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3.BÖLÜM
İDDİANAME
 
 
 
(KAPATILAN) İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

MAHKEMEMİZE TEVZİ EDİLEN 2010/34 ESAS SAYILI DAVA DOSYASI
İLE BİRLEŞEN 2010/83 ESAS SAYILI DAVA DOSYASIİLGİLİ OLARAK;

 
 
 

 
İstanbul C.Başsavcılığı'nın (CMK 250 Maddesi İle Görevli) 2009/1570

Soruşturma, 2010/107 Esas, 2010/75 İddia sayılı, 28/01/2010 tarihli iddianamesi
ile;

 Şüpheliler Ali Seyhur Güçlü, Alperen Erdoğan, Barbaros Mercan, Burak
Amaç, Burak Düzalan, Burak Özkan, Fatih Göktaş, Faruk Akın, Halit Mehmet
Ergül, Koray Kemiksiz, Levent Çakın, Mehmet Orhan Yücel, Oğuz Dağnık,
Sezgin Demirel, Sinan Efe Noyan, Tarık Ayabakan, Ülkü Öztürk, Yakut Aksoy,
Yiğithan Göksu haklarında toplam 19 şüpheli hakkında;

 
 

"Yapı lan  soruş turma sonucu tanzim olunan iddianamede,  öncel ik le
soruşturmabaşlatılmasına esas alınan e-mail ihbarı üzerine yapılan arama, el koyma ve
inceleme işlemleri detaylarıyla ele alınıp, örgütsel faaliyetlere delil olması nedeniyle el
konulan, incelenen belge ve döküman içerikleri, belge içeriklerine göre şüphelilerin üyesi
bulundukları örgütsel yapılanmayla ilgili delillere yer verilecektir. İddianamenintakip eden
bölümünde ise her şüpheli yönünden delil ve belgeler ayrı ayrı irdelenip tartışıldıktan sonra
şüphelilerin hukuki konum ve durumları hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.
İddianamenin sonuç bölümünde ise şüpheliler hakkında tatbiki istenen yasa maddeleri ile
emanet eşyası hakkındaki talep ve değerlendirmelere yer verilecektir.

 
A-SORUŞTURMA KAPSAMINDA YAPILAN ARAMA-EL KOYMA

ZAPTETME İŞLEMLERİ, BELGE, DÖKÜMAN VE DİĞER SUÇ DELİLİ
EŞYALARIN İNCELENMESİNE DAİR İŞLEMLER VE SORUŞTURMA KONUSU
FİİLLERLE İLGİLİ İNCELENEN BELGE VE DÖKÜMAN İÇERİKLERİ:

 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Şube Müdürlüğüne 15.07.2009 günüintikal

eden 7468 noluE-mail İhbarında;
 
“UYUŞTURUCU ÇETESİ
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Uyuşturucu ve borç bataklığına düşmüş Bir Deniz subayı olarak beni bir Türk
askerine yakışmayacak bu hallere düşürenleri,Deniz Lisesinden Deniz harp Okulu’na oradan
teğmenliğe uzanan uzun yolda bahriyelilerin önünü kesen uyuşturucu bataklığını, bu karanlık
organizasyonu ve örgütsel bağlarını amaçlarını uyuşturucunun nereden temin edildiğini, bu
organizasyonun liderlerini hangi özel mekanlarda nasıl sex partileri verildiğini, geniş
organizeyi kimlerin himaye ve desteğiyle ne amaçla devam ettirildiğini bana da kurulmuş olan
bu korkunç tuzakları ihbar ediyorum. Yıllardır içinde bulunduğum bu bataklığın farklı
amaçları olan bir ihanet çemberi olduğunu anlamış bulunuyorum yapıyı deşifre etmek lanet
yapıyı çökertmek istiyorum

Uyuşturucu ve fuhuş işini birlikte yürüten bu lanet yapıyı kuranlar uyuşturucu
trafiğini özellikle Dzkk içerisinde olmak üzere Kuleli askeri lisesi ve diğer askeri liselerden de
arkadaşları vasıtasıyla devam ettirmektedirler. Organize olarak çalışan bu yapı uyuşturucu
üzerinden bir yandan kazanç temin ederken bir yandan da kendi çıkarları doğrultusunda
taraftar toplamak ve kendilerine rakip gördüğü kişileri de egale etmek için kullanıyorlar.

Bir Türk askerine yakışmayacak şekilde her türlü pisliğe bulaşmış olan Karanlık
kişilerle irtibatlı olan bu kişiler özel mekanlarda uyuşturucu ve sex partileri
düzenlemektedirler. Sexi de bir tuzak ve şantaj malzemesi olarak kullanmaktadırlar.

Aşağıda bu uyuşturucu ve fuhuş organizelerini kendi çıkarları için düzenleyenleri ve
bu örgüt içindeki görevlerini göreceksiniz

Tğm. Ülkü ÖZTÜRK-506 2731162
Tğm. Ülkü Öztürk, Tğm. Sinan Efe NOYAN, Deniz Harp Oklu öğrencisi Uğur

KAYAR, uyuşturucu trafiğinin kilit noktasında ve organizatörü konumundadırlar.Bu şahıslar
Uyuşturucuyu temin ederek kendi kurdukları ekipleriyle satışını sağlarlar. Kiralamış oldukları
evlerde sivillerinde katıldığı sex ve uyuşturucu partisi düzenlemektedirler. Partiler ve örgütsel
faaliyetler için kullandıkları kendilerine bağlı çok sayıda evleri vardır. Bu partiler sayesinde
uyuşturucu bağımlısı yaptıkları şahıslar, bu uyuşturucu organizasyonunun potansiyel
müşterisi durumundadırlar. Değişik kanallardan temin ettikleri uyuşturucuları bağımlı
yaptıkları kişilere daha pahalıya satarak ciddi bir gelir elde etmektedirler.Tğm. Ülkü
Öztürk’ün uyuşturucu işinde PKK ile de irtibatı vardır. Bu işlerini akrabası da olan PKKlı E.
K. ile gerçekleştirmektedir.

Bu uyuşturucu organizasyonunda lider konumunda olan Tğm. Ülkü Öztürk,Tğm.
Sinan Efe NOYAN, Burak AMAÇ-533 6265671, Fatih Göktaş-535 8715530 Dz.K.K’nda
uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları bilindiği halde bu organizeyi koruyan ve himaye eden
üst rütbeli subaylarca örtbas edilmektedir. Bu subayların başında Ülkü Öztürk ve Sezgin
Demirel ile sıkı irtibatlı olan Yb. Ali Tatar,Dz. Yzb. C. Ş. ve Dz. Yzb. D.İ. gelmektedir.

Son zamanlarda Ülkü Öztürk uyuşturucu ağını Kuleli Askeri Lisesine de taşımıştır.
İLKE2 SİTESİ A465 BLOK 2.KAT1 DAİRE 8ÜSKÜDAR adresinde kalan. Öğr. Tğm.
Muharrem Dinçer-505 282 4876-Öğr.Tğm. İsmail Kahyaoğlu 555 563 9544-Öğr Tğm. Eren
Şentürk 544 861 9483 bu adreste uyuşturucu partileri vererek kendi çevrelerinde uyuşturucu
pazarlamaktadır.

Tğm.Ülkü Öztürk ve arkdaşları uyuşturucuları dört evde saklamakta ve buradan da
piyasaya satış yapmaktadırlar.

MERKEZ MH.HÜRRİYET CD.  75 .YIL  SİTESİ  B1  BLOK D 10
DEĞİRMENDERE/ KOCAELİ
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Değirmendere de 75.yıl sitesinde ki bu ev uyuşturucu deposu olarak
kullanılmaktadır..Sinan Efe NoyanKadıköyde ki eve uyuşturucuları buradan aktarmaktadır.Bu
evde Tğm. Faruk Akın (5378869854) ve Tğm.Sinan Efe Noyan(5057825389) kalmaktadır.

İSTİKLAL CD. YÜZBAŞILAR MH. PAKSAN AP. NO 40 DAİRE 6
DEĞİRMENDERE/KOCAELİ

Değirmendere de ki bu evde uyuşturucuları saklanır ve buradan isteyen teğmenlere
pazarlanır.Bu evde Tğm.Alperen Erdoğan(5355937304),Tğm Yakut Aksoy (5555660401)ve
Tğm Burak Düzalan(5366292218) kalmaktadır.

RASİM PAŞA MAHALLESİ CELAL MUHTAR SOKAK KUTLU APARTMANI
NUMARA 1 DAİRE 3 KADIKÖY/İSTANBUL

Kadıköy’deki Rasim Paşa mahallesi Celal Muhtar Sokak Kutlu apartmanı numara 1
daire 3 Kadıköy/İstanbul adresindeki bu ev uyuşturucu deposu olarak kullanılmaktadır. Bu
evde daha çok hafta sonları olmak üzere üst seviyede uyuşturucu partileri düzenlenir. Evde
şuan Dz. Yzb. M.E. A.’ın karısıDz. Yzb. E. T. A.’ın kız kardeşi D. G. Ö. ve Serkan Erin
kalmaktadır. Serkan Erin deniz harp okulundan ayrılan Mert Denizmen’in arkadaşıdır. Deniz
Gökçe ise deniz harp okulu öğrencisi Yiğit Yücel’in ortaokul arkadaşıdır.

Her türlü ortamın oluşturulduğu bu evde kız arkadaşı ile gelenler, sardıkları otları
tüttürenler, bir kenarda sızanlar, güzel kızlarla aynı ortamda ilişkiye girenler, ne istersen var.
Bazen evde 10-15 kişi olurduk. Deniz lisesinden bile gelenler olurdu. Onları Uğur Kayar
ayarlardı. Liseliler hap takılırdı. Gereken malı Ülkü Öztürk getirirdi. Ülkü siparişleri alır
paraları toplar, para yoksa borç yazar bir sonra ki hafta mallarla beraber gelirdi. Uyuşturucuyu
Tğm. Ülkü Öztürk, Harp Okulu öğrencisi Sevinç Bayram, Tğm. Sinan Efe Noyan, Tğm.
Alperen Erdoğan temin ederler.Bu şahısların uyuşturucu temin ettikleri geniş bir çevreleri
vardır.

YÜZBAŞILAR MAH KUMLALI APT 24/22 TERAS KAT DEĞİRMENDERE /
KOCAELİ

Uyuşturucu partileri ve uyuşturucu satışı için en çok kullanılan evlerden biridir.
Tğm. Sezgin DEMİREL(5353828760), buraya getirdiği arkadaşlarını kızlı erkekli partiler
vasıtasıyla uyuşturucuya alıştırarak bağımlı yapmakta ve uyuşturucu satmaktadır. Uyuşturucu
satışından alacak vereceklerinin kayıtlarını bilgisayarında tutmaktadır.Tğm . Sezgin Demirelle
birlikte Tğm.Onur Can Yılmazda(5444435349) bu evde kalmaktadır.

Özellikle bu dört evuyuşturucu deposu olarak kullanılmakta ve her türlü kirli oyun
ve planlar bu evlerde yapılmaktadır.Uyuşturucuların satıldığı ve dağıtımının organize edildiği
evler bu evlerdir.

UYUŞTURUCU TEMİN EDİLEN YERLER
Kadıköy SELENA eczanesinden B.Y. isimli şahıs uyuşturucuları deniz harp okulu

öğrencisi S. B.vasıtasıyla Harp Okulu öğrencisi Burak AMAÇ ve Fatih GÖKTAŞ’a
uyuşturucular veriliyordu oradan da gerekli yerlere dağıtılıyordu.

BU organizasyonun En büyük uyuşturucu ayağı olan Ülkü ÖZTÜRK,Yb. Ali
TATAR’ın bilgisi dahilinde İnönü Cd. Bozkurt Pasajı no:23 Karamürsel/Kocaeli adresinde
bulunan SAMET ET adlı kasabın sahibi Levent Çakın’dan temin etmektedir. Uyuşturucu alış
verişi kasapta gerçekleşmektedir.Levent Çakın kendisine ait çiftliklerde Hint keneviri
yetiştirmektedir. Samet ET Deniz Astsubay Okulunun da uyuşturucu kaynağıdır. Deniz
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astsubay öğrencisi Burak ÖZKAN uyuşturucuları buradan alarak özel tuttuğu sahil sitesi a
blok daire 12 Karamürsel adreste uyuşturucu partileri düzenleyerek piyasa elde etmektedir.

Bu uyuşturucu trafiğini Organize Eden, yer alan, uyuşturucu partileri düzenleyen,
uyuşturucu satışı yapan kişiler in isimleri –telefonları ve bu kişilerin uyuşturucu
organizasyonunda kullandığı evlerin adresleri aşağıdadır. Aşağıda isimleri geçen şahıslar
diğer evler ile de irtibatlı ve koordinelidir.

Tğm. ALİ SEYHUR GÜÇLÜ -505 5443291, Tğm. OĞUZHAN SAĞLAM-505-
3744483, Tğm. KORAY KEMİKSİZ -505 3774208

YALI MH. LEYLA ATAKAN CD. DİZMAN AP. NO 24 D 7 DEĞİRMENDERE/
KOCAELİ

Ali Seyhur Güçlü uyuşturucu organizasyonlarından uyuşturucu satışınıkuzeni Kemal
Evren Akkoç ile birlikte yürütmektedir.

Tğm.  Serhat  Zül fü  ÖNEN-535 8304948,Tğm.  Mel ih  AKDAĞ-543
5578348,Tğm.Anıl DEMİRAĞ -544 4408840

KALICI KONUTLAR K 27 BLOK 1.KAT D4 KARAMÜRSEL/ KOCAELİ
Tğm. Ufuk KIRAY-542 4968322, Tğm. Can TAŞÇI-546 4304429, TĞM. İsmail

Taşkın-543 3185399,
MERKEZ MAH MÜFİT SANER CAD YENİ MERCAN BAĞKENT SİTESİ A

BLOK DAİRE 9 DEĞİRMENDERE(BAĞKENT) / KOCAELİ
Tğm. Barış Yavuz-536 6289740
Y Ü Z B A Ş I L A R  M H .  S A H İ L  S K .  G Ü L  A P .  A / 5 2  D  2

DEĞİRMENDERE/KOCAELİ
DAĞITIM:155.ihbar
İem.gov.tr
Bimer
Milli İstihbarata Teşkilatı” şeklinde isnat ve iddialarda bulunulması üzerine ihbarın

niteliği ve içeriğinin ciddiyeti nazara alınarak İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesinin17.7.2009
tarih ve 2009/1056 sayılıkararına istinaden, arama kararında belirtilen 11 adres ve bu adresleri
kullanan şahısların üst ve eşyalarında suç delillerinin tesbiti ile delillere el konulması
amacıyla arama yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;
 
01- Kadıköy İlçesi Rasim Paşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak Kutlu Apartmanı

No:1/3 sayılı adreste yapılan aramada; (İhbarda Teğmen Ülkü ÖZTÜRK ve arkadaşları
tarafından kullanıldığı belirtilen adres)

 Girişte sağdan 2. odada yapılan aramada kitaplığın üzerinde;
-1 den 24 e göre numaralandırılan ve ev sahibi Serkan ERİN ile hazurun Şerife

KUTNU tarafından paraf edilen 24 adet CD,
Sağdaki yatağın altında;
-Doğu PERİNÇEK Mafyokrasi isimli kitabın arasında 7 ve 8 ile numaralandırılan ve

ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife KUTNU tarafından paraflanan 2 sayfa doküman ,
-2 ile numaralandırılan ve ev sahibi ile hazırun tarafından paraflanan doküman,
-4, 5, 6 ile numaralandırılan ve ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife KUTNU

tarafından paraflanan 2 sayfa doküman,
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-3 ile numaralandırılan ve ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife KUTNU
tarafından paraflanan S.Y. Y e ait Deniz Harp Okulu günlük izin belgesi,

-1 ile numaralandırılan 0532 727 78 40 ile başlayan Arda ile biten not kağıdı
-Seri numarası okunamayan 1 adet Vodafone ait sim kart,
Girişe göre sağdan 1. Odada;
-25 ten 53 e kadar numaralandırılan ve ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife

KUTNU tarafından paraflanan 29 adet CD,
-1 adet Center marka metalik gri renkli ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife

KUTNU tarafından paraflanan hard disk,
-1 adet 8990010902120389886 seri nolu sim plus sim kart muhafaza kartı,
-1 adet CHIMEL firmasına ait baş ve son sayfaları ev sahibi Serkan ERİN ile

hazurun Şerife KUTNU tarafından paraflanan içerisinde el yazımı notların olduğu not defteri,
Girişte solda 1. odada;
-54 ten 58 e kadar numaralandırılan ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife

KUTNU tarafından paraflanan 5 adet CD,
-1 adet 0808210344212 seri numaralı sim plus hazır kart,
-1 adet 89902860356087011181 1 12 K seri numaralı 0505 836 75 09 GSM nolu

Avea sim kart,
-1 adet kefsit ile başlayan actavis ile biten arka ve ön yüzünde el yazması adres ve

telefon numaralarının yazılı olduğu not kâğıdı,
-1 adet Beko marka 60500010 seri nolu notebook bilgisayar elde edilmiştir.
 
YAPILAN İNCELEMELER;
CD/DVD:
1 Nolu CD’ nin içerisinde; D.... G.... Ö..... Cv isimli word belgesi içersinde, D. G. Ö.

isimli bayan bir şahsa ait fotoğraf ve Eğitim, Staj-Deneyim, Sertifika, Lisan-Bilgisayar
programları, Hobi-Aktivite başlıkları altında bu şahsa ait olduğudeğerlendirilen Kişisel
bilgilerinin olduğu özgeçmiş raporu olduğu tesbit edilmiş söz konusu belgeler soruşturma
konusu edilmiş kişilere ait olmaması itibariyle dosyadan çıkarılmışlardır.

DOKÜMANLAR;
Arama işlemi esnasında 1 numarası ile numaralandırılan küçük kağıt üzerinde; “0532

727 78 40 Halit ERGÜL Yigit Abi herhangi bir numaradan yukardaki no’yu çaldır. Seni
arayacak Halit ERGÜL Acilmiş… Arda arka yüzünde 4005 Yiğit YÜCEL”şeklinde notların
yazılı olduğu,

Arama işlemi esnasında 2 numarası ile numaralandırılan kağıtta; 25919466518 T.C.
kimlik No’lu Yücel ÜMİT adına düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı
fotokopisi,

Arama işlemi esnasında 3 numarası ile numaralandırılmış S. Yiğit YÜCEL’e ait
Deniz Harp okulu öğrencisi günlük izin belgesi,

Arama işlemi esnasında 4-5-6 ile numaralandırılan dökümanlarda; el yazması ile
yazılmış tarih dersine ait olduğu değerlendirilen ders notları,

Arama işlemi esnasında 7-8 numarası ile numaralandırılan dökümanların aynı
soruşturma kapsamında Şüpheliler Alperen ERDOĞAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY
VE Tarık AYABAKAN tarafından kullanılan Kocaeli ili Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar
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Mahallesi İstiklal Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayılı adreste yapılan aramada; ele geçirilen
DATA TRAVELER 2 GB 04183-322A00LF İBARELİ 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 olduğu
görülmüştür.

Arama işlemi esnasında 9 numarası ile numaralandırılan küçük kağıtta; “0216 345 28
07 268/11 16-31 Ekim FB orduevi Ptesi 17.00 sonra arka yüzünde 6820sok No: 32 Dai: 2
Evk176 Çiğli/İZMİR” şeklinde el yazması notların olduğu,

(1) adet Doğu PERİNÇEK Mafyokrasi isimli Emperyalist Kapitalist sistemin
Mafyalaşması ve Türkiye başlıklı kitapta; İlk sayfada el yazısıyla “Ülkü ÖZTÜRK” ibaresinin
yazılı olduğu, 103. sayfada “Çünkü, yerel yönetimde yapılmak istenen “Reform” en başta
güvenliğimizi tehdit etmektedir. Bu nedenle Türk ordusunun ilgi alanının merkezindedir”
şeklinde yazılı olan kısmın altının çizili olduğu,

(1) adet Chımei firmasına not defterinde; Arama işlemi esnasında (7) numarası ile
numaralandırılan sayfasında 0506 918 55 32 şeklinde el yazması telefon numarasının olduğu
görülmüştür. Tanzim edilen tutanak ve dokümanların birer fotokopileri dosya içerisine
konulmuştur.

 
TELEFON VE SİM KARTLAR; Elde edilen telefon ve sim kartlar ile ilgili tanzim

edilen tutanaklar dosya içerisine konulmuştur.

HARD DİSKLER;
Beko marka 60500010 seri nolu notebook içindeki hard diskin yapılan

incelemesinde; Doc klasörü içersinde bulunan D.G.Ö. cv ve S. N. Y. CV isimli word belgeleri
içersinde yine aynı isimli şahıslara ait olduğu değerlendirilen ve S. N. Y. isimli şahıs hakkında
İngilizce olarak yazılmış özgeçmiş bilgileri ileword sayfalarının sağ üst kısımlarında yine aynı
şahıslara ait olduğu tahmin edilen vesikalık fotoğraflarınolduğu görülmüştür. (Söz konusu
belgeler soruşturma konusu edilmeyen kişilerle ilgili olduğundan dosyadan çıkarılmıştır.)

Diğer hard diskin yapılan incelemesinde soruşturma ile ilişkilendirilebilecek
herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Tanzim edilen tutanaklar ve hard disklerin imajlarının
alınması ile ilgili tanzim edilen raporlar dosya içerisine konulmuştur.

 
02-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
aramada;

Salon olarak kullanılan ve girişe göre sol çaprazda bulunan oda içerisinde, sol köşede
bulunan üçlü çekyatın altında;

-446 sayfadan ibaret Sümer Rahip Devletinden-Halk Cumhuriyetine Doğru Özgür
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İnsan Savunması Cilt 1 başlıklı Mem yayınlarına ait Abdullah ÖCALAN ın yazdığı kitap,
-269 sayfadan ibaret Lı Kurdıstane Ü Rıjhılata Navin Çeken Kimyayi-Biyolojiki

Atomi başlıklı Dr. Celadet Çeliker in yazdığı kitap,
-392 sayfadan ibaret Bir Halkı Savunmak başlıklı Abdullah ÖCALAN ın yazdığı

kitap,
Sağ köşede bulunan ve Oğuz DAĞNIK isimli şahsa ait olduğu beyan edilen yerde;
-Kahverengi renkli üzerinde 2004 Kariyer Dershanesi ufukların ötesi uzak değil

ibareli ve ilk sayfasında Krizden Çıkış ibaresi bulunan ajanda,
-Arama esnasında hazır bulunan şüphelilerce paraflanan ve 1 den 31 e kadar

numaralandırılan 31 adet CD,
Sağ tarafta bulunan balkonda;
-32 numarası verilen 1 adet CD,
Girişe göre soldan 2. Odada girişte tam karşıda bulunan bazanın altında;
-PKK nın ilan ettiği Ateşkes Ve Yankıları Başlıklı A.Kadir Konuk un yazdığı 368

sayfadan ibaret kitap,
-Dersim Tertelesi başlıklı Haydar IŞIK ın yazdığı 240 sayfadan ibaret kitap,
Girişe göre soldan ilk odada ve Sinan Efe NOYAN tarafından kullanılan oda

içerisinde solda bulunan çalışma masası üzerinde;
-Smartdisk marka 2.5” Backup HDD Model No:U325B SATA to USB 2.0

Rating:5V-1000MA*080902757 seri nolu 160 GB harici hard disk,
-Toshiba marka Satalite L10-205 marka 85072693V seri numaralı laptop,
Oda girişinde sağ tarafta yerde lap top çantasının içerisinde Oğuz DAĞINIK a ait

olduğu beyan edilen yerde;
-Toshiba satalite A200-1AH marka 97255230K seri numaralı laptop,
Solda bulunan çalışma masası üzerinde;
-Arama esnasında hazır bulunan şüphelilerce paraflanan ve 33 ten 80 e kadar

numaralandırılmış CD/DVD,
Girişe göre antrenin sonunda sağdaki balkonlu ve Faruk AKIN ın kullandığı oda

içerisinde;
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası üstünde;
-TOSHIBA marka 7231195505BM8K marka 2 GB flash disk,
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası alt ayaklığında bulunan
-Maxtor marka 250 GB SN: 2HB1TQYS seri numaralı harici hard disk,
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası üstünde
-HP marka CNF8102 FSY seri nolu Laptop,
Odanın yanında bulunan gömme dolap içerisinde bulunan James Bond çantası

içerisinde
-1’ den 2’ ye kadar numaralandırılmış ve taraflarca paraflanmış 2 adet disket,
Odanın karşı duvarında bulunan çalışma masası çekmecesinde
-3 olarak numaralandırılmış 1 adet disket;
Odanın sol tarafında bulunan kitaplık içerisinde
- 81’ den 146’ ya kadar numaralandırılmış ve taraflarca paraflanmış CD/DVD,
Girişe göre solda bulunan ve banyo olarak kullanılan oda içerisinde lavabonun

altında dolap ve zemin arasına konmuş olan
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-147 olarak numaralandırılan ve paraflatılmış CD, 233 sayısı olan Türk Solu
dergisinin muhtelif sayfaları, Deniz GEZMİŞ i anıyoruz başlıklı Türk Solu ibareli broşür, 4
adet Durdurun başlıklı Türkiye Komünist Partisi ibareli broşür,

Girişe göre solda bulunan tuvalet içerisinde kırılmış vaziyette 1 bir adet CD nin
olduğu tespit edilmiş ,arama esnasında Faruk AKIN CD nin kendisi tarafından kırıldığını
belirtilmiştir.

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 içerilerinde;

-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
elde edilmiştir.

Arama işlemi esnasında gerek mermiler, gerek “ Alb. Tayfun DUMAN dan gelecek”
ibaresiyle başlayan not, gerekse patlayıcı maddenin ele geçirilmesiyle ilgili kamera
görüntüleri çıktı şeklinde alınarak soruşturma dosyasına eklenmiştir.

 
YAPILAN İNCELEMELER;
KRİMİNAL;
Dosyada mevcut 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 raporlarına göre soruşturma kapsamında şüpheliler
FARUK AKIN ve SİNAN EFE NOYAN tarafından kullanılan Merkez Mahallesi Hürriyet
Caddesi 75. Sitesi B-1 Blok D:10 Değirmendere/KOCAELİ adresinde yapılan aramada evin
mutfak bölümünde buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde patlayıcı madde olduğu
kanaatiyle el konulan 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,
bahse konu patlayıcı maddenin canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde
yakıcı ve tahrip ediciözelliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır.

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 şüpheliler FARUK AKIN ve SİNAN EFE NOYAN tarafından
kul lanı lan Merkez Mahal les i  Hürr iyet  Caddesi  75.  Si tes i  B-1 Blok D:10
Değirmendere/KOCAELİ adresinde yapılan aramada evin mutfak bölümünde buzdolabının
motor kısmına saklanmış şekilde 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
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patladıklarının tesbit edildiği anlaşılmaktadır.
 
DOKÜMAN;
 Girişe göre karşıda bulunan mutfak içerisinde sol taraftaki buzdolabının altında

motor kısmının yanında bulunan kısa 9 mm MKE yapımı 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.” ibarelerinin olduğu,

Salon olarak kullanılan ve girişe göre sol çaprazda bulunan oda içerisinde sol köşede
bulunan üçlü çekyatın altında; “ Sümer Rahip Devletinden – Halk Cumhuriyetine Doğru
Özgür İnsan Savunması” Cilt 1 başlıklı Mem yayınlarına ait Abdullah ÖCALAN tarafından
yazılan kitap, “ Bir Halkı Savunmak”isimli Abdullah ÖCALAN tarafından yazılan 392
sayfadan ibaret kitap ve Dr.Celadet ÇELİKER tarafından yazılan “ Lı Kurdıstane U Rojhılata
Navin Çeken Kimyayi – Biyolojiki Atomi” isimli Kürtçe yazılmış kitapların olduğu,

Girişe göre soldan ikinci odada girişte tam karşıda bulunan bazanın altında;
“PKK’nın İlan Ettiği Ateşkes ve Yankıları” isimli A.Kadir KONUK tarafından yazılan 368
sayfadan ibaret kitap ve yine aynı yerde “ Dersim Tertelesi” isimli Haydar IŞIK tarafından
yazılan 240 sayfadan ibaret kitabın olduğu,

Salon olarak kullanılan odanın sağ köşesinde aramada hazır bulunan şüphelilerin
Oğuz DAĞNIK isimli meslektaşlarına ait olduğunu beyan ettikleri 2004 Kariyer Dershanesi
ufukların ötesi uzak değil ibaresi bulunan kahverengi ajandada;

-Ajanda Sahibine Ait Bilgiler başlığında Oğuz DAĞNIK yazdığı,
-Ajanda içerisinde 9 Ocak Salı 2007 tarihli sayfa ile 11 Şubat Pazar 2007 tarihli

sayfalar arasında “Lojistik” başlığı altında askeriyede lojistik ile alakalı açıklayıcı bilgilerin
olduğu,

-27 Şubat Salı tarihli sayfa ile 19 Mayıs Cumartesi tarihli sayfalar arasında
rakamlarla şifrelendiği değerlendirilen el yazması notların olduğu,

Girişe göre solda bulunan ve banyo olarak kullanılan oda içerisinde dolap ve zemin
arasına konmuş olan “TÜRKSOLU” adlı derginin 233.sayısının 20.04.2009 tarihinde
yayınlanan sayısının 7 sayfasının olduğu ve “Gökçe Fırat” isimli şahısın yazmış olduğu
“Teröristler de insanmış” başlıklı Genel Kurmay Başkanı İlker BAŞBUĞ’ un değerlendirme
toplantısıyla ilgili yazı, “Muhsin YAZICIOĞLU’nu hiç iyi bilmezdik”başlıklı İnan
KAHRAMANOĞLU’nun yazmış olduğu yazı, “ Kürt ve Türk seçmenin durumu” başlıklı
Yunus YILMAZ’ın yazmış olduğu yazı ile “Neo-sömürgeciliğin büyük oyununda Kürtçülük
ve Fettullahçılık” başlıklı Eser ÖZALTINDERE tarafından yazılan yazıların olduğu, “Deniz
GEZMİŞ’i anıyoruz” başlıklı Türksolu ibareli broşür ile 4 adet “Durdurun” başlıklı Türkiye
Komünist Partisi ibareli broşürün olduğu görülmüş, tanzim edilen tutanak ve dokümanların
birer fotokopileri dosya içerisine konulmuştur.

