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ÖZCAN PEHLİVANOĞLU : Efendim alo
VEDAT YENERER : Alo
Ö : Efendim Vedat
V : ... ne haber
Ö : İyiyim sağol sen nasılsın
V : Valla iyiyim yoğun bir şeydeydim bir 3-4 kişi ile yoğun bir konuşma halindeydim o 

yüzden şey yapamadım
Ö : Ha doğrudur nedir bu olaylar diye arayım dedim
V : Valla bende bilmiyorum anlamış değilim Sevgi Erenerol'u serbest bırakmışlar
Ö : Öyle mi
V : Evet
Ö : Hı psikolojik bir operasyon herhalde ya
V : Ya ne iş bence hiç bir şey çıkmayacak bu işten bu sadece şimdi Dinci

Fettullahcı başı bunu günlerce malzeme yapacak iyicene bunları hani isimleri
halkın önüne koyuyorlar ki yarın öbürgün bunlar bir şey söylediği zaman bir önemi 
kalmasın güvenilirlikleri kalmasın anladın mı

Ö : Ha
V : Çünkü bunların pisliklerine baksana gözaltına alınanların hepsi Akıllı

herifler hepsi ciddi bilgi belgelere ulaşan insanlar bunları her gün bunların 
iplerini pazara çıkartıyor bundan rahatsızlık duyuyorlar

Ö : Kim dedin
V : Nasıl
Ö : Bir isim söyledin en son
V : Bunların bu isimler diyorum her gün bilgi belge ulaşan insanlar
Ö : Evet
V : Yani Güler Kömürcüsü Kemal Kerinçsizi şusu busu
Ö : Güler Kömürcü ne maksatla şey yapıyorlar ki
V : Kim bilir yani diyecekler ki Çete diyecekler bilmem ne diyecekler yarın seni 

de alırlar benî de alırlar bunların keyfine göre FetuIlahçılar. aImış başım 
gidiyor Yazık ya bu vatana yazık eneıjiye yazık bütün vatan hainleri' satıyor ülkeyi 
DTP liier PKK Iılarla iç ei ele vermişler kimse hiç bir savcı hareket etmiyor \

