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Örgüt yöneticisi şüpheli Narin KORKMAZ’dan elde edilen dijital materyaller içerisinde 
“BYCASUS” ismi verilmiş hard disk içerisinde “\\ÖZEL\ÇALIŞ\VELİ ÇELİK” dosya yolunda bulunan 
klasör içerisinde beş (5) adet fotoğrafın yer aldığı tespit edilmiştir. 

İsmi geçen Veli ÇELİK adlı kişinin, ALPAY-SEVGİ oğlu, GÖLHİSAR 19.11.1990 doğumlu 
BURDUR/ÇAVDIR/KARAKÖY nüfusuna kayıtlı VELİ ÇELİK (TC Kimlik No: 35659071972) olduğu 
anlaşılmıştır. 

 
61- VOLKAN SAYIN 
Örgüt yöneticisi şüpheli Narin KORKMAZ’dan elde edilen dijital materyaller içerisinde 

“BYCASUS” ismi verilmiş hard disk içerisinde “\\ÖZEL\ÇALIŞ\volkan sayın” dosya yolunda bulunan 
klasör içerisinde beş (5) adet fotoğrafın yer aldığı tespit edilmiştir. 

İsmi geçen Volkan SAYIN adlı kişinin, HÜSEYİN-ŞAHİNDER oğlu, ELAZIĞ 10.01.1978 
doğumlu ANKARA/ALTINDAĞ/AKTAŞ nüfusuna kayıtlı VOLKAN SAYIN (TC Kimlik No: 
12016037864) olduğu anlaşılmıştır. 

 
62- YAŞAR KADIOĞLU 
Örgüt yöneticisi şüpheli Narin KORKMAZ’dan elde edilen dijital materyaller içerisinde 

“BYCASUS” ismi verilmiş hard disk içerisinde “\\ÇALIŞILACAK\YAŞAR KADIOĞLU” dosya yolunda 
bulunan klasör içerisinde yedi (7) adet fotoğrafın yer aldığı tespit edilmiştir. 

Örgüt yöneticisi şüpheli Narin KORKMAZ’dan elde edilen dijital materyaller içerisinde 
“BYCASUS” ismi verilmiş hard disk içerisindeki “NESİY EMİNE.doc” isimli metin belgesinde; 

“ GENEL BİLGİ 
Emine Nesiyin Telefonu :5356648171 .Emine Nesiy  bekar .40 yaşlarında ve hiç evlenmemiş. 

Kadıoğluyla bekarlıktan arkadaş, Merzifonlu. Kimya bölümü mezunu fakat Sınıf Öğretmenliği  
yapıyor.Daha önce azınlık okullarında çalışmak için başvuruda bulunmuş. Antalya’da  annesiyle 
beraber  yaşıyordu, Balıkesire taşındı.Yaşar Kadıoğlu ile uzun yıllardır görüşmektedirler .Yaşar 
Kadıoğlu Antalyaya denetlemeye gittiğinde  bu kadınla  seks yaptılar. Kadına 20 li yaşlarda evlenme 
teklif etmiş,fakat kafası kel olduğundan dolayı kabul etmediğini söylüyor.Kadıoğluda o zamandan beri 
peruk kullanmaktadır. Antalya’ da görüştüklerinde, Yaşar Kadıoğlu  kadına keşke seninle evlenseydim 
demiş.Yeni dönemde çalışmak için Ankara TED kolejiyle görüştü ve fakat olamadı. Daha önce 8 yıl 
Balıkesirde çalışmış.Erkek kardeşi Celal  5 yıl merzifon Cezaevi'nde hapis yatmış . Emine Nesiy   pilot  
Kerim Fuat EVREN  ile 4 yıldır  birlikte yaşadılar. Kerim Fuat EVREN ‘in  Babası MİT den emekliymiş. 
Şuan da  atlas jetde pilot Ufuk GÖRKER ile beraber. Ufuk GÖRKER karısı aldattığından dolayı 
boşanmış. Nesiy Emine nin çevresi emekli ve yaşlı havacılardan oluşuyor. 

