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bölgedeki sınırlardaki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bölük seviyesinde Üs Bölgeleri, Kol seviyesindeki 
Üs Bölgeleri, Tank Taburu, Jandarma Karakolları, Yol Kontrol Noktaları ve Hudut Karakollarının 
yerlerinin tek tek belirlendiği kabartmalı harita olduğu görülmüştür. Bu harita çok önemlidir. Zira TSK’nın 
bölgede konuşlu tüm yapılanmasını gözler önüne sermektedir. Bu harita PKK Terör Örgütünün eline 
geçtiğinde her türlü saldırı ve sabotaj için en uygun hedefin belirlenmesinde ve akabinde kaçış 
güzergâhlarının tespitinde çok kritik bir kaynak olacaktır. Öte yandan konuşlu bu unsurlara ait ikmal 
yollarına mayın döşenmesinde bu harita çok rahatlıkla kullanılabilecektir. Bir diğer yandan PKK Terör 
Örgütü hiç riske girmeden, harita üzerindeki en uygun karakolu belirleyerek havan atışı yapmak suretiyle 
saldırısını gerçekleştirebilecektir. Bu belge için Genelkurmay Başkanlığı tarafından TCK'nun 327/1,2 
maddesi kapsamında olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. 
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Pandora veri tabanında “\\PANDORA v.12\Veri1_Ek\Erdem Gül” veri yoluna kaydedilen “MİNİ 

İHA.ppt” isimli belge ile ilgili açıklamalar kısmında "ihalara ait önemli bilgiler. uçuş planları, 
gözetlenemeyen alanlar, ihaların zafiyetleri hakkında da bilgiler var." şeklinde notlar düşüldüğü, yine 
Narin Kormaz'ın açıklamalar kısmında "Erdem Gül, subay, Şırnak'a gittiğimde tanıştım. irtibatımız 
devam ediyor. bana mini iha nın tanıtımını verdi." şeklinde belgeyi nasıl aldığını izah ettiği tespit 
edilmiştir. Bu belge için Genelkurmay Başkanlığı TCK 334/1-2 maddesi kapsamında bulunduğuna ilişkin 
değerlendirme yapmıştır. Bilindiği üzere İHA'lar özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kırsalında 
PKK Terör Örgütü mensuplarının hareketlerinin tespiti için sıklıkla kullanılmakta ve TSK tarafından PKK 
Terör Örgütü mensuplarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda bu görüntüler kullanılmaktadır. İHA'ların 
uçuş planları, güzergâhları, gözetlenemeyen alanlar ve İHA'ların zaafiyetlerinin PKK Terör Örgütü 
tarafından bilinmesi ve buna göre hareket edilmesi halinde PKK Terör Örgütü ile mücadelede İHA'ların 
etkisiz hale geleceği izahtan varestedir. Görüldüğü üzere suç örgütünün ele geçirdiği belgeler, Türkiye 
Cumhuriyetinin iç güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit edecek boyutlardadır. 
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Suç örgütü Türkiye dışında KKTC’de de ciddi bir yapılanma içerisine girerek faaliyetlerine orada 
da devam etmektedir. Pandora veri tabanında “\\PANDORA v.12\Veri1_Ek\ümittopaloğlu” dosya yolu ile 
ulaşılan klasörde şifreli olarak yer alan ve şifresi kırılarak “67195012” karakterleri ile açılan “KKTC 
Yapı.pptx” isimli belge suç örgütünün KKTC yapılanması ve faaliyetlerini açıkça gösteren bir belgedir ve 
içeriği şu şekildedir: 
 

“KKTC YAPILANMA 
 

Tespit 
Kıbrıs tam olarak istediğimiz bir ortama sahip seks alkol uyuşturucu çok normal ve herkes arasında 

ileri seviyede yaygın. 
Otellere gelen bir çok Türkiyeli turist mevcut. Bunların önemli bir oranı ünlü kişiler, bürokratlar, 

zengin işadamları ve zengin dullar. Birde konferanslara gelen doktor ve akademisyenler. 
 

