
Sanık Andrew Craig BRUNSON’un Kenneth Charsles ABNEY ve Mormonların İstanbul

Şube Başkanı Murat ÇAKIR adlı şahısla irtibatlı olduğu, sanığa ait 0532 292 01 56 numaralı

mobil telefonun HTS kayıtlarının analizinden sanığın ve  Kenneth Charsles ABNEY ve  Murat

ÇAKIR adlı şahıslarla yıl aşırı periyodik biçimde 29/08/2010 (Pazar) günü, 28/08/2011 (Pazar)

günü ve 02/09/2012 (Pazar) günü İzmir ili Alsancak semtinde bir arada bulunduklarının tespit

olunduğu,18

Sanık Andrew Craig BRUNSON’un irtibatlı olduğu  Kenneth Charsles ABNEY'in aynı

zamanda  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarında(TCDD) çalışan 700-800 görevlinin

kimlik bilgileri ve  nerede görev yaptıkları gibi bilgilerin listesini yaptığı, bu bilgilerin ülkenin bir

şekilde işgal edilmesi durumunda, lojistik bir ulaşım ağı olarak demir yollarının kullanılması ve

direniş gösterebilecek çalışanlar  tarafından demir  yollarının sabote edilmesinin önüne geçmek

amacıyla ihtiyaç duyulacak mahiyette olduğunun değerlendirildiği(Gizli  Tanık DUA) 

Lozan Antlaşmasına göre Türkiye'de kilise açılması yasak olduğundan sanığın daha sonra

pastörlüğünü yürüteceği Diriliş Kilises'nin kuruluşu aşamasında çevresine “bizim işimizi ancak

bunlar çözer” diyerek  FETÖ  mensubu Bekir BAZ adlı avukattan  görüş ve destek aldığı,(Gizli

Tanık DUA)

Ayrıca dinler arası diyalog adı altında karşılaştıkları  her türlü problemi Fetullahçı Terör

Örgütü (FETÖ) vasıtasıyla çözme eğiliminde oldukları, 19(Gizli  Tanık DUA)

18  Bkz.  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından Sanık  Andrew Craig  BRUNSON’a  ait
05322920156 nolu mobil telefon hat,  Kenneth Charsles ABNEY adlı şahsa ait 05383798527 nolu mobil telefon hattı
ve  Murat ÇAKIR adlı şahsa ait 05302086363 nolu mobil telefon hat ile ilgili olarak  yapılan HTS analiz raporları

DUA  Kod  adlı  gizli  tanık  soruşturma  aşamasında   İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığında  vermiş  olduğu
ifadelerinde “Tercüman olduğu bilinen Murat ÇAKIR isimli şahsın Amerikan vatandaşı olduğunu ve Mormonların
İstanbul Şube Başkanı olduğunu,   Amerika ülkesinde Utah Eyaletinde Salt Lake City şehrinde kendisine ait evinin
bulunduğunu,  Susan Boone ÇAKIR adlı  eşinin de Amerikalı  olduğunu ve Bedrettin  DALAN'ın  oğluna  ait  özel
kolejde öğretmenlik yaptığını, Murat ÇAKIR'ın ülkemize gelen ABD'li  misyonerlerini ilk karşılayan onlara ülkemiz
ile ilgili  olarak ilk bilgileri veren şahıs olduğunu, 2002-2005 yılları  arasında ABD ülkesi adına Irakta Anakonda
üssünde 300.  İstihbarat  Tugayında  çalıştığını,  Ebu Gureyb  deki  hapishanede  sorgucu olarak  görev  yapan  Bruce
JESSEN isimli  şahsın  ve  Murat  ÇAKIR'ın  sorgulara  katıldığını,  gizliliğe  riayet  eden  Murat  ÇAKIR'ın  sık  sık
söylemlerinde  Ebu Gureyb  hapishanesini  bildiğini  orda  yaşananlara  şahit  olduğunu  arkadaşlarına  anlattığını,  bu
şahısın FACEBOOK adlı sosyal medya hesabında Enes KANTER olarak bilinen FETÖ üyesi olduğundan sonradan
isminin Enes Gülen olarak değiştiren şahsın “Murat ÇAKIR’a” şeklinde imzalı fotoğrafı halen bulunduğunu” ifade
etmiştir.

Bkz: DUA Kod adlı gizli tanığın  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında  alınan 02/02/2017 tarihli ifadesi ile
mahkememiz huzurunda 16/04/2018 tarihli oturumdaki ifadesi

19  Bkz. DUA Kod adlı gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosun'da
alınan 09/12/2017 tarihli ifadesi
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