 
HARD DİSK;
HP marka CNF8102 FSY seri nolu Laptop içerisindeki WD_WXC208825620 seri

nolu 160 GB lık hard diskin yapılan ön incelemesinde;
Bahse konu hard disk içerisinde bulunan diğer dosyaların yapılan ön incelemesinde
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soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek her hangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır.
1-FARUK 1 isimli klasörün içerisinde; CALLS4 isimli klasörün içerisinde yer alan

PRTL isimli klasörün içerisindeki belgelerin şifreli olduğu,
2-FARUK 1 isimli klasörün içerisinde; TRANS isimli klasörün içerisinde yer alan

TRANS isimli klasörün içerisindeki dosyaların şifreli olduğu görülmüştür. Tanzim edilen
tutanak dosya içerisine konulmuştur.

Smartdisk marka 2.5” Backup HDD Model No:U325B SATA to USB 2.0
Rating:5V-1000MA*080902757 seri nolu 160 GB harici hard disk’ in yapılan incelemesinde;

“DERSLER” ibareli 1 adet klasörün olduğu, bu klasörün içerisinde;
-20 Adet klasör, 8 adet Word belgesi, 3 adet Power Point sunusu, 1 adet PPT dosyası

şeklinde dosyaların yer aldığı,
“hap bilgi” isimli klasörün içerisinde;
-1 Adet JPEG Resmi, 2 Adet TMP Dosyası, 2 Adet doc dosyası ve çok sayıda Word

Belgesinin olduğu,
1-“(0.3 pages) 28 Şubat Kararları” isimli Word Belgesinin içerisinde; Dokümanın 1.

Sayfasında 28 Şubat Kararları ibareleriyle başlayan ve bu kararlarda 18 maddelik karar
metninin yer aldığı, 2. Sayfasında MISIR PRAMİTLERİNİN SIRRIibareleriyle başlayan
dokümanın yer aldığı,

Aynı klasörün içerisinde;
2-“ANKCAL14” şeklinde Word Belgesinin olduğu, bu belgenin içerisinde;

AVRASYA BİR VAKFI AVRASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ,
ANKARA ÇALIŞMALARI, BAĞIMSIZLIK SONRASI ERMENİSTAN-RUSYA
İLİŞKİLERİ, ibareleriyle başlayan 41 sayfalık doküman olduğu,

Aynı klasörün içerisinde;
3-“annan planı ASAM calışması” isimli Word Belgesinin içerisinde; Avrasya-Bir

Vakfı Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), ASAM ÇALIŞMASI, Kıbrıs: Annan
Planı Beyin Fırtınası, ibareleriyle başlayan 33 sayfalık doküman olduğu,

4-“ şemdinli” isimli Word Belgesinin olduğu, bu belgenin içerisinde; SEMDINLI'YI
BILEN VAR MI? / Oktay YILDIRIM, ibareleriyle başlayan 4 sayfalık doküman olduğu,

5- “EKONOMİDEN IRAK SAVAŞIna” isimli Word Belgesinin olduğu bu belgenin
içerisinde; EKONOMİDEN IRAK SAVAŞI'NA AKP İKTİDARININ ÇELİŞKİLERİ,
ibareleriyle başlayan 8 sayfalık doküman olduğu,

6-“ turkiye-rusya_federasyonu” isimli Word belgesinin içerisinde; RUSYA-
UKRAYNA ARAŞTIRMALARI DİZİSİ 4, TÜRKİYE-RUSYA FEDERASYONU
AVRASYA STRATEJİK DİYALOG TOPLANTISI, Ankara, 20-22 Ocak 2003 ibareleriyle
başlayan 93 sayfadan oluşan doküman olduğu,

7-“ Türkiye gerçekten satılıyor mu” isimli Word Belgesinin içerisinde; baş başa,
Vural Savaş, Türkiye gerçekten satılıyor mu? İbareleriyle başlayan 2 sayfalık doküman
olduğu görülmüş, tanzim edilen tutanak dosya içerisine konulmuştur.

Maxtor marka 250 GB 5RG6BWPV seri nolu Harici Hard diskin yapılan
incelemesinde;

“Belgelerim” klasörünün içerisinde;
-“Bitirme Projesi” isimli Klasörün içerisinde;
XML belgesi, FET dosyası ve fet dosyasının bulunduğu,
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1-“fet-5.4.18” isimli klasörün içerisinde; “results” ibareli klasörün yer aldığı ve
k l a s ö r ü n  i ç e r i s i n d e ;  “ y a b . x m l _ t e a c h e r s _ t i m e t a b l e _ d a y s _ h o r i z o n t a l ”  v e
“yab.xml_teachers_free_periods_timetable_days_vertical” isimli 2 adet HTML uzantılı dosya
içerisinde; Çok sayıda ismin yer aldığı,

-“Bitirme Projesi” isimli aynı klasörün içerisinde;
2-“VBA çalışmalarım--” isimli klasörün içerisinde; “enKucukDogum” isimli Excel

belgesinin içerisinde öğrenci okul numarası ve kimlik bilgilerinin yer aldığı,
“Belgelerim” isimliklasörün içerisinde;
3- “adresler_faruk” isimli Metin belgesinin içerisinde;
-F. A, M. G, M. Z,Y, ve Ö. B, isimli şahısların adres bilgilerinin yer aldığı,
“Belgelerim” isimliklasörün içerisinde;
4-“Subay Temel B KISMI ADRES (3)” isimli Word Belgesinin içerisinde;
- SUBAY TEMEL B KISMI ADRES DEFTERİ ibareleriyle başlayan 21 şahsın

isim, soy isim, telefon ve adres bilgilerinin yer aldığı görülmüştür. Tanzim edilen tutanak
dosya içerisine konulmuştur.

Flash bellek, disketler ve diğer hard disklerin yapılan ön incelemesinde soruşturma
kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamamış, tanzim edilen
tutanaklar dosya içerisine konulmuştur.

CD/DVD;
147 ile numaralandırılmış CD’nin içerisinde Türkiye Komünist Partisi’nin seçim

çalışmalarının ve seçim propagandalarının olduğu tespit edilmiştir. Tanzim edilen tutanak ve
CD’ nin bir kopyası dosya içerisine konulmuştur.

03-ŞüphelilerAlperen 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;

Girişe göre sağ tarafta salonda sağ tarafta bulunan aynalı komidinin alt
çekmecesinde;

-62 adet CD,
-4 (dört) JCV videokaseti,
-8 adet VHS videokaseti,
-Üzerinde 2003 TC Fatih Atak AŞ. Şahinler şirketler grubu ibareli siyah renkli

içerisinde el yazılı not mevcut ajanda,
-Arka kısmında 2006-2 genel kürtür dosyası Halil Can ekince ibareli siyah renkli

çeşitli gazete küpürleri bulunan dosya,
Girişe göre sol tarafta mavi renkli koltuk takımının minderi altında,
-Abdullah ÖCALAN ın “Diriliş Tamamlandı Sıra Kurtuluşta” isimli kitap ve

içerisinde Maxvell ibareli (1) adet DVD,
- Yine solan olarak kullanılan kısımda şüpheli Tarık Ayabakın’ın eşyalarının

bulunduğu yerde 1 adet Data traveler 2 GB 04183-322A00LF ibareli Kingston marka flash
bellek,

İkametin 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 Kubar olduğu değerlendirilen maddeler ile 4 paket şeffaf
çıtçıtlı poşetlerde toz esrar olduğu değerlendirilenmaddeler ile 2 adet şeffaf çıtçıtlı poşet
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içerisinde 3 adet olmak üzere toplam 6 adet beyaz renkli üzerinde Mıtsıbushi ablemi bulunan
EKSTACY hap olduğu değerlendirilenhaplar.

Banyo bitişiğinde bulunan Alperen ERDOĞAN ‘ın kullandığı belirtilenyatak
odasında;

-Casper marka gri renkli PNA 503003135 seri nolu laptop ve adaptörü,
-Kıngston marka CN:116107-0469-313A01LF seri nolu 2 GB flash bellek,
Odada bulunan gardolabın üst orta kısmında valizlerin altında sarı renkli koli

bandına sarılı vaziyette zulalanmış olan paket içerisinde;
-6 adet çıtçıtlı poşet içerisinde kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu

maddeler,
-4 adet şeffaf poşet içerisinde toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde,
-1 adet çıtçıtlı şeffaf poşet içerisinde şampanya sarısı renkli 3 adet Captagon olduğu

değerlendirilen uyuşturucu hap aynı şekilde şeffaf kilitli poşet içerisinde aynı özelliklere sahip
2 adet captagon olduğu değerlendirilen toplam 5 adet captagon,

-2 adet şeffaf çıtçıtlı poşet içerisinde 3 adet, 1 adet şeffaf çıtçıtlı poşette 2 adet olmak
üzere toplam 8 beyaz renkli mıtsubıshı amblemi bulunan EKSTACY hap olduğu
değerlendirilen uyuşturucu hap,

Bilgisayar masası üzerinde
-Nokıa 5300 model 352734/01/550370/0532158 seri nolu cep telefonu bataryası

telefon içerisinde 0007200373048 seri nolu muhabbet kart sim kart
-IPOT marka 5282465Q14P seri nolu 16 GB IPOT
Alperen ERDOĞAN’ ın odasının bitişiğinde bulunan Yakut AKSOY’ a ait yatak

odasında komidin üstünde
-27 Mayıs İlk Aşkımızdı isimli kitap
-Kitaplık rafında 1 adet 64 ile numaralandırdığımız CURSOR marka CD
-Kitaplık arkasında 65 numara ile numaralandırdığımız üstünde VERBATİM ibareli

DVD,
- B i l g i s a y a r  m a s a s ı  ü z e r i n d e  f u j i t s u  s ı m e n s  m a r k a  g r i  r e n k l i

914B301013538085FEK00A seri nolu laptop bilgisayar ve adaptörü
Burak DÜZALAN ın yatak odasında yatak üstünde;
-Parckart Bell marka 116973920136 seri nolu laptop ve adaptörü
Kütüphanenin en alt rafında
-IBM marka 55907AG/203 seri nolu laptop
-Nokia 1200 model 358056/01/141290/5 Imeı nolu cep telefonu ve bataryası
-Scandisk ibareli BH0806KYPB seri nolu flash bellek
-1724600704969010 numaralı üzerinde AT8T/WORLDWİDE yazılı yeşil renkli

telefon kartı
-Kütüphanenin üzerinde Babam Çatlı isimli kitap
-1 adet siyah renkli üzerinde Maxell yazılı 2HD disket
Burak DÜZALAN ın odasındaki yatağın altında 66, 67, 81 numaralı CD
Yakut AKSOY a ait odadaki kütüphanede 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,

79, 80 numaralı CD
-Üzerinde DIOVAN-CO-DIOVAN-NOVARTIS ibareli küçük beyaz renkli not

defteri
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-9264630820365A7879 telsim ve 8990286031212844658912K (0506 410 42 14)
seri nolu Avea marka 2 adet sim kart elde edilmiştir.

Ayrıca adresinde yapılan aramada ele geçen; Nokıa marka 5300 model
(IMEI:352734/01/553170/80532158) seri nolu cep telefonu incelenmek üzere istanbul
Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünde telefon içerisinden Nokıa SDSDQ-2560629301908S
seri nolu 256 MB hafıza kartı çıktığıtespit edilmiştir. Tanzim edilen tutanak dosya içerisine
konulmuştur.

YAPILAN İNCELEMELER;
FLAŞH BELLEK;
- 1 ADET DATA TRAVELER 2 GB 04183-322A00LF İBARELİ KİNGSTON

MARKA FLASH BELLEĞİN YAPILAN İNCELEMESİNDE;
 diğer\Bildiriler\Bültenler klasörünün içeriğinde bulunan “Nisan Bülteni” isimli

word belgesinde;
“Başkanımızdan”başlığı altında;
 “Türkiye Cumhuriyeti ve TSK’nın devrimle kurulmasına rağmen stratejik ve

kapsamlı bir şekilde Devrimci Subaylar yok ediliyor. Emperyalistler ve onların hain
işbirlikçileri yüzünden binlerce Atatürkçü Subay ve Harp Okulu örgencisi tasfiye
edilmektedir. Asker öncüleri ve kitle önderlerini eğitmek, strateji ve program üretmek,
Cumhuriyet düşmanı akımları püskürterek ideolojik üstünlüğü ele geçirmek için gerekli
kurumların oluşturulması ertelenemez bir görevdir. Başarı bu görevin yaratıcı ve etkin
biçimde yerine getirilmesine bağlıdır. Yeniden Yapılanma için toplumun değişik
kesimlerinde, sinir merkezlerinde, örgütlerde ve kurumlarda kök salmış, oralardan beslenen
ve desteklenen bir teşkilâtlanma zorunluluktur. Tarihte olduğu gibi yine Devrimci
Harbiyeliler emperyalist güçlerin oyunlarını bozacaktır. Elleri kolları bağlanmış hareketsiz
hale gelmiş komutanlarına tekrar mücadele kararlılığını kazandırmak için yaratıcı motor gücü
olacaklardır. Selam olsun devrimci karargâhın aydınlığını rehber edinen tüm
kardeşlerime...”ifadelerine yer verildiği anlaşılmaktadır.

    Yine aynı belgede “Doğu Perinçek Başkanımızın Emirleri”alt başlığı altında,
örgüt tabanına örgütsel faaliyetlerle ilgili detaylı emir ve talimatlar verildiği,

Bu kapsamda;
Moraller ve motivasyon zirvede tutulsun bu konuda hertürlü faaliyet organize

edilsin.
İçerdekilere ve ailelerine yardımlar aksatılmasın ihtiyaca göre aidatlar arttırılsın.
A.....güvenlik, E. A. ve diğer emekliler hainleri bulmada aktif kullanılsın.
Levent Bektaş’ın ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun.
Yeni timlerin oluşturulmasını Mücahit ERAKYOL Albay organize etsin.
Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı bölgelere dağıtılsın.
Karargahın emri olmadan hiçbir operasyonel eylem yapılmayacak bu konuda son

emir yetkisiLevent Bektaş’ındır.
Genç subayların fikri alt yapılarının ve idoolojilerinin sağlam temellere oturabilmesi

için eğitim ve kamp çalışmaları yapılsın, bu bağlamda doküman ve materyallerin ulaştırılma
kanalları kontrol edilsin.

Yayınlar kesinlikle takip edilip çözümlemesi yapılmalı.
Genç teğmenler arasında taban çalışmaları için Ataman Yıldırım’ın ekibi yeniden
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harekete geçirilecek. İnternet yoğun bir şekilde propaganda faaliyetleri için kullanılacak.
Devrimci karargahtaki çekirdek kadronun evleri ile Aydınlanma ve yeni adam

kazanma evleri birbirinden ayrılacak. irtibatları kesilecek. (Devrim Fikrinin genç subaylar
arasında geniş tabana yayılması için yeni projeler geliştirilecek.)

Emirlerin iletiminde köprü elamalar kullanılacak.
Deşifre olanlar derhal görevden alınacak. Karargah dışı görevler verilecek.
Aydın Ortabaşı, ÇYDD’den gelen parasal kaynakların miktarlarının Perinçek’in

emirleri doğrultusunda artırılması. Diğer parasal kaynak konusunda yeni satış kanalları
(maddeler) oluşturulacak

Aydın Ortabaşı’nın mezun ettiği kız öğrenciler, yapının sivil tabanına, daha hızlı bir
şekilde kazandırılması için organizasyonlar yapılacak.

Devrimci teğmenlerin yeteneklerini artırıcı eğitimlerden geçirilecek, emir ve
görevler yeteneklerine göre verilecek

Yandaş medya ve onları yönlendirenler Kahraman Komutanlarımızı kuşatmışlardır.
Devrimci Subaylar Komutanlarımıza yeniden dinamizm kazandıracak eylemleri hayata
geçirecektir.” şeklindeki emir ve talimatların daha önce hakkında Ergenekon isimli terör
örgütüne üye olmak suçundan kamu davası açılan DOĞU PERİNCEK tarafından verilerek
örgüt tabanına aktarıldığı anlaşılmaktadır.

Bildiriler/Bültenler/Klasöründe yer alan Nisan bülteni isimliword belgesinin
“Devrimci Karargah 1 Nolu bildiri” başlıklı belgenin “Devrimci Karargaha bağlı Şehit Ongan
Müfrezesi TC. Ordusunun 1. Ordu Karargahına yönelik bir havan saldırısında
bulunmuştur...”ibareleri ile başlayıp “...zulüm perdesini yırtmak için Devrmici Karargah
altında toplanalım ve kendimize ve insanlığa layık bir yaşamı kendi elimizle kuralım.”
cümleleriyle son bulan belge olduğutespit edilmiştir.

diğer/Bildiriler/Klasöründe yer alan Devrimci Karargah 2.Nolu bildiri isimli word
belgesinin “Devrimci Karargah olarak, 7 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul Selimiye’de
bulunan 1. Ordu Karargahını havan topuyla vurduk.” cümlesiyle başlayıp,” Selam olsun
bizden önce geçene, selam olsun bizden önce düşene” cümlesiyle son bulan belge olduğu
tespit edilmiştir.

diğer/Bildiriler/ Klasöründe yer alan “Devrimci Karargah 3 nolu Bildiri” isimli word
belgesinin “Yoldaşlar, Devrimci Sol, artık bir Devrimci Karargah bileşeni olma kararı
almıştır.Devrimci Solun bu kararı, dağınıklığı ve eylemsizliği statüko haline getiren Türkiye
Devrimci Hareketinin bu gününe bir müdaheledir.” cümleleriyle başlayıp,” YAŞASIN
DEVRİM VE SOSYALİZM, YAŞASIN DEVRİMCİ KARARGAH, YAŞASIN TÜRKİYE
VE KÜRDİSTAN DEVRİMLERİ” şeklinde sona erdiği görülmüştür.

 diğer/Bildiriler/ Klasöründe yer alan “Devrimci Karargah 4 nolu Bildiri” isimli word
belgesinin “Devrimci Karargah’a bağlı bir savaşcı grubumuz AKP İstanbul İl Merkezine
yönelik bir sabotaj eylemi düzenlemiştir.Devrimci Karargah bu saldırısıyla..” cümlesiyle
başlayıp,”YAŞASIN TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN HAKLARININ BAĞIMSIZLIK
DEMOKRASİ VE SOSYALİZM MÜCADELESİ, KAHROLSUN EMPERYALİZM,
KAHROLSUNTC OLİGARŞİSİ” cümleleriyle son bulduğu görülmüştür.

 diğer/Bildiriler/ Klasöründe yer alan“Devrimci Karargah 5 nolu Bildiri” isimli word
belgesinin “ Selam olsun İstanbul’dan Gazze’ye...12 Ocak 2009 tarihindeDevrimci
Karargah’a bağlı bir savaşcı timi, Siyonist Finans kuruluşu Bank Pozitif’in 4. Levent’deki
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şubesini bombalayarak tahrip etmiştir.” cümlesiyle başlayıp “Kahrolsun Siyonism, Yıkılsın
İsrail, Kahrolsun Emperlalizm” cümleleriyle son bulduğu görülmüştür.

  diğer/Bildiriler/ Klasöründe yer alan“Devrimci Karargah 6 nolu Bildiri” isimli word
belgesinin ;”Tel Aviv’in saldırısı püskürtüldü !..Yahudi Devleti bütün zulmü ve Emperyalist
Dünyanın bütün onayıyla Gazze’ye saldırırken,Devrimci Karargah kendi saldırı gücüyle
Filistin halkının direnniş iradesinin yanında yer aldı.“ şeklinde başlayıp “ZAFER DİRENEN
FİLİSTİN HALKININ OLACAKTIR.! YAŞASIN DEVRİMCİ KARARGAH” cümleleriyle
son bulduğu tespit edilmiştir.

diğer/Bildiriler klasörünün içerisinde bulunan “HPG Ana Karargah Komutanlığına”
isimli word belgesinin, “ Yoldaşlar, TC’nin hareketimize yönelik saldırısının, Kürt Özgürlük
Hareketine karşı savaş hazırlıklarını artan bir hızla yoğunlaştırdığı bir döneme denk gelmesi
bir tesadüf değildir.” şeklinde başlayıp “ YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM, YAŞASIN
TÜRK VE KÜRT HALKLARININ MÜCADELE BİRLİĞİ ! DEVRİMCİ KARARGAH29
Nisan 2009“ şeklinde sona erdiği görülmüştür.

 diğer/Bildiriler klasörünün içerisinde bulunan “HPG Anakarargah Komutanlığı”
isimli belgenin “Mahirlerin ve Denizlerin izinde yürüyen Orhan yoldaş’ın direnişini
selamlıyoruz...” şeklinde başlayıp” yaşasın Kürt ve Türk halklarının mücadele birliği, Devrim
Şehitleri ölümsüzdür...HPG Ana Karargah Komutanlığı 28 Nisan 2009 şeklinde sona eren
belge olduğu tespit edilmiştir.

diğer/Bildiriler klasörünün içerisinde bulunan “PG Ana Karagah Komutanlığı 12
Ağustos 2008 tarihli mesajı “isimli word belgesinin” PG Ana Karagah Komutanlığı 12
Ağustos 2008 tarihli mesajı. Devrimci Karargah Örgütüyle dayanışma içinde olacağız.”
şeklinde başlayıp, “önümüzdeki süreçlerde Türk ve Kürt halklarının özgür geleceklerini
yaratma mücadelesinde Devrimci Karargah Örgütüyle dayanışma içerisinde olacağımızı
belirtiyor ve tekrar bu eylemlerden ötürü HPG olarak Devrimci Karargah ( Şehit Ongan
Müfrezesi) örgütünü kutluyoruz..HPG Ana Karargah Komutanlığı” şeklinde sona eren belge
olduğu görülmüştür.

diğer/Bildiriler klasörünün içerisinde bulunan “Tüm Bildiriler Preentscreen” isimli
word belgesinde, Devrimci Karargah 1 Nolu Bildiri,Devrimci Karargah 2 Nolu Bildiri,
Devrimci Karargah 3 Nolu Bildiri, Devrimci Karargah 4 Nolu Bildiri, Devrimci Karargah 5
Nolu Bildiri, Devrimci Karargah 6 Nolu Bildiri, Devrimci Karargah 7 Nolu Bildiri, Devrimci
Karargah 8 Nolu Bildiri, Devrimci Karargah 9 Nolu Bildiri,Türkiyeli bir devrimciden Türkiye
Devrimci Hareketine siper yoldaşlığına çağrı” başlıklı belgeler bulunduğu tespit edilmiştir.

 diğer\Bildiriler klasörünün içerisinde bulunan “Türkiyeli bir devrimciden Türkiye
Devrimci Hareketine” isimli word belgesinin “Önce iğneyi kendimize batıralım. Kıvılcımlının
Türkiye Devrimine dair 70 yıl önce yaptığını saptama şudur.... şeklinde başlayıp,
“Darağaçlarında, zindanlarda, namlu önlerinde halkların kardeşliğini şiarlaştıranların bayrak
edilmesi günüdür. Gün Türkiye Halkının Devrimci Karargahını oluşturmanın günüdür.”
şeklinde sona eren belge olduğu görülmüştür.

“Türkiyeli bir devrimciden Türkiye Devrimci Hareketine Siper Yoldaşlığına Çağrı”
başlıklı yazınınEmir Adnan Demirci tarafından 12 Ağustos 07 tarihindeyazıldığı,

diğer\Bildiriler klasörünün içerisinde bulunan “Zap Seferinin Korku ve Sefaleti”
isimli word belgesinin “Sömürgeci Türk Generelerinin Zap seferi yine gerillanın zaferiyle
sonuçlandı. “ cümlesiyle başlayıp” Gerilla Zap’ta Clausewitz kütüphanenizde bundan ötesini
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siz bilirsiniz.” şeklinde sona eren belge olduğu tespit edilmiştir.
diğer\Devrimci Karargah isimli klasör içerisinde bulunan “_fevzi kurtulus-cunku

insaniz” isimli Kanal 24’ ten çekildiği ve Devrimci Bektaş tarafından hazırlandığı anlaşılan
video klip olduğu tespit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “BİNSELAM OLSUN
DEVRİMCİLERE” isimlivideo klip olduğu tespit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “Devrim Kahramanlari_”
isimli video klip olduğu tespit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “Devrim Müziği Mitralyoz”
isimli video klip olduğu tespit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “DEVRİM_BİTMEZ”
isimli video klip olduğu tespit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “devrimci gençler” isimli
video klip olduğu tespit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan Devrimci Karargah
Komutanı Orhan Yılmazkaya Son Görevi” isimli videonun içerisinde Bostancı’ daki
çatışmada ölen terörist Orhan YILMAZKAYA’ nın telsiz konuşmalarının olduğu tespit
edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “Devrimci Yol” isimli
video klip olduğu tespit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “Devrimciler Alanlarda”
isimli video klip olduğu tespit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “Orhan Yılmazkaya
Anısına - Omuzdan Tutun Beni” isimli video klip ve içerisinde terörist Orhan
YILMAZKAYA’ nın kırsal alanda çekildiği anlaşılan ve konuşmalarının olduğu tespit
edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “_orhanyılmazkaya kırsal
2” isimli videonun terörist Orhan YILMAZKAYA’ nın kırsal alanda çekildiği anlaşılan ve
konuşmalarının olduğu tespit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “orhan yılmazkaya kırsal”
isimli videonun terörist Orhan YILMAZKAYA’ nın kırsal alanda çekildiği anlaşılan ve
konuşmalarının olduğu tespit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “orhan yılmazkaya kırsal
fotoğrafları” isimli videonun terörist Orhan YILMAZKAYA’ nın kırsal alanda çekildiği
anlaşılan ve fotoğraflarının olduğu tespit edilmiştir.

d iğe r \Devr imciKara rgah  i s iml i  k lasör  i çe r i s inde  bu lunan  “orhan
yılmazkayaB7_egitimi(2)” isimli videonun terörist Orhan YILMAZKAYA’ nın kırsal alanda
çekildiği anlaşılan ve havan eğitimi yaptığı değerlendirilen video olduğu tesbit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “Orhan Yılmazkaya'nın
yolunda_ölmeye” isimli videonun terörist Orhan YILMAZKAYA’ nın kırsal alanda çekildiği
anlaşılan ve konuşmalarının olduğu tespit edilmiştir.

diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “orhanyılmazkaya
havan_egitimi” isimli videonun terörist Orhan YILMAZKAYA’ nın kırsal alanda çekildiği
anlaşılan ve havan eğitimi yaptığı değerlendirilen video olduğu tesbit edilmiştir.
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diğer\DevrimciKarargah isimli klasör içerisinde bulunan “PAŞAM” isimli word
belgesinin “Paşam! Biliyoruz bu hitabı sevmiyorsunuz. Biliyoruz neden sevmediğinizi de...
Ama, işte bütün mesele bu tavrınızda saklı...” şeklinde başlayıp “Paşam! Sizi zor günler
bekliyor ya bu yeni konsepte uygun karşı adımlar atacaksınız. Yada bu savaşta yenileceksiniz
şeklinde sona eren belge olduğu görülmüştür.

diğer\New Folder\BURÇİN YÜZBAŞI ÇALIŞMA isimli klasör içerisinde bulunan
“BURCIN OZTURK” isimli videoda bayan bir şahsa ait özelgörüntülerinmevcut bulunduğu
tespit edilmiştir.

diğer\New Folder\BURÇİN YÜZBAŞI ÇALIŞMA isimli klasör içerisinde bulunan
“BURÇİN OZTURK FOTOS” isimli pdf belgesinde yine aynı bayan şahsa ait özel
fotoğrafların mevcut olduğu tesbit edilmiştir.

diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “_YENİ YAPILANMA
YÖNETİM VE GELİŞTİRME” isimlipdf belgesinde “ERGENEKON ANALİZ YENİ
YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ İSTANBUL/29 EKİM 1999”
başlıklı belge olduğu görülmüş olup, sözkonusu belgenin daha önce Veli KÜÇÜK, Doğu
PERİNÇEK, İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü Binasında, Tuncay GÜNEY’ den elde edilen
dokümanla aynı olduğu tesbit edilmiştir.

diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “BURAKTAN GELEN
HARP OKULU” isimli excel belgesinde;

208 kişinin isimve soyadıyla karşılarında “ŞIH” “HIRSIZ”,”KEŞ”,“KARI KIZ
DÜŞKÜNÜ”,“HOMOSEXSÜEL,” “KOMİNİST”,  “TARİKATÇI”,  “SAPIK”,
“MİLLİYETÇİ ÇEVREDEN”, “PKK”,“ALEVİ DOSLARIMIZDAN”, “HRİSTİYAN”,
“TEKİRDAĞDAN YETİŞEREK,YÖNLENDİRİLDİ.”, “KIZ KARDEŞİ KAPALI FG
Cİ”,“HAPÇI”, “ALEMCİ”, “KIZ ARKADAŞIYLA H.SONU EVİNDE KALIYOR.”,
“PARA İÇİN HERŞEYİ YAPAR.”, “ARKADAŞLARINA KIZ AYARLAMA İŞİNİ
VERELİM.”, “ALKOLİK”, “FG DERSHANE GİTMİŞ AİLESİ FAKİR.”,” GARİP
DAVRANIŞLARI VAR.”, “SATANİST”,”İKİ KİŞİYLE ÇIKIYOR”,” ÇAĞDAŞ, ANNESİ
DERNEKTE”,”ORTADA BİRİ”,”SAPIK, ÇOCUKLARA KARŞI AYRI BİR İLGİSİ
VAR.”,”PARA KARŞILIĞI ARKADAŞLARINA KARI AYARLAR.”,”EZİK PSİKOLOJİSİ
VAR.”,”... REFERANS LİSTESİNDEN” şeklinde şahsi durumları, alışkanlıkları, cinsel
eğilimleri, dini ve mezhebi görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının
yazıldığı tesbit edilmiştir.

diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “ÇAĞATAYDAN GELEN”
isimli excel belgesinde;

