
muhasebeci olarak tanıtmış olduğu, iddianamede isimleri belirtilen LDS kilisesi üyesi kişilerin

eşleri ile birlikte geldikleri Türkiye'de genellikle 23 ay süreyle görev yaptıkları ve  her 23 ay

sonunda değiştirildikleri,  bunlardan yalnızca   Stewart KİRCKPATRİK ve eşi  Elane’nin 46 ay

kaldıkları,   LDS  kilisesi  ve  kiliseye  bağlı   hayır  kurumu  (LDSC)’nin  Ankara  Başkanı  CIA

Elektronik Dinleme Bölümünden emekli  Duard PETERSON adlı kişi olduğu, Adana İli İncirlik

Hava Üssünde görevli kilise üyelerinin Duard PETERSON  ile sürekli irtibat halinde oldukları,

sık sık Adana İlinden Ankara İline geldikleri, mormon olan bu kişilerin  ABD ordusu, CIA ve

NSA içerisinde çok etkin oldukları, yabancı devletlerde görev alan ABD askerlerinin yüzde kırka

yakının da bu kilise üyesi oldukları, LDS C’nin Kuzey Irak Ürdün Suriye faaliyetlerine ilişkin

olarak  5  Temmuz  2011  tarihinde  Amerikan  Ankara  Büyükelçisinin  evinde  LDS’nin  Ankara

Başkanı Duard PETERSON (CIA emekli) ve eşi ile birlikte toplantı yapıldığı ve Büyükelçinin

isteği  üzerine  LDS’nin Kuzey Irakta ve Barzani  bölgesinde faaliyet  göstermeye  başladığı  ve

iddianamede ayrıntıları  yazılı  birçok faaliyette bulundukları,  bu faaliyetler  sırasında Amerikan

ordusunun desteğinin de alındığı ve özellikle kürt bölgelerine odaklanıp Türkmenler’in gözardı

edildiği,16(Gizli  Tanık DUA)

LDS üyesi   Kenneth Charsles ABNEY isimli şahsın  Mormon Kilisesi adına Türkiye’de

misyonerlik faaliyeti yürüten bir rahip ve  Amerikan Özel Kuvvetlerinde görev almış yeşil bereli

olarak adlandırılan özel eğitim almış  bir Albay  olduğu, Türkiye’ye Kasım 2009 tarihinde geldiği

ve  Eylül  2011  yılında  Türkiye’den  ayrıldığı,  halen  emekli  olmasına  ve  evi  Utah  eyaletinde

bulunmasına rağmen, evine 2500 km uzaklıkta Pensilvanya'da silahlı terör örgütü lideri Fetullah

GÜLEN'in çok yakınında bir kilisede rahip olarak görevlendirildiği,  Kenneth Charsles ABNEY

isimli şahıs ile yine yeşil bereli olan veya  CIA ajanı olarak ülkemizde görev yapan şahısların

ABD’li yetkililer tarafından  Nato  Komutanlığında görevli ABD askerlerin kalması için  İzmir

Efes Oteli’nin ikinci  katında kiralanan odalarda her Cuma günü öğleden sonra saat 14.00’de

otelde   toplantı   yaptıkları,   LDS   Kilisesi   üyelerinin  de  Türkiye'de  bulundukları  dönem

içerisinde aynı  otel  katında  yurt  dışı ile  güvenli  görüşmeler   yapmak   üzere   Efes   Oteline

gittikleri17 (Gizli  Tanık DUA) 

16  Bkz: DUA Kod adlı gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında alınan 02/02/207 tarihli  ve 25/09/2017 tarihli
ifadeleri

17  Dua Kod adlı tanığın iddianamede yer almayan ve fakat soruşturma sırasında vermiş olduğu 25/09/2017 tarihli
ifadesinde  Sanık Andrew Craig BRUNSON’un 18.03.2011 tarihinde Mormonların İstanbul  Şube Başkanı  Murat
ÇAKIR ve Kenneth Charsles ABNEY ile yaklaşık saat: 15.00 sıralarında İzmir Hilton Otelinde buluştuklarını, bu
buluşma öncesinde Murat ÇAKIR’ın  İzmir Alsancak semtinde 1463 Sokak Şafak apartmanı No:11 sayılı adreste
bulunan Kenneth Charsles ABNEY’in evine gittiğini burada 3 saat kadar kaldıktan sonra Kenneth Charsles ABNEY
ve Murat ÇAKIR’ın birlikte evden ayrılarak Hilton oteline geçmiş olduklarını belirtmiştir.

Tanık aynı hususları mahkememiz huzurundaki ifadesinde de tekrar etmiştir. 

Bkz: DUA Kod adlı gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında alınan alınan 25/09/2017 tarihli ifadesi
ile mahkememiz huzurunda 16/04/2018 tarihli oturumdaki ifadesi
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