SEKS 
Geceklüpleri Seks için kullanılan önemli yerlerden. 
Belli başlı geceklüpleri: Playboy, Sexylady, Lipstick, Imparator(aktif değil), Crazy&Kings(Havuzlu), 

Yakamoz, Mexico vs. 
Gece klüplerinde büyük oranda yabancı uyruklu kişiler çalışıyor. Klüp sahipleri genelde her 

ırktan kız bulundurmaya çalışıyorlar. 
 

SEKS 
Türkiye’den özellikle zenci bayanlarla seks yapmak için Kıbrıs’a gidenler mevcut. 
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Ayrıca üniversite öğrencileri arasında seks çok yaygın genelde seks partileri yapılıyor. Öğrencilerin 
beraber kaldıkları evler kullanılıyor. 

 
SEKS 

Üniversite yurtları özellikle (GAÜ ve YDÜ) seks konusunda limitsiz bir durumdalar. Üniversite 
yönetimleri Türkiye’den buraya hoca çekebilmek için seks ve kumarı koz olarak kullanır. Öğretim Üyesi 
Misafirhanesine özellikle kız öğrencilerden oluşan özel bir ekip seks hizmeti verir. 

 
SEKS 

Otellerde ise genelde VIP seks hizmeti verilir. Bunun içinde bizim ufak bir ekibimiz mevcut. Ama 
daha çok geceklüpleri bayan gönderir. Merit, Cratos, JasmineCourt, GoldenTulip, vs vip hizmeti verilen 
yerlerden birkaçıdır. 

Kıbrıs halkı da evli bile olsa başka partnerle seks yapmadan durumaz. Bazı evli bayanlar özellikle 
TSK personelini tercih eder. 

 
SEKS 

Piknik alanları, Dağlık alanlar ve Sahil de seks yapmak için kullanılan yerlerdendir. Araba da seks 
yapmak için buralara gidilir. Özellikle Boğaz Piknik alanı(akşam hava karardıktan sonra mutlaka bir kaç 
araba orada seks yapmak için bulunuyordur),  Alev Kayası, Kablumbağ Plajı (Alagadi) vs. 

 
KUMAR 

Otellerde ciddi oranda kumar oynanıyor. 
Türkiye’den gelen turistlerin büyük bir oranı kumar için geliyor. 
TSK personelinden kumar yasak olmasına rağmen oynamayan yok gibidir. Özellikle Girne’deki 

subaylar kumar oynamaya gider. 
Türkiye’den denetlemeye gelen Denetleme Heyetini casino ve geceklüp tarzı yerlere götürülür. 
 

UYUŞTURUCU 
Bar ve geceklublerinde ciddi oranda tüketim var. 
Polisin uyuşturucu ile mücadele konusunda Teknik takip altyapısı zayıf. 
Uyuşturucu genelde Rum tarafından geliyor. 

 
MEVCUT YAPIMIZ 

KKTC Top. Alb F.Haluk Vergül 
SexyLady 
VİP Escort 
Escort Ekibi 
Üniversite Ekibi 
Geceklübü Ekibi 
Özel Ekip 

 
MEVCUT YAPIMIZ 

VIP Escort Top.Alb. Birol Kahraman 
Sinem 
Natalia 
Nejla 
Fidan 

Yardımcı Ekip(SexyLady) 
 

VIP ESCORT EKİBİ 
VIP ESCORT EKİBİ 
4 escort genelde Casino da çalışıyor. Yönlendirdiğimiz kişi ile ilgileniyor. Ve bizim istediğimiz odada 

seks yapıyorlar. 
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Lüks oteller kullanılıyor ayrıca Laptada kiraladığımız havuzlu villa da VİP hizmet için kullanılıyor. 
Elit kişiler(Albay,Prof,Zengin İşadamı vs) için çalışan ekibimiz 

 
MEVCUT YAPIMIZ 

Escort Ekibi Top. Yzb. Eray Ercan 
Magosa 

Sinem 
Çise 
Pembe 
Şeyda 

Lefkoşa 
Filiz 
Şule 
Berfin 
Aysel 

Girne 
Meltem 
Türem 
Nilay 
Nesrin 

Güzelyurt 
Yeliz 
Elçin 
 

MEVCUT YAPIMIZ 
ESCORT EKİBİMİZ 
Genelde TSK personeli ile irtibatlandırmaya çalışıyoruz. 
Kızların evleri kullanılıyor, bazen misafirhanelere gittikleri oluyor. 