 173 kişinin isim ve soyadlarıyla karşılarında, “FEM VE GÜVEN-DER
YAYINLARINA AİT KİTAPLARLA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANMIŞ”,      ”
KADINLARA KARŞI AŞIRI İLGİSİ VAR, SIK SIK GENELEVE GİDİYOR, FİKRİ
YAPISI BİZE UYGUN”, “AİLESİ BALKAN GÖÇMENİ”, “AMCASI POLİS”, “SIK SIK
GENELEVE GİDİYOR”,“ALKOLİK”,“CEP TELEFONUNDA AYETEL KÜRSİ DUASI
VAR",FG'Cİ TAKİYYE YAPIYOR OLABİLİR”, ”BABASI VE AMCASI POLİS”,
“ERMENİ”,”ALEVİ DOSTLARIMIZDAN”, ”....ALBAYIN REFERANS LİSTESİNDEN”,
”....REFERANSIYLA”, ”.....REFERANSI”,”KIZ ARKADAŞI FETTULLAHÇI”, ”ABİSİ
SAKALLI, BABASININ F. GÜLEN YANDAŞLARIYLA İLİŞKİSİ VAR”, “İRTİCA,
BABA HACI, ANNE KAPALI, KIZ ARKADAŞI KAPALI”, ”ERMENİ ASILLI”,”BABASI
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POLİS”, “ATEİST, GÜVENİLİR”,“ANNESİ KANSER HASTASI, DESTEKLENMELİ”,
“ABİSİ POLİS”, “KÜRTLERİ SEVMİYOR”,“YALAKA”,“ÜSTLERLE ARASI
İYİ”,“PORNO CD DAĞITICISI”, “FETULLAHÇI”, “PSİKOLOJİK PEOBLEMLİ”,
“DERSLERİ KÖTÜ”, “KIZ DÜŞKÜNÜ”şeklinde şahsi durumları, dini, siyasi ve sosyal
görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının yazıldığı tesbit edilmiştir.

diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “DSC00127” isimli jpeg
belgesinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün yöneticisi Abdullah ÖCALAN’ nın
fotoğrafının bulunduğu tesbit edilmiştir.

diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “kuleli ö... f.... albay” isimli word
belgesinde,

Kuleli Askeri Lisesinde görev yapan birkısım görevlilerin özel hayatları hakkında
bilgi ve değerlendirmelerin yazılı olduğu görülmüştür.

diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “LİSE” isimli excel belgesinde;
44 kişinin isim ve soyadlarıyla karşılarında “.... REFERANS LİSTESİNDEN”,

“ALEVİ DOSTLARIMIZDAN”, “MİLLİYETÇİ ÇEVREDEN”, “.....REFERANS”,
“ŞIH”,”......REFERANS”, “.... REFERANS LİSTESİNDEN” şeklinde değerlendirme
notlarının yazılmış olduğu tesbit edilmiştir.

diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “PAJKoi” isimli word belgesinde,
Tüm yoldaşlara başlıklı yazının “Yaşadığımız çok sancılı ve zorlu bir sürecin içinde

ve bu süreci doğru temelde aşma kararlılığıyla bir süredir yeniden yapılanmayı tartışıyoruz”
şeklinde başlayan ve “Bu temelde adeta yeni bir tanrıça dininin müminleri gibi yaklaşırsak,
hak edilmiş kutsal analığa, ve aşk kadınlarına ulaşabiliriz” belirlemesi bu heyacanın en güzel
ifadelerinden biri. Bu temelde tüm arkadaşları bu heyacanı büyütmeye, paylaşmaya ve yaşamı
bu temelde güzel ve yaşanılır kılmanın mücadelesine çağırıyoruz. Devrimci Selam ve
Saygılar. PAJK YENİDEN YAPILANMA KOMİTESİ 28 Ekim 2004” cümlesiyle biten terör
örgütüne ait bildiri metninin bulunduğu tesbit edilmiştir.

diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “PKKj” isimli word belgesinde,
“Her türlü imhacı ve gerici saldırıyı boşa çıkaralım.” cümlesi ile başlayan ve

“Mücadelemizin haklılığına ve meşruluğuna dışardan dayatılan tasfiyeciliğe karşı verilecek en
etkili yanıt, pratik görevlere her zamankinden daha fazla yüklenmek ve mücadele bayrağını
daha yükseklere çıkarmaktır.” cümlesiyle sona erenSilahlı terör örgütü niteliğindeki
PKK/KONGRA-GELörgütünün propagandasını havi belgenin bulunduğu tesbit edilmiştir.

diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “ÜLKÜDEN GELEN” isimli
excel belgesinde;

 61 kişinin ad ve soyadlarıyla ad soyad hanesinin karışısında;”....referansı”
“Milliyetçi çevreden”, ”Tanrı inancının olmadığı”, ”Ulusalcı düşüncede Olduğu”, ”Babası ve
kendisi Rotary ile alakalı”,”Hizbul Tahrir-İsmailYıldız referansı”, ”uyuşturucu kullanır”,
”Şıh”, ”Alevi kız arkadaşının çektiği özel görüntüleri arkadaşlarına izlettirdiği, Devamlı
kadınlarla ilişkiye girdiği, Yabancı uyruklu kadırlarla ilişkiye girdiği görüntülerinin bizde
mevcut olduğu, istediğimizi yaptığı, postacılarımızdan biri olduğu”, ”Hristiyan”, ”Kadın için
her şeyi yapar”, ”Rum olduğu”, ”Allah’a inanmadığı”, ”Eşcinsel olduğunu bildiğimizi biliyor,
istediğimizi yapar.”, ”Uyuşturucu kullanır”, ”Gönderdiğimiz kadınlar sayesinde istediğimiz
seviyeye getirdiğimiz”, ”PKK”, ”Arkadaşlar getirip, götüremediler, peşine taktığımız
Üniversiteli kız istediklerimizi işliyor”, ”Ermeni”, ”Kalamışta Kominist bir külübe üye...”,
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”Dindar”, ”İrticayı desteklediği...”, ”Her ortamda islamı savunduğu...”, ”Ailesinin İrticacı
olduğu....”, ”Dini terimler ve dualar kullanıyor. Orucu tam tuttuğu”, ”Peşine taktığımız kızı
hamile bıraktı. Bebeği aldırdık. Kullandığı evin adresi..... Bizle konuştuğu telefonu
saklamasını söyledik. şeklinde şahsi durumları, alışkanlıkları, cinsel eğilimleri, dini ve
mezhebi görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının yazıldığı tesbit
edilmiştir.

diğer\ÖĞRENCİLERİMİZE OKUTULACAK KÖŞE YAZILARI VE
MAKALELER isimli belgede;

“AKP, seçimi kazanan DP adayına başörtülü olduğu için itiraz etti.”, ”Ali Bulaçtan
AKP eleştirisi”, ”AKP hükümetleri Cumhuriyet döneminin borçlanma rekorunu kırdı.”,
”AKP’nin ekonomi politikası”,”AKP Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in açıklamaları; ”Bağdat’a
ilk bomba düştüğünde parayı isteriz.”dediler”, ”Ermeni Patriği ll.Mesrob: Oyumuz AK
Partiye”, ”AKP’den Siyonizm’e gider ayak son hizmet..İbranice Eğitim...”, ”Haraç mezat
satıyorlar, Petkim Siyonist’e Peşkeş çekildi.”, ”AKP’den Kuran Kurslarına sıkı denetim”,
”İktidarın üç, AKP’nin dört yılı”, ”A’dan P’ye AKP:Hafızamızı yoklayalım. Nasıl
kandırıldık?”, ”Tefekkür vakti; Cevaplarınız evet ise AKP’ye oy verin”, ”AK icraatlar..100
AKP gerçeği, AK Parti icraatları... AKP icraatları..ak icraatlar”, ”AKP suratına yumruk yedi”,
”Emin Çölaşan 22 Haziran 2009. AKP, TSK’yı Harcıyor”, ”AKP’nin gerçek yüzü ve fareler”,
”AKP’nin freni Güngör Mengi-5 Temmuz 2006 Çarşamba”, ”Demokratlı Ders”,
”Aydınlanma-Emre Kongar-Zina, Terör ve AKP’nin gerçek yüzü” ve “Zahid’in Saltanat
kayığı... Hikmet Çetinkaya” başlıklı yazıların mevcut olduğu görülmüştür.

 diğer/2008_2009_SONUÇ RAPORU” isimliword belgesinde,
“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 özellekleri ailevi ve sosyal
durumları, mesleki yetenek ve özellikleri, etnik kökenleri, siyasi ve fiziki görüşleri, örgütle
olan irtibat derece ve örgütsel konumları, almış olduğu örgütsel görevler hakkında detaylı
değerlendirme notlarının bulunduğu görülmüştür.

Bu kapsamda; örnek olarak Tğ.A.Ö hakkında “Tğm.Fatih Göktaş ile ev tutması
sağlanarak istenilen tüm faaliyetlere yönlendirilebilir.”,"Tğm. B.H. hakkında “yönetim
kadrosunda yer alabileceği değerlendirilmektedir.”, "Tğm.Burak Amaç hakkında “yönetim
kadrosunda yer almaya devam etmesi.rütbeli personel ileirtibat kurabilecek düzeyde güvenilir
olduğu, teğmenlerin liderliğini yapabileceği” değerlendilmektedir, Tğm.B.Ç hakkında
“güvenlik açısından bünyede tutulmasının hiç bir sakıncası olmadığı, meslek yönden
desteklenerek ileride kullanılabileceği,” Tğm. C,Y hakkında “Güvenilir. Alevi bünyede yer
almayan herkesi yönlendirebilir.Alevi diğer teğmen ve askeri öğrenciler tarafından sözü
dinlenir bu özellikleriyle yönetim kadrosunda yer alabilir.”, Tğm.C.V.E hakkında
“Güvenilir.istihbarat için kullanılabilir”, Tğm.E.A hakkında “istihbarat yönü kuvvetli..sene
içerisinde bir çok kişi hakkında önemli bilgiler getirdi. Provokatif eylemler için kullanılabilir.
Güvenilir. A.A ile ev tutması söylendi.”, Tğm. E.D hakkında “sene içerisinde verilen
görevleri başarı ile yerine getirdi. Aktif. DenizYıldızı projesi içerisinde yer aldı. Mitinglerde
aktif görev aldı. Tam bir Tuncay Özkan hayranı, Yönetim kadrosunda yer almalı.” Fatih
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Göktaş’la ilgili olarak “Proje liderlerimizden. Burak Amaç ile birlikte çok başarılı bir sene
geçirdi. yönetim kadromuzda yer aldı. Harp okulundaki bir çok bilgi ve belgeye ulaşmamızda
yardımcı oldu. Kendisi yaptığı çalışmalardan dolayı ödüllendirildi....A.Ö ile kalacak.yönetim
kadrosu içerisinde yer almaya devam etmeli, Güvenilir.Bir çok ismi biliyor. Yönetim
kadromuzun 2 numaralı elemanıdır. A.A,Y kontrolünde yetişti. Her türlü toplantı ve
faaliyetlere katıldı",Tğm. F.O hakkında "kuvvacılar ile irtibatımızı sağladı . Fikri Karadağ’ın
en güvendiği isimlerden. Kadıköydeki derneğe bir çok kişinin gitmesini sağladı. Güvenilir
yönetim kadrosunda yer aldı. Tğm. G.D hakkında “...Çağlayan mitinglerine katılım
konusunda aktif çalıştı. Gazete ve köşe yazılarının diğer arkadaşlarına okutmak için özel bir
çalışma yaptı.", Tğm.İ.B.T hakkında “Psikolojik sıkıntıları var...Dini hristiyan. Kilise ile
irtibatı var. Cumhuriyet gazetesi ve aydınlık dergisinin sıkı takipcilerinden...psikolojik
nedenlerinden dolayıher işte kullanılamaz. Evlerde kalması ve bazı faaliyetlerde aktif
kullanılmasında bir sakınca görülmemektedir.", Tğm.İ.İ.S hakkında"..... Tuncay Özkan
hayranı biz kaç kişiyiz üye çalışmalarını harp okulunda yaptı. Deniz Lisesinde bir öğrenci
hakkında irticai faaliyetleri nedeniyle rapor tutulmasını sağladı. S.Ş ile ev tutması
düşünüldü.”, Tğm. L.P hakkında “istihbaratyönü kuvvetli. Bu konuda harp okulunda bir çok
çalışma yaptı.” , Tğm.M.S hakkında “Devrede ilk sıralarda Cumhuriyet gazetesi ve aydınlık
grup yayınlarının sıkı takipcisi ders başarısı ve idealist olması nedeniyle faaliyetlere
karıştırılmamalı. Panel, seminer ve çeşitli üst düzey rütbeli, bürokrat ve akademisyenlerle
tanıştırılarak önü açılmalı.”, Tğm.M.K hakkında “çok aktif ve girişken insanları
yönlendirebilir bir yapısı var... Giriş aşamasında yardımcı olunan kişilerden. ”, Tğm. N.K
hakkında “her yönüyle yetişmiş güvenilebilir. Her türlü görev verilebilir.” , Tğm. O.D
hakkında “.....gücümüzün farkında her türlü görev verilebilir. Başarıyla yaptığı her görevin
sonucunda nasıl bir ödül alacağının farkında”, Tğm. O. K hakkında “.....sosyal organizasyon
ile ilgili görevler verilebilir. Istihbarat çalışması yapabilir.” , Tğm. S,Y.Y hakkında “....
Kadıköydeki evin kullanımında önemli rol oynadı....”Tğm. S.B hakkında “.....İşci partisi ve
aydınlık ile ilgili yapılan çalışmalarda çok başarılı oldu. Güvenilir görev verilebilir.”,
Tğm.S.D hakkında “Çağlayan mitingine ve kadıköyde bir çok eyeme katıldı. Güvenilir
kullanılabilir. ”, Tğm.Ş.İ hakkında “çok şey biliyor. Bir çok faaliyetin içinde yer aldı. Deniz
yıldız ve ata evlerden haberdar. Özel faaliyet hakkında da bilgisi var. En önemlisi İşci Partisi
bağlantılarını biliyor. Kesinlikle kontrol altında tutulmalı. Ve kendisini kontrol altında tutmak
için gerekli dosyalar hazırlanmalı. Bu yüzden evden kalması önemli.”, Tğm.T.A hakkında
“....A.D.D tarafından özel olarak yetiştirilen öğrencilerden. Tam bir kürt düşmanı...her türlü
faaliyetlerde kullanılabilir. Güvenilir. Yönetim kadrosunda yer almalı.”, Tğm. T.B hakkında
“Çağdaş yaşamcı kızlardan Türkan hocanın tanıdığı ve görüştüğü bir kişiydi..... önemli bir
görevi var.”, Tğm.U.E.A hakkında “Deniz yıldızı projesi ile yetişti. Yönetim kadrosunda yer
almalı. ”, Tğm. Y.T hakkında “Ö. Ö. referanslı okula girdi. Biz kaç kişiyiz üyesi güvenilir her
türlü faaliyette kullanılabilir.”, Tğm. Y,F hakkında “Sahil Güvenlikçi. A.S ile kalmasının iyi
olacağı düşünüldü. Örgütü ile ilgili faaliyetlerde kullanılabilir.”, Tğm. Y.K hakkında “Askerin
laikliğin teminatı olduğu ve gerektiğinde müdahele etmesi gerektiğini savunur. Göreve hazır
bir görüntüsü var. ”, Tğm. S.M hakkında “... aile olarak İşci partisi yanlısı. Aydınlık dergisi
abonesi.bu kapsamda bir çok faaliyette başarılı oldu. Yönetim kardosunda yer alacak. ”, Tğm.
F.A hakkında “ingilizcesi çok iyi. Daha özel görevler için düşünülebilir. Güvenilir. Aktif
görev almasına gerek yok. ” şeklinde bilgi ve değerlendirme notlarınınmevcut olduğu
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görülmüştür.,
“Harp Okulu son sınıfa geçecek olan öğrenciler arasında Harp Okulundaki 2009-

2010 faaliyetlerini yönlendirecek olan askeri öğrenciler hakkındaki değerlendirmeler
aşağıdaki gibidir.” yazılı paragrafın altında; 17 kişi hakkında ad ve soyadlarının karşısında,
kişisel özellekleri ailevi ve sosyal durumları, mesleki yetenek ve özellikleri, etnik kökenleri,
siyasi ve fiziki görüşleri, örgütle olan irtibat derece ve örgütsel konumları, almış olduğu
örgütsel görevler hakkında detaylı değerlendirme notlarının bulunduğu görülmüştür.

Örnek olarak bu belgede Ç.A hakkında“....hafta sonları derneğe ve eve gelip
toplantılara katılır. Güvenilir. Her türlü çalışma yaptırılabilir., K.D.E hakkında “... Dersleri
oldukça iyi. Geleceği parlak. Sicilinin temiz olması için çalışıyoruz. Bölük komutanları ceza
almaması için çalışıyor.” F.A.N hakkında “Çağlayan mitinglerine katıldı.Gazetelerde
ulusalcılıkla ilgili çıkan haberlerin manşetlerini gündeme taşır. Fazla ders çalışmaz.....”, A,Y
hakkında “Darbeleri savunuyor. Ve darbelerle ilgili kitaplar okuyor. ” şeklinde bilgi notlarının
bulunduğu tesbit edilmiştir.

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda faaliyet gösteren askeri öğrenciler
hakkındaki rapor aşağıdaki gibidir. Başlıklı belgede üç kişiyle ilgili kişisel özellikleri, örgütsel
irtibatları hakkında detaylı değerlendirme notlarının mevcut olduğu görülmüştür.

“Deniz Lisesinde şu an için irtibata geçilerekgerekli yönlendirmelerin yapıldığı
askeri öğrenci listesi aşağıdaki gibidir.” başlıklı listede 38 kişiye ait ad soyad ve sicil
numaraları altnda kişisel özellikleri, alışkanlıkları ailevi ve sosyal durumları, örgütsel
irtibatlarıgibi özellikleri hakkında detaylı değerlendirme not ve bilgilerinin mevcut olduğu
görülmüştür.

Detayları açıklanan 2008-2009 soruç ropuru başlıklı belgenin sonuç kısmında “ Tğm.
Ülkü Öztürk, Tğm. Sezgin Demirel, Tğm.Faruk Akın, Tğm.Koray Kemiksiz ve DAĞITIM:
YRB.ALİ TATAR “ ibarelerinin bulunduğu tesbit edilmiştir.

diğer isimli klasör içerisinde bulunan “4857_is kanunu” word belgesinin 31.
sayfasında,” Bazı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden
geçirilmelerini” cümlesi ile başlayan 31. sayfasında “Toplantı Notları” başlıklı belgenin İş
Kanunu içine kamufle edildiği anlaşılmakta olup, bu belgenin:

Toplantı Notları
Tübitak tan gelen notları öncelikli olarak paylaş.
Örgütteki işçi arkadaşlar dikkat çekmeden tolona geçmiş olsun ziyaretinde

bulunabilir. H. K. toparlasın. Ayrıca Halisin dayısı M. K. özellikle selamı var ilet.
Dernek bağlantılarını İki B. (K. ve T.) ile sürdürelim.
G. T. deşifre oldu. Kayın Pederi ile ayarla.
Aidatların artırılması istendi.
İşe alımla ilgili Dernek üyelerini tek tek dolaş. (Tanıdıkları ile ilgili)
İş başvurusunda bulunan arkadaşların CV lerine şirketin alacağı tarzda istenen

niteliklerin eklenmesi. Zenginleştirilmeli, (İnsan kaynaklarına danışarak)
İş başvurusunda bulunan ve dernekle ilişkisi olanların Bora beye elden verilmesi.
K. A. Paşanın E. paşadan aldığı talep ve yönergeleri ilgili direktörlüklere (B. A. Paşa

öncelikli olarak onun üzerinden diğer direktörlüklere) iletilmesi.
Görüşme formatının oluşan yeni şartlar ve riskler göz önünde bulundurularak

yeniden düzenlenmesi.
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Gerekli izalosyonların yapılması
Yukarıdan gelen CV ler ile ilgili Aselsandan N. I. Havelsandan bayan T. ile

koordinasyon halinde olalım SAGE ile ilgili G. S. hanım ile paslaşalım.
SSM den D. Ç. düzenli olarak bilgi verelim.
Yıpranan isimleri nadasa ayıralım ya da yakınları üzerinden hareket edelim.

(Günerdeki gibi)
Geçtiğimiz iki haftanın toplantı tutanaklarını ve faaliyet raporunu Bora Beye

sunalım.
TİHA konusu çok yıprandı. Bu proje ve diğer güneydoğu ilintili projelerin gecikmesi

konusunda makul ve inandırıcı argümanlar hazırlayalım. Şimdilik devam etmeli. Bitirilmesi
istenmiyor. İlgili kuvvet tarafından millileştirilmesi konusunda baskılar gelmekte. Bizim
amcalar konuya el atmalı. Bununla ilgili havelsan ile ortak projelere ilişkin Faruk beyle
görüşülmesi. B.... paşam için randevu al.

Söz konusu projeler ile ilgili belirlenecek tutum ve politikayla ilgili olarak
D....Paşadan genel anlamda ve özelde direktifler alınması gerekiyor.

Doğudan Ankara yı kazananlar ile ilgili burs talebini değerlendirelim. Örgüt alt
yapımızın verimliliği açısından önemli. Doyurucu rakamlarla sunalım.

Bu anlamda aselsan dan emre ulay, sage den T. D. ile koordine halinde olalım.daha
aktif kullanmalıyız.(Ç. D. ve A. Ö. üzerinden etkili olabiliriz.)

Örgüt tabanının deniz yıldızı ve ata evleri projeleri için finansal destek
Teorik çalışma kısmı için fikir alışverişinde bulunalım.
Bütün bu gündem ve çalışmaları bir ppt sunusu olarak Bora Beyin sunabileceği

şekilde derleyelim.
Kılınçın terfisi için bu senede zorlayalım.
Şeklindeki yapılacak örgütsel faaliyetlere dair emir ve talimatlar içerdiği

görülmüştür.
diğer isimli klasör içerisinde bulunan “evler ve görevler” word belgesinde; 12

ayrı eve ait adresin ve bu evlerde kalacak kişilerin isimlerinin mevcut olduğu ev adreslerde
kalacak bazı şahıslara ait isimlerin kodlandırıldığı, bu kapsamda; haklarında soruşturma
yapılan şüphelilerden Sezgin Demirel ve Koray Kemiksiz’in“Kumlalı” Burak Düzalan ve
Alperen Erdoğan’ın “Paksan”, Faruk Akın, Yiğithan Göksu ve Barbaros Mercan’ın “75. Yıl”,
Sinan Efe Noyan’ın “Kadıköy”, Ali Seyhur Güçlü’nün “Dizman”, Halit Mehmet Ergül’ün
“Rakıcı”, isimleriyle kodlandırılan evlerde kalacaklarının belirlendiği, evlerle ilgili
örgütlenmede şüpheli Ülkü Öztürk’ün başkan olarak görevlendirildiği, şüphelilerden Burak
Amaç ve Fatih Göktaş’ın Harp Okulu ve Deniz Lisesi sorumlusu olarak belirlendikleri tesbit
edilmiştir. (ihbar mektubuna konu olup, arama kararında geçen evlere ilişkin adreslerle "evler
ve görevler"başlıklı belgedeki adreslerin örtüştüğü soruşturma kapsamından anlaşılmaktadır.)

diğer  i s iml i  k lasör  i çer i s inde  bulunan “görev lendirme” word
belgesinin“Başkandan gelen emirler doğrultusunda yapılan görevlendirmeler” başlıklı
belge olduğu, belgede;

Orhan Yücel ve ekibi Kocakafanın (E.K) mühimmatları ve malzemelerini sevk ve
idare edecek (Poyrazköyden gelenleri korunaklı bölgeye alma)

Devrimci teğmenlerin TSK içinde tabana yayılma ve bilgilendirme çalışmalarında
(mail grupları, PH içeren sunumlar, video siteleri, internet siteleri ) Ataman Yıldırım ve ekibi
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(F. K., A. Ş., C. Ş., R. A ’a bu konuda emirler verildi.) görevlidir.
Devrimci karargahtaki çekirdek kadronun diğerleri ile olan bağlantılarının yapıya

zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılmasını Levent Görgeç sağlayacak
E. E.’ın önemli ve özel irtibatlarını yapıyı legalize etmekte kullanılacak (C. G.)
G. K. ve irtibatlarının çok sistemli bir şekilde yapıya kazandırılması akademiye

tekrar (C.E ve eşi)
Aylin Duruoğlu’nun tahliye kampanyasına genç teğmenlerin destek vermesini

Sezgin Demirel organize edecek
Ülkü, maddelerden sağlanacak para kaynaklarını artırmak için yeni satış kanalları

oluşturacak. Bu konuda gerekli bağlantıları sağlayacak
İ. Y. ve eşi evlerin tutulmasında yardımcı olacak perdeci dükkanı çok kullanılmasın
Emre Sezenler yayın grubunda görevlendirildi
B. F. G., M. B., K. C., T. D. taban çalışmalarında kullanılsın, K. C.’ın kaleminden

faydalanın
Şeklinde yapılacak örgütsel çalışmalarla ilgili emir ve talimatların bulunduğu

görülmüştür.
diğer isimli klasör içerisinde bulunan belgenindaha önce ergenekon isimli

terörörgütüne yöneliksoruşturmalarkapsamında şüphelilerMuzaffer TEKİN, Sevgi
ERENEROL, Oktay YILDIRIM, Erkut ERSOY (E-mail olarak) , Doğu PERİNÇEK, Ümit
OĞUZTAN ve Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK de ele geçirilen 27 sayfadan oluşan ve Ergenekon
Silahlı Terör Örgütünün ana dökümanlarından olan “LOBİ” pdf belgesi olduğu, bahse konu
belgenin üst kısmının numaralandırılmamış olması sebebiyleinternetten indirilmediği
kanaatine varılmıştır.

diğer isimli klasör içerisinde bulunan “orhanyılmazkaya” word belgesinde,
DÜŞEN BİR DEVRİM ŞEHİDİNİN ARDINDAN
Selam Olsun Devrim Şehitlerine, Selam Olsun Silah Elde Düşenlere” cümleleriyle

başlayıppolisle girdiği çatışma sonucunda öldürülen Orhan Yılmazkaya’nın övüldüğü, Orhan
Yılmazkaya’nın polisle girdiği çatışma esnasında yaptığı telsiz konuşmalarına yer verildiği,
“Devrimciler devrim programını gerçekleştirmek için” gereken her şeyi yaparlar; meclise
girerler, dağa çıkarlar, yasal parti kurarlar, yasadışı mücadele ederler cümlesini takiben “
Gerekirse üniformasını giyer Deniz’ini gemide arayan Bahriyeli, özgürlüğüne uçan pilot,
dağlarda Komutan olurlar. Ülkü Öztürk şeklinde not bulunduğu, belgenin “GÜNEŞTEN
GELDİ, GÜNEŞE GİTTİ O” şeklinde sona erdiği görülmüştür.

diğer isimli klasör içerisinde bulunan “Surec_Yonetimi_Egitimi”belgenin “süreç
yönetimi başlığıyla başlayansoruşturma konusuyla bilgisi olmayan kısmına eklenmiş
olarak46., 47., 48., ve 49.,’cusayfalarda yapılacak örgütsel faaliyetlerle ilgili karar şeklinde
not ve talimatların bulunduğu görülmüştür. Bu kapsamda belgenin;

Tübitak tan gelen notları öncelikli olarak paylaş.
Örgütteki işçi arkadaşlar dikkat çekmeden tolona geçmiş olsun ziyaretinde

bulunabilir. H. K. toparlasın.
Dernek bağlantılarını İki B. (K. ve T.) ile sürdürelim.
G. T. deşifre oldu. Kayın Pederi ile ayarla.
Aidatların artırılması istendi.
İşe alımla ilgili Dernek üyelerini tek tek dolaş. (Tanıdıkları ile ilgili)
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İş başvurusunda bulunan arkadaşların CV lerine şirketin alacağı tarzda istenen
niteliklerin eklenmesi. Zenginleştirilmeli, (İnsan kaynaklarına danışarak)

İş başvurusunda bulunan ve dernekle ilişkisi olanların Bora beye elden verilmesi.
K. A. Paşanın E. paşadan aldığı talep ve yönergeleri ilgili direktörlüklere (B. A. Paşa

öncelikli olarak onun üzerinden diğer direktörlüklere) iletilmesi.
 
Görüşme formatının oluşan yeni şartlar ve riskler göz önünde bulundurularak

yeniden düzenlenmesi.
Ekteki CV örgütten geldi.
H. E. A.
Yukarıdan gelen CV ler ile ilgili Aselsandan N. I. Havelsandan bayan T. ile

koordinasyon halinde olalım SAGE ile ilgili G. S. hanım ile paslaşalım.
SSM den D. Ç. düzenli olarak bilgi verelim.
İşe alımlar için genel dokümanlar ve eğitmenler
Açık bulunan kadrolar
Gerekli izalosyonların yapılması
Yıpranan isimleri nadasa ayıralım ya da yakınları üzerinden hareket edelim.

(Günerdeki gibi)
TİHA konusu çok yıprandı. Bu proje ve diğer güneydoğu ilintili projelerin gecikmesi

konusunda makul ve inandırıcı argümanlar hazırlayalım. Şimdilik devam etmeli. Bitirilmesi
istenmiyor. İlgili kuvvet tarafından millileştirilmesi konusunda baskılar gelmekte. Bizim
amcalar konuya el atmalı. Bununla ilgili havelsan ile ortak projelere ilişkin Faruk beyle
görüşülmesi. B..... paşam için randevu al.

Söz konusu projeler ile ilgili belirlenecek tutum ve politikayla ilgili olarak D.
Paşadan genel anlamda ve özelde direktifler alınması gerekiyor.

Doğudan Ankara yı kazananlar ile ilgili burs talebini değerlendirelim. Örgüt alt
yapımızın verimliliği açısından önemli. Doyurucu rakamlarla sunalım.