Ö : Yazık yani yazık yazık ;; I
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GİZLİ
: Ha bu böyle mi gidecek yo bunlar hani bîr amaca mı ulaşacaklar yani bir zafer mi 
elde edecek hiç bir şey olmayacaklar 5 sene sonra bu adamların bu savcıların hiç 
biri ortada kalmayacak bu AKP İkdidarı gittiği gün korkunç şeyler olacak 
yani bunların hiç biri çalışamıycak hepsi çoğu mesleği bırakıp ayrılmak 
zorunda kalacak korkularından ayrılacaklar çünkü verdikleri zararı biliyorlar 
kaçacaklar gözlerini yummuşlar vatana millete zarar 
: Çok enteresan
: Hrant Dink içimiz dışımız Hrant Dink oldu ya 
: Hem de Hrant'ın iki gün sonrasına denk geliyor
: YA BU ŞEREFSİZ ÖLDÜRÜLDÜ bu kadar olay oldu her gün vatan evladı şehit 
oluyor hangisi için hangisi için bir gün bir k iş i... töreni düzenledi ya yani bu 
anlamadım ki üstelik bu Hrant Dink vatan için öldürüldü ölmedi hayatını vatan için 
vermedi bu millet için gidip bu millet adına dağlarda can verenleri bu millet bir gün bir 
gün bile anmadı bir tanesini 30 bin tane şey var cenaze var 
: Doğru
: Hankisi için bir yıl sonra anma töreni düzenlendi hepsi şehit yani bunların peki Hrant 
Dink neyin şehiti ya ya bu olacak şey değil ya 
: Çok enteresan ya 
: Çok enteresan ya 
: Kim göz yumuyor buna neden
: Şimdi böyle bir dönem yaşıyor Türkiye ama bunun sonu aydınlıktır ben hiç bunların 
Türkiye yi karartacak güce sahip olduklarına inanmıyorum yani Velî Küçük var şu 
var bu var şuanda göz altına alınanlar ee aldı bu kadar mı 70 milyon da vatan 
evladı Babayiğit zannediyorlar binlercesi çıkacak şimdi onları nasıl 
bulacaklar 
: Çok enteresan ya
: Binlercesi çıkar zannediyorlar ki beş kişiyi susturarak bütün Türkiye deki... 
sustururuz adam rektöre sen otur oturduğun yere diyor ya sen otur oturduğun yere 
rektörde kılıbık cevap veremiyor 
: ... bir açıklama yapmış
: Ne yazarısı kardeşim çağrın basın toplantısı düzenlerim konuşma lan derim 
: Evet
: Sen kimsin
: Yok ki öyle babayiğit işte
: Yok yok MHP ye bak MHP ye bu gün açıklama yapıyor biz kimsenin değneği değiliz 
kimsenin şeyi değiliz bilmem öyle yazılı açıklamalarla kükresene 
: MHP kendine bir çizgi tutturdu çok ilginç yani acayip
: Çizgi tutturdu da yerel seçimlerde gör sen o çizgiyi ne olacak o çizgiyi nasıl 
bir taraflarına kaçacak
: Neyse ...
: YA
: Ya onlarda diyorum bir yerden kontrollü
: Kesinlikle bir yerden kontrollü kontrollü olduğunu biz seçim öncesinde de söyledik 
bunlara güvenenler ahmaktır enayidir dedik 
: Evet yani
: Yırtındık anlattık bunlar iş birlikçi dedik bunlar AKP ye muhalefet^yapa^dedik ha işte 
çıktı bizim dediklerimiz her şeye evet diyor adam ya her şeye alİı^p^tff^yfkurtardı 
ya Abdullah Güi’ü Cumhurbaşkanı yaptılar bu ülkeye bak her,şeyf ona|!^^gî^asayı
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GİZLİ
onaylıyor öyle zarar veriyorlar ki 20 yıl boyunca Türkiye bu gün rejim değişse 20 yıl 
boyunca bu pisliği temizleyemezier 
: Doğru söylüyorsun 
: ha yani
: 20 değil bana göre 50 yıl temizleyemezier
: Evet evet yazık günah ve talan talan var ülkeyi talan ettiler talan talan ya öyle bir 
talan var ki yani korkunç 
: Tarihinde görülmemiş şekilde
: Ve felaket bir şey ya bakalım ne olacak yani yarm öbürgün beni de alabilirler 
seni de alabilirler herkesi göz altına da alabilirler yani Ha hatta diyebilir yani 
sen bide çok ilginç Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir suçlama başladı 
devlet sırlarına ulaşmak suç lan gazetecisin sen gazeteciye bile ulaşıyorsa artık bu 
devlet sırrı değildir ki 
: Doğru
: Yani neyin neyin sırrı 
: Doğru ya çok enteresan yani tabi
: Ya sen gel işin içinden çık suça bak polis devlet yasalarını artırdılar böyle bir maddeyi 
de eklediler tamam sik gibi işine gelmeyen bu kardeşim nedir peki benim devletin sırrı 
dediğin zaman cevap vermiyor ona 
: Evet
: Herkesin sokakta bildiği şeyi diyor ki hayır diyor o devlet sırrıydı diyor sen diyor sen 
ona ulaştın diyor ulaşmak suç diyor 
: Desene enteresan ...
: Yani o devlet sırrını saklamamak o devlet sırrını o ulu orta herkesin gidebileceği yere 
koymak suç değil ama o devlet sırrını gidip okumak veya yayınlamak suç 
: Şimdi bu operasyonlarla ilgili muhalefet partileri de hiç bir açıklama yapmıyorlar ya 
: Ya muhalefet diye bir şey yok ya Türkiye'nin 2B sorunu var 2B sorunu ne 
biliyor musun Baykal ve Bahçeli

: Türkiye'nin 2B sorunu budur yani
: Bide bu tututlanmalar karşısında hemen muhalefetin bir açıklama yapması lazım 
: Kim Emniyet müdürlüğüne en az on tane Milletvekilinin gitmesi lazım dı
: Ne oluyor diye dimi
: Ne oluyor kardeşim diye en az 10 milletvekili bunların hepsi şerefsiz 
bunların hepsi basiretsiz orospu çocuğu çok afedersin o kadar ağrıma gidiyor ki 
o kadar ağrıma gidiyor ki bu kadar bu kadar mı kişiliksiz olur ya ya bu zamanda bile 
bu kadar mı kişiliksiz insanlar gider Milletvekili olur ya bunları kim seçiyor ya 
lan 70 tane Milletvekilinden üç tanesi bağımsız mış İstanbullu ne oluyor kardeşim diye 
bir Emniyet müdürüne telefon dahi açmıyor ya buna CHP lîler de dahil ya ya olacak 
şey değil ya ya bir şeyi kafayı kuma gömerek zanediyorlar ki bizim haberimiz yok veya 
ne anlama geleceğini düşünüyorlar ben bilmiyorum ya bu kadar şerefsizik olmaz 
ya
: Doğru
: Gelsin kardeşim 10 Milletvekili gerekirse 70 Milletvekilini İstanbul Emniyet 
müdürlüğüne yıkarım ben