 
MEVCUT YAPIMIZ 

Üniversite Ekibi P.Alb Reşat Timuçin Özkan 
DAU 

Müge 
Berna 
Deniz 
Dilber 
Yonca 
Yaprak 
Gözde 

YDU 
Ceyda 
Burcu 
Leyla 
Badegül 
Yağmur 

UKÜ 
Olsan 
Gülten 
Nilay 
Nuran 

LAU 
Yıldız 
Tuğçe 
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Derya 
GAU 

Diva 
Lale 
Birten 
Berra 
Jasmine 
Nazlı 

 
MEVCUT YAPIMIZ 

ÜNİVERSİTE EKİBİ 
Üniversite yapılanmamızda kız bulmak hiç zor değil. Ve en çok iş yapan ekibimiz burası. 

İstediğimiz teğmeni ablukaya alabiliyoruz. Özellikle bize arkadaşını getiren bir çok TSK personeli var. 
 

MEVCUT YAPIMIZ 
ÜNİVERSİTE EKİBİ 
Küçük kız isteyenlere buradan destek oluyoruz. 
Yurt, Öğrenci Evleri, Apartlar ve Lojman haricinde kalan subayların Evlerini kullanıyoruz. Buralar 

sayesinde birçok malzememiz mevcut. Arşivde hepsinin nereden geldiği bellidir. 
 

MEVCUT YAPIMIZ 
GeceKlübü Top.Alb. Burhan Kahraman 

Tatiana 
Morina 
Gizem 

 
MEVCUT YAPIMIZ 

GECEKLÜBLERİ EKİBİ 
En zayıf olduğumuz ekibimizdir. Aslında en çok verim alacağımız ekibimizde burasıdır. Öneriler 

kısmında ayrıca inceleyeceğiz. 
Bir çok geceklübünde odalarda kamera mevcuttur ama müşteri bunu bilmez.  Kameralar kızlara 

zarar veren müşteriyi tespit edip atmak için kullanılır ama biz istersek bir çok amaç için kullanabiliriz. 
 

MEVCUT YAPIMIZ 
Özel Ekip P.Yb. Ümit Topaloğlu 

Yzb. Sibel 
Buket 
Sema 
Berna 

 
MEVCUT YAPIMIZ 

OZEL EKİP 
TSK içerisinde görevli bayanlardan oluşan ekibimiz. 
En çok bilgi ve belgeyi getiren ekiptir. 
Her türlü fısıltılara hakimdirler. 
İstediğimiz komutana yakın olabiliyorlar. 
Komutan eşlerinin eğilimlerini tespit edip, seks düşkünü olanlara partner ayarlarlar. 
 

KIBRIS İMKANLARI 
Kıbrıs bizim için çok önemli bir yerdir. İstediğimiz herşeyi polise ve adliyeye takılmadan burada 

rahatlıkla yapabiliyoruz. 
Türkiye’de kaybettiğimiz rahatlığı burada tekrar kazanabiliriz. 
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KIBRIS İMKANLARI 
İstediğimiz her insana çok kolay bir şekilde ulaşabiliriz. 
ÖRNEK: Bizi reddeden muhafazakar kişiler(bürokrat, milletvekili, TSK mensubu vs) in çocuklarını 

bile Kıbrıs da çok rahat avucumuza alırız. Özellikle üniversitede okuyorsa ne yaparsa yapsın mutlaka ama 
mutlaka görüntüsünü elde ederiz. 

