dokümanın yapılan incelemesinde;  

(3) ile numaralandırılmış dokümanda; “24 Nisan 200? DÜZENLEME KURULU – 
KATILIM ÇİZELGESİ” başlığı altında (16) şahsın; ad-soyadı, çalıştığı kurum ve iletişim 
bilgilerinin (cep telefonu ve e-posta adresi) yazdığı,  

Bu şahıslar arasında; Tuncay ÖZKAN, Filiz MERİÇLİ, Zühal E., Namık Kemal 
BOYA ve Ufuk Y.’ın isimlerinin de yer aldığı, 
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 Tuncay ÖZKAN’ın isminin karşısında; – Kanaltürk – 0 532 236 76 71 – 
tuncayozkan@kanalturk.com”  ibarelerinin bulunduğu anlaşılmıştır.  

Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ’nin Genel Başkan Yardımcılığını yaptığı, Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi adı altında faaliyet gösteren, Beyoğlu Evliya 
Çelebi Mahallesi Şimal Sokak No:10 sayılı yerde yapılan arama bulunarak el konulan 
dokümanlardan; 

 
 (61)’den (68)’e kadar numaralandırılmış, kendi içerisinde 1’den16’ya kadar sayfa 

numarası verilerek kitapçık haline getirilmiş dokümanın yapılan incelemesinde;  
İlk sayfasında; “LAİK CUMHURİYET VE GERÇEK DEMOKRASİ YOLUNDA 

YENİDEN AYDINLANMA HAREKETİ İÇİN SORULAR” ibaresinin olduğu; bu 
dokümanın ilk sayfasında paraflanmış ve zımbalanmış not kâğıdının üzerinde el yazısı ile 
“Mehmet Kunt mehmetkunt@hotmail.com 0538579….” ibarelerinin olduğu, kitapçığın 
içeriğinde;  

 
 
 
“ZORLU SORUNLARA ZOR SORULAR” başlığı altında;  
 
………………………. 
 
5-Bugünkü iktidarla Türkiye’nin sorunlarını çözme olanağı var mıdır? 
6-“Ülkede demokrasi var, parlamentoda halkın oylarıyla seçilmiş iktidar ve muhalefet 

milletvekilleri var!” diyerek her şeyi oluruna bırakıp, KARŞI DEVRİM İLE 
MÜCADELEYİ AKLIMIZA GETİRMEMELİ MİYİZ? 

 
…………………………. 
 
10-Yukarıdaki 7. 8. ve 9. sorulardan birine yanıtınız “evet” ise; Türkiye’nin, karşı 

karşıya bulunduğu yakın tehdit ve tehlikelerden kurtulmak için yeni seçimlere kadar 
(yani 4-5 yıl daha) BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜ VAR MIDIR? 

 
 ……………………….. 
 
 13-Halk kesimlerinin köklü dönüşüm projelerine katkı sağlamaları ve bu konuda 
atılacak adımları destekleyebilmeleri için ne gibi örgütlenme biçimleri düşünülebilir?  
 (KANAL TÜRK TELEVİZYONUNDA TUNCAY ÖZKAN “BİZKAÇKİŞİYİZ” 
İLE BÜYÜK BİR HALK HAREKETİ YARATILMASININ KIVILCIMLARINI 
ÇAKIYOR! Bu hareketin bütün örgütler, kuruluşlar, oluşumlar, internet grupları ve yurttaşlar 
tarafından her türlü konuda; bilimsel, fikirsel katkı da sağlanarak desteklenmesi önemlidir.  
 Başta C.  Gazetesi ve K. Televizyonu olmak üzere birkaç yurtsever basın yayın kuruluşu 
halkı içinde bulunulan duruma uyandırma, harekete geçirme konusunda büyük bir işlev yerine 
getirmektedirler. Bu kuruluşların çeşitli kesimlerden yurttaşlarca yoğun destek görmesinin de 
önemi büyüktür.) 

İKİNCİ AYDINLANMA DÖNEMİNE DOĞRU... 
15-HAREKETİN PLANLANMASI önemli midir? 

(Öncelikle, bütün aydınlık güçlerin başta akademisyenler olmak üzere konuya zihnen 
hazırlıklı olması yaşamsal bir öneme sahiptir. Hareketin sadece bir kesime, hele yaptırım 
gücü olduğu için ön planda yer alacak zinde gücün sırtına yüklenmesi ve makro ölçeklerdeki 



	   244	  

hazırlıklar ve planlamalar yapılmadan gerçekleştirilmesi GEÇMİŞ DENEYLERDEN de 
çok iyi bilindiği üzere yarardan çok zarar getirebilir.)  

16-Hareketin zamanlaması önemli midir? 
17-Bu zamanlamanın, hareketin başarıya ulaşmasında toplumun bir kısmının 

siyasi yapıyı değiştirme kararlılığının yeterli olması açısından da önemi var mıdır? 
(27 MAYIS GENÇ SUBAYLAR TARAFINDAN BAŞLATILMIŞ BİR 

DEVRİMDİ. Başta Atatürkçü akademisyenler olmak üzere toplumun geniş kesimlerini 
temsil eden bir kurucu meclis ile çağdaş bir anayasa yapılması sağlanmıştı... Hiçbir halk 
kesiminden de bu devrime karşı bir hareket gelmemişti!... Ama günümüzün iktidar 
uygulamaları toplum içinde bir fay hattı da yaratmaya başladığından kanser vücudu 
sarmadan müdahale önem taşımaktadır!...) 

18-Hareket kimler tarafından desteklenmelidir? 
(Hareketin, iktisatçı ve hukukçulardan, felsefeci, sosyolog, psikolog, teologlara kadar 

akademik dünyanın her bilim dalından insanı ve başta yurtsever iş adamları olmak üzere 
toplumun bütün aydınlık kesimleri tarafından omuzlanması önemlidir.) 

…… 
22-Hareket sonrası için başka ülkelerle yardımlaşma ve işbirliği planlanabilir mi? 
23-Hareketin gerekçesinin dünya kamuoyuna açıklanması gereği var mıdır?  
(Mustafa Kemal gibi bir dahinin mirasçıları olarak hiçbir ülke ile kıyaslanmak ve 

kimseye hesap vermek durumunda olmadığımız ama ülkemiz gerçeklerini dünya kamuoyuyla 
paylaşmak istediğimiz belirtilebilir. Bu konu için özel elçiler de görevlendirilebilir. Böylece 
Atatürk düşmanı 2.Cumhuriyetçilerin, vatan hainlerinin ve meczupların dünya 
kamuoyunu yanıltacak beyanlarının da önü kesilmiş olur.)  

24-Hareketin gerekçesinin ülke kamuoyuna açıklanması gereği var mıdır?  
(“Bu demokrasiye karşı yapılmış bir müdahaledir. Siyasi rejim olağan akışına 

bırakılsaydı, biz iktidara gelip herşeyi düzeltecektik...” yollu vaveylanın önünün kesilmesi 
için hareketin gerekirlik gerekçelerinin sistematize edilmesinde ve siyasetçiler tarafından 
nelerin yapılabilecekken yapılmadığının dökümünün çıkarılmasında yarar vardır.) 

25-Yobazların kışkırtmalarına karşı nasıl önlemler alınabilir?  
Atatürkçü aydınlardan oluşan bir ‘Din İşleri Yüksek Kurulu’ oluşturulması 

planlanabilir. İbadet özgürlüğünde en ufak bir kısıntının olmadığı ve olmayacağı 
yobazlara da göz açtırılmayacağı ve halkı zehirlemeye dönük her türlü yobazca 
davranışın cezalandırılacağı duyurulabilir.) 

26-Dinde reform yapılabilir mi?  
Tanrıya ulusal dilde ibadet konusu ele alınabilir. İmam Hatipler sadece İlahiyat 

fakültelerine öğrenci vererek tedricen kapatılabilirler.  
27-Diyanet İşleri için neler düşünülebilir? 
(Diyanet İşleri Başkanlığının tepeden tırnağa yenilenmesi ve yeni bir Anayasal Kurum 

olarak hayata geçirilebilecek olan “Laikliği Koruma Üst Kurulu” ile eşgüdüm içinde 
çalışması önemlidir. 

28-Milli Eğitimde nasıl bir reform yapılabilir?  
Milli Eğitimde reformun en önemli konuları şöyle sıralanabilir: Bütün müfredatın 

ve kitapların yenilenmesi, kullanılan dilin arılaşması. Çağ dışında kalmaya direnen 
öğretmenlerin ayıklanması. Öğretmen yetiştirme konusunun ele alınması. Öğretmenlik 
mesleğine itibar kazandırılması, Bedava kitap rezaletine (hem kaynak israfının hem de 
cehaletle ve güdümlü biçimde kaleme alınmış rezilliklerin önüne geçmek için) hemen son 
verilmesi. TUSİAD'ın orta öğretim için örnek olarak hazırlattığı (Tarih, Coğrafya, Felsefe 
vb.) kitapların biçimsel (ve kısmen içeriksel) özellikleri yeni kitapların hazırlıklarında göz 
önünde bulundurulabilir.Teknolojik imkanların (bu konuda deneyimli üniversitelerin 
öncülüğüyle) bütün eğitim kademelerinde (bazen öğretmen açığını da kapatacak biçimde!!!) 
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yaygın olarak kullanılması. Bir zamanların Köy Enstitülerinin çağdaş biçim ve içerikle 
geri kalmış bütün yörelerde hayata geçirilmesi.)  

29-Nüfus artışının en az seviyeye indirilmesi için neler yapılabilir? 
  
30-Kültür Devriminin kaldığı yerden yeniden başlatılması için neler düşünülebilir?  
(Devrimin tüm toplum katmanlarına yayılabilmesi için sürekli atılımcı, yurdun 

tümünü kucaklayan bir kültür politikası izlenmesi…) 
 
……………….. 
 
33-Devlet Bürokrasisinin (ve başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere üye 

kompozisyonları zedelenmiş bütün devlet kurumlarının) ayağa kaldırılması için neler 
yapılabilir? 

 
………………… 
41-Aydınlanmanın sürekliliğini güvence altına alacak tarzda NE GİBİ BİR SİVİL 

TOPLUM OLUŞUMU PLANLANABİLİR? 
 
 ……………….. 

 
Dinci gazetelerin ve televizyon kuruluşlarının hemen kapatılması için gerekli 

girişimlerde bulunulması.  
Anayasa Mahkemesine laiklik dışı uygulamalar konusunda müracaatların yapılmaya 

başlanması.  
İnsaniyet namına büyük lütufkarlıkla(!) dağıtılan iadelerin fonlarının kaynağının 

sorgulanması. Bu kılıktaki oy avcılığından da Anayasa Mahkemesinde hesap sorulması!!! 
Gerçek laikliğin korunması konusunda RTÜK’e düşen görevler bakımından önerge 

verilmesi.  
…………………….  
 
İŞBİRLİKÇİLERLE SAVAŞIM  
-Medya ve iş dünyası ile hesaplaşma  
-Boykotlar (TV, Gazete, Ürün, Süpermarket ve Yazar-Sanatçı-Düşünürler) 

“Şeriat Paranoyası-Darbe Paranoyası”  konusunun özellikle işlenmesi. (Paranoya 
korkudan beslenir. Herhangi bir konunun gerçekleşmesi hakkında olasılık gören fakat bunun 
gerçekleşmesinin korkulacak bir şey olmadığını düşünenler paranoya’ya düşmezler. Tıpkı şeriat 
tehlikesi karşısında, darbe olacağına şeriat gelsin daha iyi diyebilecek kadar soysuzlaşmaların 
hiçbir zaman şeriat paranoyasına tutulmadıkları gibi.) 

İktidarın Anayasa Taslağı’nın kamuoyuna deşifre edilerek tanıtılması 
Anayasa taslağı resmen ortaya çıkar çıkmaz (bütün gündemi, yazılı içeriği ve katılımcı 

kompozisyonu bugünden hazırlanmış olarak) bu taslağa bir yıldırım sempozyum ile çok 
çarpıcı bir yanıt verilmesi gerici oligarşinin asıl gündeminin ortaya çıkartılması bakımından 
yararlı olacaktır. Anayasa taslağı üzerinde yapılacak çalışmaların koordinasyonu öncü 
hukukçular, barolar, hukukçu birlikleri, akademisyen birlikleri tarafından yapılabilir. 
Sempozyumun planlaması, organizasyonu ve yürütülmesi, başta Ulusal Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği olmak üzere çeşitli kuruluşların katkısıyla gerçekleştirilebilir. Getirilen 
her yeni madde, her yeni düzenlemedeki gerçek niyet deşifre edilmeli; hazırladıkları 
paçavra adeta lime lime edilmelidir. (Bu yanıtın uluslararası arenada hak ettiği yankıyı 
bulmasını sağlayıcı hazırlıklara da şimdiden girişilmelidir!) 
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 ……………………… 
 

3-Aydınlanmanın sürekliliğini güvence altına alacak tarzda ne gibi bir sivil 
toplum oluşumu planlanabilir? 

………………… 
USTKB ve diğer Atatürkçü Sivil Toplum Kuruluşları: Tüm Gençlik Birlikleri, 

Dernekler, Sendikalar-Vakıflar, Meslek Odaları, Dayanışma Sandıkları ve Oluşumları- 
Sanayici-İşadamı Örgütleri- Esnaf Örgütleri- İşçi Örgütleri- Spor Kulüpleri Emekli Subay 
Örgütleri…… 

 
Şeklinde ibarelerin yazılı olduğu,  
 

 1’den 156’ya kadar numaralandırılan dokümanlardan; 
(8) ve (9) ile numaralandırılmış ‘ÇYDD Orada Bir Okul Var’ ibareleri ile başlayan 

dokümanlarda;, “ATATÜRKÇÜLER 22 Temmuz 2007 seçimlerini gelecekte nasıl 
anacağız? Sıradan bir seçim günü mü, Türk Ulusu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sırat 
köprüsünden geçip aydınlığa koşusunun başlangıcı mı, yoksa o gün derin bir karanlığa 
gömülüş; bölünmeye, çözülmeye gidiş günü mü olacak?” yazılı olduğu “M.ŞENER 
ERUYGUR E.ORGENERAL ADD GENEL BAŞKANI” ibaresiyle sonlandığı,  

217’dan 523’e kadar numaralandırılmış doküman içerisinde; 
(517) sayılı “7 Ağustos 2000” tarihli dokümanın içeriğinde “Sayın PROF. DR. 

KEMAL ALEMDAROĞLU İstanbul Üniversitesi Rektörü İstanbul (…)maddi sorunlarını, 
halkla ilişkilerini en üst düzeyde aşmış BİR İTÜ VAR ELİMİZDE. …………….. Bu 
projenin başına ABD’den geri dönen üniversitemize hiçbir kişisel beklentisi olmadan 
yararlı olmak üzerle çırpınan bir projeyi tümüyle organize etmekte yetenekli insan 
ilişkilerinde sevgiyi ve yüreğini ortaya koyan SN PROF. DR. FİLİZ MERİÇLİ TAM 
YETKİLİ VE OLANAKLI OLARAK SEKRETARYAYI KULLANMAK 
KOŞULUYLA GETİRİLDİĞİNDE ÇOK BAŞARILI OLACAĞINA EMİNİM. 
Saygılarımla Prof. Dr. Türkan SAYLAN” yazılı olduğu, 

158’den 176’ya kadar numaralandırılmış doküman içerisinde; 
(158) sayılı dokümanın Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği amblemli “ULUSAL 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARİ BİRLİĞİ’NDEN KAMUOYUNA DUYURU” başlığı 
altındaki belgenin arka yüzünde;  

USTKB (Ulusal Sivil Toplum Kurulusları Birliği)’ başlığı altında; “Atatürkçü 
Düşünce Demeği (ADD) Kadıköy Şb., Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şişli Şb, 
Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV), İst.CUMOK, Türkiye Gençlik Birliği, Ulusal Sanayici ve İş 
Adamları Der.(USİAD)” gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının adlarının  yazılı olduğu, 

Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ’nin Genel Başkan Yardımcılığını yaptığı, Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi adı altında faaliyet gösteren, Beyoğlu, Evliya 
Çelebi Mahallesi, Şimal Sokak, No:6 sayılı yerde yapılan aramalarda bulunarak el konulan 
dokümanlardan;  

(22) ile numaralandırılmış klasör içerisinde; 
(11) ve (12) sayılı sayfalarda; “Mitingler” başlığı altında;  
“4 Kasım 2006 Ankara CUMHURİYET MİTİNGİ 1, ADD TARAFINDAN 

DÜZENLENEN MİTİNGE ÇYDD TÜM ŞUBELERİYLE KATILDI ve Genel 
Başkanımız Prof.Dr. Türkan SAYLAN bir konuşma yaptı, 

 14 Nisan 2007 Ankara CUMHURİYET MİTİNGİ 2, Ankara/Tandoğan meydanında 
ADD’CE DÜZENLENEN CUMHURİYET MİTİNGİNE ÇYDD GENEL MERKEZİ VE 
TÜM ŞUBELERİ KATILDI. 
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 29 Nisan 2007 İstanbul Çağlayan Cumhuriyet Mitingi 3, Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği ile birlikte Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, İstanbul Kadın 
Kuruluşları Birliği, Bizim Ülke, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ, İstanbul Barosu 
Kadın Hakları, ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI, Cumhuriyet Kadınları Derneğinin 
düzenlediği mitinge yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu miting Cumhuriyet tarihimizin en 
büyük mitinglerinden biri oldu. Mitingde Genel Başkan Prof. Dr. Türkan SAYLAN bir 
konuşma yaptı. 

5 Mayıs 2007 Çanakkale Cumhuriyet Mitingi 4 ADD TARAFINDAN 
ÇANAKKALE’DE DÜZENLENEN MİTİNGE ÇYDD GENEL MERKEZİ VE 
ŞUBELERİNDEN ÇOK SAYIDA ÜYE KATILDI. 4, 5 Mayıs 2007 Manisa 
Cumhuriyet Mitingi 5, ADD tarafından Çanakkale de düzenlenen mitinge ÇYDD 
Genel Merkezi ve şubelerinden çok sayıda üye katıldı.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

(23) sayılı sayfasında; “Deniz Yıldızı” başlığı altında “Bu yıl (2006) Kasım 
ayında başlayan Deniz Yıldızı Projesi 5’i İstanbul’da olmak üzere toplam 22 şubemizde 
uygulanmaktadır (Projenin yapıldığı şubelerin listesi bu bölümün sonunda verilmiştir). 
İbarelerinin yazılı olduğu,  

 
(30) ile numaralandırılmış klasörün içerisinde;  
(5) sayısı ile numaralandırılmış el yazısı yazılmış “Erdal Atabek 8:40’da Vapurdan 

alınacak Muharrem- bir genç” ibaresiyle başlayan dokümanda; “12) Gençlik ve deniz 
yıldızları haberli mi katılıyorlar mı?- A. Gürbüz Gençliğe haber…16-Deniz yıldızları  
Şubelerde kalması. 6 M sınıf açılmaması…” ibarelerinin olduğu, 

34 sayısı ile numaralandırılmış klasör içerisinde; 
(183) ve (184) sayıları ile numaralandırılmış ‘ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME 

DERNEĞİ’ başlıklı dokümanda;“ÇYDD'nin yürüttüğü proje ve çalışmalardan çocuklar ve 
gençlerle ilgili olan bazıları şunlardır: …‘Deniz Yıldızı’ Gençlik Projesi… ibarelerinin 
yazılı olduğu, 

(268) sayısı ile numaralandırılmış ÇYDD amblemli ‘ÇYDD’NİN YÜRÜTTÜĞÜ 
PROJELER ve ÇALIŞMALAR’ başlıklı dokümanda; “20) ‘Deniz Yıldızı’ Gençlik Projesi” 
ibarelerinin yazılı olduğu, 

(2) sayısı ile numaralandırılmış föy dosya içeriğinde “E….. T…..” isimli öğrenciye ait 
“ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ÖĞRENCİ TANITMA BELGESİ 1998-
1999” başlıklı formun üzerine zımbalanmış not kağıdında el yazısı ile “E.T. Ailesi MHP li 
kardeşi Fetullah yurdunda kalıyor ÇYDD nin bursunu alıyorum diye dalga geçiyormuş 
BURSA Şb.” MAYIS/99 iptal edildi” ibarelerinin olduğu, 

58 sayısı ile numaralandırılmış klasörün içerisinde; 
-(19)’dan (28)’e kadar numaralandırılan ÇYDD KADIKÖY 2006 YILI II. 

ALTI AYLIK RAPOR” başlıklı dokümanların içeriğinde 26 sayılı sayfasında; “…04 
Kasım 2006 – Yürüyüş –Cumhuriyet Yürüyüşü- Pilot bölgeden 11 veli ve öğrenci 
ile Ankara Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılım sağlandı…” ibarelerinin olduğu, 
devamında 27 sayılı sayfasında “Kasım 2006 (…) Evrim teorisi konferansında, 
tanıtım masası oluşturuldu” ibarelerinin yazılı olduğu, 

31 sayısı ile numaralandırılan zarfta 1 den 167 ye kadar numaralı dokümanlar 
içerisinde;  

(22) sayılı “14 NİSAN CUMHURİYET MİTİNGİ İSTANBUL SON DURUM” 
başlıklı dokümanda;  

“avcılar- 1 otobüs,  
Ataşehir- kadıköy şubesi ile geliyor. 
Bahçelievler-30 kişi bakırköy şubesi ve 30 kişi zeytinburnu şubesi ile gidiyor    
Bahçeşehir-1 otobüs  
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Bakırköy-2 otobüs  
Beşiktaş-1 otobüs    
Beyoğlu-şişli şubesi ile gidiyor    
Büyükçekmece-2 otobüs  
Erenköy-  
Fatih-1 otobüs  
Kartal-2 otobüs  
Kadıköy-3 otobüs  
Kağıthane- üyelerini beşiktaş şubesine yönlendirmiş. Küçükçekmece- bakırköy 
şubesi ile geliyor    
Maltepe-1 otobüs  
Merter-1 otobüs  
Pendik- üyelerini maltepe ve kadıköy şubelerine yönlendirmiş  
Sarıyer- ilçedeki diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte gidiyorlar  
Silivri-1 otobüs  
Şile- çevre gönüllüleri derneği ile beraber gidiyorlar  
Şişli-1 otobüs   
Tuzla-2 otobüs  
Ümraniye-  
Üsküdar-2 otobüs  
Zeytinburnu-2 otobüs      
Zekeriyaköy” ibarelerinin bulunduğu el yazısı ile “TOPLAM: 23 OTOBÜS” 

ibarelerinin yazılı olduğu, 
50 sayılı siyah poşet içerisinde 1 den 807 e kadar numaralandırılırmış “burs veren 

ile” ibaresi başlayıp, “derneğe gelmiyor” ibaresi ile biten dokümanların içeriğinde,  
(2) adet 782 sayılı “2007-2008, ÖĞRETİM YILI YENİ BURS ALACAKLAR” 

Başlıklı dokümanda, Altı öğrenciye ait “ ADI SOYADI, BÖLÜM-SINIF, TELEFON, E-
MAİL” Başlıkların altında listelenmiş şekilde, bilgilerin bulunduğu, listenin altında ise “ Not: 
Burs komisyonundaki arkadaşlarla, öğrenci seçiminde dikkatli bir incelme sonunda, 
yukarıda bilgileri verilen öğrencilerin burs almasına, oy birliği ile karar aldık. 
Öğrencileri bir birinden ayıramadık. Listede isimleri olan öğrenciler, Denizyıldızı 2, 
Denizyıldızı 1 ve Cumhuriyet Mitinglerinde bizlerle olan öğrenciler,  Şehit Abdullah 
Ömür İ.Ö.O görev alan öğrencilerdir. İ.A. ÇYDD Sakarya Şube başkanı 24.10.2007”  
ibarelerinin yazılı olduğu.  

 (199), (200) ve (201) sayılı dokümanların “ ÇYDD İZMİR ŞUBESİ 2007-2008 
DÖNEMİ KAYIT YENİLEME SONUÇLARI” başlıklı olduğu, içeriğinde “ No, SİC. NO. 
ADISOYADI, OKUL, FAKÜLTE, BÖLÜM, SNF, K/E, BURS BAŞLAN. 
DEĞERLENDİRME OLUMLU OLUMSUZ, NOT” alt başlıklarının altında, 34 öğrenciye ait 
bilgilerin bulunduğu,  199 sayılı sayfasında “ GENEL MERKEZ BURSİYERİ 34- M.Ç. 
MENDERES LİSESİ 9 K 2006-2007 OLUMSUZ” yazılı olduğu bu ibarenin yanında kırmızı 
kalemle yazılmış “ E.T. Şartlı” yazısının bulunduğu, “OLUMSUZ” ibaresinin alt 
tarafına ok çıkartılarak el yazısı ile “Düşünce yapısı, eğilimleri” yazılı olduğu ve 199,200 
ve 201 sayılı dokümanların üzerine iliştirilen not kağıdında “E. T. (şartlı) M. C. (öğrencisi)  
0216 327 …..- 0216 342 ….. Şube M.’nin düşünce yapısı ve eğilimleri nedeniyle burs 
iptali istedi Bolu Şb: 0374 212 ….. H. Y.” ibarelerinin yazılı olduğu,  

12 ile numaralandırılmış kırmızı klasör içerisinde;  
(1) ile numaralandırılmış şeffaf dosya içerisindeki (8) sayfadan oluşan el yazması 

notların içerisinde; öğrenci oldukları anlaşılan bazı şahısların ad-soyad, sınıfı, uygunluk, 
ihtiyaç ve durumlarının tablo şeklinde belirtildiği,  
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3 nolu sayfada el yazısı ile “9)M. U.– (DURUMU İNCELE) - var? BABA 
İMAM FEM DERS.13) M.B.- Fethullahçı? Lise mezun- burslu UYGUN DEĞİL” 
yazılı olduğu, 5. Sıradaki sayfasında “Ö. T. 1 ++-? +++ nerde olduğu belli değil 
tekrar görüşülür” şeklinde ibarelerin yazdığı,  

49 sayısı ile numaralandırılmış klasör içerisinde; 
(170) sayılı el yazısı ile yazılmış dokümanda; “(…)D.E.;  15/09/2006  (A.  Elektrik)  

Şartlı  Devlet  bursu alıyor. 130 ytl/ay. Geri ödeyecek, senet imzalıyacak. İnönü Üniv. Türk 
Dili Edb. 2.Sınıf Bitirdikten sonra 6 ay formasyon ile öğretmen olabilir. Sınıf 31 kişi 4 
kişi devlet yurdunda, diğerleri Menzil (?) Işık Evlerinde kalıyor. Kızlar (cematten 
olanlar) erkeklere bir şey söyleyecekse bu 4 kızı aracı yapıyorlar. Sınıfta diyalog yok. 
Öğrenciler üniversite içerisinde başı açık, dışarıda kapalı. Başı kapalı kızlar yurt kapısında 
yeni öğrencileri ‘bu yurtta kız-erkek karışık kalıyor’ diye kandırıyor ve yıllık yurt parasını peşin 
alıp (aylık 130) kontrat imzalatıyorlar. Geri dönüş yok. Erkek öğrencileri ise rahatları için 
evlerde kalıyor.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

64 sayısı ile numaralandırılmış klasör içerisinde; 
(1) numaralı şeffaf dosyada; “A.T.” isimli öğrenciye ait “ÇAĞDAŞ YAŞAMI 

DESTEKLEME DERNEĞİ ÖĞRENCİ TANITMA BELGESİ 1998-1999” başlıklı formun 
üzerine zımbalanmış not kağıtlarında el yazısı ile;   

“22.10.99 Cuma günü Bakırköy ÇYDD Burs komisyonu başkanı Rukiye Hn. Bizi 
arıyarak 3 yıldır kendilerinden burs alan bir öğrencinin A. T.’ın A…. gibi dini yayınlar 
okuduğunu ve öğrencinin yobaz olduğunu söylediğini bildirdi. 27.10.99 Prof. Dr. Türkan 
Saylan kendisinden haber beklememizi söyledi. 27.10.99 (Çarşamba) öğrencinin psikolojik 
sorunları varmış. Bursu kesilmeyecek öğrencinin durumu takip edilecek. Türkan Hocanın 
emriyle iptal edildi” 

 “29.11.99 A.T. Hukuk 2 Tekrar (…) kesilecek 06.01.2000 itibari ile Türkan Saylan 
bursun devam edeceğini bildirdi.” ibarelerinin yazılı olduğu, 
  (1) numaralı föyde “B. B.” isimli öğrenciye ait “ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME 
DERNEĞİ ÖĞRENCİ TANITMA BELGESİ” üzerinde el yazısı ile; “Not. Başörtülü kız 
arkadaşı ile dolaşır.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

Yazılı sayfaları 1’den 40’a kadar numaralandırılmış üzerinde Koza ibaresi bulunan 
yeşil renkli ilk sayfası   “A.K.” yazı ile başlayan son sayfası “G.Ö.” yazısı ile biten 
defter/notebook içerisinde; 

(37) sayılı sayfasında “ 12-O. Ö.: 5177576778010 Kardeş. Anne. Abi Arapca öğr., 
abla ilahiyat ağbi elektrik MYO mezunu red.” yazılı olduğu, 

(13) sayısı ile numaralandırılmış “9 Kasım 2007” tarihli “Şubeler Toplantısı 
Taslağı” başlıklı dokümanda;“Hedeflerimiz 1)Yerel seçimler Muhtarlık Belediye Meclisi 
-Yönetime katılma ve izleme -Yetki sahibi olma ve kullanma…” ibarelerinin olduğu,  
         (19) sayısı ile numaralandırılmış “21.08.2007” tarihli “Gündem” başlıklı el 
yazısı ile yazılı dokümanda;“…Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili gelen evrak…” 
ibarelerinin olduğu,  

 (32) sayısı ile numaralandırılmış “22 Mayıs 2007” tarihli el yazısı fotokopisi 
olduğu anlaşılan “Gündem” başlıklı dokümanda; “1-Samsun Mitingi bilgi verildi 2-
Seçmen/ Gençlerin oy kullanma proje önerisi (Tekirdağ) FM  CHP'ye göndereceğiz FM) 3-
Seçime katılanlara destek! Eskişehir Şb. Sorunu FM  Üyemiz adayları destekleyelim Afyon 
Şubemizden Satı CHP adayı …” ibarelerinin yazdığı,  

(17) ile numaralandırılmış kırmızı dosya içerisinde; 
(1) ile numaralandırılmış şeffaf dosyada; “GELECEĞİN SİYASETÇİLERİ 

PROJESİ 14 EKİM 2008 TOPLANTI NOTLARI” başlıklı dokümanda; “KONUŞULAN 
GÜNDEM MADDELERİ AŞAĞIDADIR: DENİZYILDIZI ŞİŞLİ ŞUBE BAŞKANI ERSİN 
HANIM TANITICI KONUŞMA YAPMIŞTIR. BİR ÖĞRENCİMİZ ‘S.K.’ PROJEYE 
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KATILMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİR. S. K. İNGİLİZCEYE SENEYE 
BAŞLAYACAKTIR. CUNKU BU YIL FRANSIZCASINI KUVVETLENDİRMESİ 
GEREKMEKTEDİR.” …ÖĞRENCİ ÖNERİLERİ GÜNCEL SİYASİ KONULARI 
SPONTENE OLARAK ARAMIZDA TARTIŞMAK… GELECEK TOPLANTI 28 EKİM 
SALI GÜNÜ SAAT 17:30 MAVİ SALON KONU: EVRİM TEORİSİ (CİHAN HN. 
ANLATACAK) VE TARTIŞMASI.” ibarelerinin yazdığı,  

(2) ile numaralandırılmış şeffaf dosyada; (1)’den (8)’e kadar sıralı “Geleceğin 
Siyasetçileri Projesi” başlıklı dokümanlarda bu projede yer alacak olan şahısların isim, 
telefon ve okul bilgilerinin bulunduğu, 
 36 sayısı ile numaralandırılmış klasör içerisinde; 
 -Siyah renkli “Bien” ibareli karton kutuda (1)’den (147)’ye kadar 
numaralandırılmış dokümanların içerisinde; 

-(22) sayılı ÇYDD amblemli, “ÇYDD’DEN DYP MİLLETVEKİLLERİNE 
SORUMLULUĞA ÇAĞRI DUYURUSU” başlıklı dokümanda; “Partinizin ‘Laikliğin 
teminatı biziz’ sözüne güvenerek size oy verenlere ve ettiğiniz milletvekili yeminine 
bağlılığınız göstermenizin, Laik Cumhuriyet’in ciddi tehdit altında olduğu bugünlerde tam 
sırası olduğunu düşünüyoruz. Ülke çıkarının, her türlü, kişisel ve siyasi çıkarın üstünde 
tutulması bilinciyle seçim öncesi verilen bu sözü unutmamamız, RP ve BBP ile 
oluşturulacak bir hükümet modeline destek vermemeniz için size göreve çağırıyoruz. 
Verdiği sözü unutan DYP Milletvekillerinin, bugün içinde bulunduğumuz durumdan 
doğrudan sorumlu olduklarını, bu nedenle kendilerine oy verilmemesi için üzerimize düşen 
görevi yerine getirerek tüm halkımızı uyaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz. 
Saygılarımızla ÇYDD Genel Merkez Tüm Şubeler” ibarelerinin yazılı olduğu, 
 22 ,23, 24 , 25  ile numaralandırılan sayfalarda; dönemin milletvekillerinin isimlerinin 
ve fax numaralarının yazılı olduğu etiketlerin bulunduğu ve tüm sayfalarda 
yapıştırılmış etiketlerin tamamının gönderen kısmında el yazısı ile “ÇYDD” 
ibaresinin yazılı olduğu,   

(26), (27) ve (28) sayılı faks yollama raporu olduğu değerlendirilen dokümanların 
içeriğinde “CAGDAS YASAM DER 0212273….. ibarelerinin yazılı olduğu, 

Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ’nin Genel Başkan Yardımcılığını yaptığı, Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi adı altında faaliyet gösteren, Beyoğlu Evliya 
Çelebi Mahallesi Şimal Sokak No:12  sayılı yerde yapılan aramalarda bulunarak el konulan 
dokümanlardan;  

4 ile numaralandırılmış kahverengi deri kaplı fihrist içerisinde; 
(40) ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile “1. ORDU KOMUTANI HURŞİT 

TOLON 0 216 492 …., PROTOKOL KURMAY BAŞK. U.U. 0 216 343 …., 343 …., ÖZEL 
KALEM 556 ….-20.. YEŞİM HN. Ö.K MD.Ü KUTAY G….. 556 ….- 2003.” ibarelerinin 
yazılı olduğu, 

492 ile numaralandırılmış kutu içerisindeki; 
“ÇYDD” ibareli mavi renkli dosya içerisindeki (9)’dan (11)’e kadar numaralandırılmış 

dokümanların 10. sayfasında “Bir ışık da siz yakmaz mısınız? Burs çalışmalarımızdan bazı 
örnekler 1.DENİZYILDIZI PROJESİ: yetenekli ve lider olma özellikli, çeşitli 
disiplinlerden gençler, bir yıl süreyle şubelerde, çeşitli konularda interaktif seminerlere 
katılarak kendilerini geliştirmekte, bir yılda ÇYDD projelerinde yer alarak çok yönlü ve 
bilinçli bireyler olarak Deniz Yıldızı belgesi almaktadırlar…” şeklindeki ibarelerin 
bulunduğu, 
  “Nazmiye Hanım 31” ibareli büyük sarı zarf içerisindeki; (1) ile numaralandırılmış 
dokümanda; “DERYA Y.” başlığı altında; “…(TÜRBANLI) MELİSA T. (TÜRBANLI)” 
ibarelerinin el yazısı ile yazıldığı, 
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Yine aynı zarf içerisindeki, (2) ve (3) ile numaralandırılmış ÇYDD TEB”in Eğitimli 
Kızları-Öğrenci Listesinde Melisa T.ve Derya Y. isimli öğrencilerin üzerinin siyah kurşun 
kalemle yuvarlak içine alındığı, 

433 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde; 
(1) nolu sayfanın “Kırsal Çalışmaları 10.03.2006 Kadriye Hanımın Dikkatine” ibaresi 

ile başladığı ve devamında “ÇYDD YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA; aşağıda 
isimleri yazılı burslu öğrencilerimizden bazılarının, burs toplantılarına düzenli katılmadıkları, 
bazıları ise kılık kıyafertleri nedeniyle derneğimizin ilkelerine uymadıkları gözlenmiştir. 
SÖZ KONUSU ÖĞRENCİLERİN, BURSLARININ KESİLMESİ DAHİL, GEREKLİ 
İŞLEMLERİN YAPILMASINI SAYGILARIMIZLA ARZ EDERİZ. BURS KOM. 
GÖREVLİSİ AYLA T., BURS KOM. GÖR. CANAN H., BURS KOM. BŞK. NESRİN G., 
BURS KOM. GÖR. MENDERES S.  

SÖZ KONUSU ÖĞRENCİ LİTESİ: FADİLE S. –MERCEDES, NEJLA D. –
ÇTÇK, YASEMİN T. – ÇTÇK, SİNEM K.- ÜNİVERSİTE” şeklinde ibareler olduğu,  

(79) nolu sayfanın “Sayın Alev OCAKTAR ÇYDD Genel Merkez Kırsal Alan Birim 
sorumlusu ibaresiyle başladığı ve içeriğinde; “Çağdaş Türkiyenin Çağdaş Kızları Projesi 
kapsamındaki öğrencilerimizden PINAR A. ve ELİF D.’NİN ÖSS hazırlık kursu için 
ücretsiz dersane bulmamıza rağmen ısrarla DİNCİ OLARAK BİLİNEN DERSANELERE 
DEVAM ETMELERİ NEDENİYLE BURSLARININ KESİLMESİNE KARAR 
VERİLMİŞTİR. Yerlerine Yağmur S. ve Nihal D. alınmıştır. Yeni dönem kızlarımız listesi 
aşağıdadır. Saygılarımızla, CEYHUN Ö. Yön.Kur.Başkan Yard. ÖZGÜR Ü. 
Yön.Kur.Üyesi ÇTÇK Sorumlusu” ibarelerinin bulunduğu, 

 
(36) ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 
(62) sayısı ile numaralandırılmış dokümanda; Çiğdem A.’ ya ait  Öğrenci Belgesinin 

sağ üst köşesine iliştirilmiş 63 ile numaralandırılmış not kağıdında “KARDELEN 
MÜLAKAT OLUMSUZ ÖĞRENCİ TÜRBANLIDIR.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

(55) sayısı ile numaralandırılmış dokümanda; Dilek E. isimli şahsa ait adli sicil 
kaydının sağ üst köşesine el yazısıyla “MÜLAKATIMIZ OLUMSUZ AYRICA 
TÜRBANLIDIR” ibaresinin yazılı olduğu,  

(48) sayısı ile numaralandırılmış dokümanda “Ortaöğretimde kardelen bursu alıp 
üniversite kardelen bursu için durumu olumsuz görülen kardelen bursluları 1-Dilek E. 2-
Çiğdem A.” ibaresinin yazılı olduğu,  

95 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 
(681) inci sayfanın Fatma Canan Ş. isimli şahsa ait ÇYDD ÖĞRENCİ BİLGİ 

FORMU olduğu ve sağ üst köşesine el yazısı ile “Deniz Fenerinden yardım alıyormuş Baba 
vefat” yazılı olduğu,  

262 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde; 
(337) sayısı ile numaralandırılmış dokümanın, Özlem Ç.  isimli şahsa ait ÇYDD 

amblemli öğrenci bilgi formu olduğu ve üst kısmında “NC DAKİ FOTOĞRAF! SAÇ MI? 
ÖRTÜ MÜ?” yazdığı, 

492 ile numaralandırılmış kutu içerisindeki 575 nolu sarı zarf içerisinde; 
(501) sayısı ile numaralandırılmış dokümanın Emine Ş. isimli şahsa ait Sivas İli Zara 

İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nden alınan öğrenci belgesi olduğu, bahse konu belgenin üst 
tarafına el yazısı ile “BURS GÖNDERİLMEDİ” yazılı olduğu,  

(495) sayısı ile numaralandırılmış dokümanda kırmızı kalemle “30.09.2002 ZARA 
MEM YAZISI İLE İMAM HATİP OKULUNA GİTTİĞİ VE 9. SINIFA GEÇTİĞİ 
BİLDİRİLDİ 30.09.2002 N-G” ibaresin el yazısı ile yazıldığı ve “İMAM HATİP 
OKULUNA” kısmının pembe renkli fosforlu kalemle çizildiği, 

132 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde; 
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(329) ve (330) sayıları ile numaralandırılmış dokümanların “Alev Hanımın Dikkatine” 
ibaresi ile başlayan el yazısı ile yazılmış iki sayfalık dokümanda “…artık adalet kavramı adını 
ya da anlamını ya yanlış öğrettiler ya da bu kavram artık yok bu akşam çağdaş yaşamdan 
elendiğimi söylediler. Boğazım düğüm düğüm oldu çünki adalet beni bulmadı. OKULDA 
BÜTÜN DERSLERİM İYİ YIL SONU ORTALAMAM 5.00 BENİ DEĞİLDE 3’LÜK 
ÖĞRENCİYİ BEDAVA DERSANEYE GÖNDERİYORLAR. bu sadece bir örnekti daha 
… biliyormusunuz?…” ibarelerinin bulunduğu, yazının son kısmında el yazısı ile “Yasemin 
C. Van/havaalanı yanı  kız öğrenci …” ibaresinin bulunduğu, 

(328) ile numaralandırılan sayfa incelendiğinde “Çaldıranlı YSD lisesinde okuyor. 
SYD Vakfı yurdunda kalıyor. BABASI MEMUR(İMAM) DİYE BURS VERMEMİŞTİK. 
ARMAĞAN HANIMA BİLDİRİLDİ. Araştırıp bize dönecek 15 MART 2004” şeklinde 
ibarelerin olduğu, 

113 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 
(5) sayısı ile numaralandırılmış, ÇYDD amblemli Emine D. isimli şahsa ait Öğrenci 

Bilgi Formunun üzerine iliştirilmiş sarı renkli not kâğıdında el yazısı ile “BABASI 
İMAMDIR”  ibaresinin yazılı olduğu, 

114 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 
(115) sayısı ile numaralandırılmış, ÇYDD amblemli SEMRA A. isimli şahsa ait 

Öğrenci Bilgi Formunun üzerine el yazısı ile “ÇY DERNEĞİNE AİT BİNANIN 2 ODASI 
BARINMA SORUNU OLAN KIZLARA AYRILMIŞ ORADA KALIYORMUŞ. 
ÖĞRETMENİ GANİME HANIM İLE KONUŞTUM.” ibarelerinin yazılı olduğu, 

468 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 
(385) nolu sayfada “Uygun olmayan öğrenciler” ibaresi yazılı olduğu,  
(430) nolu sayfada Melek YILDIRIM isimli şahsa ait Öğrenci Bilgi Formunda “Şimdi 

Okuduğu Okulun Adı: İMAM HATİP LİSESİ” yazılı olduğu ve bu kısmın sarı fosforlu 
kalemle işaretlenmiş olduğu, 

 
246 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde; 
(93) sayısı ile numaralandırılmış, Arife- Halil Kızı 1991 Tarsus Doğumlu Ebru S.’ye 

ait nüfus cüzdanı fotokopisinin, sağ tarafına el yazısı ile “BAŞÖRTÜLÜ” ibaresinin yazılı 
olduğu, 94. sayfa incelendiğinde, Ebru SERT’e ait öğrenci belgesinin olduğu,  

32 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 
(95) ve (96) numaralı Mehtap S. isimli şahsa ait Öğrenci Tanıtma Belgesiyle birlikte 

bulunan (92) numaralı not kağıdının üzerinde kurşun kalem ve el yazısı ile “BAŞÖRTÜ 
KULLANIYOR VERİLMESİN” ibaresinin yazılı olduğu,  

394 ile numaralandırılmış kenar kısmında “Uygun Olmayanlar” ibaresi bulunan 
kırmızı klasör içerisinde; 

(325) nolu, ÇYDD amblemli, Şahide P. isimli şahsa ait Liseli Kardelenler Öğrenci 
Bilgi Formunun içeriğinde “Şimdi Okuduğu Okulun Adı: İNEBOLU İ.H.L VE ANADOLU 
İMAM HATİP LİSESİ” yazılı olan kısmının üzerinin yeşil fosforlu kalemle çizili olduğu,  

105 ile numaralandırılmış kırmızı klasör içerisinde; 
(816) nolu sayfanın Hadice T. isimli şahsa ait nüfus cüzdanı fotokopisi olduğu,  818 

nolu sayfanın, ÇYDD amblemli Hadice T. isimli şahsa ait Öğrenci Bilgi Formu olduğu ve sağ 
üst köşesine kurşun kalem el yazısı ile “NÜFUS KÂĞIDINDAKİ RESMİ TÜRBANLI” 
ibaresinin yazılı olduğu,  

433 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde; 
(181) nolu sayfanın, ÇYDD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 

BAŞKANLIĞINA hitabıyla başladığı ve devamında “Yönetim Kurulumuzun 31.10.2005 
tarihinde yapmış olduğu toplantıda ‘Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları’ ve Anadolu’da Bir 
Kızım Var Öğretmen Olacak Projelerinden yararlanan aşağıda isimleri yazılı olan öğrencilerin 
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durumları incelenmiş olup bursların iptalinin istenmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır. 
Gereğini bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla Şeyda EŞSİZ ÇYDD Pendik Şb. Yön. Kur. 
A.Başkan ibarelerinin yazıldığı ve imzalandığı, ÇAĞDAŞ TÜRKİYENİN ÇAĞDAŞ 
KIZLARI 1. İlkay K.2. Burcu K. 3. Miyase Ö. Bu öğrencilerin durumları ise Çağdaş Yaşam 
kurallarına uymadıkları ve şubede yapılan etkinliklere katılmadıkları saptandı…” 
ibarelerinin olduğu, 

396 ile numaralandırılmış kırmızı klasör içerisinde; 
(535) nolu, ÇYDD amblemli Sümeyye E. isimli şahsa ait Öğrenci Bilgi Formunda 

BABANIN MESLEĞİ İMAM ibaresinin üzerinin sarı fosforlu kalem ile çizildiği, formun 
üst kısmına kurşun kalem el yazısı ile “UYGUN DEĞİL” ibaresinin yazılı olduğu, 

552 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 
(336) nolu, ÇYDD amblemli Cemile A. isimli şahsa ait TEB’in Eğitimli Kızları 

Öğrenci Bilgi Formunun üst kısmına kurşun kalemle el yazısıyla, “KARDELEN ABİSİ 
İMAM HATİP’TE OKUYOR” ibarelerinin yazılı olduğu,  

622 ile numaralandırılmış siyah renkli üzerinde Türkiye Hazırbeton Birliği 2007 
ibaresi bulunan ajanda içerisinde; 

24 Eylül 2007 tarihli sayfada el yazısı ile “KONYA 2.BAŞKAN AYSUN A. İLE 2 
YIL ÖNCE MEZUN OLUP BU YIL ÜNİVERSİTE 2.NA GİDEN ÖĞRENCİ LALE 
GÖRÜŞÜLDÜ. ÖĞRENCİ TÜRBANLI ÇIKARABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ AMA 
VERİLMEMESİ ÖNERİLDİ. BOLU ŞB. BŞK. ZEHRA…(okunamadı) İLE 
GÖRÜŞÜLDÜ. Sonradan 3 LİSE ÖĞRENCİSİ TÜRBAN TAKMIŞ, VERİLMEMESİ 
ÖNERİLDİ” ibarelerinin yazdığı, 

Aynı ajandanın 26 Eylül 2007 tarihli sayfasında el yazısı ile “BOLU’DAKİ 
TÜRBANLI 3 ÖĞRENCİNİN 1-Hatice A.2-Ayşe I.3-Havva C. adları Olgay’a 
bildirilecek” ibarelerinin bulunduğu anlaşılmıştır. 

 
 

Dijital İnceleme Sonuçları 
Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ’den el konulan; SANDISK marka, BB0602MTB 

seri numaralı, hafıza kartının yapılan incelemesinde;  
 
“18 Eylül YK Toplantı Notları.doc” isimli (1) sayfadan oluşan word dosyasında; 18 

Eylül 2007 tarihli, “YÖNETİM KURULU TOPLANTISI NOTLARI” başlıklı, “Prof. Dr. 
Filiz MERİÇLİ, Av. Nur Gerçel ÖZEREN, N.K., Prof. Dr.C.D., Ş.O.,S.M., Y.K., Av.O.Y..” 
isimli ÇYDD üyelerinin katılımcı olarak isimlerinin yer aldığı, alınan kararların maddeler 
halinde belirtildiği,  söz konusu belgede “Bizkaçkişiyiz.com” Kanal Türk’ün 
kampanyasına katılım sağlanması. (Şubelerin de dahil olduğu kişisel desteğin 
sağlanması)” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

	  
ÇYDD’nin Kadıköy Şubesinden ele geçirilen Maxtor marka, 25B6201H10T7IY seri 

numaralı bilgisayar hard diski içerisindeki;  
“2008 toplantıözeti.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, 

“YÖNETİM KURULU TOPLANTI ÖZETİ” başlıklı belge olduğu görülmüştür. 
Bahse konu “2008 toplantıözeti.doc” isimli MSword dosyasında “YÖNETİM 

KURULU TOPLANTI ÖZETİ” başlığı altında;   
 

• “Öğrenci evlerinin sayısını arttırılırken TAÇ-DER’e özel önem verilmesi,  
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• Kız ve erkek arkadaşlarımızın rahatlıkla birlikte kalacakları semtlerin ve 
konutların seçimine özen gösterilsin. EVLERDE KUTSALLAR AÇIKTA 
BULUNMAYACAK. 
• Bölge projelerinde Ermeni, Süryani, Keldani, Yezidi zenginliğimizden 
yararlanmayı ve onları çağdaş yaşam bilincine kavuşturmayı AB benimsiyor. 
Rotarakların lobileri ve fon konusundaki destekleri bir bilinç göstergesi. 

 
• Yönderlik başarılı bir deneyimdi. Yeditepe ile koordinasyona ve 
BEDRETTİN BEYİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI ÖZEL ÖNEM 
VERİLECEK. 
• Polis içinden gelen bilgilere göre araç yakanlar nedeniyle burslar 
konusunda daha dikkatli davranmak zorundayız. Türkan abla GEREKİRSE 
KAYIT SİLİNSİN AMA BURSTA KESİNTİYE GİTMEMELİYİZ 
görüşünde. Acil durumlarda yalnızca Türkan ablanın belirlediği listedeki 
polis müdürleriyle görüşülecek. 
• Burslarla ilgili listelerde köken raporları dikkate alınacak, güncellemeler bilgi 
işlem merkezine iletilecek.  
• Burs verileceklerde mevcut ölçüler aranmaya devam edilecek. BELİRLENEN 
KÖKENLİLERDEN Batıya eğitime gelenlere destek sürdürülecek. 
• Güneydoğuda DTP’li belediyelere yardımcı olunacağı kendilerine iletilecek, 
projelerimiz konusunda destekleri alınacak.  
• Alevi köy ve ailelerin kazanılması çalışmaları sürdürülecek. Sünnilerce 
asimile edilmemiş olanlar hedefimiz. Dinle ilişkisi olmayacak.  
• Bölgenin otantik sahipliğini kanıtlayan Ermeni taşınmazları ve eserleriyle ilgili 
özel çalışma yapılacak. Uygun taşınmazların yurt ve okul olarak kullanılmasına 
devam edilmesi için ek kaynak ayrılacak. 
• Eleştiriler var. Burs verilenlerden mezun olunca kapanan olmuş. Bunlar çok 
önemli. Bu tip durumlar burs verenleri etkiliyor. Hanzade hanım ve teşvikçisi 
olduğu burs veren grubu rahatsızmış. Çok dikkat edelim. 

 
• Faaliyetlerin kanıksanması açısından Devlet kurumları ile ortak yapılan 
faaliyetler çok önemli. Kabul görecek proje ve faaliyetlerin tasarlanmasını 
sağlayalım.   