Örgüt tabanının deniz yıldızı ve ata evleri projeleri için finansal destek
Teorik çalışma kısmı için fikir alışverişinde bulunalım.
MİTİNG Programı.
Mitingler için bayrak temini kim yapacak partiye sor ve 300 bayrak bildir.
 En son bayrak sayısını U. B. E.’a ilet. Tübitaktakilerle birleştirip bildirsin.
 Fotoğraf çekecekleri ayarla.
 Z. G. ne yapmış TAİ ye ziyarete gelmeli organize için.
 Gazete hazırlıklarını yap.
 Dalkılıç işçileri C. Ş. ile organize etsin.
 U., A.’u arasın.
 Kızları ara geleceklerin listesini tutsunlar.
 H. D.’i ara ya da mail at. Bir ekip hazırlamalı.
 Kaan Türkiyedeki ilişkilerini yönlendirsin.
Şeklinde örgütsel nitelikte emir ve talimatlar içediği tesbit edilmiştir.
 diğer isimli klasör içerisinde bulunan “TOPLANTI KARARLARI_MAYIS”

word belgesinin ikisayfadan oluştuğu ve;
Karamürselbey eğitim merkezi 2009-2010 kursiyerleri için evlerde kalacak şahısların
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belirlenmesi.
1.Tuttuğumuz evlerden boşalanların adreslerinin Harp okulundan Burak Amaç

veyaFatih Göktaşa iletilmesi.
2.Bu evlerde kimin kiminle kalacağının isim isim tespit edilerek yönlendirilmesi
3.İstihbarat çalışması yapabilecek teğmenlerin ekip dışındaki teğmenlerle kalması
4.Uzun zamandır kullanılan evlerin tekrar tutulmaması.
5.Yeni gelecek teğmenler hakkında bilgi,belge,fotoğraf ve kayıtların istenen formatta

düzenlenip Yb. AliTatar’a en geç 5 Eylül 2009 da iletilmesi.
6.Teğmenlerin dikkat edecekleri hususları aşağıda belirtilmiştir
Kendi aramızdaki irtibatı 2. Bir tel ile kurulacak
Harp okulu ,damyo ve lise olan irtibatlarda bu tel kullanılacak
Şüpheli olan arkadaşları evlere çağrılmayacak
Ortalıkda doküman bırakılmaycak,saklancak
Sivil irtibatlarda tel kartı kullanılacak
Komşularla olan ilişkilerimize dikkat edilecek
Ele geçirdiğimiz her türlü doküman vakit kaybedilmeden görevli amirlerimize teslim

edilecek
Dernek faaliyetlerinde kod isim kullanılacak.Meslek söylenmeyecek.
Akademisyenlerle yapılan görüşmelerde kod isim kullanılacak deniz kuvvetleri

personeli olduğumuz söylenmeyecek.
7.2009 yılında ki görevlilerin görevlerini yeni gelecek teğmenlere devir tesliminin

yapılmas,buna göre
İP,PSAD,CUMOK lara yapılan yardımlar
Aydınlık dergisi abone çalışması
Gerekli olan para kaynakları ile irtibat kuracak şahısların belirlenmesi
Gelen paraların dağıtımını yapacak şahısların belirlenmesi
Bnb. A. B., Bnb S. Ö. ,Bnb. O. H. ile tanıştırılacak teğmenlerin belirlenmesi.
Samet Et ile irtibat kurulacak kişilerin belirlenmesi.
R. B. ve T. komutan ile irtibat kuracak yeni teğmenlerin belirlenmesi
S.... eczanesi ile irtibatlı teğmenin belirlenmesi.
Alb.Levent Görgeç ile bağlantı kuracak kişilerin tespiti.
Sınav soruları için Deniz Harp Okulu,Deniz Lisesi,Kurslar Komutanlığı,Damyo ile

irtibata geçecek teğmenlerin belirlenmesi.
İnternet sitesisorumlusu
8.Kuleli Askeri Lisesi ile irtibatlar
İrtibat kuracak personelin güvenilir olması
İrtibatların özel telefonla sağlanması.Tel konuşmalarına dikkat edilmesi
Alb.A. M. ,Alb Ş. B., Alb C. T. ,Bnb A. S.,Yzb E. Ö.,Yzb A. R..Yzb Y. K..
Alb S.S T. ile irtibatın yüz yüze olması ve gerekli mühimmatın alınması.
Şeklinde örgüstel faaliyetlere ilişkin emir ve talimatlar içerdiği görülmüştür.
“2” isimli pdf belgesinde “CIA CLiNTON BAĞLANTISI, SOL’ DAN UYARI

SİNYALLERİ, AMERİKAN KONSOLOSLUKLARI SÜRESİZ KAPATILDI, MEHMET
E Y M Ü R  V E  M E D Y A D A  Y E R  A L A N  H A B E R L E R , J A N D A R M A N I N
MODERNİZASYONU EMNİYET GÜÇLERİNİN RAHATSIZLIĞI, DÜĞMELER VE
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MAŞALAR, UYARININ ARDINDAN GELEN OPERASYON VE YANKILARI” başlıklı
yazılar olduğu,

DEVRİMCİ SOL isimli derginin Temmuz 2000 / 15 sayılı dergi olduğu,
“HÜCRE POLİTİKASI UYGULAMAYA NİYETLENENLERİ UYARIYORUZ”

başlıklı yazı olduğu,
İşçi Partisi Doğu Perinçek’ in 13 Aralık 2000 tarihli “UYARIYORUZ:BATI

TÜRKİYE’ Yİ İÇTE VE DIŞTA SİLAHLI ÇATIŞMALARA SÜRÜKLÜYOR” başlıklıbasın
bildirisinin olduğu,

Özel Kuvvetler Komutanlığına ait GİZLİ ibareli Mesut YILMAZ ile ilgili Mesaj
Formlarının olduğu,

Şişli 3 No’ lu icra müdürlüğüne ait Bilirkişi Raporunun olduğu,
Korkmaz YİĞİT’ e ait icra belgelerinin olduğu,
Daha önce soruşturma kapsamında Tuncay GÜNEY, Veli KÜÇÜK, Doğu

PERİNÇEK, Mehmet Adnan AKFIRAT ve Ümit OĞUZTAN’ dan da ele geçirilen ve
Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün ana dökümanlarından olan “ULUSAL MEDYA 2001”
pdf belgesi olduğu ayrıca bahse konu belgenin üst kısmının numaralandırılmamış olması
sebebiyle  Ergenekon iddianamesinin  ek klasör ler in in  bulunduğu in ternet
sayfasındanindirilmediği değerlendirilmiştir.

“CUMHURİYET GAZETESİ RE/ORGANİZASYON ÇALIŞMASI” başlıklı yazı
olduğu,

“İLLAGAL OLAYLAR İLE İLGİLİ GENEL RAPORUM.” başlıklı yazı olduğu,
Yakup Kürşat YILMAZ’ a ait Arşiv Projesi Şahıs Bilgileri Formu olduğu,
İki erkek şahsın ellerindesilahlarla çekilmiş fotoğrafının olduğu ve fotoğrafın alt

kısımlarında S.HOŞTAN ve A.GANİ KIZILKAYA yazdığı,
Ergenekon Terör Örgütünü anlatan el yazması örgüt şemasının olduğu,
Mesut YILMAZ ev Güneş TANER ile ilgili istihbari bilgiler olduğu,
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Veli KÜÇÜK’ ün resminin olduğu,
Mesut YILMAZ’ ın bir gurup ile birlikte yemek yerken çekilmiş fotoğrafının olduğu,
Mesut YILMAZ ve Korkmaz YİĞİT’ in birlikte çekilmiş fotoğrafının olduğu,
“DSC00127” isimli jpeg belgesinde Terörist başı Abdullah ÖCALAN’ ın

fotoğrafının olduğu görülmüştür.
“ERUYGUR.DOC.” isimli word belgesinin;
“Eruygur Paşa ile Eğitim Komutanlığı’nda yapılan toplantıda karargahımızı

ilgilendiren emirler
Toplantıya katılanlar: Şener Eruygur, K.S., F. I., Levent Görgeç, L. E., D. C., T. E.
Durum değerlendirmesi
Devam eden dava, yapılarımıza önü alınamaz zararlar vermektedir. Birimlerimize

dönük saldırılar Silivri’yi her geçen gün daha zor duruma sokmaktadır.
Acil Önlemler
Silivri’nin geleceği komutanlıkça görevlendirilen birimlere verilen emirlerin ve

faaliyetlerin başarıya ulaşmasına bağlıdır.
Problemler
Güvenlik sorunları en önemli problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çözülmelerin

olmaması için emir komuta zinciri önem arz etmektedir.
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Emir Komuta
Oluşturulacak projelerin sevk ve idaresi üst Kuruldan onaylandıktan sonra üç

aşamalı emir komuta zinciri ile hayata geçirilecektir.
Proje Planlayıcısının Emirleri >>> Köprü Eleman >>> Projeyi gerçekleştirecek

Karargah

  Doğu Perinçek (Silivri)>> kurye >> Ali Tatar >>>>  Karargah Teğmenleri (Mahir)
 
Doğu Perinçek >> kurye >> L. E. >> Ali Tatar >>>>Ülkü Öztürk
 
Doğu Perinçek >> kurye >> Levent Görgeç >>Ali Tatar >>>> Ali Seyhur Güçlü”

Şeklinde olduğu, örgütsel yapılanma ve örgütsel faaliyetlerle ilgili bilgiler içerdiği
görülmüştür.

 
“Genelge DOC.” isimli word belgesinin;
“TÜM ARKADAŞLAR YAPISINA! Kadın Özgürlük Hareketi Genişletilmiş

Koordinasyon Toplantısı Sonuç Raporudur.” başlıklı olup;
“7-10 Kasım tarihleri arasında tüm çalışma sahalarından temsilci arkadaşların

katılımıyla Kadın Özgürlük hareketi genişletilmiş koordinasyon taplontımızı gerçekleştirdik.”
cümlesiyle başlayan, “ Devrimci Selam ve Saygılar 14.11.2004” cümlesiyle son bulan 7
sayfalık belge olduğu görülmüştür.

PKK Terör Örgütünün 14. 11. 2004 tarihinde yayınlanmış genelge olduğu,
“PANZEHİR” isimli word belgesinin;
Panzehir-Etnik/ Bölücü Operasyonların tasfiyesi kürt hareketi ve Türk-Kürt

kardeşliği-İstanbul 1 Mayıs 2000 tarihli, Amaç ve Kapsam, Emperyalizmin Etnik/Ayrılıkçı
Terör Savaşı, Kuzey Irak ve Kukla Kürt Devleti, Demokratik Cumhuriyet Programı, Kürt
Ayrılıkçılığı Üzerine İktidar hesapları, Abdullah ÖCALAN faktörü, CHP ‘nin PKK
‘lılaştırılması, PKK’nın Finans Kaynaklarının elde edilmesi ve yayın Organlarının Denetimi
başlıklarından oluşan belgeolduğu görülmüştür.(Bu belge daha önce Ergenekon terör
Örgütüne yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında şüpheliler Mehmet Şener
ERUYGUR, Hasan Atilla UĞUR ve Ümit OĞUZTAN' dan ele geçirilmiştir.)

İŞÇİ PARTİSİNİN TÜRK VE KÜRDÜ BİRLİKTE ÖRGÜTLEME TASARIMI-
ANALİZ İsimliBelgenin Durum, Birlikte Örgütlenme için Politika ve Önlemler, Sonuç
Bölümlerinden Oluşan Belge olduğu görülmüştür. Belgenin 31. SayfasınınSonuç başlığıyla
başladığı ve 33. Sayfada “Anadolu Toprakları Üzerinde yaşayan ÖzellikleTürtırkına mensup
geniş kitlelerin binlerce yıldır zihinleri karıştırılmış, çeşitli etnik kökenlere mensup Türk
vatandaşlarının ise; Etnik Kültüre dayalı” Ulusalcılık“ bilinçlendirilmesine yönlendirilmiştir.
Sayğılarımızla” şeklinde sona erdiği, görülmüştür.

UYUŞTURUCU MADDE:
Dosyada mevcut 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 şüpheliler ALPEREN ERDOĞAN, TARIK
AYABAKAN, .BURAK DÜZALAN ve YAKUT AKSOY tarafından kullanılan ikametgahta
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ele geçenve arama tutanağında cins ve miktarları yazılı uyuşturucu maddelerin Amfetamin
etken maddesini içeren tabletler ve esrar elde edilmesinde kullanılan Hint keneviri bitki
parçaları olduğu anlaşılmaktadır.

CD/DVD;
3 Nolu DVD nin yapılan incelemesinde;
Urla Doc. İsimli word belgesinde Halil Can Akince ile Sezen Demirbaş arasında

gerçekleştiği anlaşılan msn yazışmalarının olduğu tesbit edilmiştir.
Bahsekonu dairenin girişe göre sol tarafta mavi renkli koltuk takımının minderi

altında Abdullah ÖCALAN “Diriliş Tamamlandı, sıra kurtuluşta” isimli kitabın arasında elde
edilerek63 numara ile numaralandırılan maxvell marka DVD nin yapılan ön incelemesinde;
çok sayıda hayvan ve çocuk pornosu görüntülerinin olduğu görülmüş, bu konuda yasal
gereğinin takdir ve ifası için evrak bir müzekkere ekindegörevliGölcük Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilmiştir.

Bahse konu adreste Yakut AKSOY’ un kullanmış olduğu odada bulunan kitaplık
arkasında 65 numara ile numaralandırılan Verbatim marka DVD nin yapılan incelemesinde;

-(Turkce Ekitap) Cumhuriyet - Ugur Mumcu Ozel Dosyasi.doc
-Emin Gürses- Ergenekon.doc
-Ergenekon 1997.avi
-Ergenekon Davasi - Dogu Perincek In Sozlu Savunmasi 5 Aralik.doc
-Ergenekon Hahami Tuncay Güney'in Ifadesi 2008 De Mi Alindi I.pdf
-Ergenekon Iddianametamami.pdf
-Ergenekon Operasyonu.doc
-Ergenekon Savcisi Zekeriya Oz Un Fethullah Gulen Ile Iliskis.doc
-Ergenekon Tertibi - Ana Hedef Turk Ordusunu Cokertmek Ve Tur.avi
-Ergenekon Ve Bati - Ulusal Kanal.doc
-Ergenekon_orgutu_Belgeseli_Brhein.wmv
-Istihbarat Teknikleri - Avci Gultekin.pdf
-New - Ergenekon-Rte-Çölasan-Vural Savas-Fethullah- F Tipi Öt.avi
Bahse konu adreste Burak DÜZALAN’ın kullanmış olduğu odada yatağın altında

elde edilen 66 nolu CD nin incelenmesi neticesinde;
-ATATURK VE CUMHURIYET DUSMANI ERGENEKON SAVCISI

ZEKERIYA OZ UN G
-Ergenekon Savcisi Zekeriya Öz'ün gizlenen 4 yili.pdf
-Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün gizlenen 4 yılı.doc
-darbe günlükleri
-darbe_gunlukleri.doc
-darbe_gunlukleri.pdf
-Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye
-Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye.doc
-Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye.pdf
 
-T C Mit, Ergenekon And Fasist General Küçük
-T C Mit, Ergenekon And Fasist General Küçük.pdf
-T C Mit, Ergenekon And Küçük.doc
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-(Turkce Ekitap) Cumhuriyet - Ugur Mumcu Ozel Dosyasi.doc
-Aydin, Cem - Ergenekon'un Derinliklerinde.pdf
-Emin Gürses- Ergenekon.doc
-Ergenekon Davasi - Dogu Perincek In Sozlu Savunmasi 5 Aralik.doc
-Ergenekon Hahami Tuncay Güney'in Ifadesi 2008 De Mi Alindi I.pdf
-Ergenekon Iddianametamami.pdf
-Ergenekon Operasyonu.doc
-Ergenekon Savcisi Zekeriya Oz Un Fethullah Gulen Ile Iliskis.doc
-Ergenekon Ve Bati - Ulusal Kanal.doc
-Gladio, Mit, Ergenekon, Kontrgerilla, Hizbullah, Al-Kaida, C.pdf
-Istihbarat Teknikleri - Avci Gultekin.pdf
 
Bahse konu adreste Burak DÜZALAN’ın kullanmış olduğu odada yatağın altında

elde edilen 81 nolu CD nin incelenmesi neticesinde;
-ATATURK VE CUMHURIYET DUSMANI ERGENEKON SAVCISI

ZEKERIYA OZ UN G
-Ergenekon Savcisi Zekeriya Öz'ün gizlenen 4 yili.pdf
-Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün gizlenen 4 yılı.doc
-darbe günlükleri
-darbe_gunlukleri.doc
-darbe_gunlukleri.pdf
-Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye
-Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye.doc
-Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye.pdf
-T C Mit, Ergenekon And Fasist General Küçük
-T C Mit, Ergenekon And Fasist General Küçük.pdf
-T C Mit, Ergenekon And Küçük.doc
-(Turkce Ekitap) Cumhuriyet - Ugur Mumcu Ozel Dosyasi.doc
-Aydin, Cem - Ergenekon'un Derinliklerinde.pdf
-Emin Gürses- Ergenekon.doc
-Ergenekon Davasi - Dogu Perincek In Sozlu Savunmasi 5 Aralik.doc
-Ergenekon Hahami Tuncay Güney'in Ifadesi 2008 De Mi Alindi I.pdf
-Ergenekon Iddianametamami.pdf
-Ergenekon Operasyonu.doc
-Ergenekon Savcisi Zekeriya Oz Un Fethullah Gulen Ile Iliskis.doc
-Ergenekon Ve Bati - Ulusal Kanal.doc
-Gladio, Mit, Ergenekon, Kontrgerilla, Hizbullah, Al-Kaida, C.pdf
-Istihbarat Teknikleri - Avci Gultekin.pdf
Şeklinde dosyaların olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu CD/DVD’ lerin birer

kopyaları, tanzim edilen tutanak ve dosyaların çıktıları dosya içerisine konulmuştur.
DOKÜMAN;
 Üzerinde 2003 TC Fatih Atak A.Ş. Şahinler Şirketler Grubu ibareli Siyah Renkli

Ajanda üzerinde yapılan incelemede: Ajanda Sahibine Ait Bilgiler başlığında B. A. yazdığı,
03 Şubat Pazartesi tarihli sayfasında, Erol Manisalı Yirmi birinci Yüzyılda Kürsel
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Kıskaç başlayıp 15.04.2004 ile biten el yazması yazı olduğu;
08 Şubat Cumartesi tarihli sayfasında, Oktay Sinanoğlu “Ne Yapmalı”ile başlayıp

02.05.2004 ile biten el yazması yazı olduğu,
11 Şubat Salı tarihli sayfasında Satılık Vatan (Toplumsal Dönüşüm Y.) başlıklı el

yazması yazı olduğu,
05 Nisan Cumartesi tarihli sayfasında Halil Berklay Sabancı Üniversitesi Orhan

Pamuk Dikkat şeklinde el yazması yazı olduğu,
Üzerinde DIOVAN-CO-Diiovan-Novartis ibareli küçük beyaz renkli içerisinde

çeşitli krokiler bulunan defter üzerinde yapılan incelemede:Bakkal 2163314791, A. M.
5322061112, Üç adet kurşun kalemle çizilmiş değişik adreslere ait kroki, telefon numaraları
ve adreslerin olduğu,

Arka kısmında 2006-2 Genel Kültür Dosyası Halil Can AKİNCE ibareli siyah renkli
çeşitli gazete küpürleri bulunan dosya üzerinde yapılan incelemede;Tarikat ve Demokrasi-
İlhan Selçuk, İki Kilise 950 yıl sonra güçlerini birleştiriyor, Yine Laiklik Tartışması-Ali
Sirmen, Cepheden Mektup!- O.Doğu SİLAHÇIOĞLU, 301’e Dink Ertelemesi, Alevilerin
Tarihsel Kararı- İlhan SELÇUK, Saflar Belirginleşiyor mu, Karışıyor mu? Din Savaşında
Ateşkes- Mümtaz SOYSAL, Kafası Karışık Olanlar İçin İki Kritik Soru-Emre KONGAR,
Garip Şeyler Gırgırı-İlhan SELÇUK, Barış Savaştan Zordur!-Mustafa BALBAY, Siyaset
Darbeler Işığında Türkiye Ordu başlıklı Emre KONGAR tarafından yazılan yazı ve Dipnot:
Bu konu ile ilişkili hususlar Ordu ve Politika ( Prof Dr. Osman Metin ÖZTÜRK) şeklinde
yazıların olduğu, tespit edilmiştir. Tanzim edilen tutanak ve dokümanların fotokopileri dosya
içerisine konulmuştur.

DİSKET; 1 Adet siyah renkli üzerinde MAXELL 2HD yazılı disketin yapılan ön
incelemesinde soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir bilgi, belge ve
veriye ulaşılamamış, tanzim edilen tutanak dosya içerisine eklenmiştir.

KASETLER;Elde edilen kasetlerin yapılan incelemesinde herhangi bir suç unsuru
tespit edilememiş olup, tanzim edilen tutanak dosya içerisine konulmuştur.

HARD DİSK;
B i l g i s a y a r  m a s a s ı  ü z e r i n d e  f u j i t s u  s ı m e n s  m a r k a  g r i  r e n k l i

914B301013538085FEK00A seri nolu laptop bilgisayar yapılan incelenmesinde herhangi bir
suç unsuru tespit edilememiş olup, tanzim edilen tutanak dosya içerisine konulmuştur.

04-Sezgin DEMİRELve Onur Can YILMAZ’ ın Kocaeli ili Değirmendere İlçesi
Yüzbaşılar Mahallesi kumlalı Apt. Teras kat 24/22 sayılı adresinde yapılan aramada;

Salon kısmının kenarında bulunan komidinin çekmecesinde;
-351543/00/048165/9 Imei numaralı Nokia marka cep telefonu, içerisinde Avea

GSM şirketine ait 8990286036522772777012k seri numaralı sim kart,
Salonun bitişiğinde bulunan Mutfak kısmında bulunan buzdolabının üstünde örtünün

altında;
-1 adet 1 numarası verilen Iomega marka DVD
Ortada bulunan koridordaki eşya dolabında;
-4050 ibareli üzerinde 2 adet kilit şifresi bulunan cames bond çanta içerisinde 2 adet

2 ve 3 sayıları verilen bilgisayar disketi,
-4050 ibareli üzerinde tek kilit şifresi bulunan cames bond çanta içerisinde (Onur

Can YILMAZ a ait olduğu belirtilmiştir) üzerine 4 sayısı verilen CD
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Koridorun sonunda banyonun bitişiğinde bulunan oda içerisinde kitaplık olarak
kullanılan dolabın sol alt çekmecesinde 12 adet arkın kitap evi basımlı Cumhuriyet
Ansiklopedisi kaldırılıp çekmece içerisinde bulunan örtü alındıktan sonra;

-1 den 7 ye kadar numaralandırılan Aydınlık Dergisi ve Doğu Perinçek isimli şahsa
ait fotoğrafların ve yazıların bulunduğu renkli fotokopi kağıtları

Yine aynı kısımda;
-1 den 6 ya kadar numaralandırılmış Aydınlık Dergisi Abone formu
-Türk Telekom 50 kontörlük A02B80112358669025 seri numaralı telefon kartı
-1 adet Vodafone GSM şirketine ait 8990029667656943906 seri numaralı üzerinde

sim kartı alınmış sim kart muhafazası
-5 ten 15 e kadar numaralandırılmış 11 adet CD/DVD
Kütüphane dolabının yanında bulunan televizyon sehpası üzerinde;
-Sony Vaio marka 282775685001289 seri numaralı diz üstü bilgisayar
-1 adet üzerinde Corsaır Flaş voyager mini ibaresi bulunan 08337205 seri numaralı

flash disk
-1 adet Muhabbet kart ibaresi bulunan 0203040421069 seri numaralı sim kart
-1 adet 8990010708050228444 ibareli Turkcell sim kart muhafazası
-4 adet 16 dan 19 a kadar numaralandırılan DVD
Koridorun sonunda sol tarafta bulunan oda içerisinde yatağın yanında bulunan

komidin çekmecesinde;
-10 adet 20 den 29 a kadar numaralandırılmış CD ve DVD
-1 adet 356664/00770515/8 Imeı numaralı Nokia marka cep telefonu ve telefona

takılı 1 adet MC12U 128 DACA-QCS VSL026BB504BY ibareli hafıza kartı
-1 adet 8990029299058653469L123121 ibareli Vodafone marka sim kart
-1 adet 89902860321304054968T12K ibareli sim kart muhafazalığı
-1 adet 8990029299058653469 seri numaralı Vodafone sim kart muhafazası
-1 adet 544 443 53 49 hatta ait sim kart kağıt kabı
-4 adet 30 dan 33 e kadar numaralandırılmış CD ve DVD
Aynalı komidin çekmecesinde
-1 adet üzerinde herhangi bir seri numarası bulunmayan Samsung marka dijital ses

oynatıcısı
-3 adet 34 ten 36 ya kadar numaralandırılan CD/DVD
İkametin balkonunda girişe bulunan oda içerisinde yatağın kenarında bulunan çanta

içerisinde;
-1 adet 38027362Q seri numaralı Toshiba marka dizüstü bilgisayar
Yatağın baş kısmında bulunan
-Üzerine 37 den 86 ya kadar sayı verilen toplam 50 adet CD ve DVD
-1 adet Nokia marka 359562/01/389420/5 seri numaralı cep telefonu, telefona takılı

Nokia ibaresi bulunan 07351028505 ibareli hafıza kartı
-1 adet Avea GSM şirketine ait 89902860321259774719012K seri numaralı sim kart
-1 adet Nokia marka 350606/80/006084/0 IMEI numaralı cep telefonu elde

edilmiştir.
YAPILAN İNCELEMELER;
DOKÜMAN;
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1’den 7 ‘ye kadar numaralandırılmış Aydınlık Dergisi ve Doğu PERİNÇEK isimli
şahsa ait fotoğrafların bulunduğu renkli fotokopi kâğıtları üzerinde yapılan incelemede:

1 numarası verilen renkli fotokopi kağıdında “Milli Hükümet’in Bankalar Kurulu…
İsim isim…” “Aydınlık Dergisi” ile başlayan belgenin Aydınlık Dergisinin 8 Temmuz
2007/SAYI:1042 nın ön kapağı olduğu ve sarı renkler ile üzerinde “PERİNÇEK KİMDİR?”
Yazısının bulunduğu, Bahse konu dergi kapağının altı kısmında da “TALABANİ’DEN
TAYYİP’İN DAMADINA “SINIR ÖTESİ” RÜŞVETİ” yazdığı,

2 numarası verilen renkli fotokopi kâğıdının; Doğu PERİNÇEK isimli şahsın sağ
elini yumruk şeklinde birleştirerek poz verdiği fotoğrafı olduğu,

3 numarası verilen renkli fotokopi kâğıdında; Orta üst kısmında pembe zemin üstüne
beyaz harfler ile yazılı “KAPAK” kelimesi ile başlayıp “4.Aydınlık. 8 Temmuz 2007” ibaresi
ile bittiği, belge içerisinde ise; Doğu PERİNÇEK olduğu değerlendirilen şahıs ile yanında
bulunan erkek bir şahsın 7 Şubat 1962-Gölbaşı yolu) ‘n da çekildikleri değerlendirilen
fotoğrafın olduğu, bu fotoğrafın alt kısmında “KEMALİYE’DEN LOZAN‘A….” yazdığı bu
yazının alt kısmında ise “Perinçek Kimdir?” yazısının olduğu,

4 numarası verilen renkli fotokopi kâğıtta: Doğu PERİNÇEK isimli şahsın
ikametinin kitaplığı olduğu değerlendirilen odada Doğu PERİNÇEK, eşi ve çocukları olduğu
değerlendirilen şahıslar ile birlikte çekilmiş fotoğrafın olduğu, ayrıca renkli fotokopinin alt
kısmında bulunan ve sol üst kısmında “Cizre Mitingi, Ekim 1991” yazan fotoğrafta da Doğu
PERİNÇEK isimli şahsın Cizre mitinginde konuşma yaparken çekilmiş fotoğrafı olduğu,

5 numarası verilen renkli fotokopi kâğıdında: Sağ üst köşesinde “Doğu Perinçek’in
notuyla Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenleri yoksa bacakların yorulur (4 Ekim 1962-
Almanya)” yazan fotoğrafta Doğu PERİNÇEK olduğu değerlendirilen şahsın fotoğrafının
olduğu, dokümanın sonunda 6.Aydınlık. 8 Temmuz 2007 yazdığı,

6 numarası verilen renkli fotokopi kâğıdının; “Üçümüz de ilkokulu bitirince bu
tartışma başladı” ile başlayan dokümanın sol üst kısmında “Küçük oğlu Sadık Can’la
Kemaliye’ de (30 Temmuz 2005)” yazan fotoğrafta Doğu PERİNÇEK ve oğlu olduğu
değerlendirilen Sadık Can ile çekilmiş fotoğrafı olduğu ve 8 Temmuz 2007 Aydınlık.7 ibaresi
ile bittiği,

7 numarası verilen renkli fotokopi kâğıdının; Sağ alt kısmında bulunan ve sarı renkli
bir kâğıt üzerine Arapça harfler ile yazıldığı değerlendirilen bir mektup fotoğrafının olduğu,
bu mektubun sol tarafında bulunan yazıda ise “1915 tarihli mektup Perinçek’in dedesi İbrahim
Olcaytu’nun kardeşi Seyyit, 22 Aralık 19147te Sarıkamış harekatında şehit olur.Perinçek’in
dedesinin babası Köşker Bekir, 28 Ağustos 1915 ‘te yolladığı bu mektupta askere giden
oğlundan haber alamayışının acısını dile getirmektedir. Köşker Bekir’in mektubundan
aktarıyoruz.” Şeklinde yazı olduğu ve sayfanın sonunda da “4 Ağustos tarihinde
gönderemediğim ma’lumunuz ol-”şeklinde yazı olduğu,

1’den 6’ya kadar numaralandırılmış Aydınlık dergisi Abone Formu ve üzerinde
yapılan incelemede;

1 numarası verilen 13*3 cm ebadında ki kağt parçası’nın sol üst kısmında kırmızı
zemin üzerine beyaz harfler ile “Aydınlık” yazdığı, bu yazının alt kısmında ABONE
FORMU, Adı, Soyadı, Telefon, şeklinde yazıların olduğu, orta kısımda ise, kırmızı renk ile
yazılmış“Abonelik” yazısının altında Türkiye, Yetkili Ergin Onay, Hesap No., Telefon
02122515122 yazdığı,
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“Abonelik Bedeli 6 Aylık 80 YTL, 12 Aylık 160 YTL” yazdığı, tespit edilmiştir.
Tanzim edilen tutanak ve doküman fotokopileri dosya içerisine konulmuştur.

HARD DİSK; Sony Vaio marka 282775685001289 seri numaralı diz üstü
bilgisayarın ve 38027362Q seri numaralı Toshiba marka dizüstü bilgisayarın yapılan
incelemesinde; Çok sayıda ÖZEL, HİZMETE ÖZEL, NATO ÖZEL, TASNİF DIŞI ibareli
yazıların olduğu tespit edilmiştir. Tanzim edilen tutanaklar ve hard diskler içerisinde bulunan
dosyaların kopyalandığı CD’ ler dosya içerisine konulmuştur.

FLASH DİSK;
Corsaır Flaş voyager mini ibaresi bulunan 08337205 seri numaralı flash diskte; 405-

FF taktik kullanımı (FEM için), 501(A)-Arzrap sistemi ve tersane ile ilişkiler, EVRAK EKİ
ARIZA RAPOR SİSTEMİ düzeltilmiş, BÜLTENLER,YEDEKLEME EMNIYET BRIFINGI,
DONANKOM STANDART ANONSLAR YÖNERGESİ, sabkor 2005 BRIFINGI KAPAK,
GEMI BILGI KITABI ESKİ, 7nci BLM GEMİ BİLGİ KİTABI, GEMI KULLANIM
ESASLARI YONERGESI ve SILAH isimli dosya ve klasörler içerisinde çok sayıda GİZLİ ve
HİZMETE ÖZEL ibareli bilgilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Tanzim edilen tutanak ve flash
diskin içerisinde bulunan dosyaların kopyalandığı CD dosya içerisine konulmuştur.

