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12.BÖLÜM
MÜTALAA

 
 

İDDİA MAKAMI'NIN 18/09/2015 TARİHİNDE UYAP ÜZERİNDEN
DOSYAYA SUNMUŞ OLDUĞU ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA:

 
"İstanbul C.Başsavcılığı (CMK 250 Maddesi İle Yetkili Bölümü) tarafından

2009/969 Soruşturma 2010/38 Esas 2010/29 İddianame nolu 13/01/2010 tarihli iddianame ile
açılan kamu davasının kapatılan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/34 Esas sayılı
dosyasında (kamuoyunda Poyrazköy davası olarak bilinmektedir) görülmeye başladıktan
sonra işbu dosyaya yargılamanın sürmekte olduğu sırada İstanbul C.Başsavcılığı (CMK 250
Maddesi İle Yetkili Bölümü) tarafından 15/03/2010 tarihli iddianame açılan 2010/146 esas
sayılı dosya ile yine İstanbul C.Başsavcılığı (CMK 250 Maddesi İle Görevli Bölümü)
tarafından düzenlenen 16/05/2011 tarihli iddianame ile açılan 2011/111 Esas sayılı dosyaların
birleştirildikleri, yine kamuoyunda Amirallere suikast davası olarak bilinen 2010/83 Esas
sayılı dosya ile bu davayla aynı konuda olan 2011/147 esas sayılı dosyalar ile Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği dosyası olarak bilinen 2010/356 Esas sayılı dosyaların da ana dosya ile
birleştirildikleri, yargılama sırasında 06/03/2014 tarihli mükerrer resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 6526 sayılı yasanın 1. maddesi uyarınca Terörle Mücadele Kanununun 10
maddesi gereğince görev yapmakta olan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kapatıldığı ve
20/03/2014 tarihli kararla dosyanın görevli ve yetkili İstanbul Anadolu Ağır Ceza
Mahkemesine gönderildiği, burada da dosyanın mahkememizin 2014/155 esas sırasına
kaydedilerek dava görülmeye başlanmıştır.

 
Mütala da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/34 ile 2011/111 Esas sayılı

dosyaları birlikte, 2010/83 Esas sayılı dosya ile 2011/147 esas sayılı dosyalar birlikte,
2010/356 esas sayılı dosya ise ayrı başlık altında, 2010/146 esas sayılı dosyada ana dosya
kapsamı içerisindedeğerlendirilecektir.

 
A)1-İstanbul C.Başsavcılığı (CMK 250 Maddesi İle Yetkili Bölümü) tarafından

2009/969 Soruşturma 2010/38 Esas 2010/29 İddianame nolu 13/01/2010 tarihli iddianame ile
(2010/34 Esas sayılı);

Sanıklar Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Erme Onat, Eren Günay, Mustafa Turhan
Ecevit haklarında Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak, cebir ve şiddet kullanarak
TBMM'yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye
teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya
tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, patlayıcı madde bulundurmak,
6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından

TCK 314/2, TCK 311/1, TCK 312/1, TCK 174/1-2, 6136 Sayılı Yasa'nın 13/2, aynı
kanunun ek 5, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5 maddeleri uyarınca

 
Sanık Ergin Geldikaya hakkında Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak, patlayıcı

madde bulundurmak, 6136 Sayılı Yasaya muhalefet suçlarından
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TCK 314/2, TCK 174/1-2, 6136 Sayılı Yasa'nın 13/3, aynı kanunun ek 5, 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanunu'nun 5 maddeleri uyarınca

 
Sanıklar Ali Türkşen, Halil Cura, Ferudun Arslan, Levent Görgeç, İbrahim Koray

Özyurt, Muharrem Nuri Alacalı, Şafak Yürekli, Dora Sungunay, Tayfun Duman, Mert Yanık,
Sadettin Doğan haklarında ise Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan,

TCK 314/2, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5 maddeleri uyarınca
cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmıştır.

 
İddianamenin giriş kısmında Ergenekon silahlı terör örgütüne yönelik yapılan

soruşturmalar sonucunda 86 Şüpheli hakkında takiben 56 ve 52 şüpheli hakkında dahaİstanbul
13 Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldığı, Ergenekon silahlı terör örgütünün
oluşumu, çalışma şekli hakkında genel bir bilgi verip örgütün darbe zemini oluşturmak amaçlı
gerçekleştirdiği Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması, Danıştay saldırısı, Yargıtay
mensuplarına suikast hazırlığı, İzmir'de bulunan Nato Tesisleri'ne silahlı saldırı hazırlığı, Kara
Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'a yönelik suikast hazırlığı, gazeteci yazar Fehmi Koru
ve yazar Orhan Pamuk'a yönelik silahlı saldırı hazırlığı, Ankara Eryaman Ayaş Yolu üzerinde
bulunan alışveriş merkezine yönelik bombalı saldırı planı gibi eylemlerle ilgili olarak kısa
değerlendirmelerin yapıldığı görülmüştür.

 
2009/969 nolu soruşturma dosyası kapsamında toplanan deliller:
 
a) 02.02.2009 günü Beykoz Jandarma Komutanlığına ulaşan ihbarda Beykoz

Kaynarca Köyü Hocaoğlu mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alan içerisinde şüpheli şahıslar
bulunduğu, bu şahısların Opel marka araçla uzaklaştıklarının bildirilmesi üzerine görevli
Jandarma tarafından yapılan incelemede; olay mahallinde tornavida ile işaretlenmiş ağaçlar
olduğu, bu ağaçlar takip edilerek ulaşılan alanda yumuşak zeminde toprağa gömülü halde bir
kısmı yüzeyde görülen siyah poşet parçalarının bulunduğu, yapılan araştırmada toprağın 20
cm altında gömülü halde bulunan siyah poşet içerisindeki 50x30x20 cm ebatlarındaki plastik
termosta; 27 adet 550 gr ağırlığında TNT kalıbı, 100 gr C-4 plastik patlayıcı madde,155 cm
boyunda infilaklı fitil, 3 adet fünye, 1 adet adaptör elde edilmiş, soruşturma birimlerine ulaşan
ihbarlarda patlayıcıların, hakkında kamu davası açılan bazı sanıklar tarafından örgütün
amaçları doğrultusunda gömüldüğünün bildirildiği, ihbarcı vatandaşlara teşhis yaptırıldığı, bu
eylemle ilgili olarak sanıkların cezalandırılmalarının talep edilmediği ancak tanıkların teşhis
işleminin mahkemenin takdirine bırakıldığının iddianamede belirtildiği,

 
b) Yine soruşturma birimlerine ulaşan ihbar üzerine21-24.04.2009 tarihlerinde

Beykoz Poyrazköy Keçilik mevkiinde yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette;
-15 adet dolu law silahı,
-6 adet boş law silahı,
-14 adet el bombası,
-24 adet el bombası fünyesi,
-450 gram C3 patlayıcı madde,
-7 adet hakem bombası,
-3 adet gösteri bombası,
-5 adet bubi tuzağı,
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-2 adet kullanılmış bubi tuzağı,
-23 adet işaret fişeği,
-45 adet sis bombası,
-15 adet aydınlatma fişeği,
-30 metre uzunluğunda infilaklı fitil (Korteks),
-38 metre uzunluğunda saniyeli fitil,
-3017 adet çeşitli çaplarda fişek elde edilmiştir.
 Soruşturma birimlerine ulaşan ihbarlar, Levent BEKTAŞ’ta ele geçen dokümanlarda

mevcut kayıtlarda,bulunan mühimmatınhakkında kamu davası açılan bir kısım sanıklar
tarafından örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan eylemlerde
kullanılmak üzere gizlendiği iddia edilmiştir.

 
c) Sanık Levent BEKTAŞ’ta ele geçen eylem planları, örgütsel dokümanlar:
Sanık Levent BEKTAŞ’ın iş yerinde yapılan ve kendisinin de hazır bulunduğu

aramada ele geçen, arama sırasında üzeri paraflanmışPHILIPS marka, seri numarası
MFP657NGO5O43492 4olan 3 noluDVD üzerinde yapılan ilk incelemede soruşturma dosyası
ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir delil bulunmadığına dair tutanak düzenlenerek dosyaya
eklenmiş,söz konusuDVD ‘nin 23.12.2008 günü saat 22:10:00 ‘da oluşturulduğu tespit
edilmiştir.

AncakLevent BEKTAŞ’tan ele geçirilen PRINCO marka, P412240106031211 seri
numaralı “Mezuniyet Töreni” ibareli 1 nolu CD’de “Data Stash” isimli özel bilgisayar
programı kullanılarak, 3 nolu DVD’de bulunan video görüntüsünün bulunduğudosyanın içine
gizlenen “ac.rar” isimli arşivleme/sıkıştırma dosyasınıngörünür/okunabilir hale
getirilebileceği tespit edilmiştir. Böylece 3 nolu DVD içerisinde bulunan “Okul (2004
DVD)Rip.mp4” isimli video dosyasının içerisine/arkasına normal bilgisayar kullanıcıları
tarafından görülmesi ve okunması mümkün olmayacak şekilde farklı bir dosyanın “Data
Stash” isimli program kullanılarak gizlendiğinin, içerisinde KAFES OPERASYONU EYLEM
PLANI ve ekleri ile diğer örgütsel dokümanlar bulunan “ac.rar” isimli arşivleme/sıkıştırma
dosyasının bulunduğu tespit edilmiştir.