 
• Çağdaş vali ve kaymakamlarla temasa geçilerek destek istenecek. DEVLETİN 
İMKÂNLARININ FAALİYETLERİMİZE AKITILMASI SAĞLANACAK. 
• YURTDIŞINDAN GELEN PARALAR KESİNLİKLE KAYITLARA 
GEÇİRİLMEYECEK. GÜVENİLİR ÜYELERİN İSVEÇ HESAPLARI BU 
AMAÇLA KULLANILACAK. 
• Yeni bir süreç için dinci cemaat evlerinden uzantılar gerekiyor. Bu 
konuda hem özendirme ve seçme uğraşısını sürdürmeli HEM NÜFUZ EDEN 
YEŞİL KARDELENLERİN İZLENMESİ, 
• Faaliyetlerimizi engelleyebilecek dinsel-şoven-kültürel dogmaların 
giderilmesine yönelik olarak eğitimlerde doğal cinsellik ön plana çıkarılacak. 
• Askeri okullara yakın çevrede oluşturulan KIZ EVLERİNE EN UYGUN 
KIZLAR SEÇİLEREK BU EVLERE AKTARILACAK. Çalışmanın 
hassasiyeti sıklıkla vurgulanacak. KIZLARA HER TÜRLÜ FEDAKARLIK 
YAPMALARI İÇİN YÖNLENDİRMEDE BULUNULACAK. Kulelide 
rehberlik dersinden yararlanılacak. 
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• ÜMRANİYE DAVASINDA ALINANLARLA TEMAS 
KURULMAYACAK. Baskılara rağmen operasyonun devam edebileceği 
söylendi. Bu nedenle GİZLİLİK EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK. 
Karşıt tavır gösterilerek riske girilmeyecek. Alınanlara yakın olanlarla da 
görüşmeyelim. ALINANLARIN ÇOĞU ALT DÜZEYMİŞ, AMA KRİTİK 
DÜZEYE DE ULAŞMIŞLAR.  
• DOĞU BEYİN BİR DOKÜMANINDA ADD VE CKD’NİN YANINDA 
BİZİM DE İSMİMİZ GEÇİYORMUŞ. Basın açıklamalarında ve diğer 
faaliyetlerde AYDINLIKÇILARLA BERABER GÖRÜNTÜ VERMEMEYE 
DİKKAT EDİLSİN. 
• Daha önce önerilen REKTÖR LİSTELERİ İÇİN YAPILMIŞ 
ÇALIŞMALAR İMHA EDİLECEK. ŞENER PAŞAYA ARZEDİLEN BURS 
LİSTELERİ DAHİL. İSTANBUL, İNÖNÜ, ANTALYA, SAMSUN, 
ULUDAĞ, 9 EYLÜL REKTÖRLERİYLE TEMASA GEÇİLMEYECEK 
AMA DESTEK SÜRDÜRÜLECEK. ALEMDAROĞLU İLE DE. 
• Mitingler konusunda Tuncay ÖZKAN ile temas kurulmuştu, şu an için 
sıkıntı yok dendi.  Ancak yakın bir görüntü oluşturulmayacak. Gerekirse ayrı 
görüntü verilecek. Toplumun daha çok harekete geçirilmesi için mitingler 
yeniden kullanılabilir.”  
Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 
 
Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ’nin Genel Başkan yardımcılığını yaptığı ÇYDD Genel 

Merkezlerinde yapılan aramasında bulunarak el konulan dijital malzemelerden;  
 
Seagate marka, 6FG1NKHK seri numaralı bilgisayar hard disk içerisindeki;  
“CUMHURİYET İÇİN ÇAĞLAYAN.doc” isimli MSword  dosyası incelendiğinde; 

(2) sayfadan ibaret, Çağlayan Mitingine çağrı olduğu, dosyanın devamında “DÜZENLEME 
KURULU” başlığı altında soruşturma esnasında ölen Türkan SAYLAN ve şüpheli 
Gülseven YAŞER’in isimlerinin bulunduğu görülmüştür. 

 
“BARINMA EVLERİ AÇIK ADRESLERİ.doc” isimli MSword dosyası 

incelendiğinde, (1) sayfadan ibaret olduğu görülmüş ve dosya içeriği aşağıya çıkartılmıştır. 
  

“06 EYLÜL 2004    
BARINMA EVLERİNİN AÇIK ADRESLERİ 
1-Hasan Halife Mahallesi …………… FATİH-İST 
2-Cemil Akdoğan sokak ………. KOZYATAĞI-KADIKÖY-İST 
3-43 Ada ……………… ATAŞEHİR-KADIKÖY-İST”  
 
“nergiz.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, (2) sayfadan ibaret olduğu, dosya 

içeriğinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağlı olarak faaliyet gösteren Türkçağ 
Vakfının 16 Aralık 2003 tarihinde yapılan toplantısında görüşülen konulara yer verildiği ve 
alınan kararlar içerisinde; 

“K-1) Fatih’teki kız öğrencilerin kaldığı evin ısınma konusu ile ilgili Özden 
Hanım’ın  Demirdöküm’den fiyat almasına,” şeklinde beyanın bulunduğu görülmüştür. 

“TÜRKÇAĞ VAKFI FAALİYETLERİ 2005 G.KURUL İÇİN.doc” isimli MSword 
dosyası incelendiğinde, (2) sayfadan ibaret olduğu, dosya içeriğinde Türkçağ Vakfının 
faaliyetlerinin sıralandığı ve “Fatih ve Kozyatağı’ndaki binalarımızda öğrencilerimiz 
barınmaya devam etmektedirler.” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür. 
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“TÜRKÇAĞ VAKFI FAALİYETLERİ.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde, (3) 

sayfadan ibaret olduğu, dosya içeriğinde Türkçağ Vakfının faaliyetlerinin sıralandığı ve 
“Kozyatağı’ndaki bağış olarak verilen daireye kız talebeler yerleştirilmiş, İstanbul 

Valiliği’nin Vakfımızın kullanımına verdiği 6 kız öğrencinin kaldığı daire Kadıköy 
ÇYDD’nin denetimi altına alınmıştır. 

Fındıkzade’deki kiralık dairedeki öğrenciler bağış evi olan Fatih’teki daireye 
yerleştirilmişlerdir. 

Vakıf evinde barınan erkek öğrenciler kiralanan daireye nakledilmişlerdir. 
Vakıf Evimizin konuk odasına kızlar yerine erkek öğrenci alınması gerçekleştirilmiş ve 

6 öğrenci yerleştirilmiştir. Öğrenciler Vakıf çalışmalarına da katkıda bulunmaktadırlar.” 
şeklinde beyanlara yer verildiği görülmüştür. 

 
ÇYDD Genel Merkezine ait WD marka, WMAT20909495 seri numaralı hard disk 

üzerinde yapılan incelemede neticesinde;  
 
“Outlook1.pst” isimli e-posta arşivleme dosyası incelenmek üzere açılmış ve soruşturma 

kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen e-posta iletileri tespit edilmiş ve “msg” formatında 
kaydedilmiştir. Bahsi geçen e-posta ileti dosyası maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.  

 
“13 Mayıs İzmir_mitingbasin.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “9 

Mayıs 2007” tarihli, “ÇYDD Tanıtım ve İletişim” tanıtımveiletişim@cydd.org.tr   adresinden, 
tum@cydd.org.tr adresine gönderilen E-Posta içeriğinde; 

 “Değerli Şublerimiz, 13 Mayıs İzmir Mitingiyle ilgili Düzenleme Kurulunun basın 
duyuru metni aşağıda yer almaktadır. Size de bilgilenmeniz ve  yerel basına duyurabilmeniz 
için iletilmiştir.  

Sevgi ve saygılarımızla, ÇYDD Genel Merkez / Tanıtım ve İletişim Birimi” şeklinde 
yer alan ifadeleri takiben İzmir’ de yapılması planlanan Cumhuriyet Mitingi ile ilgili 
organizasyonun amaçları, yer ve zamanı hakkında bilgilerin olduğu, çok sayıda üniversite, 
sendika, dernek ve siyasi parti adlarının listelendiği görülmüştür. 

 
 “16 MAYIS KKL 032.txt.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “16 Mayıs 

2007” tarihli, “Meral Aybay” [meralaybay@ttnet.net.tr]   adresinden, aralarında “G. Sanal” 
gsanal5@gmail.com; “Türkan Saylan” tanitimveiletisim@cydd.org.tr adreslerinin de olduğu 
birçok adrese gönderilen E-Posta içeriğinde; 

“Resim Sergisi ve Konser  
Okuldaki etkinlikte; 
**Guzel kizlarimiz ve yakisikli subay adaylarimiz cok guzel bir dans gosterisi yapti. 
**Cumhurbaskanimiz Sayin Sezer'in okulumuza armagan ettigi piano ile bir mini 

konser verildi. Enka'nin hocalari ve ogrencileri tarafindan) **Kuleli Lisesi ve KKL'nin 
hocalari, yoneticileri ve davetlilere ufak bir ikram yapidi.  

Sevgiler, Meral A.” şeklinde ifadelerin bulunduğu, E-Posta ekinde ise askeri 
öğrenciler ile bayan öğrencilerin dans ettikleri görülen (16) adet fotoğrafın yer aldığı 
görülmüştür. 

 
 “archive1.pst” isimli e-posta arşivleme dosyası incelenmek üzere açılmış ve soruşturma 

kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen e-posta iletileri tespit edilmiş ve “msg” formatında 
kaydedilmiştir. Bahsi geçen e-posta ileti dosyası maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.  
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“Fwd FW Işık evleri.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “03 Ağutos 
2007” tarihli, “Fwd: FW: Işık evleri” konulu, “gokhan ecevit” [gokhanecevit@gmail.com] 
adresinden gönderilen E-Posta içeriğinde; konu edilen “Işık Evleri” ile ilgili olarak bu evlerin 
çeşitli dini gruplar tarafından organize edildiği, eğitim alanında öğrencilere yönelik 
faaliyetlerin yapıldığı gibi farklı iddia ve değerlendirmelerin sonrasında son bölümde; 

 “NE DERSİNİZ; ATA EVLERİ' ni açma zamanı gelip geçmedi mi?” şeklinde 
ibarelerin yer aldığı görülmüştür. 

 
“milliyet mia toplantisi.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “08 Mart 2006” 

tarihli, “milliyet mia toplantisi” konulu, “GYDD Van ^ubesi” [van@cydd.org.tr]  
adresinden, cydd@cydd.org.tr  adresine gönderilen E-Postanın ekinde bulunan; 

“guncel liste.doc” isimli MSword dosyası içeriğinde; “ÇYDD-MİLLİYET 
GAZETESİ EĞİTİM ÇALIŞTAYINA DAVET EDİLEBİLECEK KAYMAKAM-VALİ 
İSİM LİSTESİ” başlığı altında mülki idare amirleri isim, iletişim bilgileri ve görev yerlerinin 
yazıldığı,  

Ayrıca bu belgenin sanık Ayşe Yüksel’ in dijital medyalarında da yer aldığı tespit 
edilmiştir. 

 
“01 Basılmayacak.jpg” isimli resim dosyası incelendiğinde; askeri mekan olduğu 

değerlendirilen bir yerde çekilen fotoğrafta, soruşturma aşamasında hayatını kaybeden 
Türkan SAYLAN ve şüpheli Halime FİLİZ MERİÇLİ ile sanık Hurşit TOLON ile 
birlikte isimleri tespit edilemeyen 10 (on) şahsın yer aldığı görülmüştür. 

 
Hitachi marka, PFDHU0SDUSP7KX seri numaraları bilgisayar hard diski üzerinde 

yapılan inceleme neticesinde;  
 
“2007-GELEN BAĞIŞLAR (DÖVİZ).xls” isimli excel dosyası incelediğinde; “Sayfa 1” 

adlı çalışma sayfası içinde, “GELEN BAĞIŞLAR (DÖVİZ), TARİH,  GÖNDEREN, 
TUTAR, DÖVİZ CİNSİ, YTL KARŞILIĞI, İZİN TARİHİ” sütun başlıkları altında bazı 
yabancı kuruluş ve çeşitli şahıs isimlerinin karşısında yabancı para birimi miktarlarının 
yer aldığı görülmüştür. 

 
 
Seagate marka, 3HS6GM9B seri numaralı bilgisayar hard diski içerisindeki;  
-“fatih  kız  öğ. evi.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (1) sayfadan ibaret, 

26.08.2003 tarihli, TÜRKÇAĞ VAKFI YÖNETİM KURULU’ na hitaben; 
“KONU: Fatih Kız Öğrenci Evi 
Fatih Kız Öğrenci Evi’nde ikamet eden Filiz A.  (İst.Tıp Fakültesi), Işıl T. (İst. Tıp 

Fakültesi) Eğitimlerini tamamladıkları için 2003–2004 öğretim yılında evden ayrılacaklarını 
bildirmişlerdir. 

Diğer öğrenci Sibel M. (İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği’nde okuyor ) 
evde kalmaya devam edecek. 

Aynı fakültede okuyan kız arkadaşını yanına alıp alamıyacağını soruyor.”  yazdığı,  
 
“VİP  EMNİYET  BİLGİ.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; (1) sayfadan 

ibaret, 02.06.2005 tarihli, 1. ORDU KOMUTANLIĞI’na hitaben, Özden  E. adıyla yazılmış, 
“Prof. Dr. Türkan Saylan ve beraberindeki heyet,   07.06.2005 saat 11.00 de 1.  

ORDU KOMUTANI SAYIN ORG. HURŞİT TOLON’U ziyaret edeceklerdir.   İsim 
listesi aşağıda bilginize sunulur. Saygılarımızla,” şeklinde beyanların yer aldığı 
görülmüştür. 
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Western Digital marka, WMAT20867962 seri numaralı bilgisayar hard disk 

içerisindeki;  
 “Unallocated Clusters-Offset 8196263936.flv” isimli video dosyası incelendiğinde; 

tamamı 29 saniyeden ibaret olduğu, “GERILLA HER YERDE” başlıklı, bahse konu 
görüntü dosyasında; PKK Terör örgütü üyeleri olduğu değerlendirilen silahlı kişilere ait 
sesli ve görüntülerin, ayrıca sözde Kürdistan haritasının, bayrağının ve PKK terör 
örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN ‘ın resminin yer aldığı görüntü olduğu görülmüştür. 

 
Maxtor marka 661212119746 seri numaralı bilgisayar hard diski içerisindeki;  
 
“archive.pst” isimli e-posta arşivleme dosyası incelenmek üzere açılmış ve soruşturma 

kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen e-posta iletileri tespit edilmiş ve “msg” formatında 
kaydedilmiştir. Bahsi geçen e-posta ileti dosyası maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.  

 
“29 Nisan Mitingi.msg” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “ÇYDD Burs Birimi 

[burs@cydd.org.tr]” isimli mail grubundan çok sayıda e-posta adresine gönderilen Türkan 
SAYLAN adıyla yazılan “29 Nisan Mitingi” konulu e-posta olduğu, 29 Nisan 2007 tarihinde 
Çağlayan’ da düzenlenecek mitingle ilgili çağrı niteliği taşıyan e-postanın yer aldığı, 

 
“FW  ACIL!   GENEL MERKEZ YONETIMININ DIKKATINE!  (BILGI).msg” isimli 

e-posta ileti dosyası incelendiğinde; “ÇYDD Burs Birimi [burs@cydd.org.tr]” isimli mail 
grubundan Cihan Demirci’ ye gönderilen ÇYDD Konya şubesi adıyla yazılan 
“ACIL!...GENEL MERKEZ YONETIMININ DIKKATINE!..(BILGI)” konulu e-posta 
olduğu, söz konusu e-posta içerisinde; “GENEL MERKEZ YONETIMININ DIKKATINE!..” 
başlığı altında;  

“KONYA'DA ANADOLU KADIN PLATFORMU OLUSTURULUYOR. 
SAMSUN'DA MESALE YAKILMIS KONYA'DA ?LK KURULUS OLUSUMLARI 
OLUYOR.BU  HAREKET HURSIT TORON PASA TARAFINDAN ORGANIZE 
EDILIYOR. BUTUN DEMOKRATIK KITLE ORGUTLERININ BIR ARADA 
HAREKET ETMESINI AMACLIYOR. ONUMUZDEKI CUMHUR BASKANLIGI 
SECIMLERINDEN ONCE OLUSMASINA CALISILIYOR. 28 SUBAT CARSAMBA 
GUNU SAAT 11.00'DA SEVGI DERNEGINDE BUTUN DERNEKLERIN TEMSILCILERI 
TOPLANACAKTIR. BU OLUSUMDA BIZIMDE YER ALMAMIZ ISTENDI. 
ATATURKCU DUSUNCE DERNEGI GENEL MERKEZI DIREKT DESTEGINI 
BELIRTMIS. 

BU OLUSUMDA BIZIMDE YER ALMAMIZ NASIL KARSILANIR? BU 
KONUDA BILGILENDIRMENIZI RICA EDERIZ.” Yazdığı,  

 
Western Digital (WD) marka WMAT20813569 Seri numaralı bilgisayar hard diski 

içerisindeki;  
 
“Outlook.pst” isimli e-posta arşivleme dosyası incelenmek üzere açılmış ve soruşturma 

kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen e-posta iletileri tespit edilmiş ve “msg” formatında 
kaydedilmiştir. Bahsi geçen e-posta ileti dosyası maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.  

 “turkcag Fw ATAEVLERİ GİDEREK SAYICA ARTIYOR'!!!!.msg” isimli E-posta 
ileti dosyası incelendiğinde; “14.10.2008” tarihli  nur gercel [ngercel@yahoo.com] 
adresinden  gönderilen  “[turkcag] Fw: ATAEVLERİ GİDEREK SAYICA 
ARTIYOR'!!!!” konulu, söz konusu e-posta içerisinde;  
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“…bahsetmek istediðim konu MERSİNDE AÇÝLAN İLK ATAEVİ. ÇOK GÜZEL 
BİR PROJEYDİ VE HAYATA GEÇMESİNİ GÖRMEK UMUT VERİCİ…” şeklinde 
ifadelerin yer aldığı görülmüştür. 

 
WESTERN DİGİTAL  marka, WMAT20867958 seri numaralı bilgisayar hard diski 

içerisindeki;  
 “Yeşil defter.xls” isimli Excel dosyası incelendiğinde; “sayfa1” adlı çalışma sayfası 

içerisinde; aralarında Ergenekon Soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan, Sinan 
AYGÜN, Kemal ALEMDAROĞLU, Şener ERUYGUR, Filiz MERİÇLİ, Perran  
YORGANCİGİL, Türkan SAYLAN, Nur GERÇEL ÖZEREN, Ayşe YÜKSEL,  Ferhat 
ŞENATALAR, Gökhan ECEVİT ve Gülser ALPARSLAN isimli şahıslarında yer aldığı 
bir çok şahsın iletişim bilgilerinin kaydedildiği görülmüştür. 

 
e-Telefon Görüşmeleri 
Tape No:11411, 21.08.2008 günü saat:16.38’de Türkan SAYLAN ile yaptığı telefon 

görüşmesinde özetle; F.MERİÇLİ’nin “… hocam yarınla ilgili siz gidiyor musunuz bu 1. 
Ordu Komutanına” dediği, T.SAYLAN’ın “Hayır gidemiyorum evet” dediği, 
F.MERİÇLİ’nin “Yani gitmemiz gerekir mi ...” dediği, T.SAYLAN’ın “Yo hayır 
gidemeyeceğimi söyledim ben” dediği, F.MERİÇLİ’nin “ben YANİ O KONUDA 
YARDIMA İHTİYACINIZ VARSA ZAMAN YARATAYIM DİYE” dediği, 
T.SAYLAN’ın “Hayır yok ...” “Ben söylerim daha tanımıyoruz etmiyoruz” “Hani şimdi bu 
BU DÖNEMDE BİRAZ ŞEY YAPALIM” dediği, F.MERİÇLİ’nin “UZAK DURALIM” 
dediği, T.SAYLAN’ın “Evet yani evet” “BENDE BAŞARANI ARAYACAĞIM şeyi ... 
kesinleştireceğim falan” dediği, F.MERİÇLİ’nin “Evet tabi tabi tabi hocam beni benimde 
bende zaten şey yaptım arkadaşlarla daha önce toplanalım sa Salı günü 2 gibi toplanalım 
biz kendi aramızda” dediği, 

 
Tape No:11739, 20.11.2008 günü saat:14.04’te Lale..? ile yaptığı telefon görüşmesinde 

özetle; H.F.MERİÇLİ’nin “Tabi ki ... geleceğe dönük bizim yani gençleri biraz daha 
aramıza almamız gerekiyor yani” “Bitti hepsi biz ne bir tane NE DENİZ YILDIZI VAR 
NE BİR ŞEY VAR” “Yani bak kermes yapıyoruz tek bir insan yok genç” “Biz sonra ne 
yapacağız yani yaşlılar derneği mi olacağız ne yapacağız bilmiyorum” dediği,  

 
Tape No:11745, 09.02.2009 günü saat:15.15’de C. DEMİRCİ ile yaptığı telefon 

görüşmesinde özetle; H.F.MERİÇLİ’nin “Canım bak buradaki kızcağızın yanında 
söyleyemedim” “Ona Sibel deyince böyle bir durdu” “Yani o yüzden acaba bu bizim kafada 
filan bir kız değil mi biraz da öyle bir” dediği, C.DEMİRCİ’nin “Sibel mi Serap mı” dediği, 
H.F.MERİÇLİ’nin “Serap” dediği, C.DEMİRCİ’nin “Sibel  bizim kafada” “Sibel bizim 
kafada sorayım mı Serap ı Sibel e” dediği, H.F.MERİÇLİ’nin “Tamam yani bir sor bakalım 
Serap K.” dediği,  

 
Tape No:11758, 23.03.2009 günü saat:10.43’de Nursel GÜLTER ile yaptığı telefon 

görüşmesinde özetle; N.GÜLTER’in “…şimdi Cuma günü Türkan Hanım beni aradı ve dedi 
ki Nursel bizim Genel Kurul ne oldu dedi Genel Kurula dedim Nuran Hanım yazışacaktı” 
“Cevap bekliyoruz Türkan Hanım dedim nasıl cevap bekliyorsunuz Nursel ille benim mi 
arada olmam lazım siz niye bir türlü koordine olamıyorsunuz dedi” “Ha Nuran hanım 
demiş ki hatta Nursel hanım görüşmüş mümkünse galiba iş kulelerini hallediyor” dediği, 
H.F.MERİÇLİ’nin “Şimdi çözüm üretelim o ve hep sorun çıkıyor çözüm getirelim” dediği, 
N.GÜLTER’in “Hayır sonra açtı bana dedi ki Nursel ciğim özür dilerim dedi ondan sonra 
üzülme sen biraz evvelki konuşmalarımızdan Nuran hanım ile ben konuştum 8 Mart taki 
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yerden red kararı gelmiş fakat YILDIZ TEKNİK ZATEN AVUCUMUZUN İÇİNDE 
dedi” dediği, H.F.MERİÇLİ’nin “Peki kim iş Yıldız Tekniği ayarlıyor” dediği, 
N.GÜLTER’in “O zaten elimizde dedi hayır ben bi şimdi sizinle ilk önce konuşayım 
ki…” dediği, 

 
Tape No:11793, 24.03.2009 günü saat:20:08’de Ayşe YÜKSEL ile yaptığı telefon 

görüşmesinde özetle; bir süre Türkan SAYLAN ile ilgili konuştuktan sonra 
H.F.MERİÇLİ’nin “Maşallah maşallah çok iyiydi gençlerle ilgili gençlikle ilgili görüşlerini 
açıkladı Allah dan Ali de vardı Osman da vardı işte DENİZ YILDIZINI YENİDEN 
CANLANDIRALIM DEDİK o güzel oldu yani çok ekstra bir şeyler yok bir de yöne şey 
GENEL KURULUMUZU 2 SİNDE 3 ÜNDE YILDIZ TEKNİK TE YAPACAĞIZ geçen 
yıl yaptığımız yerde yapacağız mecburen” dediği, 

  
Tape No:11742, 23.01.2009 günü saat:17.24’de Nilgün..? ile yaptığı telefon 

görüşmesinde özetle; H.F.MERİÇLİ’nin “Ben şu anda Hacı beyin yanındayım Perpa da” 
“Şimdi İSTANBUL TİCARET ODASI SEÇİMLERİ VAR 23 Şubatta” “Hacı beyle 
Türkan hocayla konuşmuştuk biz BİR GRUP OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR” 
“Her meslek grubundan Türkan hoca yazmış Zafer P. beye” dediği, NİLGÜN’ün “Abim 
çok aradı hacı beyi fakat cep telefonu cevap vermedi” dediği, H.F.MERİÇLİ’nin “Şey hemen 
ben abinin telefonunu bir alabilir miyim” dediği, NİLGÜN’ün “Tabi 0 532 294 00 35 abimi 
...” dediği,  

 
Tape No:11455, 28.08.2008 günü saat:10.47’de Türkan SAYLAN ile X Bayan’ın 

yaptığı telefon görüşmesinde özetle; X Bayan’ın “hocam bu gün sabah 2 tane faksımız geldi. 
Biri İstanbul Valiliği Protokol Müdürlüğünden… 6 Ekim kutlamaları ile ilgili”,  “Bir de şey 
geldi hocam İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden geldi dekanlıktan”, 
“Bu da diyor ki 12 Ağustos 2008 tarihinde toplanan fakültemiz yönetim kurulunun 20 no’lu 
kararı gereğince İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından 
alınan 04.08.2008 tarih ve sayı gereği fakültemiz öğrencilerinden Sercan AVŞAR 
27.11.2007 tarihinde Eminönü ilçesinde Pkk Kongre/gel terör örgütü tarafından 
kundaklanan araçla ilgili olarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ve adı geçen terör 
örgütüne üye olduğu gerekçesiyle tutuklandığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 
bildirilmesi üzerine açılan disiplin soruşturması neticesinde adı geçen öğrenciye yüksek 
devam edeyim mi hocam” dediği, T.SAYLAN’ın “Hayır hayır Filiz’e ver onu da” dediği, X 
Bayanın “MERİÇLİ’YE” dediği, T.SAYLAN’ın “Hayır hayır Filiz’e”, “Burstaki Filiz e” 
dediği,  

 
Tape No:11736, 09.01.2009 günü saat:18.20’de Leyla S. ile yaptığı telefon 

görüşmesinde özetle; H.F.MERİÇLİ’nin “Leylacığım var mı ... gelişme” dediği, L.S.’nin 
“Yok gelişme var olumlu değil çünkü konuşmuş bu amcayla Nimet hanım amca diyormuş ki 
şimdi sizi aramasını söyledim ama ben önden şunu özetleyim işte dernek taraf olmasınmış 
evdeki kızın şikayeti yokmuş zaten bu karda kışta bi günde iki günde alınmazmış oradan kız 
zaten sömestr tatilinde gelecekmiş eve orada bi çare bulurmuşuz şimdi ev ama bi yandan 
da EDA diyor ki ben ders çalışamıyorum ne yapacağız artı daha olumsuz bi gelişme işte 
dedim ki siz söylediniz mi o çocuğun arkadaşları Savcılığa verecekmiş bilmem ne falan 
gibi şeyler versinler diyormuş peki dedim anlatmadınız mı versinlerle bitmiyor BU KIZ 
NEREDE NİYE ADRESİ NE İKAMET ADRESİ NE KİM KOYDU BUNU BURAYA 
DEMEZLER Mİ” “…biz dün 4 kişi ne karar verdik hafta sonu çıkacak buradan şimdi 
amcanın böyle meydan okumasıyla kararımızı mı değiştireceğiz Edaya ne diyeceğiz” dediği, 
H.F.MERİÇLİ’nin “Kararımızı değiştiremeyiz yani” dediği, L.S.’nin “YANİ SAVCILIĞA 
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VERİLMESİ İHTİMALİNİ DE GÖZE ALAMAYIZ Savcılığa verilmesi ihtimalini ortan 
kaldırmak için bu kızın hafta sonu buradan çıkması lazım” “…hani Eda açısından biz sömestr 
tatilini beklersek hiç bi şey yapmazsak SAVCILIĞA KESİN GİDECEK O KIZ” “Onu 
durduramayız öyle gözüküyor çünkü o kızda kendi ailesinden baskı görüyor” “…ama 
amcaya şöyle demek lazım bi şekilde bu kızın bu hafta sonu çıkması için biraz belki 
daha sert konuşmak lazım” “Taraf maraf filan olunduğu yok burada biz BİLAKİS KIZI 
SAVCILIĞA VERİLMEKTEN KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ” “Ama şimdi demeyin 
amcaya hasta filan demeyin bence” “Psikolojik desteğe ihtiyacı var bence demeyin 
bilmiyorum benim fikrim onu kabul edecek bi adam değil böyle böyle bi lafta vuran bi ...” 
dediği, H.F.MERİÇLİ’nin “BABA MI AMCA MI” dediği, L.S.’nin “Amca amca işte amca 
... işte ya hanımın adamın hanımının akrabasıymış” “HAYRİ BEY DENEN KİŞİ” 
“AMA YANİ TELEFONDA ANLATILACAK ŞEY DEĞİL KIZ Bİ KERE ÇIKSIN 
ONDAN SONRA” dediği anlaşılmıştır. 

 

Delillerin ve Hukuki Durumun Değerlendirilmesi 

Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ’nin Genel Başkan Yardımcılığını yaptığı ÇYDD’nin 
Kadıköy şubesinde ele geçirilen “2008 toplantıözeti.doc” isimli dosyada yer alan “YÖNETİM 
KURULU TOPLANTI ÖZETİ” başlığı altında  alınan  kararlara katıldığı, bu kararlar 
doğrultusunda yasadışı örgüt mensubu olduğu sonradan tespit edilen öğrencilere burs 
verilmesinin sağlandığı, yukarıda ayrınıtlı olarak yer alan  28.08.2008 tarihli (Tape No:11455) 
telefon görüşmesinde   derneğin genel başkanı ile bir dernek yöneticisinin bu konuda 
konuştukları,  

Haklarında kamu davası açılan Ergenekon terör örgütü sanıkları ile dernek 
yöneticilerinin örgüt faaliyeti çerçevesinde irtibat kurdukları,Cumhuriyet mitinglerini örgütün 
amaçları doğrultusunda yönlendirmek amacıyla  birlikte hareket ettikleri, birlikte oldukları 
gizlemek adına kararlar aldıkları ve uygulamaya koydukları, 

Legal bir eğitim faaliyeti görüntüsü altında Deniz Yıldızı Projesi kapsamında dernekle 
irtibatlı kız öğrencilerin askeri okul öğrencileri ve yeni mezun genç teğmenlerle tanıştırılarak 
yakınlaşmalarının sağlandığı, bu şekilde askeri personelin takibinin yapıldığı, 

Yukarıda bir kısmı gösterilen iletişim tespit tutanaklarına göre, şüphelinin derneğe 
bağlı öğrenci evlerinde kalan kişilerin illegal bir kısım faaliyetlerinden haberdar olduğu, bu 
faaliyetlerini gizlemeye çalıştıkları, 

Şüphelinin hakkında kamu davası açılan sanık Ahmet Tuncay ÖZKAN, Kemal Yalçın 
ALEMDAROĞLU, Hurşit TOLON ile irtibatlı olduğu tespit edilmiştir.    

 
Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ’nin Genel Başkan Yardımcılığını yaptığı Çağdaş 

Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezinin Beyoğlu, Evliya Çelebi Mahallesi, Şimal 
Sokak, No:6 sayılı yerde yapılan aramalarda bulunarak el konulan klasörlerde burs 
müracaatında bulunan veya kendisine burs verilen çok sayıda öğrencinin kendisi ve  
yakınlarının dini inançları,siyasi görüşü,giyim tarzı, yaptığı işi, okuduğu gazete veya dergi, 
gittiği kurs ve dershane hakkında kayıtların bulunduğu, bu verilerden hareketle öğrenci 
hakkında “E.T. Ailesi MHP li kardeşi …..yurdunda kalıyor ÇYDD nin bursunu alıyorum 
diye dalga geçiyormuş BURSA Şb. iptal edildi, , Kardeş. Anne. Abi Arapca öğr., abla 
ilahiyat ağbi elektrik MYO mezunu red. DİNCİ OLARAK BİLİNEN DERSANELERE 
DEVAM ETMELERİ NEDENİYLE BURSLARININ KESİLMESİNE KARAR 
VERİLMİŞTİR”,“MÜLAKATIMIZ OLUMSUZ AYRICA TÜRBANLIDIR”, 
“BABASI MEMUR(İMAM) DİYE BURS VERMEMİŞTİK. ARMAĞAN HANIMA 
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BİLDİRİLDİ. “BAŞÖRTÜ KULLANIYOR VERİLMESİN”, “BABANIN MESLEĞİ 
İMAM”,”UYGUN DEĞİL” şeklinde notlar bulunduğu, bu notların ÇYDD’nin Kadıköy 
şubesinde ele geçirilen “2008 toplantıözeti.doc” isimli dosyada yer alan “YÖNETİM 
KURULU TOPLANTI ÖZETİ” başlığı altında  alınan  kararlar ile uyumlu olduğu tespit 
edilmiştir. 

Ele geçen tüm bilgi,belge,dokümanlar,tespit edilen iletişim tutanakları birlikte  
değerlendirildiğinde Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ’nin Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne 
bağlı olarak hakkında kamu davası açılan örgüt mensupları ile irtibat halinde  faaliyet 
yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından,  

Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ’nin eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör 
örgütü  üyesi  olmak suçundan TCK’nın 314/2, 

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

 

7-Şüpheli Aydın ORTABAŞI  

a-Savunmaları:  
     Emniyet beyanı; 
 

 Deniz Harp Okulunda okuyarak 1956 yılında Subay olduğunu, donanmada iki sene 
staj gördüğünü ve denizaltıcı olarak görev yapmaya devam ettiğini, 1967 yılına kadar 
Denizaltıcı olarak bütün vardiya subaylıklarını,  bölüm subaylıklarını yaptığını, 1967 yılında 
çarkçıbaşı iken Harp Akademileri imtihanını kazandığını ve 1970 yılında okuldan mezun 
olduğunu, denizaltı gemisinde ikinci komutanlık ve komutanlık yaptığını, 1972 yılında 
Brüksel NATO karargahında görev yaptığını, dönüşünde Ankara Genelkurmay Stratejik Plan 
Daire Deniz Kısım Amirliği yaptığını, 1975 yılında Harp Akademisi öğretim üyesi 
olduğunu,1977 yılında 1. Denizaltı Filosuna tayin olduğunu ve iki ay sonra kendi isteğiyle 
emekliye ayrıldığını, 

Emekli olduktan sonra çeşitli şirketlerde genel müdürlük, genel koordinatörlük, 
yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurul üyeliği yaptığını, Harp Akademilerinde, özellikle 
Deniz Harp Akademisinde misafir konferansçı olarak grup çalışmaları, komutanlık, liderlik 
ve yöneticilik konularında konferanslar verdiğini, 

0 532 548 …. numaralı telefonun kendi adına kayıtlı olduğunu, yaklaşık 10 yıldır 
kullandığını, bunun haricinde kullandığı cep telefonu numarası olmadığını, 

Kendisine sorulan kişilerden İlker GÜVEN olarak iki şahıs tanıdığını, birisinin Harp 
Akademisinde Komutanlık yapmış Emekli Tümamiral olduğunu, talebeliğinde kendisinin 
öğrencisi olduğunu, diğerinin ise Denizaltı Filosu Komutanı olduğunu, ancak her ikisi ile de, 
görev harici şahsi bir tanışıklığının bulunmadığını, sorulan diğer şahısları ise tanımadığını, 

Münür Kemal YAVUZ’u tanıdığını, görevli olduğu dönemde Harp Akademileri 
Komutanı olduğu görevinden dolayı tanıdığını başka bir ilişkisinin olmadığını, 

Bedrettin DALAN’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden tanıdığını, 
kendisi o dönemde Güzel Haliç LİONS kulübü başkanı olduğunu, onunla bu şekilde 
tanıştığını, kulübünün bazı faaliyetlerine katıldığını, bunun haricinde onunla ilişkisi 
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olmadığını, yaklaşık 1987 yılında bu yana görüşmediğini, sorulan diğer şahısları ise 
tanımadığını, 

Türkan SAYLAN’ı medyadan tanıdığını, yaptığı işleri bilmediğini, ancak hiç 
görüşmediğini, diğer şahısları tanımadığını, 

Levent BEKTAŞ, Ercan KİREÇTEPE, Erme ONAT, Eren GÜNAY, Mustafa Turhan 
ECEVİT isimli şahısları tanıyıp tanımadığı sorulduğunda; sorulan şahısları tanımadığını,  

Mert YANIK ve Levent GÖRGEÇ’in bahriye subayı olduğunu,  Mert YANIK’ın 
Deniz Harp Akademisinde  öğretim üyesi olduğunu, Levent GÖRGEÇ’in  ise kendisinin 
Deniz Harp Akademisinden talebesi olabileceğini, bu şahıslarla herhangi bir ilişkisinin 
olmadığını, görse tanıyamayacağını, ancak kendisinin hocaları olmasından dolayı onların 
kendisini tanıyabileceğini, 

 Örgütsel dokümanlardan bilgisinin olmadığını, ilk defa duyduğunu, konudan haberinin 
olmadığını, 

Kendisinden el konulan dokümanlarda (inceleme tutanağının EK-1) fotoğraflar 
içersinde, kendisiyle birlikte çok sayıda kişinin bulunduğu fotoğraflar ile Bedrettin 
DALAN’ın çeşitli mekanlarda çekilmiş fotoğraflarının olduğu tespit edilmiş, 

Bedrettin DALAN ile olan irtibatının, birlikte herhangi bir faaliyetinin olup olmadığı 
sorulduğunda;  Bedrettin DALAN ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 
tanıştığını, Güzel Haliç Lions Kulübünün bazı etkinliklerine katıldığını, bahsi geçen 
fotoğrafların da o döneme ait fotoğraflar olduğunu bunun haricinde şahısla herhangi bir 
birlikteliğinin olmadığını, uzun zamandır da görüşmediğini, 

Kendisinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen “Doğu PERİNÇEK 'in 
Savunması” isimli (10) sayfalık Word dosyasında; “İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu 
PERİNÇEK ’in Lozan Mahkemesindeki Son Savunması 8 Mart 2007” başlığı altında, 
yürütülen soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Şüpheli Doğu PERİNÇEK ile ilgili 
olduğu anlaşılan bir savunma yazısı olduğu tespit edilmiştir. 

Doğu PERİNÇEK ile irtibatının olup olmadığı bahsedilen yazının kendisinde bulunma 
sebebinin ne olduğu sorulduğunda; Doğu PERİNÇEK ile herhangi bir irtibatının olmadığını 
ancak bir dönem İsviçre’de Ermeni sözde soykırımıyla ilgili parlamentoda verilen bir karar 
olduğunu Ermeni soykırımı yoktur demek suçtur denildiğini, Doğu PERİNÇEK de o dönem 
İsviçre’ye giderek Ermeni Soykırımı olmadığını ve bu yüzden o dönemde hazırladığı 
savunması çok hoşuna gittiği için bir yerden aldığını, ancak nereden aldığını hatırlamadığını, 
onunla herhangi bir ilişkisinin olmadığını, 

Kendisinden el konulan dokümanlarda (EK-6)  “…Geçen yıllar bizim burs veren ve 
burslu öğrenci sayımız arttıkça deniz kuvvetlerimizde desteği arttı. … Donanma komutanları 
emekli Oramiral Sayın Özden ÖRNEK emekli Oramiral Sayın …, şu anki Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Sayın ….. ve şu anki Donanma Komutanı Oramiral Sayın ….. yapılan 
toplantılara aksatmadan katıldılar ve bize güç verdiler…”  şeklinde yazdığı tespit edilmiştir. 
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Özden ÖRNEK ile olan irtibatı ve herhangi bir konuda birlikte hareket edip etmediği 
sorulduğunda; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevi sırasında Özden ÖRNEK ile 
tanıştığını, daha sonra kendisi emekli olduktan sonra bazı öğrencilere burs teminiyle ilgili 
çalışmalar yapıldığını, bu toplantılara Özden ÖRNEK’in de katıldığını, orada burs verilen kız 
öğrencilerin cesaretlendirilmesiyle ilgili konuşmalar yaptığını, kendisiyle samimi olduğunu 
ve halen görüştüğünü, 

Tutuklu bulunan sanık Habip Ümit SAYIN  da bulunan dokümanlar arasında, 265 
sayfalık “Hür ve kabul edilmiş masonlar listesi” başlığı altında kendisinin de isminin yazılı 
olduğu ,Habip Ümit SAYIN’ı tanıyıp tanımadığı, nasıl bir irtibatının olduğu herhangi bir 
konuda birlikte hareket edip etmediği  veya birlikte üye oldukları Dernek, Vakıf vb. kurum 
veya kuruluşa üye olup olmadığı sorulduğunda ; Habip Ümit SAYIN ile herhangi bir 
ilişkisinin olmadığını, bu belgeyi nereden aldığını da bilmediğini, Habib Ümit SAYIN ile 
herhangi bir dernek veya vakıfta birlikteliğinin bulunmadığını, Habib Ümit SAYIN’ın ismini 
hatırlamadığını, 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Türkiye Büyük Locası Derneğine üyeliğinin 
olduğunu, bir de bunun devamı olan Fikir ve Kültür Derneğine üyeliğinin bulunduğunu, bir 
dönem bir locada başkanlık yaptığını ancak şu an herhangi bir görevinin olmadığını,  her 
ikisinde de üyeliğinin devam ettiğini,   

Ayrıca Bozburun 177 Çağdaş Öğrenci Yetiştirme Derneğine üyeliğinin bulunduğunu, 
kurucu üyelerinden ve ayrıca derneğin yedek denetçisi olduğunu, 

Kendisinden el konulan “WXE406119334 seri numaralı harddisk” içerisindeki “Sayın 
Halkımıza Duyurulur” isimli (1) sayfalık Word dosyasında;  “Ulusal Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliğinden Kamuoyuna duyuru” başlığı olduğu ve “…Üniversite ve liselerde 
okuyan kızlarımıza türban özgürlüğü tanındı diyelim” alt başlığı bulunduğu, bu başlık altında 
da türban konusu ile ilgili bir takım öngörülerin sıralandığı, yazı sonunda da Ulusal Sivil 
Toplum Kuruluşları Birliği ni oluşturduğu anlaşılan bir çok dernek ve vakıf isminin yer 
aldığı, bunlar arasında “…Atatürkçü Düşünce Derneği Şişli ve Kadıköy şubeleri, Çağdaş 
Eğitim Vakfı, Deniz Yıldızı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, 
Uluslar arası Lions Kulüpleri Birliği Federasyonu ve Yeniden Kuvayi Milliye Hareketi 
Derneği..” gibi dernek ve vakıflarında isminin yer aldığı tespit edilmiştir. 

Belirtilen Dernek ve Vakıflarla nasıl bir irtibatının olduğu, herhangi bir faaliyet 
çerçevesinde birlikte hareket edip  edilmediği sorulduğunda;yazıyı hatırlamadığını,  
bahsedilen derneklerle de herhangi bir faaliyetinin olmadığını, Yeniden Kuvayi Milliye 
Derneğinin kurucusu olan Zekayi ÖKTE isimli şahsı tanıdığını  halen hayatta olarak bildiğini, 
ancak dernekle bir ilgisinin olmadığını, 

Bozburun Derneği’nin kuruluşuna yol açan çalışmaların 1988 tarihlerinde başladığını, 
zaman içersinde aile çevresinde, bazı okul öğrencilerine burslar verildiğini, zaman içersinde 
bu faaliyetlerinin büyüdüğünü ve öyle bir anın gelip artık gayri resmi bir şekilde kontrol 
edilmesinin zor olduğunu ve Özden ÖRNEK’in de bunu bildiği için dernek kurulmasını 
istediğini, bu nedenle 2008 yılında bahsettiği Bozburun 177 Çağdaş Öğrenci Yetiştirme 
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Derneğini kurduğunu, kendisinin kurucu üyesi olduğunu, başkanının Cavidan İZGİ olduğunu, 
yönetim kurulu üyelerinden ise Ali Polat ERGİNBAŞ, Süha GÖNEN, Kübra KÜÇÜK 
olduğunu, derneğin faaliyet alanı daha çok Marmara bölgesinde, eğitim şansı bulamayan 
öğrencilere eğitim imkanı sağlamaya yardımcı olunduğu, bu amaçla öğrencilere burs 
verildiğini, derneğin yeni kurulmasından dolayı faaliyet alanının kısıtlı olduğunu, ilerleyen 
dönemde burs verilen öğrencilere barınma imkânı sağlamaya çalışacağını,  

Özden ÖRNEK’in derneğe üyeliği olmadığını, kendisinin ısrarları üzerine bazı 
toplantılara katıldığını, bunun haricinde faaliyetlere katılmadığını, 

 “BOZBURUN 177 EĞİTİM BİRLİĞİ ÖĞRENCİ DANIŞMA ve YÜRÜTME 
KURULU 28 NİSAN CUMARTESİ TOPLANTI GÜNDEM1” isimli (2) sayfalık Word 
dosyasında; “… 28 Nisan toplantısına katılanlar. S.Y., R. G., K. T., A. G., S.G., S. U., A. Ç., 
G. T., Z. K., A. D.…” ibarelerinin yazılı olduğu, devamında söz konusu tarihte gerçekleştiği 
anlaşılan toplantıda gündeme alınan bazı konu başlıklarının sıralandığı, bu çerçevede 
“….Syn. S. G. çeşitli şirketlerle görüşmeler yaptığını ve 10 kişilik burs sağlandığını söyledi. 
A.D. bursveren sağlayabileceğini ifade etti. Yeditepe Öğrenci dekanlığıyla A. D. konuşacak 
ve (Bedrettin DALAN’ın) Yeditepe’nin sponsor olup olmayacağı sorulacak. (Bu madde 
dernekleşme sonrasına ertelendi)….” ibarelerinin yazılı olduğu tespit edilmiştir. 

Belirtilen faaliyetler ve Bedrettin DALAN ile olan ilişkisinin olup olmadığı sorusuna;  
isimleri yazılı bayanların Bozburun Derneği üyesi olduğunu, A. D.nin Yeditepe 
Üniversitesinin öğrencisi olduğunu, mezun olup Kanada’ya gittiğini, o dönemde burs 
bulunması konusunda çalışma yaptığını, bunun için de Bedrettin DALAN ile konuşacağını 
söylediğini, ancak herhangi bir görüşme yapamadığını, yani o olayın  belgede yazılı olduğu 
şekliyle kaldığını,  

Kendisinden el konulan “36QR1883T seri numaralı harddisk üzerinde yapılan 
incelemede; “20 Ekim 2007 İstanbul” başlığı altında; “Sevgili Üstadım,…. Bildiğiniz gibi bu 
işi 18 yıldır yapıyorum; öğrencilerin seçiminden, okul yıllarının takibinden, karşılaştıkları 
zorlukların giderilmesine yardımcı olmaktan, mezuniyetlerinin arkasından iş bulmalarını 
sağlamaktan oluşan bir sorunlar yumağına müdahale etme politikamız oldukça kesin hatlara 
sahipti….Başlangıçta tatminkar sonuçlar aldık diyebilirim, ………… Kızlarımız herhangi bir 
başarı seviyesine ulaşsın ulaşmasın kendilerine çok fazla yatırım yaptığımız çok fazla emek 
verdiğimiz çok değerli aktiflerimizdir. İçimize yeni alacağımız evlatlarımızın aynı değerlere 
ulaşması çok zaman alacaktır…. Sistemi Gençlerin devralıp yürütmesi iki buçuk yıl önce 
verilmiş bir karardır. Bunun için de eski öğrencilerimize ve mezunlarımıza ihtiyacımız vardır. 
Bu konuda epeyce hazırlık ve bir kısım da uygulama yapıldı, yapılmaktadır….Eski 
öğrencilerimiz aynı zamanda yenilere rehberlik yapmakla yükümlüdür ve bu  sorumlulukları 
kabullenmişlerdir. … Eğer tereddütleriniz devam ediyorsa size yenilerden birini 
devredebiliriz. Kardeş sevgi ve saygılarımla. Aydın ORTABAŞI” ibarelerinin yazılı olduğu 
dokümanla ilgili sorulduğunda; Bu mektubu kendisinin yazdığını, ismini açıklamak 
istemediği birisine yazdığını, mektubu yazmasının sebebi de bir öğrenciye burs alınması 
konusuyla ilgili olduğu, 18 yıldır yaptığı iş olarak, öğrencilere yapılan burs yardımlarından 
bahsettiğini, kızlarımız derken de burs verilen öğrencileri kastettiğini, çok değerli aktiflerimiz 
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derken, üzerine değer yüklediği bir varlık olarak söylemek istediğini, bir fantezi ifade olarak 
kullandığını, 

04.06.2009 günü saat:15.38’de X şahıs ile yaptığı görüşmede; X şahsın “Bu bizim 
dernekle mi ilgili” dediği, kendisinin “Bizim dernekle ilgili” dediği, x Şahsın “ÇAĞDAŞ 
dernekle ilgili” dediği, kendisinin “ Haha ama bu arada öbür dernekle de ilgili ne varsa 
kopardılar” “Bakalım inşallah zararım dokunmaz” “korkaklardan oluşan gruplarda, bunlar 
panik yaratır” dediği, x Şahsın “doğru doğru  hiç panik yaratacak bişey yok” dediği, 
kendisinin “yüz yüze gelir konuşuruz” dediği tespit edilmiştir. 

Görüşme yaptığı şahsın kim olduğu hangi derneklerden bahsettiğini “öbür dernek” 
derken hangi dernekten bahsettiği sorularına; Bu görüşmeyi yaptığı kişiyi şahsen 
hatırlamadığını, ancak Büyük Loca görevlilerinden birisi olabileceğini, onun kendisine 
Çağdaş dernek derken Bozburun Derneğiyle ilgili olup olmadığını  sorup kendisi de öbür 
dernek diyerek Türkiye Büyük Mason Locasını kastettiğini, evinden el konulan diğer 
dokümanlar arasında onunla ilgili dokümanların da alındığını söylediğini, konuşmalarının bu 
konuyla ilgili olduğunu, 

04.06.2009 günü saat:16:09’da Suat….? ile yaptığı görüşmede; Suat’ın “Ben şeye 
gidiyorum Karaköy’deki merkeze gidiyorum” dediği, Kendisinin “sende kayıtlar filan gayet 
muntazam tabi” dediği, Suat’ın “evet evet ama tabi Kübra da aslında onları da Karaköy’e 
bırakmak lazım” dediği, Kendisinin “HA ONU DA … ŞEY YAPIN DA O DA 
TOPARLASIN” dediği, Suat’ın “Yani öğrenci bilgi formaları falan Kübra da olduğu için” 
dediği tespit edilmiştir. 

Görüşme yaptığı Suat’ın kim olduğu,Karaköy’deki merkezin neresi olduğu,  bahsettiği 
kayıtların hangi konuyla ilgili olduğu, Kübra’da olduğu söylenilen öğrenci bilgi notlarının ne 
olduğu sorularına; Görüşme yaptığı kişinin, Bozburun Derneği’nin sayman üyesi Ali Pulat 
ERGİNBAŞ isimli kişi olduğu, burada Suat olarak yazıldığını, arama yapıldığında yaptığı bir 
görüşme olduğunu, Kübra olarak ismi geçen kişinin Kübra KÜÇÜK olduğu ve Bozburun 
Derneğinin sekreteri olduğunu, orada öğrenci kayıtlarından konuşmalarının sebebi, arama 
neticesi dernek kayıtlarının muntazam olması ve kontrol edilirse kayıtların çıkartılmasıyla 
ilgili bir görüşme olduğunu, 

24 Mayıs 2009 günü saat:12.53 de, 155@iem.gov.tr adresine, 
ahmetyilmazahhmet1970@mynet.com adresinden yapılan ihbarla ilgili olarak sorulduğunda;  
Koramiral Kadir SAĞDIÇ Harp Akademisinde Komutan olduğunu, kendisinin de hocalık 
yaptığını, ayrıca Foça’da komutan olduğunu, kendisi de oraya gittiği için tanıdığını, daha 
sonra Bozburun Derneği toplantılarına da çağırdığını, ve oraya da geldiğini, Ahmet Feyyaz 
ÖĞÜTÇÜ’yü kendisi ismen bilmediğini, ancak onun kendisini hatırladığını, görüşmelerinin 
olmadığını,kendisinin Kafes Eylem Planı isimli bir plandan veya başka bir plandan haberinin 
olmadığını, bahsedilen faaliyetlerde yer almadığını, ilk defa duyduğunu, 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve yöneticileri ile herhangi bir irtibatının 
olmadığını, 
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24 Mayıs 2009 günü saat:12.53 de, 155@iem.gov.tr adresine, 
ahmetyilmazahhmet1970@mynet.com adresinden yapılan ihbarda; “Emekli Denizci Aydın 
ORTABAŞI nın ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasındaki bağlantıyı sağladığı, Deniz kuvvetleri 
öğrencileri ile ilgilenerek erkek öğrencileri  kendi kontrolünde olan kız öğrenciler aracılığıyla 
Ergenekon’a kazandırmaya çalıştığı, çeşitli etkinlikler düzenleyerek kız öğrencilerin erkekler 
ile tanışmasını sağladığı, mezun olduktan sonra Ergenekon adına faaliyet yürütmeleri için 
uğraştığı, ayrıca ÇYDD nin düzenlediği mitinglere katılan Deniz Kuvvetleri öğrencilerine 
maddi menfaat sağladığı” şeklinde beyanların olduğu görülmüştür. 