Yani

Ha ;.;î
Açıklama bile yapmıyorlar daha açıklama bile yapmıyor korkunç
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V : Hadi Açıklamayı da şöyle yap belki tamam adi bir suç vardır hakikaten belki bir suç 
şebekesidir dolandırıcılık yapıyordur bilmem ne yapıyordur bilmiyoruz yani anladın mı

Ö : Evet
V : Ama deki ne oluyor kardeşim de ne oluyor de aç Emniyet müdüründen bilgi al basın 

toplantısı düzenle Emniyet müdürü ile görüştüm konu açıklanacak yani filan gibi bir 
şey de o da yok hiç bir şey yok çok ilginç yani çok ilginç ben Emniyetteki şimdi bir 
sürü vatansever milliyetçi polisin ne kadar daraldığını gözümün önüne 
getirebildim yani emir kulu ne yapacak

Ö : Ona uyuyor
V : Uyuyor mecbur ha içerde tabi ki ben hani kaba davrandıklarını filan düşünmüyorum 

ama bak bütün medyaya malzeme oldu şimdi dinci medya AKP medyası yabancı basın 
bile şimdi ne biçim geçirecek

Ö : Tabi
V : Şimdi ne demeye getiriyorlar biliyor musun bütün bu şehit mehit bilmem ne hakka 

hukuk sahip çıkan gibi gözükenler aslında hepsi yasa dışı örgüt elemanı ve bunları öyle 
nanse ediyorlar ki PKK burda masum kaldı artık

O Ha abi
V Vay ülkem vay
ö Yazık bu günleri de gördük daha neler görücez bakalım
V Daha tabi canım
ö Yazık ki ne yazık Allah yardımcımız olsun
V Evet
ö Onun için bir arayayım dedim bir konuşalım
V Ek bir şey duyarsan haberimiz olsun
ö Araramı ararım
V
ö

Tamam eyvallah görüşürüz 
Görüşürüz

Bu iletişim tespit tutanağı 06.02.2008 tarihinde Saat: 10:41 de (4) Sf. Olarak 
tarafımızdan tanzimle birlikte imza altına alınmıştır.

Aidiyet No Aidiyet No Aidiyet No
34.T.0.24116 34.T.0.09100 34.T.0.53862
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VEDAT YENER : Alo
NEJAT : Vedat ne haber
V : Alo
N : Alo
V : Paşam selamlar
N : Ha ne haber nasılsın
V : İyilik valla paşam ne var ne yok sizde
N : İyi çok şükür ne o toparladılar milleti ya nedir bu
V : Ya rezalet
N : ha
V : Rezalet
N : PKK lılar mecliste dolaşıyor vatan severleri topluyorlar
V : Ve göz altına alınanlar için de aralarında trafik cezası bile yememiş insanlar var ve

terör örgütünün adını da Ergenekon olarak koymuşlar yazışmalarda da Ergenekon 
terör örgütü diye söz ediyorlarmış

N : Allah Allah
V : Ya
N : Ne amaçlıyorlar bunla Vedat
V : Ya bence tam bundan sonra çok önemli şeyler yapılacak ve bu tipleri tamamen

gözaltına alıp ya da bastırarak olası tepkileri de azaltmayı amaçlıyorlar
N : Gözdağı veriyorlar ha
V : Ya da bundan sonra bir şeyler olacak herhalde valla ne bileyim insanlar tepki 

vermesin MHP yi zaten bitirmişler bak MHP den çıt yok
N : Evet MHP de bunlara sahip çıkmıyor ha
V : Çıkmıyor hiç birine sahip çıkmıyor
N : Evet Vedat GÜLER KÖMÜRCÜ de onların içlerinde
V : Ya enteresan bir tip o da benim hiç samimiyetim yok paşam onlan
N : Ne biliyorsun onun hakkında
V : Ya çok özel dosyalar bilgiler devamlı yayınlıyor nerden geliyoLbilmiyorum

ama ,
. î ' i  X i i ' , s ' - ' '  (T

N : Hı :
V : Enteresan bir tip yani sonuçta ben terörist falan olduğuna inanmıyorum yani >,Y