HAFIZA KARTI; Nokia ibaresi bulunan 07351028505 ve MC12U 128 DACA-QCS
VSL026BB504BY ibareli hafıza kartlarının yapılan ön incelemesinde soruşturma ile
ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Tanzim edilen tutanak dosya
içerisine konulmuştur.

DİSKETLER;
2 nolu disket içerisinde;“ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 2006-2007.xls” isimli excel belgesi

içerisinde askeri öğrenci olduğu değerlendirilen birçok şahıs hakkında derlenmiş “okul-aile,
nüfus bilgileri doğum yerleri doğum tarihleri, kardeş isimleri, kardeş sayısı, anne-babasının öz
olup olmadığı, kilo, boy, ten, sigara kullanıp kullanmadığı, göz rengi, ayakkabı, (elbise, beden
numarası vb), baba mesleği, baba mesleği, baba ve kardeş aylıkgeliri ilgili şahısların iletişim,
adres ve kişisel bilgilerin bulunduğu, “KURS AYRILIŞ KAPAK” isimli belgenin “HİZMETE
ÖZEL” ibareli olduğu görülmüştür. Tanzim edilen tutanak içerisinde bulunan dosyaların
kopyalandığı CD dosya içerisine konulmuştur.

CD/DVD;
4 nolu CD’ de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı donanmasına ait Savaş Gemisi,

Denizaltı, Helikopterlere ait teknik bilgilerin yer aldığı çok sayıda Word belgelerinin olduğu,
8 nolu DVD’ de çok sayıda NATO ÖZEL, NATO TASNİFDIŞI, ÖZEL, HİZMETE

ÖZEL, GİZLİ dereceli Word ve PDF belgesi şeklinde resmi yazıların bulunduğu,
10  Nolu  DVD’ de  İ lhan  ŞELÇUK,  Emin  ÇÖLAŞAN (Pazargünü

İzmirdebaşlıklıyazısı) , Erol MANİSALI, Mustafa BALBAY’ ın ve birçok köşe yazarına ait
olduğu değerlendirilen Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ ün Cumhurbaşkanlığı makamına
çıkışı ile ilgili yazıları, AKP, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve Başbakan Yardımcısı
Bülent ARINÇ’ ın adlarının geçtiği eleştirel çok sayıda köşe yazısının olduğu,

 Adaletsiz Kadrolaşma Partisi'” isimli Word belgesinde;
“ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ,

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'a gönderdiği mektupta akraba kadrolaşması örneklerini
sıralarken " Başlarına 'AKP kuşu' konan çocuklar var. Adaletsiz Kadrolaşma Partisi olarak
akraba-i taallukat hükümeti oldunuz" dedi. Şimşek, Başbakan Erdoğan'a "Şimdi
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cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz. Siz hizmet etmediğiniz cumhurun başkanı değil, kendi
siyaset arkadaşlarınızın cumhurbaşkanı olabilirsiniz" diye seslendi.

CHP'li Şimşek dün parlamentoda düzenlediği basın toplantısında Başbakan
Erdoğan'a gönderdiği 9 sayfalık mektubu okudu. Bu mektubu "milyonlarca işsiz genç ve
KPSS'ye giren 1 milyon 850 bin genç adına" yazdığını vurgulayan Şimşek, "Sizin iktidar
olduğunuz dönemde, özellikle kaymakam adayları, müfettiş yardımcıları ve uzman yardımcısı
adayları mülakatlarda büyük haksızlıklara uğradılar. Madalyonun diğer yüzünde ise başlarına '
AKP kuşu' konan çocuklar var" dedi. Şimşek'in mektubunda sıraladığı akraba kadrolaşması
ile ilgili örnekler şöyle:

Esra Denli Şahin: TBMM Baştabipliği'nde radyoloji teknisyeni olarak çalışıyor.
Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin' in gelini.

Murat Kutan : TBMM'de müşavir, SP Genel Başkanı Recai Kutan 'ın oğlu.
Dilek Gören : Bir önceki dönem milletvekilliği yapan Ali Gören 'in kızı, Meclis

TV'de çalışıyor.
Kemal Kaya Yıldırım : Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'ın yeğeni, TSE'de işe

başladı.
Muhammet Serhan Taşçı : AKP Ordu Milletvekili Hamit Taşçı 'nın oğlu, TSE'de

çalışıyor.
Fatih Aydınalp : TSE'de KPSS'siz, sınavsız, torpille işe başlayanlardan biri, Sanayi

ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mustafa Aydınalp 'in oğlu.
Uğur Sipahi : Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un danışmanı Mustafa Sipahi

'nin oğlu, TSE'de çalışıyor.
Deniz Selçuk : Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk 'un kızı, TSE'de çalışıyor.
Aziz Yılmaz: Atatürk, laiklik,Cumhuriyet karşıtı konuşmalarından tanıdığımız Şevki

Yılmaz 'ın kardeşi, 60 yaşında TSE'de işe başlatıldı.
Ali Erdoğan : Yeğeniniz, korumanız olduğu söyleniyor. Ama kadrosu Başbakanlık'ta

müşavir.
Neval Fırat Çekiç: AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat 'ın kızı,

TOKİ'de çalışıyor.
Ö. Faruk Karabayır: AKP Kars Milletvekili Zeki Karabayır 'ın oğlu, TOKİ'de

çalışıyor.
Ruken Dilek: 21. dönem Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek 'in kızı, TOKİ'de

çalışıyor.
Hasan Kart: AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart 'ın kardeşi, TOKİ'de çalışıyor.
Sabahattin Suçin : AKP Batman Milletvekili Mehmet Ali Suçin 'in yeğini, TOKİ'de

çalışıyor.
Kerem Göktaş: AKP Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş 'ın oğlu, TOKİ'de

çalışıyor.
Hür Turan Baş: AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Baş' ın kardeşi, Vakıfbank

iştiraklerinden Taksim Otelcilik AŞ genel müdürü oldu. Şu anda o görevi yapmıyor.
Sezai Şahin: Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in yeğeni, Vakıfbank iştiraklerinden

Abant Otelleri'nde genel müdürlük yaptı, oradan İstanbul'a genel müdür olarak gitti.
Ömer Erdoğan: Yeğeniniz, korumanız Ali Erdoğan 'ın kardeşi, belediyede

çalışıyor.”Şeklinde bilgilerin geçtiği görülmüştür.
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 (Cumhuriyet\Yazılar\22 Mart 2007\cumhuriyet2\260207\haber) “isimli dosyalar
içerisinde'AKP, işgalci gibi tahrip etti'”, “EMRE KONGAR-Dincilik ve Milliyetçilik”,
“MUSTAFA BALBAY-PKK ile Mücadele mi, K. Irak'la Diyalog mu” adı ile yazılı Word
belgelerinin olduğu,

Cumhuriyet\Yazılar\22 Mart 2007\Diğer Gazeteler isimli dosyalar içerisinde bulunan
“Çankaya Köşkü'ne çıkan yol Genelkurmay'dan mı geçer” isimli köşe yazısı olduğu,

 “EMİN ÇÖLAŞAN-’Sayın’... ’Kelle’...” isimli Word belgesinde özetle;
“…….1- Abdullah Öcalan’a "sayın" diye hitap eden kişiler hakkında savcılıklar

tarafından dava açılıyor. Bunlar yargılanıp hapis cezası alıyor. Eski DTP Milletvekili Sedat
Yurttaş bu sözlerinden ötürü altı ay, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk 1.5 yıl, Genel Başkan
Yardımcısı Aysel Tuğluk yine 1.5 yıl hapis cezası aldılar. Şimdi bu olay kendi sesinden
belgelendiğine göre, Tayyip Erdoğan hakkında savcılar dava açacak mı? Göreceğiz!

2- Aynı söyleşide şöyle diyor: "Öcalan almış olduğu kellelerin hesabını veriyor!"
Kelleler sözcüğü neyi anımsatıyor? Elbette PKK mücadelesinde can veren şehitlerimizi.
Subay, astsubay, uzman çavuş, er, polis, köy korucusu...

Bunun rakamı da belli. 2006 yılı sonu itibarıyla -devletin resmi rakamlarına göre-
verdiğimiz şehit sayısı 6192. Yani Tayyip Bey’in tanımıyla 6192 kelle!

Şehitlerden "kelle" diye söz edilmesi yakışıksızdır, çirkindir, ayıptır, günahtır……..”
Şeklinde konuların geçtiği,
  “Cumhuriyet” isimli dosyada eski Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL’ in

protesto edildiği üniversitedeki konuşmasının ve eleştirildiği anlara ait (Amerika ile işbirlikçi
olduğuna dair protesto edildiği konuşma) “ankara üniversitesi demireli protesto” isimli video
kaydının olduğu,

“Cem Uzan” isimli video kaydında Cem UZAN’ ın GENÇ PARTİBursa mitinginde
Başbakana hitaben “Sende Allah korkusu kalmamış sen Allahsız olmuşsun. Allahsız herif.
Kalleş adam beni iyi dinle bak. Ey Allahsız adam sana tapulu malım olan …..(anlaşılmadı.)
sana yedirirsem ……(anlaşılmadı) desinler. Bak kalleş adam sen ne biçim Müslümansın be
adam Müslüman haram yemez haram yemez senin gönlünü korku ve ihtiras bürümüş. Kalleş
adam sen yoldan çıkmışsın.” Şeklinde hakaret içeren kelimelerin geçtiği,

     “fettullah ve hakan şükür” isimli video içerisinde Esra BİRLİK ile A-Milli
Takımın ve Galatasaray Futbol Kulübünün eski futbolcusu Hakan ŞÜKÜR ile evliliklerinin
düğün merasimin de şahitlik yapan Fethullah GÜLEN’ in de bulunduğu video kaydının
olduğu,

    “hatirlasevgili” isimli slayt gösterisinin olduğu, slaytta eski Başbakan Adnan
MENDERES’ in asılmasını savunan yazıların geçtiği,

 “RTE diz çökmüş” isimli video kaydında 1990’lı yıllarda Afganistan eski Devlet
BaşkanıGurbettin Hikmet YAR ile Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın oturur şekildeki
video kaydının olduğu,

 “tehlikenin farkındamısınız_1” isimli video da “Mayıs 2007 de Cumhurbaşkanlığı
seçimi yapılıyor. Tehlikenin farkın damısınız? Cumhuriyetinize sahip çıkın.” Şeklindeki
Cumhuriyet Gazetesi reklamı olduğu.

 “tuncay özkan_ege mitingi” isimli video da Ergenekon Soruşturması kapsamında
hakkında işlem yapılan Tuncay ÖZKAN’ ın konuşma yaptığı Laiklik Mitingine ait
konuşmaların olduğu 3 adet video kaydı olduğu,
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 “FADÜK” isimli klasör içerisindeki “ADD yazarları” isimli dosya Ergenekon
soruşturması kapsamında hakkında işlem yürütülmekte olan şahıslarında aralarında
bulunduğu. Söz konusu şahıslara ait yazıların olduğu. “ABD ile Stratejik Ortak
Olamayız_Şener ERUYGUR (E)Orgeneral”, “Atatürkçüler Ne Yapmalı_Şener ERUYGUR
(E)Orgenara l ” ,  “Avrupa  Yolunda  Türk iye_Ero l  MANİSALI” ,  “Sorumlu
Olmak_UğurMUMCU”, “Yalnız Kıbrıs Gitti Sanmayın_Erol MANİSALI” isimli Word
belgelerinin olduğu,

“FADÜK” isimli klasör içerisindeki “attila ilhan” ın katılmış olduğu Star TV’ deki
programları Ceviz Kabuğu ve Flash TV’deki programlarına ait Kıbrıs Meselesi, Türkçe
Eğitim, Misyonerlik video kaydı olduğu, ayrıca aynı dosya içerisinde Soruşturması
kapsamında hakkında işlem yapılan Erol MANİSALI’ ya ait “AB, Kıbrıs ve Avrasya
Birliği_Erol MANISALI” isimli dosyada AB ve Kıbrıs ile ilgili eleştiriler yaptığı TV
programı olduğu.

 “__304_lha..” isimli slaytta Ergenekon soruşturmasında hakkında inceleme yapılan
İlhan SELÇUK’ un yazısından derlendiği belirtilen slayt gösterisinde 21 Ağustos 2001 günü
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın yaptığı bir konuşmasının slayt olarak bulunduğu,

 “28 Şubat Kararları” isimli slaytın olduğu,;
   “GEÇMİŞİNDEN DERS ALMAK 07.10.2007” isimli Word belgesinde

“GEÇMİŞİNDEN DERS ALMAK” başlıklı yazıda 27 Mayıs 1960 Darbesini “…….Bir
ülkede geçmişte yapılan hatalar eğer tekrar edilerek etrafını görmeyen partileriktidaragelip
yanlışlara yanlış katarak her yaptıklarını doğru kabul ederlerse sonları hüsran olur” şeklinde
bilgilerin olduğu görülmüştür.

“ERGENEKON” isimli dosyada “ATATURK VE CUMHURIYET DUSMANI
ERGENEKON SAVCISI ZEKERIYA OZ UN” Ergenekon Soruşturması hakkında işlem
yürüten görevli savcı Zekeriya ÖZ’ e ait  kişisel bilgilerinin(fişleme olarak
değerlendirilebilecek değerde bilgiler) olduğu, metnin alt tarafında “AYDINLIK
http://www.guncelmeydan.com/” ibarelerinin olduğu,

 “darbe_gunlukleri” isimli Word belgesinin olduğu,
 “Aydin, Cem - Ergenekon'un Derinliklerinde” isimli ve PDF şeklinde bir kitabın

olduğu,
 “Ergenekon 1997” isimli video kaydın da tarihi süreçte devletin çeteleri

kullandığına dair Can DÜNDAR, Ergenekon soruşturmasında hakkında işlem yapılan Doğu
PERİNÇEK ve Erol MÜTERCİMLER, ayrıca Bülent ECEVİT, Alparslan TÜRKEŞ’ in bu tür
çetelerin devlet tarafından yaptıklarının gizlendiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin
görevlendirdiği ama herhangi bir sonuca ulaşamadıkları ya da engellendikleri yönündeki
açıklamalarının olduğu,

Ayrıca diğer belgelerde internetten alındığı değerlendirilen ve iddia olunan
Ergenekon Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslar ile ilgili
bilgilerin olduğu,

 “deniz_idam” isimli video da Deniz GEZMİŞ adına düzenlenmiş video dosyası
olduğu,

 “tkp” isimli videonun üstünde “oylar TKP’ ye” yazısının ve Türkiye Komünist
Partisi ambleminin olduğu görülmüş ayrıca video içerisinde hükümetin ve diğer parti,
belediyelerin ülkeyi sömürdüğüne dair görüntülerin olduğu tesbit edilmiştir.
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14 nolu DVD içerisinde “m.reşit” isimli video görüntülerinde bir bayan ve erkeğe ait
gizli kamera çekimi olduğu değerlendirilen müstehçen görüntülerin olduğu,

 “Recovered_JPEG Digital Camera_4056” isimli resimde; İki şahsa ait müstehcen
görüntülen olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu CD/DVD’ler dosyadan çıkarılmışlardır.

TELEFON VE SİM KARTLAR; Elde edilen telefon ve sim kartlar ile ilgili tanzim
edilen tutanaklar dosya içerisine konulmuştur.

05-Levent ÇAKIN’ ın Kocaeli ili Karamürsel İlçesi İnönü Caddesi Bozkurt
Pasajı No:23 sayılı adreste bulunan Samet Et isimli iş yerinde yapılan aramada;

-10 adet kısa 9 tabir edilen dolu fişek
-23 adet uzun 9 tabir edilen dolu fişek
Üst aramasında;
-1 adet Levent ÇAKIN adına düzenlenmiş M07766572 nolu nüfus cüzdanı
-1 adet Levent ÇAKIN adına düzenlenmiş Y059761 seri nolu ehliyet
-1 adet Derya ÇAKIN adına düzenlenmiş N08014019 nolu nüfus cüzdanı
-1 adet Songül ÇAKIN adına düzenlenmiş 4475048013843575 nolu bankamatik kart
-1 adet Nokia 1680c-2 model IMEI 354188020321423 numaralı cep telefonu ve

telefona takılı 0505310193024 seri numaralı hazır kart
-1 adet Derya ÇAKIN adına düzenlenmiş 4059175613652082 HSBC kartı
-1 adet 01541730 seri nolu TT aile Kart Türk Telekom kartı
-1 adet 532 735 83 99 nolu numaraya ait boş sim kart muhafaza kartı
-1 adet 8990010505310193024 seri numaralı hazırkart boş muhafaza kartı
-1 adet 89900292973550140979 seri numaralı Vodafone boş muhafaza kartı
-1 adet Levent ile başlayıp Karamürsel ile biten 7x4 ebadında kartvizit
-1 adet Samet Et ile başlayıp arka kısmında Şahin ALTUN ibareli kartvizit
-1 adet üzerinde Tuana oto yıkama yazan arkasında 454 16 31 ibaresi bulunan

kartvizit
-1 adet Dr. Nihal KAYA ibaresi ile başlayıp arka kısmında Soydan iş hanı ibaresi ile

biten 5x8 ebadında sarı renkli kağıt parçası
-1 adet ön kısmında Karamürsel taksi arka kısmında 536 362 34 06 ibaresi ile biten

kartvizit
-1 adet TEB ibareli 90 ibaresi ile biten 7*7 ebadında not
-1 adet 0533 927 84 19 ibaresi ile başlayıp Erdinç DEMİROĞLU ibaresi ile biten

Macrol ibareli not kağıdı elde edilmiştir.
YAPILAN İNCELEMELER;
KRİMİNAL;
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
fişekleri patladığının görüldüğü ve 6136 sayılı yasaya göre yasak fişeklerden oldukları”
bildirilmiştir. Tanzim edilen ekspertiz raporu dosya içerisine konulmuştur.

DOKÜMAN;
1 adet Samet Et ünvanlı işyerine ait Levent ÇAKIN ve Fahrettin MAVZER isim ve

telefon numaralarının yer aldığı kartvizit olduğu, bu kartvizitin arka yüzünde el yazması
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şeklinde Rıfat KOCABAŞ ve Şahin ALTUN isimlerinin not alındığı,
1 adet Karamürsel taksi ünvanlı işyerine ait Murat MARALCI isim ve telefon

numaralarının yer aldığı kartvizit olduğu, bu kartvizitin ön ve arka yüzünde el yazması
şeklinde Cemal isim ve telefonlarının not alındığı,

1 adet Tuana Oto Yıkama ünvanlı işyerine ait Ferhat-Efe-Emre AYDIN isim ve
telefon numaralarının yer aldığı kartvizit olduğu, bu kartvizitin arkasında el yazması şeklinde
454-16-31 şeklinde numaraların not alındığı,

1 adet sarı renkli ve iki yüzünde iki ayrı ortodontist Doktora ait telefon adres
bilgilerinin el yazısı ile yazılmış not kağıdının bulunduğu,

1 adet TEB ibareli, ön yüzünde el yazısı ile yazılmış 400 YTL JANDARMA-140
Nahit-70 Vestel-100 hayri abi elden yapı için almıştık vb. ibareler içeren para hesabı olduğu
değerlendirilen not kağıdının bulunduğu,

1 adet Levent ismi ile Bağkur ibaresi arasında -1130014631- şeklinde numaranın el
yazısı ile kaydedildiği not kağıdının bulunduğu,

1 adet MACROL ibareli, ön yüzünde el yazısı ile Dinç Nakliyat ünvanlı bir işyeri
adıyla not alınmış telefon numarasının yer aldığı not kağıdının bulunduğu,

1 adet eşi olduğu anlaşılan Derya ÇAKIN (TC:32884694914)adına düzenlenmiş,
14.03.2007 tarihinde Karamürsel Nüfus Müdürlüğünden alınmış nüfus kağıdı bulunduğu,

1 adet eşi olduğu anlaşılan Derya ÇAKIN adına düzenlenmiş, 4059 1756 1365 2082
kart numaralı HSBC banka ait Kredi Kartı olduğu,

1 adet Şengül ÇAKIN adına düzenlenmiş, 4475 0480 1384 3575 kart numaralı Ziraat
bankasına ait Bankamatik Kartı olduğu anlaşılmıştır. Tanzim edilen tutanak ve dokümanların
fotokopileri dosya içerisine konulmuştur.

 
TELEFON VE SİM KART;-1 adet Nokia 1680c-2 model IMEI 354188020321423

numaralı cep telefonu ve telefona takılı 0505310193024 seri numaralı hazır kartın incelemesi
ile ilgili tanzim edilen tutanak dosya içerisine konulmuş, diğer sim kart muhafazalarının
incelemeleri bittiğinde sonuçları bilahare gönderilecektir.

HAKKINDA YAPILAN TESPİTLER;
1 adet Nokia 1680C-2 model IMEI 354188020321423 numaralı cep telefonu ve

telefona takılı 0505310193024 seri numaralı hazır kart içeriklerinde yer alan rehber bilgileri
incelenmesinde;

Telefon rehberinde “Kırac A” adı ile kayıtlı olan “532 6088128” nolu telefon ile Arif
DOĞAN adına kayıtlı olan “532 2838924” nolu telefon arasında 09.03.2004 tarihinde toplam
6 kez görüşme kayıtlarının olduğu,

Telefon rehberinde “Şeref” adı ile kayıtlı olan “535 2977160” nolu telefon ile
Kahraman ŞAHİN adına kayıtlı olan “537 3755310” nolu telefon arasında 13.10.2004
tarihinde toplam 2 kez görüşme kayıtlarının olduğu tespit edilmiş olup tanzim edilen tutanak
dosya içerisine konulmuştur.

06-Burak ÖZKAN’ ın Kocaeli ili Karamürsel ilçesi Sahil Sitesi A Blok Daire:12
sayılı yerde yapılan aramada; (Arama yapılan adres ihbar mektubunda belirtilen adrestir.)

Girişe göre karşı odada;
-1 adet Nokia marka 1110i model (358070/01/357667/4) imei nolu cep telefonu,
-1 adet Nokia marka 3310 model (350699/80/203827/8)imei nolu cep telefonu
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-1 adet 2GB Kingston bellek kartı (0911T15554C seri nolu)
-1 adet Sony marka 1 GB Beyaz renkli eppont
-1 adet GK858 ibareli Digital Audıo Player
-1 adet (8990029299081170382) seri nolu sim plus ve muhafazası
-1 adet 4475 0535 2711 8027 nolu Selma ÖZKAN adına düzenlenmiş Halkbank 24

ibareli banka kartı
-1 adet Sim Plus Muhazası (89902860357244771873 I 12k)
Salon içerisinde yapılan aramada;
 1’den 4’e kadar numaralandırılmış CD ve DVD
-1 adet A02B80112363888953 seri nolu kontörlü hat
-1 adet Burak ÖZKAN adına düzenlenmişTSK’ya öğrenci giriş kartı fotokopisi

(Karamürsel Eğt.Merk.Kom)
-1 adet 22991487776 TC nolu (Burak ÖZKAN)Mustafa-Selma Altındağ 28.10.1988

doğ.şahsa ait kimlik fotokopisi elde edilmiştir.
YAPILAN İNCELEMELER;
DOKÜMAN;
1 adet Burak ÖZKAN adına düzenlenmiş TSK’ya ait öğrenci giriş kartı fotokopisinin

yapılan incelemesinde; 22991487776-001 seri nolu kartta Burak ÖZKAN Karamürselbey
Eğitim Merkez Komutanlığı TC. kimlik no:22991487776 Mustafa oğlu 28/10/1988 Altındağ
doğumlu Kan grubu: AB Rh (+) gibi bilgiler olan Öğrenci giriş kartı olduğu,

-1 adet 22991487776 TC nolu Burak ÖZKAN Mustafa – Selma oğlu Altındağ
28.10.1988 doğumlu şahsa ait kimlik fotokopisinin yapılan incelemesinde; Seri K11
No:500556 seri nolu Mustafa – Selma oğlu Altındağ 28.10.1988 Nevşehir Merkez Nar/Baş
mahallesi nüfusuna kayıtlı Cilt no:0040, Aile sıra no:00077, Sıra no:0062, kayıt no:31171
veriliş tarihi: 23.07.2008, Verildiği yer: Keçiören ibareleri bulunan kimlik olduğu görülmüş,
tanzim edilen tutanak ve doküman fotokopileri dosya içerisine konulmuştur.

CD/DVD;Yapılan ön incelemesinde soruşturma dosyası ile ilişkilendirilebilecek
herhangi bir bilgi, belge ve veri tespit edilememiş, tanzim edilen tutanak dosya içerisine
konulmuştur.

DİJİTAL MALZEMELER;
-1 adet 2GB Kingston bellek kartı (0911T15554C seri nolu)
-1 adet Sony marka 1 GB Beyaz renkli eppont ve
-1 adet GK858 ibareli Digital Audıo Playerin yapılan ön incelemesinde soruşturma

dosyası ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgiye ulaşılamamış, tanzim edilen tutanak ve
bu malzemelerin imajlarının alınması ile ilgili tanzim edilen raporlar dosya içerisine
konulmuştur.

TELEFON VE SİM KART: Elde edilen telefon ve sim kartların yapılan
incelemesiyle ilgili tanzim edilen tutanak dosya içerisine konulmuştur.

07-Ali Seyhur GÜÇLÜ, Oğuzhan Bilge SAĞLAM ve Koray KEMİKSİZ’ in
Kocaeli İli Değirmendere İlçesi Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi Dizman
Apartmanı No:24 Daire:7 sayılı adreste yapılan aramada;

Girişe göre soldan 1. Odada Odaya girişe göre sağ kapı dibinde bulunan televizyon
sehpası üzerinde;

-2’den 23’e kadar numaralandırılmış DVD ve CDler
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Odaya girişe göre sol karşı köşede bulunan ahşap çalışma masası üzerinde
-1 olarak numaralandırılan CD,
Aynı masa üzerinde
-Toshıba marka 1GB kapasiteli gri renkli ipe bağlı vaziyette bulunan flash bellek,
Aynı masanın altında bulunan NIKE marka kırmızı ayakkabı kutusunun içerisinde;
-24’den 117’ye kadar numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD ve

DVDler
Odaya girişe göre karşıda kırmızı koltuğun önünde bulunan ahşap sehpanın üzerinde

bulunan
-HV1TFCCZP54107B5 seri numaralı Casper marka laptop bilgisayar ve bu

bilgisayara ait VSWO537013407 seri numaralı adaptör,
Girişe göre soldan banyonun yanındaki 1. Odada yerde bulunan SİYAH BOND

çantanın içerisinde
-118’den 119’a kadar numaralandırılmış hazirun tarafından paraflanmış DVD,
Aynı odada yerde bulunan 2. Siyah renkli BOND çanta içerisinde
-120’den 130’a kadar numaralandırılmış ve 1 olarak numaralandırılmış ve hazirun

tarafından paraflanmış DVD, CD ve DİSKET,
-Siyah renkli Ali Seyhur GÜÇLÜ… ibaresiyle başlayıp 67050 ibaresiyle biten el

yazması telefon fihristi
-Kahverengi Aybüke Yüzyıl… ile başlayıp …3422 ibaresi ile biten telefon fihristi,
-1’den 2’ye numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış el yazması telefon

numaraları ve isimlerin bulunduğu KAĞIT,
Aynı odada kitaplık üzerinde;
-131’den 140’a kadar numaralandırılmış ve hazurun tarafından paraflanmış DVD,
Girişe göre soldan banyonun yanındaki 2. Oda;
Odaya girişe göre karşı sol köşede bulunan bilgisayar masasının üzerinde
-141’den 167’e kadar numaralandırılmış ve hazurun tarafından paraflanmış CD ve

DVDler
-Aynı odada bilgisayar masasının bulunduğu yerde;
-Üzerinde Vento A9 Asus Chassıs ibaresi bulunan siyah renkli kasadan alınan

SOMQJ9AQ322429 seri numaralı 320 GB kapasiteli Samsung markanumaralandırılıp
hazurunca paraflanan hard disk,

Aynı odada kitaplığın üzerinde bulunan 168’den 173’e kadar numaralandırılmış ve
hazirun tarafından paraflanmış DVD,

Aynı yerde HP marka dijital fotoğraf makinesi içerisine takılı vaziyette bulunan;
-30964-003-A00111847321 seri numaralı Kıngston marka 1 GB kapasiteli mavi

renkli hafıza kartı,
Aynı odada bilgisayar masasının yanında bulunan sehpanın birinci gözündeki

Kaynak Teknolojisi ibareli defterin içerisinde;
-174 olarak numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD
Aynı sehpanın ikinci gözünde bulunan;
-175 olarak numaralandırılan ve hazirun tarafından paraflanmış CD,
Girişe göre soldan banyonun yanındaki 3. Oda;
Odaya girişe göre karşıda yerde bulunan mavi-siyah renkli çantanın içerisinde;
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-176 dan 225 e kadar numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD ve
DVDler

Aynı odada kitaplık da bulunan;
-226 dan 297 e kadar numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD ve

DVDler,
Odaya girişte sağdaki masanın üzerinde bulunan;
-Üzeri bantla sarılmış 1 GB kapasiteli üzerinde “taşınabilir belleği elaleme verme…

100YTL” ibareleri bulunan flash bellek
Aynı masa üzerinde;
-SZS259EN354100498 seri numaralı Cbox marka laptop bilgisayar
-Smalldısk marka Sata To Usb2.0 2.5” HDD CASE ibareli siyah renkli harici hard

disk
Girişe göre solda bulunan 1. Odadaki solda bulunan kanepenin altında;
-Sarsılmaz Kılınç 2000 Lıght marka 9x19mm çapıda T1102-07R03722 seri numaralı

siyah renkli tabanca ve bu tabancaya ait şarjöre takılı vaziyette 9mm çapında MKE yapımı 9
adet fişek elde edilmiştir.( Bahse konu tabanca ve mermiler ruhsatlı olması ve şüphelilere
görev nedeniyle teslim edilmiş olması itibariyle soruşturma safahatında iade edilmiştir.)