Deniz Kuvvetleri ve ÇYDD arasındaki bağlantının nasıl sağlandığı belirtildiği şekilde 
bir görevinin olup olmadığı, o görevin ne zaman ve ne şekilde başladığını, kimlerle irtibatlı 
olup olmadığı sorulduğunda;  Bahsedilen ihbarın yalan olduğu ÇYDD ile herhangi bir 
temasının olmadığını, iddiaları kabul etmediğini, kimseye on para maddi yardımının 
olmadığını,normal mezuniyet toplantılarına kızları çağırdıklarını, 2008 yılı toplantısına da 
Deniz Harp Okulundan erkek öğrencilerin de davet edildiğini, Harbiye talebesi bayan 
öğrencilerin davet edildiğini, ayrıca bu toplantıda burs alan kız öğrencilerin de bulunduğunu, 
yani burada burs alan derken ÇYDD ile alakalı olmadığını, Bozburun Derneği’nin burs 
verdiği kız öğrenciler olduğunu,toplantıya Deniz Harp Okulu komutanları ve erkek, kız harp 
okulu öğrencilerinin geldiğini, kendilerinin maksatlarının, burs verdikleri kız öğrencileri, 
Deniz Harp Okulunda bulunan kız öğrencilerle tanıştırmak ve onları örnek almalarını 
sağlamak istediklerini, amaçlarının bu olduğunu, 

Bunun haricinde birçok defa Harp okulunda okuyan kız öğrenciler ile burs verdikleri 
kız öğrencileri toplantılarda bir araya getirdiklerini,  

Kız öğrencilerin nerede okuduğunu, bu öğrencilerin ÇYDD, ÇEV ya da Bozburun 
Derneğinden burs alıp almadıkları sorulduğunda; Yalnız Bozburun 177 Derneğinden burs 
alan kız öğrenciler olduğunu, diğer derneklerden burs alan öğrenciler olmadığını, kendileri 
kızlara sadece burs desteği verdiğini, 

Tanıştırılma organizasyonlarını kimin nasıl yaptığı, bu organizasyonların kendisinin 
talimatı ile mi yapıldığı, yoksa bu konuda  başka birinin talimatının olup olmadığı sorularına; 
Tanıştırılma organizasyonu diye bir konunun olmadığını, sadece mezuniyet törenlerinin 
bulunduğunu, bu organizasyonun tamamen Bozburun 177 derneğinin faaliyeti  olduğunu,  

24 Mayıs 2009 günü 155@iem.gov.tr adresine, ahmetyilmazahhmet1970@mynet.com 
adresinden yapılan ihbarın ekinde gönderilen çizelgede, isminin geçtiği ve “Türkan Saylan ve 
Serdar Okan ile görüşsün” şeklinde not yazıldığı ,Türkan SAYLAN ve Serdar Okan ile 
irtibatının olup olmadığı, hangi konularda görüşme yaptığı,  Serdar Okan’ın kim olduğu 
sorularına; Serdar Okan diye birini tanımadığını, bu şekilde bir görüşme de yapmadığını, 
kendisi bu yaştan sonra kimseden görev almayacağını, Türkan SAYLAN ile görüşmediğini, 
çok sevdiği için görüşmek istediğini ancak görüşme yapmadığını, tüm irtibatının bundan 
ibaret olduğunu, 

Genel Başkanlığını Türkan SAYLAN’ın yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Kadıköy Şubesi’nden ele geçirilen bilgisayardaki “_2008 toplantıözeti.doc” isimli dijital 
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dosyanın içeriğinde; “…. Kız ve erkek arkadaşlarımızın rahatlıkla birlikte kalacakları 
semtlerin ve konutların seçimine özen gösterilsin. Evlerde kutsallar açıkta bulunmayacak, 
bölge projelerinde Ermeni, Süryani, Keldani, Yezidi zenginliğimizden yararlanmayı ve onları 
çağdaş yaşam bilincine kavuşturmayı AB benimsiyor. …. Polis içinden gelen bilgilere göre 
araç yakanlar nedeniyle burslar konusunda daha dikkatli davranmak zorundayız. Türkan abla 
gerekirse kayıt silinsin ama bursta kesintiye gitmemeliyiz görüşünde. … Burslarla ilgili 
listelerde köken raporları dikkate alınacak, … Güneydoğuda DTP’li belediyelere yardımcı 
olunacağı kendilerine iletilecek, projelerimiz konusunda destekleri alınacak, Alevi köy ve 
ailelerin kazanılması çalışmaları sürdürülecek. … Bölgenin otantik sahipliğini kanıtlayan 
Ermeni taşınmazları ve eserleriyle ilgili özel çalışma yapılacak. …. Yurtdışından gelen 
paralar kesinlikle kayıtlara geçirilmeyecek. …. Yeni bir süreç için dinci cemaat evlerinden 
uzantılar gerekiyor. Bu konuda hem özendirme ve seçme uğraşısını sürdürmeli hem nüfuz 
eden yeşil kardelenlerin izlenmesi, faaliyetlerimizi engelleyebilecek dinsel-şoven-kültürel 
dogmaların giderilmesine yönelik olarak eğitimlerde doğal cinsellik ön plana çıkarılacak, 
ASKERİ OKULLARA YAKIN ÇEVREDE OLUŞTURULAN KIZ EVLERİNE EN 
UYGUN KIZLAR SEÇİLEREK BU EVLERE AKTARILACAK. ÇALIŞMANIN 
HASSASİYETİ SIKLIKLA VURGULANACAK. KIZLARA HER TÜRLÜ FEDAKARLIK 
YAPMALARI İÇİN YÖNLENDİRMEDE BULUNULACAK. KULELİDE REHBERLİK 
DERSİNDEN YARARLANILACAK, …” şeklinde ifadeler bulunduğu, 

 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin, yukarıda belirtilen faaliyetlerinden haberinin 
olup olmadığı sorulduğunda;  Kendisinin bu konudan haberinin olmadığını, olsa Türkan 
SAYLAN’a olan o saygısının kalmayacağını, hiçbir bilgisinin olmadığını, 

 Askeri Okullara yakın çevrede oluşturulduğu söylenilen “KIZ EVLERİ” konusundan 
bilgisinin olup olmadığı, bu evlerin ne amaçla oluşturulduğunu bilip bilmediği sorularına; 
bilmediğini, hiçbir bilgisinin olmadığını. 

 “Kızların her türlü fedakarlık yapmaları” konusundan bilgisinin olup olmadığı, Askeri 
okul öğrencileri ile bahsedilen evlerde kalan kızlar bir araya mı getirildiği, bu çalışma 
içerisinde kendisinin görev alıp almadığı sorularına;  Herhangi bir şekilde o konuyu 
düşünemeyeceğini, öyle bir çalışmanın olmadığını,  

24 Mayıs 2009 günü saat:12.53 de, 155@iem.gov.tr adresine, 
ahmetyilmazahhmet1970@mynet.com adresinden ihbarda “ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri 
arasındaki bağlantıyı KENDİSİNİN sağladığı” belirtilmektedir. Kendisinden elde edilen bazı 
video görüntülerinde de, öğrenci olduğunu beyan eden bazı kızlar ile resmi askeri üniformalı 
erkek öğrencilerin bir arada olduğu toplantıların yapıldığı görülmüştür. Bu çerçevede bazı kız 
öğrencilerin Deniz Harp Akademisi öğrencileri ile buluşturulması için toplantılar ve partiler 
düzenledikleri anlaşılmaktadır. Bu faaliyetleri hangi maksatla yaptıkları, ihbarda geçen ve 
Kadıköy ÇYDD de ele geçirilen verilerdeki Askeri Liselerdeki ya da Deniz Harp 
Okullarındaki öğrencilerin kontrol altına alınması amacı ile mi düzenledikleri sorularına; 
Bahsi geçen görüntülerdeki Deniz Harp okulu öğrencileri kendilerinin inisiyatifi dışında 
oraya getirildiğini, Harp Okulu Kurmay Başkanı olabileceğini, telefonla görüştüğünde dernek 
etkinliğine, erkek ve kız öğrencileri de getirip getiremeyeceklerini sorduğunu, kendisi de 
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getirebileceklerini söylediğini, bu şekilde 5 kız 5 erkek askeri öğrenci ve birçok hanım subay 
getirildiğini, hanım subayların özellikle gelmelerini istediğini, 

        ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_MEKTUP(Türkan SAYLAN).doc” isimli dijital 
dosyada; kendisini Plan Prensipler Başkanı Tuğamiral Serdar Okan KIRÇİÇEK olarak tanıtan 
şahsın, Türkan SAYLAN’a yazdığı mektupta; “Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı 
okullarda okuyan öğrencilerin Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar önemli 
oldukları tartışılmaz bir gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına 
yaptığınız çalışmalar ve bu konudaki başarınız tartışılmaz bir gerçektir. Fakat Askeri 
okullarda okuyan öğrenciler ile ilgili yaptığımız çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve 
gerekli aksaklıkların acilen düzeltilmesi gerekmektedir” şeklinde yazdığı görülmüştür. 

Serdar Okan KIRKİÇEK’in yazdığı iddia edilen bu mektuptan bilgisinin olup 
olmadığı, 

Türkan SAYLAN’ın Askeri okullarla nasıl bir ilişkisi olabileceği, Askeri Okullardaki 
öğrencilerle ilgili nasıl bir çalışma yapılmakta olduğu, bu çalışmada kendisinin herhangi bir 
görevinin olup olmadığı sorularına;  Serdar Okan KIRÇİÇEK’in yazdığı o mektuptan 
bilgisinin olmadığını, Serdar Okan KIRÇİÇEK’in Türkan SAYLAN ile nasıl bir ilişkisi 
olduğunu bilmediğini,  Askeri okullarla ilgili faaliyetlerden haberinin olmadığını, 

 Tuğamiral Serdar Okan KIRÇİÇEK’in yazdığı mektubun devamında; “Denizyıldızı 
projesi çok başarılı bu projeye atanan bahriyeli danışmanlarla beraber daha aktif çalışmalar 
bekliyoruz. Ata evleri ve CTP’nin canlandırılması gibi alternatiflerin oluşturulması 
gerekmektedir.” şeklinde yazdığı , 

Denizyıldızı projesinden bilgisinin olup olmadığı, Deniz Yıldızı Projesini (ÇYDD) 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve (ÇEV) Çağdaş Eğitim Vakfı’nın yürüttüğünü bilip 
bilmediği, kendisinin bu dernek ve vakıfla irtibatının olup olmadığı, Yazıda geçen “Ata 
evleri” “CTP” den bilgisinin olup olmadığı sorularına; Deniz Yıldızı Projesinden bilgisinin 
olmadığını, bu konunun ÇYDD ve ÇEV bünyesinde yürütülmesi, Ata evleri ve CTP 
konusundan da bilgisinin olmadığını, 

Sözkonusu mektupta bahsi geçen diğer konular hakkında da bilgisinin olmadığını , 
Türkan SAYLAN ile görüşmediğini ve mektup yazmadığını,  

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan sanık Murat AĞIREL’den, “Ata Evleri 
Projesi” başlıklı doküman bulunarak el konulmuştur. 

Dokümanın hazırlayanlar bölümünde, Cumhuriyet İçin İletişim Platformu Moderatörü 
Ömer Sadun OKYALTIRIK, Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Hamdi 
Gökhan ECEVİT yazdığı görülmüştür. İçeriğinde ise; “Ata evleri projesi kapsamında 
İstanbul’da 1000 kadar öğrencinin burs aldığı, bu konuda Cumhuriyet için İletişim 
Platformunun önemli bir görevi yerine getirdiğinin belirtildiği, “özellikle son yıllarda dinci 
kadroların devlet yönetimini ele geçirmesi endişesiyle, karşıt düşüncede olan yüksek öğrenim 
öğrencilerinden seçilecek maddi durumu zayıf öğrencilerin, çeşitli sponsorlar aracılığı ile 
oluşturulacak ve bu öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak evlerin oluşturulmasını, aynı 
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zamanda bu evlerde daha küçük yaşta olan öğrencilere belli bir ideolojiye ait eğitim 
verilmesi, bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak finansal ihtiyaçların, anlaşma sağlanan bazı 
dernek veya sivil toplum kuruluşlarının, AEP ye yapılacak olan şartlı bağışların projenin 
hayata geçirileceği bölgelerde bulunan dernekler tarafından açılacak olan havuz hesabında 
toplanmak suretiyle sağlanacağı, …” şeklinde planlı, belli bir hiyerarşik görev dağılımı olan 
bir yapılanmadan söz edildiği tespit edilmiştir. 

İsmi geçen Murat AĞIREL, Ömer Sadun OKYALTIRIK ve Hamdi Gökhan ECEVİT 
ile irtibatının olup olmadığı, * Tuğamiral Serdar Okan KIRÇİÇEK’in de Ata evlerinden 
bahsettiği bilinmektedir. Ata evleri projesiyle amaçlananın ne olduğu,  

Askeri okul öğrencileri ve Teğmenler’in kontrol altına alınması için “her türlü 
fedakarlıkta bulunması” istenilen kızlar, Ata evleri olarak isimlendirilen evlerde mi kaldığı, 
Kendisinin bu evlerle ilgili herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadığı sorularına;  Adı 
geçen şahısları tanımadığını, projeden de bilgisinin olmadığını, bu proje ile amaçlananın ne 
olduğunu bilmediğini,  kendisinin o konudan bilgisinin olmadığını faaliyetinin de olmadığını, 

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_Türkan SAYLAN 1.doc” isimli dijital dosyada; 25 
TEMMUZ 2008 Mudanya Mecidiyeköy (Soğançayırı) Sayın Türkan SAYLAN, Atatürk 
ilkelerini korumak, geliştirmek ve bu yolla çağdaş insana ve çağdaş topluma ulaşmak 
amacıyla ÇYDD bünyesinde yapılan eğitim faaliyetlerinin ufak bir numunesi olan 
çalışmalarımız hakkında sizi bilgilendirmek isterim.  Topluluğumuz, (Topluluğumuz diyorum 
çünkü 39 öğrenci, 36 burs veren, öğrenci aileleri ve ilgili öğretmenlerle birlikte aşağı yukarı 
200 -250 kişiye hitap etmekteyiz) 2007-2008 yılını oldukça faal ve verimli geçirdi. 
Yılbaşında 31 olan öğrenci sayımız 39’a ulaştı. Hedefimiz olan 50 öğrenciyi sanıyorum 2009 
Mayıs’ında elde edeceğiz. ….. Geçen yılsonunda yıllık toplantımıza yurt dışından katılan 
burs verenlerin de ısrarlı teşviki ile sadece üniversite öğrencilerimizden oluşan bir 
yönlendirme ve kontrol komitesi kurduk. …. KÖY ENSTİTÜLERİ PROGRAMINI 
BAŞLATMAK ÜZEREYİZ. Beni burada bu aşamada yalnız bırakmamanızı talep ediyorum.”  
“Aydın ORTABAŞI” “Not: Bu yılki burs verenler – öğrenciler toplantısı 07 Eylül 2008’da 
evimizde yapılacaktır. Sizi ve değerli ÇYDD üyelerini de aramızda görürsek çok onurlanırız. 
Ayrıca ek olarak size burs veren aydın insanlar ve geleceğin aydınlık insanları burslu 
öğrencilerimizden oluşan onur listemizi gönderiyorum.  

Referanslar: E. Dz.K.K. Oramiral Özden ÖRNEK, Koramiral Feyyaz ÖĞÜTÇÜ, 
Tümamiral Kadir SAĞDIÇ, Tümamiral Can ERENOĞLU” şeklinde yazdığı görülmüştür. 

*Topluluk olarak bahsettiği kişilerin kim olduğu, ne amaçla bu topluluğu 
oluşturdukları, Faaliyetlerinin ne olduğu, o mektubu Türkan SAYLAN’a yazmasının 
sebebinin ne olduğu sorularına; Kendisinin o mektubu Türkan SAYLAN’a yazmadığını,  
mektubun bir benzerini burs verdiği öğrencilere burs veren şahıslara yazdığını, referans 
olarak verdiği isimlerin de yalan olduğunu,  

Özden ÖRNEK ile tanıştığını , Feyyaz ÖĞÜTÇÜ ile tanıştığını, ancak hiçbir 
yakınlığının olmadığını, Kadir SAĞDIÇ’ı tanıdığını, ancak bir yakınlığının olmadığını, Can 
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ERENOĞLU’nu tanıdığını ancak böyle bir şey için yani burs verilmesiyle ilgili faaliyetlerde 
kimseyi referans yazmayacağını, 

Türkan SAYLAN’ın o konuyla ilgisinin ne olduğu, Referans olarak neden Oramiral 
Özden ÖRNEK, Koramiral Feyyaz ÖĞÜTÇÜ, Tümamiral Kadir SAĞDIÇ, Tümamiral Can 
ERENOĞLU’nun gösterildiği sorusuna;  şahısları referans olarak göstermediğini, bahsedilen 
mektubun içeriğinin bir kısmının doğru bir kısmının yanlış olduğunu, Türkan SAYLAN ve 
ÇYDD ye yönelik hiçbir mektup yazmadığını, 

Sanık Mehmet Şener ERUYGUR dan el konulan dijitaller arasında, Emekli 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden ÖRNEK’e ait olduğu değerlendirilen 
2003-2005 dönemine ait günlükler yanında  notların olduğu ,bu notlarda, “27 Temmuz” 
başlığının altında; “Kokteyl sırasında (e) Alb. Aydın Ortabaşı ve eşi ile karşılaştım bana 
bir mektup yazmışlar ondan bahsettik. Bu görünmez kahraman olan şahsın bana 
yazdığı mektubun bir kopyasını ibret  alıncak çok konu olduğu gibi herkese de ibret 
olması gerekir.” Şeklinde yazdığı ve bu mektubun aynısını günlüğe koyduğu , 

Mektubun başında; “25 TEMMUZ 2004” “Sayın Komutanım” diyerek başladığı 
ve devamında yukarıda Türkan SAYLAN’a yazılan “_Türkan SAYLAN 1.doc” isimli 
dijital dosya ile içerik olarak aynı olduğu görülmüştür. 

Türkan SAYLAN’a yazdığı mektubun aynısının, Özden ÖRNEK’e  de 
gönderilmesinin sebebinin ne olduğu, birlikte bir çalışma  yapılıp yapılmadığı 
sorularına;  Türkan SAYLAN’a herhangi bir şey göndermediğini, kendisi sponsor olarak 
gördüklerine yani burs verenlere bir mektup hazırladığını, o mektubu burs veren şahıslara 
gönderdiğini, o mektupları gönderirken, başlıklarını değiştirerek gönderdiğini, içeriklerinin 
aynı olduğunu, o mektuptan Özden ÖRNEK’e bir davette vermiş olabileceğini,  

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_Türkan SAYLAN 2.doc” isimli dijital 
dosyada; “18 EKİM 2008 Sayın Türkan SAYLAN, Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz ve 
evimi şereflendirdiğiniz için tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim.  Toplantı sonrası 
görüştüğümüz hususları komutanlarımıza ilettim. Doğu ve Güneydoğu’da Jandarma 
Komutanlığı ile müşterek yürüttüğünüz burs çalışmaları ve diğer faaliyetleri 
hayranlıkla takip ettiklerini belirttiler. Deniz Kuvvetleri bünyesinde yürütülecek 
faaliyetlerle alakalıda yeşil ışık yaktılar. ÇEV bursu alan öğrencilerin kuvvete 
kazandırılması noktasında ne yapılabilir? Bunun fizibilite çalışması şu an fiilen 
başlamış durumda. Size bu hususta yardımcı olacak ve yönlendirecek iki kişinin ismi 
öne çıktı. Hazırlanacak öğrenci listesini de bu komutanlarımızdan birine iletmeniz 
gerekmekte. Komutanlarımızın irtibat bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Tekrar 
görüşmek dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aydın ORTABAŞI İrtibatlar:  

A. C.E. – …….. Komutanı Tel: 0 532 ………. Mail: ……….@hotmail.com 

Kur. Kd. Alb. Mert YANIK - Deniz Harp Akademisi Komutanlığı Öğretim 
Elemanı Tel: 0 533 812 …. Mail: mertyanik@hotmail.com şeklinde yazdığı görülmüştür. 

Mektubu Türkan SAYLAN’a kendisinin mi yazdığı, 
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ÇEV den burs alan öğrenciler ve Deniz Kuvvetleri bünyesindeki yürütülen 
faaliyetlerin ne olduğu, Hangi öğrenci listesinden bahsettiği sorularına;  Kendisine 
sorulan mektubu Türkan SAYLAN’a kendisi  yazmadığını, evine de herhangi bir şekilde, 
herhangi bir dönemde gelmediğini, hiçbir toplantılarına katılmadığını,  yine mektupta geçen 
ÇEV konusundan bilgisinin olmadığını, öyle bir mektup yazmadığını, tamamen yalan 
olduğunu ve kabul etmediğini,  

Çağdaş Eğitim Vakfı Genel Başkanı Gülseven YAŞER’i tanıyıp tanımadığı,  
Şahısla ve Vakıfla herhangi bir irtibatının olup olmadığı sorularına;  Adı geçen şahsı 
tanımadığını, herhangi bir irtibatının da olmadığını, 

Çağdaş Eğitim Vakfında el konulan dijitallerin incelemesinde, bazı 
konferanslarda, askeri öğrencilerle, bazı kızların gruplar halinde fotoğraflarının 
çekildiği görülmüştür. Yukarıda aktarılan bilgiler değerlendirildiğinde, ERGENEKON 
silahlı terör örgütünün, askeri okul öğrencilerini kontrol altında alabilmek ve bu sayede 
örgüt kontrolünde hareket etmelerini sağlamak amacıyla, ÇYDD,  ÇEV vb yerlerden 
burs alan kızlarla tanıştırıldıkları değerlendirilmiştir. 

Teğmenlerle tanıştırıldığı söylenilen kızlar, ÇEV ve ÇYDD den burs alan kızlar 
olup olmadığı, “ÇEV bursu alan öğrencilerin kuvvete kazandırılması” derken bu ve 
benzer konulardan mı bahsettiği sorularına;  Bilmediğini, ne olduğunu anlamadığını, o 
konudan bilgisinin olmadığını, 

Kendisinin bahsi geçen “kızların  teğmenlerle tanıştırılması ve bu şekilde kontrol 
altında tutulması” olayının herhangi bir aşamasında yer alıp almadığı sorusuna;  Yer 
almadığını, 

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_Türkan SAYLAN 3.doc” isimli dijital 
dosyada; “7 ARALIK 2008, Sayın Türkan SAYLAN, Deniz Kuvvetleri bünyesinde 
yürütülen faaliyetlerin hazırlık aşamasının tamamlandığını gururla bildirmek isterim. 
YAPILANMA İÇİNDE EVLERE YERLEŞTİRİLECEK ÇAĞDAŞ GENÇLERİN 
isimleri ve bu isimlerden sorumlu olacak komuta kademesi netleşti. Ayrıntılı listeyi ilk 
görüşmemizde sizinle paylaşmayı planlıyorum. Bizden burs alan üniversiteli 
kızlarımızın da bulundukları yerlerde nasıl yerleştirileceği hususu hala kafamda soru 
işareti? Görüşmemizde bu hususu da netleştirmemiz gerekmekte. Kararlaştırdığımız 
tarihte görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aydın ORTABAŞI” şeklinde 
yazdığı görülmüştür. 

Mektubu Türkan SAYLAN’a kendisinin yazıp yazmadığı, 

Deniz Kuvvetleri bünyesinde, Türkan SAYLAN ile yürütülen ortak faaliyetler ve 
yapılanmanın ne olduğu, hangi evlere yerleştirilecek çağdaş gençlerden bahsedildiği,  

Bunlardan sorumlu olacak komuta kademesinin kimlerden oluştuğunu, bu 
konuda ne gibi çalışmalar yaptığı, komuta kademesinde kendisinin nasıl bir görevinin 
olduğu sorularına;  Mektubu Türkan SAYLAN’a kendisinin yazmadığını, Türkan SAYLAN 
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ile herhangi bir konuda faaliyetinin olmadığını, bunları kabul etmediğini, bahsedilen komuta 
kademesinden bilgisinin olmadığını, herhangi bir şekilde mektup göndermediğini, 

Kendisinden el konulan 52 sayısı ile numaralandırılmış DVD içerisinde, 
Bozburun Derneğinin 2008 tarihli toplantısı olduğu, DAFTIRSAN şirketinin tesislerinde 
kendisi ve dernek görevlileri tarafından organize edildiği ve resmi kıyafetli olarak Deniz 
Kuvvetlerine bağlı bayan subaylarının ve yine resmi kıyafetli deniz okulu bay ve bayan 
öğrencilerin toplantı alanına geldiği, görüntünün bir yerinde kendisinin, sivil giyimli, 
burs alan öğrenciler olarak değerlendirilen dört kız öğrencinin bulunduğu kokteyl 
masasının yanına gelerek, bir kız öğrenciye “BAK ONUN GÖZÜ ORDA” dediği, kız 
öğrencinin de “DAHA OKULUMUZ VAR AYDIN AMCA” dediği, SİZİN de “BENDE 
HEMEN BİR ŞEY OLSUN DEMİYORUM” dediği tespit edilmiştir.  

Burs alan öğrencilerle, Deniz Harp Okulu veya diğer Deniz öğrencilerini 
tanıştırmaya mı çalıştığını, bu şekilde davranmasındaki amaç, belirtildiği şekilde 
“askeri öğrencilerin kontrol altında tutulabilmesi” çabaları olup olmadığı sorularına; 
Sadece sulu bir kıza ona yakışan bir cevap verdiğini, bunun bir şakadan ibaret olduğunu, 
hiçbir ciddi tarafı olmayan bir konuşma olduğunu, 

Şüpheliden  el konulan dokümanlarda (EK-7); EL YAZISI ile “…Özden ÖRNEK 
6…, …HER ERKEĞE 1 KIZ ŞARTI KONULDU 38…” şeklinde yazılar olduğu 
görülmüştür. Bahsedilen notları kimin yazdığını, hangi konuyla ilgili olduğunu ve 
amacın ne olduğu sorularına;  Bahsi geçen nottaki yazıların kedisine ait olduğunu, 
Bozburun Derneği’nin kurulması faaliyetleri çerçevesinde, uzun zaman önce Mecidiyeköy 
Soğançayırı köyünde okumak isteyen öğrencilere yardım düşüncesi olduğunu, bu amaçla 
ailelerle konuştuğunu, köyde bulunan ailelerin kendisine erkek öğrencileri getirip okutulması 
için talepte bulunduğunu, kendisi de her erkek öğrenci için bir kız öğrenci de getirirseniz 
yardımda bulunurum şeklinde söylediğini, bu düşüncesini de not olarak yazdığını, Özden 
ÖRNEK’e derneğin kurulmasıyla ilgili faaliyetlerde mektup yazdığını hatırladığını, o not 
kağıdında da anekdot olarak onu belirttiğini, 

Mert YANIK’ın iş yerinde yapılan aramada bulunan “1” sayısı ile 
numaralandırılmış kahverengi telefon fihristinin  yan cebinde AB 0813205357 seri 
numaralı CD içersinde; “Türkan SAYLAN 1” “Türkan SAYLAN 2” “Türkan 
SAYLAN 3” isimli Word dosyaları bulunmuştur. Dosya incelendiğinde  kendisine  
sorulan ve ÇYDD Kadıköy Şubesinden el konulan bir bilgisayardan çıkan “_Türkan 
SAYLAN 1.doc” “_Türkan SAYLAN 2.doc” “_Türkan SAYLAN 3.doc” isimli dijital 
dosyalarla aynı olduğu görülmüştür. 

CD içersindeki dosyaları kimin hazırladığı, Deniz Kuvvetleri bünyesinde, ÇYDD 
ile birlikte yürütüldüğü anlaşılan faaliyetler ve yapılanma içersinde Mert YANIK’ın da 
yer alıp almadığı, CD bu amaçla mı Mert Yanık’a verildiği sorularına; Mert YANIK’ın 
talebesi olabileceğini beyan ettiğini,  görse tanımayacağını, o  CD’ nin kim tarafından 
hazırlandığını bilmediğini, 
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Hakkında kamu davası açılan sanık Mert YANIK’ın iş yerinde yapılan aramada 
bulunan “AB 0813205357” seri numaralı CD içersindeki Türkan SAYLAN 1” “Türkan 
SAYLAN 2” “Türkan SAYLAN 3” isimli Word dosyalarının özellikleri incelendiğinde, 
2008 tarihi içersinde Kendisinin bilgisayarında oluşturulduğu ve en son kaydedildiği 
tespit edilmiştir. O konuyu nasıl açıklayacağı sorusuna; Türkan SAYLAN’ın dosyasına 
kim koydu ise Mert YANIK’ın dosyasına da onun koymuş olacağı, bundan haberinin 
olmadığı, kendisi bazı mektuplar yazdığını söylediğini, ancak Türkan SAYLAN’a bu şekilde 
mektuplar yazmadığını, bu iddiaları kabul etmediğini, kimse kendisine öyle bir vazife 
vermeyeceğini, 

Mert YANIK’ın iş yerinde yapılan aramada bulunan CD içerisinde; “en yeni 
liste 2007-2008” isimli Excel dosyanın Aydın ORTABAŞI tarafından, 08.12.2008 tarihli 
olarak en son kaydedildiği , dosyada burs veren kişinin adı soyadı, burs alan öğrencinin 
adı soyadı, adresleri ve bu kişilere ait iletişim bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.  

Bahse konu excell dosyasında yer alan bilgilerin bir kısmının, İKAMETİNDE 
yapılan aramada DOKÜMAN olarak el konulan ve burs veren şahıslar ile burs alan 
öğrencilerinin bilgilerinin olduğu dokümanlardaki bilgiler ile büyük ölçüde benzerlik 
gösterdiği anlaşılmıştır.  

Şüpheli  Mert YANIK’ın ajandası içerisinde bulunan bahse konu CD nin bir 
kısım içeriği ile kendisinden el konulan bilgisayar çıktısı bir kısım DOKÜMANLARIN 
içeriğinin aynı olduğu görülmüştür. Bu nedenle bahse konu CD nin kendisi tarafından 
hazırlanarak Mert YANIK’a verildiği değerlendirilmiştir. 

Burs listeleriyle ilgili bilgileri kimin ve ne amaçla hazırladığı, Bu konuda ÇEV 
veya ÇYDD ile ortak çalışma yapıp yapmadığı,  Mert YANIK’ın da bu çalışmalar 
içersinde yer alıp almadığı sorularına;  Bahsedilen burs listeleri, burs verenlerin kime burs 
verdiğini gösteren, ödemelerin düzenini kontrol eden listeler olduğunu, doğru olup kendileri 
tarafından hazırlandığını,  bunun  Mert YANIK’a verilmesiyle kendisinin bir alakasının 
olmadığını,  kesinlikle vermediğini, tanımadığını , yine aynı şekilde Türkan SAYLAN’a da 
vermediğini,  nasıl gittiğini bilmediğini, listeleri kendisi zaman zaman yaparak sponsor ve 
öğrencilere verdiğini,  yönetim kurulu üyelerine verdiğini, ancak Mert YANIK’a vermediğini, 

Şüphelinin Yalova’da bulunan ikametinden el konulan flash bellekin 
incelemesinde ise; “Kopya en yeni liste2008-2009” isimli Excel dosyası tespit edilmiştir. 
Dosya içerisinde; bir takım üniversite ve lise öğrencisi olduğu anlaşılan kişilere ait 
bilgiler ile bu şahıslara burs sağladığı anlaşılan bazı şahısların bilgilerinin yer aldığı 
çizelgelerin bulunduğu tespit edilmiş ve dosyanın özelliklerine bakıldığında en son 
kendisi tarafından kaydedildiği anlaşılmıştır;  Bu listeleri kendisinin yaptığını,  düzenli 
olarak da yapılmakta olduğunu,  ancak Mert YANIK’a  kesinlikle vermediğini, öyle bir 
olayın olmadığını, Mert YANIK’ı tanımadığını ve neden bu konuyla ilgili bir şeyler 
konuşacağını, 

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_türrkan saylana ön yazı.docx” isimli dijital 
dosyada; “KONU: DENİZ HARP OKULU-DZ. ASTSB. MES. YÜK. OK.-DENİZ 



	   275	  

LİSESİ, Saygıdeğer Hanım Efendim, Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı 
okullarda okuyan öğrencilerin Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar 
önemli oldukları tartışılmaz bir gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve 
desteklenmesi adına yaptığınız çalışmaları sonuna kadar destekliyor ve sizlere sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu bilmenizi isterim ki gerçekten Cumhuriyetimiz adına 
çok ama çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bende çalışmalarınız kolaylaştıracağınız 
düşündüğüm bir liste hazırlattım. Bu listeyi size gönderiyorum. Ayrıca aşağıda iletişim 
bilgilerini verdiğim arkadaşlarımızı konudan haberdardır ve sizlere her konuda destek 
olacaklardır. Çalışmalarınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.  

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI  BEYLERBEYİ ALB. 
LEVENT GÖRGEÇ  TEL: 05326407063         MAİL: lgorgec@gmail.com 

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI BEYLERBEYİ YB. A.T. 
TEL: 0533………. MAİL: …….@hotmail.com şeklinde yazdığı görülmüştür. 

 Yazının kim tarafından gönderildiğini bilip bilmediği, Levent GÖRGEÇ ve A. T. 
nin bahsi geçen çalışmada ne şekilde yer aldığı sorularına; Bu konunun kendisiyle bir 
ilgisinin olmadığını,  Türkan SAYLAN’a herhangi bir mektup yazmadığını, 

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_liste açıklma.docx” isimli dijital dosyada; 
“KONU:Liste isimli dosyanın içeriğine dair açıklamadır. “1-Dosya 4 sayfa dan 
oluşmaktadır. 2-ERKEKLER isimli sayfa da Deniz Harp Okulu,Deniz Lisesi ve 
Dz.Astsb.Mes.Yük.Ok. okuyan erkek öğrencilerinin tamamı detay bilgiler ile birlikte 
listelenmiştir. 3-KIZLAR isimli sayfa da ise Deniz Harp Okulunda okuyan kız 
öğrencilerin listesi bulunmaktadır. 4-D.HARP MEZ. ERK Listesi 2007-2008 dönemi  
Deniz Harp Okulundan mezun olan erkek öğrencilerin listesidir. 5-D.HARP MEZ.KIZ 
Listesi 2007-2008 dönemi Deniz Harp Okulundan mezun olan kız öğrencilerin listesidir. 
6-Listelerin başına çeşitli notlar düşülmüştür. Bu notlarda öğrencilerimize referans olan 
askeri personel ve özellikle yakın takip edilmesi gereken öğrenciler belirtilmektedir. 7-
KIRMIZI renk ile belirtilen öğrenciler Doğu Kökenli-Alevi ve babaların işçi statüsünde 
olan, yapılacak maddi yardımları geri çeviremeyecek öğrencilerdir. 8-MAVİ renk ile 
belirtilen öğrenciler ise her türlü faaliyette katılabilecek, bilgi alınabilecek öğrencilerdir. 
9-Listedeki BABA MESLEĞİ-ANNE MESLEĞİ sütunları ve meslek kodları 
dosyasından yararlanılarak Askeri Personel ve Adli personel tespiti yapılabilir.” 
şeklinde yazdığı, 

“_LİSTE” isimli dosyada da Deniz Harp Okulu Erkek ve Kız öğrencilerinin listesinin 
yer aldığı görülmüştür. 

Deniz Harp Okulu öğrencileriyle ilgili kişisel bilgilerin bulunduğu listeyi, Türkan 
SAYLAN’a veya ÇYDD ye kimin gönderdiği, bunun ne amaçla yapıldığı sorularına; bu 
konuda bilgisinin olmadığını, 

 “Cumhuriyet evleri” isminde bir proje veya oluşumdan bilgisinin olup olmadığı 
sorulduğunda; Cumhuriyet evleri isimli projeden bilgisinin olmadığını, 
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Kadıköy ÇYDD Şubesinde el konulan harddiskin yapılan incelemesinde; 
“cumhuriyet evi” isimli bir dosya olduğu görülmüştür. Dosya içeriğinde ise; “Adnan 
TÜRKKAN’ın sorumluluğunda ÇEV’in finanse edeceği evler” başlığı altında 
“Cumhuriyet Evi” başlığı olduğu ve Eyüp ERGÖR, Muzaffer ENSAR, Ceren 
ERTÜRK, Ezgi DİLEK, Sibel KANNECİ ve Melis YALÇIN’ın isimlerinin yer aldığı 
görülmüştür. 

ÇEV, ÇYDD veya Adnan TÜRKKAN ın sorumluluğunda “cumhuriyet evi” 
projesinden bilgisinin olup olmadığı, 

Bahsedilen öğrencilerin, beyan edildiği şekilde, askeri öğrencilerle tanıştırılması 
için herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığı sorularına; bu konuda bilgisinin 
olmadığını, herhangi bir faaliyetini bilmediğini, 

Hakkında kamu davası açılan sanık Levent BEKTAŞ’tan el konulan 
“aa/GÜNDEMLERİM/gündemlerim” isimli dijital veride; “Aydın Ortabaşı’nın 
yürüttüğü ögrencileri projelendir. Diğer bağlantılar önemli. (Zuhal Azeri nin grubuna 
dahil etmek gibi vs) Dosyası incelenecek.” “Dilek Bozkaya’nın elindekilerin Av.Serdar 
Öztürk üzerinden L.Göktaş’a gönderilmesi” şeklinde notların bulunduğu görülmüştür. 

Levent BEKTAŞ’ın dijitalleri arasında kendisinin de isminin geçtiği 
görülmektedir. 

Yürüttüğünü söylenilen öğrenci projesinin kapsamının ne olduğu, kimlerin 
talimatı ile yapıldığı ve hangi gruplarla birlikte yürütüldüğü, bu projenin  ÇEV, ÇYDD, 
Bozburun gibi dernek ve vakıflarda vasıtasıyla mı yürütülmekte olduğu sorularına; 
Konudan hiçbir bilgisinin olmadığını, Zuhal AZERİ isimli şahsı da tanımadığını, bu konunun 
kendisi dışında olan bir konu olduğunu , bu konuyu bilmediğini, 

 “Diğer bağlantılar önemli. (Zuhal Azeri nin grubuna dahil etmek gibi vs)” 
derken ne kastedildiğini, ismi kendisiyle birlikte anılan Zuhal AZERİ’nin kim olduğu, 
irtibatının olup olmadığı sorularına;  öyle bir şey bilmediğini, Zuhal AZERİ yi 
tanımadığını, 

 Dilek BOZKAYA, Levent GÖKTAŞ ve Av.Serdar ÖZTÜRK ile irtibatının olup 
olmadığı sorulduğunda;  Hiç birisini tanımadığını, 

Dilek BOZKAYA’nın elindekilerin Av.Serdar ÖZTÜRK tarafından Levent 
GÖKTAŞ’a gönderilmesi konusunun ne olduğu sorusuna; Hiçbir bilgisinin olmadığını, 

Bu faaliyetler içerisinde Av.Serdar ÖZTÜRK, Levent BEKTAŞ, Levent 
GÖKTAŞ, Mert YANIK, Levent GÖRGEÇ’in de görevli olup olmadığı sorulduğunda;  
Bu şahıslardan ve faaliyetlerden bilgisinin olmadığını, 

İlyas ÇINAR dan bulunan CD deki “kızlar” isimli belgede bahsi geçen Mustafa 
Levent’in aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Levent GÖKTAŞ olduğu, 
bu şahıstan  elde edilen (51) No’lu DVD’nin yapılan incelemesinde, özellikle askeri ve 
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yargı organlarında önemli görevlerde bulunan üst düzey personel ve yakınları hakkında 
değişik bayanlarla çekilmiş uygunsuz görüntülerinin bulunduğu ve bu görüntülerin 
düzenli bir şekilde arşivlendiği tespit edilmiştir. 

 Mustafa Levent GÖKTAŞ’ın arşivinden elde edilen belge ve görüntülerden 
bilgisinin olup olmadığı sorulduğunda; Mustafa Levent GÖKTAŞ’ı tanımadığını, bahsi 
geçen video görüntülerinden de bilgisinin olmadığını, 

Soruşturma kapsamındaki tutuklu sanıklardan Levent BEKTAŞ’tan elde edilen 
dijital veriler arasında, farklı bir dosya arkasına gizlenmiş ve şifrelenmiş verilerin 
çözümü neticesi elde edilen belgeler arasında “Fuhuş_çetesi” isimli pdf dosyası elde 
edilmiştir. Belgenin yapılan incelemesinde ise Deniz Kuvvetleri komutanlığı içerisine 
sızmış istihbarat amaçlı bir fuhuş çetesinin varlığından ve bu çete içerisinde bulunan 
şahıslar ile faaliyetlerinden bahsedilerek ayrıntılı bilgiler verildiği görülmüştür. 

Kendisinin bu konudan bilgisinin olup olmadığı sorulduğunda; Bu konudan 
bilgisinin olmadığını, kendisi askeriyeden ayrılalı uzun zaman olduğunu, bu konuların hiç 
birisini bilmediğini, şahısları tanımadığını, faaliyetlerinden bilgisinin olmadığını, 

Soruşturma kapsamında yakalanan ve tutuklanan Mehmet Şener ERUYGUR’un 
dijitalleri içersinde, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Em.Org.Özden ÖRNEK’e ait 
olduğu değerlendirilen  “günlükler” in olduğu görülmüştür. Bahse konu günlüklerden 
bilgisinin olup olmadığı sorusuna;  

Bu günlüklerden, gazetelerde okuduğu kadarı ile bilgisinin olduğunu, bunun haricinde 
bilgisinin olmadığını. 

Günlüklerin yapılan incelemesinde; 2003-2004 yıllarında yapılması planlanan 
SARIKIZ, AYIŞIĞI, YAKAMOZ ve ELDİVEN kod adlı darbe planlarından 
bahsedildiği, bu kapsamda Özden Örnek ile birlikte dönemin Kara Kuvvetleri 
Komutanı Aytaç YALMAN,  Hava kuvvetleri Komutanı İbrahim FIRTINA, Jandarma 
Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR’un  yoğun bir şekilde bu planlar üzerinde 
çalışmalar yaptığı ve sürekli bir DARBE yapılması konusunu değerlendirdikleri, 
özellikle Mehmet Şener ERUYGUR’un biran önce DARBE yapılması konusunda 
diğerlerine baskı yaptığı anlaşılmıştır. 

Bahsedilen DARBE planlarından bilgisinin olup olmadığı, kendisine bu planlar 
içerisinde herhangi bir görev verilip verilmediği sorularına;  Bu konuda bilgisinin 
olmadığını, herhangi bir görev de verilmediğini, 

Şüpheliler  Mehmet Şener ERUYGUR ve Ahmet Hurşit TOLON’dan ele 
geçirilen dijital veriler içerisinde; Mehmet Şener ERUYGUR başkanlığında, Jandarma 
Genel Komutanlığı bünyesinde, CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU adı altında illegal 
bir yapı oluşturulduğu ve bu oluşum adı altında, bir taraftan sözde “Yıkıcı, bölücü ve 
irticai unsurlar” ile mücadele adı altında ülkede DARBE ZEMİNİ oluşturmak için 
birçok legal-illegal faaliyetler planlandığı, bu faaliyetlerin bir kısmının uygulamaya 
konulduğu , 
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Bu kapsamda Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003-2004 döneminde icra edeceği 
planlı faaliyetleri şematize ederek slaytlara yansıttığı görülmüştür. 

Cumhuriyet Çalışma Grubu hakkında bilgisinin olup olmadığı sorulduğunda; 
Cumhuriyet Çalışma Grubundan bilgisinin olmadığını, 

 Sanık  Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen dijital verilerdeki “BİLİM VE DANIŞMA 
KURULU TOPLANTISI” başlıklı yazıda; “Önümüzdeki en önemli görev Cumhurbaşkanı 
seçimidir.” “Cumhurbaşkanı seçimi için elde mevcut zaman dikkate alınarak strateji 
saptamalı ve ona uygun “faaliyet planı” yapılmalı ve uygulamalıyız.” “İcra edilecek “Miting” 
in halka duyurulması ve katılımın çok büyük olması büyük önem arz etmektedir. Bu maksatla 
yazarlardan, medyadan diğer kurumlardan her türlü destek sağlanmalıdır. Hazırlıklar çok 
yönlü olarak sürdürülmelidir.” Şeklinde yazdığı, 

“Ulusal Birlik Hareket Platformu 2” isimli Word belgesinde; Mehmet Şener 
ERUYGUR imzalı 25.07.2007  tarihinde hazırlanmış, 2007-2008 eylem planının yer aldığı 
görülmüş, belge içerisinde özetle; “Ulusal Birlik Hareketi Eylem Planı” başlığı altında, 
“03.03.2004 tarihinde teşkil edilen Ulusal Birlik Hareketi Platformu, başta Cumhuriyet 
Mitingleri olmak üzere, rejimin ve devrimlerin korunması konusunda şimdiye kadar 
kendisine düşen görevleri büyük bir heyecan ve vatanseverlik duygusu ile yerine getirmiştir.” 
ifadesinin yer aldığı görülmüştür. 

29.04.2007 tarihinde  Prof. Dr. Necla ARAT başkanlığında Gülseven YASER, Prof. 
Dr. Türkan SAYLAN, Nur SERTER, Nazan MOROĞLU isimli şahıslarında bulunduğu 
toplam 9 kişilik düzenleme kurulu tarafından Çağlayan Meydanında “Cumhuriyet İçin 
Çağlayan Mitingi (CUMHURİYET MİTİNGİ)” adlı açık hava toplantısı düzenlendiği, 
düzenlenen mitinge, İşçi Partisi, CUMOK, Atatürkçü Düşünce Dernekleri , Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Dernekleri, Çağdaş Eğitim Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının katıldığı tespit 
edilmiştir. 

Mitinglerin kapsamlı olarak Ülkemizin değişik vilayetlerinde gerçekleştirilmesi 
kimlerin organizesinde olduğu, kendisinin bu mitinglerde görev alıp almadığı, aldı ise ne 
şekilde görevlerde bulunduğu sorularına; Bu konulardan bilgisinin olmadığını, Bozburun 
Derneği’nin bu faaliyetlere katılmadığını,  

04.06.2009 günü saat:16:00’da Cavidan….? ile yaptığı görüşmede; Kendisinin 
“benimle ilgili bişey yok da sen orayı bi derleyip toparlasan iyi olur diyorum” dediği, 
Cavidan’ın “anladım, şimdi merkezdeki, şimdi şey yapıyo PULAT EVRAKLARI merkeze 
götürüyo” dediği, Kendisinin “tamam iyi ediyo”, “bütün mesele korkutmak Cavidancım …” 
dediği, Cavidan’ın “Tamam .. HADİ BURASI SAĞLAMDA” dediği tespit edilmiştir.  

Görüşmeyi yaptığı şahsın kim olduğu, Pulat’ın kim olduğu ve “merkeze 
götürdüğü evraklar” hangi konuyla ilgili olduğu sorularına; 

Cavidan İZGİ’nin, Bozburun Derneği’nin başkanı olduğu, arama yapıldığı tarihte 
yapılan bir telefon görüşmesi olduğunu, Derneğe de gelinebileceğini, bunun için 
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toparlanılması gerektiğini anlattığını, Dernek kayıtlarının düzenli olmasını istediğini, yaptığı 
telefon görüşmesinin bununla ilgili olduğunu, 

04.06.2009 günü saat:19:23’de Süha…? ile yaptığı görüşmede; Süha’nın “Öbür 
telefon iptal mi, sabah söyledi..” dediği, Kendisinin “Anlamadım ha o evet o da bizde” 
dediği, Süha’nın “Tamam ben onu arıyorum mesaj bırakın diyor da”, “Ben konuştum 
gerekli yerlerle, hiç bir şey yok”, “aşağı ile konuştum yukarı ile konuştum onlar da 
toplantıya gireceklerdi orda konuşup ... yukarısı da”, “…ben de Salih’le konuştum”, 
“Yani boş yere uğraşıyorlar hiç bir şey olmaz, bi şey olursa haber verin bi yardım 
olursa filan diye” dediği tespit edilmiştir.  

Görüşme yaptığı Süha’nın kim olduğu sorusuna;  Süha GÖNEN isimli kişi ile 
telefon görüşmesini yaptığını, buradaki konu ise, evinde bulunan bazı masonik belgelerin el 
konulmasıyla ilgili endişesini bildirdiğini, başka bir konunun olmadığını, 

05.06.2009 günü saat:15:53’de Ali…? ile yaptığı görüşmede; Kendisinin “bu 
kepazeliği ben istersem darmadağın ederim”, “ben şimdi onlara istersem öyle bir karşı 
baskı yaratırım ki çünkü cehaletlikleri yer yüzüne sığmayacak gibi”, “Tamam hayır bu 
başka bir şeyi gösteriyor planı yapanda silahı bulan da götürüp gömen de ihbarı 
yapanda bulan da çıkaran da hep aynı adamlar”, “Ama bunu artık böyle delilli 
ispatlamak ortaya koymak lazım”, “ben diyorum ki bu böyle cephane mephane bulma 
işleri filan tamamen tezgah tamamen”, “Bunu ama ispat edecek bir şeyler lazım” dediği, 
Ali’nin “OTURUR BİR ARAYA GELİRİZ”, “kamuoyunu işte bir şekilde alıyorlar 
arkalarına gidiyorlar” dediği tespit edilmiştir.  

Soruşturmayı yürüten birimlere baskı yaptıracağından bahsettiği bunu nasıl ve 
kimler aracılığı ile yapacağını, telefon görüşmesini açıklaması sorularına;  Yürütülen 
soruşturmayla ilgili kızdığı için bu şekilde konuşma yaptığını, 

02.02.2009 tarihinde Beykoz ilçesi Kaynarca Köyü Hocaoğlu Mahallesi ormanlık 
alan içerisinde, toprağa gömülü vaziyette, 27 Adet TNT tahrip kalıbı, 100 gram 
civarında COMPOSE A plastik patlayıcı madde, 155 cm. uzunluğunda infilaklı fitil ile 3 
adet elektrikli fünye ele geçirilmiştir. 

 Ele geçirilen bahse konu mühimmat ve patlayıcı maddeler hakkında bir 
bilgisinin olup olmadığı sorulduğunda;  bu silahlardan bilgisinin olmadığını, 

23.02.2009 tarihinde gelen bir ihbar ve yapılan teknik takip çalışmaları 
neticesinde; Beykoz İlçesi Poyraz Köyü Keçilik Mevkii 138 Ada/Parsel İçerisinde 
Binaları Olan Tarla Ve Bahçe İle Çevresinde 21-25.04.2009 tarihlerinde yapılan kazı 
çalışmaları neticesinde; 15 adet dolu lav silahı, 6 adet boş lav silahı, 14 adet el bombası, 
24 adet el bombası fünyesi, 450 gram 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  ele 
geçirilmiştir. 
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Bahsedilen silah ve mühimmattan bilgisinin olup olmadığı sorulduğunda;  bu 
silahlardan bilgisinin olmadığını, 

 Adresinde yapılan aramada; (1) adet 9mm çaplı MKE Kırıkkale marka tabanca, 
(1) adet şarjör ve içersinde  (7) adet fişek bulunarak el konulmuştur. 

 Tabancanın kime ait olduğu ve ruhsatının olup olmadığı sorularına;Tabancanın 
kendisine ait olduğunu, Deniz Kuvvetlerinde kendisine verilen beylik silahı olduğunu, emekli 
olduktan sonra da kendisinde kaldığını, hiç kullanmadığı bir tabanca olduğunu, ruhsatını da 
ibraz ettiğini beyan etmiştir. 

  
Savcılık beyanı ; 
Kendisinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube 

Müdürlüğünde avukatı ile birlikte ayrıntılı savunmasını yaptığını, içeriğini aynen tekrar 
ettiğini, 1977 yılında Kıdemli Kurmay Albay rütbesi ile Deniz Kuvvetlerinden emekli 
olduğunu, emekli olduktan sonra özel şirketlerde yönetici olarak, gemilerde uzak yol kaptanı 
olarak görev yaptığını, emekli olduktan sonra 7 yıl süreyle Şişli İktisadi Ticari Bilimler 
Akademisinde misafir öğretim görevlisi olarak ders verdiğini, bu işlerinden zaman buldukça 
Harp Akademilerinde misafir konferansçı olarak , grup çalışması, yöneticilik , liderlik , 
komutanlık konularında öğrencilere tecrübelerini aktardığını,  

İLKER GÜVEN isimli iki kişi tanıdığını, ikisinin de Denizci Amiral  ve şu an emekli 
olduğunu, soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan kişilerden İLKER GÜVEN'in 
hangisi olduğunu bilmediğini,  

BEDRETTİN DALAN'ı Büşükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden tanıdığını,  

TÜRKAN SAYLAN'ı medyadan tanıdığını ve hiç görüşmediğini, 

MERT YANIK ve LEVENT GÖRGEÇ'in Deniz Subayı olduğunu bildiğini, 

Hakkında soruşturma yürütülen diğer kişileri tanımadığını,  

Soruşturma çerçevesinde yapılan aramalar sonucunda ÇYDD 'nin Kadıköy şubesinin 
bilgisayarlarından, ismini taşıyan bir kısım mektup niteliğindeki belgelerin çıktığı kendisine 
emniyette de hatırlatıldığında  kendisinin orada ifade ettiğini, kendisinin Bozburun 1977 
Çağdaş Öğrenci Yetiştirme Derneğinin kurcularından olduğunu, bu derneğin amacının 
Marmara bölgesindeki yardıma muhtaç öğrenciler için eğitim yardımı yapmak olduğunu, 
ancak derneklerinin imkanlarının sınırlı olduğunu, ÇYDD Genel Başkanı TÜRKAN 
SAYLAN ile aynı amaç doğrultusundaki hizmet veren derneklerde faaliyet gösterdiği için 
görüşmeyi arzu ettiğini ancak görüşemediğini, ÇYDD'nin Kadıköy şubesinin 
bilgisayarlarından çıktığı söylenen mektupları kendisinin yazmadığını, kendisinin bir dönem 
yönetiminde olduğu derneğin faaliyeti çerçevesinde burs veren kişilere derneklerinin 
faaliyetlerini  amaçlarını anlatan bir nevi rapor niteliğinde mektuplar yazdığını, ancak 
emniyette kendisine, içerikleri kısmen okunan Kadıköy şubesinin bilgisayarlarında kayıtlı 
mektupların kendisine ait olmadığını, kendisinin bahsettiği mektupları imzalı kağıt mektup 



	   281	  

olarak gönderdiğini ancak çok uzakta yurtdışında bulunan burs verenlere istisnai olarak 
elektronik posta yoluyla mesajını ilettiğini, 

Kendisinin hayatının hiç bir döneminde yasadışı gizli bir faaliyet içerisinde 
bulunmadığını, özel hayatında dahi kimseden gizli ve saklısının olmadığını, suç teşkil eden 
her hangi bir eyleminin de bulunmadığını beyan etmiştir. 

 
b-Elde Edilen Deliller :  
Şüphelinin  Ataşehir Dicle Caddesi Gardenya İş Merkezi No:42B/35 ve Ataşehir 

Atatürk mahallesi Dicle caddesi Gardenya 2/1 İş Merkezi No:3-12-35 sayılı iş yerlerinde 
04.06.2009 günü yapılan aramada; 

Girişe göre sağda bulunan koridorun, soldaki son oda içerisinde bulunan masadan;  

- (8) adet 1‘den 8’e kadar  numaralandırılmış CD  

- 67) adet 1’den 67’e kadar numaralandırılmış evrak 

  Girişe göre sağda bulunan koridorun, sağdaki oda içerisinde yatağın yanındaki 
komidin içerisinden;   

- (26) adet 68’den 93’e kadar numaralandırılmış evrak, 

Şüphelinin Yalova Armutlu, Mecidiye Köyü köy çıkışı sol tarafta bulunan bila sayılı 
meskenindeadresinde 04/06/2009 günü  yapılan aramada; 

- (1) adet üzerinde Öğrenci Para (DMS) yazılı Disket,  

- (1) adet üzerinde Başlangıç yazılı Disket,  

- (1) adet üzerinde “Aydın ORTABAŞI” yazan, Sarı renkli, yarım kapak, telli dosya 
içersinde, 1’den 60’a kadar numaralandırılmış (60) adet doküman,  

- (1) adet beyaz renkli, plastik dosya içersinde öğrenci bilgileri bulunan 1’den 8’e 
kadar numaralandırılmış (8) sayfadan ibaret dokümanlar 

- (1) adet üzerinde “OKUTULAN ÇOCUKLAR” ibareli gri renkli, yarım kapak telli dosya 
içersinde 1’den 37’ye kadar numaralandırılan (37) adet dokümanlar,  

- (1) adet mavi renkli, telli dosya içersinde 1’den 60’a kadar numaralandırılan (60) 
adet dokümanlar,  

- (36) adet 1’den 36’ya kadar numaralandırılmış dokuman ele geçirilmiştir.  