Sanık Levent BEKTAŞ’ın işyerinde yapılan aramada ele geçen DVD ve CD’ler
üzerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 09.05.2009 tarihli inceleme raporuna göre;

Yukarıda belirtilen program kullanılarak yapılan işlem sonucunda okunur hale
getirilen 3 noluDVD’de bulunan “Okul (2004) DVDRip” isimli video dosyasının arkasına
gizlenmiş halde “ac.rar”, “aa.rar”, “ab.rar” ve “aa.rar” isimli arşivleme/sıkıştırma dosyalarının
bulunduğu saptanmıştır. “aa.rar” isimli dosyanın içerisindeki “EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-
1.JPG” ve “EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-2.JPG” isimli resim dosyaları incelendiğinde; “KAFES
EYLEM PLANI-1.JPG” isimli resim dosyasında “GÖREV BÖLÜMÜ:EK-A’da olduğu
gibidir” ve “KAFES EYLEM PLANI-6.JPG” isimli resim dosyasında “EK-A(Eylem
Birimleri Görev Durumu)” beyanları ile atıfta bulunulan, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt
kısımlarında “GİZLİ” ibaresi yer alan, “Görev Bölümü” başlıklı, “Danışma Kurulu, Özel
Operasyon Komutanlığı, Marmara Bölge Komutanlığı, Ege Bölge Komutanlığı, Karadeniz
Bölge Komutanlığı” başlıklarıaltında toplam 41 rütbelipersonelin isimleri yer alan, “Özel Plan
Hücre Lideri (E) Dz. Bnb. Levent BEKTAŞ” adıyla imzalanan belge olduğu görülmüştür.

Soruşturma sürmekte iken gelen ihbarla Beykoz sahilinde olta ile balık avlayan bir
şahsın deniz kıyısında şüpheli bir poşet gördüğünü bildirmesi üzerine yapılan kontrolde ve
yine ihbar üzerine Ergin Geldikaya'nın evinde yapılan aramada çok miktarda mühimmatın
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bulunduğu, ihbar hattına gelen ihbarlarla da soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü
anlaşılmıştır.

 
 
2-Yargılamanın sürmekte olduğu sırada İstanbul C.Başsavcılığı (CMK 250 Maddesi

İle Yetkili Bölümü) tarafından 15/03/2010 tarihli iddianame ile (birleşen 2010/146 esas
sayılı);

Sanıklar Ahmet Feyyaz Öğütcü, Kadir Sağdıç, Mehmet Fatih İlğar haklarında
Ergenekon silahlı terör örgütü ile doğrudan bağlantılı olarak Kafes operasyonu eylem planını
hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmede danışma kurulu adı altında
emir ve komuta yetkisine haiz örgüt mensubu olmak suçundan TCK 314/2 maddesi gereğince,

Sanıklar Mücahit Erakyol, Deniz Erki, Tanju Veli Aydın, Mehmet Emre Sezenler,
Hüseyin Doğancı, İsmail Bak, Metin Samancı, Levent Gülmen, Aydın Ayhan Saraçoğlu,
Bülent Aydın, Bora Coşkun, Süleyman Erharat, Murat Aslan, Emre Tepeli, İbrahim Öztürk,
Halil Özsaraç, Gürol Yurdunal, Ümit Özbek, Bülent Karaoğlu, Daylan Muslu, Hüseyin Erol,
Mehmet İnce, Alpay Belleyici, İsmail Zühtü Tümer, İbrahim Levent Olcaner, Özgür Erken,
Metin Fidan, Türker Doğanca, Mesut Adanur haklarında Ergenekon silahlı terör örgütü ile
doğrudan bağlantılı olarak Kafes operasyonu eylem planını hayata geçirmek üzere faaliyet
yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olmak suçundanTCK 314/2 maddesi gereğince,

Tüm sanıklar hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5 maddesi
uyarınca cezalandırılmaları talep edilmiştir.

Soruşturma kapsamında soruşturma mercilerine ulaşan ihbarlar, sanık Levent
Bektaş'a ait3 Nolu DVD'de bulunan ve Kafes Operasyonu Eylem Planı'nın eki niteliğindeki
dökümanlardan görev bölümü başlıklı döküman içerisinde isimleri geçen sanıklar hakkında
kamu davası açılmıştır.

 
3-İstanbul C.Başsavcılığı (CMK 250 Maddesi İle Görevli Bölümü) tarafından

düzenlenen 16/05/2011 tarihli iddianame ile (birleşen 2011/111 esas sayılı);
Sanıklar Kadir Sağdıç, Halil Cura, Hüseyin Hançer, İsmail Bak, Ali Türkşen

haklarında, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması
taşınması, bulundurulması, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme,
TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye
Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs
etme,

Sanıklar Erdinç Yıldız, Behçet Altıntaş, Mehmet Cem Çağlar haklarında silahlı terör
örgütüne üye olmak,

Kemalettin Yakar hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme, silahlı terör örgütüne
üye olma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek

Tanju Veli Aydın hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme, hukuka aykırı olarak
kişisel verileri kaydetmek suçlarından kamu davası açılmıştır.

 
İddianamenin giriş kısmında 13/01/2010 ve 15/03/2010 tarihli iddianameler ile ilgili

olarak açıklamaların bulunduğu, bu soruşturma kapsamında ise İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'ne gelen 06/12/2010 tarihli elektronik posta ihbarı üzerine mahkemeden alınan
arama el koyma inceleme kararına istinaden Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube
Müdürlüğü İstihbarat Kısım Amirliği'ne ait odada yapılan aramada yer karolarının vakumlu
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alet yardımı ile kaldırılması sonucu zeminin altına içerisinde çeşitli materyaller bulunan 9 adet
siyah, 1 adet mavi olmak üzere toplam 10 adet poşet bulunduğu, iddianame içeriğinde
poşetlerin içerisinde bulunanların sayıldığı, ele geçen dijital malzeme üzerinde yapılan
bilirkişi incelemesinde;

06.12.2010 tarihinde ihbar üzerine Kocaeli Gölcük’te bulunan Deniz Kuvvetleri
Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramalarda ele geçen 5 nolu
harddiskte D\İKK\New Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi isimli klasör içerisinde bulunan
“arazi” isimli belgenin KoramiralKadir SAĞDIÇ imzasıyla Dz.Kur.Kd.Alb.Ali TÜRKŞEN’e
hitaben, 2008 yılı Kasım ayında yazıldığının anlaşıldığı, içeriğinde ise Kadir SAĞDIÇ’ın
Anadolu Kavağı, Poyrazköy ve Riva mevkilerinde arazi yapısına ilişkin etüd çalışması
yapılması talimatı verdiği, Ali TÜRKŞEN ve ekibinin de gerekli çalışmayı yaparak aynı
Komutana arz ettikleri belgeler olduğu, bu belgelerde Poyrazköy bölgesinde bulunan İncirtepe
mevkiinin de bulunduğu, bu bölge için de etüt çalışmalarının yapıldığı, sözkonusu arazi ile
ilgili olarak Emniyet görevlilerinceyapılan çalışmalarda bahse konu rapor içerisinde belirtilen
hususların bire bir aynı olduğu, bölge zemininin gizlenmeye uygun bitki örtüsüne sahip
bulunduğu, kazı için yumuşak zemin olduğu, kara yoluyla ulaşımın bulunduğu, trafik akışının
yoğun olmadığı belirlenmiştir.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin14.12.2010 tarih ve 2010/2464 Teknik Takip
sayılı kararına istinaden 17-18-19.12.2010 tarihlerinde Beykoz Poyrazköy İncirtepe mevkii ve
çevresinde kazı çalışmalarıyapılmış,18.12.2010 tarihli aramada;

1-Üzerinde “450 ADET 5.65 mm” ibareleri tamamen okunun, “MKE” ve “45
NORMAL” olduğu tahmin edilen silik yazıların bulunduğu yeşil (haki) renkli içi dolu askeri
mühimmat paketi,

2-Üzerinde “600 ADET 9 mm PARABELLUM 50 AD. LİK KUTUDA KF MKE
10/06”ibareleri bulunan yeşil (haki) renkli içi dolu askeri mühimmat paketi,

3-Siyah renkli ağzı düğümlü kısmen yırtık, içerisinde ne olduğu tam olarak
görünmeyen naylon poşet,

4-Üzerinde “450 ADET 5.56 X 45 NORMAL KF-MKE:14/05” ibareleri bulunan
yeşil (haki) renkli içi dolu askeri mühimmat paketi,

5-Üzerinde “600 ADET 9 mm PARABELLUM 50 AD. LİK KUTULARDA KF-
MKE- 41/05”ibareleri bulunan yeşil (haki) renkli içi dolu askeri mühimmat paketinin
bulunduğu anlaşılmıştır.

 
Üçüncü maddede belirtilen siyah renkli poşet uzman ekiplerce kontrol edildiğinde

içerisinden;
-DATASHEET 10X15 cm ebatlarında patlayıcı madde,
-Yaklaşık 20 cm uzunluğunda korteks (infilaklı fitil)
-Yaklaşık 30 cm uzunluğunda saniyeli fitil ,
-Yaklaşık 5X5X5 cm ebatlarında sarı renkli patlayıcı madde,
-Yaklaşık 6X5X7 cm ebatlarında sarı renkli patlayıcı madde elde edilmiştir.
 
Sonraki tarihlerde yapılan aramalarda ise herhangi bir şey bulunamamıştır.
 
18.12.2010 tarihinde yapılan aramada ele geçen;
- MKE 05 ibareli uzun namlulu 450 adet ateşli silah fişeği,
- MKE 9P 06 ibareli 600 adet tabanca fişeği,



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 12. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

- MKE 05 ibareli uzun namlulu 450 adet ateşli silah fişeği ve
-MKE 9P 05 ibareli 600 adet tabanca fişeği üzerindeKriminal Polis Laboratuvarı

Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda fişeklerin sağlam ve6136 sayılı yasaya göre yasak
niteliğine haiz olduğu 21.12.2010 tarih ve 2010/15501 sayılı ekspertiz raporu ile
bildirilmiş,17/02/2011 tarihli inceleme raporuna göre de siyah renkli poşet içerisindeki
maddelerin bomba ana maddesi, infilaklı ve saniyeli fitil ile TNT+RDX+TETRİL karışımı
ihtiva eden patlayıcı madde oldukları tespit edilmiştir.