YAPILAN İNCELEMELER;OKÜMAN;
Siyah renkli Ali Seyhur GÜÇLÜ......ibaresi ile başlayıp 67050 ibaresi ile biten el

yazması el yazması telefon fihristi’nin içerisinde; Aynı soruşturma kapsamında hakkında
işlem yapılan şahıslardan ;Anıl DEMİRAĞ:02165055551, Koray KEMİKSİZ:05364489222,
Oğuzhan SAĞLAM:05364578339, Ufuk KIRAY:05367202820 şeklinde isimlerinin
karşılarında telefon numaralarının, ve bir çok şahsa ait isim ve telefon numarasının olduğu,

Kahverengi Aybüke Yüzyıl........... ile başlayıp .............3422 ile biten el yazması
telefon fihristi’nin içerisinde bir çok şahsa ait isim ve telefon numarasının olduğu,

1’den 2’ye kadar numaralandırılmış ve hazurun tarafından paraflanmış el yazması
telefon numaraları ve isimlerin bulunduğu kağıt’ın içerisinde; Aynı soruşturma kapsamında
hakkında işlem yapılan şahıslardan; Ufuk KIRAY:05367202820 şeklinde isim ve karşılarında
telefon numaralarının ve bir çok şahsa ait isim ve telefon numarasının olduğu görülmüş,
tanzim edilen tutanak ve dokümanların birer fotokopileri dosya içerisine konulmuştur.

 
CD/DVD; Soruşturma Kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir bilgi veya

belgeye ulaşılamamış, tanzim edilen tutanak dosya içerisine konulmuştur.
 
HARD DİSK/FLASH DİSK;
Toshıba marka 1 GB kapasiteli gri renkli ipe bağlı vaziyette bulunan flash belleğin

ve Vento A9 Asus Chassıs ibaresi bulunan siyah renkli kasadan alınan SOMQJ9AQ322429
seri numaralı 320 GB kapasiteli Samsung marka hard diskin yapılan ön incelemesinde Flash
disk ve hard diskin içerisinde çok sayıdaHİZMETE ÖZEL ibareli belgelerin olduğu
görülmüş,bu dosyaların kopyalandığı birer adet CD ve DVD ile tanzim edilen tutanaklar
dosya içerisine konulmuştur.

 
Diğer dijital malzemelerin yapılan incelemesinde soruşturma dosyası ile

ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgi tespit edilememiş olup, tanzim edilen tutanaklar ve
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imaj alma işlemi ile ilgili düzenlen raporlar dosya içerisine konulmuştur.
B-SORUŞTURMA KAPSAMINDA ELDE EDİLEN DELİL VE BELGELERİN

İNCELENMESİ SONUCU TESBİT OLUNAN ÖRGÜTSEL YAPI İLE İLGİLİ
BULGULAR:

Her ne kadar soruşturma şüphelilerin ihbar mektubunda belirtilen evlerdeuyuşturucu
ve sex partileri düzenledikleri, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri muvazzaf subay ve askeri
öğrencilere verdiklerine dair iddialar üzerine başlatılmış ise de, yapılan aramalarda ele geçen
belge, döküman ve malzemeler ( patlayıcı madde, mermi vs.) birlikte değerlendirildiğinde
şüphelilerin daha önce Cumhuriyet Başsavcılığımızca 10/07/2008 tarih 2008/623, 08/03/2009
tarih 2009/188 ve 17/07/2009 tarih 2009/1498 sayılı iddianamelere konu edilmiş Ergenekon
isimli Terör Örgütününfaaliyeti kapsamında oluşturulan “Karargah Evleri” biriminde yer
aldıkları anlaşılmaktadır.Bu kapsamda daha önceki iddianemelerde “Karargah Evleri”
hakkındaki değerlendirmeye yer verilip bilahere şüphelilerden ele geçirilen belgelerdeki
örgütsel yapıyla ilgili bulgu ve delillere örnek kabilinden iddianememetninde yer verilecektir.

Ergenekon silahlı terör örgütü'ne yönelik yapılan soruşturmada çeşitli şüphelilerden
ele geçirilen DEVLETİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN ÖNERİLER (MASTIR
PLAN ÖN ÇALIŞMASI) isimli dokümanda, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma
ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanma faaliyetlerinin hedeflendiği ve bu hedefin
gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiği belirtilmektedir.

 Ergenekon silahlı terör örgütünün hedeflerine ulaşma uğrunda TSK bünyesine sızma
konusuna büyük önem verdiği ve örgütün içinde askeri yapılanmanın gerçekleştirilmesinin
çok önemli yeri olduğu, örgüt dokümanlarında yedi gizli birimden beşinin başında asker
bulunduğunun belirtilmesi de bunu açıkça ortaya koymaktadır.

      Bu doğrultuda örgütün hayati derecede önem verdiği,TSK’ya sızmak amacıyla,
“Karargah Evleri” olarak isimlendirdikleri hücre yapıları oluşturdukları, başında asker kökenli
üyelerin bulunduğu, bu yapının öncelikle askeri lise ve harp okullarına kendilerinin
yetiştirdikleri kişileri yerleştirmeye çalıştıkları, bu şahıslar vasıtası ile harp okulu
öğrencilerine ve subaylara ulaştıkları ve onlarla irtibata geçerek, örgüte sempatizan veya
mensup olarak kazandırmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Örgütün TSK’ne sızma çalışmaları
C.BaşsavcılığımızcaErgenekon silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada
düzenlemiş bulunan 08/03/2009 gün ve 2009/511-188 sayılı ikinci iddianamede de ayrıntılı
olarak açıklanmıştır.

İşçi Partisi Genel Merkezi’nde yapılan aramada ele geçirilen, MİT Müsteşarlığınca
düzenlenmiş “Çok Gizli Kopya” ibareli İşçi Partisi Karargah Evleri yapılanmasının şematize
edildiği belge içeriği incelendiğinde;

 Ergenekon silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasında yer alan Teori, Tasarım ve
Planlama Daire Başkanlığı içerisinde görevli bulunan İşçi Partisi Genel Başkanı sanık Doğu
PERİNÇEK’in, bu gizli yapılanmanın metotlarını ve geliştirilmesini nasıl yaptığını ayrıntılı
bir biçimde ortaya koymaktadır. Zira MİT Müsteşarlığınca yapılan çalışmalar sonucunda gizli
olarak hazırlanan ve bilgi için gizli olarak askeri makamlara gönderilen bu gizli belgenin İşçi
Partisi Genel Merkezinde sanık Doğu PERİNÇEK’in odasında bulunması, örgütün TSK’ne
sızma girişimlerinin ulaştığı ürkütücü boyutu açıkça göstermektedir.

Şüpheliler Alperen ERDOĞAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY VE Tarık
AYABAKAN tarafından kullanılan Kocaeli ili Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar Mahallesi
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İstiklal Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayılı adreste yapılan aramada; ele geçirilen DATA
TRAVELER 2 GB 04183-322A00LF İBARELİ KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan;Bildiriler/Bültenler Klasöründeki “Nisan Bülteni” isimli World belgesinde” Karargah
Evleri” oluşumuyla ilgili örgütsel hiyerarşi silsilesinde örgütün üst birimlerince hazırlanan ve
örgüt üyelerine intikal ettirilen talimatların bulunduğu görülmektedir. Öncelikle belge
“Başkanımızdan“ başlığıyla başlamakta olup, bu bölümdedaha önce hakkında Ergenekon
isimli terör örgütüne üye olmak ve bağlı suçlardankamu davası açılmış olan Doğu
PERİNÇEK’indeğerlendirmeleri yer almaktadır. Belgede bulunan ikinci alt başlık ise “Doğu
PERİNÇEK Başkanımızın Emirleri” şeklindedir. İş bu belgede;

“Moraller ve motivasyon zirvede tutulsun bu konuda hertürlü faaliyet organize
edilsin.

İçerdekilere ve ailelerine yardımlar aksatılmasın ihtiyaca göre aidatlar arttırılsın.
............güvenlik, E.A. ve diğer emekliler hainleri bulmada aktif kullanılsın.
Levent Bektaş’ın ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun.
Yeni timlerin oluşturulmasını Mücahit ERAKYOL Albay organize etsin.
Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı bölgelere dağıtılsın.
Karargahın emri olmadan hiçbir operasyonel eylem yapılmayacak bu konuda son

emir yetkisiLevent Bektaş’ındır.
Genç subayların fikri alt yapılarının ve idoolojilerinin sağlam temellere oturabilmesi

için eğitim ve kamp çalışmaları yapılsın, bu bağlamda doküman ve materyallerin ulaştırılma
kanalları kontrol edilsin.

Yayınlar kesinlikle takip edilip çözümlemesi yapılmalı.
Genç teğmenler arasında taban çalışmaları için Ataman Yıldırım’ın ekibi yeniden

harekete geçirilecek. İnternet yoğun bir şekilde propaganda faaliyetleri için kullanılacak.
Devrimci karargahtaki çekirdek kadronun evleri ile Aydınlanma ve yeni adam

kazanma evleri birbirinden ayrılacak. irtibatları kesilecek. (Devrim Fikrinin genç subaylar
arasında geniş tabana yayılması için yeni projeler geliştirilecek.)

Emirlerin iletiminde köprü elamalar kullanılacak.
Deşifre olanlar derhal görevden alınacak. Karargah dışı görevler verilecek.
Aydın Ortabaşı, ÇYDD’den gelen parasal kaynakların miktarlarının Perinçek’in

emirleri doğrultusunda artırılması. Diğer parasal kaynak konusunda yeni satış kanalları
(maddeler) oluşturulacak

Aydın Ortabaşı’nın mezun ettiği kız öğrenciler, yapının sivil tabanına, daha hızlı bir
şekilde kazandırılması için organizasyonlar yapılacak.

Devrimci teğmenlerin yeteneklerini artırıcı eğitimlerden geçirilecek, emir ve
görevler yeteneklerine göre verilecek” şeklinde örgütsel talimat ve değerlendirmelerinmevcut
olduğu anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “_YENİ YAPILANMA YÖNETİM VE
GELİŞTİRME” pdf belgesinin Ergenekon isimli terör örgütünün ana dökümanlarından
olan“ERGENEKON ANALİZ YENİ YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME
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PROJESİ İSTANBUL/29 EKİM 1999” isimli belge olduğu, söz konusu belgeninVeli
KÜÇÜK, Doğu PERİNÇEK, İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü Binasında, Tuncay GÜNEY’ den
elde edilen dokümanla aynı olduğu anlaşılmıştır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer/New Folder Klasörü içindeki “Burak’tan gelen Harp Okulu” isimli belgede
208 kişinin isimve soyadıyla karşılarında bu kişilerle ilgili değerlendirmelere yer verildiği
görülmekte olup, bu değerlendirmeler örgütsel bir yapı ve tanımlamayı göstermektedir. Örnek
olarak l is tede yer  alan kişi ler  hakkında “. . .  referans l is tesinden”,  “Alevi
Dostlarımızdan”,”Tekirdağdan yetişerek, yönlendirildi.”,”Arkadaşlarına kız ayarlama işini
verelim.” gibi örgütsel yapıyı kanıtlayan değerlendirmelerin mevcut olduğu görülmektedir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “ÇAĞATAYDAN GELEN” isimli excel
belgesinde; 173 kişinin isim ve soyadlarıyla karşılarında, “FEM VE GÜVEN-DER
YAYINLARINA AİT KİTAPLARLA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANMIŞ”,      ”
KADINLARA KARŞI AŞIRI İLGİSİ VAR, SIK SIK GENELEVE GİDİYOR, FİKRİ
YAPISI BİZE UYGUN”, “AİLESİ BALKAN GÖÇMENİ”, “AMCASI POLİS”, “SIK SIK
GENELEVE GİDİYOR”, “ALKOLİK”, “CEP TELEFONUNDA AYETEL KÜRSİ DUASI
VAR, FG'Cİ TAKİYYE YAPIYOR OLABİLİR”,”BABASI VE AMCASI POLİS”,
“ E R M E N İ ” , ” A L E V İ  D O S T L A R I M I Z D A N ” , ” . . . . A L B A Y I N  R E F E R A N
LİSTESİNDEN”,”. . . .REFERANSIYLA”,”. . . . .REFERANSI”,”KIZ ARKADAŞI
FETTULLAHÇI”,”ABİSİ SAKALLI, BABASININ F. GÜLEN YANDAŞLARIYLA
İLİŞKİSİ VAR”, “İRTİCA, BABA HACI, ANNE KAPALI, KIZ ARKADAŞI
KAPALI”,”ERMENİ ASILLI”,”BABASI POLİS”, “ATEİST, GÜVENİLİR”,“ANNESİ
KANSER HASTASI, DESTEKLENMELİ”, “ABİSİ POLİS”, “KÜRTLERİ SEVMİYOR”,
“YALAKA”, “ÜSTLERLE ARASI İYİ”, “PORNO CD DAĞITICISI”, “FETULLAHÇI”,
“PSİKOLOJİK PEOBLEMLİ”, “DERSLERİ KÖTÜ”, “KIZ DÜŞKÜNÜ”şeklinde şahsi
durumları, dini, siyasi ve sosyal görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının
yazıldığı tesbit edilmiş olup, iş bu değerlendirmeler şüphelilerin içinde bulundukları örgütün
örgüt mensupları ve örgüt dışındaki kişilere bakış tarzını göstermektedir.Örnek olarak “
Kadınlara karşı aşırı ilgisi var”, “...... fikri yapısı bize uygun”, “.......referans listesinden”,”
Alevi dostlarımızdan.”,”Kadın ayarlar.”,”Ateist, güvenilir” gibi değerlendirmeler örgütsel
yapının mevcudiyetini göstermektedir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “kuleli ö. f. albay” isimli word belgesinde,
Kuleli Askeri Lisesinde görev yapan birkısım görevlilerin özel hayatları hakkında bilgi ve
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değerlendirmelerin yazılı olduğu görülmüş olup söz konusu bilgilerin toplanması ve
arşivlenmesi örgütün amacı doğrultusunda hedef olarak belirlenen kişiler hakkında gelecekte
gerektiğinde kullanılmakmaksadıyla yapılmaktadır. Bu tür çalışmalar benzer terör örgütleri ve
çıkar amaçlı suç örgütlerince de yaygın olarak yapılmaktadır. Şüphelilerin de hedef olarak
belirlediği kişiler hakkında bilgitopladıkları, dosya oluşturdukları,bu bilgileri şantaj ve baskı
amacıyla arşivledikleri kanaatine varılmıştır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “LİSE” isimli excel belgesinde; 44 kişinin
isim ve soyadlarıyla karşılarında “... .  REFERANS LİSTESİNDEN”, “ALEVİ
D O S T L A R I M I Z D A N ” ,  “ M İ L L İ Y E T Ç İ  Ç E V R E D E N ” ,  “ . . . . . R E F E R A N S ” ,
“ŞIH”,”......REFERANS”, “.... REFERANS LİSTESİNDEN” şeklindeörgütsel amaçla
hazırlanmış değerlendirme notlarının yazılmış olduğu tesbit edilmiştir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “ÜLKÜDEN GELEN” isimli excel
belgesinde;61 kişinin ad ve soyadlarıyla ad soyad hanesinin karışısında; ”....referansı”,
“Milliyetçi çevreden”, ”Tanrı inancının olmadığı”, ”Ulusalcı düşüncede Olduğu”, ”Babası ve
kendisi Rotary ile alakalı”, ”Hizbul Tahrir-İ. Y. referansı”, ”uyuşturucu kullanır”, ”Şıh”,
”Alevi kız arkadaşının çektiği özel görüntüleri arkadaşlarına izlettirdiği, Devamlı kadınlarla
ilişkiye girdiği, Yabancı uyruklu kadırlarla ilişkiye girdiği görüntülerinin bizde mevcut
olduğu, istediğimizi yaptığı, postacılarımızdan biri olduğu”, ”Hristiyan”, ”Kadın için her şeyi
yapar”, ”Rum olduğu”, ”Allah’a inanmadığı”, ”Eşcinsel olduğunu bildiğimizi biliyor,
istediğimizi yapar.”, ”Uyuşturucu kullanır”, ”Gönderdiğimiz kadınlar sayesinde istediğimiz
seviyeye getirdiğimiz”, ”PKK”, ”Arkadaşlar getirip,götüremediler, peşine taktığımız
Üniversiteli kız istediklerimizi işliyor”, ”Ermeni”, ”Kalamışta Kominist bir külübe üye...”,
”Dindar”, ”İrticayı desteklediği...”, ”Her ortamda islamı savunduğu...”, ”Ailesinin İrticacı
olduğu....”, ”Dini terimler ve dualar kullanıyor. Orucu tam tuttuğu”, ”Peşine taktığımız kızı
hamile bıraktı. Bebeği aldırdık. Kullandığı evin adresi..... Bizle konuştuğu telefonu
saklamasını söyledik. şeklinde şahsi durumları, alışkanlıkları, cinsel eğilimleri, dini ve
mezhebi görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının yazıldığı tesbit
edilmiştir. Özellikle bu belgede yer alan “.... referansı”, ”......yabancı uyruklu kadınlarla
ilişkiye giddiği görüntülerin bizde mevcut olduğu, istediğimizi yaptığı, postacılarımızdan biri
olduğu”, ”Eşcinsel olduğunu bildiğimizi biliyor, istediğimizi yapar”, ” Gönderdiğimiz
kadınlar sayesinde istediğimiz seviyeye getirdiğimiz”, ”Arkadaşlar getirip götüremediler.
Peşine taktığımız üniversiteli kız istediklerimizi işliyor.”, ”Peşine taktığımız kızı
hamilebıraktı...... bizle konuştuğu telefonu saklamasını söyledik.” şeklindeki değerlendirme
ve notları şüphelilerin içinde bulunduğu örgütün yapı ve faaliyetlerini, örgütün hedef olarak
belirlediği kişiler hakkındaki taktik ve stratejilerini,hedef kişilerin özel hayatına ilişkin
bilgilerinin şantaj ve baskı amacıyla arşivlendiğini, örgütün görüşlerinin üçüncü şahıslara
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bazen temin edilen kadınlan sayesinde aktarıldığını, örgüt üyelerinin haberleşmede gizliliğe
azami özen gösterdikleri, aralarında gerçekleşen telefon görüşmelerini özel olarak tahsis
ettikleri telefon cihazları ve hatlarıyla gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Yine aynı belgede
yer alan “U.A Hizbut Tahrir.... referansı” şeklindeki nottan şüphelilerin içinde bulunduğu
Karargah Evleri oluşumunun yasa dışı Hizbut Tahrirörgütüyle de irtibatlı olduğunu
göstermektedir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH
BELLEKTEdiğer/2008_2009_SONUÇ RAPORU” isimliword belgesinde,“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 özellekleri ailevi ve sosyal
durumları, mesleki yetenek ve özellikleri, etnik kökenleri, siyasi ve fiziki görüşleri, örgütle
olan irtibat derece ve örgütsel konumları, almış olduğu örgütsel görevler hakkında detaylı
değerlendirme notlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu döküman incelendiğinde dökümanın Karargah Evleri oluşumu içerisinde
yer alan kişilerce hazırlandığı, yapılan faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılan şahıslarla ilgili
değerlendirmelerin yer aldığı görülmektedir. Örnek olarak A.Ö isimli teğmenden
bahsedilirken “Tğm.F.G ile ev tutması sağlanarakistenilen tüm faaliyetlere yönlendirilebilir”,
Teğmen E.Ahakkında “Provakatif eylemler için kullanılabilir. Güvenilir. A.A ile ev tutması
söylendi. Yönetim kadrosunda yer alabilir.”, Teğmen S.Y.Y ile ilgili “ Psikolojik tedavi
gördü. Kadıköydeki evin kullanımında önemli rol oynadı”, Teğmen İ.B.T ile ilgili “.....evlerde
kalması ve bazı faaliyetlerde aktif kullanılmasında bir sakınca görülmemektedir.”
şeklindedeğerlendirmeler Karargah Evleri oluşumu içinde tutulan evlerin ve burada kalacak
şahısların örgütsel bir karar ve faaliyet doğrultusunda tesbit edildiğini göstermektedir.

Yine aynı belgede teğmen B.H ileilgili olarak “ Yönetim kadrosunda yer alabileceği
değerlendirilmektedir.“ Teğmen B.A ile ilgili olarak “ Yönetim kadrosunda yer almaya devam
etmesi....”, Teğmen B.Ç ile ilgili olarak “Güvenlik açısından bünyede tutulmasında bir
sakınca olmadığına.”, Teğmen C.V.Eile ilgili “Güvenilir. İstihbarat için kullanılabilir,”
Teğmen Y.F ile ilgili ” Ögrütle ilgili faaliyetlerde kullanılabilir.”, Teğmen Y.K ile ilgili “
Göreve hazır bir görüntüsü var.” şeklindekideğerlendirmeler şüphelilerin içinde bulunduğu
Karargah Evleri isimli oluşumun yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir.

 Yine aynı belgede “ Teğmen F.A hakkında “ingilizcesi çok iyi. Daha özel görevler
için düşünülebilir. Güvenilir. Faaliyetlerde aktif olarak görevalmasına gerek yok.”, Teğmen
M.S hakkında “ Ders başarısı ve idealist olması nedeniyle faaliyetlere karıştırılmamalı. Panel,
seminer ve çeşitli üstdüzey yetkili, bürokrat ve akademisyenlerle tanıştırılarak önü açılmalı”
şeklinde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. İş bu değerlendirmelerörgütün mesleki
açıdan çok başarılı olmaları nedeniyle ileride üst düzey görevlere gelmeleri muhtemel
kişilerin deşifre olmamaları amacıyla örgütsel faaliyetlere katılmamaları şeklinde bir
stratejisinin olduğunu göstermektedir.

Yine aynı belgede teğmen Ş.İ ile ilgili olarak “Son davadan sonra üzerinde bir
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tedirginlik var. G.D nin samimi arkadaşı İşçi Partisi konferanslarına katılmıştı. Davada İşçi
Partisinin öne çıkmasından sonra kendini geriye çekti.” notundan sonra değerlendirme
bölümünde “ çok şey biliyor. Bir çok faaliyetin içinde yer aldı.Deniz Yıldızı ve Ata evlerden
haberdar. Özel faaliyetler hakkında bilgisi var. en önemlisi İşçi Partisi bağlantılarını biliyor.
Kesinlikle kontrol altında tutulmalı. Ve kendisini kontrol altında tutmak için gerekli dosyalar
hazırlanmalı. Bu yüzden evde kalması önemli.” şeklindekideğerlendirme notunun Karargah
Evleri örgütlenmesinin daha önce hakkında Ergenekon isimli terör örgütüne üye olmak ve
bağlı suçlardan kamu davası açılan Doğu PERİNÇEK ve İşçi Partisi ile irtibatlı olduğunu
göstermektedir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Harp Okulu son sınıfa geçecek olan öğrenciler arasında Harp Okulundaki 2009-
2010 faaliyetlerini yönlendirecek olan askeri öğrenciler hakkındaki değerlendirmeler
aşağıdaki gibidir.” başlıklı belgede 17 kişi hakkında ad ve soyadlarının karşısında, kişisel
özellekleri ailevi ve sosyal durumları, mesleki yetenek ve özellikleri, etnik kökenleri, siyasi ve
fiziki görüşleri, örgütle olan irtibat derece ve örgütsel konumları, almış olduğu örgütsel
görevler hakkında detaylı değerlendirme notlarının bulunduğu görülmüştür. Söz
konusudöküman incelendiğinde şüphelilerin içinde bulunuduğu Karargah Evleri
örgütlenmesiyle ilgili önemli deliller içerdiği görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu
dökümanda;

Ç.A hakkında “ Hafta sonları derneğe ve eve gelip toplantılara katılır. Güvenilir. Her
türlü çalışma yaptırılabilir.”,

Ç.A hakkında “Çevresine karşı dindar görünür. Bu sayede bir çok irticacı öğrenci
tesbit etmeyi başardı.”

S.Ç.Y hakkında “..... okulda isteksiz oluşu bizi zor durumda bırakıyor. Çevrede
açtığı konularla tesbitler yapıyor. Hafta sonları gittiği ev ve derneklerden bahsetmemeli.

K.D hakkında ”..... dersleri oldukça iyi geleceği parlak. Sicilinin temiz olması için
çalışıyoruz.....” şeklinde değerlendirme notlarının bulunduğu görülmüştür.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Deniz Astusubay Meslek Yüksekokulunda faaliyet gösteren askeri öğrenciler
hakkındaki rapor aşağıdaki gibidir.” Başlıklı belgede üç kişiyle ilgili kişisel özellikleri,
örgütsel irtibatları hakkında detaylı değerlendirme notlarının mevcut olduğu görülmüştür.

Örnek olarak bu dökümanda Ç.T den bahsedilirken “......kendisine DAMYO
sorumluluğu verildiği zamandan itibaren görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmış.....B.O ya
tutturduğumuz ve DAMYO nun faaliyetleri için kullandığımız Karamürseldeki eve mevcut
öğrencilerin gelip gitmesi ve yeni elemanların eve getirilmesi hususunda üstün gayret
göstermiştir. Yeni eleman kazanmak, özelliklede birinci sınıf öğrencilerinin kazanılmasında
etkileyici kişiliğiyle başarılı olmuştur. Arkadaşlarından para toplayıp F.Y.’ a gönderdi.....”,
O.K hakkında “.... arkadaşlarına kız ayarlama işini başarıyla gerçekleştirdi. Özellikle
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Cumhuriyet gazetesinin düzenlemiş olduğu, panel ve toplantılara arkadaşlarını götürdü. ”
şeklinde değerlendirme notlarının mevcut olduğu görülmüştür.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Deniz Lisesinde şu an için irtibata geçilerekgerekli yönlendirmelerin yapıldığı
askeri öğrenci listesi aşağıdaki gibidir.” başlıklı listede 38 kişiye ait ad soyad ve sicil
numaraları altnda kişisel özellikleri, alışkanlıkları ailevi ve sosyal durumları, örgütsel
irtibatlarıgibi özellikleri hakkında detaylı değerlendirme not ve bilgilerinin mevcut olduğu
görülmüştür.

Örnek olarak B.B.Y hakkında “ Burs verilmeli ÇYDD’ derneğineismi verildi. Yaz
tatilinde bir kızla tanıştırılacak. Şu an mailleşiyorlar.” M.B.D hakkında “ İsminden dolayı çok
işimize yarar. Başarılı birisi. Çay partilerine 4-5 defa geldi.Sınıfta sevilen birisi. Arkadaşlarını
etkiler. Değerlendirebileceğimiz birisi.”,”B.B.İ hakkında okula yürütmeyi durdurma kararı ile
geldi. Okula gelirken yaptığımız desteğin farkında. Yaptığımız yardımlardan dolayı
istediğimiz herşeyi yapar.Ders durumu kötü. Adaptasyon problemi yaşadı. Kızlarla tanıştı.
Yakından tanımaya çalışıyoruz. Dikbaşlı birisi. Gelecekte işimize yarar.” ,O.K hakkında
“babası ile sık sıkgörüşülen birisi. Kardelen projesini babasının işinden dolayı çok iyi bilen
birisi. Faaliyetlere düzenli katıldı. Kadıköy’deki evden bahsedildi. Çok heyecanlandı.Bir an
önce eve gitmek istiyor.” , A.K ile ilgili olarak “ÇYDD derneğinden ismi geldi. Yaz tatilinde
bir kızla tanıştırılacak. Kızlara karşı zafı var. güvenilmez birisi, korkak....”, S.T hakkında ders
durumu normal. Zeki birisi ama çalışmıyor. Kızlarla tanıştırıldı. Deniz Yıldızı’ndan kısaca
bahsedildi. Ikinci dönem gelip gitmeye başladı. Düzenli geliyor. Toplantılarda aktif
katılımcı.”, O.O hakkında “ Ders durumu normal. Deniz Yıldızı projesinde aktif rol aldı.
Bursuna zam yapılabilir. Derslerini.....Yzb.takip ediyor.”,Ö.Y.hakkında “....günü yaşamayı
sever. Gelecek kaygısı yok. Her ne istense yapabilir. Kadıköy’dekieve bir kaç kez gitti.“ D.P.
Hakkında “Çok fazla para harcar....... psikolojiden GATA’ya sevk oldu. Çok güvenilmez.
Ama ufak tefek işlerde para karşılığı kullanılabilecek birisi. Derslerinin uzaktan takip edilmesi
gerekiyor. Parası aksamasın sıkıntı yaratabilir.”,A.O hakkında “Kız düşkünü. Deniz Yıldızı
projesine aktif katıldı. Evlerden kısaca bahsedildi. Heyecanlı birisi. Internet bilgisi çok iyi
değerlendirilebilir.”, M.C.E hakkında “ Babası Astsubay, babasının referansı ile Deniz Yıldızı
projesine katıldı. Telefonunda kabe resmi var. Dua kitapçığı taşıyor. İyi bir imaj oluşturdu. 3
kişiyi tesbit etti. Yaz tatilinde hediye alınmalı.”, U.İ hakkında “ Sessiz sakin içine kapanık
birisi. Kızlarla tanıştırıldı. Bazı programlara katıldı. Şu an gözlem altında tutuyoruz. İyi takip
edilirse işimize yarar.” B.A hakkında “..... geleceği çok parlak. Bursu iki katına çıkarılmalı”,
D.S hakkında “ ...psikopat birisi her ne istenirse yapar.bursları aksatılmamalı.”, A.C.K
hakkında “İ.... ablanın referansı ile gelenlerden. ÇYDD ile ortaokul yıllarından bağlantılı en
çok güvenebileceğimiz birisi. Programları hiç aksatmadı. Çanakkale grubundan....”, S.C.D
hakkında sosyal yönü kuvvetli birisi. Ders durumu iyi. Kızlarla tanıştırıldı. Etüt sırasında
davut yıldızı çizmiş. İsrail’i savunur. Yahudilik hakkında çok bilgi sahibi. Takip
ediyoruz.”,M.B.Y hakkında “...Deniz Yıldızı ve evler projesini anlattık.Lider birisi kızlara
düşkün. Aşırı alkol alır. Dans kolunda işimize yarıyor.” A.S ile ilgili olarak “....deniz yıldızı
projesinde aktif katılımcı. Kızlara, alkole düşkün. Bursu devam etmeli.Harp Okulunda işimize
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yarar.”,T.F hakkında“.....derslerini önemsemez. Proje sorumlusu. Bursu takip edilmeli....
güvenilir. Birkaç kez test edildi. Kızları sınıftaki arkadaşları ile tanıştırıldı.” şeklinde
değerlendirme notlarının bulunduğu görülmüştür.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan;diğer isimli klasör içerisinde bulunan “4857_is kanunu” word belgesinin 31.
sayfasında,” Bazı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden
geçirilmelerini” cümlesi ile başlayan 31. sayfasında “Toplantı Notları” başlıklı belgenin İş
Kanunu içine kamufle edildiği anlaşılmakta olup, bu belge incelendiğinde belgenin “ Toplantı
Notları” başlığıyla başlayıp, örgütsel emir ve talimatlar içerdiği anlaşılmaktadır. Belgede;

Tübitak tan gelen notları öncelikli olarak paylaş.
Örgütteki işçi arkadaşlar dikkat çekmeden tolona geçmiş olsun ziyaretinde

bulunabilir. H. K. toparlasın. Ayrıca Halisin dayısı M. K. özellikle selamı var ilet.
Dernek bağlantılarını İki B. (K. ve T.) ile sürdürelim.
G. T. deşifre oldu. Kayın Pederi ile ayarla.
Aidatların artırılması istendi.
İşe alımla ilgili Dernek üyelerini tek tek dolaş. (Tanıdıkları ile ilgili)
İş başvurusunda bulunan arkadaşların CV lerine şirketin alacağı tarzda istenen

niteliklerin eklenmesi. Zenginleştirilmeli,(İnsan kaynaklarına danışarak)
İş başvurusunda bulunan ve dernekle ilişkisi olanların Bora beye elden verilmesi.
K. A. Paşanın E. paşadan aldığı talep ve yönergeleri ilgili direktörlüklere (B. A. Paşa

öncelikli olarak onun üzerinden diğer direktörlüklere) iletilmesi.
Görüşme formatının oluşan yeni şartlar ve riskler göz önünde bulundurularak

yeniden düzenlenmesi.
Gerekli izalosyonların yapılması
Yukarıdan gelen CV ler ile ilgili Aselsandan N. I. Havelsandan bayan T. ile

koordinasyon halinde olalım SAGE ile ilgili G. S. hanım ile paslaşalım.
SSM den D. Ç. düzenli olarak bilgi verelim.
Yıpranan isimleri nadasa ayıralım ya da yakınları üzerinden hareket edelim.