Muhabere Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü 155 mail ihbar hattına 
24.05.2009 tarihinde saat:12.53’te İhbar No:5309 sayılı mail ihbarında;  

“SAYIN YETKİLİLER Ben Deniz Kuvvetleri bünyesinde çalışan bir askerim. İsmimi 
veya rütbemi söylemem kendimi ve daha önemlisi ailemi tehlikeye atacağından bu bilgileri 
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açıklamamamı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Sizlere birlikte çalıştığım ve 
Ergenekon terör örgütü üyesi Deniz Kuvvetleri mensubu bazı şahıslar hakkında bilgi vermek 
istiyorum. Sizlere şahıslardan temin ettiğim belge ve dokümanları gösterdikçe ne kadar haklı 
olduğumu anlayacaksınız ……  

…….………….  

AYDIN ORTABAŞI 

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

Şeklinde ihbarın bulunduğu, 

 

 

İhbarın ekinde gönderilen ; ADI, SOYADI, RÜTBE, GÖREV BÖLGE, EV TEL, İŞ 
TEL, CEP TEL, mail 1, mail, 2, NOT şeklinde şematik listede ; 

 “AYDIN ORTABAŞI E. ALB. Türkan Saylan ve Serdar Okan ile görüşsün” 
şeklinde ibarelerin bulunduğu anlaşılmıştır. 

  Başsavcılığımızca  yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, şüpheli Aydın 
ORTABAŞI’nın İstanbul ili Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi Dicle Caddesi Gardenya 
İş merkezi No:3-12/35 sayılı ikametinde, 04.06.2009 günü yapılan aramalarda 
bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde;   

 (44)’ den (50)’ye kadar numaralandırılmış, (6) adet fotoğrafta Şüpheli Bedrettin 
DALAN’ın çeşitli mekanlarda çekilmiş fotoğraflarının olduğu, 

EKEK-- 22 -(373 ve 374) ile numaralandırılmış, (2) sayfadan oluşan “11 Mayıs 1988” 
başlıklı el yazısı ile yazılmış dokümanın içeriğinde; “Her yıl olduğu gibi motor gezimizi 
tekrarlarken bu defa ikramı arada yaptık. Misafirlerimiz memnun kaldılar. Sergimizin 
açılışını zamanı son derece kısıtlı olmasına rağmen Sayın Bedrettin DALAN’ın yapması 
bizleri son derece mutlu etti. Haliç gezimiz tek kelimeyle mükemmeldi…” yazdığı, 

EKEK-- 55 -(1330)’dan (1340)’a kadar numaralandırılmış (11) sayfa, A4 kâğıdı 
ebadındaki not defterinden kopartılan sayfaların olduğu görülmüştür. 

 Bu sayfalarda EL YAZISI ile yazılmış konuşma metni olduğu, içeriğinde;  
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 (1330) ile numaralandırılmış sayfada; “Öğrencisi, Mayıs 2006 da 35 Sayısını 
yakalayacağımızı umuyorduk olmadı, tam tersine iki kişi eksildik.  

 (1331) ile numaralandırılmış sayfada; “…Mezunlar ve Üniversite öğrencilerimizden 
bir danışma ve yürütme kurulu oluşturuldu. Yılda ÜÇ toplantı yapılıyor. BU 
TOPLANTILARDA TOPLULUĞUMUZUN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR. EN GEÇ 
2008 MAYISINDA YETERİ KADAR GÜÇLENMİŞ OLARAK YASAL YAPI 
ÇALIŞMAĞA BAŞLAYACAK. 

 Bu yapının önderleri de çalışanları da bu öğrenciler arasından çıkacak. Bugün bu 
çalışmaların içindeyiz GENÇLERİMİZİN ANA AMACA DOĞRU KENDİ 
KENDİLERİNİ ÖRGÜT-” yazdığı 

 (1332) ile numaralandırılmış sayfada; 

 “-YEREK YÜRÜMELERİ, FİNANSMANI DA KENDİLERİ 
SAĞLIYACAKLAR. Büyümeyi de kendileri planlayacaklar, denetimi de kendileri 
yapacaklar. Bu olacak mutlaka olacak ve biz aile olarak ancak O GÜN KENDİMİZİ 
EMEKLİYE SEVKEDEBİLECEĞİZ… … Sn. SAYLANDAN yayılan iyimserlik 
dalgasının nasıl bulaşıcı olduğunu hissedeceksiniz” yazdığı görülmüştür.   

 EKEK-- 77 -(1344) ile numaralandırılmış A4 kâğıdında EL YAZISI ile alt alta; “23 Nisan 
1, Resmi bayram 2… …Özden ÖRNEK 6…, …HER ERKEĞE 1 KIZ ŞARTI 
KONULDU 38…” yazdığı, Aynı kağıdın arka yüzünde; (1345) ile numaralandırılmış 
sayfada EL YAZISI ile alt alta bayan isimlerinin yazdığı (daha önceki dokümanlar ile birlikte 
değerlendirildiğinde Bozburun 177 Çağdaş Öğrenci Yetiştirme Derneğinde burs alan kızların 
isimlerinin olduğu) devamında;“-İş Bulma  (Yasal Yapı) -dernek kuruluşu  Ö.ÖRNEK -
burs olanakları -Yurt Barınma” yazdığı görülmüştür. 

 (633) ve (634) ile numaralandırılmış (1) sayfadan oluşan dokümanda “2006-2007 
tarihli Öğrenim Yılı, Bursverenler, Öğrenciler Listesi ve Ödeme” başlıklı tablo ve içerisinde 
Bursveren ve öğrenci isim ve soyadların yazılı ayrıca EL YAZISI ile isim soyadlarının yazılı 
olduğu,  

 (638) ile numaralandırılmış (1) sayfadan oluşan bilgisayar çıktısı dokümanda, tablo 
şeklinde,  öğrenci ad ve soyad, telefon ve e-maillerinin yazdığı,  

(640) ile numaralandırılmış (1) sayfadan oluşan bilgisayar çıktısı dokümanda, tablo 
şeklinde burs veren ve öğrenci ad-soyadlarının yazdığı,  

(639) ve (641) ile numaralandırılmış, (1) sayfadan oluşan bilgisayar çıktısı 
dokümanlarda, burs veren adı soyadı ve burs alanların durumlarının (Mezun veya 1. ,2.  ve 
3.Sınıf yazdığı) yazılı olduğu,  

(642) ile numaralandırılmış (1) sayfadan oluşan bilgisayar çıktısı dokümanda, tablo 
şeklinde, 2006-2007 Öğrenim Yılı Burs verenler ve öğrenci ad soyalarının yazılı olduğu,  



	   284	  

 (644) ile numaralandırılmış (1) sayfadan oluşan bilgisayar çıktısı dokümanda, tablo 
şeklinde 2002-2003 Öğrenim Yılı  Burs veren ve Öğrenciler listesi ve Ödeme Tablosu 
yazılarının olduğu, 

(652) ile numaralandırılmış (1) sayfadan oluşan bilgisayar çıktısı dokümanın, Aydın 
Ortabaşı’na hitaben yazılmış resmi yazı olduğu, 

(653) ve (654) ile numaralandırılmış (1) sayfadan oluşan bilgisayar çıktısı dokümanda, 
tablo şeklinde “2006-2007 Öğrenim Yılı, Bursverenler,  Öğrenciler Listesi ve Ödeme Takip 
Formu” başlıklı ad soyalarının yazılı olduğu, ayrıca el yazısı ile telefon numaraların yazılı 
olduğu,  

(1325) ile numaralandırılmış sayfada; “En Son Durum: 1 Erkek, 32 Kız Öğrenci…” 
yazdığı devamında öğrenci ad-soyadları, okudukları okul-fakülte-bölüm ve kaldıkları evler ile 
ilgili “evde kardeşi ile birlikte kalıyor” şeklinde bilgilerin yazdığı,  

 (1348) ile numaralandırılmış BİLGİSAYAR ÇIKTI A4 kağıdında “BURS VEREN” 
ve “DURUM” başlıkları altında (45) kişiden oluşan erkek-kız ad ve soyadlarının yazdığı, 
karşılarında bazılarında “mezun” “3.Sınıf” “2.Sınıf”..vs bazılarında ise durumlarında 
herhangi bir şeyin belirtilmediği liste olduğu anlaşılmıştır. 

    Şüpheli Aydın ORTABAŞI’ya ait  Ataşehir ilçesi Dicle Caddesi Gardenya 2/1 İş 
Merkezi No:3-12/35 sayılı adresinde 04.06.2009 günü yapılan aramalarda ele geçirilen; “Dell 
marka Inspıron ibareli diz üstü bilgisayara ait Toshiba marka 36QR1883T seri numaralı 
harddisk üzerinde yapılan ön incelemede tespit edilen “doc” klasörü içerisinde; 

  “BOZBURUN 177 EĞİTİM BİRLİĞİ ÖĞRENCİ DANIŞMA ve YÜRÜTME 
KURULU 28 NİSAN CUMARTESİ TOPLANTI GÜNDEM1” isimli (2) sayfalık Word 
dosyasında (EK-4); 

 “BOZBURUN 177 EĞİTİM BİRLİĞİ ÖĞRENCİ DANIŞMA ve YÜRÜTME 
KURULU 28 NİSAN CUMARTESİ TOPLANTI GÜNDEMİ” başlığı altında; 

“… …………………….. Yeditepe Öğrenci dekanlığıyla A.D. konuşacak ve 
Bedrettin DALAN’ın Yeditepe’nin sponsor olup olmayacağı sorulacak. (Bu madde 
dernekleşme sonrasına ertelendi)….” İbarelerinin yazılı olduğu, 

Yine aynı adreste bulunarak el konulan DELL marka IC No:3652B-RDO2D110 seri 
numaralı dizüstü bilgisayara ait  WXE406119334 seri numaralı harddisk içerisinde tespit 
edilen “doc” isimli klasör içerisindeki “Sayın Halkımıza Duyurulur” isimli (1) sayfalık 
Word dosyasında (EK-6) 

“Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinden Kamuoyuna duyuru” başlığı 
altında; 

“…Üniversite ve liselerde okuyan kızlarımıza türban özgürlüğü tanındı diyelim” 
alt başlığı bulunduğu, bu başlık altında da türban konusu ile ilgili bir takım öngörülerin 
sıralandığı, yazı sonunda da “Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği” ni oluşturduğu 
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anlaşılan bir çok dernek ve vakıf isminin yer aldığı, bunlar arasında “…Atatürkçü Düşünce 
Derneği Şişli ve Kadıköy şubeleri, Çağdaş Eğitim Vakfı, Deniz Yıldızı Eğitim, Kültür ve 
Dayanışma Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 
Federasyonu ve Yeniden Kuvayi Milliye Hareketi Derneği..” gibi dernek ve vakıflarında 
isminin yer aldığı, 

Şüphelinin  Ataşehir ‘de bulunan iş yerinde 04.06.2009 günü yapılan aramada ele 
geçirilen 100 adet CD/DVD’lerin yapılan ön incelemesinde; 

-(1) adet 52 sayısı ile numaralandırılmış üzerinde “TOPLANTI 24.08.2008 BZB 177 
MEZUNİYET VİDEO” ibareleri yazılı DVD’nin içerisinde yer alan 5 adet video 
görüntüsünün birbirinin devamı olduğu, 

“VTS_01_1” isimli 17.36 dakikalık video görüntüsünün içeriğinde; BOZBURUN 177 
ÇAĞDAŞ ÖĞRENCİ YETİŞTİRME DERNEĞİ 2008 TOPLANTISI adı altında 
DAFTIRSAN şirketinin tesislerinde Şüpheli Aydın ORTABAŞI ve dernek görevlileri 
tarafından organize edildiği anlaşılan, yeşillik bir alanda hazırlanmış kokteyl tarzı toplantı 
olduğu, toplantı alanına ilk olarak bu dernekten burs alan öğrenciler ve velilerinin otobüs ile 
geldiği Aydın ORTABAŞI ve eşinin öğrencileri karşıladığı, daha  sonrasında resmi kıyafetli 
olarak Deniz Kuvvetlerine bağlı bayan subaylarının ve yine resmi kıyafetli deniz okulu bay 
ve bayan öğrencilerin toplantı alanına geldiği, Şüpheli Aydın ORTABAŞI’nın Subay 
okulu kız ve erkek öğrencileri ile el sıkıştığı, sonrasında (görüntünün 3.38. dakikasında)  
Şüpheli Aydın ORTABAŞI’nın burs alan dört kız öğrencinin bulunduğu kokteyl masasının 
yanında bir kız öğrenciye parmağıyla bir yeri işaret ederek (işaret ettiği yer gözükmüyor) 
“BAK ONUN GÖZÜ ORDA” dediği, kız öğrencinin “DAHA  OKULUMUZ VAR AYDIN 
AMCA” dediği, Aydın ORTABAŞI’nın “BENDE HEMEN BİR ŞEY OLSUN 
DEMİYORUM” dediği ve gülüştükleri, ilerleyen görüntülerde burs alan yaklaşık 20-25 kız 
öğrencinin ve 1 adet erkek öğrencinin toplantı alanında sırayla kendilerini tanıttıkları ve 
burs aldıkları kişilerin ismini söyledikleri görüntüler olduğu  görülmüştür.   

c-Telefon Görüşmeleri: 
Tape No: 12135 04.06.2009 saat: 16:00 tarihinde CAVİDAN isimli şahıs ile 

yaptığı telefon görüşmesinde özetle; … AYDIN ORTABAŞI’ nın “Aa Cavidancım aldın 
mı haberleri ” dediği, Cavidan’ nın “ Aldım hayatım iyi misin ” dediği, AYDIN 
ORTABAŞI’ nın “Ben iyiyim iyiyim hiç merak etme sen de iyi olmağa çalış ” dediği … 
Cavidan’ nın “ Hı dönüyor musun ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ .. ... dönücez yarın ” 
dediği, Cavidan’ nın “ Ha okey tamam bi problem benim yapabileceğim bişey var mı senin 
için ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ay benim için benimle ilgili bişey yok da sen 
orayı bi derleyip toparlasan iyi olur diyorum ” dediği, Cavidan’ nın “anladım, şimdi 
merkezdeki, şimdi şey yapıyo PULAT EVRAKLARI merkeze götürüyo ” dediği, 
AYDIN ORTABAŞI’ nın “tamam iyi ediyo ” dediği, Cavidan’ nın “Ondan sonra bir araya 
geliriz zaten kısmetse yarın ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Tamam ya yarın gelince ben 
gelir görüşürüz yenide ” dediği … Cavidan’ nın “Hay Allahım yarabbim hayırlısı olsun 
Aydın abi ya ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “... bütün bütün mesele korkutmak 
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Cavidancım bütün mesele korkutmak” dediği, Cavidan’ nın “ Başka bişey değil evet” … 
“Tamam okey HADİ BURASI SAĞLAMDA” dediği … 

Tape No: 12136 04.06.2009 saat: 16:09 tarihinde SUAT isimli şahıs ile yaptığı 
telefon görüşmesinde özetle; … Suat’ ın “... üstadım nasılsınız” dediği, AYDIN 
ORTABAŞI’ nın “ Sağol sen nasılsın Suat’cım” dediği, Suat’ ın “Ben de ben de iyiyim 
valla, geçmiş olsun” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ Sağol” dediği, Suat’ ın “Ben şeye 
gidiyorum Karaköy’deki merkeze gidiyorum ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Tamam 
iyi ediyorsun” … “sende kayıtlar filan gayet muntazam tabi” dediği, Suat’ ın “evet evet 
ama tabi kübra da aslında onları da karaköy e bırakmak lazım” dediği, AYDIN 
ORTABAŞI’ nın “ HA ONU DA ONU DA ŞEY YAPIN DA O DA TOPARLASIN” 
dediği, Suat’ ın “ Tamam ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Tamam mı” dediği, Suat’ ın 
“Yani öğrenci bilgi formaları falan Kübra da olduğu için” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ 
nın “ Tamam okey” dediği. …  

Tape No: 12137 04.06.2009 saat: 18:24 tarihinde H. B. isimli şahıs ile yaptığı 
telefon görüşmesinde özetle; … AYDIN ORTABAŞI’ nın “Efendim silahla hükümet 
devirmek şeyinden aranıyoruz ” dediği, H. B.’ nin “O Ergenekon’un iddiası, o nedenle mi 
iddia ney var ama ... ne koyuyorlar ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ He o iddia ama asıl 
amaç o değil, asıl amaç bu kızları okutuyoruz ya ” dediği, H.B.’ nin “He” dediği, AYDIN 
ORTABAŞI’ nın “Onu yıkmak” dediği, H. B.’ nin “O onlarla ilgili belgelere filan tabi el 
koydular değil mi” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ Tabi tabi tabi aldılar, şimdi yalnız 
daha kötü bi şeyler de oldu ” dediği, H. B.’ nin “He ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın 
“Şimdi benim mesela evde özellikle İstanbul’daki evde bi takım Masonik dokümanlar 
var ” dediği, H. B.’ nin “Onların Bekir le konuştum hepsini almışlar” dediği, AYDIN 
ORTABAŞI’ nın “ he hepsini almışlar, dangalak yani hiç kafasızlar orda bilmem 140 
tane ” … “140 tane şey var ne derler ona Mimar Sinan var tamam bi tanesini al be hepsini 
alıp gitmişler” …  H. B.’ nin “Bekir onlar anlattı onları Bekir bi de bi 3 bin sayfa almışlar 
zabıt tutuyorlarmış vermiyorlarmış” … “Ulan benim evimden bilgisayar alıyorsun ya nasıl 
vermezsin yarın bana o zabtı başka türlü çıkarırsın karşıma almadık böyle bi şey diye” 
dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ O vermeleri lazım ya öyle şey ... ” dediği, H. B.’ nin 
“Bırakmamışlar Metin’e şey Bekir’e bırakmamışlar zabtı vermemişler burda demişler muhtar 
var burda demişler apartmanın güvenlik amiri var onların gözü önünde alıyoruz onlar 
imzaladı bunu vermeyiz gizli demişler” … “ Peki üstadım seni şimdi, şey yap suçluyorlar 
mı bi şeyle” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ hayır daha daha şimdi bunlar delil 
topluyor salaklar” … “BU MASONİK LİSTELERİN FALAN BUNLARIN ELİNE 
GEÇMESİ BİZİMKİLERİN ÖDÜNÜ PATLATIR” dediği, H. B.’ nin “Kimin ya bizim 
isimlerimiz her yerde yazılı ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Tamam da sen gene 
Salih le malihle bi konuş da” dediği, H. B.’ nin “Konuştum konşutum “… “Bu meseleyi mi 
konuştun” dediği, H. B.’ nin “Bu meseleyi bilgisi var şimdi hatta yarım saat önce beni aradı 
durum ne dedi ben işte bildiğim kadarıyla Bekir le konuşmamdan  iki evde aranıyor dedim bi 
gelişme olursa dedi haberdar et dedi” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ Tamam ” dediği, 
H. B.’ nin “Şimdi ben yarın sabah onu bi daha seninle konuştuktan sonra bi daha arıcam” 
dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ Okey ben yarın öğlenden burda çıkıyorum saat 4 gibi 
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evde olacam” dediği, H. B.’ nin “Tamam üstadım ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ Okey 
hadi hoşçakalın çok selam” dediği. … 

Tape No: 12138 04.06.2009 saat: 19:23 tarihinde SÜHA isimli şahıs ile yaptığı 
telefon görüşmesinde özetle; … Süha’ nın “ Nasıl keyfiniz ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ 
nın “iyidir nasıl olsun İstanbul’u tarumar etmişler reziller” … “İşte o yarın geleceğiz 
İstanbul’a, o bekir gitti baktı yetişti ama çocuk ...” …  “Şimdi yalnız bunlar, itham ettikleri 
suçun suçla ilgili bir delil bulamazlarsa” dediği, Süha’ nın “He” dediği, AYDIN 
ORTABAŞI’ nın “O zaman benim şikayet etme hakkım doğuyor” dediği, Süha’ nın “ Evet, 
herhangi bir suçlama var mı” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ Ya şu anda suçlama yok şu 
anda delil topluyorlar suçlama şey örgüte üye olmak bilmem ne bunları kanıtlayacak belge 
aradılar” dediği, Süha’ nın “Ha ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Ama onlarla hiç ilgisi 
olmayan Masonik belgeleri efendim daha evvelki Lions Klüp belgeleri bizim bu 
derneğin belgelerini topla Allah topla” dediği, Süha’ nın “ Ha ...” dediği, AYDIN 
ORTABAŞI’ nın “Mahfelde verdiğim konferansları al götür” dediği, Süha’ nın “Baya 
eğitimden geçecekler yani” … “Duracak halimiz yok, öbür telefon” dediği, AYDIN 
ORTABAŞI’ nın “Ben ... abi ben gülerim ahmaklığı gördüm mü hep gülüyorum” dediği, 
Süha’ nın “Öbür telefon iptal mi” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Hı” dediği, Süha’ nın 
“Öbür telefon iptal mi, sabah söyledi. ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Anlamadım ha 
o evet o da bizde” dediği, Süha’ nın “Tamam ben onu arıyorum mesaj bırakın diyor da ” 
dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ He okey” dediği, Süha’ nın “ Ben konuştum gerekli 
yerlerle, hiç bir şey yok” … “Şey daha doğrusu aşağı ile konuştum yukarı ile konuştum 
onlar da toplantıya gireceklerdi orda konuşup ... yukarısı da” dediği, AYDIN 
ORTABAŞI’ nın “Şimdi Haluk Haluk” … “Haluk, Salih’le konuşmuş” dediği, Süha’ nın 
“Tamam” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Demiş bana gelişme olursa bildirin” dediği, 
Süha’ nın “Tamam ben de Salih’le konuştum” … “ Yani boş yere uğraşıyorlar hiç bir 
şey olmaz, bi şey olursa haber verin bi yardım olursa filan diye ” dediği, AYDIN 
ORTABAŞI’ nın “Ya ben yani ben onlarla böyle bir takıntı yaparlarsa çok üzülücem ha yani, 
çünkü onların ne alakası var bu işle ben yani onlara olmasın diye o sistemin içinde yapmadım 
bunu ya” dediği, Süha’ nın “Tabi” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ He” … ”  Süha’ nın 
“Oldu internetiniz de açık ama bi ne haber dedim ... ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Yok 
internetim internetim burda değil alıp gittiler interneti filan” dediği, Süha’ nın “ O zaman 
açmışlar ... ” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “ Hangisi şey mi bi dakika şey mi messanger 
mı ” dediği, Süha’ nın “ He messanger” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Messanger benim 
kızın şeyinde de var o Bodrum’dan açmış anlaşılan” dediği, Süha’ nın “Öyle mi ” dediği, 
AYDIN ORTABAŞI’ nın “He” dediği, Süha’ nın “Hım test edeyim mi” … “ Test edeyim mi 
o mu diye” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “O dur o dur o dur, ama et, et merhaba Aslı de 
bakalım ne diyecek” dediği, Süha’ nın “E şey sizin bilgisayarı da götürdüler mi ” dediği, 
AYDIN ORTABAŞI’ nın “Anlamadım” dediği, Süha’ nın “Bilgisayarı da götürdüler mi”  
dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Hepsini ya, 3 tane bilgisayar vardı 3’ünü de götürdüler ” 
dediği, Süha’ nın “Ha” dediği, AYDIN ORTABAŞI’ nın “Hele bi tanesi Ayla’nındı” dediği. 
… anlaşılmıştır. 
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d-Örgütsel İrtibatlar: 
Şüpheli Levent GÖRGEÇ Savcılıkta alınan ifadesinde; Aydın ORTABAŞI’nın 

Komodor kursunda öğretmeni olduğunu, bu kursun Deniz Harp Akademisinde olduğunu,  
kendisinin emekli subay olduğunu bildiğini beyan ettiği ,   

Şüpheli Dora SUNGUNAY Savcılıkta alınan ifadesinde;  Aydın ORTABAŞI’nın 
Harp Akademisinde öğretim üyesi olduğunu, herhangi bir irtibatının söz konusu olmadığını 
beyan ettiği,  

Şüpheli İbrahim Koray ÖZYURT Savcılıkta alınan ifadesinde; AYDIN 
ORTABAŞI’nı  akademide öğretim üyesi olması nedeniyle tanıdığını beyan ettiği, 

Şüpheli Tayfun DUMAN Savcılıkta alınan ifadesinde;  Aydın ORTABAŞI’ nın 
akademide hocası olduğunu, kendisi akademide ders verdiğinde emekli olduğunu, ancak 
mezuniyetten sonra kendisiyle irtibatının devam etmediğini beyan ettiği, 

Şüpheli Mert YANIK Savcılıkta alınan ifadesinde; Aydın ORTABAŞI'nın  Harp 
Akademisinde öğretim elemanlığı yapmış emekli subay olduğunu beyan ettiği anlaşılmıştır. 

04.06.2009 günü şüpheli Mert YANIK’ın Yenilevent Beşiktaş Harp Akademileri 
Komutanlığı Deniz Harp Akademisi Komutanlığı Karargahı 2.Kat Öğretim Elemanları 
bölümündeki çalışma ofisinde yapılan aramada; 

 1 sayısı ile numaralandırılmış kahverengi cepli telefon fihristin yapılan incelemesinde;   
Birçok şahsa ait ad, soy ad ve telefon bilgilerinin el yazısı ile yazıldığı  bahse konu telefon fihristinin 
kapağındaki cep kısmının içerisinde, halka kısmında AB 0813205357 seri numarası yazılı, (1) adet 
mini CD olduğu,  CD’nin yapılan incelemesinde içerisinde (4) adet EK 1  EK2  EK3  EK4 dosya 
olduğu,  EK 1’de  “en yeni liste 2007-2008” isimli Excel dosyanın görüntüsünde de Aydın 
ORTABAŞI tarafından 08.12.2008 tarihli olarak en son kaydedildiği  “en yeni liste 2007-2008” 
isimli dosyanın yapılan incelemesinde; dosyanın içerisinde 4 adet excell tablosu olduğu bu tabloların 
içeriğinde burs veren kişinin adı soyadı, burs alan öğrencinin adı soyadı, adresleri ve bu kişilere ait 
iletişim bilgilerinin yer aldığı, excell dosyasında yer alan bilgilerin bir kısmının Aydın ORTABAŞI 
‘nın ikametinde yapılan aramada doküman olarak el konulan ve burs veren şahıslar ile burs alan 
öğrencilerinin bilgilerinin olduğu,   

Yapılan incelemede EK 2’de “Türkan SAYLAN 1” isimli word dosyanın yazan ve son 
kaydeden  kısımlarında Aydın ORTABAŞI isminin yer aldığı ve 20.07.2008 tarihinde 
oluşturulduğu, 

“Türkan SAYLAN 1” isimli word dosyasının içeriğinde; Aydın ORTABAŞI ‘nın Türkan 
SAYLAN’a yapmış olduğu çalışmaları anlattığı bilgilendirme yazısı olduğu, yazının içeriğinde, 

 

“25 TEMMUZ 2008 Mudanya Mecidiyeköy 
(Soğançayırı) 

  Sayın Türkan SAYLAN, 
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 Atatürk ilkelerini korumak, geliştirmek ve bu yolla çağdaş insana ve çağdaş topluma 
ulaşmak amacıyla ÇYDD bünyesinde yapılan eğitim faaliyetlerinin ufak bir numunesi olan 
çalışmalarımız hakkında sizi bilgilendirmek isterim. Topluluğumuz, (Topluluğumuz diyorum çünkü 
39 öğrenci, 36 burs veren, öğrenci aileleri ve ilgili öğretmenlerle birlikte aşağı yukarı 200 -250 
kişiye hitap etmekteyiz) 2007-2008 yılını oldukça faal ve verimli geçirdi. Yılbaşında 31 olan öğrenci 
sayımız 39’a ulaştı. Hedefimiz olan 50 öğrenciyi sanıyorum 2009 Mayıs’ında elde edeceğiz. Bu 
yıldan itibaren seçeceğimiz öğrencilerin özellikle EĞİTİM, HUKUK ve İDARİ konulara istekli ve 
yetenekli olanlarını tercih edeceğiz…” “…Bir süredir ilköğretim çocuklarının el becerilerinin hiç 
olmadığının farkında idim; duruma eğilince öğretmenlerin de hemen hemen hiç farklı olmadıklarını 
gördüm. Köyün muhtarını ikna etmeye çalışarak düğün salonlarının alt katını 5 yıl süre ile okula 
işlik olarak tahsis ederse benim gerekli araç gereci temin edeceğimi söyledim. 3 yıldır peşinde idim. 
Birkaç zaman sonra Yalova Milli Eğitim Müdürü evime kadar gelerek bana müjdeyi verdi. Üst kata 
yapılacak olan düğün salonunu yapmayı onlar üstlenmişler, alt kat bizim istediğimiz amaca tahsis 
edilmiş, iş bu gün yarın başlıyor. Bu yıl başına yetişecek. Ben bu konuda sizden sağlam bir destek 
geleceğini inanıyorum. Nerede ise Köy Enstitüleri programını başlatmak üzereyiz. Beni burada bu 
aşamada yalnız bırakmamanızı talep ediyorum…” “…Ben bana bu konuda sağladığınız içten 
destek için şimdiden şükranlarımı sunuyor sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Aydın 
ORTABAŞI”  

Şeklinde ibarelerin yazılı olduğu, 

 - Dosyada burs verenler – öğrenciler toplantısının 07 Eylül 2008’de Aydın ORTABAŞI 
isimli şahsın Yalova ili Armutlu ilçesinde bulunan evinde yapılacağının belirtildiği ve bu eve 
İstanbul’dan nasıl gelineceğinin ayrıntılı bir şekilde tarif edildiği, bu tarihte düzenlenecek olan 
toplantının programının da bahse konu dosyada yer aldığı,   

Yapılan incelemede EK 3’de “Türkan SAYLAN 2” isimli word dosyasının  gibi yazan ve 
son kaydeden kısımlarında Aydın ORTABAŞI isminin yer aldığı ve 17.10.2008 tarihinde 
oluşturulduğu, 

“Türkan SAYLAN 2” isimli word dosyasının içeriğinde; Aydın ORTABAŞI tarafından 
Türkan SAYLAN’a hitaben yazıldığı anlaşılan 18 Ekim 2008 tarihli yazı olduğu, yazının içeriğinde,  

  “Sayın Türkan SAYLAN, Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz ve evimi şereflendirdiğiniz için 
tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim.  Toplantı sonrası görüştüğümüz hususları komutanlarımıza 
ilettim. Doğu ve Güneydoğu’da Jandarma Komutanlığı ile müşterek yürüttüğünüz burs 
çalışmaları ve diğer faaliyetleri hayranlıkla takip ettiklerini belirttiler. Deniz Kuvvetleri 
bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle alakalıda yeşil ışık yaktılar. ÇEV bursu alan öğrencilerin 
kuvvete kazandırılması noktasında ne yapılabilir? Bunun fizibilite çalışması şu an fiilen başlamış 
durumda. Size bu hususta yardımcı olacak ve yönlendirecek iki kişinin ismi öne çıktı. 
Hazırlanacak öğrenci listesini de bu komutanlarımızdan birine iletmeniz gerekmekte. 
Komutanlarımızın irtibat bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum. Aydın ORTABAŞI” şeklinde ibarelerin yazılı olduğu görülmüştür. Yazının 
sonunda Tümamiral A. ve Kur. Kd. Alb. Mert YANIK’ ın cep telefonu numaraları ve e-mail 
adresi bilgilerinin yer aldığı, 



	   290	  

Yapılan incelemede EK 4’de “Türkan SAYLAN 3” isimli word dosyasının yazan ve son 
kaydeden kısımlarında Aydın ORTABAŞI isminin yer aldığı ve 07.12.2008 tarihinde 
oluşturulduğu, 

“Türkan SAYLAN 3” isimli word dosyasının içeriğinde; Aydın ORTABAŞI tarafından 
Türkan SAYLAN’a hitaben yazıldığı anlaşılan 7 Aralık 2008 tarihli yazı olduğu, yazının içeriğinde;  

“Sayın Türkan SAYLAN, DENİZ KUVVETLERİ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN 
FAALİYETLERİN HAZIRLIK AŞAMASININ TAMAMLANDIĞINI GURURLA BİLDİRMEK 
İSTERİM. Yapılanma içinde evlere yerleştirilecek çağdaş gençlerin isimleri ve bu isimlerden 
sorumlu olacak KOMUTA KADEMESİ netleşti. Ayrıntılı listeyi ilk görüşmemizde sizinle 
paylaşmayı planlıyorum. Bizden burs alan üniversiteli kızlarımızın da bulundukları yerlerde nasıl 
yerleştirileceği husussu hala kafamda soru işareti? Görüşmemizde bu hususu da netleştirmemiz 
gerekmekte. Karalaştırdığımız tarihte görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aydın 
ORTABAŞI” şeklinde ibarelerin yazılı olduğu, 

Hakkında kamu davası açılan sanık Levent BEKTAŞ ‘ın Kıraç Beldesi Hadımköy Yolu 
Üzeri San. 1. Bulvarı No:109 sayılı iş yerinde yapılan aramada elde edilen 3 nolu DVD 
içerisinde;  

\aa\GÜNDEMLERİM\gundemlerim isimli belge içerisinde  “Aydın ORTABAŞI’nın 
yürüttüğü örgencileri projelendir. Diğer bağlantılar önemli. (Zuhal Azeri nin grubuna dahil 
etmek gibi vs) Dosyası İncelenecek.” ibaresinin olduğu, 

       01.07.2008 günü Ankara G.M.K Bulvarı 102/7-8 numarada bulunan Atatürk Düşünce 
Derneği Genel Merkezinde yapılan aramalarda el konulan; 

 ADD Genel Merkez Başkan Odası 7 Nolu CD / Özden’in Bilgisayarı klasörü / Özden 
Günlük klasörü / 2003-2005 klasörü / 2003-2005 Word belgesi içinde / Anılar başlıklı dokümanın 27 
Temmuz sayfasında  “Kokteyl sırasında (e) Alb. Aydın ORTABAŞI ve eşi ile karşılaştım bana bir 
mektub yazmışlar ondan bahsettik. Bu görünmez kahraman olan şahsın bana yazdığı mektubun bir 
kopyasını ibret alınacak çok konu olduğu gibi herkese de ibret olması gerekir.” ibaresinin olduğu, 

ADD Genel Merkez Başkan Odası 7 Nolu CD / Özden’in Bilgisayarı klasörü / Özden 
Günlük klasörü / 2003-2005 klasörü / 2003-2005 Word belgesi içinde / Anılar başlıklı 
dokümanın 25 Temmuz  2004 sayfasında ; 

    - Sayın Komutanım, Topluluğumuz, (Topluluğumuz diyorum çünkü 28 öğrenci, 23 burs 
veren, öğrenci aileleri ve ilgili öğretmenlerle birlikte aşağı yukarı 150-160 kişiye hitap etmekteyiz) 
2004-2005 yılını oldukça faal ve verimli geçirdi. Yılbaşında 24 olan öğrenci sayımız 27 ye ulaştı. 
Hedefimiz olan 30 öğrenciyi sanıyorum 2005 Mayısında elde edeceğiz. 

………………………… 

Birkaç gün önce Yalova Milli Eğitim Müdürü evime kadar gelerek bana müjdeyi verdi. Üst 
kata yapılacak olan düğün salonunu yapmayı onlar üstlenmişler, alt kat bizim istediğimiz amaca 
tahsis edilmiş, iş bu gün yarın başlıyor. Bu yıl başına yetişecek. Ben bu konuda sizden sağlam bir 
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destek geleceğini biliyorum. Nerede ise Köy Enstitüleri programını başlatmak üzereyiz. Beni burada 
bu aşamada yalnız bırakmazsınız. 

………………………… 

Ben geçen süre içinde bana bu konuda sağladığınız içten destek için şükranlarımı sunuyor sevgi ve 
saygılarımı gönderiyorum. 

 

Aydın ORTABAŞI 

 

Not: Bu yılki burs verenler – öğrenciler toplantısı 04 Eylül 2004 te gene bizim evde yapılacaktır. Sizi 
ve Sevil hanımefendiyi de tekrar aramızda görürsek çok onurlanırız.”  

İbarelerinin bulunduğu,  

ADD Genel Merkez Başkan Odası 7 Nolu CD / Özden’in Bilgisayarı klasörü / 
Özden Günlük klasörü / 2003-2005 klasörü / “2005 Parça” isimli  Word belgesi içinde; 

“25 Haziran 2005 9:00 Am - 7:00 Pm - (E) Alb. Aydın Ortabaşı'nın Programına İştirak”   

Şeklinde ibarenin bulunduğu. 

 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/ 1570 sayılı soruşturma dosyasında 

haklarında soruşturma yürütülen Alperen ERDOĞAN, Yakut AKSOY, Tarık 
AYABAKAN ve BURAK DÜZALAN’ ın Kocaeli ili Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar 
Mahallesi İstiklal Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayılı adreste yapılan aramada elde 
edilen 1 Adet Data Traveler 2 GB 04183-322A00LF İbareli Kingston Marka Flash 
Belleğin Yapılan İncelemesinde; 
 

 

 

 

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

… 

Doğu Perinçek Başkanımızın Emirleri 

Moraller ve motivasyon zirvede tutulsun bu konuda hertürlü faaliyet organize edilsin. 

İçerdekilere ve ailelerine yardımlar aksatılmasın ihtiyaca göre aidatlar arttırılsın. 
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Atlas güvenlik, E. A. ve diğer emekliler hainleri bulmada aktif kullanılsın. 

Levent Bektaş’ın ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun. 

Yeni timlerin oluşturulmasını M. E. 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. 

Genç subayların fikri alt yapılarının ve idoolojilerinin sağlam temellere oturabilmesi 
için eğitim ve kamp çalışmaları yapılsın, bu bağlamda doküman ve materyallerin ulaştırılma 
kanalları kontrol edilsin. 

Yayınlar kesinlikle takip edilip çözümlemesi yapılmalı. 

Genç teğmenler arasında taban çalışmaları için A.Y.’ın ekibi yeniden harekete 
geçirilecek. İnternet yoğun bir şekilde propaganda faaliyetleri için kullanılacak.  

Devrimci karargahtaki çekirdek kadronun evleri ile Aydınlanma ve yeni adam 
kazanma evleri birbirinden ayrılacak. irtibatları kesilecek. (Devrim Fikrinin genç subaylar 
arasında geniş tabana yayılması için yeni projeler geliştirilecek.) 

Emirlerin iletiminde köprü elamalar kullanılacak.  

Deşifre olanlar derhal görevden alınacak. Karargah dışı görevler verilecek.  

Aydın Ortabaşı, ÇYDD’den gelen parasal kaynakların miktarlarının Perinçek’in 
emirleri doğrultusunda artırılması. Diğer parasal kaynak konusunda yeni satış kanalları 
(maddeler) oluşturulacak  

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

 

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

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

Şeklinde ibarelerin olduğu. 
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diğer\ New Folder  klasörünün içeriğinde bulunan “BURAKTAN GELEN HARP 
OKULU” isimli excell belgesinin içerisinde ; 

13. sırasında İshak S.- Aydın ORTABAŞ Referans, 17. sırasında Ufuk C. A. - Aydın 
ORTABAŞ Referans, 36. sırasında Lütfü T.- Aydın ORTABAŞ  Referans, 49. sırasında Ferda 
T. - Aydın ORTABAŞ Referans, 86. sırasında Gökhan B. - Aydın ORTABAŞ Referans, 157. 
sırasında Abdül C. Ç. - Aydın ORTABAŞ Referans,180. sırasında Mahmut B. K.- Aydın 
ORTABAŞ Referans, 184. sırasında Mert H.- Aydın ORTABAŞ Referans, 209. sırasında İhsan 
B. T.- Aydın ORTABAŞ Referans 

Şeklinde ibarelerin bulunduğu. 

 

diğer\ New Folder  klasörünün içeriğinde bulunan “ÇAĞTAYDAN GELEN” 
isimli excell belgesinin içerisinde ; 

128. sırasında Burak V. B.- Aydın ORTABAŞ Referans  

Şeklinde ibarelerin bulunduğu. 

 

diğer\ New Folder  klasörünün içeriğinde bulunan “LİSE” isimli excell belgesinin 
içerisinde ; 

2. sırasında Doruk Ö.- Aydın ORTABAŞ Referans Listesinde, 12. sırasında Alper K. - 
Aydın ORTABAŞ Referans Listesinde , 15. sırasında Toygan K. - Aydın ORTABAŞ Referans 
Listesinde, 27. sırasında Doğan C. S. - Aydın ORTABAŞ Referans Listesinde, 28. sırasında 
Alican K. - Aydın ORTABAŞ Referans Listesinde, 35.  sırasında Mustafa B. - Aydın ORTABAŞ 
Referans Listesinde, 42. sırasında Tayfun F. - Aydın ORTABAŞI,  43. sırasında Kutay Ö. - 
Aydın ORTABAŞI  

Şeklinde ibarelerin bulunduğu. 

 

diğer\ New Folder  klasörünün içeriğinde bulunan “ÜLKÜDEN GELEN” isimli 
excell belgesinin içerisinde ; 

6. sırasında Özer B. – Aydın ORTABAŞ Referans, 40. sırasında Onur Ç. – Aydın ORTABAŞ 
Referans, 62. sırasında Sinan E. N.– Aydın ORTABAŞ Referans PEŞİNE TAKTIĞIMIZ 
KIZI  HAMİLE BIRAKTI  BEBEĞİ ALDIRDIK. KULLANDIĞI EVİN ADRESİ 
AKÇAKOCA SOK.22\18 GÖZTEPE\İSTANBUL. BİZLE KONUŞTUĞU 
TELEFONUNU SAKLAMASINI SÖYLEDİK,  

Şeklinde ibarelerin bulunduğu, 



	   294	  

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi’nden ele geçirilen 
MAXTOR marka, Seri numarası 25B6201H10T7IY olan hard disk içerisinde bulunan  
“_Türkan SAYLAN 2.doc” isimli “word” dosyasında; 

“18 EKİM 2008  Sayın Türkan SAYLAN, Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz ve evimi 
şereflendirdiğiniz için tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim.  Toplantı sonrası görüştüğümüz 
hususları komutanlarımıza ilettim. 

Doğu ve Güneydoğu’da Jandarma Komutanlığı ile müşterek yürüttüğünüz burs 
çalışmaları ve diğer faaliyetleri hayranlıkla takip ettiklerini belirttiler. Deniz Kuvvetleri 
bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle alakalıda yeşil ışık yaktılar. ÇEV bursu alan öğrencilerin 
kuvvete kazandırılması noktasında ne yapılabilir? Bunun fizibilite çalışması şu an fiilen 
başlamış durumda.  

Size bu hususta yardımcı olacak ve yönlendirecek iki kişinin ismi öne çıktı. 
Hazırlanacak öğrenci listesini de bu komutanlarımızdan birine iletmeniz gerekmekte. 
Komutanlarımızın irtibat bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle saygı 
ve sevgilerimi sunuyorum. 

Aydın ORTABAŞI 

İrtibatlar: 

T. A. Can ………….. 

Tel: 0 532 ………………. 

Mail: …….  @hotmail.com 

Kur. Kd. Alb. Mert YANIK - Deniz Harp Akademisi Komutanlığı Öğretim Elemanı 

Tel: 0 533 812 35 24 

Mail: mertyanik@hotmail.com”  

Şeklinde ibarelerin bulunduğu 

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi’nden ele geçirilen 
MAXTOR marka, Seri numarası 25B6201H10T7IY olan hard disk içerisinde bulunan  
“_Türkan SAYLAN 1.doc” isimli “word” dosyasında; 

 

25 TEMMUZ 2008  
Mudanya Mecidiyeköy (Soğançayırı) 
Sayın Türkan SAYLAN, 
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Atatürk ilkelerini korumak, geliştirmek ve bu yolla çağdaş insana ve çağdaş topluma 
ulaşmak amacıyla ÇYDD bünyesinde yapılan eğitim faaliyetlerinin ufak bir numunesi olan 
çalışmalarımız hakkında sizi bilgilendirmek isterim.Topluluğumuz, (Topluluğumuz diyorum 
çünkü 39 öğrenci, 36 burs veren, öğrenci aileleri ve ilgili öğretmenlerle birlikte aşağı yukarı 
200 -250 kişiye hitap etmekteyiz) 2007-2008 yılını oldukça faal ve verimli geçirdi. Yılbaşında 
31 olan öğrenci sayımız 39’a ulaştı. Hedefimiz olan 50 öğrenciyi sanıyorum 2009 Mayıs’ında 
elde edeceğiz.Bu yıldan itibaren seçeceğimiz öğrencilerin özellikle EĞİTİM, HUKUK ve 
İDARİ konulara istekli ve yetenekli olanlarını tercih edeceğiz. Öğrencilerimizden geçmiş 
yıllarda Ana ve Çocuk sağlığı Meslek lisesinden mezun olmuş bulunan Kübra Doğan adlı 
genç hanım şu anda Fıstıklı ilköğretim okulunun açtığı ana sınıfının öğretmenidir. Her şeyi 
ile çağdaş, çalışkan ve ilkelerimizi canlı tutmakta üstün başarı gösteren bir öğretmen.Geçen 
yılsonunda yıllık toplantımıza yurt dışından katılan burs verenlerin de ısrarlı teşviki ile 
sadece üniversite öğrencilerimizden oluşan bir yönlendirme ve kontrol komitesi kurduk. Bu 
komite yılda birkaç kere bir araya gelip devrim tarihimizi gözden geçiriyor ve benimde 
katılımımla, yapılmış olanları daha iyi anlatabilecek seviyeye gelmeye çalışıyor. Ayrıca idari 
kararlar alınıyor. Bu bağlamda 8 üniversite öğrencisi boş zamanlarında çeşitli işlerde 
çalışarak üretecekleri kaynaktan bir öğrenciyi de kendileri okutmağa karar verdiler. Bu bizler 
için müthiş bir motivasyondur. 

29 Mayıs günü evvelce sadece Fıstıklı okulunun öğrencileri ile yaptığımız uçurtma 
şenliğine bu yıl ilçenin diğer iki okulunu da dâhil ettik. Hiç beklemediğimiz bir katılım oldu. 
Gökyüzünde bir an 55 uçurtma aynı anda göründüler.13 Haziran 2008’de Fıstıklı İlköğretim 
okulunda mezuniyet töreni yapıldı. Bu törende okulu birinci, ikinci ve üçüncü bitirenler ile en 
devamlı öğrenciye, en sevilen öğrenciye, en yardımsever öğrenciye, en iyi atlete, en iyi 
jimnastikçiye ve en iyi resim yapan öğrenciye çeşitli armağanlar verdik. En sevilen ve en 
yardımsever öğrencilerin seçimi benim ısrarım ile öğrencilerin kendi aralarında oylama 
sureti ile yapıldı. Böylece Demokrasi Eğitiminin de küçük ölçüde başlamasını sağlamış 
olduk.Bir süredir ilköğretim çocuklarının el becerilerinin hiç olmadığının farkında idim; 
duruma eğilince öğretmenlerin de hemen hemen hiç farklı olmadıklarını gördüm. Köyün 
muhtarını ikna etmeye çalışarak düğün salonlarının alt katını 5 yıl süre ile okula işlik olarak 
tahsis ederse benim gerekli araç gereci temin edeceğimi söyledim. 3 yıldır peşinde idim. 
Birkaç zaman sonra Yalova Milli Eğitim Müdürü evime kadar gelerek bana müjdeyi verdi. 
Üst kata yapılacak olan düğün salonunu yapmayı onlar üstlenmişler, alt kat bizim istediğimiz 
amaca tahsis edilmiş, iş bu gün yarın başlıyor. Bu yıl başına yetişecek. Ben bu konuda sizden 
sağlam bir destek geleceğini inanıyorum. Nerede ise Köy Enstitüleri programını başlatmak 
üzereyiz. Beni burada bu aşamada yalnız bırakmamanızı talep ediyorum.Daha önce aynı 
okula kurmuş olduğumuz bilgisayar laboratuarı (5 bilgisayarla başlamıştık, şimdi 10 
bilgisayar var) Bütün hızı ile çalışıyor ilkokul birinci sınıf çocukları kapıda sıra bekliyor. 
Öğretmen bulamıyorduk. Ama İl Milli Eğitim Müdürlüğünü yaz kursları açmaya ikna ettim. 
Eski mezunlar, köy sakinlerinden isteyenlerde katılabilecek. Bir süre önce ben ve bizden kolej 
4 ten ayrılıp ABD ye yerleşen arkadaşım Ali ile beraber bu okulu dünyanın en iyi eğitim veren 
okulu yapmayı kararlaştırmıştık. Değil mi ki Türk kızları voleybolda, atletizmde dünya devleri 
denenleri dize getiriyorlar. Biz de bu işi yapacağız ondan sonra bütün Türkiye yapacak.  
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Ben bana bu konuda sağladığınız içten destek için şimdiden şükranlarımı sunuyor sevgi ve 
saygılarımı gönderiyorum.  Aydın ORTABAŞI  

 

Not:  

Bu yılki burs verenler – öğrenciler toplantısı 07 Eylül 2008’da evimizde yapılacaktır. Sizi ve 
değerli ÇYDD üyelerini de aramızda görürsek çok onurlanırız. Ayrıca ek olarak size burs 
veren aydın insanlar ve geleceğin aydınlık insanları burslu öğrencilerimizden oluşan onur 
listemizi gönderiyorum. 

Şeklinde ibarelerin olduğu, 

	  

Yapılan incelemede “_Türkan SAYLAN 1.doc” isimli “word” dosyası ve “_Türkan 
SAYLAN 2.doc” isimli “word” dosyalarının , özelikler – özet kısmında  yazar bölümünde 
Aydın ORTABAŞI isminin olduğu tespit edilmiştir. 

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:  
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/ 1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında 

soruşturma yürütülen ve kamu davası açılan sanıkların Kocaeli Değirmendere adreslerinde 
yapılan aramada elde edilen  diğer\Bildiriler\Bültenler klasörünün içeriğinde bulunan “Nisan 
Bülteni” isimli word belgesinin içerisinde; 
… 

Doğu Perinçek Başkanımızın Emirleri 

 

Moraller ve motivasyon zirvede tutulsun bu konuda hertürlü faaliyet organize edilsin. 

İçerdekilere ve ailelerine yardımlar aksatılmasın ihtiyaca göre aidatlar arttırılsın. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Aydın Ortabaşı, ÇYDD’den gelen parasal kaynakların miktarlarının Perinçek’in emirleri 
doğrultusunda artırılması. Diğer parasal kaynak konusunda yeni satış kanalları (maddeler) 
oluşturulacak  

 

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

…………………şeklinde ibarelerin olduğu , şüphelinin  aynı dijital veri deposu içerisinde 
farklı örgütsel dokümanlarda isminin yer aldığı anlaşılmaktadır. 
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24 Mayıs 2009 günü 155@iem.gov.tr adresine, ahmetyilmazahhmet1970@mynet.com 
adresinden yapılan ihbarın ekinde gönderilen örgütsel dokümanda isminin karşısında “Türkan 
Saylan ve Serdar Okan ile görüşsün” şeklinde not bulunduğu belirlenmiştir. 