Ev  Adresi: Atatürk Mah. İsa bey Cad. No:28 Kat:1 Daire:2 BALIKESİR 
 
PİLOT DOSTLARI 
Pilot Kerim Fuat EVREN 
Emekli Pilot  Hüseyin CINCIK 
Emekli Pilot  Harun Metin CANKUT 
Emekli Pilot   Sedat TİMUR 
Emekli Pilot  Murat Terzi - Mehtap terzi, 
Emekli Pilot  Mustafa Serhat SELVİTOPU 
Emekli Pilot  Hakan  SEÇKİN 
Saim OTMAN - pilot.sivil hava yollarında. 
Pilot Yaşar KADIOĞLU 
Sevim ORAN - Merzifon 
Emekli Pilot  Tanrıkut NEMUTLU 
Emekli Pilot  Ufuk GÖRKER 
Emekli Pilot  Hüseyin SÜRMELİ 
Emekli Pilot  Namık HENDEN 
Emekli Pilot  Zekai GÖL 
Emekli Pilot  Gençer KARATEPE 
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Emekli Pilot  Serdar CEBECİ - Sun express 
Emekli Pilot  Melih BAYKAL 
Emekli Pilot  Celal Uzar - onur aır de kaptan pilot 
Emekli Pilot  HÜSEYİN SÜRMELİ 
Pilot MUSTAFA ZAFER ÖZKEROĞLU 
Emekli Pilot İrfan PAMUKÇU   
Emekli Pilot MEHMET ERSÖZ 
Emekli Pilot ERGÜN TÜTÜNCÜ 
Emekli Pilot Gökhan HASPULAT” 
Şeklinde bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. 
İsmi geçen Yaşar KADIOĞLU adlı kişinin, FİKRİ-FATMA oğlu, BAFRA 20.01.1969 doğumlu 

SAMSUN/BAFRA/ELİFLİ  nüfusuna kayıtlı YAŞAR KADIOĞLU (TC Kimlik No: 41452928566) olduğu 
anlaşılmıştır. 

 
63- METİN SAĞSAK 
Örgüt lideri şüpheli Bilgin ÖZKAYNAK’tan elde edilen dijital verilerde bulunan Pandora isimli 

access veri tabanı içerisinde “\\PANDORA v.12\Veri1_Ek\Serdar Gökhan\Merkez Şube” dosya yolunda 
bulunan “Serdar GÖKHAN” kullanıcısı tarafından son kaydedilen “GHO - Bilgiler - son.doc” isimli şifreli 
MS WORD belgesi şifresi kırılarak “32642362918” (Serdar GÖKHAN’ın TC Kimlik No) şifresi ile 
açılarak içeriğinde METİN SAĞSAK ile ilgili kısımda, 

“P. Bnb. Metin SAĞSAK (1995-1) 
KHO'YU BİRİNCİ BİTİRDİ. DEVRE BİR AMA DİĞER DEVRELERİ ONDAN ÇOK DAHA 
İYİ İŞLER YAPTIĞI İÇİN EZİLDİ GİTTİ. ÇOK RAHAT SATAR, MAKAM DÜŞKÜNÜDÜR, 
BİR YERLERE GELMEK İÇİN ÇALIŞIR, UĞRAŞIR.” 
Şeklinde bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. 
İsmi geçen METİN SAĞSAK adlı kişinin TC Kimlik No: 61819261228 olduğu anlaşılmıştır. 
 

 
64- MUSTAFA ALPBORA SÜTLÜOĞLU 
Örgüt lideri şüpheli Bilgin ÖZKAYNAK’tan elde edilen dijital verilerde bulunan Pandora isimli 

access veri tabanı içerisinde “\\PANDORA v.12\Veri2_Ek\ALPBORA SÜTLÜOĞLU” dosya yolunda 
bulunan klasör içerisinde on (10) adet fotoğraf yer aldığı tespit edilmiştir. 

Klasör ile ilgili Pandora veri tabanında VERİ_2 bölümünde Serap ALAGÖZ açıklamalar kısmında 
şu şekilde bilgilerin yer aldığı: 

 
Kişi KurumAdı Meslek Açıklama Ek TipAdı 

ALPBORA 
SÜTLÜOĞLU 

DZKK ÜSTEĞMEN ÜSTEĞMEN ALP BORA 
SÜTLÜOĞLU'NUN 
SEVGİLİSİ 

.\Veri2_Ek\ALPBORA 
SÜTLÜOĞLU 

Doküman 

İsmi geçen Alp Bora SÜTLÜOĞLU adlı kişinin, İRFAN-AYŞE oğlu, ŞİŞLİ 10.07.1985 doğumlu 
RİZE/ARDEŞEN/YAYLA nüfusuna kayıtlı MUSTAFA ALPBORA SÜTLÜOĞLU (TC Kimlik No: 
25465930600) olduğu anlaşılmıştır. 