(Günerdeki gibi)
Geçtiğimiz iki haftanın toplantı tutanaklarını ve faaliyet raporunu Bora Beye

sunalım.
TİHA konusu çok yıprandı. Bu proje ve diğer güneydoğu ilintili projelerin gecikmesi

konusunda makul ve inandırıcı argümanlar hazırlayalım. Şimdilik devam etmeli. Bitirilmesi
istenmiyor. İlgili kuvvet tarafından millileştirilmesi konusunda baskılar gelmekte. Bizim
amcalar konuya el atmalı. Bununla ilgili havelsan ile ortak projelere ilişkin Faruk beyle
görüşülmesi. B.... paşam için randevu al.

Söz konusu projeler ile ilgili belirlenecek tutum ve politikayla ilgili olarak
D....Paşadan genel anlamda ve özelde direktifler alınması gerekiyor.

Doğudan Ankara yı kazananlar ile ilgili burs talebini değerlendirelim. Örgüt alt
yapımızın verimliliği açısından önemli. Doyurucu rakamlarla sunalım.

Bu anlamda aselsan dan emre ulay, sage den T. D. ile koordine halinde olalım.daha
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aktif kullanmalıyız.(Ç. D. ve A. Ö. üzerinden etkili olabiliriz.)
Örgüt tabanının deniz yıldızı ve ata evleri projeleri için finansal destek
Teorik çalışma kısmı için fikir alışverişinde bulunalım.
Bütün bu gündem ve çalışmaları bir ppt sunusu olarak Bora Beyin sunabileceği

şekilde derleyelim.
Kılınçın terfisi için bu senede zorlayalım.
Şeklinde örgütsel emir ve talimatların mevcut olduğu görülmektedir.
Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan;diğer isimli klasör içerisinde bulunan “evler ve görevler” word belgesinde 12 ayrı eve
ait adresin ve bu evlerde kalacak kişilerin isimlerinin mevcut olduğu ev adreslerde kalacak
bazı şahıslara ait isimlerin kodlandırıldığı söz konusu yapılanmanın “Karargah Evleri
kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.”

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer isimli klasör içerisinde bulunan “görevlendirme” word belgesinin“Başkandan
gelen emirler doğrultusunda yapılan görevlendirmeler” başlıklı belge olduğu, belgede;

Orhan Yücel ve ekibi Kocakafanın (E.K) mühimmatları ve malzemelerini sevk ve
idare edecek (Poyrazköyden gelenleri korunaklı bölgeye alma)

Devrimci teğmenlerin TSK içinde tabana yayılma ve bilgilendirme çalışmalarında
(mail grupları, PH içeren sunumlar, video siteleri, internet siteleri ) Ataman Yıldırım ve ekibi
(F. K., A. Ş., C. Ş., R. A ’a bu konuda emirler verildi.) görevlidir.

Devrimci karargahtaki çekirdek kadronun diğerleri ile olan bağlantılarının yapıya
zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılmasını Levent Görgeç sağlayacak

E. E.’ın önemli ve özel irtibatlarını yapıyı legalize etmekte kullanılacak (C. G.)
G. K. ve irtibatlarının çok sistemli bir şekilde yapıya kazandırılması akademiye

tekrar (C.E ve eşi)
Aylin Duruoğlu’nun tahliye kampanyasına genç teğmenlerin destek vermesini

Sezgin Demirel organize edecek
Ülkü, maddelerden sağlanacak para kaynaklarını artırmak için yeni satış kanalları

oluşturacak. Bu konuda gerekli bağlantıları sağlayacak
İ. Y. ve eşi evlerin tutulmasında yardımcı olacak perdeci dükkanı çok kullanılmasın
Emre Sezenler yayın grubunda görevlendirildi
B. F. G., M. B., K. C., T. D. taban çalışmalarında kullanılsın, K. C.’ın kaleminden

faydalanın şeklinde yapılacak örgütsel çalışmalarla ilgili emir ve talimatların bulunduğu
görülmüştür.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
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yer alan; diğer isimli klasör içerisinde bulunan belgenindaha önce ergenekon isimli
terörörgütüne yöneliksoruşturmalarkapsamında şüphelilerMuzaffer TEKİN, Sevgi
ERENEROL, Oktay YILDIRIM, Erkut ERSOY (E-mail olarak) , Doğu PERİNÇEK, Ümit
OĞUZTAN ve Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK de ele geçirilen 27 sayfadan oluşan ve Ergenekon
Silahlı Terör Örgütünün ana dökümanlarından olan “LOBİ” pdf belgesi olduğu, bahse konu
belgenin üst kısmının numaralandırılmamış olması sebebiyleinternetten indirilmediği
kanaatine varılmıştır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer isimli klasör içerisinde bulunan “Surec_Yonetimi_Egitimi”belgenin “süreç
yönetimi başlığıyla başlayansoruşturma konusuyla bilgisi olmayan kısmına eklenmiş
olarak46., 47., 48., ve 49.,’cusayfalarda yapılacak örgütsel faaliyetlerle ilgili karar şeklinde
not ve talimatların bulunduğu görülmüştür. Bu kapsamda belgenin;

Tübitak tan gelen notları öncelikli olarak paylaş.
Örgütteki işçi arkadaşlar dikkat çekmeden tolona geçmiş olsun ziyaretinde

bulunabilir. H. K. toparlasın.
Dernek bağlantılarını İki B. (K. ve T.) ile sürdürelim.
G. T. deşifre oldu. Kayın Pederi ile ayarla.
Aidatların artırılması istendi.
İşe alımla ilgili Dernek üyelerini tek tek dolaş. (Tanıdıkları ile ilgili)
İş başvurusunda bulunan arkadaşların CV lerine şirketin alacağı tarzda istenen

niteliklerin eklenmesi. Zenginleştirilmeli, (İnsan kaynaklarına danışarak)
İş başvurusunda bulunan ve dernekle ilişkisi olanların Bora beye elden verilmesi.
K. A. Paşanın E. paşadan aldığı talep ve yönergeleri ilgili direktörlüklere (B. A. Paşa

öncelikli olarak onun üzerinden diğer direktörlüklere) iletilmesi.
Görüşme formatının oluşan yeni şartlar ve riskler göz önünde bulundurularak

yeniden düzenlenmesi.
Ekteki CV örgütten geldi.
H. E. A.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Yukarıdan gelen CV ler ile ilgili Aselsandan N. I. Havelsandan bayan T. ile

koordinasyon halinde olalım SAGE ile ilgili G. S. hanım ile paslaşalım.
SSM den D. Ç. düzenli olarak bilgi verelim.
İşe alımlar için genel dokümanlar ve eğitmenler
Açık bulunan kadrolar
Gerekli izalosyonların yapılması
Yıpranan isimleri nadasa ayıralım ya da yakınları üzerinden hareket edelim.

(Günerdeki gibi)
TİHA konusu çok yıprandı. Bu proje ve diğer güneydoğu ilintili projelerin gecikmesi

konusunda makul ve inandırıcı argümanlar hazırlayalım. Şimdilik devam etmeli. Bitirilmesi
istenmiyor. İlgili kuvvet tarafından millileştirilmesi konusunda baskılar gelmekte. Bizim
amcalar konuya el atmalı. Bununla ilgili havelsan ile ortak projelere ilişkin Faruk beyle
görüşülmesi. B. paşam için randevu al.
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Söz konusu projeler ile ilgili belirlenecek tutum ve politikayla ilgili olarak D.
Paşadan genel anlamda ve özelde direktifler alınması gerekiyor.

Doğudan Ankara yı kazananlar ile ilgili burs talebini değerlendirelim. Örgüt alt
yapımızın verimliliği açısından önemli. Doyurucu rakamlarla sunalım.

Örgüt tabanının deniz yıldızı ve ata evleri projeleri için finansal destek
Teorik çalışma kısmı için fikir alışverişinde bulunalım.
MİTİNG Programı.
Mitingler için bayrak temini kim yapacak partiye sor ve 300 bayrak bildir.
 En son bayrak sayısını U. B. E. ilet. Tübitaktakilerle birleştirip bildirsin.
 Fotoğraf çekecekleri ayarla.
 Z. G. ne yapmış TAİ ye ziyarete gelmeli organize için.
 Gazete hazırlıklarını yap.
 Dalkılıç işçileri C. Ş. ile organize etsin.
 U., A.’u arasın.
 Kızları ara geleceklerin listesini tutsunlar.
 H. D.’i ara ya da mail at. Bir ekip hazırlamalı.
 Kaan Türkiyedeki ilişkilerini yönlendirsin.
Şeklinde örgütsel nitelikte emir ve talimatlar içediği tesbit edilmiştir.
Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer isimli klasör içerisinde bulunan

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “TOPLANTI KARARLARI_MAYIS” word belgesinin ikisayfadan oluştuğu ve;

Karamürselbey eğitim merkezi 2009-2010 kursiyerleri için evlerde kalacak şahısların
belirlenmesi.

9.Tuttuğumuz evlerden boşalanların adreslerinin Harp okulundan Burak Amaç
veyaFatih Göktaşa iletilmesi.

10.Bu evlerde kimin kiminle kalacağının isim isim tespit edilerek yönlendirilmesi
11.İstihbarat çalışması yapabilecek teğmenlerin ekip dışındaki teğmenlerle kalması
12.Uzun zamandır kullanılan evlerin tekrar tutulmaması.
13.Yeni gelecek teğmenler hakkında bilgi, belge, fotoğraf ve kayıtların istenen

formatta düzenlenip Yb. AliTatar’a en geç 5 Eylül 2009 da iletilmesi.
14.Teğmenlerin dikkat edecekleri hususları aşağıda belirtilmiştir
Kendi aramızdaki irtibatı 2. Bir tel ile kurulacak
Harp okulu ,damyo ve lise olan irtibatlarda bu tel kullanılacak
Şüpheli olan arkadaşları evlere çağrılmayacak
Ortalıkda doküman bırakılmaycak,saklancak
Sivil irtibatlarda tel kartı kullanılacak
Komşularla olan ilişkilerimize dikkat edilecek
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Ele geçirdiğimiz her türlü doküman vakit kaybedilmeden görevli amirlerimize teslim
edilecek

Dernek faaliyetlerinde kod isim kullanılacak.Meslek söylenmeyecek.
Akademisyenlerle yapılan görüşmelerde kod isim kullanılacak deniz kuvvetleri

personeli olduğumuz söylenmeyecek.
15.2009 yılında ki görevlilerin görevlerini yeni gelecek teğmenlere devir tesliminin

yapılmas,buna göre
İP,PSAD,CUMOK lara yapılan yardımlar
Aydınlık dergisi abone çalışması
Gerekli olan para kaynakları ile irtibat kuracak şahısların belirlenmesi
Gelen paraların dağıtımını yapacak şahısların belirlenmesi
Bnb. A. B., Bnb S. Ö., Bnb. O. H. ile tanıştırılacak teğmenlerin belirlenmesi.
Samet Et ile irtibat kurulacak kişilerin belirlenmesi.
R. B. ve T. komutan ile irtibat kuracak yeni teğmenlerin belirlenmesi
S.........eczanesi ile irtibatlı teğmenin belirlenmesi.
Alb.Levent Görgeç ile bağlantı kuracak kişilerin tespiti.
Sınav soruları için Deniz Harp Okulu,Deniz Lisesi,Kurslar Komutanlığı,Damyo ile

irtibata geçecek teğmenlerin belirlenmesi.
İnternet sitesisorumlusu
16.Kuleli Askeri Lisesi ile irtibatlar
İrtibat kuracak personelin güvenilir olması
İrtibatların özel telefonla sağlanması.Tel konuşmalarına dikkat edilmesi
Alb.A. M., Alb Ş. B., Alb C. T., Bnb A. S., Yzb E. Ö. ,Yzb A. R.. Yzb Y. K..
Alb S.S T. ile irtibatın yüz yüze olması ve gerekli mühimmatın alınması.
Şeklinde örgüstel faaliyetlere ilişkin emir ve talimatlar içerdiği görülmüştür.
Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “ERUYGUR.DOC.” isimli word belgesinin;

“Eruygur Paşa ile Eğitim Komutanlığı’nda yapılan toplantıda karargahımızı
ilgilendiren emirler

Toplantıya katılanlar: Şener Eruygur, K. S., F. I., Levent Görgeç, L. E., D. C., T. E.
Durum değerlendirmesi
Devam eden dava, yapılarımıza önü alınamaz zararlar vermektedir. Birimlerimize

dönük saldırılar Silivri’yi her geçen gün daha zor duruma sokmaktadır.
Acil Önlemler
Silivri’nin geleceği komutanlıkça görevlendirilen birimlere verilen emirlerin ve

faaliyetlerin başarıya ulaşmasına bağlıdır.
Problemler
Güvenlik sorunları en önemli problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çözülmelerin

olmaması için emir komuta zinciri önem arz etmektedir.
Emir Komuta
Oluşturulacak projelerin sevk ve idaresi üst Kuruldan onaylandıktan sonra üç
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aşamalı emir komuta zinciri ile hayata geçirilecektir.
Proje Planlayıcısının Emirleri >>> Köprü Eleman >>> Projeyi gerçekleştirecek

Karargah
                                          
 
Doğu Perinçek (Silivri)>> kurye >> Ali Tatar >>>>  Karargah Teğmenleri (Mahir)
 
Doğu Perinçek >> kurye >> L. E. >> Ali Tatar >>>>Ülkü Öztürk
 
Doğu Perinçek >> kurye >> Levent Görgeç >>Ali Tatar >>>> Ali Seyhur Güçlü”

Şeklinde olduğu, örgütsel yapılanma ve örgütsel faaliyetlerle ilgili bilgiler içerdiği
görülmüştür.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan;“Genelge DOC.” isimli word belgesinin;

“TÜM ARKADAŞLAR YAPISINA! Kadın Özgürlük Hareketi Genişletilmiş
Koordinasyon Toplantısı Sonuç Raporudur.” başlıklı olup;

“7-10 Kasım tarihleri arasında tüm çalışma sahalarından temsilci arkadaşların
katılımıyla Kadın Özgürlük hareketi genişletilmiş koordinasyon taplontımızı gerçekleştirdik.”
cümlesiyle başlayan, “ Devrimci Selam ve Saygılar 14.11.2004” cümlesiyle son bulan 7
sayfalık belge olduğu görülmüştür.

PKK Terör Örgütünün 14. 11. 2004 tarihinde yayınlanmış genelge olduğu,
Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “PANZEHİR” isimli word belgesinin;

Panzehir-Etnik/ Bölücü Operasyonların tasfiyesi kürt hareketi ve Türk-Kürt
kadeşliği-İstanbul 1 Mayıs 2000 tarihli, Amaç ve Kapsam, Emperyalizmin Etnik/Ayrılıkçı
Terör Savaşı, Kuzey Irak ve Kukla Kürt Devleti, Demokratik Cumhuriyet Programı, Kürt
Ayrılıkçılığı Üzerine İktidar hesapları, Abdullah ÖCALAN faktörü, CHP ‘nin PKK
‘lılaştırılması, PKK’nın Finans Kaynaklarının elde edilmesi ve yayın Organlarının Denetimi
başlıklarından oluşan belgeolduğu görülmüştür.

İŞÇİ PARTİSİNİN TÜRK VE KÜRDÜ BİRLİKTE ÖRGÜTLEME TASARIMI-
ANALİZ İsimliBelgenin Durum, Birlikte Örgütlenme için Politika ve Önlemler, Sonuç
Bölümlerinden Oluşan Belge olduğu görülmüştür. Belgenin 31. SayfasınınSonuç başlığıyla
başladığı ve 33. Sayfada “Anadolu Toprakları Üzerinde yaşayan ÖzellikleTürkırkına mensup
geniş kitlelerin binlerce yıldır zihinleri karıştırılmış, çeşitli etnik kökenlere mensup Türk
vatandaşlarının ise; Etnik Kültüre dayalı” Ulusalcılık“ bilinçlendirilmesine yönlendirilmiştir.
Sayğılarımızla” şeklinde sona erdiği, görülmüştür.

Şüpheliler Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan’ınkalmakta olduğu evde yapılan aramada
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niteliği dosyada mevcut ekspertiz raporunda belirtilen patlayıcı madde ve mermilerin
bulunması, ayrıca mermilerin bulunduğu poşet içerisinde zamanın Deniz Kuvvetleri
Komutanı M.Metin Ataç ve Donanma Komutanı Eşref Uğur Yiğit' e yönelik olarak yapılacak
saldırıyla ilgili notun mevcudiyeti, söz konusu örgütün amacı doğrultusunda gelecekte
yapmayı tasarladığı eylemlerde kullanmak üzere patlayıcı maddetemin ettiğini ve
sakladığınıgöstermektedir.

 Soruşturma kapsamında şüphelilerden elde edilen belgelerle çok sayıda Devrimci
Karargah örgütüne ait bildiriler bulunması, Burak DÜZALAN, Alperen ERDOĞAN, Yakut
AKSOYve Tarık AYABAKAN isimli şahısların ikametinden elde edilen Kingston Data
Traveler marka, seri numarası 04183-322.A0LF olan flash bellek içerisinde yer alan
"görevlendirme" başlıklı belgede "Devrimci Karargahtaki çekirdek kadronun diğerleri ile olan
bağlantılarının yapıya zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılmasını Levent Görgeç sağlayacak...
Aydın Duruoğlu'nun tahliye kampanyasına genç teğmenlerin destek vermesini Sezgin
Demirel organize edecek" şeklinde örgütsel emir ve planlamaların mevcut olduğu görülmekle,
Ergenekon terör örgütüyle Devrimci Karargah terör örgütleri arasındaki irtibat araştırılmış, bu
hususta İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 09/12/2009 tarih 21218 sayılı yazısı ekindeki
"DEVRİMCİ KARARGAH TERÖR ÖRGÜTÜ ERGENEKON BAĞLANTISI" başlıklı her
iki örgüt arasında irtibat ve organik ilişki bulunduğuna dair rapor soruşturma dosyasına
eklenmiştir.

Soruşturma kapsamında görevlendirilenbilirkişilerce yapılan incelemeler
sonucundasoruşturma dosyasına sunulan dijital inceleme raporunda;

 
Burak DÜZALAN, Alperen ERDOĞAN, Yakut AKSOYve Tarık AYABAKAN

isimli şahısların ikametinden elde edilen Kingston Data Traveler marka, seri numarası 04183-
322.A0LF olan flash bellek içerisinde yer alan;

"görevlendirme.doc" isimli belgeyle ilgili olarakAuthor hanesinde "ülkü", Last
Saved By hanesinde "ülkü" ibarelerinin bulunduğu,

"TOPLANTI KARARLARI_MAYIS.doc" isimli belgeyle ilgili olarakAuthor
hanesinde "A.Seyhur Güçlü", Last Saved By hanesinde "ülkü" ibarelerinin bulunduğu,

"2008_2009_SONUÇ PAPORU.doc" isimli belgeyle ilgili olarakAuthor hanesinde
"Faruk AKIN", Last Saved By hanesinde "ülkü" ibarelerinin bulunduğu,

"ERUYGUR.DOC" isimli belgeyle ilgili olarak Last Saved By hanesinde "ülkü"
ibarelerinin bulunduğu,

"evler ve görevler.doc" isimli belgeyle ilgili olarakAuthor hanesinde "ülkü", Last
Saved By hanesinde "ülkü" ibarelerinin bulunduğu,

"ÜLKÜDEN GELEN.xls" isimli belgeyle ilgili olarakAuthor hanesinde "ülkü", Last
Saved By hanesinde "Ali TATAR" ibarelerinin bulunduğu,

"LİSE.xls" isimli belgeyle ilgili olarakAuthor hanesinde "GÖKHAN ATMACA",
Last Saved By hanesinde "Ali TATAR" ibarelerinin bulunduğu,

"BURAKTAN GELEN HARP OKULU.xls" isimli belgeyle ilgili olarakAuthor
hanesinde "emre", Last Saved By hanesinde "Ali TATAR" ibarelerinin bulunduğu,

"ÇAĞTAYDAN GELEN.xls" isimli belgeyle ilgili olarak Last Saved By hanesinde
"Ali TATAR" ibarelerinin bulunduğu görülmektedir.

Sezgin DEMİRELve Onur Can YILMAZ isimli şahısların ikametinden elde edilen
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10numara ile numarandırılan Philisps4,7 GB kapasitesindeki DVD' de yer alan;
"ABD ile Startejik Ortak Olamayız_Şener ERUYGUR (E)Orgeneral.doc" isimli

belgeyle ilgili olarakAuthor hanesinde "melih", Last Saved By hanesinde "ÜLKÜ"
ibarelerinin bulunduğu,

"Atatürkçüler Ne Yapmalı_Şener ERUYGUR (E) Orgeneral.doc" isimli belgeyle
ilgili olarakAuthor hanesinde "melih", Last Saved By hanesinde "ÜLKÜ" ibarelerinin
bulunduğu,

Burak DÜZALAN, Alperen ERDOĞAN, Yakut AKSOYve Tarık AYABAKAN
isimli şahısların ikametinden elde edilen PHILIPS marka, seri numarası PEP6K1 LJO41423 2
olan "2007-2008 DÖKÜMAN Y-3" 3 nolu DVDiçerisinde yer alan;

"BÜROKLATLAR-ErhanBENER.doc" isimli belgeyle ilgili olarakAuthor hanesinde
"Yiğithan", Last Saved By hanesinde "Yiğithan" ibarelerinin bulunduğu,

"İŞTE MASONLARIN İÇ YÜZÜ.doc" isimli belgeyle ilgili olarakAuthor hanesinde
"A.Seyhur Güçlü", Last Saved By hanesinde "A.Seyhur Güçlü" ibarelerinin bulunduğu,

(NOT:Author : Yazar demektir.Yani oluşturulan bilgisayar adını ifade etmektedir.
Last Saved By : En son kayededen demektir.Bir dosyanın kim tarafından kaydedildiğini
gösterir.)

 
C-ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ DELİLLER VE DEĞERLENDİRME
 
1 - Ş Ü P H E L İ  F A R U K  A K I N  H A K K I N D A K İ  D E L İ L L E R  V E

DEĞERLENDİRME:
Soruşturmabaşlatılmasına esas alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik

Şube Müdürlüğüne 15.07.2009 günüintikal eden 7468 nolu E-mail İhbarında; şüphelinin
Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi 75 Yıl Sitesi B1 Blok D:10 Değiirmendere/ Kocaeli
adresini şüpheli Sinan Efe Noyan ile birlikte kullandığı bu evin uyuşturucu deposu olarak
kullanıldığı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilmiştir.

Şüpheli Faruk AKIN ve Sinan Efe NOYAN’ınkullandıkları Merkez Mahallesi
Hürriyet Caddesi 75. Yıl sitesi B1 Blok D:10 Değirmendere/KOCAELİadresindeki
ikametgahta hakim kararı doğrultusundayapılan aramada;

Salon olarak kullanılan ve girişe göre sol çaprazda bulunan oda içerisinde, sol köşede
bulunan üçlü çekyatın altında;

-446 sayfadan ibaret Sümer Rahip Devletinden-Halk Cumhuriyetine Doğru Özgür
İnsan Savunması Cilt 1 başlıklı mem yayınlarına ait Abdullah ÖCALAN ın yazdığı kitap,

-269 sayfadan ibaret Lı Kurdıstane Ü Rıjhılata Navin Çeken Kimyayi-Biyolojiki
Atomi başlıklı Dr. Celadet Çeliker in yazdığı kitap,

-392 sayfadan ibaret Bir Halkı Savunmak başlıklı Abdullah ÖCALAN ın yazdığı
kitap,

Sağ köşede bulunan ve Oğuz DAĞNIK isimli şahsa ait olduğu beyan edilen yerde;
-Kahverengi renkli üzerinde 2004 Kariyer Dershanesi ufukların ötesi uzak değil

ibareli ve ilk sayfasında Krizden Çıkış ibaresi bulunan ajanda,
-Arama esnasında hazır bulunan şüphelilerce paraflanan ve 1 den 31 e kadar

numaralandırılan 31 adet CD,
Sağ tarafta bulunan balkonda;
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-32 numarası verilen 1 adet CD,
Girişe göre soldan 2. Odada girişte tam karşıda bulunan bazanın altında;
-PKK nın ilan ettiği Ateşkes Ve Yankıları Başlıklı A.Kadir Konuk un yazdığı 368

sayfadan ibaret kitap,
-Dersim Tertelesi başlıklı Haydar IŞIK ın yazdığı 240 sayfadan ibaret kitap,
Girişe göre soldan ilk odada ve Sinan Efe NOYAN tarafından kullanıldığı belirtilen

oda içerisinde solda bulunan çalışma masası üzerinde;
-Smartdisk marka 2.5” Backup HDD Model No:U325B SATA to USB 2.0

Rating:5V-1000MA*080902757 seri nolu 160 GB harici hard disk,
-Toshiba marka Satalite L10-205 marka 85072693V seri numaralı laptop,
Oda girişinde sağ tarafta yerde laptop çantasının içerisinde Oğuz DAĞINIK a ait

olduğu beyan edilen yerde;
-Toshiba satalite A200-1AH marka 97255230K seri numaralı laptop,
Solda bulunan çalışma masası üzerinde;
-Arama esnasında hazır bulunan şüphelilerce paraflanan ve 33 ten 80 e kadar

numaralandırılmış CD/DVD,
Girişe göre antrenin sonunda sağdaki balkonlu ve Faruk AKIN ın kullandığı

belirtilen oda içerisinde;
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası üstünde;
-TOSHIBA marka 7231195505BM8K marka 2 GB flash disk,
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası alt ayaklığında bulunan
-Maxtor marka 250 GB SN: 2HB1TQYS seri numaralı harici hard disk,
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası üstünde
-HP marka CNF8102 FSY seri nolu Laptop,
Odanın yanında bulunan gömme dolap içerisinde bulunan James Bond çantası

içerisinde
-1’ den 2’ ye kadar numaralandırılmış ve taraflarca paraflanmış 2 adet disket,
Odanın karşı duvarında bulunan çalışma masası çekmecesinde
-3 olarak numaralandırılmış 1 adet disket;
Odanın sol tarafında bulunan kitaplık içerisinde
- 81’ den 146’ ya kadar numaralandırılmış ve taraflarca paraflanmış CD/DVD,
Girişe göre solda bulunan ve banyo olarak kullanılan oda içerisinde lavabonun

altında dolap ve zemin arasına konmuş olan
-147 olarak numaralandırılan ve paraflatılmış CD, 233 sayısı olan Türk Solu

dergisinin muhtelif sayfaları, Deniz GEZMİŞ i anıyoruz başlıklı Türk Solu ibareli broşür, 4
adet Durdurun başlıklı Türkiye Komünist Partisi ibareli broşür,

Girişe göre solda bulunan tuvalet içerisinde kırılmış vaziyette 1 bir adet CD nin
olduğu tespit edilmiş arama esnasında Faruk AKIN CD nin kendisi tarafından kırıldığını
belirtilmiştir.

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 içerilerinde;

-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
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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

-Yine aynı buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde, Yağlı haki renk kağıda
sarılı TNT kalıbı olduğu değerlendirilen yaklaşık 500 gr ağırlığındaki madde elde edilmiştir.

Arama işlemi esnasında gerek mermiler, gerek “ Alb. Tayfun DUMAN dan gelecek”
ibaresiyle başlayan not, gerekse patlayıcı maddenin ele geçirilmesiyle ilgili kamera
görüntüleri çıktı şeklinde alınarak soruşturma dosyasına eklenmiştir.

Dosyada mevcut 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 raporlarına göre soruşturma kapsamında şüpheliler
FARUK AKIN ve SİNAN EFE NOYAN tarafından kullanılan Merkez Mahallesi Hürriyet
Caddesi 75. Sitesi B-1 Blok D:10 Değirmendere/KOCAELİ adresinde yapılan aramada evin
mutfak bölümünde buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde patlayıcı madde olduğu
kanaatiyle el konulan 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,
bahse konu patlayıcı maddenin canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde
yakıcı ve tahrip ediciözelliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır.

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 şüpheliler FARUK AKIN ve SİNAN EFE NOYAN tarafından
kullanı lan Merkez Mahal lesi  Hürr iyet  Caddesi  75.  Si tes i  D-1 Blok D:10
Değirmendere/KOCAELİ adresinde yapılan aramada evin mutfak bölümünde buzdolabının
motor kısmına saklanmış şekilde 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
patladıklarının tesbit edildiği anlaşılmaktadır.

Dosyada mevcut Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi
Başkanlığı İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 27/07/2009 tarih 2009/5573
sayılı raporuna göre;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 kağıdındakiyazının şüpheli Faruk AKIN’dan alınan örnek el
yazılarıyla kaligrafik ve karekteristlik özellikler yönünden irtibatının tesbit edilemediği
belirtilmiştir.