24 Mayıs 2009 günü saat:12.53 de, 155@iem.gov.tr adresine, 
ahmetyilmazahhmet1970@mynet.com adresinden yapılan ihbarda; “Emekli Denizci Aydın 
ORTABAŞI nın ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasındaki bağlantıyı sağladığı, Deniz kuvvetleri 
öğrencileri ile ilgilenerek erkek öğrencileri  kendi kontrolünde olan kız öğrenciler aracılığıyla 
Ergenekon’a kazandırmaya çalıştığı, çeşitli etkinlikler düzenleyerek kız öğrencilerin erkekler 
ile tanışmasını sağladığı, mezun olduktan sonra Ergenekon adına faaliyet yürütmeleri için 
uğraştığı, ayrıca ÇYDD nin düzenlediği mitinglere katılan Deniz Kuvvetleri öğrencilerine 
maddi menfaat sağladığı” şeklindeki ifadelerle ilgili olarak şüpheli savunmasında; Bahsedilen 
ihbarın yalan olduğunu, ÇYDD ile herhangi bir temasının olmadığını, iddiaları kabul 
etmediğini,  Türkan SAYLAN’ı medyadan tanıdığını, yaptığı işleri bilmediğini, ancak hiç 
görüşmediğini, beyan etmiş ise de; 

Şüphelilerden Mert YANIK’ ın Deniz Harp Akademileri Komutanlığı 2. kat öğretim 
elemanları çalışma ofisinde yapılan aramalarda elde edilen mini CD’nin yapılan 
incelemesinde ek1, ek2, ek3 ve ek4 isimli excell dosyalarının yazan ve kayıt eden kısmında 
şüpheli Aydın ORTABAŞI’nın isminin yer aldığı ve Türkan SAYLAN’ a hitaben yazılmış 
belgelerde, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildiği görülmüştür.  

Şüpheli savunmalarında şüpheli Levent BEKTAŞ’ı tanımadığını beyan etmiş ise de;  

Levent BEKTAŞ’tan elde edilen gündemlerim isimli word belgesinde “Aydın 
ORTABAŞI‘nın yürüttüğü öğrencilerini projelendir” şeklinde kaydın bulunduğu , 
şüphelinin hakkında kamu davası açılan Levent BEKTAŞ, Mert YANIK ve Levent GÖRGEÇ 
ile  aralarında örgütsel ilişki bulunduğu anlaşılmıştır. 

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan “_Türkan SAYLAN 1.doc” isimli dijital dosyada; 25 
TEMMUZ 2008 Mudanya Mecidiyeköy (Soğançayırı) Sayın Türkan SAYLAN, Atatürk 
ilkelerini korumak, geliştirmek ve bu yolla çağdaş insana ve çağdaş topluma ulaşmak 
amacıyla ÇYDD bünyesinde yapılan eğitim faaliyetlerinin ufak bir numunesi olan 
çalışmalarımız hakkında sizi bilgilendirmek isterim.  Topluluğumuz, (Topluluğumuz diyorum 
çünkü 39 öğrenci, 36 burs veren, öğrenci aileleri ve ilgili öğretmenlerle birlikte aşağı yukarı 
200 -250 kişiye hitap etmekteyiz) 2007-2008 yılını oldukça faal ve verimli geçirdi. Yılbaşında 
31 olan öğrenci sayımız 39’a ulaştı. Hedefimiz olan 50 öğrenciyi sanıyorum 2009 Mayıs’ında 
elde edeceğiz. ….. Geçen yılsonunda yıllık toplantımıza yurt dışından katılan burs verenlerin 
de ısrarlı teşviki ile sadece üniversite öğrencilerimizden oluşan bir yönlendirme ve kontrol 
komitesi kurduk. …. KÖY ENSTİTÜLERİ PROGRAMINI BAŞLATMAK ÜZEREYİZ. Beni 
burada bu aşamada yalnız bırakmamanızı talep ediyorum.”  “Aydın ORTABAŞI” “Not: Bu 
yılki burs verenler – öğrenciler toplantısı 07 Eylül 2008’da evimizde yapılacaktır. Sizi ve 
değerli ÇYDD üyelerini de aramızda görürsek çok onurlanırız. Ayrıca ek olarak size burs 
veren aydın insanlar ve geleceğin aydınlık insanları burslu öğrencilerimizden oluşan onur 
listemizi gönderiyorum.  
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Referanslar: E. Dz.K.K. Oramiral Özden ÖRNEK, Koramiral Feyyaz ÖĞÜTÇÜ, 
Tümamiral Kadir SAĞDIÇ, Tümamiral C.E.” şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmüştür.Bu 
ifadelerden şüpheli Aydın ORTABAŞI’nın ÇYDD içerisinde faaliyet gösteren örgüt 
mensupları ile birlikte hareket ettiği, hakkında kamu davası açılan bir kısım sanıkları ÇYDD 
yöneticilerine referans gösterdiği anlaşılmaktadır. 

ÇYDD Kadıköy Şubesinde çıkan  mektupta “_Türkan SAYLAN 2.doc” isimli dijital 
dosyada; “18 EKİM 2008 Sayın Türkan SAYLAN, Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz ve evimi 
şereflendirdiğiniz için tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim.  Toplantı sonrası görüştüğümüz 
hususları komutanlarımıza ilettim. Doğu ve Güneydoğu’da Jandarma Komutanlığı ile 
müşterek yürüttüğünüz burs çalışmaları ve diğer faaliyetleri hayranlıkla takip ettiklerini 
belirttiler. Deniz Kuvvetleri bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle alakalıda yeşil ışık yaktılar. 
ÇEV bursu alan öğrencilerin kuvvete kazandırılması noktasında ne yapılabilir? Bunun 
fizibilite çalışması şu an fiilen başlamış durumda. Size bu hususta yardımcı olacak ve 
yönlendirecek iki kişinin ismi öne çıktı. Hazırlanacak öğrenci listesini de bu 
komutanlarımızdan birine iletmeniz gerekmekte. Komutanlarımızın irtibat bilgilerini aşağıda 
bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aydın ORTABAŞI 
İrtibatlar:  

A. C.E. – …….. Komutanı Tel: 0 532 ………. Mail: ……….@hotmail.com 

Kur. Kd. Alb. Mert YANIK - Deniz Harp Akademisi Komutanlığı Öğretim Elemanı 
Tel: 0 533 812 …. Mail: mertyanik@hotmail.com şeklinde ibarelerin yer aldığı , 

Çağdaş Eğitim Vakfında el konulan dijitallerin incelemesinde, bazı konferanslarda  
askeri öğrencilerle bazı kızların gruplar halinde fotoğraflarının yer aldığı şüpheliden el 
konulan 52 sayısı ile numaralandırılmış DVD içerisinde, Bozburun Derneğinin 2008 tarihli 
toplantısına ait görüntülerde askeri okul öğrencileri ile dernekten burs alan kız öğrencilerin 
bir arada olduğu, şüphelinin öğrencileri tanıştırmaya çalıştığı ,şüphelinin Ergenekon silahlı 
terör örgütünün amaçları doğrultusunda , askeri okul öğrencilerini kontrol altında alabilmek 
ve bu sayede örgüt kontrolünde hareket etmelerini sağlamak amacıyla ÇYDD,  ÇEV vb 
yerlerden burs alan kızlarla tanıştırılması faaliyetleri içerisinde yer aldığı kanaatine 
varılmıştır. 

Hakkında kamu davası açılan sanık Mert YANIK’ın iş yerinde yapılan aramada 
bulunan CD içerisinde; “en yeni liste 2007-2008” isimli Excel dosyanın şüpheli Aydın 
ORTABAŞI tarafından, 08.12.2008 tarihli olarak en son kaydedildiği , dosyada burs veren 
kişinin adı soyadı, burs alan öğrencinin adı soyadı, adresleri ve bu kişilere ait iletişim 
bilgilerinin yer aldığı ,söz konusu excell dosyasında yer alan bilgilerin bir kısmının, 
şüphelinin evinde yapılan aramada doküman olarak el konulan ve burs veren şahıslar ile burs 
alan öğrencilerinin bilgilerinin olduğu dokümanlardaki bilgiler ile büyük ölçüde benzerlik 
gösterdiği anlaşılmıştır.  

Mert YANIK’ın ajandası içerisinde bulunan bahse konu CD nin bir kısım içeriği ile 
kendisinden el konulan bilgisayar çıktısı bir kısım dokümanların içeriğinin aynı olduğu 
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görülmüştür. Bu nedenle söz konusu CD nin şüpheli Aydın ORTABAŞI  tarafından 
hazırlanarak Mert YANIK’a verildiği kanaatine varılmıştır. 

ÇYDD Kadıköy Şubesinde yapılan aramada “_Türkan SAYLAN 3.doc” isimli dijital 
dosyada; “7 ARALIK 2008, Sayın Türkan SAYLAN, Deniz Kuvvetleri bünyesinde yürütülen 
faaliyetlerin hazırlık aşamasının tamamlandığını gururla bildirmek isterim. YAPILANMA 
İÇİNDE EVLERE YERLEŞTİRİLECEK ÇAĞDAŞ GENÇLERİN isimleri ve bu isimlerden 
sorumlu olacak komuta kademesi netleşti. Ayrıntılı listeyi ilk görüşmemizde sizinle 
paylaşmayı planlıyorum. Bizden burs alan üniversiteli kızlarımızın da bulundukları yerlerde 
nasıl yerleştirileceği hususu hala kafamda soru işareti? Görüşmemizde bu hususu da 
netleştirmemiz gerekmekte. Kararlaştırdığımız tarihte görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. Aydın ORTABAŞI” şeklinde ifadeler içeren mektup ele geçirilmiştir. 

Şüpheli savunmalarında Türkan SAYLAN’a herhangi bir mektup göndermediğini, 
öğrencilere burs verenlere bir mektup hazırladığını, o mektubu burs veren şahıslara 
gönderdiğini beyan etmiş ise de, emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’e ait 
olduğu tespit edilen günlükler ve notlarda şüpheli tarafından yazıldığı bildirilen mektubun 
içerik olarak ÇYDD Kadıköy Şubesinden el konulan bir bilgisayardan elde edilen ve  
Türkan SAYLAN’a yazıldığı anlaşılan mektup ile aynı içerikte olduğu anlaşılmıştır. 

Şüpheli savunmalarında Mert YANIK’ı tanımadığını iddia etse de, şüpheli Mert 
YANIK’ın iş yerinde yapılan aramada bulunan CD içersinde; “en yeni liste 2007-2008” isimli 
Excel dosyanın Aydın ORTABAŞI tarafından, 08.12.2008 tarihli olarak en son kaydedildiği, 
dosyada burs veren kişinin adı soyadı, burs alan öğrencinin adı soyadı, adresleri ve bu kişilere 
ait iletişim bilgilerinin yer aldığı görülmüş,  şüphelilerin burs alan öğrencilerle ilgili bilgileri 
paylaştıkları, örgütün kararları doğrultusunda ortak faaliyette bulundukları   kanaatine 
varılmıştır.  

Ele geçen tüm bilgi,belge,dokümanlar,tespit edilen iletişim tutanakları birlikte  
değerlendirildiğinde şüpheli Aydın ORTABAŞI’nın Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı 
olarak hakkında kamu davası açılan örgüt mensupları ile irtibat halinde  faaliyet yürüttüğü ve 
örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından,  

 

Şüpheli Aydın ORTABAŞI’nın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör örgütü  
üyesi  olmak suçundan TCK’nın 314/2, 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri 
gereğince cezalandırılması talep edilmiştir. 
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 8-Şüpheli Mustafa Namık Kemal BOYA  

 a-Savunmaları: 
Savcılık beyanı; 
Kendisinin yaklaşık 30 yıldan bu yana serbest avukat olarak çalıştığını, ikamet 

adresinin aynı zamanda baroya da bildirmiş olduğu mesleki faaliyet adresi olduğunu, 
kendisinin 68’liler Birliği Vakfının genel sekreteri ve aynı zamanda CUMOK olarak bilmen 
Cumhuriyet Gazetesi Okurları platformunun İstanbul temsilcisi olduğunu, CUMOK’un tüzel 
kişiliği olmayan bir platform olduğunu, Cumhuriyet Gazetesini o gün alan her kesin 
kendilerine göre CUMOK 'a mensup olduğunu, Cumokistanbul.org isimli internet sitesinin 
olduğunu,  platformlarının düzenlediği kahvaltılı toplantıları sırasında katılımcılara CUMOK 
bilgi formu dağıttığını, bu forma elektronik posta adresini yazan kişilerin, bu adres üzerinden 
mesajlar iletildiğini, ayrıca cumok.org isimli bir internet sitesinin de olduğunu, bu site ile 
kendisinin İstanbul temsilcisi olduğu platformun ilgisinin bulunmadığını, 

 Başsavcılığımızca  haklarında işlem yapılan  şüphelilerden Emcet OLCAYTU 'yu 
avukat ve meslektaşı olması sebebiyle tanıdığını, Tuncay ÖZKAN 'ı kanalında programa 
çıktığı için tanıdığını, diğer kişileri tanımadığını, 

Muzaffer TEKİN, Semih Tufan GÜLALTAY, Sedat PEKER, Oktay YILDIRIM, 
Alparslan ASLAN isimli şahısları tanıyıp tanımadığı, tanıdığı şahıslar ile olan ilişkilerinin 
neler olduğu sorularına cevaben; bu kişileri tanımadığını, 

Mehmet Şener ERUYGUR’u ADD genel başkanı olması sebebiyle tanıdığını, 
kendisini Ankara da düzenlenen Cumhuriyet mitinginde gördüğünü, 

Doğu PERİNÇEK, Ferit İLSEVER, Serhan BOLLUK, Kemal Yalçın 
ALEMDAROGLU, Yusuf BEŞİRİK, İbrahim BENLİ, Adnan AKFIRAT, İlhan SELÇUK 
Mustafa Ali BALBAY isimli şahısları tanıyıp tanımadığı, tanıdığı şahıslar ile olan ilişkilerinin 
neler olduğu sorularına cevaben; Doğu PERİNÇEK’i kendisinin de öğrenci olduğu yıllarda 
bir öğrenci temsilcisi olması sebebiyle tanıdığını, Ferit İLSEVER’i de uzaktan tanıdığını, 
İlhan SELÇUK’un Cumhuriyet Gazetesinin yazarı olduğunu, 2005 yılında CUMOK 'un tertip 
ettiği bir yemeğe konuşmacı olarak katıldığını, Mustafa Ali BALBAY'ı Cumhuriyet Gazetesi 
yazarı olması sebebiyle tanıdığını, kendisini en son Ankara da Cumhuriyet gazetesinde ziyaret 
ettiğini, 

Hüseyin Vural VURAL’ın Cumhuriyet okurları toplantılarına zaman zaman katılan 
emekli bir subay olduğunu, kendisini bu çerçevede tanıdığını, isminin ilginç geldiği için 
hatırında kaldığını,  

Halen birlikte gözaltında bulunduğu Erol MANİSA, Mustafa Abbas YURTKURAN, 
Fatih HİLMİOĞLU, Rıza Ferit BERNAY,  Mehmet HABERAL isimli şahısları tanıyıp 
tanımadığı, tanıdığı şahıslar ile olan ilişkilerinin neler olduğu sorularına cevaben; Erol 
MANİSA’lının kendilerinin hocası olduğunu, konuşmacı olarak katıldığı seminerleri dinleyici 
olarak katıldığını, kendisinin değerli bir iktisatçı olduğunu, bu nedenle tanıdığını, diğer 
kişileri bu soruşturma sebebiyle emniyette tanıdığını, 
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Halen birlikte gözaltında bulunduğu şüphelilerden Hamdi Gökhan ECEVİT i bir 
dönem USTKB içerisinde, bir dönem sekreterlik yapması sebebiyle uzaktan tanıdığını, Ersin 
AŞLAMACI bir dönem kendisini bir konuda sert eleştiriler içeren bir mail gönderdiği için 
ismini hatırladığını, kendisini görmediğini, yaptığı eleştirinin konusunu da hatırlamadığını, 
diğer kişileri tanımadığını, 

Güner M., Gülseven YAŞER, Yaşar YAŞER, Türkan SAYLAN isimli şahısları 
tanıyıp tanımadığı, tanıdığı şahıslar ile olan ilişkilerinin neler olduğu sorularına cevaben; 
Türkan SAYLAN’ı ÇYDD'nin başkanı olması sebebiyle tanıdığını, diğer kişileri 
tanımadığını, 

Yine bu güne kadar gözaltına alınan şüphelilerden Doğu PERİNÇEK ve Tuncay 
GÜNEY den "DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI ÜZERİNE" isimli doküman ele 
geçirilmiştir. Şüpheli Kuddusi OKKIR' dan da "DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI 
ÜZERİNE ÖNERİLER" isimli doküman ele geçirilmiştir. Söz konusu dokümanların yapılan 
incelemesinde, devletin yeniden nasıl ve ne şekilde yapılanması gerektiğinin anlatıldığı, 
devlet kurumlarına sızılması ve kadrolaşma yapılması gerektiğinin anlatıldığı görülmüştür. 

Söz konusu dokümanlardan bilgisinin olup olmadığı, doküman içersinde belirtilen bu 
yöntemleri kim ya da kimlerin hangi amaçla belirlediği, dokümanın kim ya da kimler 
tarafından hazırlandığı, dokümanlarda belirtilen yöntemlerde görev alıp almadığı sorularına 
cevaben; İlk kez  duyduğunu, 

Ergenekon Terör Örgütü üyelerinden "Dinamik Ulusal Güç Birliği Kuvvayi Milliye 
Cephesi" başlıklı doküman bulunarak el konulmuştur. Belge içeriğinde "Türkiye'nin bugünkü 
durumunun 1919 koşullarından daha vahim olduğu, Milli Mücadele yıllarında kurulan 
örgütlerin günümüzde yeniden kurulması gerektiği, bu şekilde "Ulusal Güç Birliği" merkezli 
Kemalist örgütlerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasının amaçlandığı, özetle ulusal çapta 
Kuvayı Milliye ruhunun canlandırılması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda Kuvayı Miliye ruhunun canlandırılması ve Ulusal Güç Birliği merkezli 
Kemalist örgütlerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasında kendisinin ne tür faaliyetlerinin 
olduğu sorusuna cevaben; ülkenin içinde bulunduğu koşulların iyi olmadığı yönünde 
toplumun her kesiminde olduğu gibi kendisinin de bir kanaati olduğunu, her kesin kendince 
çözüm önerileri olduğunu, yeri geldiğinde bu konudaki fikirlerini demokratik ortamda 
başkaları ile paylaştığını, yasalar ile korunan sivil toplum faaliyetlerinde bu yönde 
çalışmalarının olduğunu, örneğin çevrelerindeki insanlara 29 Mart'ta yapılan yerel seçimlere 
oy vermeleri ve oylarına sahip çıkmaları konusunda eğitimler verdiğini, bu yönde hazırlamış 
olduğu belgenin evinde yapılan aramada zaten bulunduğunu, 

Ergenekon Terör Örgütü üyesi Şüpheli Doğu PERİNÇEK ve İlhan SELÇUK tan el 
konulan dokümanlar arasında, "Milli Hükümet" projesiyle ilgili çalışmalar olduğu 
görülmüştür. Proje hakkında bilgisinin olup olmadığı sorusuna cevaben; bu proje hakkında 
bilgi sahibi olmadığını, 
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Talatpaşa Komitesi, Milli İktidar Hareketi ve Milli Egemenlik Hareketi isimli 
oluşumlar hakkında bilgisinin olup olmadığı, bu oluşumların kimin talimatıyla ne amaçla 
kurulduğu, kendisinin bu oluşumlar içerisinde yer alıp almadığı sorularına cevaben; Talatpaşa 
Komitesi isimli oluşumun Ermenilerin soykırımı iddiaları ile ilgili olarak yurtdışında 
çalışmaları olan bir platform olduğunu basından öğrendiğini, diğer oluşumlar hakkında bilgi 
sahibi olmadığını, 

Soruşturma kapsamında elde edilen dijital verilerden çıkan "KARANLIK SAVAŞ 
KONSEPTİ 2" isimli belgenin ise silahlı kuvvetlerin yönetime müdahalesi hakkında 
hazırlanmış bir sunum olduğu anlaşılmış olup, bu belge içeriğinde yapılacak faaliyetlerde sivil 
toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Aynı belge 
içerisinde bir bölümde bu konu ile ilgili olarak ; 

"Uzun dönemli stratejileri ve kuvvet yapısını ülkenin güçlü yönlerini ön plana 
çıkaracak ve zafiyetlerini giderecek şekilde milli bünyeye ve bütçeye uygun geliştirmek, 
mücadele yöntemleri belirlemek ve işbirliğine gitmek, bunun için de sivil toplum 
örgütlerinden, basın mensuplarından, parayla satın alacağınız akademisyenlere kadar bir sürü 
organik bağımızın dışında olan hatta %90'ı organik bağımızın dışında olan insanlara vizyon 
vereceksiniz bu konseptte. Bu konsept gizli bi insanların hiçbirisinin bundan haberi olma 
imkan ve ihtimali yok. Ama adamlara düşen bir sürü görevler verdik. Yani sen şimdi bunun 
konseptini hazırlayacaksın, nasıl yayınlayacaksın, nasıl görev vereceksin, görev vermezsen 
yarın öbür gün birisi bunu eline geçirecek bir vesileyle ondan sonra benim şöhretimi 
bastıracak... Aman ha bak bu çok önemli bir konu. Ondan sonra diyecekler ki 
KONTRGERİLLA HORTLADI. Şimdi bu konsepti herkesin bilmesi gerek, konsepte göre 
plan hazırlanacak ama bu konseptin uygulama aşamasında herhangi bir işi yapan insan 
örneğin a ülkesinde ki bir büyükelçilikte ki 2. Katibizim bir şeyi yapacak ama bunu bu 
konsepte göre yaptığını bilemeyecek. Ona görev verilecek o da o görevi yapacak. Kendisi de 
bilmesin gerekmez zaten..." şeklinde ibarelerin olduğu görülmüştür.  

Karanlık Savaş Konsepti hakkında bir bilgisinin olup olmadığı, bu konseptin kim 
tarafından hazırlanmış olduğu, kendisinin bu konsepte göre bir görev verilip verilmediği 
sorularına cevaben; kendisinin bu belgeyi ilk kez burada duyduğunu, kendisinin hukukçu 
olduğunu, ayrıca kendi hür iradesi ile söylemlerini, eylemlerini şekillendirdiğini, başkasının 
yönlendirmesi ile inanmadığı şekilde hareket etmeyeceğini, sivil toplum kuruluşlarının 
yöneticilerinin de aydın insanlar olduğunu, bu şekilde kullanılmalarının söz konusu 
olamayacağını, 

Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi, Kuvvayi Milliye Demeği, Vatansever 
Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Demeği, Büyük Hukukçular Birliği Demeği, Ayasofya 
Demeği, Büyük Güç Birliği Demeği, Ulusal Birlik Hareketi Platformu, Kuvva-i Milliye 
Demeği, Atatürkçü Düşünce Demeği ve Kırmızı Beyaz isimli dergi hakkında bilgisinin olup 
olmadığı, bahsedilen demek ve yöneticileri ile irtibatının olup olmadığı, bu derneklerle 
birlikte herhangi bir eylem içersinde yer alıp almadığı sorularına cevaben; Atatürkçü Düşünce 
Derneğinde çalışan çok değerli insanlar tanıdığını, çok güzel çalışmalara imza attıklarını, 
diğer sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmadığını, 



	   303	  

Cumhuriyetçi Çalışma Grubu ve faaliyetleri hakkında bilgisinin olup olmadığı, 
kedisine bu faaliyetler çerçevesinde herhangi bir görev verilip verilmediği sorularına cevaben; 
Cumhuriyetçi Çalışma Grubu nu gazetelerde okuduğunu, 

Ergenekon Soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Tuncay ÖZKAN isimli 
şahsın 25.09.2008 tarihinde Küçükçekmece İlçesi Halk Dereboyu Caddesi No: 14 sayılı 
depoda yapılan aramada elde edilen Dokümanların yapılan inceleme tutanağında, Av Namık 
Kemal BOYA 0532 204 80 29, Namik.boya@gmail.com şeklinde isminin geçtiği tespit 
edilmiştir. Tuncay ÖZKAN isimli şahısın kim olduğu, ilişkilerinin ne olduğu, Tuncay 
ÖZKAN isimli şahıs ile niçin görüştüğü sorularına cevaben; kanalında konuşmacı olarak 
bulunduğu için iletişim bilgilerinin Tuncay ÖZKAN da bulunmasının doğal olduğunu, 

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Hüseyin VURAL 
VURAL'ın kullandığı 536611.... sayılı telefon numarası için TİB dökümleri istenmiş, bu 
dökümler incelendiğinde Hüseyin VURAL VURAL'm kullandığı 5366117... sayılı telefon 
numarasının kendisinin kullanmış olduğu 05322048.... sayılı telefon numarası ile 02/01/2009 
tarihinde 1 adet görüşme yapıldığı tespit edilmiştir. Hüseyin Vural VURAL isimli şahısın kim 
olduğu, bu şahısla olan ilişkilerinin ne olduğu sorularına cevaben; Hüseyin Vural VURAL ile 
ne şekilde tanıştığını yukarıda açıkladığını, 

Hakkında kamu davası açılan Tunç AKKOÇ isimli şahsa ait Samsung Marka S12.... 
1399 160GB hard diskinde yapılan incelemede; Türkiye Gençlik Birliği'ne Destek Veren Kişi 
ve Topluluklar başlığı altında Namık Kemal Boya (CUMOK Sözcüsü, 68 liler Birliği Vakfı 
Genel Sekreteri) şeklinde isminin geçtiği tespit edilmiştir. 

Tunç AKKOÇ isimli şahsın Samsung Marka 160GB hard diskinde yapılan 
incelemesinde; Namık Kemal BOYA- Avukat - Kadıköy-3683110/05322815454 şeklinde 
isminin geçtiği tespit edilmiştir. Tunç AKKOÇ isimli şahıs ile ilişkilerinin ne olduğu sorusuna 
cevaben; Tunç AKKOÇ’ u TGB isimli derneği kurarken yardım talep eden gençlerin arasında 
tanıdığını, kendisinden hukuki yardım talep ettiklerini, 

09.10.2008 tarihinde saat 16.27 de Erol MANİSA ile yapmış olduğunuz görüşmede 
özetle; N.KEMAL' m "Valla hocam iyiyiz memleketi aşağıdan yukarı karıştırmaya devam 
ediyoz. Elimizden geldiğince şimdi bi ricaları var üniversiteli gençlerin Ankara'da Bilkent'te 
Genç Aydınlanma kulübü gibi bir isimleri var bu çocukların eeee sizi bir (1) ila on (10) Kasım 
tarihleri arasında müsaitseniz Ankaraya rica ediyolar mümkünse." Dediği, EROL'un "Yaa ben 
çok sıkışığım o tarihlerde yaa ekim kasım benim en sıkışık dönemim." dediği, 

Şeklinde görüşmesinin olduğu tespit edilmiştir. Görüştüğü Erol MANİSA isimli 
şahısın kim olduğu, bu şahısla ilişkilerinin ne olduğu, görüşmede geçen "Valla hocam iyiyiz 
memleketi aşağıdan yukarı karıştırmaya devam ediyoz. Derken neyi kastettiği, bu iş için 
hangi şahıslar ile işbirliği yaptığı, bunu gerçekleştirmek için herhangi bir uğraş içerisine girip 
girmediği, memleketi karıştırmak derken hangi konular üzerine karıştırmaya çalıştığı 
sorularına cevaben; espri amaçlı söylenmiş bir söz olduğunu, 
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 Hakkında kamu davası açılan Adnan TÜRKKAN isimli şahsın kullandığı 
değerlendirilen 539603.... no'lu numaranın (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) tarafından 
gönderilen geçmişe dönük HTS dökümlerinde M. N. Kemal BOYA kendisi adına kayıtlı 
532204.... no'lu telefon ile 07.02.2007 ile 24.01.2008 tarihleri arasında 51 defa görüştüğü 
tespit edilmiştir. Bu şahısla ilişkilerinin ve bu şahısla görüşme amacının ne olduğu sorularına 
cevaben; Adnan TÜRKKAN ı Türkiye Gençlik Birliği isimli derneğin başkanı olması 
sebebiyle tanıdığını, dernek faaliyetleri konusunda kendisinin tecrübelerinden yararlanmak 
için, bilet satmak için kendisini telefon ile aradığını, bu nedenle görüştüğünü, 

Hakkında kamu davası açılan Ahmet Hurşit TOLON isimli şahsın kullandığı 
değerlendirilen 533633..... no'lu numaranın (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) 
tarafından gönderilen geçmişe dönük HTS dökümlerinde Namık Kemal BOYA kendisi adına 
kayıtlı 5322048029 no'lu telefon ile 08.09.2006 ile 31.12.2006 tarihleri arasında 6 defa 
görüştüğü tespit edilmiştir. 

 Yine Ahmet Hurşit TOLON'un kullandığı 533633.... sayılı telefon numarası için TİB 
dökümleri istenmiş, bu dökümler incelendiğinde Ahmet Hurşit TOLON' un kullandığı 
5336338255 sayılı numarası ile kendisinin kullanmış olduğu 05322048029 sayılı telefon 
numarası ile 23/07/2006-16/01/2007 tarihleri arasında 12 adet görüşme yapıldığı tespit 
edilmiştir. Ahmet Hurşit TOLON isimli şahıs ile ilişkilerinin ne olduğu, Ahmet Hurşit 
TOLON ile görüşme amacının ne olduğu, Ahmet Hurşit TOLON ile birlikte herhangi bir 
faaliyete katılıp katılmadığı sorularına cevaben; Ahmet Hurşit TOLON u bir toplantıda 
simaen gördüğünü, kendisi ile diyalogunun bulunmadığını, Ahmet Hurşit TOLON ile telefon 
ile görüşmediğini, Mehmet Şener ERUYGUR'un 0533 lü bir numarası ile telefon görüşmesi 
yaptığını, kayıtlarda bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü, 533633..... numaralı telefonun 
hatırladığı kadarıyla Mehmet Şener ERUYGUR'un kullandığı telefon olduğunu, bu telefonu 
her ikisinin de kullanmış olabileceğini bilmediğini, 

Hakkında kamu davası açılan Gürbüz ÇAPAN isimli şahsın kullandığı değerlendirilen 
532214.... no'lu numaranın (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) tarafından gönderilen 
geçmişe dönük HTS dökümlerinde Namık Kemal BOYA adına kayıtlı 5322048.... no'lu 
telefon ile 10.04.2007 tarihinde 1 defa masajlastiğiniz tespit edilmiştir. Gürbüz ÇAPAN isimli 
şahıs ile ilişkilerinin ne olduğu, görüşme amacının ne olduğu sorularına cevaben; Gürbüz 
ÇAPAN’nın bir dönem Esenyurt belediye başkanlığı yaptığını bildiğini, kendisinin yöneticisi 
olduğu 68 'liler Birliği vakfının da üyesi olduğunu, genel duyuruların üyelere iletilirken, 
kendisine elektronik posta veya kısa mesaj atmış olabileceğini, 

Hakkında kamu davası açılan Erol MÜTERCİMLER isimli şahsın kullandığı 
değerlendirilen 532376.... no'lu numaranın (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) tarafından 
gönderilen geçmişe dönük HTS dökümlerinde Namık Kemal BOYA adına kayıtlı 
5322048029 no'lu telefon ile 07.01.2008 ile 29.06.2008 tarihleri arasında 34 defa görüştüğü 
tespit edilmiştir. Erol MÜTERCİMLER isimli şahıs ile ilişkilerinin ne olduğu, görüşme içinde 
geçen konuların ne olduğu sorularına cevaben; Erol MÜTERCİMLER i tanıdığını, 
toplantılarına konuşmacı olarak katıldığını, 2-3 yıldır kendisini tanıdığını, 
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Hakkında kamu davası açılan Selim Utku GÜMRÜKÇÜ isimli şahsın kullandığı 
değerlendirilen 533517.... no'lu numaranın (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) tarafından 
gönderilen geçmişe dönük HTS dökümlerinde Namık Kemal BOYA adına kayıtlı 
5322048029 no'lu telefon ile 05.10.2007 ile 13.10.2007 tarihinde 4 defa görüştüğü tespit 
edilmiştir. Selim Utku GÜMRÜKÇÜ isimli şahısın kim olduğu, şahsı arama amacının ve 
görüşme içeriğinin ne olduğu sorularına cevaben; Selim Utku GÜMRÜKÇÜ isimli şahsı 
hatırlayamadığını, Tuncay ÖZKAN’nın düzenlediği mitinglerde yanında olan kişilerden 
olabileceğini, 

Hakkında kamu davası açılan Yalçın KÜÇÜK isimli şahsın kullandığı değerlendirilen 
5358740.... no'lu numaranın (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) tarafından gönderilen 
geçmişe dönük HTS dökümlerinde Namık Kemal BOYA adına kayıtlı 532204..... no'lu 
telefon ile 10.02.2009 tarihinde 2 defa görüştüğü tespit edilmiştir. Yalçın KÜÇÜK isimli 
şahıs ile ilişkilerinin ne olduğu, Yalçın KÜÇÜK ile hangi amaçla görüşmekte olduğu, 
görüşmelerde ne tür konuları görüştükleri sorularına cevaben; Yalçın KÜÇÜK’ ü 
toplantılarına konuşmacı olarak yakın tarihte bir kaç kez davet ettiğini ancak kendisi ile hiç 
yüz yüze görüşmediğini, 

05.02.2008 tarihinde saat: 17.29 sıralarında 0538319..... nolu telefonu kullanan Ali Ö. 
ile yaptığı görüşmede özetle; 

Namık Kemal BOYA'nın "İyi akşamlar, işte bizde Erdal SARIZEYBEK hazırlıklarını 
yapıyoruz. Bu arada bu bizim Türkiye Gençlik Birliğinde ki gençler rica ettiler dediler ki ya 
sizin bu ADEN Ötelle, sık sık şey yapıyorsunuz çalışıyorsunuz, bir yemek düşünüyorlar 
onlar, Rauf DENKTAŞ’ ın da geleceği bir yemek düşünüyorlar, " dediği, Ali' nin "Hıhı evet. " 
dediği, Namık Kemal BOYA'mn "Mart ayı içinde. "... "Onun için seni Adnan TÜRKKAN 
diye bir arkadaşımız arayacak, tanıyorsun belki kendisini televizyonlardan. " dediği, Ali' nin 
"Adnan Türkkan" dediği, Namık Kemal BOYA'nın "Ha bu ERGENEKON cu çocuklardan 
biri, içer girdi çıktı, tahliye oldu, tamam mı?" ..."Sağlam ayakkabıdır, yani. Artık sen kendi 
şeyine ölçülerine göre gereğini yaparsın, biz yani artık bişey söylemiyoruz da"... "Benden rica 
ettiler" dediği, Ali' nin "Peki ne diyecektim"... "Yo ben gerekeni yaparım,o bir gelsinde bir 
ararsa görüşelim, o benden ne istiyorsa.. " dediği, Namık Kemal BOYA'nın "Senin telefonunu 
verecem, seni arayacak şimdi tamam? Ali' nin " Peki senin programın ne durumda şuanda? " 
dediği, Namık Kemal BOYA'nın "Şimdi benim programım dokuzunda da belli olacak yani 
dokuzun da.. " dediği, Ali' nin "Yok yok şey değil bu Pazar gün kü toplantıya şuan ki katılım 
ne durumda? " dediği, Namık Kemal BOYA'nın "Ben şuan da biz 90-100 kişiyiz zaten daha 
bugün Perşembe"... "Yani o sanıyorum yüz ellinin üstünde iki yüz civarında olacağını 
sanıyorum iyimser bir şekilde. "... Şeklinde görüşmesinin olduğu tespit edilmiştir. Görüştüğü 
Ali ÖZTÜRK ile görüşmede isimleri geçen Adnan TÜRKKAN, Sabih KANADOĞLU  isimli 
şahısların kimler olduğu, bu şahıslarla ilişkilerinin ne olduğu, görüşmede geçen "...Ha bu 
ERGENEKON cu çocuklardan biri, içer girdi çıktı, tahliye oldu, tamam mı?" ... "Sağlam 
ayakkabıdır, yani. Artık sen kendi şeyine ölçülerine göre gereğini yaparsın, biz yani artık 
bişey söylemiyoruz da"... "Benden rica ettiler" diyerek neyi kast ettiği, görüşmede geçen 
Tamam, tamam, O Kanadoğlu konusu devlet sırrıdır"... "Yani o patlarsa, patlarsa güzel 
olacak" derken neyi kast ettiği sorularına cevaben; Ali ÖZTÜRK’ün kendilerinin toplantılar 
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için kullandığı Kadıköy de bulunan ADEN otelin işletmecisi olduğunu, Yargıtay Onursal 
Cumhuriyet Başsavcısı Sabih KANADOĞLU’nu konuşmacı olarak çağıracakları birisi 
olduğunu, otel işletmecisine konuşmacının ismini duyurmaması konusunda uyarmak amacıyla 
bu şekilde konuştuğunu, 

09.04.2009 tarihinde saat: 13.59 sıralarında 05069932103 nolu telefonu kullanan 
MEHMET isimli şahıs ile yaptığı görüşmede özetle; MEHMET' in "Abi merhaba Türkiye 
Gençlik Birliğinden MEHMET ben nasılsın? "... "Sağol abi iyilik bizden de, abi yarın saat on 
iki buçukta(12:30) Yıldız Teknik Üniversitesi önünde bir açıklama olacak, buraya da sizi 
davet etmek istiyorum müsait misiniz? " ... "Evet, abi bu üniversitede ki çatışmalar kavgalar, 
yani bir provokasyon ortamı yaratılıyor şuanda üniversitelerde, "..."Sivil toplum 
kuruluşlarının buna yönelik üniversitelerde huzurun, gençliğin birliğinin, tekrardan seksen 
öncesine dönülmemesi, gençliğin fikirlerinin, birliğinin korunması vesaire, " dediği, şeklinde 
görüşmesinin olduğu tespit edilmiştir. Görüştüğü MEHMET isimli şahısın kim olduğu, bu 
şahısla ilişkilerinin neler olduğu, görüşmede geçen "...Yıldız Teknik Üniversitesi önünde bir 
açıklama olacak,buraya da sizi davet etmek istiyorum...." Derken ne kast ettiği, Türk Gençlik 
Birliğinin Yıldız Teknik Üniversitesinde önünde açıklama yapma amacının ne olduğu, 
Mehmet isimli şahsın kendisini bu organizasyona neden çağırdı sorularına cevaben; 
kendisinin Yıldız Teknik Üniversitesi önünde yapılacak bir basın açıklaması için davet 
ettiklerini ancak trafik nedeniyle katılamadığını, basın açıklamasının konusunun gençlik 
içerisinde yaşanan çatışmalar olduğunu, 

İkametinde yapılan arama neticesi ele geçen 26 nolu kasetin yapılan incelemesinde; 
CUMOK İstanbul toplantısı görüntüsü olduğu, (02.31dk.) larda bayan bir şahıs “bu 
Anayasanın geçmemesi gerekiyor. Yani geçmesi gibi bir alternatifi asla planlamıyoruz. İzmir' 
de ki beraber olduğumuz diğer SDK' lar için bununda tek yolu Meclisin önüne gidip orada 
çuvallamak, bizim düşündüğümüz meclisin önünde bu ifadelendirildiği gibi bir arbedeyi göz 
almak denileni yapmayı da göze almak bedel ödemek demek bununla ilgili olarak Çarşamba 
günü İzmir'de ki örgülerle başlangıç için bir yüz- yüz elli sağlam diyoruz buna yani bir nokta 
dışarıdan da geliyor Fethullahçı örgütlenmelerde geliyor geçiyordur bilemem ama bir yüz- 
yüz elli evet sağlam bu çok önemli geçmiş dönemlerin sağlamlığından söz ediyorum. 
Geleceğini söyleyen bedel ödeyeceğini söyleyen tabi ki vatan-millet diyen var ama gittiğiniz 
zaman Nasrettin Hoca misaline dönüyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil minimum 
yüz-yüz elli sağlam insanla meclisin önünde çoğalmak fikrimiz var. Meclisin üç kapısı 
içerden bir güvenlik bağlantımız var bunu da söylüyorum. Krokileri de çizilecek bu tür bir 
örgütlenmeden söz ediyorum ilk üç gün, dört gün boyunca olabildiğince emniyet güçleriyle 
çok böyle direkt arbedeli karşı karşıya gelinmeyecek bir etkinlik düşünülüyor. Normal 
sınırlar çerçevesinde üç günün önemi şu: Burada sizden yana olan basını, olan basının 
kullanma ve oraya diğer kitlenin desteğini çekme imkânı olabileceği için üç-dört günden 
sonra halkın kendiliğinden çoğalacağı, çoğalacağı evet belki ondan sonra yani belli bir 
büyüklük oluştuktan sonra bizim işimize gelecek bilmiyorum. Yani diyeceğiz ki, öyle bir 
noktaya gelecek Anayasa Komisyonundan ertesi gün meclise parmak indir çık dediği 
zaman yeterli çoğunluk varsa belki meclisi girmek isteyeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde 
meclisi halkı tarafından basılan Parlamentolar yerli yerinde kalmış değiller, ama tabi böyle 
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bir şey var biz şimdiden kendi örgütlerimizi gerek Cumhuriyet okurları içerisinde 
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde planladığımız İzmir'deki örgütlerin kabul ettiği bir 
şeydi. O zamandan hazır belirli miktar isim, sayımız var. Bizim hatta Ankara' da kalınacak 
yerlerine kadar ayarlanmıştı. Hani hepimizin bildiği şekilde yaşandı geçti şimdi onu tekrar 
canlandırıp sağlam örgütleri ortaya çıkartıyoruz. Şimdi öneriler noktasında bilmiyorum, 
ama ben bunu sizin de değerlendirmenizi arzu ediyorum." Şeklinde beyanlarda bulunduğu, 

Daha sonradan kürsüye davet edilen şahısların mitinglerinin  örgütlenme konusunda 
konuştukları ve anlaşmaya vardıkları konuşmaların yer aldığı, CUMOK Derneği üyeleri 
dernek hakkında konuşmalarda dernekten çok örgüt olarak nitelendirdikleri ve gücümüzün 
farkındayız şeklinde beyanlarda bulundukları, 

Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde (38:30 dk.) söz alan Mustafa Namık Kemal 
BOYA isimli şahsın konuşmasında: "arkadaşlar çok net deminde söyledim, adam dört bin 
tane hâkimi lak diye seçerek kendi imam kadrosundan o zaman adliyede zaten hemen hemen 
fıfti fifti tutturmuşlardı. Buna karşı kıpırdayacak mıyız, toplumu kıpırdatmayacak mıyız? Bu 
kadar basit sorunumuz. Bunu bütün Türkiye' ye yayacağız. Elimizdeki tüm araçlarla tüm yerel 
basın, yerel televizyonlarla tüm elimizdeki internet olanaklarıyla biz kardeşim biz hakimin 
önüne gittiği zaman adam sana "ananın adı babanın adı ne" demeden "İslam'ın şartı kaç ulan 
söyle bakıyım" diye karşı çıkacak buna ne diyorsun hemşerim söyleyeceğin bu seni adam 
başka bir ölçüt ile yargılayacak yargı ve hüküm verirken dinli mi? Dinsiz mi? Olduğuna 
bakacak bu iş buraya doğru gidiyor. O zaman demin söylediğimiz sahne umduğumuzdan daha 
çabuk karşımıza çıkacak adaleti orda temin edemediğin zaman mafyada tutacak zamanın 
olmadığı zaman ne yapacaksın hemşerim iş oraya geliyor o zaman bunun önüne çıkmak 
gerekiyor bu kadar basit ADD ye de ayrıca, bu bizim sonuç bildirgemizi gönderelim 
lütfen ADD bunun önünde niye değil sorusunu soralım. Ben şahsen birazdan kuruldaki 
arkadaşlarla küçük bir toplantı yapacağım. Bu yetkiyi alıp doğrudan bu akşam Şener 
Paşa' yi aramayı düşünüyorum. Ne bekliyorsunuz, neyi bekliyorsunuz? Diye soracağım. 
Neyi bekliyorsunuz?" şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Konuşmasında 
"...Buna karşı kıpırdayacak mıyız, toplumu kıpırdatmayacak mıyız? Bu kadar basit 
sorunumuz. Bunu bütün Türkiye' ye yayacağız. Elimizdeki tüm araçlarla tüm yerel basın, 
yerel televizyonlarla tüm elimizdeki internet olanaklarıyla..." derken ne kast ettiği, bu 
organizasyonu kimlerle yapmayı düşündüğü, elimizdeki tüm araçlar, yerel basın ve yerel 
televizyon derken hangilerini kast ettiği sorularına cevaben; tarihini tam olarak 
hatırlamamakla birlikte 2007 yılında gerçekleştirilen bir toplantının kaydı olduğunu, konuşan 
bayanın kim olduğunu hatırlamadığını, söylediklerinin kendisinin de kabul edebileceği şeyler 
olmadığını, kendisinin bahsettiği husus o tarihte gündemde olan Adalet Bakanlığının Hakim 
Savcı alımlarında başvurmayı düşündüğü yöntemin eleştirisi olduğunu, 

Yapılan arama neticesi ele geçen 28 nolu kasetin yapılan incelemesinde; Mustafa 
Namık Kemal BOYA'nın "Türk Silahlı Kuvvetleri laiklik ve Ulusal Bütünlük ve 
bağımsızlık konusunda eğitimli bir kurum, Emperyalist sistem Türkiye' yi bölmek tepesine 
ılımlı İslami oturtmak Kemalist Devrimi yok etmek istiyor. Arkadaşlar bu çatışmasız 
çözülecek bir sorun değil bunu bole bilesiniz. Yani kafalar kırılacak ister istemez kan 
dökülecektir.  Bunu da bilin" Şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Konuşmasında geçen "...Arkadaşlar bu çatışmasız çözülecek bir sorun değil bunu bole 
bilesiniz. Yani kafalar kırılacak ister istemez kan dökülecektir..." derken ne kast ettiği 
sorusuna cevaben; bu ifadelerin kendisine ait olduğunu, ancak mevcut siyasal iktidar ile TSK 
arasında Ülkenin bütünlüğü ve Kuzey Irak da oluşturulması düşünülen devlet ile ilgili derin 
görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade ettiğini, buradan yola çıkılarak gelişmelerin bir kısım 
olumsuz sonuçlar doğurabileceğini, çatışma olabileceğini ifade ettiğini, kendisinin söylediği 
şeyin bir durumun tespiti ve tahmini olduğunu, yoksa kendisinin bir çatışma talebini dile 
getirmediğini,   

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 12.04.2009 tarih ve 2009/728 sayılı arama, el 
koyma ve inceleme kararına istinaden, Kadıköy İlçesi Göztepe mahallesi Bağdat Caddesi 
No:227/3 sayılı adresinde 13.04.2009 günü yapılan aramada elde edilen dokümanların ilgili 
mahkemenin vermiş olduğu inceleme kararına istinaden; 2006 yılına ait üzerinde Cumhuriyet 
ibaresi bulunan" İstanbul Gönüllüleri..." ile başlayıp, ".. .2 kişi." ile son bulan kırmızı renkli 
ajanda içerisinde yapılan incelemede; 

- 3 Şubat 2006 Cuma tarihli sayfada "Proje Oluşturulacak" üst başlığı altında 
"Türkiye'de hukuk kullanılarak bazı şeylerin yapılmak istendiği, bu noktada hukukun 
mencilerinin yanında olması gerektiğinin vurgulandığı, Ergenekon ve benzeri olayların 
insanları korkuttuğu, kapalı mekanlarda yapılacak toplantılarla olmadığı, İstanbul 
Barosundaki avukatların cesur olması gerektiği, Deniz Feneri kampanyasının 
sürdürülmesi gerektiği, Ergenekon gibi hukuksuzlukların yanında yerel seçimlerde iktidar 
tarafından yapılan baskıların yurttaşları ayağa kaldırması, bu ayaklanmaya baronun 
öncülük etmesi..." şeklinde ibarelerinin yer aldığı, Bu dokümanları ne zaman, nerede, niçin, 
hangi maksatlarla kimlerden aldığı sorularına cevaben; yazıyı görmediği için şu an bir şey 
söyleyemeyeceğini ancak kendisinin notları olabileceğini, kendisinin notta ifade edilen 
konularda baronun müdahil olması gerektiğini, daha etkin olması gerektiğini kastetmiş 
olabileceğini, hukuka aykırı her hangi bir talebi dile getirmediğini, 

- Belediye-İş Sendikası ibareli "Anayasada Ulusallık..." ile başlayıp "...0242 3400909" 
İle biten mavi renkli not defteri içerisinde; Biz Kaç Kişiyiz, Ulusal Birlik Platformu gibi 
oluşumlar destek verilmesi gerektiği, Turhan Çömez isminin not alındığı, 222A olarak 
anılan eylemle ilgili notların olduğu tespit edilmiştir. Biz Kaç kişiyiz ve Ulusal Birlik 
Platformu isimli platformun yöneticileriyle bağlantılarının neler olduğu, birlikte hangi 
eylemlere katıldıkları, Turhan ÇÖMEZ isimli şahıs ile ilişkilerinin neler olduğu, Turhan 
ÇÖMEZ’in ismini not alma amacının ne olduğu sorularına cevaben; Turhan ÇÖMEZ’i 
tanımadığını, bir toplantıda ismi geçtiği için not etmiş olabileceğini, detayları hatırlamadığını, 

- 187 ile 10.324 arası numaralandırıldığı belirtilen dokümanların incelemesinde; 

-2786-2798 arası numaralandırılmış sayfalarda, Ulusa Çağrı başlıklı, Ne Yapmalı? Ara 
başlıklı, Ulusal Hareket imzalı sonunda Emin Gürses, Sinan Aygün, Erol Manisalı, İ. Yaşar 
Hacısalioğlu isimleri yazılı olan dokümanların bulunduğu, içeriğinde zamanın aleyhte 
işlediğinin ve Kuvayı Milliye ruhuyla yeniden topyekün bir Milli Kurtuluş duyarlılığı 
stratejisi yaratılması gerektiğinin vurgulandığı tespit edilmiştir. Bu dokümanları ne zaman, 
nerede, niçin, hangi maksatlarla kimlerden aldığı, Emin GÜRSES isimli şahıs ile ilişkilerinin 
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neler olduğunu, Kuvva-i Milliye Derneğiyle bağlantılarının ne olduğu, birlikte herhangi bir 
faaliyete katılıp katılmadığı, sorularına cevaben; Emin GÜRSES’i Cumhuriyet Gazetesinde 
yazı yazması sebebiyle bildiğini, Ulusa Çağrı başlıklı dokümanını kendisine internetten gelen 
bir doküman olabileceğini, 

13.Ağır Ceza Mahkemesinin, 12.04.2009 tarih ve 2009/728 sayılı arama, el koyma ve 
inceleme kararına istinaden, Üsküdar ilçesi Selimiye Kışla Caddesi No:51/A sayılı iş yerinde 
13.04.2009 günü yapılan aramada elde edilen dokümanların ilgili mahkemenin vermiş olduğu 
inceleme kararına istinaden yapılan incelenmesinde; 

- 1-4 arası numaralandırılmış sayfalarda; " Cumhuriyet Devrimcilerine Çağrı..." başlığı 
altında bütün karşı devrim odaklarını, kaçak kuran kurslarını ve benzerlerini saptamaları ve 
gereğini yapmaları gerekliliğini, askerleri devreye sokup yan gelip yatma şeklinde değil, 
iktidarda yüzde 46.7 oyla duran karşı devrimci bir parti olduğunu, değiştirmeye çalıştıkları 
anayasanın bazı şeyleri yapmalarına engel olduğunu, dün beğenmedikleri anayasanın 
bugün gereksinim duydukları bazı maddelerinin olduğunu ve bu maddelerin karşı 
devrim odaklarını engellediğini, AKP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğunun 
Anayasa Mankemesi'nde ezici çoğunlukla saptandığını, bu durumu pekiştirecek yeni 
delillerin toplanmasına katkı sunmaları gerektiğinin, öylesine çok delili ortaya koymaları 
durumunda cumhuriyet yandaşı savcıların bu delillerle üzerine düşeni yapabilmelerinin 
sağlanmasını, görevlerini yaparken yalnız olmadıklarını bilmelerini sağlamalarını, bu işi 
sadece cumhuriyet savcılarının omuzlarına yüklememeleri gerektiğini, her il ve ilçede kaçak 
kuran kurslarını saptamalarını, binalarını, öğretmenlerini, kılık kıyafetlerini, yöneticilerinin ad 
ve soyadlarını, adreslerini, yasaya uymayan tutum ve davranışlarını ve eğitimini kanıtlayan 
delilileri toplamalarını, fotoğraflamalarını ve cumhuriyet savcılarına başvurmalarını, 
müracaatlarını kendilerine göndermelerini ve ulusal basında destekleme faaliyetini 
kendilerinin yürüteceklerini, çocuklara cumhuriyet devrimi karşıtı fikir ve dünya görüşü 
aşılayan bütün görevliler aleyhine dilekçeler vermelerini ileten metin olduğu ve metnin 
altında Namık Kemal Boya- Türkiye CUMOK Eşgüdüm Sorumlusu imzasının bulunduğu 
görülmüştür. Doküman içeriğinde bulunan konular hakkında bildikleri sorulduğunda cevaben; 
Konya Hadim de yıkılan bir yurtta öğrencilerin hayatını kaybettiğini, buranın kaçak yatılı bir 
kuran kursu olduğunun anlaşıldığının, bunun üzerine büyük bir tepki duyduğunu, bu 
dokümanı kaleme aldığını, internet üzerinden bildiği kişilere ulaştırdığını, ancak bu yazı 
üzerine kimin ne yaptığını bilmediğini, kendisine dönen her hangi bir kişinin olmadığını, bir 
vatandaş olarak kendi hislerini paylaşmak istediğini, kendisinin yasadışı her hangi bir oluşum 
ve eylem ile ilgisinin olmadığını, kendisinin yaşantısının ve tüm çabasının toplumun 
aydınlanmasına dönük faaliyetler olduğunu,Üsküdar Selimiye Kışla Cad. Bulunan yerin 
eşinin iş yeri olduğunu, bu yılbaşında kapattıklarını, kendisinin ileride kurmayı düşündüğü bir 
dernek için burayı beklettiğini, burasının kendisinin avukatlık bürosu olmadığını, kendisinin 
gizli bir faaliyetinin olmadığını, suç işlemediğini beyan etmiştir. 