X -M'
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GİZLİ
N : Ihı
V : Yani orta da aynı Ergün Poyraz'a yapılan oyun var efendim devletin gizli sırrına

ulaşmak
N : Ihı
V : Ne demek bu ya
N : Ihı
V : Yani gizli sen devlet gizli sırrını eğer saklayamıyorsa insanlar ulaşır bütün
N : Bundan bir şey çıkmaz ama bî onların burnunu sürterler yani o olur
V : Bir çıkma... Ergün Poyraz 6-7 aydır içerde işte aynısı
N : İçerde dimi bu Ankara'da ki bir haber kanalını falan filan bir şeyler yazmış ...
V : Hankisi
N : Aşk yaşıyormuş ta birisinle
V : Ha şey TAKÎ DOĞAN
N : peki kiz kim
V : Sabahları Gülin YILDIRIM KAYA sabahlan program yapıyor HABER TÜRK de 
N : Ne programı yapıyor
V : Sabah uyandırma servisliği iki saatlik haber programı
N : Hı ne dalavereler dönüyor ya ha
V : KASET GÖRSENİZ İĞRENÇ YA BAYA ALENİ PORNO
N : Ciddi mi söylüyorsun
V : Tabi canım
N : Ee nasıl çekmişler onu
V : Kendileri çekmiş
N : Manyak mu bu herif...
V : Manyak ve sapık diyorum ben yani
N : Allah Allah
V : Tabi tabi baya önce kamerayı kuruyor şey yapıyor sonra kamerayı alıyor 

baya uzun uzun ya öyle 3 dakka 5 dakka değil yani
N : Yapma ya
V : VAR BENDE
N : Gönder bana seyredeyim ya
V : Şey H8 şey de kaset de
N : Ha
V : Cd de değil yani
N : Anladım
V : kameradan izlettirebilirim ancak yalnız çok vahim gelişmeler var yani bu gün 

Fettullah çete arıyorlarsa Fettullahçılar var Çete arıyorsa Barzani var ...
N : Şey var Demokratik toplum partisi var
V : Evet PKK lılar var bide işin en vahimi paşam bu operasyon ile ilgili haberleri yarım

saat kala saat yedi ye ağır ceza mahkemesinden durdurma kararı çıkarttılar yani bu 
ülke de PKK propagandası yapan yayın yaparsan kimse durdurmaz

N : Hı
V : Ama böyle vatanseverlerin bir trafik cezası bile yememiş insanların

gözaltına alındığı operasyonu duyurmak yasak
N : Evet bu doğrudan doğru ya Faşist bir sansür
V : Daha bir vahim ben ama yani Türk silahlı kuvvetlerine şey olmaya- haşladım gıcık

kapmaya başladım
N : Eee gözdağı veriyorlar şimdi netice de bir emekli general'i içeri aldılat^^ ^

■■ S' : '
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V : Susarsan sıra sana gelir mantığı var yani artık bana göre Türk silahlı kuvvetleri 
kendisini tabi savunacak sivil de bulamıycak bu kafayla giderse

N : Senin o yazdığın yazı ya bir tepki geldi mi?
V : Hiç bir tepki yok hocam hiç
N : Hiç bir yerden bir tepki yok dimi
V : Sıfır
N : Ihı
V : Kimse dikkate almıyor ki paşam ya biz yazıyoruz ne oluyor
N : Evet evet Millet bıktı artık ya zaten
V : çünkü kolla kolla kolla kolluyorsun hiç bir şeyi yok ... manyak diyorlar bitiyorlar yani
N : Evet
V : Manyak olan biz oluyoruz yani
N : Köyün delisi ha
V : Öyle oluyor işte bu adam da zaten böyle her şeye muhalif diyorlar
N : Ihı ıhı
V : Hiç bir şey yok Yalnız kanalları felaket ele geçirdiler
N : Yalnız Fox Tv çok iyi yayınlar yapıyor ha
V : Ne gibi
N : Yani şeyi askerlerin propagandasını yapıyor haberler
V : Korkuyorlar da ondan
N : Eee politika olarak belki
V : çok göze battılar da ondan paşam
N : öyle mi
V : Ee tabi
N : Başlangıçta kötü mü gittiler
V : îşte tabi çok kötü gittiler hatta Genelkurmay bunları şey yaptı ya
N : ha
V ; Ambargo koydu
N : Ihı niçin ama ambargo koydu
V : Unuttum ama bir şey yanlış bir şey yayınlamışlardı
N : Bu şeyi yayımlamışlar galiba bu Hrank dinki öldüren candarma ile ilgili haberi onlar

yapmışlar
V : Galiba galiba he he öyle bir şey öyle bir şey biliyorsunuz dimi Hrank Dink davasını 