 
TOPLANAN DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ
 
Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Bilişim ve Teknoloji Suçları Şubesi'nin

26/05/2015 tarih ve 11228/59sayılı raporuna göre;
Dijital delillerin incelemesinde birçok hayatın olağan akışına aykırı durumların

belirlendiği, 3 nolu DVD içerisindeki "gündemlerim.doc" isimli dijital dökümanın kullanımda
olduğu sürenin 8167 yıl 45 gün 8 saat ve 17 dakika olduğuna dair tespit,bu sürenin Microsoft
Word programı ve Windows işletim sistemlerince değiştirilemediği, sürenin hayatın olağan
akışı ile bağdaşacak bir süre olmadığının belirtildiği, “ÜYE Tel. LİSTESİ.doc” belgesindeki
düzenleme sayı bilgisinin dosyadan elde edilen diğer verilerle karşılaştırıldığında hayatın
olağan akışı ile bağdaşacak bir değer olmadığı, kopyası tutulan “DopBase” meta veri
grubundaki “düzenleme sayısı” bilgisindeki meta veri değeri ile eşdeğer olmadığının
anlaşıldığı, bu verinin bir meta veri düzenleme programı veya eşdeğer bir program (hex editör
vs.gibi) ile değiştirilmiş olmasının mümkün ve muhtemel olduğunun ifade edildiği, ayrıca
dosya kapsamında ele geçirilen dijital delillerinin imaj alma işlemlerinin yapılmadığı, dijital
delil toplanması gereklerine uyulmadığı,hususları birlikte değerlendirildiğinde ele geçen ve
delil olarak kabul edilen dijital delillerin mahkumiyet hükmüne esas alınamayacağı
ortadadır.Bir dijital delilin geçerli olarak kabul edilebilmesi için öncelikle dijital deliller olay
yerine müdahale sırasındaki hali ile kalacak şekilde muhafaza edilmeli ve incelenerek
raporlanmasına kadar geçen süreç içerisinde içeriğinin değişmediği garanti altında olmalıdır.
Dijital delillerin süreç içerisinde değişmediğini garanti edebilmek için de delil zinciri olarak
tabir edilen bağın kurulması gerekir. Delil zinciri delili teslim alan her bir şahsın teslim aldığı
delilin aynı özellikte olduğunu tutanak altına aldığı bir kayıt sistemidir. Ancak böyle bir
durumda teknik bilirkişi raporunda tespit edilen bulguların olay ile ilişkisini doğrulamak
mümkün olabilecektir. Deliller olay yerinden ne kadar sağlıklı toplanırsa sonuçlar da o kadar
sağlıklı olacaktır. Bu sebeple olay yerinde dijital delillere müdahale esnasında dijital
medyanın hangi cihazın içerisinde veya nerede bulunduğu, bulunan medyayı tarif edebilecek
özellikler kayıt altına alınmalıdır. Elde edilen dijital medyaların içerisine veri yazmayı
engelleyebilecek donanımlar kullanılarak verilerin tamamının imaj kopyası başkaca bir
medyanın içerisine kopyalanmalıdır. Dijital medyanın içerisindeki veriler ile alınan imaj
dosyasının içerisindeki veriler özet değerleri alındıktan sonra karşılaştırılmalı ve alınan imaj
dosyasının medyayı tarif ettiği doğrulanmalıdır. Olay yerinde alınan imaj dosyası üzerinde
daha sonra laboratuvar ortamında yapılacak bir incelemenin ardından imaj dosyasının veri
özet değeri olay yerinde hesaplanan veri özet değeri ile aynı ise delilin bir bütün olarak
incelendiği incelemenin doğru delil üzerinde yapıldığı ve tespit edilen bulguların gerçeği ifade
ediyor olduğu ispatlanmış olur. Dosyamız kapsamında bu gereklere uyulmadığı,CMK'nun 134
maddesinin tatbik edilmediği ortadadır. Mahkememizce duruşmada dinlenen tanık polis
memurları Ahmet Uğurlu,Zafer Ketenci,Muhammet Yakup Acar ve Hasan Yüksek'in



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 12. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

beyanları da dijital delillerin muhafaza ve incelenmesine yönelik şüpheleri ortadan
kaldırmaktan uzaktır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/128199 nolu soruşturma dosyası
kapsamında alınan iletişim tespiti kayıtlarına göre sanıkların suç tarihleri içerisinde
mühimmatların bulunduğu bölgede herhangi bir görüşme sinyalinin belirlenemediği,

Yine bu soruşturma kapsamında Prof. Dr. Salih Cengiz tarafından düzenlenen
bilirkişi raporuna göre de kafes eylem planı içerisindeki imzalar üzerinde yapılan incelemede
Levent Bektaş'a ait imzanın tıpkı basım olduğunun belirlendiği,

İddianame içeriğindeki sanıklar arasındaki görüşme dökümlerinde de herhangi bir
somut suç unsuruna rastlanılmadığı,

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığınca yürütülen 2013/67 nolu soruşturmada
işbu dosyamız sanıklarının da arasında bulunduğu kişiler hakkında TSK bünyesinde illegal
yapılanma iddiaları ile ilgili olarak soruşturma yapıldığı ve 14/04/2015 tarihli kararla
şüpheliler hakkında delil bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği,

Olay yerinde bulunan mühimmatın sarılı olduğu koli bantlarının üzerindeki kıl
numuneleri ile sanıklardan alınan DNA örneklerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal
Laboratuvarında yapılan moleküler genetik inceleme sonucu düzenlenen raporlara göre de
olay yerinde ele geçen numuneler ile sanıklar arasında irtibat kurulamadığının belirlendiği,

18.12.2010 tarihinde Beykoz Poyrazköy İncirtepe ve çevresinde yapılan arazi
araması olayı ile ilgili olarak; Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ve Kimlik Tespit Şube
Müdürlüğü görevlilerinin olay yerinde yapmış oldukları incelemeler sonucunda
bulunanmateryaller üzerinde herhangi bir vücut izinin tespit edilemediği,

Görgü şahitlerinin de herhangi bir şekilde sanıklarla ilgili kesin bir teşhiste
bulunamadıkları,

Sanıkların soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında atılı suçları
kabul etmedikleri, böylece yukarıda izah edildiği üzere sanıkların üzerlerine atılı suçları
işlediklerine dair somut, objektif herhangi bir delil bulunmadığı, soruşturmada ele geçen
dijital delillerin güvenirliliği bulunmadığından hükme esas alınamayacağı, ihbarın ise tek
başına mahkumiyet hükmüne gerekçe olamayacağı anlaşılmıştır.

 
 
B)1-İstanbul C.Başsavcılığı (CMK'nun 250 Maddesi ile yetkili bölümü) tarafından

düzenlenen 2009/1570 Soruşturma, 2010/107 Esas, 2010/75 İddianame nolu 28/01/2010
tarihli iddianame ile (birleşen 2010/83 esas sayılı dosya);

 Sanık Faruk Akın haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt amacı
doğrultusunda patlayıcı madde ve mermi bulundurmak, aynı suç işleme kararı ile bir çok
kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçlarından eylemlerine uyan
TCK'nun 314/2, 3713 Sayılı Yasa'nın 5, TCK'nun 174/1-2, 135/2, 43, 6136 Sayılı Yasa'nın
13/3,

Sanıklar Sinan Efe Noyan, Barbaros Mercan, Yiğithan Göksu haklarında silahlı terör
örgütüne üye olmak, örgüt amacı doğrultusunda patlayıcı madde ve mermi bulundurmak
suçundan eylemlerine uyan TCK'nun 314/2, 3713 Sayılı Yasa'nın 5, TCK'nun 174/1-2, 6136
Sayılı Yasa'nın 13/3,

Sanıklar Alperen Erdoğan, Burak Düzalan, Yakut Aksoy, Tarık Ayabakan haklarında
silahlı terör örgütüne üye olmak, kişisel kullanım amacı dışında uyuşturucu madde
bulundurmak, aynı suç işleme kararı ile birçok kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak
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kaydetmek suçlarından eylemlerine uyan TCK'nun 314/2, 3713 Sayılı Yasa'nın 5, TCK'nun
188/3, 135/2, 43,

Sanıklar Ülkü Öztürk, Sezgin Demirel, Koray Kemiksiz haklarında silahlı terör
örgütüne üye olmak, aynı suç işleme kararı ile birçok kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı
olarak kaydetmek suçlarından eylemlerine uyanTCK'nun 314/2, 3713 Sayılı Yasa'nın 5,
TCK'nun 135/2, 43 maddelerince,

Sanıklar Halit Mehmet Ergül, Ali Seyhur Güçlü, Fatih Göktaş, Burak Amaç, Burak
Özkan, Oğuz Dağnık, Mehmet Orhan Yücel haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak
suçundan eylemlerine uyan TCK'nun 314/2, 3713 Sayılı Yasa'nın 5,

Sanık Levent Çakın hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek, ticareti
yapma veya sağlama, 6136 Sayılı Yasa kapsamında mermi bulundurmak suçlarından
eylemine uyan TCK'nun 188/3, 6136 Sayılı Yasa'nın 13/son maddelerince ayrı ayrı
cezalandırılmaları talep edilmiştir.

