
değerlendirmede  bahsi  geçen  “deprem”  metaforu ile  ilgili  beyanda  bulunduğu,  bu  tanığın

ifadesinin  bir  bölümünde;  FETÖ/PDY  silahlı  terör  örgütü  mensuplarının  kendi  aralarında

kullandıkları gizli, şifreli haberleşme programı Bylock’un deşifre olmasından sonra kullanmaya

başladıkları  yine  gizli,  şifreli  haberleşme programı  olan  “Eagle”  programına  kayıtlı  şahıslara

2016 yılı  Mayıs ya da Haziran ayında iki tane mesaj  geldiğini,  birinci mesajda; “Temmuz’da

İstanbul’da çok büyük bir deprem olacak, herkes kılık kıyafetine dikkat ederek yatsın” uyarısının

yapıldığını  belirttiği,  Sanık  Andrew  Craig  BRUNSON  ile   irtibat  halinde  bulunan  Kenneth

Charsles  ABNEY'in da aynı  şekildeki  imalı  uyarılar  yaptığı  nazara  alındığında   askeri  darbe

girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile darbe girişiminden haberdar olacak

kadar birlikte hareket ettikleri soncuna varıldığı,(Gizli  Tanık DUA) 

Eski  bir  emniyet  mensubu  olan  Sinan  DURSUN'un  Amerikalı  eşinin  ülkemizde  CIA

istasyon şefi olarak bir dönem çalışan  15 Temmuz darbe girişim sonrasında İstanbul Cumhuriyet

Başsavcılığı  tarafından  yürütülen  2016/96115  sayılı  soruşturma  numarası  üzerinden  hakkında

yakalama kararı çıkartılan Graham FULLER'in ekibinde olduğu,  Graham FULLER'in Kenneth

Charsles ABNEY gibi LDS kilisesi mensubu Mormonlarla irtibatlı olduğu, Sinan DURSUN'nun

17-25 Aralık  2013 tarihinde  İstanbul  Emniyet  Müdür  Yardımcısı  Hamza  TOSUN’u arayarak

kamu oyunda 17-25 Aralık Operasyonları olarak bilinen 2012/656 sayılı kumpas soruşturmanın

talimatını veren kişi olduğu, ayrıca  devletin üst kademelerini dinleyen kişilerle ilişkisi bulunduğu

ve Fetullah GÜLEN’in talimatı ile bu kişilerle görüştüğü, (Gizli  Tanık DUA)

Sanık Andrew Craig BRUNSON’un 2013 yılı  Mart  ayının  ortalarında  İsrail  vatandaşı

Aslan SALTİ ve John WOODALL adlı şahısla Bostancı Gösteri Merkezinde yapılan toplantıya

telekonferans  yöntemiyle  katıldığı  bu toplantıda  o yıl  bahar  sonu veya  yaz  ayı  başlangıcında

sonradan  gezi  eylemleri  haline  bürünecek  olan  bir  eylem  için  hazırlık  yapıldığı,   sanık

BRUNSON’un  ve   Aslan  SALTİ’nin   her  birinin  ayrı  ayrı  kendi  yöneticiliklerini  yaptıkları

gruplarına bir kaos kalkışması talimatı verdikleri, bu toplantıda yapılan görüşmeleri daha sonra

Kocaeli'ne gelen Aslan SALTİ'nin Tanık Tarık ÜÇÜNCÜ’ye de aktardığı ve kısa bir süre sonra

bu eylemlerin başlayacağını  bildirerek Kocaeli-Düzce bölgesinde planlanan eylemlere  hazırlık

yapması  ve  organizasyona  dahil  olması  amacıyla  bir  takım  CD  leri  verdiği,  tanık  Tarık

ÜÇÜNCÜ’nün cezaevine girdiği ve eylemler içerisinde bulunamadığı, gezi eylemleri sırasında

İran vatandaşı olan Zaki SAPİRHA, İsrail vatandaşı olan Aslan SALTİ ile muhtemelen Amerika

Birleşik Devletleri vatandaşı olan John WOODALL isimli şahısların kendilerine gelen paraları,

dini inancı zayıf olan Alevi ve Kürt vatandaşlara vererek toplumsal kaos çıkarttıkları,(Tanık Tarık

ÜÇÜNCÜ) 
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