Yargıtay reddetti
N : Neyi redetti
V : Yargıtay 4. Ceza dairesi Yargıtay 4. şeyi
N : Ihı
V : Mahkeme kararını redetti şey Hrant Dink diyorum Orhan Pamuk tekrar

yargılanacak
N : Ya yargılansın Eşeoğlu eşek ya
V : Şerefsiz şerefzis bu Orhan pamuğun davasına gidecek adam kalmaz bunların

hepsıririçeriye aldılar
N : Evet evet evet
V : Yani demokratik hakkını kullanmak bile bu ülkede şey suç ve bu Hrant Dink bakın

yok birinci anma yılı bilmem ne Hrant Dink kimdir bu vatan için mi öldü hayır peki bu 
vatan için binlerce şehit verd'üT” "" ..................

N : Evet evet %
V : onlar için bir gün Anma düzenlendi / v
N : Ya Vedat işte bunlara tepki koyanları da toparlıyorlar işte baksarıa|| M ]
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GİZLİ
56

V : Evet evet şimdi bu gün kaç kişi aradı biliyormusunuz sen de ... acaba alındın mı diye 
konuşmuştuk ... biriieri demiş Vedat Yenerer de göz altına alındı diye

N : Yok ya sen yazıyorsun sen fikirlerini yazıyorsun ya
V : Güler Kömürcü de yazıyor
N : Ya bilmiyorum bende merak ediyorum dün gece Güler Kömürcü beni aradı
V : Ne diye
N : Dedi ki Paşam dedi sizin yazınızı ben yazı yaptım yarın yayınlayacağım

dedi
V : Ihı
N : Onu söyledi ondan sonra da bak Akşama gir bu gün Güler Kömürcü yü oku benden

bahsediyor ondan sonra da sabah baktım toparlananların içersinde
V : Şimdi ben bu gün İnternet ajansına şey koydum bir tesadüf mü diye
N : Evet
V : ROSS WİLSIN dün gece gece saat dokuzda on da başbakanlık konutuna

gitti ya program dı...
N : Evet
V : 40 Dakika görüşme yaptılar sabah erken saatinde de bunları topladılar
N : Ya Ross Wilsın elinden gelse bizi de aldırır içeri ha
V : hakikaten aldırır paşam hakikaten aldırır
N : Evet
V : Aldırır ama ama ben şunu söylüyorum
N : Hı
V : Aldırmakla bir sonuç yok ya bunların herkesi öldürmeleri lazım ya da bu işi

bu pislik bitmez daha beter gider yani
N : Tabi ya ...
V : Bunun farkında değiller
N : Cami duvarına işemeye başladılar Vedat
V : Çok fena ama yani Türk silahlı kuvvetleri hala tavır koyamıyor hiç bir şey yok yargı 

taydan tavır yok cumhuriyet ya şuanda adam ne diyor siz kim oluyorsunuz diyor 
Yargıtay'a Cumhuriyet başsavcılığına

N : Evet evet Nejat bey
V : Kapatma nedeni ya bu kapatma nedeni
N : Meclis başkanı bile rengini koydu ha
V : Ya
N : Evet
V : Yok yok baktılar ki kimse sesini çıkartmıyor
N : Evet
V : Postasını koyuyor
N : Ya zaten Tayyib Erdoğan Kasımpaşa Futbol kulübü gibi yönetir gibi

yönetiyor Türkiye yi artık
V : Ve hiç kimse sesini çıkartmıyor
N : Aaa Hiç kimse sesini çıkartmıyor
V : Peki yani Cumhuriyet savcıları kimden korkuyorlar paşam
N : Onların içinde de Fettullahçılar var
V : Tamam da anayasa şey Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı da mı Fetullaijçı
N : Valla bilmiyorum T
V : Kapatmak için ne bekliyor bunu kapatsa Türkiye de kaos yani olay olur
N : Vedat CNN TURK de internet siteleri ile ilgili şey var bir program^vafeî)u:Ahm|t

Hakan nasıl bir adam ya
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Şerefsizin en önde gideni
Öyle değil mi 
Omurgasız
Ya zaten şerefsizler şeye gündemdeki adamlar baksana
Omurgasız
Fatih Altaylı da öyle
... Fatih Aitaylı on kalem daha üstündür ondan on kalem daha vatanseverdir 
Hadi şunları biraz dinleyelim bakalım hadi 
tamam tamam 
Hadi sağol

 'IIIIİIHIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIII........

Bu iletişim tespit tutanağı 06.02.2008 tarihinde Saat: 15:00 de (5) Sf. Olarak 
tarafımızdan tanzimle birlikte imza altına alınmıştır.
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