İddianame içeriğine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Şube Müdürlüğüne
15.07.2009 günü yapılan 7468 sayılıihbar ile isim ve yer detayları verilerek sanıkların bir
kısmı hakkında uyuşturucu madde teminine ve fuhuşla ilgili bilgiler verilmiştir.

İhbar üzerine İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesinin 17.7.2009 tarih ve 2009/1056
sayılıkararı ile belirtilen adreslerde arama işlemleri yapılmıştır.Buna göre;

a) Kadıköy İlçesi Rasim Paşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak Kutlu Apartmanı
No:1/3 sayılı Teğmen Ülkü ÖZTÜRK ve arkadaşları tarafından kullanıldığı belirtilen adreste
yapılan aramada başka yerde ele geçen kingston marka medya ortamında bulunan ve 34
teğmen hakkında kişisel veri içeren kaydın ilk iki sayfasının fotokopisinin bulunduğu
belirtilmiştir.

b) Faruk AKIN ve Sinan Efe NOYAN’ın Kocaeli İli Değirmendere ilçesi Merkez
Mahallesi Hürriyet Caddesi 75. Yıl Sitesi B-1 blok D:10 sayılı adreste yapılan arama
işleminde girişe göre karşıda bulunan mutfak içerisinde sol taraftaki buzdolabının altında
motor kısmının yanında siyah poşet içerisinde 2 ayrı siyah ve beyaz olmak üzere poşet
bulunmuş poşet içerisinde;50 adet uzun 9 mm MKE yapımı fişek ve 50 adet kısa 9 mm MKE
yapımı fişek, fişeklerin bulunduğu poşet içerisinde katlanmış vaziyette beyaz kağıt üzerine
siyah kalemle yazılmış “ Alb. Tayfun Duman’dan gelecek fizibil i teye göre Uğur ve Metin
Paşa’ya  yapı lacak operasyonun detay  ve  tar ih ler in i  Levent  Bektaş  Orhan Yücel  Albay
üzerinden iletecek Size teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz.” ibaresi ile son
bulan 5x15 cm ebadında not kağıdı ile aynı buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde,
yağlı haki renk kağıda sarılı TNT kalıbı olduğu değerlendirilen yaklaşık 500 gr ağırlığındaki
maddenin bulunduğu ifade edilmiştir.

Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan’ınkalmakta olduğu evde yapılan aramada
bulunanpatlayıcı madde ve mermilerin döneminDeniz Kuvvetleri Komutanı M.Metin Ataç ve
Donanma Komutanı Eşref Uğur Yiğit' e yönelik olarak yapılacak olası saldırıyla ilintili
olduğu iddia edilmektedir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünün
03/09/2009 tarihli raporu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi
Başkanlığı İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 27/07/2009 tarih KİM-
2009/5833 sayılı raporuna göre 500 gr. Ağırlığındaki maddenin PETN + NİTROGLİSERİN +
NİTROSELÜLOZ karışımı içeren, askeri amaçlar için fabrikasyon olarak üretilen yüksek
güçlü patlayıcılardan olduğu, terör ve organize suç örgütlerince illegal yollarla elde edilen bu
tür patlayıcı maddelerin el yapımı bombalarda ana patlayıcı madde olarak kullanılabileceği,
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bahse konu patlayıcı maddenin canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde
yakıcı ve tahrip ediciözelliğe sahip olduğu ifade edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı İstanbul
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 20/07/2009 tarih ve BLS-2009/8030 sayılı
ekspertiz raporuna göre ele geçirilen 100 adet mermiden 50 adedinin 9 mm. çapında kısa
Browning tipi, 50 adedinin ise 9 mm. Çapında parabellum tipi, 6136 sayılı yasaya göre yasak
niteliktemermilerden olduğu,5 adedi üzerinde yapılan deneme atışları neticesinde patladıkları
ifade edilmiştir.

c) Alperen ERDOĞAN, Yakut AKSOY, Tarık AYABAKAN ve BURAK
DÜZALAN’ın kullandıkları Kocaeli ili Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal
Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayılı adreste yapılan arama işleminde ikametin girişe göre
sol tarafında bulunan banyoda banyo dolabının altında sarı renkli koli bandıyla sarılmış ve
zulalanmış şekilde içerisinde 8 paket halinde şeffaf beyaz kilitli poşetler içerisinde arama
sırasında kubar olduğu değerlendirilen madde ile 4 paket şeffaf çıtçıtlı poşetlerde toz esrar
olduğu değerlendirilenmaddeile 2 adet şeffaf çıtçıtlı poşet içerisinde 3 adet olmak üzere
toplam 6 adet beyaz renkli üzerinde Mıtsıbushi ablemi bulunan ekstacy hap olduğu
değerlendirilenhap bulunmuştur. Yine farklı alanlarda esrar ve ekstasy ismi verilen hap
niteliğinde uyuşturucu madde bulunduğu ifade edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı İstanbul
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 23/07/2009 tarih ve KİM-2009/5783 sayılı
ekspertiz raporuna göre uyuşturucu maddelerin Amfetamin etken maddesini içeren tabletler
ve esrar elde edilmesinde kullanılan Hint keneviri bitki parçaları olduğu tespiti yapılmıştır.

Banyo bitişiğinde bulunan Alperen ERDOĞAN'ın kullandığı belirtilenyatak odasında
bulunduğu belirtilen Kıngston marka CN:116107-0469-313A01LF seri nolu 2 GB flash bellek
ile Tarık Ayabakan'ın eşyalarının bulunduğu yerde Data traveler 2 GB 04183-322A00LF
ibareli Kingston marka flash belleklerin ele geçirildiği,04183-322A00LF ibareli Kingston
marka flash bellek üzerinde yapılan incelemede iddia olunan Ergenekon terör örgütü ile ilgili
ifade edilen karargah evlerine ilişkin bağı ortaya koyduğu,çeşitli öğrenci ve muvazzaf askerin
özel hayatları hakkında bilgi ve değerlendirmelerin yazılı olduğu metinlere ilişkin
iddianamede söz konusu bilgilerin toplanması ve arşivlenmesi örgütün amacı doğrultusunda
hedef olarak belirlenen kişiler hakkında gelecekte gerektiğinde kullanılmakmaksadıyla
yapıldığı değerlendirimesine yer verilmiştir.-“ÜLKÜDEN GELEN” isimli excel belgesinde
yer alan Hizbul tahrir referansı ibaresi nedeniyle söz konusu yapılanma bu örgütle bağlantılı
olduğu, yapılanmanın aynı zamanda iddia olunan Devrimci Karargah isimli örgütle de
ilişkilendirildiği, “ERUYGUR.DOC.” isimli word belgesi örgütsel emir komuta zinciri ve
şeması olarak tanımlandığı,yineiddia edilen yapılanmanın İşçi Partisi ile bağlantısından söz
edilmektedir. Bunun dışında diğer/Bildiriler klasörünün içerisinde bulunan “HPG Ana
Karargah Komutanlığına” isimli word belgesi yapılanmayı bir yönüyle PKK örgütü ile bağ
kurduğunu ortaya koyduğu iddiası da bulunmaktadır. Diğer\New Folder isimli klasör
içerisinde bulunan “BURAKTAN GELEN HARP OKULU” isimli excel belgesinde
208,“ÇAĞATAYDAN GELEN” isimli excel belgesinde 173, “LİSE”isimli belgede 44,
“ÜLKÜDEN GELEN” isimli excel belgesinde 61 kişi hakkında kişisel veri bulunmaktadır.
“ERUYGUR.DOC.” isimli word belgesinde “Eruygur Paşa ile Eğitim Komutanlığı’nda
yapılan toplantıda karargahı" notları, “Genelge DOC.” isimli word belgesinde “TÜM
ARKADAŞLAR YAPISINA! Kadın Özgürlük Hareketi Genişletilmiş Koordinasyon
Toplantısı Sonuç Raporu bilgisi bulunmaktadır.Bunun dışında örgütlenme önerileri ve
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emirleri, çalışma yöntemleri, gizlilik önerileri, toplantı tutanakları, ev yapılanmaları, başkan
emirleri, görev listelerine bu bellekten temin edildiği belirtilerek iddianamede yer verilmiştir.

d) Sezgin DEMİREL ve Onur Can YILMAZ’ın Kocaeli ili Değirmendere İlçesi
Yüzbaşılar Mahallesi Kumlalı Apt. Teras kat 24/22 sayılı adresinde yapılan arama işleminde
dergi,kitapve CD'lere elkonulmuştur.10 Nolu DVD’ de bir takım tasniflenmiş köşe yazısı,
dergi ve tv kaydı bulunduğu belirtilmektedir.

e) Levent ÇAKIN’ın Kocaeli ili Karamürsel İlçesi İnönü Caddesi Bozkurt Pasajı
No:23 sayılı adreste bulunan Samet Et isimli iş yerinde yapılan arama ise 10 adet kısa 9 tabir
edilen dolu fişek ile 23 adet uzun 9 tabir edilen dolu fişeğin bulunduğu, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Başkanlığının 207/07/2009 tarih BLS 2009/8031
sayılı ekspertiz raporunda “10 adet kısa 9 tabir edilen dolu fişek ve 23 adet uzun 9 tabir edilen
dolu fişeklerin çap ve tiplerine uygun silahlarda kullanılmak üzere imal edildikleri, çaplarına
uygun tabancalar ile yapılan deneme atışlarında fişeklerin patladığının görüldüğü ve 6136
sayılı yasaya göre yasak fişeklerden oldukları” tespiti vardır.