 
65- AYHAN İNCE 
Örgüt lideri şüpheli Bilgin ÖZKAYNAK’tan elde edilen dijital verilerde bulunan Pandora isimli 

access veri tabanı içerisinde “\\PANDORA v.12\Veri2_Ek\AYHAN İNCE\AST.AYHAN İNCE” dosya yolunda 
bulunan klasör içerisinde bir (1) adet fotoğrafın yer aldığı tespit edilmiştir. 

Klasör ile ilgili Pandora veri tabanında VERİ_2 bölümünde Aslıhan BAĞLIK açıklamalar kısmında 
şu şekilde bilgilerin yer aldığı: 

 
Kişi KurumAdı Meslek Açıklama Ek TipAdı 

Ayhan 
İnce 

DZKK DENİZCİ 
ASKER 

Ayhan İnce nin rus escortla 
fotoğrafı. 

.\Veri2_Ek\AYHAN 
İNCE 

Fotoğraf 
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yerleri eşinin ne iş yaptığını ve çocuklarının bilgilerini) getirdi.  
bu çalışma on numara bunu tüm devreler için yapmamız 
gerekiyor.bu bilgiler ile sivile ayrılmış olsalar bile onlarla 
teması sürdürmek için önemli.  bu görevde kendisine yılmaz 
yardımcı olabilir. (mümkünse her devreden 1 personelciye 
kendi devresi ile ilgili aynı çalışmayı yapması  görevi 
verilecek), 2005li. personel gaziemir. 05068875232 

ZEKİ AŞIM 

özkan böyükyeşil, berkay kızıl tarafından görüşme sağlandı. 
dışarıda görüntü aldırtacak ekip kurdurdu. görüntüler gelmeye 
başladı. karısı senem aşım karsta öğretmenlik yapmış.sık sık 
kurşun döktürür. murat polat, fikret aşık, bülent aktay, hakan 
çanlı ile çok samimiler. amcası kayseri bünyan belediye 
başkanlığı yapmış. erken boşalma problemi var. kızının ismini 
karin koyup daha sonra berna ismini kullanmışlar.  kayınpederi 
yaşarın telefonu 0 534 8355821 pilot murat gülşenle arası çok 
kötü. (murat gülşen aile alevi düğünü görünütüleri bahtiyar 
getirecek). spor yapmaya geldi. iç çamaşırlarını unuttu. hatıra 
olarak sakla. (fatoş don iddiası: kurmay donu almadan 
profesyonel olunmaz,  ben indirdim bile koleksiyonuma 
koydum. :)  kurmay pilot hasan günay aktaş ile istanbul 
barosu'ndan avukat tuba karaçoban…izmirde narlıdere ve 
kordon orduevlerinde ayrı ayrı yer ayırtmışlar. ayrı odalarda 
kalmışlar…orduevinde hasan günaya sen neden bu kadınla 
beraber geldin diye birileri sormuş bundan dolayı panik 
yapmışlar…izmirde karşılaştıklarını anlatmak için senaryo 
ürettiyorlar. hasan günayın eşi aranıp söylenecek. fotoğraflar 
gönderilecek. şirinyer . şenem: 0506 8269708 
zekiasim@hotmail.com  asim.zeki@gmail.com .. 

görüntüler 

Z.Ö. ÖZBAHÇECİ 

ilker bakkalın samimi arkadaşı kadınlara düşkün önce 
güvenmesi sağlanacak sonra ilker vasıtasıyla kullanılabilir. 
ilker kızlarla tanıştıracak.  eskişehir personeli hakkında bilgi 
alınacak konyali-havaci@hotmail.com 0555 626 0240 - 

 

ZİYA SARI 

zeynep sezan için gencerin hava eğitimdeki 1 numaralı 
elemanı  diyor ve oradaki ekibi çeviriyor.  dişiliğini çok iyi 
kullanıyormuş. ziya'da zeynep'in;  hasan balcı, kenan tolga 
özgirgin, ahmet toygar, çağrı korkmaz'ın sevişme görüntüleri 
var. 2007li. güzelyalı personelci. 

 

ZÜHTÜ ALTOK 

esin sarıgöl, zühtü ve serdar katılmaz,grub yapıp eğlencelerini 
çekmişler. esin, zühtü ve serdarı bu görüntülerle tehdit etti. 
serdar eşinden ayrıldı. zühtü ayrılma noktasına geldi. zühtü ve 
salim dinç  aynı hayatlarına devam ediyor. bizim kızları 
devreye sokalım. bunlardan her istediğimizi alırız.  muhabere 
güzelyalı. 