  

Sorgu beyanı; 
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Haklarını ve yüklenen suçu anladığını, müdafisinin hazır olduğunu, savunmasını 
yapacağını, kendisinin adı geçen örgütten haberinin olmadığını, sosyal faaliyetleri olan bir 
kişi olduğunu, internette yazılar yazdığını, kendisinin 68'ler Birliği Vakfının genel sekreteri 
ve bütün faaliyetlerinin kamu önünde olduğunu, yine seçim öncesi Kılıçtaroğlu gönülleri 
olarak faaliyet gösterdiğini, insanları aydınlatmak konusunda misyonu olduğunu 
düşündüğünü, yazdığı çizdiği şeylerin kendisine savcılıkta gösterildiğini içlerinde suç 
olduğuna inandığı hususun bulunmadığını, zaten ayrıntılı olarak savcılıkta ifade verdiğini 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ettiğini, kendisine savcılık ifadesi 
okunup sorulduğunda; doğru ve kendisine ait olduğunu ifadesini tekrar ettiğini beyan etmiştir. 

b-Elde Edilen Deliller:  
Şüphelinin İstanbul  Kadıköy İlçesi Bağdat Caddesi Göztepe Mahallesi No:227/3 

sayılı adresinde yapılan aramada; 
- (1) adet üzerinde Cumhuriyet ibaresi bulunan “İst. Gönüllüleri” ile başlayıp, 2 kişi 

ile son bulan kırmızı renkli 2006 yılı ajandası, 
- (1) adet 3544873/02994827/2 IMEI nolu Nokia 1200 marka cep telefonu ve bu 

telefona takılı vaziyette 89902860312129020177112k 0506 416 15 73 nolu avea sim kart 
- (2) adet Sony marka Micro DV kaset, 
- 1 den 144 e kadar numaralandırılmış çeşitli miting, gösteri ve yürüyüş, toplantılarda 

çekildiği değerlendirilen fotoğraflar, 
- “68 liler Birliği Vakfı Mali İşler Yönetmeliği 2000” ibaresi ile başlayıp, “Merkez 

Yönetim Kurulu Yürütür” ibaresi ile son bulan (7) sayfalık doküman, 
- “69 Baharı Yazan: Namık Kemal Boya. İstanbul 1.2.1997” ibaresi ile başlayıp 

“Bitti” ibaresi ile son bulan 56 sayfalık doküman, 
- (1) adet üzerinde Belediye-İş Sendikası ibaresi bulunan “Anayasada Ulusallık” ile 

başlayıp “0242 340 09 09” ile son bulan mavi renkli telli Bloknot defter, 
- (1) adet üzerinde Belediye-İş Sendikası ibaresi bulunan “Deniz Sarıgüzel” ile 

başlayıp “Erol Mütercimler 2008 ve getirdikleri” ile son bulan mavi renkli telli bloknot defter 
- 145 den 151 e kadar numaralandırılmış çeşitli miting, gösteri – yürüyüş ve 

toplantılarda çekildiği değerlendirilen fotoğraflar, 
- 1 den 187 ye kadar numaralandırılmış el yazması ve bilgisayar çıktısı doküman, 
- 1 den 1449 a kadar numaralandırılmış M. Namık Kemal BOYA ve Av. A. Emre 

KARAGÖZ tarafından da paraflanmış CD/DVD ler, 
- (4) adet taraflarca paraflanmış Sony marka mini DV kaset, 
- (1) adet Sony Memory Stıck Produo 1 GB hafıza Kartı, 
- (1) adet Sandisk 2 GB Micro SD mini hafıza kartı 
- 1 den 32 ye kadar numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış disket, 
- 1 den 3 e kadar numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış video kaseti 
- (1) adet üzerinde “Desıgn By F.A.Porsche” ibaresi bulunan “lacıe” marka harici hard 

disk 
- (1) adet SPD53/0CC/96K model Philips marka harici hard disk 
- (1) adet 78NOAS273477 seri nolu Asus marka laptop, 
- (1) adet üzerinde “Kalıp” ibaresi bulunan 2002 yılına ait kahverengi ajanda, 
- (1) adet üzerinde “68 liler Birliği Vakfı, 6 Ocak 2008 Pazar saat:11:00 Aramada Otel 

Cankurtaran İstanbul” ibaresi bulunan şeffaf plastik telli kitapçık, 
- 1450 den 1542 ye kadar numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış CD/DVD ler 
-  (1) adet Kuvayi Milliye isimli derginin 1998 yılı Kasım-Aralık dönemi 13. sayısı 
- (1) adet 7EG1A1LC seri nolu Seagate marka 8.4 GB hard disk  
- 4 ten 10 kadar numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış video kasetler 
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- (1) adet lacivert renkli “CUMOK 23.11.2005 saat 19:20” ile başlayıp “Saniye 
YURDAKUL” ile son bulan spiralli ajanda 

- (1) adet “CUMOK oluşumları Eşgüdüm toplantısı 19 Mayıs 2007 Samsun” başlıklı 
şeffaf spiralli kitapçık 

- (1) adet “CUMOK oluşumları Eşgüdüm toplantısı 1 Aralık 2007 İstanbul” başlıklı 
şeffaf spiralli kitapçık, 

- (1) adet kapaksız “26.01.2005” ibaresi ile başlayıp “M.SARIGÜL” ile son bulan 
çizgili harita metot defter 

- 152 den 672 ye kadar numaralandırılmış fotoğraflar 
- 189 dan 10.324 e kadar numaralandırılmış el yazması ve bilgisayar çıktısı 

dokümanlar 
- (1) adet “Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Ana Tüzüğü” isimli kitapçık 
- (1) adet üzerinde ulusal bağımsızlık yürüyüşü ibaresi bulunan harita metot defter 
- (1) adet üzerinde cihan elektronik sanayi Aş ibaresi bulunan siyah renkli telefon 

fihristi 
- (1) adet üzerinde belediye iş sendikası ibaresi bulunan başbakanlığa ile başlayıp 

FTYPE 85 ytl ile son bulan mavi renkli telli bloknot defter 
- (1) adet üzerinde leaf clup ibaresi bulunan mavi renkli bloknot defter 
- (1) adet vatan isimli derginin 23 temmuz 2001 tarihli 100. Sayısı 
- (1) adet birleşik metal iş gazetesinin ocak 2009 tarihli 191. Sayısı 
- (1) adet 1325J1FYB42074 seri nolu Samsung marka 80 GB lik hard disk 
- (1) adet 351612FP323014 seri nolu  Samsung marka 160 GB lik hard disk 
- (1) adet S016J10Y231039 seri nolu  Samsung marka 160 GB lik hard disk 
- (1) adet CMLI85204ZM seri nolu HP marka laptop 
- 7 den 35 e kadar numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış mini video kaset ve 

teyp kasetleri 
- 33 ten 142 ye kadar numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış disketler 
- 14 ve 15 olarak numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış video kaseti 
- 1543 ten 1776 ya kadar numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış CD/DVD ler 
- (1) adet yeşil beyaz renkli Kıngston marka 2 GB lik flash bellek 
- 1 den 6 ya kadar numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış mini kasetler 
- 1 den 13 e kadar numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış video kasetler 
- 143 ten 235 e kadar numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış disketler 
- 1777 den 1814 e kadar numaralandırılmış üzeri taraflarca paraflanmış CD/DVD ler 
- 673 ten 757 ye kadar numaralandırılmış fotoğraflar 
Şüphelinin Üsküdar  Selimiye Kışla Caddesi No:51/A Sayılı Hukuk Bürosunda; 
- Üzerinde power ibaresi bulunan bilgisayar kasasından elde edilen 1 adet Seagate 

marka 5JX4NGWE seri nolu 40 GB hard disk 
- Girişe göre karşıdaki kütüphanenin önünde bulunan bilgisayar kasasından elde edilen 

1 adet QUANTUM marka 324OATST32A013REV02-CA0F08 barkodlu hard disk 
-1’den 8’e kadar numaralandırılmış Şüpheli Müdafii Av. Osman Aydın ŞAHIN ile 

şüpheli eşi Semiha Gökçen BOYA tarafından paraflanmış 8 adet CD, 
-1 numarası verilen kırmızı renkli dosya içerisinde yine tarafımızdan 1 den 77 ye 

kadar numara verilen Cumok bilgi formları ile isim ve telefon numaralarının bulunduğu 
dokümanlar, 
 ÜST ARAMASINDAN: 

- (1) Adet Nokia marka 6300 model 353510/02/038/42/3 seri nolu cep telefonu  
- (1) Adet Nokia marka 1200 model 35290/02/424023/9 seri nolu cep telefonu  

 - (1) Adet Turkcell simkart 0532 281 54 54 PIN:1942  
- (1) Adet Turkcell simkart 0532 204 80 29 PIN:6848 
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 - (1) Adet T-MEMO 08.06 micro marka mini hafıza kartı (seri no 
MMBGRO2GUACA-NA DFB 180000 811 ) elde edilmiştir. 
 

İstanbul Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi Göztepe Mahallesi No:227/3 sayılı 
ikametinde elde edilen dokümanların incelenmesinde; 

 19-36 arası numaralandırılmış sayfalarda; “Değerli Dostlarımız İstanbul, 
23.06.2008…” ile başlayan giriş kısmında Namık Kemal Boya imzalı, ADD’nin 10. Olağan 
Genel Kurulu ile ilgili notların bulunduğu, devamında yazdığı değerlendirmelerin “Ulusal 
Kurtuluş Yolumuzda bir nebze olsun katkısının olacağı umuduyla…” ibaresiyle son 
bulmasının ardından değerlendirme kısmına geçildiği, yazının “Nasıl Yapacağız?” başlığıyla 
devam ettiği ve bu yazının içeriğinde; ülkenin ulusal kurtuluşunun önündeki en büyük engelin 
ABD, AB emperyalizmi ve bunların işbirlikçisi AKP iktidarı olduğunun, 2007 den beri 
gelişin olayların değerlendirildiği, 2007 ilkbaharındaki toplumsal direniş sonrasındaki baskın 
seçimlerin sonucu olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazasız atlatarak Çankaya’ya 
çıkarıldığını ve yargıdaki engeller olan YSK, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay’ı elde edip 
Anayasa Mahkemesini fethetmeye kalktıklarını, yasama üzerinde bir yürütme baskısı 
oluşturduklarını, üniversitelerdeki engeller ve YÖK’ü aşmak üzere olduklarını, kamuda 
eskiden beri etkin olan Cumhuriyetçi kadroları pasifize etme uğraşında olduklarını, bunu 
karşısında Cumhuriyetten yana olduğunu değerlendirdiği siyasi partiler arasında bir güç 
birliği olmadığını, halkın bu durum karşısında tutunacak dal aradığını ve bilinçsiz 
örgütlenmelere gittiğini, bunun için ulusalcı, aydınlanmacı kitle, meslek örgütlerini ve 
siyasal örgütleri birleştiren bir cephe oluşturarak halkı bunun etrafında birleştirmek 
gerektiğini, daha önce aynı durumun 1960 öncesinde yaşandığını ve kitlesel bir karşı 
koyuşla 27 Mayıs Devriminin gerçekleştirildiğini, halkın 2007 ilkbaharında toplumsal 
olarak ayaklandığını ve bu süreçte kendilerine düşen ödevi doğru yapıp yapmadıklarının 
sorgulanması gerektiğini, kendileri açısından Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine giden yolda 
elde edilebilecek beş sonuç olduğunu, ilk olarak düzenledikleri mitinglerle ve yargı 
kararlarıyla Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine etki edildiğini, ikinci olarak, AKP’ye rakip 
olabilecek ve onu tasfiye etmeye yanaşacak bir demokratik sol seçenek yok iken çabaları 
sonucu böyle bir oluşumun yani CHP-DSP seçim ittifakının sağlandığını fakat seçim 
sonuçlarının amaçladıkları şekilde gerçekleşmediğini, üçüncü olarak halkı aydınlanmacı 
tarzda örgütleyerek ABD=AKP formülü halka benimsetilerek AKP’nin tamamen TBMM 
dışında bırdakılmasını sağlamak olduğunun fakat bunun gerçekleşmediğinin, dördüncü 
olarak eğer elde edilebilseydi yeni ilerici siyasal iktidarın önüne, kitlelerin mitinglerde 
seslendirdikleri siyasal programı hükümet programına dönüştürme görevine başlatmaktı ki 
bunun mümkün olmadığını, kitle eylemlerinin yeniden yükseltilebileceğini, birleşik bir 
ulusal demokratik cepheyi gerçekleştirilebilir kılmaları durumunda yerel seçimlerde bu 
sonuca ulaşyılabileceği, çalışmalara devam edilerek gönençli yurttaşlardan oluşan bir ulusa 
dönüşebilme ivmesini yakalayabileceklerinin, kitlelerin bilimsel, akılcı bir şekilde 
örgütlenebilmesi durumunda hareketin örgütlülüğünü de, önderlerini de yaratabileceğini ve 
gerçek kalıcı olan beşinci sonuca ulaşılabileceğini, ADD Genel Kurulunun kitlesel 
eylemlerde eşgüdümü sağlayabilecek bir koordinasyona liderlik etme konusunda önemli bir 
fırsat olduğu, Ulusal Demokratik Cepheyi kurabilecek araç olan Kitle Hareketleri 
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Koordinasyon Merkezi’nin en kritik bölümünü dernekler, vakıflar vb. örgütlerin birbirini 
rakip olarak görmeyip ortak bir güç birliği oluşturmaları olduğu ve eşgüdümü sağlayacak 
kurumun, bu cepheli oluşturacak yapının ADD olduğunu, Dernekler Cephesi Meslek 
odaları cephsi, İşçi-Köylü Örgütleri Cephesi ile dev bir Ktle Hareketleri Kkoordinasyon 
mekanizması oluşturulacağı, bu mekanizmanın tüm eylemlerin yürütümünü üstlenerek 
sokağa önderlik edebileceğini, Ulusal Demokratik Cephe oluşturulacağını ve bu oluşumda 
ADD’nin öne çıkması gerektiğini belirtmiş, bu değerlendirmenin sonuna ayrı bir not 
düşülerek, değerlendirme içerisinde ÇYDD ye gönderme yapılmamasının sebebinin bu 
yapının kamusal erkle birlikte çalışma zorunluluğu ve çalışma alanının eğitim olması 
olduğunun, yoksa bu yapının dışta değerlendirilmediğinin belirtildiği görülmüş, devamında 
1 Temmuz 2008 tarihinde yapılan operasyonu Emperyalist Sivil darbe Girişimi olarak 
niteleyen CUMOK İstanbul bildirisinin bulunduğu, sonrasında “KİTLE 
HAREKETİ(MİTİNG) NASIL YAPILIR?” başlıklı, kitlelerin nasıl yönlendirileceği, nasıl 
amaç doğrultusunda ajite edileceğinin anlatıldığı, Mustafa Namık Kemal BOYA imzalı 
dokümanlar olduğu, 

189 ile 10.324 arası numaralandırılmış dokümanların incelemesinde; 

 3819 numaralı sayfada; namik.boya@gmail.com mail adresinden yapılan bir elektronik 
iletinin çıktısının bulunduğu, ileti içerisinde “ …2006 yılı içerisinde bölgelerinde yaptıkları 
çalışmalar ve bölge dışı katıldıkları eylemler, 2007 ilk dört ayı içerisinde düşündükleri 
eylemler, İstanbul’da konaklama problemleri, kaç kişiyle katılacakları…” şeklinde 2007 
Cumhurbaşkanlığı seçim süreci eylem planlamasının olduğu bir yazışma gerçekleştiği, 

 3046-3050 arası numaralandırılmış sayfalarda; Tuncay ÖZKAN imzalı “Ne 
Yapmalı?” başlıklı, tüm ulusal unsurların birlik olması, biz kaç kişiyiz, Kanaltürk gibi 
oluşumlara destek vermesi gerekliliği üzerine yazılmış metnin bulunduğu, 

 2786-2798 arası numaralandırılmış sayfalarda; Ulusa Çağrı başlıklı, Ne Yapmalı? 
ara başlıklı, Ulusal Hareket imzalı sonunda Emin GÜRSES, Sinan AYGÜN, Erol 
MANİSALI, İ. Y. H. isimleri yazılı olan dokümanların bulunduğu, içeriğinde zamanın aleyhte 
işlediğinin ve Kuvayı Milliye ruhuyla yeniden topyekun bir Milli Kurtuluş duyarlılığı 
stratejisi yaratılması gerektiğinin vurgulandığı, 

 2093-2094 arası numaralandırılmış sayfalarda; “Ulusa Çağrı” başlıklı, içeriğinde 
Türk Halkının dağınık ve toplumsal demokrasiden yoksun bırakıldığını, bu durumun milli 
ulusal bilinci köreltmeye yönelik olduğunu, Cumhuriyetin yarattığı, ulusal kültür bileşiminin 
devamlılığını ve etminliğini yitirdiğini, bu durumun tersine çevrilmesi gerektiğini, milletin 
içinde bulunduğu durum ve şartların gereklerini yerine getirecek kurum ve kuruluşların 
büyük ölçüde içerdin ele geçirilmiş olduğu, baskı altında bulundukları için görev yapamaz 
duruma düşürüldükleri, bu sebeple tamamen milli/ulusal hedefleri olan, her türlü baskıdan 
uzak milli bir heyete, milli bir merkeze ihtiyaç olduğu, zamanın Türkiye’nin aleyhine 
işlediği, bir an önce harekete geçilerek yeniden topyekün bir milli kurtuluş duyarlılığı 
yaratmanın zorunlu olduğu, bunun için birinci şartın bütün milli/ulusal kişi veya 
kurumların, aralarındaki bütün görüş ayrılıklarını geride bırakarak, bütün güçlerini 
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birleştirmeleri, bütün varlıklarını aynı noktada toplamaları gerekliliğinin vurgulandığı 
“Ulusal Hareket” imzalı doküman olduğu, 

 1038-1039 arası numaralandırılmış sayfalarda; “15/10/2007 Karar Kurulu” başlıklı, 
içeriğinde Biz kaç Kişiyiz isimli oluşuma üye olmayanların üye olmaları konusunda 
desteklenmeleri, 1039 ile numaralandırılan sayfada “TGB Eylemleri” başlıklı dokümanda 
TGB’ye destek verilmesi gerektiğinin belirtildiği,  

 Belediye-İş Sendikası ibareli “D.S.…” ile başlayıp “…Erol Mütercimler 2008 ve 
getirdikleri.” İle biten mavi renkli not defteri içerisinde; 

 Öğrenci yurtları ve izci kampları gibi girişimlerde bulunarak öğrencileri örgütlemek 
üzerine notların alındığı, “Şener Eruygur’la protokol yaptık.” Şeklinde notun bulunduğu 
görülmüştür. 

İstanbul Üsküdar Selimiye Kışla Caddesi No:51/A sayılı işyerinde elde edilen 
dokümanların incelenmesinde; 

1-32 arası numaralandırılmış sayfalarda; “Değerli Dostlarımız İstanbul, 
23.06.2008…” ile başlayan giriş kısmında Namık Kemal Boya imzalı, ADD’nin 10. Olağan 
Genel Kurulu ile ilgili notların bulunduğu, devamında yazdığı değerlendirmelerin “Ulusal 
Kurtuluş Yolumuzda bir nebze olsun katkısının olacağı umuduyla…” ibaresiyle son 
bulmasının ardından değerlendirme kısmına geçildiği, yazının “Nasıl Yapacağız?” başlığıyla 
devam ettiği ve bu yazının içeriğinde, ülkenin ulusal kurtuluşunun önündeki en büyük engelin 
ABD, AB emperyalizmi ve bunların işbirlikçisi AKP iktidarı olduğunun, 2007 den beri 
gelişin olayların değerlendirildiği, 2007 ilkbaharındaki toplumsal direniş sonrasındaki baskın 
seçimlerin sonucu olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazasız atlatarak Çankaya’ya 
çıkarıldığını ve yargıdaki engeller olan YSK, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay’ı elde edip 
Anayasa Mahkemesini fethetmeye kalktıklarını, yasama üzerinde bir yürütme baskısı 
oluşturduklarını, üniversitelerdeki engeller ve YÖK’ü aşmak üzere olduklarını, kamuda 
eskiden beri etkin olan Cumhuriyetçi kadroları pasifize etme uğraşında olduklarını, bunu 
karşısında Cumhuriyetten yana olduğunu değerlendirdiği siyasi partiler arasında  bir güç 
birliği olmadığını, halkın bu durum karşısında tutunacak dal aradığını ve bilinçsiz 
örgütlenmelere gittiğini, bunun için ulusalcı, aydınlanmacı kitle, meslek örgütlerini ve 
siyasal örgütleri birleştiren bir cephe oluşturarak halkı bunun etrafında birleştirmek 
gerektiğini, daha önce aynı durumun 1960 öncesinde yaşandığını ve kitlesel bir karşı 
koyuşla 27 Mayıs Devriminin gerçekliştirildiğini, halkın 2007 ilkbaharında toplumsal 
olarak ayaklandığını ve bu süreçte kendilerine düşen ödevi doğru yapıp yapmadıklarının 
sorgulanması gerektiğini, kendileri açısından Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine giden yolda 
elde edilebiecek beş sonuç olduğunu, ilk olarak düzenledikleri mitinglerle ve yargı 
kararlarıyla Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine etki edildiğini, ikinci olarak, AKP’ye rakip 
olabilecek  ve onu tasfiye etmeye yanaşacak bir demokratik sol seçenek yok iken çabaları 
sonucu böyle bir oluşumun yani CHP-DSP seçim ittifakının sağlandığını fakat seçim 
sonuçlarının amaçladıkları şekilde gerçekleşmediğini, üçüncü olarak halkı aydınlanmacı 
tarzda örgütleyerek ABD=AKP formülü halka benimsetilerek AKP’nin tamamen TBMM 
dışında bırdakılmasını sağlamak olduğunun fakat bunun gerçekleşmediğinin, dördüncü 
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olarak eğer elde edilebilseydi yeni ilerici siyasal iktidarın önüne, kitlelerin mitinglerde 
seslendirdikleri siyasal programı hükümet programına dönüştürme görevine başlatmaktı ki 
bunun mümkün olmadığını, kitle eylemlerinin yeniden yükseltilebileceğini, birleşik bir 
ulusal demokratik cepheyi gerçekleştirilebilir kılmaları durumunda yerel seçimlerde bu 
sonuca ulaşyılabileceği, çalışmalara devam edilerek gönençli yurttaşlardan oluşan bir ulusa 
dönüşebilme ivmesini yakalayabileceklerinin, kitlelerin bilimsel, akılcı bir şekilde 
örgütlenebilmesi durumunda hareketin örgütlülüğünü de, önderlerini de yaratabileceğini ve 
gerçek kalıcı olan beşinci sonuca ulaşılabileceğini, ADD Genel Kurulunun  kitlesel 
eylemlerde eşgüdümü sağlayabilecek bir koordinasyona liderlik etme konusunda önemli bir 
fırsat olduğu, Ulusal Demokratik Cepheyi kurabilecek araç olan Kitle Hareketleri 
Koordinasyon Merkezi’nin en kritik bölümünü dernekler, vakıflar vb. örgütlerin birbirini 
rakip olarak görmeyip ortak bir güç birliği oluşturmaları olduğu ve eşgüdümü sağlayacak 
kurumun , bu cepheli oluşturacak yapının ADD olduğunu, Dernekler Cephesi Meslek 
odaları cephsi, İşçi-Köylü Örgütleri Cephesi ile dev bir Ktle Hareketleri Kkoordinasyon 
mekanizması oluşturulacağı, bu mekanizmanın tüm eylemlerin yürütümünü üstlenerek 
sokağa önderlik edebileceğini, Ulusal Demokratik Cephe oluşturulacağını ve bu oluşumda 
ADD’nin öne çıkması gerektiğini belirtmiş, bu değerlendirmenin sonuna ayrı bir not 
düşülerek, değerlendirme içerisinde ÇYDD ye gönderme yapılmamasının sebebinin bu 
yapının kamusal erkle birlikte çalışma zorunluluğu ve çalışma alanının eğitim olması 
olduğunun, yoksa bu yapının dışta değerlendirilmediğinin belirtildiği görülmüş, devamında 
1 Temmuz 2008 tarihinde yapılan operasyonu Emperyalist Sivil darbe Girişimi olarak 
niteleyen CUMOK İstanbul bildirisinin bulunduğu, sonrasında “KİTLE 
HAREKETİ(MİTİNG) NASIL YAPILIR?” başlıklı, kitlelerin nasıl yönlendirileceği, nasıl 
amaç doğrultusunda ajite edileceğinin anlatıldığı, Mustafa Namık kemal Boya imzalı 
dokümanlar olduğu görülmüş, 

13 ile numaralandırılmış sayfada; “ Değerli Arkadaşlar, İstanbul, 12 Mart 2009…” 
ile başladığı, içeriğinde seçimlere giderken son onbeş günde durumu daha da lehimize 
çevirecek son bir müdahaleye gereksinim duyduklarını, verilecek toplu ilanlarla diğer örgütler 
çevresinde bir devinim yaratmayı hedeflediklerini, saflarında bir hava yaratmayı, ilgili sosyal 
sınıf ve katmanları, meslek örgütlerini, sendikaları, odaları, dernekleri ve yurttaşları 
örgütlemeyi önerdiklerini belirten “Namık Kemal Boya-CUMOK İstanbul Temsilcisi” imzalı 
doküman olduğu görülmüş, 

1-4 arası numaralandırılmış sayfalarda; “Cumhuriyet Devrimcilerine Çağrı…” 
başlığı altında bütün karşı devrim odaklarını, kaçak kuran kurslarını ve benzerlerini 
saptamaları ve gereğini yapmaları gerekliliğini, askerleri devreye sokup yan gelip yatma 
şeklinde değil, iktidarda yüzde 46.7 oyla duran karşı devrimci bir parti olduğunu, 
değiştirmeye çalıştıkları anayasanın bazı şeyleri yapmalarına engel olduğunu, dün 
beğenmedikleri anayasanın bugün gereksinim duydukları bazı maddelerinin olduğunu ve bu 
maddelerin karşı devrim odaklarını engellediğini, AKP’nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı 
olduğunun Anayasa Mankemesi’nde ezici çoğunlukla saptandığını, bu durumu pekiştirecek 
yeni delillerin toplanmasına katkı sunmaları gerektiğinin, öylesine çok delili ortaya koymaları 
durumunda cumhuriyet yandaşı savcıların bu delillerle üzerine düşeni yapabilmelerinin 
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sağlanmasını, görevlerini yaparken yalnız olmadıklarını bilmelerini sağlamalarını, bu işi 
sadece cumhuriyet savcılarının omuzlarına yüklememeleri gerektiğini, her il ve ilçede kaçak 
kuran kurslarını saptamalarını, binalarını, öğretmenlerini, kılık kıyafetlerini, yöneticilerinin ad 
ve soyadlarını, adreslerini, yasaya uymayan tutum ve davranışlarını ve eğitimini kanıtlayan 
delillleri toplamalarını, fotoğraflamalarını ve cumhuriyet savcılarına başvurmalarını, 
müracatlarını kendilerine göndermelerini ve ulusal basında destekleme faaliyetini kendilerinin 
yürüteceklerini, çocuklara cumhuriyet devrimi karşıtı fikir ve dünya görüşü aşılayan bütün 
görevliler aleyhine dilekçeler vermelerini ileten metin olduğu ve metnin altında Namık Kemal 
Boya- Türkiye CUMOK Eşgüdüm Sorumlusu imzasının bulunduğu görülmüştür. 

 

c-Telefon Görüşmeleri: 
Tape no: 5636 09.04.2009 tarihinde saat:13.59’da MEHMET ile yapmış olduğu 

telefon görüşmesinden özetle; … MEHMET’ in “Abi merhaba Türkiye Gençlik 
Birliğinden MEHMET ben nasılsın? ”… “Sağol abi iyilik bizden de, abi yarın saat on iki 
buçukta(12:30) Yıldız Teknik Üniversitesi önünde bir açıklama olacak, buraya da sizi 
davet etmek istiyorum müsait misiniz? ”… “Evet, abi bu üniversitede ki çatışmalar 
kavgalar, yani bir provokasyon ortamı yaratılıyor şuanda üniversitelerde, ”…“Sivil 
toplum kuruluşlarının buna yönelik üniversitelerde huzurun, gençliğin birliğinin, 
tekrardan seksen öncesine dönülmemesi, gençliğin fikirlerinin, birliğinin korunması 
vesaire, ” dediği, … 

Tape no: 5638 10.04.2009 tarihinde saat:15.38’de GÜLŞEN ile yapmış olduğu 
telefon görüşmesinden özetle; … NAMIK KEMAL’ in “Altıyol da bu ATİLLA İLHAN 
Kültür merkezinin de yenisi açıl dı ya”… “Orada M. İ.Ç.nın birşeyi var ıı sunuşu 
kahvaltılı bir toplantı yapıyoruz orda” dediği, NAMIK KEMAL’in “Yani TGB liler 
yapıyor bizde katılıyoruz haberiniz olsun” dediği, GÜLŞEN’in “TGB dediğiniz kim ” 
dediği, NAMIK KEMAL’in “Türkiye gençlik birliği varya hani bu ADNAN lar falan” 
dediği, GÜLŞEN’in “ Ha ha ha Türkiye ge anladım anladım” dediği, NAMIK KEMAL’in “ 
Ha genç çocuklar onlara destek verelim diye gidelim dedik bizde” dediği, GÜLŞEN’in 
“Analdım saat onbirde” dediği, …  

Tape No: 7031 14.06.2008 tarihinde saat: 16.04’ de Adnan TÜRKKAN ile Namık 
Kemal arasında geçen görüşmede özetle; NAMIK KEMAL’in “Alo” dediği, ADNAN’ın 
“Merhabalar Namık Kemal bey” dediği, NAMIK KEMAL’in “Merhaba Adnancım ne 
yaptınız dün” … “ O Üniversitede bişeyler yapmışınız herhalde” dediği, ADNAN’ın 
“Nasıl” dediği, NAMIK KEMAL’in “Üniversiteye gittiniz mi dün” dediği, ADNAN’ın 
“Tabi tabi dün oraya gittik izledi arkadaşlan yani ben kütüphanede olduğum için 
gidemedim” dediği, NAMIK KEMAL’in “Tamam” dediği, ADNAN’ın “Tezle ilgili bi 
çalışmam vardı ama şöyle oldu yani baştan başladı zaten o ikinci Cumhuriyetçilerin 
hepsi ordalar eee şeyin sonlarına doğru bi kaç kişi işte böyle bugün 68 li olmak ee 
Ergenekonculara karşı olmaktır Ergenekoncuları istemiyoruz bu salonda vesayire 
deyince ordan bizim TGB li arkadaşlar karşı çıktılar vesayire bide forum yapıyoruz 
dediler herkes isim yazdırdı felan bizim arkadaşlara ... söz vermediler” dediği, NAMIK 
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KEMAL’in “Anladım” dediği, ADNAN’ın “Hatta Evrensel kendi gaztesi .. kendileri 
yazmış Evren .. böyle söz vermedik onlara falan filan diye” … “İşte olayı getirip böyle 
Ergenekoncu vesayire filan deyince Oral C. ta bıravo falan filan deyince bizimkiler 
direk Oral Ç. ı hedef alan bişey yaptılar yani ayağa kalktılar atıyorum ki 68 tam 
bağımsızlıktır 68 li Emperyalizme karşı olmaktır siz ikinci Cumhuriyetçisiniz Avrupa 
Birliğini savunuyosunuz Almanya dan fonlar alıyosunuz vesayire diyerek” dediği, 
NAMIK KEMAL’in “ İyi demişler” dediği, ADNAN’ın “İyi bişey oldu böyle orda 
programı yarıda kesmek sorunda kaldılar yani” dediği, NAMIK KEMAL’in “He iyi güzel” 
dediği, ADNAN’ın “Güzel Radikal” dediği, NAMIK KEMAL’in “Güzel” dediği, 
ADNAN’ın “Radikal de şeyapmış bazı şeyleri yanlış çıkmış yani bu rektöre karşı ... falan 
diye tam öyle değil yani şey Radikal de doğru şey var yani orda eee” dediği, NAMIK 
KEMAL’in “Seni anladım” dediği, ADNAN’ın “Haber var bütün gazetelerde var nerdeyse 
yani o iyi oldu bikere şey çok iyi bitane basın mensubu onun görüntüsünü ben size bi ara 
izletecem O.Ç. ların tam bi falsosu basın mensubu soruyo diyoki içerdeki Atatürk çü 
öğrencilere neden izin vermediniz diyo şeyolup benim benimle ilgili değil diyo olay 
uzaklaşmaya çalışıyo mensub tekrar şeyapiyo basın mensubu tekrar şeyapıyor telev 
kameraya diyoki söz vermediniz neden Atatürk çü öğrencilere söz vermeme gereği duydunuz 
vesayire diye git kardeşim benle ilgili değil falan filan dedi içerdeki Atatürk çü öğrenciler sizi 
Avrupa Birlikçi olmakla eleştiriyolar dedi döndü mikrofonu elinden aldı adamın kolunu büktü 
falan böyle kameramanın” … “Kamera kayıtta kayıtta tabi o sıra” dediği, NAMIK 
KEMAL’in “Güzel” dediği, ADNAN’ın “O. bey bu mu sizin basın özgürlüğünüz ... bu 
kadar mı falan dilo böyle çok şey bi görüntüsü yani tam böyle” dediği, NAMIK 
KEMAL’in “Çok iyi” dediği, ADNAN’ın “Şey bi görüntü yani öyle bi etkinlik oldu orda 
çok boş bi etkinlikti yani 68 alınıyo böyle Deniz GEZMİŞ ler felan nostaljik yapıyolar 
yani tamam” dediği, NAMIK KEMAL’in “ He işte anladım tamam zaten fotograflara 
baktım” … “ Ne 68 le ne Anti Emperyalizmle alakası kalmamış bisürü şey fosil” dediği, 
ADNAN’ın “Evet yani” … “Boz bozkurtluk oldu ben tam öyle bişey bilmiyodum ama oda 
ordaydı yani ” dediği, NAMIK KEMAL’in “Bozkurtun artık şeyi ne diyelim zihinsel olarak 
şeyi yok felç geçirdi ya” … “Yani ona artık şey olarak kabul edemiyorum ben ” … “Cezai ve 
hukuki ehliyeti tartışmalı” dediği, ADNAN’ın “ Evet bide bitane daha şey vardı galiba bu 
... şeylerde de konuşmacı olan bi D. Mustafa D. oda aslında şey bi oda ordaydı ama” 
dediği, NAMIK KEMAL’in “O orayı orayı dağıtacam diye gitti ama ne yaptı 
bilmiyorum ne konuştu izleyebildiler mi acaba” dediği, ADNAN’ın “Yani yani olumsuz bi 
konuşma yapmadı galiba tam bilmiyorum ama sadece şey demiş galiba o eee 68 liyi Kemalist 
gibi göstermeye çalışıyolar biz Kemalist değil sosyalistiz ee Atatürkü severiz ama 
Kemalist değil Sosyalistiz yani öyle bi konuşma yapmış arkadaşlardan edindiğim bilgiye 
göre” … “Yani neticede maz o o gün şeyi onların yapmak istediği şeyi biraz ensonunda 
dağıttık orayı ve” dediği, NAMIK KEMAL’in “Evet onları gölgeye aldı... ” dediği, 
ADNAN’ın “Yani yarıda bırakmak zorunda kaldılar” dediği, NAMIK KEMAL’in “Anladım 
sana bişey soracam bu” … “Eee Pazartesi günü için 16 Haziran la ilgili bi toplantı yapılıyo 
mu şuanda şeyde varmı öyle programda bişey” dediği, ADNAN’ın “ Yok Kültür 
Merkezinde dimi yok öyle bişey yok” …  NAMIK KEMAL’in “Sen öyle bişey olacak 
demiştin de hani bu” dediği, ADNAN’ın “Yani sordular sonra tekrar dönmediler yani bikaç 
kere daha şeyaptım dönmediler sonra” dediği, NAMIK KEMAL’in “Anladım” dediği, 
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ADNAN’ın “Bende siz öyle deyince çok üstelemedim yani ordan sonra” dediği, NAMIK 
KEMAL’in “İyi yaptın bencede bunlar resmen tam şeydeler yani bizim bizim 
egemenliğimizle ilgili bi problem var ve bu başka yerlerden kaynaklanıyor o kadar söyleyim 
sana” … “Yakın zamanda bi hesaplaşma olacak bu aralarda öyle” dediği, ADNAN’ın “Ama 
yazık yani ... birbirimize üstünlük şey yapması felan çok kötü ” dediği, NAMIK KEMAL’in 
“Ya bunlar bunlar bunun çoğu bunun şey saftorik bişeyden haberli değil Adnan ama bitanesi 
var bitanesi var o resmen herhalde biyerlerden şey alıyor benim yazdığım bi yazı var 
yani aydınlık ulusal kanal işçi partisi Cumhuriyet bunların hepsi operasyona uğruyor 
da CMUK operasyona uğramayacak ha diye bir yazı gönderdim arkadaşlara yani 
burda da bi operasyon var ” dediği, ADNAN’ın “Hı hı hı hı” dediği, NAMIK KEMAL’in 
“ Buda bunun bi parçası bunu böyle değerlendirmek gerekiyo tamam” dediği, ADNAN’ın “ 
Doğru doğru doğru” dediği, NAMIK KEMAL’in “Tamam Adnancım teşekkür ederim 
bilgiler için” dediği, ADNAN’ın “Oldu oldu görüşmek üzere” dediği, …  

 

Diğer Şahısların Vermiş Olduğu İfadeler ve isminin geçtiği telefon görüşmeleri : 

Soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Adnan TÜRKKAN isimli şahsın 
04.07.2008 tarihli emniyet beyanında “14.06.2008 günü Saat:16:04 de Namık KEMAL isimli 
şahıs ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak “Görüşmeyi yaptığı Namık KEMAL isimli 
şahsın kim olduğu, Üniversitede yaşanan olayla ilgili olarak kendisinden bilgi almasının 
nedeninin ne olduğu sorulduğunda; Cevaben: “Görüşmeyi yaptığı şahsın Namık Kemal 
BOYA olduğunu, 68’liler Birliği Vakfında Yönetici olduğunu, Şahıs ile çeşitli panellerde ve 
konferanslarda görüşmelerinin olduğunu, Kendisi ile TGB’lilerin veya 68‘liler Vakfının 
etkinlikleri hakkında görüştüklerini, Şahıs ile arasında bunun dışında her hangi bir ilişki 
olmadığını, Şahsın her hangi bir illegal yapılanma içerisinde olup olmadığını bilmediğini,” 
Görüşmede “ikinci Cumhuriyetçilerin hepsi ordalar” sözü ile neyi kastettiği sorulduğunda 
Cevaben; “1968 yılında öğrencilik yapmış, öğrenci eylemlerinin içerisinde bulunmuş, 
bağımsız Türkiye için mücadele etmiş ancak şu an Atatürk düşmanı olmuş kişilerden 
bahsettiğini, İstanbul Üniversitesinde yapılan 1968 yılında yapılan üniversite işgalinin yıl 
dönümü nedeni ile yapılan bir toplantı olduğunu, Toplantıyı kimin düzenlediğini bilmediğini, 
Ancak Oral Ç. isimli şahsın toplantıda olduğunu gördüğünü, daha sonra kendisinin bu 
toplantıdan ayrıldığını, teziyle ilgili olan çalışmalarından dolayı ayrıldığını, toplantıda neler 
yaşandığını sonradan öğrendiğini,” Yapmış olduğu telefon görüşmesinde “sonlarına doğru bi 
kaç kişi işte böyle bugün 68 li olmak ee Ergenekonculara karşı olmaktır Ergenekoncuları 
istemiyoruz bu salonda vesayire deyince ordan bizim TGB li arkadaşlar karşı çıktılar” derken 
neyi kastettiği sorulduğunda Cevaben: “Kendisinin toplantının başında salondan ayrıldığını, 
Arkadaşlarının kendisine anlattıklarını kendisinin de Namık Kemal BOYA isimli şahsa 
aktardığını, Daha sonra görüşmüş olduğu TGB’li arkadaşlarının kendisine konuyu anlattığını, 
kendisine salonda yapılan toplantıda yasa dışı örgüt temsilcilerinin “68 li olmak ergenekona 
karşı olmaktır” dediklerini söylediğini,” Görüşmede “Ergenekoncuları istemiyoruz bu salonda 
vesayire deyince ordan bizim TGB li arkadaşlar karşı çıktılar” dediği, TGB’li arkadaşlarının 
neden Ergenekonculara salonda Ergenekoncuları istemeyen şahısların bağırması üzerine karşı 
çıktığı, TGB’li arkadaşların Ergenekoncuları savunmakta mıdır?” şeklinde sorulduğunda 
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Cevaben; “Kendisinin salonda yaşanan olayları arkadaşı olan şahsa telefonda açıkladığını, 
Bu salonda yaşanan olaylardan kendisinin bilgisi olmadığını, kendisinin sadece arkadaşlarının 
kendisine aktardıklarını görüşmede anlattığını, Zaten telefon görüşmesinin başında salondan 
tezi için ayrıldığını, Arkadaşlarım diye bahsettiği şahısların neden Ergenekonculara karşı olan 
şahıslara tepki gösterdiklerini bilmediğini,beyan etmiştir. 

Hakkında kamu davası açılan Doğu PERİNÇEK isimli şahsın 23.03.2008 tarihli 
emniyet beyanında “13.02.2008 günü saat:17.51 de Erkan ÖNSEL ve Merdan ASLANLAR 
isimli şahısla yaptığı telefon görüşmesinde özetle; … “Doğu PERİNÇEK:Kim kim gittiniz 
siz?” … “Merdan ASLANLAR:Gelişmeler son derece önemli Ben vardım işte CUMOK’tan 
Mennan diye bir arkadaş vardı Namık Kemal’in, Namık Kemal BOYA.. o gönderdi onu, o 
seçti onu. Böyle bir kadro. Bir de ADD’den tabi o çok.. -onu konuşuyorum şimdi Erkanla- Ali 
Ercan var şimdi biliyorsunuz.” Şeklindeki görüşmede isminin geçtiği; 

Hakkında kamu davası açılan Erol MANİSA isimli şahsın “İstanbul ili Beşiktaş İlçesi 
Levent Mahallesi Sümbül Sokak No:3 sayılı ikametinden elde edilen dokümanlardan “e.m 
telefon İstanbul Kültür ve sanat vakfı” ibareli ibareli rehber içerisinde “Bed. Dalan, İlhan 
Selçuk “Denktaş, “Derviş Eroğlu “Kemal Alemdaroğlu (Rektör) “Kemal Yavuz “NAMIK K. 
BOYA “Şener Paşa “Sevgi Erenol “Sinan Aygün “Şener Paşa (Müfit albay)” “Tuncay 
ÖZKAN  “Vedat Yenerer (Habertürk) “Yök Başkanı (Kemal Gürüz) isimli şahısların iletişim 
bilgilerinin olduğu anlaşılmıştır. 
 Soruşturma kapsamında göz altına alınan şahısların; Telefon, SIM kart, Ajanda ve 
Dijital verilerinden elde edilen rehber bilgileri alınan kararlar doğrultusunda şahısların 
birbirleri ile irtibatlarının sağlanabilmesi amacıyla (İ2 Analyst’s Notebook Version 6.0 
Serial No:118450) cihaz ve lisanslı programı ile karşılaştırılması yapılmış ve şahıslara ait 
olan numaralar sorgulanmış, aşağıda ismi yazılı şahsın birbirleri ile irtibatları çıkartılmış. 
İnceleme neticesinde Mustafa Namık Kemal BOYA isimli şahsın; 

 

-Nokia marka 1200 model (IMEI:352901/02/424023/9) seri nolu cep telefonu 

-5322815454 numaralı (0704080042012) seri nolu Turkcell sim kart 

-Nokıa marka 6300 model (IMEI:353510/02/038142/3) seri nolu cep telefonu       

-5322048029 numaralı (0704250106662) seri nolu Turkcell sim kart 
incelenmesinde; 

Mustafa Namık Kemal BOYA’ya ait olan telefon ve sim kart rehber bilgisinde daha 
önce gözaltına alınan şahıslardan; Adnan TÜRKKAN’a ait (539603....)  numarası ve 
Mustafa Ali BALBAY’a ait (533318....) numarasının kayıtlı olduğu, 

Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şahıslara ait telefon ve 
sim kart rehber bilgilerinde yapılan sorgulamada;         

 Emcet OLCAYTU’ya ait olan (535496....) numaranın rehber bilgisinde ve Erol 
MÜTERCİMLER’e ait olan Sony Ericsson Marka K750İ Model 
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(IMEI:35785000992299-5-08) numaralı cep telefonu rehber bilgisinde; Mustafa Namık 
Kemal BOYA’ya ait olan (5322815....) numarasının kayıtlı olduğu, 

Erol MÜTERCİMLER’e ait olan Sony Ericsson Marka K750İ Model 
(IMEI:35785000992299-5-08) numaralı cep telefonu rehber bilgisinde ve Hüseyin Vural 
VURAL’a ait olan Nokıa marka 3230 model (IMEİ:355399/00/539704/4) seri nolu cep 
telefonu ve 05366117990 numaralı (0401270146923) seri nolu Turkcell hazırkart rehber 
bilgisinde; Mustafa Namık Kemal BOYA’ya ait olan (532204....)numarasının kayıtlı olduğu, 

Mustafa Ali BALBAY’a ait olan Nokia Marka N73 Model 
IM:357651/01/194917/8 numaralı cep telefonu ve 0533318.... numaralı (0601160493299) 
seri numaralı Tukrcell sim Plus sim kart rehber bilgisinde mesaj bilgisinin olduğu 
belirlenmiştir. 

Hakkında kamu davası açılan Hasan Ataman YILDIRIM isimli şahsın İstanbul ili 
Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi, Libade Cad. Soyak Sitesi 24.blok d/437 sayılı adresinden 
elde edilen “Samsung_0469J1FW223287_40GB\xls” içeriğinde yer alan “14-04-07Miting 
Yürütme Kurulu” isimli Excel belgesi içeriğinde “AD–SOYAD:Namık Kemal BOYA; 
KURUM:CUMOK Türkiye Eşgüdüm; ADRESİ:Bağdat C.251/3            Göztepe/İst.; 
TELEFON: 216 -.... BELGEÇ:216-368....; CEP TEL:532 2048...; E-POSTA: namik. Boya @ 
gmail. com” şeklinde isminin geçtiği; 

Hakkında kamu davası açılan İlyas ÇINAR isimli şahsın İstanbul ili Maltepe ilçesi 
Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi Gülyalı Sokak Damgacı Apartmanı A Blok No:8 Daire:8 
sayılı adresinden elde edilen “43 Nolu Disket” ve “Seagate 4MT1ZWGS 160GB/doc” 
içeriklerinde yer alan “E-MAIL” isimli word belgesi içeriğinde “TELEFON VE E.POSTA” 
başlığı altında “Namık Kemal BOYA- namikboya@ttnet.net.tr-0-532-281....” şeklinde isminin 
geçtiği; 
       

  Hakkında kamu davası açılan Selim Utku GÜMRÜKÇÜ isimli şahsın İzmir ili 
Egekent Mahallesi 8831. Sokak Aydınlar Apt. No:63/18 sayılı adresinden elde edilen 
“Seagate_5JVHPVPA_80GB” içeriğinde yer alan “Isparta_program_1_” isimli Word belgesi 
içeriğinde “Süleyman Demirel Üniversitesi- Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi 
(Cumok Desteğinde) Türkiye İttifakı- 3 : Isparta Buluşması” ana başlığı altında “Dr. Doğu 
PERİNÇEK, Prof. Dr. Kemal ALEMDAROĞLU, Sinan AYGÜN, Mustafa BALBAY, Ferit 
İLSEVER” gibi soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan şahıslarında aralarında 
bulunduğu listede “Basın – Yayın Temsilcilerinin Konuşmaları:” alt başlığı altında “Av. 
Namık Kemal BOYA CUMOK Türkiye Eşgüdüm Sorumlusu” şeklinde isminin geçtiği; 

Hakkında kamu davası açılan Mehmet Şener ERUYGUR’dan (ADD Genel Merkezi) 
elde edilen 13 No’lu Cd içeriğinde yer alan “ubh faks” isimli “GİZLİ” ibareli Powerpoint 
sunusunun 21 slaydında “İ.Ü. Mezunları Derneği Namık BOYA’ nın üyelere gönderdiği e-
posta” başlığı altında “E-postada;  68’liler Birliği Vakfı Yürütme Kurulunun üyesi Devrimci 
yazar Rasih Nuri İLERİ’nin oğlu Suphi İLERİ’nin vefatı ve cenaze namazının 05.02.2004 
günü kılınacağı bildirilmektedir.” Şeklinde isminin geçtiği; 
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Hakkında kamu davası açılan Tunç AKKOÇ isimli şahsın İstanbul ili Kadıköy ilçesi 
Bostancı Mahallesi Bahçeleregiden 2.Yol Sokak No:19/13 sayılı adresinden elde edilen 
“Samsung_S12DJ9DP801399_160GB”  içeriğinde yer alan  “Bütün liste” isimli Excel belgesi 
içeriğinin 1354. Sırasında “İSİM: Namık Kemal; SOYADI: Boya; MESLEK: Avukat; 
İLÇE:Kadıköy; TELEFON:368 .... / 0532 281 .....” şeklinde isminin geçtiği; 

Hakkında kamu davası açılan Doğu PERİNÇEK’ten (İşçi Partisi Ankara 2 No’lu 
torba) elde edilen 10 numaralı disket içeriğinde yer alan “TEL REHBERİ ve DİGER 
KURUMLAR” isimli Excel belgesi içeriğinde “TEL DEF” isimli sekmede “4450” sayılı 
bölümde “NAMIK KEMAL BOYA   (532) 281 ....” şeklinde isminin geçtiği;yine “4451” 
sayılı bölümde “NAMIK KEMAL BOYA (68'liler Bir.Vak.Kur.Baş)    (216) 336 ....   (212) 
414-....   (532) 281 ....” şeklinde isminin geçtiği; 

Doğu PERİNÇEK’ten (İşçi Partisi Ankara Genel Merkez) elde edilen MAXTOR 
marka, seri numarası E186FQKE olan bilgisayar hard diski içeriğinde 29.05.2008 tarihli 
inceleme ve değerlendirme raporuna göre “TGB_ye_destek_verenler.xls” isimli bir Excel 
dosyası olduğu; bahse konu Excel dosyası içeriğinde “TGB'ye Destek Veren Kişiler” başlığı 
altında “46.” sırada “Namık Kemal Boya (CUMOK Sözcüsü, 68’liler Birliği Vakfı Genel 
Sekreteri)” şeklinde isminin geçtiği; 

           Hakkında kamu davası açılan Erkut ERSOY isimli şahsın Düzce ili Esentepe Mahallesi 
Kalıcı Konutlar 11.Bölge 119 Ada F1-2 Blok Daire:14 sayılı adresinden elde edilen 
“JetFlash SN 12665517340547 256MB\xls” içeriğinde yer alan “_İSTİHBARAT - GENEL 
- 1 -30.01.2008” ve “İSTİHBARAT - GENEL - 1 - 30.01.2008” isimli Excel belgelerinin 
içeriklerinin aynı olduğu ve içeriklerinde “YERLİ POSTA-3” isimli sekmede “45672” ve 
“45673” numaralı bölümlerinde “namikkboya@yahoo.com” şeklinde isminin geçtiği; 

 Yine “YERLİ POSTA-4” isimli sekmede “2189” sayılı bölümde 
“namikboya@ttnet.net.tr    TÜRK ÇEŞİTLİ - TTNET.NET.TR” şeklinde isminin geçtiği; 
yine “13733” sayılı bölümde “namik.boya@gmail.com” şeklinde isminin geçtiği; yine “13734” 
sayılı bölümde “namik.boya@gmail.com” şeklinde isminin geçtiği;yine “13736” sayılı 
bölümde “namikkboya@yahoo.com” şeklinde isminin geçtiği;yine “18514” sayılı bölümde 
“namikkboya@yahoo.com” şeklinde isminin geçtiği; 

Yine aynı sayılı adresinden elde edilen “Samsung 160GB SN 
S08HJ1WL900019\xls” içeriğinde yer alan “Eski Üye Listesi Eklenecek !!!” isimli Excel 
belgesi içeriğinde “654: namikkboya@yahoo.com” şeklinde isminin geçtiği;  

Yine aynı harddisk içeriğinde yer alan  “İSTİHBARAT - 10.02.2006” isimli Excel 
belgesi içeriğinde “YERLİ E-POSTALAR - 1” isimli sekmede “47914” sayılı bölümde 
“namikboya@ttnet.net.tr TÜRK ÇEŞİTLİ - TTNET.NET.TR” şeklinde isminin geçtiği;  

Hakkında kamu davası açılan Ufuk AKKAYA isimli şahsın İstanbul ili Beyoğlu İlçesi 
Kadı Mehmet Mahallesi Yeniçeşme Sokak Birlik Apartmanı No:18 Daire:7 sayılı adresinden 
elde edilen “WD_WCASU0401635_500 gb\xls” içeriğinde yer alan “Havuz” isimli Excel 
belgesi içeriğinde “İSTANBUL” isimli sekmede “1088” sayılı bölümde “B: İSİM: Namık 
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Kemal; SOYADI: Boya; MESLEK: Avukat; İLÇE: Kadıköy; TELEFON: 368 31 10 / 0532 
281 54 54 - 0532 204 80 29” şeklinde isminin geçtiği anlaşılmıştır.  

Soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Hüseyin Vural VURAL isimli şahsın 
İstanbul ili Kadıköy ilçesi Fenerbahçe mahallesi Cengiz Topel Sokak Çıpa Apartmanı no:7/2  
sayılı adresinden elde edilen dokümanlardan 548 nolu sayfada “26.04.2007 tarihli Çağlayan 
Mitingi Düzenleme Komitesi Alan ve Güvenlik Sorumlusu Namık Kemal BOYA isimli 
şahsın “yurdunu ve ulusunu özünden çok seven cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, 29 Nisan 2007 
günü Çağlayan’da Cumhuriyet mitingine katılacak değerli yurttaşlarımız” şeklinde başlayıp 
“bu önemli devrimci görevi başarıyla gerçekleştirebilmemiz için Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşlığı kimliği onur duyarak taşıyan bizlere düşün ödevi  uygulama ilke ve yöntemlerini 
aşağıda belirtiyor; bunlara özenle uyularak yakalanacak başarının birçok yeni olgularının 
önünü açaçağı bilincini paylaşarak gereğini önemli rica ediyoruz” şeklinde biten yazıda 
isminin geçtiği; 

Soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Ahmet Tuncay ÖZKAN isimli şahsın 
İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Halkalı Dereboyu Caddesi No:14 sayılı yerde bulunan 
depodan elde edilen 2 Numaralı Koli İçerisindeki Belgelerden EK-(16) olarak kayıt altına 
alınan “Kırmızı renkli 27 sayısı ile numaralandırılmış ajanda”nın içeriğinde “Av Namık 
Kemol BOYA 0532 204 ...., Namik.boya@gmail.com” şeklinde isminin geçtiği; 

Hakkında kamu davası açılan Erol MANİSA isimli şahsın İstanbul ili Beşiktaş İlçesi 
Levent Mahallesi Sümbül Sokak No:3 sayılı ikametinden elde edilen Dokümanlardan “2006” 
ibareli beyaz renkli telefon fihristi (mini ajanda)” içerisinde; “28 Mayıs bölümünde “Cumok, 
İst, Kahvaltı, Namık Boya” şeklinde isminin geçtiği; yine aynı sayılı adresten elde edilen 
“2008” ibareli mini ajanda” içerisinde “1 Haziran” bölümünde “Namık Kemal Boya Marina” 
şeklinde isminin geçtiği; yine aynı sayılı adresten elde edilen “e.m telefon İstanbul Kültür ve 
sanat vakfı” ibareli ibareli rehber” içerisinde, “KL” bölümünün arka tarafında “NAMIK K. 
BOYA 532 204....” şeklinde isminin geçtiği belirlenmiştir. 

 

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI : 

2 nolu medyaya ait inceleme sonucu: 
 “ULUSAL GÜÇ BİRLİĞİ m.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 3 

sayfadan ibaret,“ULUSAL GÜÇ BİRLİĞİ BİRİNCİ ULUSAL KONGRESİ” başlıklı, söz 
konusu belge içerisinde; 

 “Bütün ulusalcı ve yurtseverler; ulusal birlik ve beraberliği oluşturarak; İşbirlikçi 
mandacılığa, küresel köleliğe ve gizli sömürüye karşı direnerek, çoğulcu, katılımcı, eşitlikçi, 
özgürlükçü, öz benliğini yitirmemiş çağdaş medeniyetin tam bağımsız demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti için yeniden kurtuluşu hedefleyen Ulusal Güç Birliği Platformunu oluşturmak 
üzere 1 ve 2 Mart 2003 günlerinde saat:10:00’da Ankara Ticaret Odası salonunda Birinci 
Ulusal Kongrenin toplanmasına karar vermişlerdir.”  

“KESİNLEŞEN BİRİNCİ ULUSAL KONGRE KATILIMCILARI”  
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“Demokratik Kitle örgütleri 

1-Ulusal Güç Birliği, Milli Kuvvetler Hareketi 

2-Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk 

3-…….. 

4-68.Liler Birliği Vakfı 

5-Kemalist Atılım Birliği 

6-Cumhuriyetci Gençlik Platformu 

7-Denet Der 

8-Mukavemet Grubu 

9-Töre Dergisi 

10-Burdur A.D.D. 

11-Kayseri Türk Ocağı şubesi 

12-Hukukun Üstünlüğü Derneği”  

Şeklinde beyanların yer aldığı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının isimlerinin liste 
halinde kaydedildiği,  “Gerçek Kişiler:” başlığı altında, sanıklar Sinan Aygün ve Birol 
Başaran’ ın,  “11 OCAK Cumartesi günü İstanbul Ulusal Kurultay Toplantısına katılan 
Kişiler” başlığı altında da, “Birol Başaran” ın da aralarında bulunduğu birçok şahsın 
isimlerinin yer aldığı listenin bulunduğu görülmüştür. 

“3 MART 2005 ÇALIŞMALARI1.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 
03.03.2005 tarihinde The Marmara Oteli – Taksim’ de düzenlenen "DEVRİM 
YASALARININ 81.YIL KUTLAMASI" konulu panelde sanık Mustafa BALBAY’ ın, 
ADD Genel Merkezi tarafından Beşiktaş Evlendirme Salonu’ nda düzenlenen “3 MART 
YASALARI VE CUMHURİYETİMİZ” konulu panelde de sanık İlhan SELÇUK’ un 
katılımcı olarak yer alacağı belirtilen, “Değerli Arkadaşlarımız,” hitabıyla başlayıp, 
“BÜTÜN CUMOKLAR GÖREV BAŞINA...” ibareleriyle sona eren 02.03.2005 tarihli, 
bir sayfadan ibaret bir belge olduğu görülmüştür. 

“CUMOK  25-26 AĞUSTOS YAZI NAMIK BOYA GAZETEYE KISA3.doc” 
isimli MSword dosyası incelendiğinde; 

26 Ağustos 2005 tarihinde düzenlenen panelde, soruşturmaya konu olan Mustafa 
Balbay, Erol Mütercimler, Ferit İlsever ve Namık Kemal Boya’ nın katılımcı olarak yer aldığı 
belirtilen belge olduğu görülmüştür. 

 “İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 2006s.doc” isimli dosya incelendiğinde; 6 sayfadan 
ibaret MsWord dosyası olduğu, 07-08-09 NİSAN 2006 tarihlerinde, “İZMİR İKTİSAT 
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KONGRESİ 2006” adı altında düzenlenen etkinliklerde, katılımcı olarak soruşturma 
kapsamında göz altına alınan İlhan SELÇUK, Erol MANİSA, Tuncay ÖZKAN, Sinan 
AYGÜN ve Erol MÜTERCİMLER isimlerinin kayıtlı olduğu  görülmüştür. 

, “GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA 2007 ve TÜRKİYE’ ye GETİRECEKLERİ” 
konulu toplantıya sanık Erol Mütercimler’ in konuk olarak katılacağı ifade edilen 1 sayfadan 
ibaret belge olduğu görülmüştür. 

 “YENİ MİLİS KOPYA.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 15 sayfadan 
ibaret, “SESAR” antetli, Haziran 2004 tarihli, “YENİ”MİLİS” (Çözülme sürecine akıllı 
direniş için; kanın son damlasından önce beynin son hücresine kadar mücadele gereği)” 
başlıklı söz konusu belge içerisinde; 

Ülkenin globalleşme süreci adı altında içerisine sokulduğu duruma ayak uyduramadığı, 
bütün kurumların bu durum karşısında strateji üretemediği, bu duruma farkında 
olanlardan milisleşme eğiliminde olanların metodolojilerini değiştirmedikleri sürece 
sistemin bir parçası olacaklarının belirtildiği, önemli olanın milisleşmenin nasıl olması 
gerektiğinin anlatıldığı görülmüştür.  

Raporda devamla; 

“ülkenin uzun soluklu, uzun perspektifli, nefesini iyi ayarlayan bir “milis”e ihtiyaç 
olduğu, kurulacak yapının; “güç birliği” değil, “güç ağı” prensibi üzerinden dağınık olarak 
kurulması gerektiğinden, bu yapının “liderlik” mekanizmasının da kendine özgü olması 
gerektiği, sözkonusu altyapının hiyerarşik değil, heterarşik bir liderlik mekanizmasına ihtiyacı 
olacağı vurgulandığı, sözkonusu heterarşik liderlik mekanizması ile koordineli olarak 
vatanperverlerin üstlenecekleri görevlere göre aşağıdaki kategorilere ayrılması gerektiği” 

Belirtilmiştir. Bunların; 

Bilgi Milisi: Çevrelerindeki bilgi akışını ülke yararına izleyen, değerlendiren ve 
gerektiğinde kullanan kişiler, 

Teknoloji Milisi: Dünyadaki teknolojik gelişmeleri ayrıntılı şekilde takip eden, 
teknolojinin uygulama alanları ve çapı konusunda bilgili; alternatif ve muadil teknolojilerin 
nasıl üretilebileceği konusunda öngörü sahibi olan kişiler, 

Sosyal Milis: Sosyal ilişkileri kuvvetli, girdiği mekana uyumlu, makro hedefler 
doğrultusunda ilişki ağları kuran ve derinleştiren bir anlayışla hareket ederek, bu ilişki ağını 
yöneten kişiler, 

Sermaye Milisi: Klasik kar-zarar güdülerinden arınmış bir şekilde, ülkenin üretim 
altyapısının ülkenin geleceği için yeniden kurulması adına sermaye koalisyonları kuran bir 
vizyona sahip kişiler, 

Operatif Milis: Mücadele piramidinin en işlevsel fakat aynı zamanda en tehlikeli 
kısmını oluştrdukları ve bütün diğer milislerin çalışmaları sonucunda, gerektiği takdirde, 
hareket edecek ve sonuç alacak unsurlar olduğu belirtilmiştir. 



	   325	  

 “Sayın Türkan Saylan.docx” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan 
ibaret, Namık Kemal Boya adıyla Türkan SAYLAN’ a hitaben yazılmış, 

“Sayın Türkan Saylan, 

ÇYDD Genel Başkanı, 

İstanbul .                                                                        İstanbul, 
09.08.2007 

Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi  ve Şubeleri yıllardır en yakın 
dayanışma ve güçbirliğini kolkola sürdürdüğümüz en önemli  ulusalcı aydınlanmacı 
mücadele kuruluşlarımızdan biridir .2007 yılında başarılanlarda da şüphesiz en büyük 
rollerden biri de ÇYDD'ye düşmüştür. Ancak bugün,  22 Temmuz 2007 seçimlerindeki 
olumsuz sonuçların doğurduğu havayı kırmak;  mücadelede gereken etkinliği yaratabilmek 
ve arkadaşlarımızı yeniden seferber etmek zorunluluğu ile karşıkarşıya olduğumuz da çok 
açıktır. 

Bu konu, zorlayıcı koşullar gereği zamana bırakılamaz.Çünkü gündem sürekli 
gelişmekte ve karşıdevrim ataklarını sürdürmektedir. 

Bu konuda somut bir eylem önerimiz vardır: 26 Ağustos 2007 Pazar günü Afyon 
Kocatepe'de yapılan resmi törene uygun düşen bir eylemin diğer dost kuruluşlarla birlikte 
yapılmasının gerekli olduğu düşüncesini Sizlerle paylaşmak isteriz. 

Diğer Kuruluşların sadece kendi kendilerine yapacakları  eylemin dışında ve olabilirse  
onlarla da birleşerek gerçekleştirilebilecek bir  öneri sunduğumuzu ve genele hitap ettiğini; 
Bu çağrının  iki ana Muhatabının ÇYDD ve ADD olduğunu Cumhuriyet Okurlarının 
Kocatepe'ye  her yıl olduğu gibi bu yıl da çıkacaklarını ayrıca bilgilerinize sunarız. 

Önerimizi uygun görüyorsanız, ivedi olarak olayın birlikte örgütlenmesi için gerekli 
görüşmeleri yapmak üzere harekete geçmeye hazır olduğumuzu saygı  ile bilgilerinize 
sunarız. 

 

Türkiye Cumok Eşgüdüm Yürütme Kurulu Sorumlusu 

İstanbul Cumok Koordinatörü 

Namık Kemal Boya”  şeklinde beyanlar içeren bir belge olduğu görülmüştür. 

“_4 AĞUSTOS 2008 BALBAY ANKCUM 003.jpg” “_4 AĞUSTOS 2008 BALBAY 
ANKCUM 002.jpg” ve “_4 AĞUSTOS 2008 BALBAY ANKCUM 006.jpg” isimli resim 
dosyaları incelendiğinde; soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Balbay ile Namık 
Kemal Boya’ nın birlikte yer aldıkları resimler olduğu görülmüştür. 
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“_3 TEMMUZ 2008 GÖZALTILAR devamı 034.jpg” isimli dosyalar incelendiğinde; 
soruşturmaya konu olan Namık Kemal Boya ile Adnan Türkkan’ ın birlikte yer aldıkları 
resimler olduğu görülmüştür. 

“MENEMEN MİTİNGİ 23.12.2007 028.jpg” ve “24 ARALIK MENEMEN 0432.jpg” 
isimli resim dosyaları incelendiğinde; Namık Kemal Boya ile Tuncay Özkan’ ın birlikte yer 
aldıkları fotoğraflar olduğu görülmüştür. 

“IMG_2994.JPG” ve “IMG_2982.JPG” isimli dosyalar incelendiğinde; sanıklar 
Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Doğu Perinçek, Kemal Alemdaroğlu ve İlhan Selçuk’ un 
resimlerinin, İşçi Partisi veya TGB yazılı pankartların, Namık Kemal Boya ile bazı şahısların 
birlikte yer aldığı resim dosyaları olduğu görülmüştür. 

“_02112008378.jpg” “29-30 KASIM 08 KIŞ-BEYKOZ 065.jpg” ve “2006-01-22 
047.jpg” isimli resim dosyaları incelendiğinde; sanık Erol Mütercimler’ in değişik ortamlarda 
çekilmiş fotoğraflarının olduğu görülmüştür. 

“02112008393.jpg” “29-30 KASIM 08 KIŞ-BEYKOZ 061.jpg” ve “2006-01-22 
030.jpg” isimli resim dosyaları incelendiğinde; Erol Mütercimler ile  Namık Kemal Boya’ nın 
birlikte yer aldıkları fotoğraflar olduğu görülmüştür. 

“_CUMOK 7 MAYIS 2008 MKM 040.jpg” isimli resim dosyası incelendiğinde; 
soruşturmaya konu olan Kemal Alemdaroğlu ile Namık Kemal Boya’ nın birlikte yer aldıkları 
fotoğraf olduğu görülmüştür. 

“_CUMOK 25 MAYIS 2008  PAPALİNA-ÇANTA 050.jpg” isimli resim dosyası 
incelendiğinde; soruşturmaya konu olan Erol Manisalı’ nın yer aldığı fotoğraf olduğu 
görülmüştür. 

“24 ARALIK MENEMEN 051.jpg” “24 ARALIK MENEMEN 052.jpg” “24 
ARALIK MENEMEN 062.jpg” “24 ARALIK MENEMEN 065.jpg” “24 ARALIK 
MENEMEN 0661.jpg” isimli resim dosyaları incelendiğinde; soruşturmaya konu olan Şener 
ERUYGUR ile Tuncay ÖZKAN’ ın birlikte yer aldıkları mitinglere ait çekilen fotoğrafların 
olduğu görülmüştür. 

“Resim 019.jpg” isimli resim dosyası incelendiğinde; soruşturmaya konu olan İlhan 
Selçuk ile Namık Kemal Boya’ nın birlikte çekilmiş bir fotoğraf olduğu görülmüştür. 

“İP-DOĞU P.-T.İÇLİ -  ALEV C.  - MKM - 30.09.07 034.avi” ve “PICT9021.AVI” 
isimli video dosyaları incelendiğinde; sanıklar Doğu Perinçek ile Kemal Alemdaroğlu’ nun 
konuşmacı olarak katıldıkları bir toplantının 02 dakika 24 saniyelik görüntü kaydı olduğu 
görülmüştür. 

Eml 

“Re [Derviş].eml” isimli dosya incelendiğinde; 27 Eylül 2002 tarihli, 
gulerkomurcu@usa.net adresinden, namikboya@ttnet.net.tr adresine gönderilen söz konusu e 
posta içerisinde;  
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“varliginizi hissetmek cok guzel, daima layik olma cabasindayim...” 

Saygilarimla 

guler KOMURCU” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 

\[turkiyevedunya] IMF ve AB-D politikalarının sonucu_ %11_5 işsizlik, yemek 
bulamayan üniversite öğrencileri!.eml” 

\[turkiyevedunya] JEO - KRİTİK ÖZEL - İKONİK TERÖR döneminde 
ULUSLARASI KOLONİ Yaratma Sanatı - Açık İstihbarat.eml” 

\[turkiyevedunya] PAŞA ÇOCUKLARI; PAŞA GAZETECİLERİ ve KAPILAR 
- Behiç Gürcihan.eml” 

\[turkiyevedunya] SOROS SÜLÜKLERİNİN BOL UYUŞTURUCULU 
_HOLLANDA SANDVİÇİ_ ( KAPALI Şebekeler Üzerinden AÇIK TOPLUM 
Finansmanı) - Behiç Gürcihan.eml” 

\[turkiyevedunya] Tesadufun boylesi mi, ABD'ye sadik olmak mi_.eml” 

\[turkiyevedunya] ''TSK ve MGK'nin Görevi ve 'Sorumluluğu'___'' - Attila 
İlhan.eml” 

\[turkiyevedunya] Türkiye yedi düvele teslimiyet bayrağı çekti! Vatanımız devlet 
ve hükümet izniyle işgal ediliyor!.eml” 

\[turkiyevedunya] Türkiye, Barzani ve Talabani'yi; Barzani ve Talabani'de 
PKK'yı besliyor!.eml” 

\[turkiyevedunya] 'Türk'ü NATO'ya Tutsak Ettiler - Atilla İlhan.eml” 

 \[turkiyevedunya] Yazılmayanları yazmaya devam ediyoruz - Jeo-Kritik.eml” 

 “68yönetim6.dbx” isimli e-posta ileti dosyası içerisinde yer alan; 

\DOĞU PPERİNÇEK YENİ YIL MESAJI.eml” 

 “2007 EKİM.dbx” isimli e-posta ileti dosyası içerisinde yer alan; 

\[netbul] ___ YA DA BÜYÜK DEVLET ADAMI HAYATÝ YAZICI, KAOSU 
SONLANDIRMAK ÝÇÝN NE YAPIYOR_!.eml” 

 “AYVALIK1.dbx” isimli e-posta ileti dosyası içerisinde yer alan; 

\Fw_ ADD çalışmaları.eml” 

 “BİRİKMİŞ7.dbx” isimli e-posta ileti dosyası içerisinde yer alan; 

\[washingtonhaber] Suç Üstü Yakalandýnýz [SESAR].eml” 
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\PKK'NIN ENVANTERİNDEKİ SİLAHLAR VE GERİLLA FAALİYETLERİ - 
ÖZEL DOSYA -.eml” 

 “ŞAHİNKAYA.dbx” isimli e-posta ileti dosyası içerisinde yer alan; 

\RECEP TAYYİP ERDOĞAN İSTİFA EDEREK SİYASETİ BIRAKIYOR 
MU_.eml” 

 “BİRİKMİŞ3.dbx” isimli e-posta ileti dosyası içerisinde yer alan; 

2\[GrupTurk]  Fw_ ERDOĞAN VE DOĞAN MEDYASI.eml” 

 “HAZİRAN 2007.dbx” isimli e-posta ileti dosyası içerisinde yer alan; 

\SEVÝNSÝNLER.eml” 

isimli dosyalar incelendiğinde; soruşturmaya konu olan; HAYRULLLAH MAHMUD, 
EMCET OLCAYTU, VURAL VURAL, ATAMAN YILDIRIM, ASUMAN ÖZDEMİR,  
ADNAN TÜRKKAN, GÖKHAN ECEVİT, GÜLER KÖMÜRCÜ, GÜLSEVEN YAŞER, 
SİNAN AYGÜN, DOĞU PERİNÇEK, İLYAS ÇINAR isimli şahıslar ve SESAR, ÖZEL 
BÜRO DSS, İşçi Partisi, Açık İstihbarat, isimli kuruluş veya gruplar tarafından gönderilen 
ya da kendilerine gönderilmiş e-posta dosyaları olduğu görülmüştür. 

 “2007 EKİM.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan;  

“ANAYASA BİLDİRGESİ İMZAYA AÇILDI !!!.eml” isimli e-posta ileti dosyası 
incelendiğinde; 31 Ekim 2007 tarihli, İşçi Partisi Soma İlçe Başkanlığı ipsoma@gmail.com 
adresinden gönderilen söz konusu e-posta içerisinde; 

“MİLLÎ ANAYASA BİLDİRGESİ” başlıklı ve 29 Ekim 2007 tarihli bir yazıya yer 
verildiği, aynı yazının e-posta ekinde bulunan “anayasa bildirge 29 ekim son.doc” isimli 
MsWord dosyası içerisinde de yer aldığı, söz konusu yazı içeriğinde; 

“Büyük Türk Milleti'ne ve Dünya Kamuoyuna, 

Aşağıda imzaları bulunan bizler, 

ABD-AB güdümlü ...................... yönetiminin, yeni Anayasa tertibiyle, Atatürk 
Devrimi'nin son kalelerini de yıkmaya kalkıştığını ve ülkemizi iç ve dış çatışmalara 
sürüklediğini saptıyor ve ilan ediyoruz:” 

“Bizler, Türkiye'nin vatansever aydınları, Atatürk Devrimi'nin yılmaz neferleri ve halk 
önderleri olarak, "vazifeye atılmak için, içinde bulunduğumuz vaziyetin imkân ve 
şartlarından" kaynaklanan zorlukları göğüslemeye ve milletimize borçlu olduğumuz görevleri 
yerine getirmeye kararlıyız. 

Bütün aydınlarımızı ve halk önderlerini milletimizi ayağa kaldırmak için, Millî 
Anayasa Bildirgesi'ni imzalamaya ve elden ele bütün yurttaşlarımıza ulaştırmaya 
çağırıyoruz. 
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Emperyalistler, milletimizi yeni bir destan yazmaya mecbur bırakmaktadırlar. O destan 
yazılacaktır ve bitiminde kendilerini bekleyen sonuçlara katlanacaklardır. 

Bu bildiri seçkin şahsiyetlerin imzalarıyla komu oyuna ve basına açıklanacaktır. Sizin 
de imzanızın yer almasını isterseniz lütfen aşağıdaki irtibat telefonuna bilgi veriniz.  

O.A. USMER İzmir Başkanı" 

“Condoleezza RÝCE Cuma Günü Ýstanbul'da, Hak Ettigi Cevabi Vermeye Davet 
Ediyoruz!.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 31 Ekim 2007 tarihli, 
adnanturkkan1@yahoo.com adresinden, turkiyegenclikbirligi@gmail.com adresine gönderilen söz 
konusu e-posta içeriğinde; “Adnan Türkkan Türkiye Genclik Birligi Genel Başkanı” adıyla 
yazılmış, 

“Lutfen cevrenize iletiniz. tesekkurler. ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza RİCE 
Cuma Günü İstanbul'da, Hak Ettigi Cevabi Vermeye Davet Ediyoruz! 2 Kasım Cuma 
saat 14:00’te DOLMABAHÇE’ BULUŞUYORUZ!” şeklinde beyanlarla başlayan bir 
yazının yer aldığı, e-posta ekinde bulunan “rice afis.jpg” isimli resim dosyasının, dönemin 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ‘ ın İstanbul’ da bulunduğu 
esnada gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemin afişi olduğu ve “yurduma alcaklarý 
ugratma.doc” isimli MSword dosyasının da bu eylemle ilgili beyanlar içeren belge olduğu 
görülmüştür. 

“Genclik, TGB Onderliginde Ayaga Kalkti, istanbul'da Tarihi Eylem 
www_tgb_org_tr.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 30 Ekim 2007 tarihli, 
adnanturkkan1@gmail.com adresinden, turkiyegenclikbirligi@gmail.com adresine gönderilen 
bahse konu e-posta içeriğinde; 

“TGB Önderliğinde Gençlik Ayağa Kalktı! 

İSTANBUL'DA TARİHİ EYLEM 

Terörü lanetleme eylemleri hız kesmiyor. Yurt genelinde teröre karşı gençliği harekete 
geçiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Çarşamba günü Marmara Üniversitesi'nde yaptığı 
eylemden sonra bugünde (26 Ekim) YTÜ ve İÜ'nde eylem yaptı. 

Ataturk'un Cocuklari Gorev Basinda olduklarini kanitladilar.” şeklinde beyanların yer 
aldığı, e-posta ekinde bulunan “Tarihi eylem.doc” isimli MSword dosyasında, İstanbul’ da 
Türkiye Gençlik Birliği’nce gerçekleştirilen eylemlerle ilgili bilgiler verildiği, “3085.jpg” 
“3187.jpg” “3294.jpg” “3335.jpg” “3421.jpg” “3540.jpg” “3569.jpg” “3576.jpg” 
“3632.jpg” “3639.jpg” “3665.jpg” “3705.jpg” ve “3771.jpg” isimli resim dosyalarının da 
bahse konu eylemlere ait resimler olduğu görülmüştür. 

E-posta ekinde bulunan “GENELGE 2007.doc” isimli MSword dosyası içeriğinde 
“M. Şener ERUYGUR Orgeneral Genel Başkan“ adıyla yazılmış, “ADD İL / İLÇE / 
BELDE ŞUBE BAŞKANLIKLARINA“ başlığıyla başlayan bir genelgenin kayıtlı olduğu  
görülmüştür. 
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“Fwd_ 14 NİSAN HAZIRLIKLARI.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 
21 Mart 2007 tarihli, cumokturkiye@gmail.com adresinden, namik.boya@gmail.com ve 
namik68boya@gmail.com adreslerine gönderilmiş bir e-posta olduğu, söz konusu e-posta 
içerisinde; 

“Sayın N. S., 

31 Mart 2007 İstanbul çalışmalarımızı Meslek Odaları çevresinde sürdürüyoruz. 

14 Nisan İçin, 7 -18 Mart tarihleri arasında yaptığımız; Gemlik, Bursa, Bandırma, 
Balıkesir, Gönen, Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Soma, Akhisar, Karacabey Milas, Bodrum, 
Muğla, Datça, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye toplantılarında; çağrı ve uyarıları sürdürdük. 
İnternet dünyasında hızla yayılan 15 Nisan Ankara Anıtkabir çağrısı sizin çağrınız 
gündeme gelmediği, propaganda ayağı  eksik olduğu için dallandı ve bir saptırmaya 
dönüştür. Buna karşı; Cumhuriyet Gazetesi ve diğer basında ilanlar vermeyi; Kanaltürk ve 
Ulusal Kanal da yayın yapmayı deneyecek misiniz Aksi halde gerçekten bazı bireyler kalkıp 
15 Nisanı yeğleyecekler. Buna karşı bugün bir çağrıyı Cumok geneline gönderdik. Fırsatınız 
olursa  telefonla bir görüşmerk isterim. 

Sayın Eruygur ile görüşme konusunda haber bekliyorum. 

Saygı ve dostlukla, 

Namık Boya”  şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

“BİRİKMİŞ7.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan;  

 “[turkiyevedunya] GELECEKTE BİR 4 TEMMUZ TÜRK MİLLETİ ADINA BİR 
KAYIT YAPILACAK - Behiç Gürcihan.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 05 
Temmuz 2005 tarihli, acikistihbarat@gmail.com adresinden gönderilen söz konusu e-posta 
içeriğinde; “GELECEKTE BİR 4 TEMMUZ TÜRK MİLLETİ ADINA BİR KAYIT 
YAPILACAK” başlıklı ve www.acikistihbarat.com isimli internet sitesinde, Behiç Gürcihan 
(Kıvanç Değirmenli) adıyla yazılmış, 

“4 Temmuz'un aynı zamanda 11 askerimizin başına çuval geçirildiği gün olduğunu 
görmeniz mümkün değil. 

4 Temmuz'dan daha vahim bir gün vardır ki; 

O da 4 Temmuz'dan sonra; bu skandalın intikamının alınmadığı her 
gündür...”şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

“[turkiyevedunya] Kürtçü Mafya - Sermaye Ataðý ve Barzani Ailesinin 
Zenginliði.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde, 23 Ağustos 2005 tarihli, 
vatansever_2023@yahoo.com adresinden, birçok e-posta adresine gönderilmiş olan bahse konu 
e-posta içerisinde; “BARZANİ AİLESİNİN ZENGİNLİĞİ” başlıklı sanık Vedat 
YENERER adıyla yazılmış yazının yer aldığı görülmüştür. 
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“Kuv_Vatanaihanetinbelgesimiolurmus[1].eml” isimli e-posta ileti dosyası 
incelendiğinde; 07 Kasım 2005 tarihli, namikboya@ttnet.net.tr  adresinden gönderilen bahse 
konu e-posta ieçriğinde; “VATANA İHANETİN BELGESİ Mİ OLURMUŞ?” başlıklı, 

“Devletlerin çözüldüğü bir dönemden geçiyoruz. 

Bu dönemi devletimizi, milletimizi ve vatanımızı bölerek değil yeniden reorganize 
ederek, yeniden birlik olarak ve yeniden Misak-ı Milli’yi teslim ve teyid ederek geçirmeliyiz.  

Devletimiz, AKP’nin elinde kalırsa çözülüşü, talanı ve satışı kaçınılmaz olacaktır. 

Onun için hiç kimse demokrasi edebiyatı yaparak Vatanın satışını, talanını ve 
devletin çözülüşünün tamamlanması için zaman kazanma hesabı yapmasın. 

Unutulmasın ki, biz bu ülkenin sağduyusuyuz, sağduyulu insanlarıyız ve demokrasiye en 
çok biz ihtiyaç duyarız. Ancak demokrasi bir grubun işgali ile tekelci bir vaziyet kazanırsa 
yine demokrasi için Anayasa’yı kullanarak “normalleşmeyi” teklif ederiz. Ve gerekli 
süreçlere dahil oluruz. 

Olayların olduğunda Başbakan konuşmuyor. Gündem değiştiğinde konuşan Başbakan 
değil, sıcağı sıcağına konuşmasını bekliyoruz. 

Saygılar, 

SESAR 

Ekleyen Yazar: Bekir Öztürk” şeklinde ifadeler bulunan bir yazının bulunduğu 
görülmüştür. 

 “BOYA ÖZEL.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan;  

“DOĞU PERİNÇEK'TEN.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 10 Ocak 
2004 tarihli, dperincek@ip.org.tr adresinden, namikboya@ttnet.net.tr e-posta adresine gönderilen 
söz konusu e posta içerisinde; 

“Değerli Namık Kemal Boya Arkadaş, 

Tehdit doğru tahlil ediliyor. Ancak hiçbir örgüt yok gibi bir sonuca varılmış, yanlış. İşçi 
Partisi var ve İşçi Partisi, 1919 yılındaki Müdafaai Hukuk teşkilatından daha tecrübeli, daha 
birikimlidir. İşçi Partisinin yerine ondan daha yetenekli bir öncü yaratma eşiği aşılmıştır. 
Doğru olan, partiye katılmak ve sizin de belirttiğiniz gibi cephenin inşasına devam 
etmektir. Milli güçlerin birleştirilmesi de sıfırdan başlamayacak. 

Halk hareketi konusunda 1919 ile bugün arasındaki karşılaştırma da yanlış. Bugün halk 
hareketi o günden daha geri değil. Üstelik daha birikimli bir halk var. Kanımca sorun, öncü 
konumunda bulunanlarda düğümleniyor. Somut olarak Türkiye'nin ileri birikiminin önemli 
bir kesiminin İşçi Partisi'nin çevresinde durup, partileşme konusunda gereken adımı 
atmamasında. Ve o kesim, sürekli sızlanıyor ve halktan yakınıyor. Kendisi ise dernekçilik 
yapıyor, iktidar mücadelesinin biricik örgütsel biçimi olan partili mücadeleye girmiyor. 
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Öncülük sorumluluğunu yerine getirmek için önce halk hareketi beklemek çok yanlış. 
Halk hareketi var. Son yılın işçi hareketi, memur hareketi, cumhuriyet yürüyüşleri, vb, halk 
hareketi var. Mesele, bu halk hareketine kumanda yeteneğini güçlendirmektedir; o halk 
hareketini devrimci siyasal zeminlere çekebilmektedir. O da, İşçi Partisi'ni güçlendirmekle 
olur. 

Bu yazımı değer bulursan sakla ve birkaç sene sonra bir daha oku. Türkiye'nin 
bugün iki kıymetli varlığı bulunmaktadır, daha doğrusu yerine başkasının ikkame etme 
şansımızın bulunmadığı iki varlığı: Biri siyasal öncüsüdür, İşçi Partisi'dir. İkincisi de, 
silahlı gücüdür, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bu ikisinin yerine yenisini bulamazsınız, 
yenisini koyamazsınız. İşçi Partisi'nin birikimini yeniden yaratabilmek için, tarihi geriye 
sarmanız gerekir. Bırakalım 1960 sonrasını yeniden yaşamayı, bugün İşçi Partisi'nin 
birikimini yaratabilmek için 1919 sonrasının birikimini yeniden yaratmak gerekir. Çünkü 
dayandığı tecrübe oralara kadar uzanır. tarihi geriye sarıp yeniden başlayamayacağınıza 
göre, o birikime katılmanız gerekir. zaten o birikimin bir parçasısınız, ama siyasal olmayan 
bir parçası. Yani ırmaktan ayrı küçük bir mecra bulmuş, dere gibi akıyor, ırmağa katılmazsa 
kuruyup gidecek. 

Bunları anlamak istemezseniz, dönüp dönüp hep aynı noktaya gelirsiniz. Sizler, 
tıkandığınız noktayı aşmak durumundasınız. Kocaman adamlarsınız ve hep bildiğiniz 
konulardır, ama partisiz durursunuz. Siz partili olmadınız diye, parti yok değildir. Olmaması 
zaten hayata, tarihe, her şeye aykırıdır. Siz önce partiyi değil, kendinizi eleştireceksiniz, ben 
niçin partili değilim sorusunu soracaksınız. Bunu kavramazsanız, hep bugün bulunduğunuz 
konumda ümitsizlik yaymaya devam edeceksiniz. Sizi öncü içinde yer almaya, İşçi Partisi'ne 
üye olmaya davet edioyorum. 

Gözlerinden öperim aziz kardeşim. 10 Ocak 2004. 

Ayrıca tartıştığınız konuyu ilgilendiren iki yazımı ataşlı olarak yolluyorum. Doğu 
Perinçek” şeklinde beyanlar bulunan bir e-posta olduğu görülmüştür. 

E-posta ekinde yer alan “DP_MANİSALI.doc” isimli MsWord dosyası içeriğinde de; 

“TEORİ DERGİSİNE 

Doğu Perinçek 

Emperyalist -Küresel sistemin mafyalaşması 

- Erol Manisalı’nın “Kapitalizmin yeni aşaması” tahlili üzerine görüşler ve tezler- 

Değerli dostum Erol Manisalı’nın iyi bir okuyucusuyum. Emperyalist-kapitalist 
sistemdeki gelişmeleri ve Türkiye’nin sistemle ilişkilerini tahlil eden kitapları birbiri peşi sıra  
yayımlandı. Bu eserler, ülkemizde teorik inşa düzleminde ortaya konan az sayıdaki ürün 
arasındaki yerlerini aldılar. Umut edilirdi ki, Manisalı’nın tezleri tartışılsın. Bu yazı belki bir 
başlangıç olabilir. 
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Erol Manisalı’nın 2002 yılında yayımlanan Türkiye-Avrupa İlişkilerinde ‘Sessiz Darbe’ 
ve Dünyada ve Türkiye’de Büyük Sermaye başlıklı kitapları ile yeni çıkan Kapitalizmin Temel 
İçgüdüsü adlı kitabı, birbirini bütünleyen bir üçlü oluşturdu. Sonuncudan birinciye doğru 
okumak, kurulan teoriyi anlamak açısından daha verimli olur. 

Bu yazıda, Manisalı’nın 2000’li yıllardaki emperyalist-kapitalist sistem üzerine tahlilini 
tartışacak ve görüşlerimizi açıklayacağız.” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 “CUMOK TÜRKİYE EŞG.YÜ.KU..dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası 
içerisinde yer alan;  

“28 SUBAT BELGELERI.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 05 Eylül 
2007 tarihli, Murat Tepebaşılı kamuoyu@gmail.com adresinden, anastasmumsatsana@gmial.com 
adresine gönderilmiş bir e-posta olduğu, ekinde yer alan “untitled-2.jpg” “untitled-3.jpg” 
“untitled-4.jpg” “untitled-5.jpg” isimli 4 adet resim dosyalarında da; Milli Güvenlik 
Kurulunun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı “GİZLİ” damgalı kararı ve eklerinin yer aldığı 
görülmüştür. 

“RE_ 26 AĞUSTOS 2007 PAZAR AFYON KOCATEPE.eml” isimli e-posta ileti 
dosyası incelendiğinde; 09 Ağustos 2007 tarihli, Dursun Ali Ercan daercan@hotmail.com 
adresinden, namik.boya@gmail.com adresine gönderilmiş bir e-posta olduğu, içeriğinde; 

“Sayın Şener Eruygur, 

ADD Genel Başkanı, 

Ankara.                                                                              İstanbul, 
09.08.2007 

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi  yıllardır en yakın dayanışma ve 
güçbirliğini kolkola sürdürdüğümüz en önemli  ulusalcı mücadele kuruluşumuzdur.2007 
yılında başarılanlarda da şüphesiz en büyük rol ADD'ye düşmüştür. Ancak bugün,  22 
Temmuz 2007 seçimlerindeki olumsuz sonuçların doğurduğu havayı kırmak;  mücadelede 
gereken etkinliği yaratabilmek ve arkadaşlarımızı yeniden seferber etmek zorunluluğu ile 
karşıkarşıya olduğumuz da çok açıktır. 

Bu konu, zorlayıcı koşullar gereği zamana bırakılamaz.Çünkü gündem sürekli 
gelişmekte ve karşıdevrim ataklarını sürdürmektedir. 

Bu konuda somut bir eylem önerimiz vardır: 26 Ağustos 2007 Pazar günü Afyon 
Kocatepe'de yapılan resmi törene uygun düşen bir eylemin diğer dost kuruluşlarla birlikte 
yapılmasının gerekli olduğu düşüncesini Sizlerle paylaşmak isteriz. 

ADD gençliğinin yapacağı geleneksel eylemin dışında bir  öneri sunduğumuzu ve 
genele hitap ettiğini; Cumhuriyet Okurlarının Kocatepe'ye  her yıl olduğu gibi bu yıl da 
çıkacaklarını ayrıca not etmek isteriz. 
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Önerimizi uygun görüyorsanız, ivedi olarak olayın birlikte örgütlenmesi için gerekli 
görüşmeleri yapmak üzere harekete geçmeye hazır olduğumuzu saygı  ile bilgilerinize 
sunarız. 

Türkiye Cumok Eşgüdüm Yürütme Kurulu Sorumlusu 

İstanbul Cumok Koordinatörü 

Namık Kemal Boya” şeklinde beyanların bulunduğu görülmüştür. 

“Gönderilmiş Öğeler16.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan;  

“Fw_ 9 Eylül 2004 İzmir Ulusal Bağımsızlık Konferansı.eml” isimli e-posta ileti 
dosyası incelendiğinde; 05 Eylül 2005 tarihli, namikboya@ttnet.net.tr e-posta adresinden, 
dperincek@ip.org.tr adresine gönderilen söz konusu e posta içerisinde; 

 

 “Sayın Doğu Perinçek, 

İP Genel Başkanı,  

ANKARA.                                                                   
           İstanbul, 05.09.2005 

25-26 Ağustos da Kocatepe de düzenlenen etkinlikler,  7 Eylül de Salihli ve 8 Eylül de 
Denizli'de 9 Eylül de de İzmir de yapılacak Ulusal Bağımsızlık Konferansı ile sürecektir 

Konferansa ait metin ve çağrı ektedir. 

İzmir de Sabancı Kültür Merkezinde 9 Eylül Cuma Günü 14.00 de gerçekleşecek olan 
bu Konferans'ta Ulusal Bağımsızlık konusunda duyarlılığını yakından bildiğimiz Sayın  Genel 
Başkan'ın veya  önerdiği bir arkadaşımızın İşçi Partisi'ni temsil etmesini önemli 
gördüğümüzü bildirirken, Partrinizden bir yetkili Konuşmacının belirlenerek tarafımıza 
mümkün olduğunca erken bildirilmesini saygı ile dileriz. 

Cumhuriyet Okurları(CUMOK) 

Türkiye Koordinatörü 

Namık Kemal Boya” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 

“Fw_ AFYON KOCATEPE.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 27 
Ağustos 2005 tarihli, namikboya@ttnet.net.tr adresinden, Mustafa Balbay 
ankcum@cumhuriyet.com.tr adresine gönderilen söz konusu e posta içerisinde;  

“Sayın Mustafa Balbay, 

Cumhuriyet Ankara Bürosu Sorumlusu, 
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Ankara. 

 

Değerli Dostlumuz,                 İstanbul, 
27.08.2005 

Afyon Karahisar ve Kocatepe de düzenlenen, AKÜ Rektörlüğünün, yüzlerce Cumok, 
ADD üyelerinin ve diğer ulusalcı duruş içindeki  kişi ve kuruluşların  ortak eyleminin 
Gazetemizde yer almaması ve başka bir eylemin yüceltilmesi karşısında duyduğumuz  kaygı 
ve tepkiyi Gazetemize iletmek zorunda kalmaktan doğan üzüntümüzü olayı bizzat yaşayan 
sizle de paylaşmak gereğini duymaktayız. 

Bu çarşamba çıkacak olan Söz Okurun köşesinin  bu eyleme ayrılması isteğimizi 
Gazetemize ileteceğiz.”şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

“ULUSAL BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜ PROGRAM1.eml” isimli e-posta ileti 
dosyası incelendiğinde; 01 Ağustos 2005 tarihli, namikboya@ttnet.net.tr adresinden, 
cydd@cydd.org.tr adresine gönderilen söz konusu e posta içerisinde; 

“Sayın  Prof. Dr. Türkan Saylan, 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 

Sayın Genel Başkanlığı.     İstanbul, 30.07.2005 

Konu     :   26 Ağustos - 9 Eylül 2005 tarihleri arasında yapılacak 

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü ve Konferansı etkinlikleri. 

Emperyalizmin yeni yüzü küreselleşmenin müttefikleri olan içerde ılımlı yüzlü islamcı 
iktidar ve yandaşı siyasal irticaın ulusumuzu ve yurdumuzu teslim almak amacıyla; ulusçu, 
laik, halkçı, aydınlanmacı, bağımsızlıkçı  kitleler üzerinde yarattığı yılgınlığı giderecek 
büyüklükte bir toplumsal ve kitlesel bir harekete gereksinim duyulduğu kanısındayız. 

“Cumhuriyet Gazetesi Okurları olarak, varlıklarından güç aldığımız ve fiilen üyeleri 
olarak güç verdiğimiz yurt ve ulus paydasında birleşmiş; laik, sosyal, demokratik bir hukuk 
devletinin bağımsız yaşamayı amaç edinmiş yurttaşlarının oluşturduğu Cumhuriyete ve 
Devrimlere saygılı tüm demokratik kuruluşların üye ve yöneticileriyle bir araya gelerek; 
ekte sunduğumuz program üzerinde görüşmeye; kabul edilen programı gerçekleştirmek üzere, 
kuruluş yetkili  temsilcilerinden bir eşgüdüm kurulu oluşturmaya ve bu kurulun verdiği 
direktifler doğrultusunda, Ulusal Kurtuluş Savaşı güzergahında Afyon’dan İzmir’e bir 
yürüyüş ve önemli konaklarda açık ve kapalı salon toplantıları düzenleyerek ve sonuçta 9 
Eylül Günü İzmir’ de düzenlenecek Ulusal Bağımsızlık Konferansında TÜM ULUSU 
SARSACAK BİR  BİLDİRGE ile toplumsal bir uyanışa öncülük etmeyi sağlamaya ve bu 
yürüyüşte katılan kuruluşların süreçte daha sıkı bir güçbirliğine ve eylem birliğine ve 
ulusal çapta yürütülecek tüm kampanyalarda bunu sürdürme hedefine ulaşmaya” yönelik 



	   336	  

önerimizin yetkili kurullarınızda ivedilikle görüşülerek yazılı olarak yanıtlanmasını saygı 
ile dileriz. 

 

Cumhuriyet Okurları Türkiye Koordinatörü 

Namık Kemal Boya” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 

“Gönderilmiş Öğeler.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan; 

“İP (1).dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan; 

“Fw_ DOĞU PERİNÇEK.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 20 Kasım 
2003 tarihli, namikboya@ttnet.net.tr adresinden, 68liler@ttnet.net.tr adresine gönderilen söz 
konusu e posta içerisinde; 

“Namık Kemal Boya arkadaş, aşağıdaki görüşlerin, 68'li arkadaşlara duyurulmasını 
rica ederim. Selam ve dostllukla. 

Doğu Perinçek” 

“İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (19 Kasım 2003 Çarşamba) saat 
13.00?te İP İstanbul İl Merkezi?nde basın toplantısı yaparak; ?İstanbul sinagogları 
yakınındaki patlamalar? ile ilgili açıklamalarda bulundu. Perinçek şunları belirtti: 

 İşçi Partisi olarak, 15 Kasım 2003 günü İstanbul Kuledibi ve Şişli sinagogları 
yakınında gerçekleştirilen terör eylemlerini araştırdık ve bulgularımızı her zaman olduğu gibi 
yurt ve dünya kamuoyuna açıklıyoruz. 

Askerî istihbaratın topladığı bilgilere göre, bu terör eylemlerinin arkasında MOSSAD 
bulunmaktadır. CIA ile işbirliği yapmış olmaları ciddî olasılıktır. 250 kiloluk patlayıcı 
PKK?dan alınmıştır. Eylemde kullanılan elemanlar ise, Türkiye?nin çok iyi tanıdığı, 
İslamcı maskesini kullanan, SüperNATO güdümlü bir terör örgününe bağlıdırlar. Bu 
örgütün adı bizde bulunmaktadır.”şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

“İP3.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan;  

“KARAR KURULU (1)2.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan;  

“CUMOK 11 EYLÜL 2005  YILLIK PROGRAM SONU teşekkür ve 
kutlama.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 12 Eylül 2005 tarihli, 
namikboya@ttnet.net.tr adresinden, İşçi Partisi Gn Mrk ip@ip.org.tr , Doğu Perinçek 
dperincek@ip.org.tr , İstanbul Cumok istanbul@cumok.org adreslerine gönderilen söz konusu e 
posta içerisinde; 

“Sayın Doğu PERİNÇEK, 
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İşçi Partisi Genel Başkanı                                     İstanbul, 11 Eylül 2005 

ANKARA. 

24.11.2005 günlü İstanbul Cumok Karar Kurulunda aldığımız karar gereği 
planladığımız ve 1 Ocak 2005 den beri sürdürdüğümüz 9 Aylık Cumok Programının son 
önemli eylemleri olan Ulusal Kurtuluş Savaşı güzergahında geçen etkinliklerden; 

ULUSAL BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜ ve  ULUSAL BAĞIMSIZLIK KONFERANSI’nın 
gerçekleşmesinde ilgi ve desteğini esirgemeyen Sayın Hüseyin Karanlık; Sayın Afyon İl 
Başkanı Kubilay Gültekin, Sayın Uşak İl Başkanı Av.Gürcan Sağcan ve Sayın İzmir İl 
Başkanlığı ile toplantımıza katılan Sayın İl Sekreteri M.Halil Güleç’e ve Ege Bölgesindeki 
üyelerinizin desteğini sağlayan  talimatlarınızdan   dolayı şahsen ve kurumsal olarak size; 

İzmir Merkez ve Ege Bölgesindeki tüm İP teşkilatlarının üyelerinin desteklerinden 
dolayı kutlayarak teşekkür  eder, dayanışma duygularımızı sunar, bundan sonraki anti-
emperyalist tutum ve Ulusal Duruş içindeki etkinliklerde sizlerle birlikte olmaktan dolayı 
onur duyacağımızı bildiririm. 

Sevgi, saygı ve dostlukla, 

Cumok Türkiye Koordinatörü 

Namık Kemal Boya” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 

 “MAYIS 2007.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan;  

“25 Mayıs tarihli son Dört İleti hakkında_.eml” isimli e-posta ileti dosyası 
incelendiğinde; 25 Mayıs 2007 tarihli, namik.boya@gmail.com adresinden, 
tuncayozkan@kanalturk.com.tr ve anetsahakyan@kanalturk.com.tr adreslerine gönderilen söz 
konusu e posta içerisinde; 

“Sayın Tuncay Özkan, 

Gazeteci-Cumhuriyet Aydını. 

İstanbul.                                                  İstanbul, 
25.05.2007 

Değerli Dostumuz, 

Öncelikle 2007 baharında yükselen Toplumsal Devrim dalgasının doğumundaki 
önderlik, çaba ve katkılarınızın Cumok tarafından asla unutulmayacağını ve kaydedildiğini 
size bildirmek isterim. 

Seçimlerle  ilgili sorunlarımızda katkı sunabileceğinizi sandığım iki konuyu dikkatinize 
sunuyoruz 
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a) 5 Haziran tarihinde Sandık Kurulları kesinleşiyor. Bu konuda mitinglere katılanlara 
yönelik uyarıcı bir program düzenlenebilir mi? 

b) 21 Mayıs ta biten  seçmen kütüklerine yazım süresine karşı  gençlerin itiraz hakkı 
vardır. Dilekçe örneğini gönderdik. 22 Temmuz 1989 doğumlu gençlerin çoğu yanlış 
bilgilenme yönünden nüfusa kaydedilmemiştir. Bu konuda altyazılı ve/veya sözlü uyarıcı bir 
program veya söyleşi yapılabilir mi? 

3) Bizlerin de Sizin gibi seçimlerle ilgili talebimiz olmadığını bildirmek isteriz. Ancak  
gerek kampanyalarda ve gerekse seçimden sonra kurulabilecek hükümet programlarındaki 
halka ait talepleri yığınsal olarak iletebilme olanağını yitirmemenin daha doğru olduğu 
kanısındayız. 

Bu nedenle, mitinglerde yükselen toplumsal ve siyasal taleplerin propaganda 
döneminde ve daha sonra da hükümet programlarına katılması aşamasında  yapabileceğimiz 
ciddi çalışmalar bulunduğunu düşünüyoruz. 

 

 

Saygı, sevgi ve dostlukla, 

Namık Kemal Boya” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 “Fwd_ ADD-CUMOK SAMSUN PROGRAMLARI HK_.eml” isimli e-posta ileti 
dosyası incelendiğinde; 10 Mayıs 2007 tarihli,  namik.boya@gmail.com adresinden, 
sener.eruygur@gmail.com adresine gönderilen söz konusu e posta içerisinde; 

“Sayın Genel Başkanım, 

Bendeki eski e-postanıza güvenmeyerek; iletinin elinize geçmemesi olasılığını gidermek 
için, bu  adresinize de bir kez daha gönderiyorum. 

Saygı ve dostlukla, 

Namık Kemal Boya”şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

“SAMSUNA KATILIM.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 11 Mayıs 
2007 tarihli, namik.boya@gmail.com adresinden, cumokturkiye@gmail.com ve 
namik.boya@gmail.com adreslerine gönderilen söz konusu e posta içerisinde;  

“Sayın Tuncay Özkan, 

Samsun da düzenleyeceğimiz Türkiye Cumok programını bilgilerinize 
sunuyorum. 

Bundan 6 Ay önce, AKP nin 2007  İlkbaharında Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilgiye 
uğratılabileceğini değerlendirenler sanırım az sayıda  insandı. Kendimizi bu azlık içinde 
saymaktan ve 3 Aralık  2006 da aldığımız Türkiye Cumok Çalışma raporuna geçen kararın 
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gereğini yerine getirmiş olmanın kıvancı ile fazlasını yapmayı hedefliyor ve bu mücadelenin 
bize kattıklarını bu seçimlerde yapabileceklerimizin ölçütü olarak ele alıyoruz. 