2-İstanbul C.Başsavcılığınca düzenlenen 2011/273 soruşturma, 2011/508 esas,
2011/340 iddianame nolu 19/07/2011 tarihli iddianame ile (birleşen 2011/147 esas sayılı
dosya) sanıkDeniz CORA ve Ümit METİNhaklarındaTCK'nın 314/2, 53, 58, 3713 Sayılı
Yasanın 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılmalarının talep edildiği, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığınca yürütülen 2010/1003 sayılı soruşturmasıylaGölcük Donanma Komutanlığı
İstihbarat Şube Müdürlüğünde 06.12.2010 tarihinde yapılan aramada bulunan dijital kanıtlar
bu sanıklar yönünden dava konusu edilmiştir.Adı geçen 2010/1003 soruşturma sayılı
evrakından tefrik edilen evrak 03.02.2011 tarihinde 2011/273 soruşturma sırasına kaydedilmiş
ve sanıklar Deniz CORA ile Ümit METİN hakkında 2011/508 esas, 2011/340 iddianame
sayılı iddianame düzenlenerek İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine birleştirme talepli olara
sunulmuştur. 2010/147 esas sayılı bu dosya anılan mahkemede ana dosya ile birleştirilmiştir.

Sanıkları 2010/83 esas sayılı dosyaya bağlayan kanıtlar Gölcük Donanma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde 06/12/2010 günü yapılan aramada ele geçen (5)
Nolu Hard Disk içinde yer alan dijital belgelerdir.

 
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
1-Soruşturma başlangıcına esas olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Şube

Müdürlüğüne 15.07.2009 günüyapılan7468 nolu Elektronik posta ihbarı içeriğine göre bir
kısım Deniz Harp Okulu öğrencisinin uyuşturucu kullandığı, birbirlerine uyuşturucu temin
ettikleri, Ülkü Öztürk isimli öğrencinin ve bir kısım arkadaşının ayrıca satışını yaptıkları,
fuhuş yaptıkları, fuhuş için kadın temin ettikleri iddia edilmiş, açık adres bilgileri belirtilerek
kanıtların bulunabileceği açıklanmış olup yapılan soruşturma ve kovuşturma aşamasında bu
yönde herhangi bir delil bulunamamıştır. Dolayısıyla ihbarıninandırıcılığı bulunmamaktadır.

 
2-İhbar üzerine Kadıköy İlçesi Rasim Paşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak Kutlu

Apartmanı No:1/3 sayılı Teğmen Ülkü ÖZTÜRK ve arkadaşları tarafından kullanıldığı
belirtilen adreste yapılan aramada bulunan tek veri "Arama işlemi esnasında 7-8 numarası ile
numaralandırılan dökümanların aynı soruşturma kapsamında sanıklar Alperen ERDOĞAN,
Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY VE Tarık AYABAKAN tarafından kullanılan Kocaeli ili
Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayılı
adreste yapılan aramada; ele geçirilen DATA TRAVELER 2 GB 04183-322A00LF İBARELİ



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 12. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; “diğer/2008_2009_SONUÇ RAPORU”
GİZLİ ibareli word belgesinde, bulunan “2008-2009 dönemi içerisinde yapılan faaliyetler
sonucu 2009-2010 dönemi faaliyet programında görev alabilecek teğmenler ile Deniz Harp
okulu, Deniz Lisesi, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören askeri
öğrencilere ait liste aşağıdaki gibidir” paragrafı altında teğmenler başlığında 34 teğmen
hakkında kişisel özellikleri, ailevi ve sosyal durumları,mesleki yetenek ve özellekleri, etnik
kökenleri, siyasi ve fikri görüşleri, örgütle olan irtibat derece ve örgütsel konumları, almış
oldukları örgütsel görevler hakkında detaylı değerlendirme notlarının bulunduğu dijital
belgenin ilk iki sayfasının fotokopisi"dir.Sahte olduğu anlaşılan bir ihbara dayanılan
aramada bulunduğu ifade edilen bu belgenin sanığa ye da sanıklara aidiyeti konusunda hiç bir
kanıt bulunmamaktadır.

 
3-Faruk AKIN ve Sinan Efe NOYAN’ ın Kocaeli İli Değirmendere ilçesi Merkez

Mahallesi Hürriyet Caddesi 75. Yıl Sitesi B-1 blok D:10 sayılı adreste yapılan arama;
"Girişe göre karşıda bulunan mutfak içerisinde sol taraftaki buzdolabının altında

motor kısmının yanında siyah poşet içerisinde 2 ayrı siyah ve beyaz olmak üzere poşet
bulunduğu, bu poşetlerde 50 adet uzun 9 mm MKE yapımı fişek ve 50 adet kısa 9 mm MKE
yapımı fişek,

Fişeklerin bulunduğu poşet içerisinde katlanmış vaziyette beyaz kağıt üzerine siyah
kalemle yazılmış “ Alb. Tayfun Duman’dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa’ya
yapılacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden
iletecek Size teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz.” ibaresi ile son bulan
5x15 cm ebadında not kağıdı ile aynı buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde, yağlı
haki renk kağıda sarılı TNT kalıbı olduğu değerlendirilen yaklaşık 500 gr ağırlığındaki madde
bulunduğu şeklinde tespityapılmıştır.

Fişeklerin bulunduğu poşet içerisinde katlanmış vaziyette beyaz kağıt üzerine siyah
kalemle yazılmış “ Alb. Tayfun Duman’dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa’ya
yapılacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden
iletecek Size teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz.” ibaresi ile son bulan
5x15 cm ebadında not kağıdındakiyazı ile sanıklar Sinan Efe NOYAN veFaruk AKIN, Burak
Amaç, Burak Özkan,Sezgin Demirel,Ali Seyhur Güçlü, Fatih Göktaş ,Yigithan Göksu, Oğuz
Dağnık,Halit Mehmet Ergül, Koray Kemiksiz,Mehmet Orhan Yücel,Barbaros Mercan'ın eli
mahsülü olmadığı kanaati bildirilmiştir.

Sanıklar suçlamayı ret etmektedir. Gerçekte sanıklar ile açıkça gizlenen bu madde
arasında kurulabilecek tek bağ poşette bulunan yazılı metindir. Açıklandığı üzere metin
üzerindeki yazı ile sanıklar arasında bağlantı bulunmadığı saptanmaktadır.

Bununda ötesinde tüm süreçte yasadışı örgütlenme olarak tanımlanan bir olguda
mensup olduğu ifade eden sanıkların terör olayında kullanacakları iddia edilen bombanın
üzerinde “ Alb. Tayfun Duman’dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa’ya yapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz.” notunu yazmaları ya da
bulundurmaları , ihbar mektubunun inandırıcılığı ile birlikte değerlendirildiğinde hayatın
olağan akışına uygun bulunmamaktadır.

Kaldı ki isimleri geçen Eşref Uğur Yiğit ve M.Metin Ataç mahkemece tanık olarak
dinlenmiş olup beyanlarında bu iddialarla ilgili herhangi bir bilgi veya duyumlarının dahi
olmadığını, bu yönde herhangi bir şüphelerinin de bulunmadığını beyan etmişlerdir.
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4-Sanıklar Alperen ERDOĞAN, Yakut AKSOY, Tarık Ayabakan ve Burak
DÜZALAN’ ın kullandıkları Kocaeli ili Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal
Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayılı adreste yapılan aramada bulunan uyuşturucu maddeler
ile salon olarak kullanılan kısımda Tarık Ayabakın’ın eşyalarının bulunduğu yerde bulunan
Data traveler 2 GB 04183-322A00LF seri numaralı flash bellek içeriğidir.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'nin 24/12/2009 tarih ve 65052/7501
sayılı raporunda şüpheliler Tarık Ayabakan, Alperen Erdoğan, Burak Düzalan, Yakut Aksoy
ve Ülkü Öztürk'den alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu maddelerin bulunmadığı
belirtilmiştir.

Sahte içerik taşıdığı kuşkusuz olan ihbar e-postası, uyuşturucu kullanmadıkları
anlaşılan sanıkların bulunan maddenin kendilerine ait olmadığı konusundaki tutarlı
savunmaları, sanıkların süreçte tepsit edilen kişisel halleri, eğitim durumları dikkate alınarak
sanık savunmalarına itibar etmeyi gerektirmektedir.

Data traveler 2 GB 04183-322A00LF seri numaralı flash belleğin aynı adreste salon
olarak kullanılan kısımda Tarık Ayabakın’ın eşyalarının bulunduğu yerde tespit edildiği iddia
edilmektedir;

 Kimintarafından oluşturulduğu, kimin tarafından değiştirildiği konusunda
denetlenebilir bilgi içermeyen, sanıkların bilgisi dahilinde olduğu belirlenemeyen, şifre
sistemi olmayan ve her türlü müdahaleye açık, değiştirilebilir, bilgisayar ortamı ile ilişkisi
ortaya koyulmayan, sahte içerikli bir ihbar üzerine yapılan aramada bulunan, başka kanıtlarla
desteklenmeyen yargılamanın suçlamaya esas alınan bu ana dijital verisinin suçu ya da
suçluyu ortaya koymadığı,kanıtın bulunduğu ortam , kanıtın temin edildiği sanıkların kişisel
yaşantıları ile de uyumsuz olduğu ortadadır.

 
5-Burak DÜZALAN’ın kullanmış olduğu odada yatağın altında elde edilen 66 nolu

CD ile Burak DÜZALAN’ın kullanmış olduğu odada yatağın altında elde edilen 81 nolu CD
'nin aynı içerikte elektronik kitap ve yayın içerdiği anlaşılmaktadır. Suçlayıcı veri
içermemektedir

Bu evde bulunan ve dökümanlar başlığında sıralanan yayınların yasal yayınlar
olduğu anlaşılmaktadır. Yine el konulan hard diskte suç unsuruna rastlanmamıştır..