 

MELİH ZENGIN 
izmir denizci. Satın almada - beyaz lagunası var. 91li. 

 

HALİL YILMAZ 2009lu. Marmaristen tayfun karataş. İsimli. Kurmay subayın 
özel adamı. 

 

Burak ERDOST 
yalaka ama iş görür deniz sat astsubay karslı 98li 

 

şafak SERPİN 
arşivinde paşların resimleri varmış-ÖNEMLİ 

 

cihan top 
askeri doktor andıcı tanıyor dahiliyeci rahatsızlığım 
iledeilgilendi. Antalyadaki kongrelerde de görüşürüz.telefon 
irtibatı sevmez 05324665011 gatadakileri çok sevmiyor. 

 

eylem çağıltay 
cihan hocanın talebesidir.  Elit takılır. 

 

yaşar kadıoğlu 

kafası kel peruk kullanıyor. Kaocatepeye çıkan sokakların 
birinde saç ektirdi. 12 taksitle ödüyor. Eskişehirdeyken mhp 
milletvekili kürşat atılgan yaşarı cenabet diye  uçurmuyor. 
Peruğun altına  su geçmediği için uçakları düşürmesinden 
korkuyor. Korg. efeer kürşat atılganı ikna edip yaşarın uçusunu 
başlatıyor. hiçbir uçakkazası da olmuyor. finansbank emek 
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şubesinden 310000 tl. nakitleri var.  eşinin üzerine yaşar 
kadıoğlu nesiy emine yeşil ile  çekilmiş görüntüleri ile tehdit 
edilecek. alınabildiği kadar parası alınacak. kabul etmezse. 
karısı aranacak. karısı sema 46 yaşında yaşardan 5 yaş büyük 
karısı çok dengesiz küfürbaz geçimsiz çok parabaz. cangoloz 
birisi. kadıoğlu aksine cömert baldızı dul her ay 300tl para 
yolluyor bunun haricinde eşinden gizli para veriyor baldızı 
abkara demirtepede iki kizi ile beraber outuyor yaşar sık sık bu 
evi ziyaret ediyor. oğlu zeki ercan tek çocukları. yaşarın babası 
küçük yaşta öldüğünden dolayı. amcası babalık yapmış abisi 
hasan ve melek ablasının kocası arabistanda çalışıyor. ankara 
gölbaşında anadolu lisesi okuyor. gözde isminde kız arkadaşı 
var. yaşar f16 fotoğraf çekimi yapıyor. bu konuda destek aldığı 
arkadaşı mehmet emin fındıklı. 35 yıl trt de foto film uzmanı 
olarak çalışmış kadıoğlu maket uçaklarla alakalı ve filolarda 
uçuş fotoğrafları çekimiyle alakalı iş yapıyorlar. beraberlerinde 
mehmet emin fındıklının damadı havacı cihat turan da var. bu 
adam uzun yıllardır hava kuvvetlerinin çeşitil birimleri için 
fotoğraf ve video çekmekte. üstlere rahatlıkla girip çıkmasının 
sağlar bankada yaşarın 60000 lirası varmış. yaşarın 
böbreklerinde problem var. birkaç defa taş düşürmüş taş 
düşürdüğü zaman hafif kanamalı idrar çıkarıyor. meşrutiyette 
cumartesi pazar ingilizce kursuna gidiyor. 8000 tlye 12 taksitle 
fofoğraf makinesi almış. www.fotokritik.com da kadı isimli 
kullanıcı ile çektiği fotoğraflarını paylaşıyor. 
ykadioglu@yahoo.com 

Ahmet Önal 

Kaymakam--İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çalışanlarına onun 
vasıtasıyla doğrudan ulaşıyoruz. Bilgileri kolay alıyoruz. İzmir 
içinde daha merkezi bir yere gelse çok iyi olur. Koltuk hırsı 
çok, yükselecek biri. Bırakmamalıyım 

içişlerinin gizli ibareli iç 
yazışma evrağı personelle ilgili 

Kemal  Cirit 

Hukuk Müşaviri--Boyu küçük işi büyük. İş bitirici bir adam. 
Başbakanın ofisinde dönen herşeyi biliyor. Atama 
kararnamelerini ve Kanun tasarılarını önceden temin 
edebiliyor. Adamın boy kompleksi var. İş yaparken bile Efkan 
diye sayıklıyor. 

Şema 21.02.2010 yakınları 
fişlenmiş 
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