Kıbrıs a sizinde bildiğiniz gibi, uğramayan KKK personeli yoktur. Mutlaka burada görev yapar. 
Bu da demektir ki geleceği parlak KKK personelini kontrolümüze almamız mümkün. İster ve 

imkanları genişletirsek her şey mümkün. 
 

KIBRIS İMKANLARI 
Akademisyen, Doktor, Adliye mensubu bir çok kişi ile irtibat kurabiliriz. 
ÖRNEK: Bir ilaç firması aracılığıyla bizim istediğimiz otelde kongre düzenletip istediğimiz 

doktorların odalarına gece geç saatte gönderdiğimiz bayanlara hayır diyen yoktur. 
Veya 
Bir Hukuk kongresi düzenletip istediğimiz kişiyi de davet listesine ekletip, istediğimiz kıvama 

getirtebiliriz. 
 

KIBRIS İMKANLARI 
Görüldüğü gibi Kıbrısın imkanları kullanılıp ulaşamayacağımız kimse yoktur. Bize düşen sadece 

biraz beyin fırtınası. 
 

İHTİYAÇ VE TEKLİFLER 
Kıbrıs imkanlarından faydalanma adına tekliflerimiz 
1) En kısa sürede bir VIP geceklübü açmak ve sıfırdan inşa edip istediğimiz özellikte döşemek. 

Odalara üç yönlü kamera yerleştirmek. Berlin dekine benzer şekilde hizmet verebilir. Hepsi çıplak gezen 
birbirinden farklı özelliklere (renk,boy,yaş,kilo) sahip kızlar ve olabilir. 

 
İHTİYAÇ VE TEKLİFLER 

2) Mevcut geceklüpleri ile irtibata geçilip ikna edilerek veya zorla ellerindeki mevcut görüntüler 
alınmalı ya da buralara nüfuz edecek personel yerleştirilmeli. Güvenlik görevlisi gibi. 

3) TSK’daki personellerimize geceklübü listesi verilmeli. Herkes iki yılda en az 20 kişiyi mutlaka 
bu listedeki geceklüplerine getirmeli. 

4) Geceklubüne gitmekten korkanlar, evli personeller ve muhafazakar yapısı olanlar listelenmeli. 
Ve önem sırasına göre üniversite ekibimizden birisi ile tanıştırılmalı. Hepsinin senaryosu tek tek 
incelenmeli. Kimisini MSN ile kimisini arkadaşı vasıtasıyla, kimisini de zorla irtibata geçirmeliyiz. 

5) Otellerin teknik servis ekibine eleman sokmamız ve onların vasıtasıyla güvenlik kamerası 
görüntülerini arşivlemeliyiz. Ayrıca istediğimiz odalara kamera yerleştirebilmeliyiz.  Özellikle kumar 
oynayan üst düzey personel için. Şu ana kadar bir iki otel yöneticisi ricamızı kırmadı elindeki görüntüleri 
verdi. 

6) Ayrıca otellerin rezervasyon listelerini önceden alıp kimin ne zaman geleceğini bilip ona göre 
kişileri hedefe alabiliriz. 

7) Merkez komutanlıklarına mutlaka bizi tanıyan birisini tayin ettirmeliyiz. Geceklübü ve Casino 
baskınları kontrolümüzde olmalı. 

8) Farklı isteklere cevap vermek için GAY ekibi kurmamız lazım. Şimdilik 2 kişi yeterli. 
9) Erkek escort ekibi kurmamız lazım. Kıbrısa giden bayan hedeflerimiz için gerekli. 4-5 kişi 

başlangıç için yeterli. Şu ana kadar kurumda çalışan elmanlarımızı kullanıyorduk. Bazen sıkıntılı oluyor. 
10) TSK ya yeni tayinle gelenleri (özelliklere yeni teğmenleri) çok hızlı bir şekilde oryantasyon adı 

altında mutlaka bizim belirlediğimiz geceklübüne götürmeliyiz. Bu konuda tulum çıkarmalıyız. 
11) Özel ekibi güçlendirmek için tayinlerde mutlaka devreye girilip belirlediğimiz bayan 

personelleri Kıbrısa tayin ettirtmek” 
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