6-Sezgin DEMİRELve Onur Can YILMAZ’ ın Kocaeli ili Değirmendere İlçesi
Yüzbaşılar Mahallesi kumlalı Apt. Teras kat 24/22 sayılı adresinde yapılan aramada ele geçen
veriler herhangi bir suç içermemektedir.

7-Bir leşen  2010/147 esas  sayı l ı  dosyaya  i l i şk in  o larak  kanı t la r ın
değerlendirilmesindebaşka birisinden temin edilen dijital veride ismi geçen kişiler hakkında
başkaca kanıt bulunmadığı taktirde, salt belgede isminin geçtiğinden bahisle cezalandırılması
cezanın şahsiliği prensibinin tümüyle ters yüz edilmesi sonucunu doğurmakla mahkumiyete
esas alınması olanağı bulunmamaktadır. Doğruluğu,aidiyeti,inandırıcılığı konusunda açık
şüpheler bulunan ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin yargılamasında kanıt
niteliği irdelenen ve sanıklar hakkında beraat kararı verilen 5 numaralı hard disk isimli
belgenin dijital kanıt olarak olası mahkumiyete esas alınması olanaksızdır.

 Böylece yukarıda anlatıldığı üzere sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri
yönünde somut, objektif herhangi bir delil bulunmadığı anlaşılmıştır.

 
 
C-İstanbul C.Başsavcılığının (CMK'nun 250. maddesi ile görevli bölümü) 2009/827
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Soruşturma, 2010/901 Esas, 2010/633 İddia sayılı 25/11/2010 Tarihli iddianamesi ile ilgili
olarak birleşen 2010/356 Esas sayılı dava dosyasının (kamuoyunda Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği davası olarak bilinmektedir)incelemesinde;

 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ( CMK 250'nci maddesiyle yetkili) 25.11.2010

gün ve2009/827 soruşturma, 2010/901-633 esas sayılı birleştirme talepli iddianamesi ile;
Sanık Ayşe YÜKSEL’in eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak

suçundan TCK’nın 314/2, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63.
maddeleri gereğince;

Sanık Fatma Nur GERÇEL’in eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör
örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5,
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçundan TCK’nın 135/2, Devletin
Güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçundan TCK'nın 327/1, 53, 58/9, 63. maddeleri
gereğince;

Sanık Gülseven YAŞER’ın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi
olmak suçundan TCK’nın 314/2, Kişilerin, bir suç işleme kararı kapsamında siyasi, felsefi,
dini görüşlerine veya ırki kökenlerine ilişkin bilgileri hukuka aykırı bir şekilde kişisel veri
olarak kaydetme eylemi nedeniyle TCK’nun 135/1-2, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri gereğince;

Sanık Halime Filiz MERİÇLİ’nin eylemine uyan Ergenekon silahlı terör
örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5,
TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri gereğince;

Sanık Hamdi Gökhan Ecevit’in eylemine uyan Ergenekon silahlı terör
örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5,
TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri gereğince;

Sanık Mustafa Namık Kemal BOYA'nın eylemlerine uyan Ergenekon silahlı terör
örgütü üyesi olmak suçundan TCK’nın 314/2, Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin
etme suçundan TCK'nın 327/1, Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan TCK'nın 134/1, 3713
Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5, TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri gereğince;

 Sanık Ömer Sadun Okyaltırık’ın eylemine uyan Ergenekon silahlı terör
örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5,
TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri gereğince

 Sanık Aydın ORTABAŞI’nın eylemine uyan Ergenekon silahlı terör
örgütüüyesiolmak suçundan TCK’nın 314/2, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5,
TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesi istemiyle
kamu davası açılmıştır.

 
İddianamenin giriş kısmında öncelikle Ergenekon silahlı terör örgütüne yönelik

yapılan soruşturmalar ve açılan kamu davaları hakkında genel bir anlatımda bulunulduğu,
açılan davalar ve toplanan delillerin irdelendiği ve ele geçen dökümanlardan devletin yeniden
yapılanması üzerine 25 Kasım 1999 başlıklı dökümanın içeriğine göre;

“Halkın örgütlenmesi” ve “Kitlelerin örgütlenmesi” başlıkları altında; “… Halkın
örgütlenmesinin iki yolla olacağı, bunlardan birincisinin siyasal iktidar amaçlı öncü
örgütlenme, ikincisinin ise halka önderlik etmesini sağlayacak olan halk örgütleri olduğu,
bunların ise işçi ve memur sendikaları, esnaf, sanatkâr, tabip, mühendis, mimar ve avukat
odaları gibi kuruluşların olacağı, bunların yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD),
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Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), ÇAĞDAŞ YAŞAM DERNEĞİ (ÇYDD), Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği (PSAKD) gibi ideolojik yönelişli örgütlerle olacağı, ayrıca gençliğin
kitlesel örgütlenmesi ile gerçekleştirileceği…” şeklinde belirtilmiştir.

Yine iddianamede “Vakıf faaliyetleri” başlığı altında; “…Organizasyonun mutlaka
birkaç vakıf oluşturması gerektiği, oluşturulan bu kurumlar aracılığıyla uluslararası ilişkilerin
kurulacağı, arıca fundamantalist faaliyetler doğrultusunda kurulan çeşitli vakıfların yurt içi ve
yurtdışında halktan para toplayarak güçlenmesinin önüne geçilmesinin aynı kulvarda
kurulacak naylon bir vakıfla mümkün kılınacağı…” hedef olarak belirtilmiş,

 Ergenekon silahlı terör örgütünün temel örgütsel dokümanlarında,haklarında kamu
davası açılanbir kısım sanıklardan ele geçirilen bazı belgelerde, şüpheli sıfatıyla alınan
beyanlarda, Çağdaş Eğitim Vakfı(ÇEV) ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) ve
bazı mensuplarının adının geçmesi,Ergenekon terör örgütüyle bağlantılarının bulunduğuna
dair kuvvetli suç şüphesi ve emarelerin tespit edilmesi üzerine 12.04.2009 tarihinde İstanbul
13.Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi Hakimliğince verilen arama-el koyma kararı üzerine
13.04.2009 tarihinde operasyon gerçekleştirildiği, Çağdaş Eğitim Vakfı(ÇEV) ile Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD)’nin genel merkeziveşubelerindemahkeme kararına
istinaden arama işlemi icra edildiği, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğince
verilen arama-el koymakararıüzerinegerçekleştirilen arama sonucunda,Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi’nden ele geçirilen MAXTOR marka, Seri numarası
25B6201H10T7IY olan hard diske elkonulduğu, hardiskin incelemesinde içerisinde
bulunan "2008toplantıözeti.doc" isimli word belgesinde burs verilen öğrencilerin kökenleri ile
ilgilenildiği, terör eylemlerine katılanlara burs verildiği ve ergenekon sanıkları ile ilişkiler
bulunduğunun görüldüğü,hardisk içindeki "MEKTUP(Türkan SAYLAN).doc" isimli belgede
mektup, "liste açıklm.docx" isimli belgede deniz harp okulunda okuyan öğrencilere ait
bilgilerin bulunduğu,yine hardisk içindeki birçok belgede askeri liselerdeki yapılanmanın
önemine değinildiği,bazı dosyalarda muhtelif meslek mensuplarına ait bilgilerin bulunup
müspet menfi şeklinde notlar bulunduğu,yine bazı belgelerde kişilerin dinsel ve etnik
kökenlerine ilişkin bilgilerin bulunduğu, ÇYDD son liste isimli sayfada bazı ordu
mensuplarının kişisel durumlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı, bazı belgelerde üyelerle ilgili
terör örgütü yönünden hakkında işlem yapılanlara ait bilgilerin bulunduğu,mülki idari ve yargı
başlıklı belgelerde bazı meslek mensuplarına ait bilgilerin bulunduğu,birçok belgede ÇEV üye
ve yöneticilerine ait bilgilerin bulunduğu belirtilmiştir.

ÇYDD Erenköy Şube Başkanı olan Recep Altan ERARSLAN’ın ikametinde yapılan
aramada “Deniz Yıldızı Projesi Uygulama Klavuzu” isimli dokümana el konulmuş, el konulan
dokümanın yapılan incelemesinde,Deniz Yıldızı projesi her ne kadar ÇYDD bünyesinde
sadece üniversite öğrencilerine yönelikbir eğitim ve kültür projesi gibi görülse de, olayın
esasında bu şekilde olmadığı, üniversite öğrencilerine yönelik yapılan bu eğitim ve kültür
faaliyetleri görüntüsü altında üniversite öğrencilerinin yanı sıra gizli bir şekilde askeri liseler,
harp okulları ve özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir kısım subaylara yönelik
uygulanan bir proje olduğu, örgütün gizliliğe verdiği önemden dolayı Deniz Yıldızı projesi ile
ilgili hazırlanan dokümanda sadece meşru ve legal faaliyetlerin belirtildiği, tamamen
soruşturmamız dışında bir ihbar üzerine başka bir soruşturma kapsamında Kocaeli ilinde
deniz subaylarının kaldığı bir ikamette ele geçirilen ve yukarıda belirtilen dokümanlara
bakıldığında, Deniz Yıldızı projesinin aslında Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmak ve burada
kadrolaşmak amacıyla yapılan bir faaliyet olduğunun iddia edildiği,

Yine iddianame kapsamında ÇYDD'den burs alan otuz kadar kişinin PKK üyesi



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 12. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

oldukları ve yasa dışı eylemlere katıldıklarının tespit edildiği ve bu eylemlerle ilgili detaylara
yer verildiği,

ÇYDD'nin genel merkezinin hesap ve işlemlerinin denetlenmesinde bazı
usulsüzlüklerintespit edildiği,