Ek gönderdiğimiz 19 Mayıs 2007 Samsun programımızın,18-19 Mayıs ADD Gençlik 
Çalıştayı ve 20 Mayıs 2007 Pazar Günü  düzenlenen miting ile uyumlu olması ve çatışmaması 
için ilgililere yayın yaptık. 

Bu arada, Sizi ve ekibinizi de Samsun da göreceğimizi sanıyoruz. Bu konuda eğer 
iletişim kurabilirsek, Kanaltürk Ekibi ile katılımınız konusunda önceden bilgimiz olmasını 
isteriz. 

Bu yoğun dönemden  mutlaka çıkardığınız dersler vardır. Bunların birlikte 
değerlendirildiği bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız; Bizler  Genel seçimlere doğru 
strateji, yöneliş ve yöntemlerle gitme konusunda istekliyiz ve çalışacağız. Bu konuda 
sizlerle de paylaşım içinde olmak isteriz. 

Bu kavgaya katkınızın değerini biliyor ve bu nedenle doğrudan Size öneride 
bulunuyoruz. 

Saygı, sevgi ve dostlukla, 

Namık Kemal Boya” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 

 “SORUNLAR HK___.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 06 Ocak 2007 
tarihli, namik.boya@gmail.com adresinden, tuncayozkan@kanalturk.com.tr, 
cumokturkiye@gmail.com  adreslerine gönderilen söz konusu e posta içerisinde; 

“Sayın Tuncay ÖZKAN, 

Sizle maalesef görüşemedik. Yoğunluğunuzu biliyoruz ve durumu anlıyoruz. 

Yukarıda eklediğim dosyalar sorunlara bakışımızı anlatabilmek için bilgi olarak 
konulmuştur. 

Şu sıralar görüşebilirsek önemli birkaç sorun var.Bunların sadece başlıklarını 
yazacağım: 

1) Menemen Mitingi  hk., 

2) 27 Ocak ta yapılacağı bildirilen İzmir miting ile ADD OGK nun çakışması, 

3) Ulusalcı Mücadelenin dayanakları sorunu, 

4) Kanalda yaptığınız yayınlara katkı önerileri 

5) Bütün bu işlerde Cumok'un yapabileceği işler ve rolü. 

6) 68lilerin sağlayabileceği destek ve rolleri, 
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7) 2007 nin ilk beş ayı ve Kasım a kadar olan sürecin planlanmasındaki 
sorunlar... 

Saygı ve dostlukla, 

Namık Kemal Boya” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 

 

 “UBH4.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan;  

“saylan, hçetinkaya.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 22 Ekim 2005 
tarihli, Namık Boya namikboya@ttnet.net.tr adresinden, yalcinufuk@ttnet.net.tr adresine 
gönderilen bir e-posta olduğu, ekinde bulunan “000016.JPG” isimli resim dosyasında, 
Namık Kemal BOYA ile Türkan SAYLAN’ın birlikte yer aldıkları görülmüştür. 

 
3 nolu medyaya ait inceleme sonucu : 
Mustafa Namık Kemal BOYA isimli şahsa ait SAMSUNG marka, seri numarası 

S08EJ1MYB14959 olan hard disk üzerinde yapılan incelemede aşağıda maddeler 
halinde belirtilen dosyalar tespit edilmiştir. 

 “CUMHURİYET DEVRİMCİLERİNE ÇAĞRI.doc” isimli MSword dosyası 
incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, “CUMHURİYET DEVRİMCİLERİNE ÇAĞRI,” 
başlıklı ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Namık Kemal Boya adıyla yazılmış, söz 
konusu belge içeriğinde; 

“Karşıdevrime karşı devrimci eyleme geçmek, Cumhuriyeti ve Devrimi eylemli olarak 
savunmak gerekir.” 

“Bunun için de Cumhuriyet devrimine aykırı her türlü eylemi şikayet ve dava konusu 
yapınız. Baştaki AKP’nin Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu anayasa mahkemesinde 
ezici çoğunlukla saptanmış ve kesin hüküm halini almıştır. Akp’nin anayasa mahkemesinin 
bu kararına rağmen laikliğe aykırı tutumların yandaşı, destekleyicisi, uygulayıcısı ve 
gerçek odağı olduğunu ortaya koyan yeni delillerin toplanılmasına katkı sunalım. Öylesine 
çok delili ortaya koyalım ki cumhuriyet yandaşı cumhuriyet savcıları bu delillerle 
üzerlerine düşeni yapabilsinler.” 

“görevlerini yaparken bilsinler ki, yalnız değillerdir. 

Özetle cumhuriyet devrimin savunmayı sadece bir tek cumhuriyet başsavcısının 
omuzlarına yüklemeyelim.” 

“haydi iş başına; 

Bugünden başlayarak her il, ilçe ve beldede; 
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A) Kaçak kuran kurslarını saptayın; binalarını öğretmenlerini, kılık kıyafetlerini, 
yöneticilerinin adlarını soyadlarını, adreslerini; yasaya uymayan tutum ve davranışlarını 
ve eğitimini kanıtlayan delilleri toplayın, fotoğraflayın bir dilekçe ekinde yerel cumhuriyet 
savcılığına başvurun.  Dilekçeniz ve eklerindeki belgeleri yazılı ve sanal ortamda bize iletin. 
Yereldeki tahkikatı biz de ulusal basında destekleyelim, izleyelim. 

B )Devrim kanunlarına aykırı davranan bütün yönetici ve kamu görevlerini, 
öğretmenlerin devrim yasalarına aykırı tutumlarını ilgili adli ve idari mercilere yakınma 
dilekçeleri vererek durdurmayı deneyiniz.  

A)  Çocuklara cumhuriyet devrimi karşıtı fikir ve dünya görüşü aşılayan bütün 
görevliler aleyhine yakınma dilekçeleri veriniz. 

B) Yerel yönetimlerde, kamusal ve özel idarelerdeki bütün devrim karşıtı eylem ve 
tutumlara karşı gönüllü denetmen olun. insanlarla tartışın. yanlışları yüzlerine vurun. 
delilleri toplayın. devrim yasalarını çalıştırın. 

BÜTÜN BUNLARI DA ÖRGÜTLÜ, BİLİNÇLİ, KEMALİST DEVRİMCİ 
YURTTAŞLAR OLARAK BURSA NUTKU VE GENÇLİĞE HİTABE’DEN ALDIĞINIZ 
GÜÇLE YAPTIĞINIZI UNUTMAYINIZ.” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

“KİTLE EYLEMLERİNDE ADD'NİN ROLÜ VE KEMALİST DEVRİM 
BÜTÜNÜ.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 9 sayfadan ibaret, soruşturma 
kapsamında gözaltına alınan Namık Kemal BOYA adıyla yazılmış, “Değerli Dostlarımız” 
hitabıyla başlayan 23.06.2008 tarihli söz konusu belge içersinde; 

“Halkımızın 2007 İlkbaharında toplumsal olarak ayaklandığı ; günlerde bizlere 
düşen ödevin; onların taleplerinden geriye düşmemek ve onların  gereksinim duyduğu 
aydınlamayı sağlamak, aydınlar olarak öncülük yapmak zamanı geldiğinde duraksamadan 
özveri içinde görevimizin gerektirdiği biçimde öne atılmaktı. 

Bu konuda ödevlerimiz doğru yapabildik mi? Bu noktada nedenler ve sonuçlar 
açısından  biraz duruma bakalım... 

Bu dönemde elde edilebilecek  beş sonuç vardı: 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ABD ve AB Emperyalizmin işbirlikçisi gerici AKP’ nin 
Cumhurbaşkanlığı aracılığı ile Ülkeye ve Devlete yönelik egemenlik planı Mitinglerle ve 
Yargı kararlarıyla bozuldu. Birinci Sonuç Buydu.” 

“Temel konularda düzenlenecek kitlesel eylemlerde eşgüdümü sağlayacak bir kitle 
örgütleri koordinasyonunu kurmak ve bunun mekanizmalarını oluşturmak ödevini yerine 
getirmek için, bugün çok önemli bir fırsat elimize geçmiş bulunmaktadır.. 

Türkiye’nin sıcak politik gündeminde elbirliği ile saptanmış doğru hedeflere birlikte 
yönelmenin yarattığı somut sonuç örneklerini Nisan-Mayıs 2007 de yaşayarak gören kişileriz. 
Bu görevi yerine getirebilmek için gereken ilke, kural ve düzeneği yaratabileceğimize ve 
toplumsal devrim dalgasını yeniden yükselterek Türkiye’nin geleceğe uzanan yolunu 
belirleyebileceğimize ve 21-22 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da toplanacak ADD GENEL 
KURULUNUN bu özlemleri gerçekleştirmek için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz.” 
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“Ulusal Demokratik Cepheyi kurabilecek araç olan Kitle hareketleri Koordinasyon 
Merkezi’nin en kritik bölümü Dernekler, Vakıflar vb. Örgütlerin bulunduğu, biribirleriyle 
didiştiği; amaçları bir göründüğü halde temel olarak birbirlerini rakip olarak gördüklerinden 
dayanışmayı değil birbirleriyle mücadeleyi esas aldıkları alandır. Bu kaotik alanı amaçta 
birleşmiş bir cepheye dönüştürmek bizlere ve en önde de ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE 
DERNEĞİ’ne düşen ödevdir. “ 

“ADD, Dernekler blokunun çekim merkezi ve tartışmasız önderi olarak, içinde 
bulunduğu cepheyi ve Kitle Hareketleri Koordinasyonu Merkezi Cephesinin inşaında etkin 
görev yapabilir. Kitle hareketlerini Koordine Eden Merkez, Dernekler Cephesiyle; Meslek 
Odaları Cephesiyle; İşçi ve Köylü Örgütleri Cephesiyle DEV BİR KİTLE HAREKETLERİ 
KOORDİNASYON MEKANİZMASINI OLUŞTURUR. Bu mekanizma, ulusal ölçekteki 
tüm eylemlerin yürütümünü üstlenerek  sokağı ve ANTİ-EMPERYALİST DEMOKRATİK 
AYDINLANMACI DİRENİŞ CEPHESİNİ KURMAKTA VE YÖNETMEKTE  önderlik 
edebilir. İyi biliriz ki, gösterilere, sokağa hakim olan hareketler iktidarları sarsabilir ve 
değiştirebilirler.” 

“Özetle şunu unutmayalım ki; 

Güçlü ve Etkin bir ADD var iken diğer derneklerle birlikte çok etkin bir cephe 
kurulabilir. 

Kitle hareketleri etkin biçimde yönetilir ve karşı devrim geriletebilir.”  

“Not: Burada ADD dışındaki derneklerden en önemlisi olan ÇYDD ne bir 
gönderme yapılmamasının nedeni, onun çalışma alanını genel olarak eğitim konusunda 
yoğunlaştırması ve hemen her yerde kamusal erk ile birlikte çalışma zorunluluğundan 
kaynaklanmaktadır. Yoksa dışta değerlendirilmemektedir.”şeklinde beyanların yer aldığı 
görülmüştür. 

“ADD GENEL MRK. ÇALIŞANLAR E-POSTA LİSTESİ 2009.doc” isimli 
MSword dosyası incelendiğinde; “GENELGE 2008 – 1” başlıklı 9 sayfadan ibaret, “M. 
Şener Eruygur” adıyla Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerine hitaben yazılmış 30.06.2008 
tarihli söz konusu belge içerisinde; 

21-22 Haziran 2008 tarihlerinde yapıldığı belirtilen 10’ uncu Olağan Genel Kurul 
sonucunda oluşan Genel Yönetim, Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulları toplantıları 
sonucunda belirlenen görev bölümleriyle ilgili olarak hazırlanan listelerde, soruşturmaya 
konu olan şahıslardan; 

“Genel Yönetim Kurulu” başlığı altında M. Şener ERUYGUR, Mustafa 
YURTKURAN, 

“Bilim ve Danışma Kurulu Üyeleri” başlığı altında, Engin AYDIN, Ferit 
BERNAY, İlker GÜVEN, Fatih HİLMİOĞLU, Erol MANİSALI,  
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“Medya Takip, Basın Yayın Kuruluşları ile İlişkiler Kolu” başlığı altında da 
Yavuz IŞIKLAR isimlerinin kayıtlı olduğu görülmüştür. 

“ADD_calisma_raporu.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 22 sayfadan 
ibaret, “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ OCAK 2007 –
HAZİRAN 2008 ÇALIŞMA RAPORU” başlıklı söz konusu belgede; 

27-28 Ocak 2007 tarihlerinde yapıldığı belirtilen Atatürkçü Düşünce Derneği ‘nin 
Olağanüstü Kurultayında, soruşturmaya konu olan şahıslardan; M. Şener Eruygur’ un Genel 
Başkan, Mustafa Yurtkuran’ ın Marmara Bölge sorumlusu, Ferit Bernay’ ın Doğu 
Karadeniz Bölge sorumlusu, Fatih Hilmioğlu’ nun Güneydoğu Anadolu bölge sorumlusu 
olarak görevlendirildiği görülmüştür. 

 

Dbx 

“Sent Items.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan;  

“Re_ CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI_UĞUR MUMCU'NUN 
KATLEDİLİŞİNİN 16_YILINDA SAKINCALI PİYADE' DE BULUŞUYORUZ_.eml” 
isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 30 Aralık 2008 tarihli, namik.boya@gmail.com 
adresinden, vural.vural@isbank.net.tr ve cumokturkiye@gmail.com adreslerine gönderilen söz 
konusu e-posta içeriğinde; 

“Değerli Ağabeyimiz Vural Bey,  

Tabii ki, sizi aramızda görmekten mutlu oluruz. 

Size doğrudan ulaşıp biletleri iletebilmek için, adres ve telefonunuzu iletebilir 
misiniz. Arkadaşlarımız emanetinizi getireceklerdir. 

Yeni yılınızı candan kutlarız. 

Saygı ve dostlukla, 

Namık Kemal Boya” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 

“Gönderilmiş Öğeler.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan;  

“Re_ 12 nisan - ADEN OTELİ.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 11 
Nisan 2009 tarihli, namikboya@ttmail.com adresinden, vural.vural@isbank.net.tr adresine 
gönderilen söz konusu e-posta içeriğinde; 

“Sayın Vural Ağabeyim, 

Maalesef 12 Nisan'da Aden Otelindeki bu organizasyonu bizler yapmıyoruz. 
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Bizler geçen hafta 4 Nisan 2009 Cumartesi günü  Saat 13.00 de,  Caferağa'da bulunan 
Barış Manço Kültür Merkezinde "Demokrasi ve Yerel Seçimler"  konulu konferansta yaptığı 
sunuşunda Sayın Kanadoğlu'nu iki saat dinledik. Sanırım o etkinliğimizden haberiniz olmadı. 
1,2,3 Nisan günleri Cumhuriyet'te ard arda üç ilan da çıkarmıştık. 

Üzülerek bildirmek zorundayım: 

21 Mart 2008 de İlhan Abi'ler gözaltına alındıktan sonra, Mayıs 2008 de gücü 
çalışmaya ve mücadeleye yetmeyip sadece kahvaltı organizasyonu ve geziler yapmaya 
yeten  bazıları ayrılarak adına Cumok dedikleri ayrı bir yapı oluşturdular. Bu  kahvaltı 
onlara  aittir. Seçimler nedeniyle ara verdiğimiz toplantılarımıza başlıyoruz. Sabih Bey dahil 
başka organizasyonlarımız olacaktır. Onlardan sizi haberdar ederiz. 

Bizden elektronik posta almıyorsanız eğer, www.cumokistanbul.org  adlı websitemizden 
de bilgi alabilirdiniz. 

Bizlerin iki aydır  yerel seçimlerde yaptıklarımızla ilgili raporu sizlere gönderceğiz. 

Bütün İstanbul'un  gelişmemiş bölgelerinde çalışmalarımız sürmektedir. Şu anda 
2011 Genel Seçimlerine yönelik hazırlıklarımız sürüyor.” 

“Saygı, sevgi ve dostlukla, 

Namık Kemal Boya” 

“Sevgili Kardeşim , 

 Bu toplantıya yeğenimle katılmak istiyorum. Maalesef Telefonunu bulamadım. Hem 
Telefon numaranı, hemde bana bir yer ayarlarsan memnun olurum. Zira aynı dalganın 
kişileriyiz. 

Selam ve Sevgiler 

H. Vural VURAL 

(E) Dz. Kur. Kd. Alb.” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 

“01 EYLÜL 2006.dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası içerisinde yer alan; 

“Türkiye Gençlik Birliği.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 29 Eylül 
2006 tarihli, tunç akkoç akkoctunc@hotmail.com adresinden, namik.boya@gmail.com adresine 
gönderilmiş olan söz konusu e-posta içeriğinde; 

“Namık Bey; 

Bizden istediğiniz bilgileri aşağıda aktarıyorum. İyi çalışmalar. 

Saygılar. 
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Tunç Akkoç” şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. 

 

4 nolu medyaya ait inceleme sonucu : 

Mustafa Namık Kemal BOYA isimli şahsa ait SEGATE marka , seri numarası 
5JX4NGWE olan 40GB hard disk imajı üzerinde yapılan  incelemede; MSword dosyaları 
tespit edilmiştir. 

 
 “Sayın.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, “09.09.04” 

tarihli, “Sayın.....” ibaresi ile başlayan ve Kemal ALEMDAROĞLU’nun görevden alınması 
hakkında bildiri formatında hazırlanmış söz konusu belge içeriğinde; 

“Ulusal çıkarların savunulmasında birlikte hareket ettiğimiz İstanbul Üniversitesi 
Rektörü  Sayın Kemal Alemdaroğlu ‘ nun, YÖK tarafından, görevden alınması istemi 
inanılmaz bir aceleyle Cumhurbaşkanı’ na sunuldu.” 

“YÖK Genel Kurulu’nun İ.Ü. Rektörü Sayın ALEMDAROĞLU’nun görevden 
alınması istemi  ancak; üniversite özerkliğinin yerine YÖK egemenliğinin, ilkeler ve yasalar 
yerine keyfîlik ve çifte standardın, ulusal çıkarlar, bölgesel barış ve dayanışma yerine, 
mandacılık emperyalist kışkırtma ve savaşın tercih edilmesi anlamında yorumlanacaktır. 
Açıkça bilinmeli ki tarafımızdan asla kabul edilemez.”Şeklinde beyanların bulunduğu 
görülmüştür. 

 “SBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER BURS KREDİ.doc” isimli MSword 
dosyası incelendiğinde; 3 sayfadan ibaret, “ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL 
BİLGİLER FAKÜLTESİ  ULUSLARARASI İLİŞKİLER  (1061736)” başlıklı, 178 
sıradan oluşan isim listesi olduğu görülmüştür. 

 “CUMOK İSTANBUL 29 MART 2009 60 SEÇİM PROGRAMI.doc” isimli 
MSword dosyası incelendiğinde; 12 sayfadan ibaret, “30.01.2009” tarihli, “Av.Namık Kemal 
Boya Cumok İstanbul Koordinatörü” adı ve sıfatıyla yazılmış olan, söz konusu belge 
içeriğinde; 

“Bu yıl ve bundan sonrasında Cumhuriyet Devrimine yapılan saldırıların çeşitli 
alanlara yayılması nedeniyle geçtiğimiz 2008 yılının raporundan izlenebilecek olan olağan 
faaliyetlere dışında yeni ve ek bazı çalışmalar zorunlu olmuştur. Bunlar sırasıyla;  

…… 

7. Yoksul Halkın Cumhuriyet e yandaş hale getirilmesi, 
8. Özel olarak Alevi Toplumu üzerinde,  
9. genel olarak kentin uçlarında(varoşlarda)ki yoksul ve  sadaka ekonomisinin 

hedefi olan geniş kitlelere yönelik; sorunun kaynağı olan emperyalizmi ve işbirlikçiliği  
anlatan aydınlatan çalışmaları yoğunlaştırmak; 

10. özellikle 2009 Yerel Seçimlerinde AKP ve onun yedek gücü MHP’ ye karşı 
çalışmak isteyen partisiz GÖNÜLLÜ yurttaşları partiler cephesi dışında ve aynı  amaca 
hizmet eden bir noktada örgütlemek; 

11. Partililerin ve  partiler arası çekişmelerin kurmayı amaçladığımız bütünlüğü 
bozmasına izin vermemek ve partilerin de kendi doğrultularında etkin çalışmalarına 
seçtiğimiz pilot bölgelerde eşgüdüm içinde yardım ederek yerel başarıların elde edilmesine 
katkı koymak; 
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12. Halkı çalışmalara katabilmek için önce yeterli kapasiteyle çalışamayan 
dağınık örgütlerin amaçta birleşerek çalışacakları bir mekanizma kurarak ulusalcı gücü etkin 
olarak yurt ve ulus hizmetine sokacak bir cephe kurabilmek;” 

“g) kitle hareketlerini yönetecek, koordine edecek bir merkezi en geniş katılımla 
kurup, manga manga mücadele etme anlayışını terkederek belirli noktada, yeterli güçte etkin 
ve sonuç alabilecek kitlesel eylemleri ve/veya seçtiğimiz bölgelerde  çalışma sürekliliğini 
yaratmak  gerekmektedir.” 

“5) Daha önce bazı yerlerde yaptığımız gibi  Cemevlerinde  dizi aydınlanma 
seminerlerini sayısını arttırarak sürdüreceğiz.” 

“6) …Bu konudaki oluşmuş toplumsal ortaklaşa yargıyı   destekleyerek İstanbul 
Anakent Başkanlığı ve bazı kritik ilçelerde seçimlere elimizdeki güçle orantılı bir katkı 
sunmayı planlamış ve bu görüşü İstanbul CHP İl Başkanlığına  doğrudan ileterek Cumok 
çevrimindeki insanlarımızla(Yaklaşık 40.000 kişiyle) bir çalışma yapmaya hazırlanıyoruz.. 

 7) Tercihimiz kazanma şansı olan adayın etrafında güç toplamaktır.Amacımız 
AKP’nin tırmanışını tepeden aşağı inişe çevirmek, AKP’nin oy oranını aşağıya çekerek, 
birçok yerde kaybetmesini sağlamaktır. Halkımız üzerinde oluşmuş bulunan, kazananın 
etrafında toplanma; onun tarafını tutma psikolojk davranışının-düşüncesinin etkisini kırmak 
ve AKP’nin önce bu yerel yönetimlerde güç kaybetmesini ve sonra da süreç içinde iktidardan 
indirilmesini sağlamak esas amacımızdır. 

8) Bu nedenle her yerde, kazanma şansı bulunan AKP dışı adayların desteklenmesi 
yolunda çalışma organize edilmelidir ve tarafımızca edilecektir...” 

“9) …Bu konuda TVlere çıkabilen dostlarımızın bu belgileri yeri geldikçe 
kullanmaları işin mali yükünü azaltabilecektir.” 

“g) Gerek Cem Evleri ve Sendikalar ve gerekse varoşlardaki topluluklara ulaşmak 
için dostlarımızın araç ve  sürücülüklerine gereksinim duyacağız. Şubat ve Mart Aylarındaki 
yoğun çalışma döneminde birden çok yere  ulaşmak için özellikle seçim zamanında  çalışan 
arkadaşlarımızın hafta içi mesai günlerinde katılamayacakları düşünülerek bu alanda 
desteğe gereksinim olacaktır.” 

“c) 07.01.2009 günü sabahı başlatılan Erg.operasyonu nedeniyle tepkilerimiz dile 
getirilmiş ve Yürütme Kurulu yapılmıştır. 

d) 11.01.2009 günü Şahkulu Dergahında(30 kişiye), Saat 10.00 da; Kartal Cem 
Evinde(86 kişiye) Saat 15.00 de Aydınlanma semineri verilmiştir.” 

“p) …Bu konudaki toplumsal düşünceyi destekleyerek İstanbul Anakent Başkanlığı 
ve bazı kritik ilçelerde seçimlere elimizdeki güçle orantılı bir katkı sunmayı planlamış ve bu 
görüşü İstanbul CHP  İl Başkanlığına  doğrudan ileterek Cumok çevrimindeki insanlarımızı 
(İstanbul’da yaklaşık 40.000 kişiyle) bir çalışma yapmaya hazırlanıyoruz. Esas amacımız 
AKP’nin oy oranını aşağıya çekerek, birçok yerde kaybetmesini sağlamaktır. Halkımız 
üzerinde oluşmuş bulunan, kazananın etrafında toplanma; onun tarafını tutma davranışının-
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düşüncesinin etkisini kırmak ve AKP’nin önce bu yerel yönetimlerde güç kaybetmesini ve 
sonra da süreç içinde iktidardan indirilmesini sağlamak esas amacımızdır. Bu nedenle her 
yerde, kazanma şansı bulunan AKP dışı adayların desteklenmesi yolunda çalışma organize 
edilmelidir ve tarafımızca edilecektir..” 

“2) Şubat: Bundan Sonrası Gerçekleşecek Yıllık Programdır. Ancak burada Yerel 
Seçim takvimi, Cem Evleri Takvimi, Varoşlar, Sendikalar ve Anadolu Programı henüz 
işlenmemiştir. Son beş yıldır yinelediğimiz programın bir genel tekrarıdır.”Şeklinde 
beyanların bulunduğu görülmüştür. 

“Sayın Boya.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan ibaret, Gökhan 
ECEVİT adıyla yazılmış, “Sayın Boya;” ibaresi ile başlayan metin olduğu söz konusu belge 
içeriğinde; 

“29.02.2004 tarihli toplantıya katılımınızdan gerek benim şahsen bir 68'li olarak ve 
gerekse sekreteryamız ve UBH hareketine ruh verecek olan tüm kişi ve kuruluşlar mutluluk 
duyduk ve teşekkür ediyorum. 

Sözünü ettiğiniz olay hiç bir kasta matuf değildir. Bunu tüm samimiyetimle 
söylüyorum. Olay tamamen anlık olarak gelişmiştir. Özel olarak orada kalmasını istediğimiz 
A. Ç., ADD Başkanı ve Kemal Alemdaroğlu idi. Diğer arkadaşlara kalması için herhangi 
bir etkide bulunulmamıştır. Ankara’da daha geniş bir katılımla Tüm Ülkeyi kapsayacak bir 
toplantının organizasyonu için eğilim belirlemek ve görüş bildirmek amaçlı bir istişare 
toplantısı olma niteliğinden ileri gitmeyen bir toplantı idi.” Şeklinde beyanların bulunduğu 
görülmüştür. 

 

“PASİFİKASYON.doc” isimli MSword belgesi incelendiğinde; 3 sayfadan ibaret; 
“Namık Kemal BOYA ” adıyla yazılmış metin içeriğinde; 

“Pasifikasyon etkisizleştirme ise;  ulusalcılar etkinleşmelidirler. 

Bireyler ve Örgütler olarak...  

Pasifikasyonun alt basamağı, böl ve yönet ise; saflarımızdaki bölücülere meydanı 
bırakmadan, örgütleri bir araya getirmeli, birleşmeliyiz.” 

“Aydınlarımız, örgüt yöneticilerimiz; akıl, mantık, bilim ve deneyime sözü bırakmayı 
bilmelidirler. Tabela örgütlerin ve onların birlikteliklerinin değil; eti, kemiği, gövdesi, tabanı, 
bilgisi ve deneyimi olan örgütlerin; 

özellikle meslek odalarının; 

ayağı Türkiye toprağına basan sendikaların;  

köy kooperatif birliklerinin; 

 ve demokratik kitle örgütlerinin birleştiği; 
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KİTLE HAREKETLERİNİ KOORDİNE EDECEK BİR BİRLİKTELİĞİ; ulusal 
çapta bir koordinasyonu kurmalıyız.” Şeklinde beyanların bulunduğu görülmüştür. 

 

“KİTLE HAREKETLERİNDE  EŞGÜDÜM 1.TOPLANTI TUTANAĞI.doc” isimli 
MSword dosyası incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret, 30.05.2007  tarihli, “Kitle 
Hareketlerinde Eşgüdüm Sağlanması Amaçlı  Çalışmanın 1.Oturum Tutanağı İstanbul, 
30.05.2007   Saat 19.00”  başlıklı, Söz konusu belgenin kitle hareketlerinde eşgüdüm 
sağlanması amaçlı çalışmanın 1. Oturum tutanağının olduğu, bu çalışmaya ÇYDD, 
İSMMMO, 68liler Birliği, Ulusal STKB, Ulusal Kadınlar Birliği, STKB-Der, İstanbul 
Cumok ve Türkiye Cumok’dan temsilcilerin katıldığı; ADD ve İstanbul Barosu 
temsilcilerinin ise mazeretleri dolayısı ile katılamadıkları bildirildikten sonra yapılan 
toplantının anlatıldığı görülmüştür. 

 

“Değerli Doğu Perinçek Arkadaş.doc” isimli MSword belgesi incelendiğinde; 2 
sayfadan ibaret, Doğu PERİNÇEK’e hitaben yazılmış olduğu, söz konusu belge içeriğinde; 

“KMH Websitesine yönelik olarak yazdığım ve bilgilenmeniz için size gönderdiğim 
metne ilişkin değerlendirmelerinizi içeren 10 Ocak 2004 tarihli yazınızı aldım. İlginize 
teşekkür ederim.” 

“Burada, Mücadele içinde oluru ve olmazı göstererek insanları eğitmek gereklidir. 
Ancak bunu da şöyle tarif ediyorum: Eğer 1919 Haziranında Mustafa Kemal Cumhuriyeti 
kuracağım deseydi, Onu Amasya da idam ederlerdi. Bunu bilerek insanlara devrimci 
hedeflere taşimak gereklidir.” Şeklinde beyanların bulunduğu görülmüştür. 

 

  “ÇAĞLAYAN MİTİNG YÖNERGESİ 29.04.2009.doc” isimli MSword belgesi 
incelendiğinde; 8 sayfadan ibaret, 26.04.2007 tarihli, Çağlayan Mitingi Düzenleme Komitesi 
Alan ve Güvenlik Sorumlusu sıfatıyla Namık Kemal BOYA adıyla yazılmış ve içeriğinde 
düzenlenecek olan Çağlayan Mitingi adı verilen mitinge katılacaklara uyulması gereken 
kuralların anlatıldığı görülmüştür. 

 

“BİRİNCİ MİLLİ BİRLİK KURULTAYI son taslak.doc” isimli MSword belgesi 
incelendiğinde; “BİRİNCİ MİLLİ BİRLİK KURULTAYI” başlıklı, altında Namık Kemal 
BOYA’nında ralarında bulunduğu bazı şahısların adlarının yazılı olduğu, davetiye şeklinde 
hazırlanmış, söz konusu belge içeriğinde; 

“Bütün birlik ve dirlikten yana olanlar, ulusal birlik ve beraberliği oluşturarak 
işbirlikci mandacılığa, küresel köleliğe ve gizli sömürüye, Türk kimliğinin düşmanlarına karşı 
direnerek, çoğulcu, katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, öz benliğini yitirmemiş çağdaş medeniyet 
dairesindeki  Türkiye Cumhuriyeti için yeniden dirilişi hedefleyen Ulusal Güç Birliği 
Platformunu oluşturmak üzere 5/nisan ve 6/ Nisan 2003 günlerinde saat 10.00 da Ankara 
Ticaret Odası salonunda Birinci Milli Birlik Kurultayı’nın toplanmasına, ulusalcı ve 
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vatansever kuruluşlarla (her kuruluştan yetkili üç temsilci) milletin güvenini kazanmış 
kişilerin davet edilmesine karar verilmiştir.”, “Açılış Konuşması ATO Başkanı Sinan Aygün” 
Şeklinde beyanların bulunduğu görülmüştür. 

 

Mustafa Namık Kemal BOYA isimli şahısa ait çalışma odasından el konulan  
disketlerden; 

91 nolu disket 

Mustafa Namık Kemal BOYA isimli şahsa ait 91 nolu disket imajı üzerinde yapılan 
incelemede; 

“Kamuoyuna  kapak yazısı.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 1 sayfadan 
ibaret, “68’liler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu” adıyla soruşturma kapsamında gözaltına 
alınan Doğu Perinçek’ e hitaben yazılmış 01.05.2001 tarihli bir yazı olduğu görülmüştür. 

92 nolu disket 

Mustafa Namık Kemal BOYA isimli şahsa ait  92 nolu disket  imajı üzerinde 
yapılan incelemede; 

  “TSK.doc” isimli MSword dosyası incelendiğinde; 4 sayfadan ibaret,  Namık 
Kemal Boya adıyla yazılmış belge içerisinde; 

“Özetle AKP iktidarının AB standartları, Kopenhag kriterleri vb. başlıklar altında 
Cumhuriyetimizin meşru dayanaklarını ve yasal savunma olanaklarını budayan girişimlerine 
ve AB Emperyalizminin islamcı hareketi iktidara getirip, bölücü hareketin yararına yeni 
gelişmeler kollayan ve olanaklar yaratan politikalarına karşı çıkarken Ordumuz arkasında 
etkin bir halk desteğini hissetmemektedir. Sadece öz gücüne, disiplinine, geleneğine, tarih 
bilincine ve kendi iç demokrasisine güvenmektedir..” 

“Sizce, kurmay eğitimi görmüş bir subay bu koşullarda ne yapar?.... Arkasında 
halk olmayan kişinin yaptığını yapar ve bekler..  

Koşulların olgunlaşmasını ve “Kartallı Bahçıvan Kazım”ların, “Cideli Balıkçı 
Yusuf” ların, “Malatyalı Haydar” ların, “Antepli Karayılan” ların, “efelerin, “zeybeklerin  
“seymenlerin” “uşakların” ortaya çıkmasını... 

Orgeneral Karadayı’nın dediği gibi “halkın sahaya inmesini”...” 

“Bence tıpkı 1919 daki gibi yurdun açık işgale uğramasını,  Mustafa Kemal Paşa gibi 
birinin  Samsun'a çıkmasını beklemeden,   açığa dönüşmeye yüz tutmuş gizli işgal 
koşullarında yurtseverlerin, ulusseverlerin  yapması gereken şey ne ise onu yapmalıdırlar. 
Yani tüm milli sınıf ve tabakalardan insanlarımızın oluşturacağı milli kuvvetlerin birliğini, 
örgütlenmesini, direnişini ve Avrupa Birlikçi -Amerikancı İktidarın indirilmesini 
sağlamalıdırlar. 
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Bunu gerçekleştirmek için ulusal duyarlığa ve ulusal duruşa sahip her insanımızın 
kaynayıp harman olacağı bir potada, ulusal kurtuluş savaşı potasında buluşmalıyız. 

Bunun ilk yolu da sayıları birden fazla olup adı Atatürk, Cumhuriyet, Çağdaş, Laik, 
Kuvayi Milliye,  vb ünvanlarla başlayan dernek, yayın ve hareketlerin, kendini milli ve millici 
olarak gören tüm birey, topluluk ve tüzel kişiliklerin bir araya gelebileceği, önderlik 
kavgasına girmeden eşgüdüm ve uyum içinde çalışacakları bir mekanizmayı oluşturmaktan 
geçmektedir.” Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür 

	  

11 nolu medyaya ait inceleme sonucu: 

Mustafa Namık Kemal BOYA isimli şahsa ait 1486 nolu VALUEPACK marka, CD 
üzerinde yapılan incelemede MSword dosyaları tespit edilmiştir. 

 “CUMOK 23 TEMMUZ 2007 SAAT 00.00.doc” isimli MSWORD belgesi 
incelendiğinde; 

Bir sayfadan ibaret “23 temmuz 2007 saat 00.00” başlıklı,  “cumok’un 
savaşımcıları, değerli cumhuriyetçiler, dostlarımız,” hitabı ile başlayan söz konusu belge 
içerisinde; 

 “Bugüne kadar durumun ciddiyetini göremeyenlerle birleşerek, yenilgiye ağlamayıp 
hırslananlarla, aklını kullanmayı yeğleyenlerle, yenilgiden ders çıkarmayı becerecek 
kadrolarla yeni bir kurmay heyeti, yeni mücadele araçları ve yöntemleri ile ulusal amaçlarda 
yürümeyi sürdürenler ve sürdüreceklerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Gereken yeni araç ve 
donanımları ve örgütlenmeyi yaratacağız. 

22 Temmuz 2007 yi emperyalist sistem ve yandaşlarının geçici başarısı olarak 
görecek, bu geceyi yeni bir başlangıç sayarak, yolumuza devam edeceğiz. Amaç, ilke ve 
hedeflerimizde değişen bir şey yoktur. Sadece bu yenilgiden dersler çıkaracak ve 
çalışmalarımızı geliştirmek zorunluluğunu unutmayacağız..” şeklinde beyanların yer aldığı 
görülmüştür. 

“CUMOK MİTİNGLER VE GELECEKs.doc” isimli MSWORD belgesi 
incelendiğinde; 

Tamamı on sayfadan ibaret “CUMOK, MİTİNGLER ve GELECEK…,” başlıklı 
söz konusu belge içerisinde;  

“a) Cumhurbaşkanlığı seçimini kazasız atlatır ve bir  adamlarını(imamı) oraya 
çıkarırlarsa, önlerindeki diğer engelleri kolayca aşabileceklerini ummaktadırlar. Bunlar 
sırasıyla, yargıdaki engeller, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay; Üniversitelerdeki engeller ve 
YÖK,; kamuda pek etkisi kalmayan bürokraside eskiden beri varlığı bilinen Cumhuriyetçi 
kadrolar; şu anda  spor federasyonlarından, üretici birliklerine, Kızılay ve benzeri yardım 
kuruluşlarına kadar tüm ulusu denetime almayı hedefleyen, siyasal iktidarı dinsel bir 
faşizme dönüştürmelerine az kaldığını düşünerek  bu konuda her türlü zorbalığı ve 
provokasyonu denemeye hazırlanıyorlar. 

b) Bu tabloda, siyasal partiler arasında görmeyi umduğumuz Cumhuriyet’ten yana 
dayanışma ve güç birliği halen yoktur. O cepheyi zorlayabilmek için ayrı bir kitlesel güç 
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odağı oluşturmak ve partilerin tabanını dahi sürükleyen bir itici güç yaratmak ve o 
cephedeki edilgin bekleyişi bozmak gerekecektir. 

c) Bunun bekleyerek kendiliğinden olacağına inanmak safdillik olacaktır. 
Yapılabilecek tek eylem, olağan kuralların üstüne çıkarak, halkı Cumhuriyet’e ve Çan
 kaya’ya ve giderek Türkiye’ye sahip çıkmaya yöneltmektir. Aksi halde olağan 
işleyiş, düşmanın kurduğu tuzaktaki senaryoya göre yürüyecektir. 

d) Bu durumu değiştirebiliriz. Bütün Cumok eylemcileri, günlük özel yaşamda daha 
az var olmayı, tam tersine bu ulusal çabada daha fedakar ve görevli olmayı, zaman 
harcamayı tercih etmelidirler. 

e) Hedeflerimiz; her oluşumun bulunduğu yerdeki derneklere, sendikalara, meslek 
odalarına, kooperatiflere ve bunların birliklerine giderek onlara harekete  geçmek için son 
durağa geldiğimizi, aksi halde Türkiye de Atatürk Devrimi karşıtlarının dinsel ağırlıklı bir 
faşizmi emperyalizm desteğinde yerleştireceklerini; bunun Türkiye’nin parçalanması , 
bölünmesine giden yol olduğunu anlatıp  güç toplamalıyız. Bu gücü siyasi partilere karşı 
seferber ederek onları içinde bulundukları duraganlıktan çıkmaya zorlamalıyız. Bunun 
yapılacağı yer ise meydanlar, alanlardır. Her yerde her zaman emperyalizm ve destekçisi 
irtica ve bölücülüğe karşı topyekün ulusal direnişi hedeflemekten başka çare kalmamıştır. 

“14 Nisan Tandoğan Mitingini hedefleyerek çalışmaya başladık. Ulusal Sivil Toplum 
Kuruluşları  Birliği çevresinde, ADD, ÇYDD, ÇEV,Kadın Kuruluşları Toplulukları, 68liler, 
Cumok, İSMMMO ve İstanbul Barosu ile konuyu  Ankara Mitingine Destek Komitesi haline 
dönüştürdük. İstanbul’da yapılan toplantıda, Ankara Miting’inin kotarılmasına Destek 
Komitesi içinden Cumok Eşgüdüm Sorumlusu’nun Ankara Komitesine 68’den gelen bilgi 
birikimi ve deneyimini sunmak üzere katılması  Sn. Şener Eruygur tarafından önerildi. 
İstanbul Komitesi uygun gördü ve İstanbul’dan 6 Kez, bir kez de seminerimiz bulunan 
Aksaray ilinden toplantılara katılarak çalışmaya katıldık deneyim ve önerilerimizi kattık. 
Ankara Komitesinde özveriyle çalışan arkadaşlar ve Bizler Komite içinden gelen ve bilgi 
eksikliğine  dayalı bazı yanlış önermelerin  önünü tıkadılar ve Miting in stratejik, taktik, 
güvenlik ve teknik yönlerden yetkinleşmesi sağlandı. Özellikle Komite içinde bulunan ve 
ADD, ÇYDD, CHP ve DSP örgütleri ile CUMOK Türkiye oluşumlarının ve yüzlerce 
demokratik kitle örgütü ve yönetimleri katılmasa da tabanları katılan Meslek Odaları ve 
sendikaların üyelerinin görkemli katılımıyla bir çağ açıldı. Bu çalışma içinde ADD MYK 
üyesi Derya Kocabay, CHP İl Sekreteri Sait Beyhan Çıngı’yı ve Ankara Cumok Temsilcisi 
Arkadaşlarımızı özellikle anmak gerekir. Diğer örgütler ve  komite üyesi arkadaşlar da 
başarıyla çalıştılar, katkılarını sundular, görevleri paylaştılar. İstanbul Destek Komitesi ile 
iletişimi sağlayan Cumok Eşgüdüm Üyesi de her iki komitenin iletişimini, uyumunu ve 
Ankara’daki çalışmanın teknik yönlerden desteklenmesi ve özellikle kent dışından 
geleceklerin ulaşım, konaklama ve erişimini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptılar. İstanbul 
Destek Komitesi Katılımcıları; USTKB Temsilcisi N. A.’nın, ADD, ÇYDD, ÇEV, Kadın 
Kuruluşları’nın 68liler Birliği Vakfı’nın, Meslek Odalarından İSMMMO ile İstanbul B., 
Cumok  Türkiye Eşgüdümü ve yurt çapında örgütlü Cumoklar Mitinge güç yığmak için 
olağanüstü bir çalışma yaptılar. Elbirliği, Güçbirliği, karşılıksız, sınırsız özveri kolektif 
başarıyı ve Toplumsal Devrim niteliğinde bir yığınsal patlamayı getirdi.”şeklinde 
beyanların yer aldığı görülmüştür. 

Mustafa Namık Kemal BOYA isimli şahsa ait 1486 nolu VALUEPACK marka, CD 
üzerinde yapılan  “REC16.wav” isimli ses dosyası incelendiğinde; 

44:50 dakikadan oluştuğu, Çanakkale ilinde Namık Kemal BOYA isimli şahıs ile açık 
kimliği tespit edilemeyen bir şahsın yapmış olduğu görüşmenin kayıtlı olduğu, kimliği tespit 
edilemeyen şahsın Çanakkale CUMOK’a üye olan Deniz Kuvvetleri’nden emekli Albay 
rütbesindeki bir şahısla alakalı Namık Kemal BOYA’ya bilgiler verdiği, bu şahısla ilgili 
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olarak; istihbari bilgiler toplamak üzere CUMOK’un içine sızdırıldığı yönünde iddialarda 
bulunduğu görülmüştür. 

 

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi:  
Üsküdar ilçesi Selimiye Kışla Caddesi No:51/A sayılı iş yerinde 13.04.2009 günü 

yapılan aramada elde edilen dokümanların ilgili mahkemenin vermiş olduğu inceleme 
kararına istinaden yapılan incelenmesinde; 

- 1-4 arası numaralandırılmış sayfalarda; " Cumhuriyet Devrimcilerine Çağrı..." başlığı 
altında bütün karşı devrim odaklarını, kaçak kuran kurslarını ve benzerlerini saptamaları ve 
gereğini yapmaları gerekliliğini, askerleri devreye sokup yan gelip yatma şeklinde değil, 
iktidarda yüzde 46.7 oyla duran karşı devrimci bir parti olduğunu, değiştirmeye çalıştıkları 
anayasanın bazı şeyleri yapmalarına engel olduğunu, dün beğenmedikleri anayasanın 
bugün gereksinim duydukları bazı maddelerinin olduğunu ve bu maddelerin karşı 
devrim odaklarını engellediğini, AKP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğunun 
Anayasa Mankemesi'nde ezici çoğunlukla saptandığını, bu durumu pekiştirecek yeni 
delillerin toplanmasına katkı sunmaları gerektiğinin, öylesine çok delili ortaya koymaları 
durumunda cumhuriyet yandaşı savcıların bu delillerle üzerine düşeni yapabilmelerinin 
sağlanmasını, görevlerini yaparken yalnız olmadıklarını bilmelerini sağlamalarını, bu işi 
sadece cumhuriyet savcılarının omuzlarına yüklememeleri gerektiğini, her il ve ilçede kaçak 
kuran kurslarını saptamalarını, binalarını, öğretmenlerini, kılık kıyafetlerini, yöneticilerinin ad 
ve soyadlarını, adreslerini, yasaya uymayan tutum ve davranışlarını ve eğitimini kanıtlayan 
delilileri toplamalarını, fotoğraflamalarını ve cumhuriyet savcılarına başvurmalarını, 
müracaatlarını kendilerine göndermelerini ve ulusal basında destekleme faaliyetini 
kendilerinin yürüteceklerini, çocuklara cumhuriyet devrimi karşıtı fikir ve dünya görüşü 
aşılayan bütün görevliler aleyhine dilekçeler vermelerini ileten metin olduğu ve metnin 
altında Namık Kemal Boya- Türkiye CUMOK Eşgüdüm Sorumlusu imzasının bulunduğu ,  

Şüphelinin ulaştığı kişilere toplumun bir kesimi hakkında bilgi toplanması, bir 
nevi fişleme yapılması, bunun bir kampanyaya dönüştürülmesi talimatını verdiği 
anlaşılmaktadır.  

Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçen 1038-1039 arası numaralandırılmış 
sayfalarda; “15/10/2007 Karar Kurulu” başlıklı, içeriğinde Biz Kaç Kişiyiz isimli oluşuma 
üye olmayanların üye olmaları konusunda desteklenmeleri, 1039 ile numaralandırılan sayfada 
“TGB Eylemleri” başlıklı dokümanda TGB’ye destek verilmesi gerektiğinin belirtildiği,  

 Belediye-İş Sendikası ibareli “D.S.…” ile başlayıp “…Erol Mütercimler 2008 ve 
getirdikleri.” İle biten mavi renkli not defteri içerisinde; 

 Öğrenci yurtları ve izci kampları gibi girişimlerde bulunarak öğrencileri örgütlemek 
üzerine notların alındığı, “Şener Eruygur’la protokol yaptık.” Şeklinde notun bulunduğu 
görülmüştür. 
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Hakkında kamu davası açılan Adnan TÜRKKAN isimli şahsın kullandığı 
değerlendirilen 539603.... no'lu numaranın (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) tarafından 
gönderilen geçmişe dönük HTS dökümlerinde M. N. Kemal BOYA kendisi adına kayıtlı 
532204.... no'lu telefon ile 07.02.2007 ile 24.01.2008 tarihleri arasında 51 defa görüştüğü 
tespit edilmiştir. 

Tamamı yukarıda bulunan  7031 nolu iletişim tespit tutanağından anlaşılacağı üzere 
hakkında kamu davası açılan sanık  Adnan TÜRKKAN'ın TGB'nin eylemleri hakkında 
şüpheliye  bilgi verdiği,  

Hakkında kamu davası açılan Ahmet Hurşit TOLON , Mehmet Şener 
ERUYGUR,Selim Utku GÜMRÜKÇÜ,Turan ÇÖMEZ, İlyas ÇINAR,Hasan Ataman 
YILDIRIM , Hüseyin Vural VURAL,Selim Utku GÜMRÜKÇÜ , Tunç AKKOÇ, Erkut 
ERSOY,Doğu PERİNÇEK, Ufuk AKKAYA,Hamdi Gökhan ECEVİT  ile irtibatlı olduğu,bu 
kişiler ile örgütsel anlamda sürekli iletişim içerisinde bulunduğu, 

İkametinde yapılan arama neticesi ele geçen  kasetlerdeki  görüntü kayıtlarına ve 
şüphelinin ismini taşıyan doküman içeriklerine ve  “KİTLE HAREKETİ(MİTİNG) NASIL 
YAPILIR?” başlıklı, kitlelerin nasıl yönlendirileceği, nasıl amaç doğrultusunda ajite 
edileceğinin anlatıldığı, Mustafa Namık kemal Boya imzalı dokümanlardan  , hakkında kamu 
davası açılan Mehmet Şener ERUYGUR,Türkiye Gençlik Birliği (TGB), ÇYDD  ile birlikte 
Ergenekon terör örgütünün amaçları doğrultusunda düzenlenmesi planlanan mitingler ile ilgili 
çalışmalar yaptığı, mitinglerin planlamasını yaptığı, Ergenekon terör örgütünün üyesi olduğu 
anlaşılmıştır. 

 “CUMOK TÜRKİYE EŞG.YÜ.KU..dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası 
içerisinde yer alan;  

“28 SUBAT BELGELERI.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 05 Eylül 
2007 tarihli, Murat Tepebaşılı kamuoyu@gmail.com adresinden, anastasmumsatsana@gmial.com 
adresine gönderilmiş bir e-posta olduğu, ekinde yer alan “untitled-2.jpg” “untitled-3.jpg” 
“untitled-4.jpg” “untitled-5.jpg” isimli 4 adet resim dosyalarında da; Milli Güvenlik 
Kurulunun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı “GİZLİ” damgalı kararı ve eklerinin yer aldığı , 
şüphelinin devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri bulundurma suçunu işlediği 
anlaşılmıştır. “CUMOK TÜRKİYE EŞG.YÜ.KU..dbx” isimli e-posta arşivleme dosyası 
içerisinde yer alan;  

“28 SUBAT BELGELERI.eml” isimli e-posta ileti dosyası incelendiğinde; 05 Eylül 
2007 tarihli, Murat Tepebaşılı kamuoyu@gmail.com adresinden, anastasmumsatsana@gmial.com 
adresine gönderilmiş bir e-posta olduğu, ekinde yer alan “untitled-2.jpg” “untitled-3.jpg” 
“untitled-4.jpg” “untitled-5.jpg” isimli 4 adet resim dosyalarında da; Milli Güvenlik 
Kurulunun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı “GİZLİ” damgalı kararı ve eklerinin yer aldığı 
görülmüştür. 

Şüpheliye  ait 1486 nolu VALUEPACK marka, CD üzerinde yapılan  “REC16.wav” 
isimli ses dosyası incelendiğinde; 
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44:50 dakikadan oluştuğu, Çanakkale ilinde Namık Kemal BOYA ile açık kimliği tespit 
edilemeyen bir şahsın yapmış olduğu görüşmenin kayıtlı olduğu, kimliği tespit edilemeyen 
şahsın Çanakkale CUMOK’a üye olan Deniz Kuvvetleri’nden emekli Albay rütbesindeki bir 
şahısla alakalı şüpheliye bilgiler verdiği, bu şahısla ilgili olarak; istihbari bilgiler toplamak 
üzere CUMOK’un içine sızdırıldığı yönünde iddialarda bulunduğu,şüphelide bulunan ve 
şüpheli tarafından kaydedildiği yönünde kuvvetli şüphe  bulunan bu ses kaydı nedeniyle 
şüphelinin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediği kanaatine varılmıştır. 

Ele geçen tüm bilgi,belge,dokümanlar,tespit edilen iletişim tutanakları birlikte  
değerlendirildiğinde şüpheli Mustafa Namık Kemal BOYA'nın  Ergenekon Silahlı Terör 
Örgütüne bağlı olarak hakkında kamu davası açılan örgüt mensupları ile irtibat halinde  
faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu, gizli belge bulundurmak ve özel hayatın gizliliğini 
ihlal suçlarını işlediği anlaşıldığından,  

Şüpheli Mustafa Namık Kemal BOYA'nın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı 
terör örgütü  üyesi  olmak suçundan TCK’nın 314/2, 

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçundan TCK'nın 327/1, 

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan TCK'nın 134/1, 

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

 

C-)   SONUÇ  VE  TALEP  : 

5271 Sayılı CMK’nın 250-252. maddeleri gereğince şüphelilerin yargılamalarının 
bağlantı sebebiyle Mahkemenizin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmek suretiyle 
yapılarak, her bir şüphelinin yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı 
CEZALANDIRILMALARINA, 

Adli emanette kayıtlı olup, şüphelilerin bir kısmından elde edilen vesuçta iletişim aracı 
olarak kullanılan cep telefonu ve sim kartların TCK’nın 54. maddesi gereğince 
MÜSADERESİNE, 

Adli emanette kayıtlı içinde suç unsuru ve örgütsel içerikli doküman bulunan dijital veri 
taşıyıcılarının, dosyada ve adli emanette bulunan belgelerin delil olarak muhafazasına, 

Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.25.11.2010 

 

 

  Ercan Şafak 33383           Mehmet Murat Yönder 34877          Zekeriya ÖZ 35837 

   Cumhuriyet Savcısı               Cumhuriyet Savcısı                     Cumhuriyet Savcısı 
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