M.Şener Eruygur'dan ele geçen dijital verilerde Gülseven Yaşer'e ait bilgilerin
bulunduğu, yine Ahmet Tuncay Özkan'dan ele geçen ve Gülseven Yaşer tarafından
gönderilen e-mailde  Fethullah davası ile ilgili yapılacak işlerden bahsedildiği,

03/06/2002 de Cağdaş Eğitim Vakfı binasında yapılan aramada PKK Terör Örgütü'ne
ait döküman bulunduğu, yine PKK ve DHKP/C'lilere burs verildiğinin belirlendiği,

Gülseven Yaşer'in aracında ''Cumhuriyet Evi'' başlıklı belgenin ele geçirildiği,
Beyoğlu ÇEV'de yapılan aramada da Vakfa ait belgelerin incelenmesinde bu belgelerden
Türkiye'deki kitap evlerinin satış yaptıkları kitap türlerine göre sınıflandırmalarının
bulunduğu,

Yine ele geçen dökümanlarda AKP Hükümeti ve bazı bakanlar hakkında notlar,
çeşitli e mailler ve fotoğraflar olduğu,

Bazı üniversitelerdeki öğretim üyelerinin Fetullahçı olduklarının yazılı olduğu,
ÇEV Genel Merkezi'ne ait IBM Marka Hard Diskte çok sayıda döküman e-mail ve

yazı bulunduğu,
ÇEV Genel Merkezi'ne ait FUJİTSU Marka Hard Diskte Abdullah Öcalan

resimlerininbulunduğu,
ÇEV Genel Merkezi'ne ait seri numarası 0500J1FT725064 olan bilgisayar hard

diskinde yapılan incelemede e postalar bulunduğu,
ÇEV Genel Merkezi'ne ait Samsung Marka seri numarası S01JJ20Y540285 olan

bilgisayar hard diskinde Ergenekon Sanıkları Tuncay Özkan, Muzaffer Tekin'in birlikte yer
aldığı resimler ile ÇEV Genel Merkezi'ne ait Samsung Marka seri numarası S01JJ20Y540286
olan bilgisayar hard diskinde Şener Eruygur, Kemal Yavuz, Rıza Ferit Bernay ve Gülseven
Yaşer'in birlikte yer aldıkları resimlerin ÇEV Genel Merkezi'ne ait 13 nolu disket üzerinde
yapılan incelemede ise Şener Eruygur ve Sinan Aygün'ün de aralarında bulunduğu birçok
şahsa ait kişisel iletişim bilgileri ve e posta adreslerinin kaydedildiği tablonun görüldüğü, yine
genel merkeze ait 20 nolu disket üzerinde yapılan incelemede Gülseven Yaşer adına
hazırlanan bir belge bulunduğu, Ergenekon sanıklarının telefonlarının Gülseven Yaşer ve
ÇEV'e ait kayıtlı telefonların irtibatlı olduğuna dair bilgi bulunduğu ve bunların iddianemede
delil olarak gösterildiği görülmüştür.

Yine soruşturma kapsamında sanıkların aralarında yaptıkları görüşmelerde kayıt
altına alınıp görüşme içerikleri iddianame kapsamına dahil edilmiştir.

 
 
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Bilişim ve Teknoloji Suçları Şubesi'nin

09/09/2015 tarih ve 11228/9 sayılı raporuna göre;
Samsung Marka 750 GB Kapasiteli S/N: S13UJ90S202967 Seri Numaralı Hard Disk

içerisinde yer alan Maxtor Marka 25B6201H10T71Y Seri numaralı hard disk imajında
inceleme yapıldığı,

Rapor içeriğine göre birçok önemli hususta hayatın olağan akışına uygun olmayan
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işlemlerin yapıldığı, “$LogFile” dosyasının incelenmesi sonucu; 10 Nisan 2009 20:48:12 tarih
ve saatinden sonra “$Logfile” dosyasına yeni kayıtlar (LSN) eklenmiş olup, işletim sisteminin
kapanışından sonra eklenen kayıtların, inceleme konusu sabit diskin başka bir işletim
sistemine bağlandıktan sonra dosya ve klasörde değişiklik yapılmış olduğunu gösterdiği,
elkoyma işlemi 13 Nisan 2009 olduğu halde imaj alma işleminin 15 Mart 2009 olarak
gözüktüğü,windows işletim sisteminin en son kapatılmasından sonra diskin içerisine
dosyaların eklendiği ve silindiği, "Türkan SAYLAN 3.doc", "MEKTUP(Türkan
SAYLAN).doc", ve "liste açıklma.docx"un ÇYDD sabit diskine, sabit diskte Windows'un en
son kapatılmasından sonra kopyalandığının belirlendiği,10 Nisan 2009'da saat 20:48:18'den
sonra ÇYDD sabit diski olarak bilinen kanıt üzerinde oynama yapıldığı doğru mudur?
şeklindeki soruya bilirkişiler tarafından "Sabit diskin içerisinde yüklü olan işletim
sisteminin,10.04.2009 tarihinden sonra çalıştırılmamış olması sebebiyle, “$Logfile”
dosyasında işletim sisteminin kapatılması sırasında işlem gören dosyalara ait kayıtlardan
sonra herhangi bir dosyanın eklenmemiş olması beklenir. Ancak yapılan inceleme sonucunda
işletim sisteminin son kapatılma tarihinden sonra disk içerisinde işlemlerin yapıldığı
saptanmıştır." şeklinde yanıt verildiği anlaşılmıştır.

Dijital delillerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak Poyrazköy dosyası kapsamında 3
nolu DVD raporunun değerlendirme kısmındaki tespitlerimizi burada da aynı şekilde
yineleyecek olursak dijital deliller olay yerine müdahale sırasındaki hali ile kalacak şekilde
muhafaza edilmeli ve incelenerek raporlanmasına kadar geçen süreç içerisinde içeriğinin
değişmediği garanti edilmelidir. Dijital delillerin süreç içerisinde değişmediğini garanti
edebilmek için de delil zinciri olarak tabir edilen bağın kurulması gerekir. Delil zinciri delili
teslim alan her bir şahsın teslim aldığı delilin aynı özellikte olduğunu tutanak altına aldığı bir
kayıt sistemidir. Ancak böyle bir durumda teknik bilirkişi raporunda tespit edilen bulguların
olay ile ilişkisini doğrulamak mümkün olabilecektir. Deliller olay yerinden ne kadar sağlıklı
toplanırsa sonuçlar da o kadar sağlıklı olacaktır. Bu sebeple olay yerinde dijital delillere
müdahale esnasında dijital medyanın hangi cihazın içerisinde veya nerede bulunduğu,
bulunan medyayı tarif edebilecek özellikler kayıt altına alınmalıdır. Elde edilen dijital
medyaların içerisine veri yazmayı engelleyebilecek donanımlar kullanılarak verilerin
tamamının imaj kopyası başkaca bir medyanın içerisine kopyalanmalıdır. Dijital medyanın
içerisindeki veriler ile alınan imaj dosyasının içerisindeki veriler özet değerleri alındıktan
sonra karşılaştırılmalı ve alınan imaj dosyasının medyayı tarif ettiği doğrulanmalıdır. Olay
yerinde alınan imaj dosyası üzerinde daha sonra laboratuvar ortamında yapılacak bir
incelemenin ardından imaj dosyasının veri özet değeri olay yerinde hesaplanan veri özet
değeri ile aynı ise delilin bir bütün olarak incelendiği incelemenin doğru delil üzerinde
yapıldığı ve tespit edilen bulguların gerçeği ifade ediyor olduğu ispatlanmış olur.

Bu haliyle Adli tıp kurumu fizik ihtisas dairesi bilişim ve teknoloji suçları şubesi'nin
09/09/2015 tarih ve 11228/9 sayılı raporuna göre sanıkların üzerlerine atılı suçları
işlemedikleri kanaatine varılmıştır. Yine dosya içerisindeki ve iddianame anlatımında yer alan
ve yukarıda zikredilen diğer deliller ve iletişim tutanaklarının damüsnet suçlara vücut
vermediği anlaşılmıştır.

 
Yukarıda her bir dosya yönünden yapılan delil değerlendirmeler ışığında;
TALEP:
 
2010/34 Esas sayılı dosya yönünden;
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Sanıklar Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Erme Onat, Eren Günay, Mustafa Turhan

Ecevit ve Ergin Geldikaya haklarında patlayıcı madde bulundurmak, 6136 Sayılı Yasaya
Muhalefet suçlarından haklarında cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmışsa da
sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olmadığından CMK 223/2-b maddesi
uyarınca ayrı ayrı beraatlerine,

Sanıklar Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Erme Onat, Eren Günay, Mustafa Turhan
Ecevit haklarında Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak, cebir ve şiddet kullanarak
TBMM'yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye
teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya
tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek,

Sanıklar Ali Türkşen, Halil Cura, Ferudun Arslan, Levent Görgeç, İbrahim Koray
Özyurt, Muharrem Nuri Alacalı, Şafak Yürekli, Dora Sungunay, Tayfun Duman, Mert Yanık
ve Ergin Geldikaya haklarında ise Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan
cezalandırılmaları istemi ile açılan kamu davasında ise sanıkların eylemlerinin kanunda suç
olarak tanımlanmamış olduğundan CMK 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine

Sanık Sadettin Doğan'ın ise her ne kadar hakkındaErgenekon silahlı terör örgütü
üyesi olmak suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de sanığın nüfus
kaydı itibariyle 27/05/2014 tarihinde vefat ettiği anlaşılmakla hakkındaki kamu davasının
düşmesine,

 
Birleşen 2010/146 esas sayılı dosya yönünden;
 
Sanıklar Ahmet Feyyaz Öğütcü, Kadir Sağdıç, Mehmet Fatih İlğar haklarında

Ergenekon silahlı terör örgütü ile doğrudan bağlantılı olarak Kafes operasyonu eylem planını
hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmede danışma kurulu adı altında
emir ve komuta yetkisine haiz örgüt mensubu olmak suçundan,

Sanıklar Mücahit Erakyol, Deniz Erki, Tanju Veli Aydın, Mehmet Emre Sezenler,
Hüseyin Doğancı, İsmail Bak, Metin Samancı, Levent Gülmen, Aydın Ayhan Saraçoğlu,
Bülent Aydın, Bora Coşkun, Süleyman Erharat, Murat Aslan, Emre Tepeli, İbrahim Öztürk,
Halil Özsaraç, Gürol Yurdunal, Ümit Özbek, Bülent Karaoğlu, Daylan Muslu, Hüseyin Erol,
Mehmet İnce, Alpay Belleyici, İsmail Zühtü Tümer, İbrahim Levent Olcaner, Özgür Erken,
Metin Fidan, Türker Doğanca, Mesut Adanur haklarında Ergenekon silahlı terör örgütü ile
doğrudan bağlantılı olarak Kafes operasyonu eylem planını hayata geçirmek üzere faaliyet
yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olmak suçundancezalandırılmaları istemi ile kamu
davası açılmışsa da sanıkların eylemlerinin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan
CMK 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine

 
Birleşen 2011/111 esas sayılı dosya yönünden;
 
Sanıklar Kadir Sağdıç, Halil Cura, Hüseyin Hançer, İsmail Bak, Ali Türkşen

haklarında, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması
taşınması, bulundurulması, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme
suçlarından cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmışsa da sanıkların üzerlerine atılı
suçları işledikleri sabit olmadığından CMK 223/2-b maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine,
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Sanıklar Kadir Sağdıç, Halil Cura, Hüseyin Hançer, İsmail Bak, Ali Türkşen
haklarında TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs
etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını
engellemeye teşebbüs etme,

Sanıklar Erdinç Yıldız, Behçet Altıntaş, Mehmet Cem Çağlar haklarında silahlı terör
örgütüne üye olmak,

Kemalettin Yakar hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme, silahlı terör örgütüne
üye olma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek

Tanju Veli Aydın hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme, hukuka aykırı olarak
kişisel verileri kaydetmek suçlarından açılan kamu davasında ise sanıkların eylemlerinin
kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı
beraatlerine,

 
Birleşen 2010/83 ve 2011/147 esas sayılı dosyalar yönünden;
 
Sanık Faruk Akın, Sinan Efe Noyan, Barbaros Mercan, Yiğithan Göksu haklarında

örgüt amacı doğrultusunda patlayıcı madde bulundurmak, sanıklar Alperen Erdoğan, Burak
Düzalan, Yakut Aksoy, Tarık Ayabakan ve Leven Çakın haklarındakişisel kullanım amacı
dışında uyuşturucu madde bulundurmak ile sanık Faruk Akın ve Levent Çakın haklarında
6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmışsa
da sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olmadığından CMK 223/2-b maddesi
uyarınca ayrı ayrı beraatlerine,

 Sanık Faruk Akın, Alperen Erdoğan, Burak Düzalan, Yakut Aksoy, Tarık Ayabakan,
Ülkü Öztürk, Sezgin Demirel, Koray Kemiksiz haklarındaaynı suç işleme kararı ile bir çok
kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçlarından,

Sanıklar Faruk Akın, Sinan Efe Noyan, Barbaros Mercan, Yiğithan Göksu, Alperen
Erdoğan, Burak Düzalan, Yakut Aksoy, Tarık Ayabakan, Ülkü Öztürk, Sezgin Demirel,
Koray Kemiksiz, Halit Mehmet Ergül, Ali Seyhur Güçlü, Fatih Göktaş, Burak Amaç, Burak
Özkan, Oğuz Dağnık, Mehmet Orhan Yücel ile birleşen 2011/147 esas sayılı dosyanın
sanıkları Deniz Cora ve Ümit Metin haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından
açılan kamu davasında ise sanıkların eylemlerinin kanunda suç olarak tanımlanmamış
olduğundan CMK 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine,

 
Birleşen 2010/356 esas sayılı dosya yönünden;
 
Sanıklar Ayşe Yüksel, Fatma Nur Gerçel, Gülseven Yaşer,Halime Filiz Meriçli,

Hamdi Gökhan Ecevit, Mustafa Namık Kemal Boya,Ömer Sadun Okyaltırık ve Aydın
Ortabaşı haklarında Ergenekon silahlı terör örgütüüyesiolmak suçundan,

Sanıklar Fatma Nur Gerçel, Gülseven Yaşer haklarındaKişisel verileri hukuka aykırı
olarak kaydetmek suçundan,

Fatma Nur Gerçel ve Mustafa Namık Kemal Boya haklarında Devletin Güvenliğine
ilişkin bilgileri temin etme suçundan

Mustafa Namık Kemal Boya hakkında Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan açılan
kamu davasında ise sanıkların eylemlerinin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan
CMK 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine,
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Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Bilişim ve Teknoloji Suçları Şubesi'nin
26/05/2015 tarih ve 11228/59sayılı ve 09/09/2015 tarih ve 11228/9 sayılı rapor içeriklerine
göre sahte delil üreten kişi yada kişiler hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğu'nun 2014/17748,

2015/8421, 2014/36733, 2014/16741, 2014/16742, 2014/16748,2015/8422,2014/16722,
2014/16690, 2014/16751, 2014/16778 sırasındakayıtlı emanet eşyalarının müsaderesine,

2014/16743, 2014/16744, 2014/16760, 2014/16792, 2014/16797, 2014/16797,
2014/16821, 2014/16802, 2014/16804, 2014/16807, 2014/17749, 2014/16754, 2014/16753,
2014/16752, 2014/16811, 2014/16764, 2014/16775, 2014/16776, 2014/16780 sırasında kayıtlı
bulunan emanet eşyalarının sahiplerine iadesine,

2014/16810, 2014/16794, 2014/16799,sırasında kayıtlı emanet eşyalarının
mahkememiz dava dosyası ile ilgili olmadığı, sehven dosyamız emanetine girdiği
anlaşılmakla ilgili mahkemesine gönderilmesine,

2014/16830 sırasında kayıtlı emanet eşyalarından 1. Paragrafta yer alan emanet
eşyalarının sahibine iadesine, diğer paragraflarda yer alan emanet eşyalarının müsaderesine,

2014/16769 sırasında kayıtlı emanet eşyalarından 4. Paragrafta yer alanların sahibine
iadesine, ilk üç paragraftaki eşyaların ise dosyada delil olarak saklanmasına,

2014/16719 sırasında kayıtlı emanet eşyalarından 1-2 paragraflarda yer alanların
müsaderesine, son paragrafta yer alan eşyaların dosyada delil olarak saklanmasına,

2014/16800 sırasında kayıtlı emanet eşyalarından 1-2-4 paragrafta yer alanların
sahiplerine iadesine, 3. Paragrafta yer alan eşyaların müsaderesine,

2014/16819 sırasında kayıtlı emanet eşyalarından 1. Paragrafta yer alanların
müsaderesine, 2. Paragrafta yer alanların dosyada delil olarak saklanmasına,

2015/8420 sırasında kayıtlı bulunan emanet eşyalarından 21-22-23-24 sırasında
kayıtlı emanet eşyalarının Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kasımpaşa Askeri Savcılığı'nın
05/08/2014 tarih ve 2009/mtf.395 sayılı yazıları gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na
iadesine, aynı emanette kayıtlı diğer eşyaların ise müsaderesine,

İstanbul C.Başsavcılığı'nın 2010/229, 2009/576, 2009/568, 2009/706 sırasında kayıtlı
emanet eşyalarının mahkememiz dava dosyası ile ilgili olmadığı, sehven dosyamız emanetine
girdiği anlaşılmakla ilgili mahkemesine gönderilmesine,

2010/6 sırasında kayıtlı telefonun iadesine, DVD'nin dosyada delil olarak
saklanmasına,

2009/377, 2010/1110, 2011/506 sırasında kayıtlı emanet eşyalarının müsaderesine,
2009/664, 2009/674 sırasında kayıtlı emanet eşyalarının sahibine iadesine,
2011/92, 2009/811, 2010/735 sırasında kayıtlı emanet eşyalarının dosyada delil

olarak saklanmasına,
2014/16750, 2014/18413, 2014/16772, 2014/16652, 2014/16734, 2014/16102,

2014/16738, 2014/16737, 2014/16736, 2014/16735, 2014/16739, 2014/16740, 2014/16745,
2014/16746, 2014/16747, 2014/16749, 2014/16827, 2014/16712, 2014/16716, 2014/16721,
2014/16768, 2014/16767, 2014/16817, 2014/16770, 2014/16771, 2014/16726, 2014/16724,
2014/16755, 2014/16757, 2014/16756, 2014/16758, 2014/16759, 2014/16761,
2014/16793,2014/16796, 2014/16805, 2014/16823, 2014/168082014/16763, 2014/16122,
2014/16815, 2014/16765, 2014/16766, 2014/16777, 2014/16779, 2014/16781, 2014/16782,
2014/16783, 2014/16784, 2014/16785, 2014/16786, 2014/16787, 2014/16788, 2014/16789,
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2014/16790, 2014/16791, 2014/16762, 2014/16773, 2014/16774, sırasında kayıtlı emanet
eşyalarının dosyada delil olarak saklanmasına,

 
Karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" şeklinde mütalaa verilmiştir.
 
 
 