Şüpheli Faruk AKIN soruşturma kapsamında 21/07/2009 tarihindemüdafii İstanbul
Barosu avukatlarından İrfan SÜTLÜOĞLU’NUN hazır bulunduğu ortamda Cumhuriyet
Başsavcılığımızca alınan savunmasında özetle “ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Barbaros
gemisinde denizci teğmen olarak görev yaptığını, arama yapılan Merkez Mahallesi Hürriyet
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Caddesi 75 Yıl sitesi D1 Blok D:10 Değirmendere / KOCAELİ adresindeki evi şüphelilerden
Sinan Efe NOYAN ile birlikte kullandığını, Sinan Efe NOYAN’ın bu eve 12 Haziran 2009
tarihinde taşındığını, bu evde daha önce bir astsubayın oturduğunu, evin astsubay tarafından
boşaltılmasını takiben denizci teğmenler Barbaros MERCAN, ve Yiğithan GÖKSU ile
birlikte evi tuttuklarını, 6-7 Haziran 2009 tarihinde Barbaros MERCAN ve Yiğithan
GÖKSU’nun tayinleri nedeniyle evden ayrıldıklarını ancak evin anahtarının Barbaros
MERCAN ‘da da bulunduğunu,Barbaros MERCAN ‘ın evden ayrıldıktan sonra arama yapılan
tarihe kadar üç-dört kez eve gelip gittiğini, evde yapılan aramada yakalandığı belirtilen
patlayıcı maddeler ile mermilerden ve mermilerin bulunduğu poşet içinde olduğu belirtilen “
Alb.Tayfun DUMAN’dangelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin paşaya yapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent BEKTAŞ, Orhan YÜCEL albay üzerinden iletecek.
Size teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz.” şeklinde yazılan yazıdan
haberinin olmadığını, bu yazının bulunduğu not kağıdını ilk defa arama esnasında gördüğünü,
yazının tam metninin savcılık sorgusunda kendisine okunduğunu, notta ismi geçen Tayfun
DUMAN’ı tanımadığını, sadece Tayfun DUMAN’ın Harp Filosu KomutanlığındaKurmay
Başkanı olduğunu duyduğunu, aynı notta isimleri geçen Leven BEKTAŞ ve Orhan YÜCEL
isimli şahısları tanımadığını, daha önce bu isimleri duymadığını, Deniz Kuvvetlerine bağlı
görev yapan teğmenlerin kaldığı evlerde temin edilen uyuşturucu maddeleri kullandıklarını,
sex partileri düzenlediklerini duymadığını, sigara dahi içmediğini, uyuşturucu madde
kullanmadığını, bir kısım muvazzafsubay ve astsubayların siyasi, dini görüşleri ve çeşitli
alışkanlıklarına göre tasnife tabii tutulması ve bu konuda belge hazırlanması konusuyla hiçbir
ilgi ve bilgisinin bulunmadığını, evde ele geçirilen kitap, dergi ve broşürlerden haberdar
olmadığını, subay temel kursunda kısım kıdemlisi olması nedeniyle kursdaki teğmenlerin
adreslerini ve telefon numaralarını içeren listeyi hazırlayarak bölük Komutanına verdiğini,
buna dair “subay temel b kısmı adresli defteri” isimli belge içeriğini kabul ettiğini, kendisine
ait makro marka 250 gb.harici bellek teki bitirme projesinin Harp Okulu 4. sınıfta okurken
okul bitirme kapsamında sınav günleri ve sınavlara girecek hocalar ileilgili ders programının
kayıtlı belge olduğunu, herhangibi bir örgüte üye olmadığını,işine ve görevine bağlı
olduğunu, ancak aramanın yapıldığı tarihten önceki günlerde bazı şahıslarca birtakım
noktalara, yerlere çekilmek istendiğini bu kapsamda 17/07/2009 tarihinde hava almak için
Değirmendere’de dışarı çıktığında tanımadığı şahıslar tarafından kendisine “Türk Solu” isimli
derginin ısrarla verilmek istendiğini, 15/07/2009 tarihinde görev yaptığı gemiyi arayan
meçhul bir bayanın nöbetçi subayın kim olduğunu, yine facebouk grubunda ESTER
DİETRİCH isimli bir bayanın kendisini arkadaş listesine eklemek istediğini,bu isteği
reddettiğini, evde bulunan patlayıcı madde, mermi,mermilerin içinde buluduğu poşetde ele
geçirildiği belirtilen not ve yine evde yakalandığı belirtilen bölücü içerikli yayınların
kendisine ait olmadığını .....”beyan etmiştir.

Şüpheliler Faruk AKIN, Alperen ERDOĞAN, ve Sinan Efe NOYAN’ın 21/07/2009
tarihinde tutuklanma talebiyleİstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk
edildiği,ancak Cumhuriyet savcılığı aşamasında yapılan sorguya katılan ve adliye binasında
hazır bulunan şüpheli müdafilerinin hakim sorgusuna girmeyeceklerini belirterek adliye
binasından ayrılmaları üzerinenöbetçi mahkemece keyfiyet İstanbul Barosuna bildirilerek
müdafii talebinde bulunulmuş, baro görevlisi tarafından “8 aydan beri müdafii ücretleri
ödenmediğinden dolayı bir süredir şüphelilere müdafii tayin edilmediği, mahkemece talep
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edilen şüphelilere de yine müdafii tayin edilemeyeceği” bildirilmiştir.Şüpheli Faruk AKIN
2 1 / 0 7 / 2 0 0 9  t a r i h i n d e  İ s t a n b u l  1 1 . A ğ ı r  C e z a  M a h k e m e s i n c e  s a v c ı l ı k
aşamasındamüdafiliğiniüstlenenAvukat İrfan SÜTLÜOĞLU huzurunda veya baroca
görevlendirilecekherhangibi bir avukat huzurunda savunma yapmak istediğini , avukat
olmadan savunma yapmak istemediğini beyan etmiştir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan “Evler ve görevler” başlıklı Word belgesinde 12 ayrı adreste yer alan evler ve bu
evlerde kalacak teğmenlere ait listenin bulunduğu, bu listede şüpheli Faruk AKIN’ın “ 75.
Yıl” olarak adlandırılan Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi 75. Yıl Sitesi B Blok D:10
Değirmender adresinde kalacağının belirtildiği, şüphelinin isminin belgede “Faruk AKIN
(YUSUF)” şeklinde yer aldığı, görülmektedir. Bu belgeden şüphelinin örgütün karargah evleri
yapılanması içinde yer aldığı, örgütün organizasyonu dahilinde arama yapılan evdeikamet
ettiği, Yusuf kod adını kullandığı anlaşılmaktadır.

Şüpheliler Faruk AKIN ve Sinan Efe NOYAN tarafından kullanılan evde yapılan
aramada ele geçirilen Maxtor marka 250 GB 5RG6BWPV seri nolu Harici Hard diskte
“Belgelerim” isimliklasörün içerisinde yer alan “Subay Temel B KISMI ADRES (3)” isimli
Word Belgesinin;

 “SUBAY TEMEL B KISMI ADRES DEFTERİ” ibareleriyle başlayan 21 şahsın
isim, soy isim, telefon ve adres bilgilerinin yer aldığı, belge aldığı görülmüştür. Söz konusu
belgede şüphelinin adının birinci sırada yer aldığı ve “Dz.Tğm.Faruk AKIN sicil no
2008/1368 Telefon no:05378865854, adres Merkez Mah.Hürriyet Cad.75. Yıl Sitesi B Blok
D:10 Değirmendere/KOCAELİ olarak geçtiği anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan” Ülküden gelen” isimli belgede şüphelinin“ FARUK AKIN ULUSALCI
DÜŞÜNCEDE OLDUĞU” şeklinde adının geçtiği anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “2008-2009-soruç raporu” isimli excel belgesinin son sayfasında şüphelinin adının
“Tğm.Faruk AKIN” olarak geçmesi itibariyle şüphelinin söz konusu belgeyi hazırlayan
kişilerden olduğu anlaşılmaktadır.( söz konusu belgede muvazzaf subaylar ile çeşitli Askeri
Okul öğrencilerinin siyasi, dini, sosyal görüşleri, alışkanlıkları, etnik kökenleri özel yaşamları
ile ilgili bilgilerin yer aldığı, listelerde yer alan kişilere ait bilgilerin yasaya aykırı şekilde
arşivlendiği anlaşılmaktadır.)

 İhbar mektubu, soruşturma kapsamında yapılan arama işlemleri, arama işlemleri
esnasında şüphelinin ikamet ettiği evde elde edilen nitelikleri dosyada mevcut bilirkişi
raporlarıyla tesbit edilmiş patlayıcı madde, mermi ve mermilerin içinde bulunan “ Alb.
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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.” ibareleri yazılı not içeriği, bilirkişilerce dosyaya
sunulan dijital inceleme raporları, Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA
FLASH BELLEKTE yer alan; evler ve görevler başlıklı belgede şüphelinin kalacağı
evinörgütçe belirlenmesi, yapılan aramada bu evde patlayıcı madde, mermi ve örgütsel
dökümanların ele geçirilmiş olması nazara alındığında şüphelinin Ergenekon isimli Terör
Örgütü içinde yer alan “Karargah Evleri” örgütlenmesi içindeörgüt üyesi olarak yer aldığı,
örgütçe tayin edilen ve tasarlanan evde kaldığı, örgütsel faaliyetlerde Yusuf kod adını
kullandığı yukarda izah edildiği şekilde “2008-2009 faaliyet raporu” isimli belgenin
hazırlanmasında yeralmak suretiyle aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda patlayıcı madde
ve mermi bulundurduğu kanaatine varılmıştır.

 
2-ŞÜPHELİ SİNAN EFE NOYAN HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
Soruşturmabaşlatılmasına esas alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik

Şube Müdürlüğüne 15.07.2009 günüintikal eden 7468 nolu E-mail İhbarında; şüphelinin
Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi 75 Yıl Sitesi B1 Blok D:10 Değiirmendere/ Kocaeli
adresini şüpheli Faruk Akın ile birlikte kullandığı bu evin uyuşturucu deposu olarak
kullanıldığı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilmiştir.

Şüpheli Sinan Efe Noyan ve Faruk Akın’ınkullandıkları Merkez Mahallesi Hürriyet
Caddesi 75. Yıl sitesi B1 Blok D:10 Değirmendere/KOCAELİ adresindeki ikametgahta hakim
kararı doğrultusunda yapılan aramada;

Salon olarak kullanılan ve girişe göre sol çaprazda bulunan oda içerisinde, sol köşede
bulunan üçlü çekyatın altında;

-446 sayfadan ibaret Sümer Rahip Devletinden-Halk Cumhuriyetine Doğru Özgür
İnsan Savunması Cilt 1 başlıklı mem yayınlarına ait Abdullah ÖCALAN ın yazdığı kitap,

-269 sayfadan ibaret Lı Kurdıstane Ü Rıjhılata Navin Çeken Kimyayi-Biyolojiki
Atomi başlıklı Dr. Celadet Çeliker in yazdığı kitap,

-392 sayfadan ibaret Bir Halkı Savunmak başlıklı Abdullah ÖCALAN ın yazdığı
kitap,

Sağ köşede bulunan ve Oğuz DAĞNIK isimli şahsa ait olduğu beyan edilen yerde;
-Kahverengi renkli üzerinde 2004 Kariyer Dershanesi ufukların ötesi uzak değil

ibareli ve ilk sayfasında Krizden Çıkış ibaresi bulunan ajanda,
-Arama esnasında hazır bulunan şüphelilerce paraflanan ve 1 den 31 e kadar

numaralandırılan 31 adet CD,
Sağ tarafta bulunan balkonda;
-32 numarası verilen 1 adet CD,
Girişe göre soldan 2. Odada girişte tam karşıda bulunan bazanın altında;
-PKK nın ilan ettiği Ateşkes Ve Yankıları Başlıklı A.Kadir Konuk un yazdığı 368



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 3. BÖLÜMÜDÜR

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

sayfadan ibaret kitap,
-Dersim Tertelesi başlıklı Haydar IŞIK ın yazdığı 240 sayfadan ibaret kitap,
Girişe göre soldan ilk odada ve Sinan Efe NOYAN tarafından kullanıldığı belirtilen

oda içerisinde solda bulunan çalışma masası üzerinde;
-Smartdisk marka 2.5” Backup HDD Model No:U325B SATA to USB 2.0

Rating:5V-1000MA*080902757 seri nolu 160 GB harici hard disk,
-Toshiba marka Satalite L10-205 marka 85072693V seri numaralı laptop,
Oda girişinde sağ tarafta yerde laptop çantasının içerisinde Oğuz DAĞINIK a ait

olduğu beyan edilen yerde;
-Toshiba satalite A200-1AH marka 97255230K seri numaralı laptop,
Solda bulunan çalışma masası üzerinde;
-Arama esnasında hazır bulunan şüphelilerce paraflanan ve 33 ten 80 e kadar

numaralandırılmış CD/DVD,
Girişe göre antrenin sonunda sağdaki balkonlu ve Faruk AKIN ın kullandığı

belirtilen oda içerisinde;
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası üstünde;
-TOSHIBA marka 7231195505BM8K marka 2 GB flash disk,
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası alt ayaklığında bulunan
-Maxtor marka 250 GB SN: 2HB1TQYS seri numaralı harici hard disk,
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası üstünde
-HP marka CNF8102 FSY seri nolu Laptop,
Odanın yanında bulunan gömme dolap içerisinde bulunan James Bond çantası

içerisinde
-1’ den 2’ ye kadar numaralandırılmış ve taraflarca paraflanmış 2 adet disket,
Odanın karşı duvarında bulunan çalışma masası çekmecesinde
-3 olarak numaralandırılmış 1 adet disket;
Odanın sol tarafında bulunan kitaplık içerisinde
- 81’ den 146’ ya kadar numaralandırılmış ve taraflarca paraflanmış CD/DVD,
Girişe göre solda bulunan ve banyo olarak kullanılan oda içerisinde lavabonun

altında dolap ve zemin arasına konmuş olan
-147 olarak numaralandırılan ve paraflatılmış CD, 233 sayısı olan Türk Solu

dergisinin muhtelif sayfaları, Deniz GEZMİŞ i anıyoruz başlıklı Türk Solu ibareli broşür, 4
adet Durdurun başlıklı Türkiye Komünist Partisi ibareli broşür,

Girişe göre solda bulunan tuvalet içerisinde kırılmış vaziyette 1 bir adet CD nin
olduğu tespit edilmiş arama esnasında Faruk AKIN CD nin kendisi tarafından kırıldığını
belirtilmiştir.

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 içerilerinde;

-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
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5x15 cm ebadında not kağıdı
-Yine aynı buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde, Yağlı haki renk kağıda

sarılı TNT kalıbı olduğu değerlendirilen yaklaşık 500 gr ağırlığındaki madde elde edilmiştir.
Arama işlemi esnasında gerek mermiler, gerek “ Alb. Tayfun DUMAN dan gelecek”

ibaresiyle başlayan not, gerekse patlayıcı maddenin ele geçirilmesiyle ilgili kamera
görüntüleri çıktı şeklinde alınarak soruşturma dosyasına eklenmiştir.

Dosyada mevcut 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 raporlarına göre soruşturma kapsamında şüpheliler
FARUK AKIN ve SİNAN EFE NOYAN tarafından kullanılan Merkez Mahallesi Hürriyet
Caddesi 75. Sitesi B-1 Blok D:10 Değirmendere/KOCAELİ adresinde yapılan aramada evin
mutfak bölümünde buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde patlayıcı madde olduğu
kanaatiyle el konulan 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,
bahse konu patlayıcı maddenin canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde
yakıcı ve tahrip ediciözelliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır.

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 şüpheliler FARUK AKIN ve SİNAN EFE NOYAN tarafından
kullanı lan Merkez Mahal lesi  Hürr iyet  Caddesi  75.  Si tes i  D-1 Blok D:10
Değirmendere/KOCAELİ adresinde yapılan aramada evin mutfak bölümünde buzdolabının
motor kısmına saklanmış şekilde 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
patladıklarının tesbit edildiği anlaşılmaktadır.

Dosyada mevcut Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi
Başkanlığı İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 27/07/2009 tarih 2009/5573
sayılı raporuna göre;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 kağıdındakiyazının şüpheli Sinan Efe NOYAN’dan alınan örnek
el yazılarıyla kaligrafik ve karekteristlik özellikler yönünden irtibatının tesbit edilemediği
belirtilmiştir.

Şüpheli Sinan Efe NOYAN soruşturma kapsamında 21/07/2009 tarihindemüdafii
İstanbul Barosu avukatlarından İrfan SÜTLÜOĞLU ve Mehmet Nuri AYTEKİN’in hazır
bulunduğu ortamda Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan savunmasında özetle “12/06/2009
tarihinden itibaren Gölcük Poyraz Limanına bağlı Yarbay Kudret GÜNGÖR isimli gemide
deniz teğmen olarak görev yaptığını, göreve başladığı tarih itibariyle Faruk AKIN ile birlikte
Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi 75. Yıl Sitesi B1 Blok D:10 Değirmendere/ KOCAELİ
adresinde kalmaya başladığını, bu adreste arama yapıldığı gün eve gittiğinde arama işleminin
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başlamış olduğunu gördüğünü, eve girir girmez salonda çekyatın üstünde birkısım kitaplar
gördüğünü, arama esnasında şahsi laptop una , harici hard diskine ve CD lerine el
konulduğunu, banyoda yapılan aramada banyo tezgahının altında birkısım dergi ve broşörlerin
çıkarıldığını gördüğünü, mutfakta yapılan aramada buzdolabının motor kısmında bir poşet
çıktığını, bu poşedin içinde mermiler ve buruşturulumuş bir kağıt gördüğünü daha sonra yine
buzdolabının motor kısmında rulo şeklinde üzeri kağıt ile sarılı bir maddenin çıktığını, daha
sonra bunun TNT kalıbı olduğusöylendiğini, evde bulunan kitap,mecmua, broşür, mermi ve
patlayıcı olduğu belirtilen maddeyi ilk kez yapılan arama esnasında gördüğünü, herhangi bir
yasadışı örgüt ve oluşum içinde bulunmadığını,Silahlı Kuvvetler mensubu olmaktan şeref
duyduğunu, eve girdiğindekitapları çekyatın üzerinde görünce şaşırdığını, gayri iradi olarak
kitabınkime ait olduğunu anlamak için kitapları eline aldığını, bu nedenle kitaplarda parmak
izinin çıkabileceğini, aramada ele geçirilen CD lere paraf attığını, uyuşturucu madde
kullanmadığını,uyuşturucu madde kullanıldığına ve sex partileri düzenlendiğine ilişkin bir
bilgisinin bulunmadığını, mermilerin bulunduğu torbada bulunan notu ilk defa arama
esnasında gördüğünü, notta bahsi geçen Alb. Tayfun DUMAN, Orhan YÜCEL albay ve
Levent BEKTAŞ isimli şahısları tanımadığını, bu isimleri daha önce duymadığını, not
içeriğinin kendisine Hiçbir şey ifade etmediğini, evde bulunan bölücü içerikli yayınları ilk
defa arama esnasında gördüğünü,aramanın yapıldığı günden iki hafta önce sigara almak üzere
gittiği büfe sahibinin arabasının kontrol edildiğinden bahsettiğini,kayıtlardan datam olarak
seçilemeyen bir şahsın arabasının kontrol ettiğini tespit ettiğini, arama yapılan evi Faruk
AKIN ilebirlikte kullanmakta olduğu bu evin daha önce Barbaros MERCAN ve Yiğithan
GÖKSU isimli teğmenler tarafından kullanıldığını, Barbaros MERCAN’da evin anahtarının
bulunduğunu ve ara sıra eve gelip kalmakta olduğunu ayrıca Derya isimli temizlikçiye de
anahtar verdiklerini bunun dışında Özge EMİR isimli kız arkadaşının da zaman zaman eve
gelerek kalmakta olduğunu, Face bouk da Ceyda SAĞDIK isimli bir kişiden ileti aldığını, bu
şahsa kim olduğunu sorduğunu, dah sonra msn de görüştüklerini, bu şahsın İstanbul da
bulunan birisinin telefonunu vermeye çalışarak o şahsı aramasını istediğini,bu şahsın kendisi
gibi birçok teğmen arkadaşını da arkadaş grubuna eklediğini öğrendiğini, bu olaylar dikkate
alındığında üzerlerine bir komplo kurulduğunun anlaşılmakta olduğunu, atılı suçların hiçbirini
işlemediğini......... “beyan etmiştir.

Şüpheliler Faruk AKIN, Alperen ERDOĞAN, ve Sinan Efe NOYAN’ın 21/07/2009
tarihinde tutuklanma talebiyleİstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk
edildiği,ancak Cumhuriyet savcılığı aşamasında yapılan sorguya katılan ve adliye binasında
hazır bulunan şüpheli müdafilerinin hakim sorgusuna girmeyeceklerini belirterek adliye
binasından ayrılmaları üzerinenöbetçi mahkemece keyfiyet İstanbul Barosuna bildirilerek
müdafii talebinde bulunulmuş, baro görevlisi tarafından “8 aydan beri müdafii ücretleri
ödenmediğinden dolayı bir süredir şüphelilere müdafii tayin edilmediği, mahkemece talep
edilen şüphelilere de yine müdafii tayin edilemeyeceği” bildirilmiştir.Şüpheli Sinan Efe
NOYAN 21/07/2009 tarihinde İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesince savcılık
aşamasındamüdafiliğiniüstlenenAvukat İrfan SÜTLÜOĞLU ve Avukat Mehmet Nuri
AYTEKİN’in huzurunda veya baroca görevlendirilecekherhangibi bir avukat huzurunda
savunma yapmak istediğini , avukat olmadan savunma yapmak istemediğini beyan etmiştir.

Şüpheliler Alperen ERDOĞAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY VE Tarık
AYABAKAN tarafından kullanılan Kocaeli ili Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar Mahallesi
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İstiklal Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayılı adreste yapılan aramada; ele geçirilen DATA
TRAVELER 2 GB 04183-322A00LF İBARELİ KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan “Evler ve görevler” başlıklı Word belgesinde 12 ayrı adreste yer alan evler ve bu
evlerde kalacak teğmenlere ait listenin bulunduğu, bu listede şüpheli Sinan Efe NOYAN’ın “
Kadıköy” olarak adlandırılan Celal Muhtar Sokak Rasim Paşa Mahallesi Kutlu Apartmanı
No:1 D:3 Kadıköy(Sevenhill karşısı) adresinde kalacağının belirtildiği, şüphelinin isminin
belgede “Sinan Efe NOYAN (ALİ)” şeklinde yer aldığı görülmektedir. Bu belgeden
şüphelinin örgütün karargah evleri yapılanması içinde yer aldığı, örgütün organizasyonu
dahilinde “Kadıköy” olarak adlandırılan evde kalacağının tasarlandığı anlaşılmaktadır.

İhbar mektubu, soruşturma kapsamında yapılan arama işlemleri, arama işlemleri
esnasında şüphelinin ikamet ettiği evde elde edilen nitelikleri dosyada mevcut bilirkişi
raporlarıyla tesbit edilmiş patlayıcı madde, mermi ve mermilerin içinde bulunan “ 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.” ibareleri yazılı not içeriği, Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; evler ve görevler
başlıklı belgede şüphelinin kalacağı evinörgütçe belirlenmesi,nazara alındığında şüphelinin
Ergenekon isimli Terör Örgütü içinde yer alan “Karargah Evleri”örgütlenmesi içinde“örgüt
üyesi” olarak yer aldığı, örgütçe tayin edilen ve tasarlanan evde kaldığı, örgütsel faaliyetlerde
“ALİ” kod adını kullandığı, örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda patlayıcı madde ve
mermi bulundurduğu kanaatine varılmıştır.

 
3-ŞÜPHELİ ALPEREN ERDOĞAN HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
 
Soruşturmabaşlatılmasına esas alınan vetam metni iddianamenin başlangıç

bölümünde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Şube Müdürlüğüne 15.07.2009
günüintikal eden 7468 nolu E-mail İhbarında; Şüpheliler Alperen Erdoğan, Yakut Aksoy ve
Burak Düzalan’ın İstiklal Caddesi Yüzbaşılar Mahallesi Paksan Apartmanı No:40 D:6
Değirmendere adresini kullandıkları, bu evin uyuşturucu deposu olarak kullanıldığı,
uyuşturucuların buradan uyuşturucu isteyen teğmenlere pazarlandığı iddia olunmuştur.

İhbar üzerine usülüne uygun hakim kararı doğrultusunda ŞüphelilerAlperen
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;

Girişe göre sağ tarafta salonda sağ tarafta bulunan aynalı komidinin alt
çekmecesinde;

-62 adet CD
-4 (dört) JCV videokaseti
-8 adet VHS videokaseti
-Üzerinde 2003 TC Fatih Atak AŞ. Şahinler şirketler grubu ibareli siyah renkli
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içerisinde el yazılı not mevcut ajanda
-Arka kısmında 2006-2 genel kürtür dosyası Halil Can ekince ibareli siyah renkli

çeşitli gazete küpürleri bulunan dosya
Girişe göre sol tarafta mavi renkli koltuk takımının minderi altında
-Abdullah ÖCALAN ın “Diriliş Tamamlandı Sıra Kurtuluşta” isimli kitap ve

içerisinde Maxvell ibareli (1) adet DVD
Yine solan olarak kullanılan kısımda şüpheli Tarık Ayabakın’ın eşyalarının

bulunduğu yerden 1 adet Data traveler 2 GB 04183-322A00LF ibareli Kingston marka flash
bellek,

İkametin 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 Kubar olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ile 4
paket şeffaf çıtçıtlı poşetlerde toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ile 2 adet
şeffaf çıtçıtlı poşet içerisinde 3 adet olmak üzere toplam 6 adet beyaz renkli üzerinde
Mıtsıbushi ablemi bulunan EKSTACY hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu haplar.

Banyo bitişiğinde bulunan Alperen ERDOĞAN ‘ın kullandığı belirtilenyatak
odasında;

-Casper marka gri renkli PNA 503003135 seri nolu laptop ve adaptörü,
-Kıngston marka CN:116107-0469-313A01LF seri nolu 2 GB flash bellek,
Odada bulunan gardolabın üst orta kısmında valizlerin altında sarı renkli koli

bandına sarılı vaziyette zulalanmış olan paket içerisinde;
-6 adet çıtçıtlı poşet içerisinde kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu

maddeler,
-4 adet şeffaf poşet içerisinde toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde,
-1 adet çıtçıtlı şeffaf poşet içerisinde şampanya sarısı renkli 3 adet Captagon olduğu

değerlendirilen uyuşturucu hap aynı şekilde şeffaf kilitli poşet içerisinde aynı özelliklere sahip
2 adet captagon olduğu değerlendirilen toplam 5 adet captagon,

-2 adet şeffaf çıtçıtlı poşet içerisinde 3 adet, 1 adet şeffaf çıtçıtlı poşette 2 adet olmak
üzere toplam 8 beyaz renkli mıtsubıshı amblemi bulunan EKSTACY hap olduğu
değerlendirilen uyuşturucu hap,

Bilgisayar masası üzerinde
-Nokıa 5300 model 352734/01/550370/0532158 seri nolu cep telefonu bataryası

telefon içerisinde 0007200373048 seri nolu muhabbet kart sim kart
-IPOT marka 5282465Q14P seri nolu 16 GB IPOT
Alperen ERDOĞAN’ ın odasının bitişiğinde bulunan Yakut AKSOY’ a ait yatak

odasında komidin üstünde
-27 Mayıs İlk Aşkımızdı isimli kitap
-Kitaplık rafında 1 adet 64 ile numaralandırdığımız CURSOR marka CD
-Kitaplık arkasında 65 numara ile numaralandırdığımız üstünde VERBATİM ibareli

DVD,
- B i l g i s a y a r  m a s a s ı  ü z e r i n d e  f u j i t s u  s ı m e n s  m a r k a  g r i  r e n k l i

914B301013538085FEK00A seri nolu laptop bilgisayar ve adaptörü
Burak DÜZALAN ın yatak odasında yatak üstünde;
-Parckart Bell marka 116973920136 seri nolu laptop ve adaptörü
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Kütüphanenin en alt rafında
-IBM marka 55907AG/203 seri nolu laptop
-Nokia 1200 model 358056/01/141290/5 Imeı nolu cep telefonu ve bataryası
-Scandisk ibareli BH0806KYPB seri nolu flash bellek
-1724600704969010 numaralı üzerinde AT8T/WORLDWİDE yazılı yeşil renkli

telefon kartı
-Kütüphanenin üzerinde Babam Çatlı isimli kitap
-1 adet siyah renkli üzerinde Maxell yazılı 2HD disket

Burak DÜZALAN ın odasındaki yatağın altında 66, 67, 81 numaralı CD
Yakut AKSOY a ait odadaki kütüphanede 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,

79, 80 numaralı CD
-Üzerinde DIOVAN-CO-DIOVAN-NOVARTIS ibareli küçük beyaz renkli not

defteri
-9264630820365A7879 telsim ve 8990286031212844658912K (0506 410 42 14)

seri nolu Avea marka 2 adet sim kart elde edilmiştir.
Ayrıca adresinde yapılan aramada ele geçen; Nokıa marka 5300 model

(IMEI:352734/01/553170/80532158) seri nolu cep telefonu incelenmek üzere istanbul
Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünde telefon içerisinden Nokıa SDSDQ-2560629301908S
seri nolu 256 MB hafıza kartı çıktığıtespit edilmiştir. Tanzim edilen tutanak dosya içerisine
konulmuştur.

Dosyada mevcut 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 şüpheliler ALPEREN ERDOĞAN, TARIK
AYABAKAN, .BURAK DÜZALAN ve YAKUT AKSOY tarafından kullanılan ikametgahta
ele geçenve arama tutanağında cins ve miktarları yazılı uyuşturucu maddelerin Amfetamin
etken maddesini içeren tabletleri ve esrar elde edilmesinde kullanılan Hint keneviri bitki
parçaları olduğu anlaşılmaktadır.

Şüpheli Alperen ERDOĞAN 21/07/2009 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan ifadesinde “Gölcük Poyraz limanına bağlı Yarbay Kudret GÜNGÖR isimli gemide
deniz teğmen olarak görev yaptığını, yaklaşık 1 yıldan beri Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal
Caddesi Paksan Apt.No:60 D:6 sayılı adreste oturduğunu, evi arkadaşları Burak DÜZALAN
ve Yakut AKSOYile paylaştığını, başarılı bir asker olduğunu, askerliğe ve üniformaya olan
sevgisinden dolayı askerlik mesleğini tercih ettiğini, bu nedenle kesinlikle uyuşturucu madde
kullanmadığını, bu konuda her türlü test ve bilimsel incelemenin yapılmasını istediğini,böyle
bir suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini, buna dair ihbar ve iddiaların kesinlikle gerçek dışı
olduğunu, evde bulunduğu belirtilen uyuşturucuların dışarıdan getirilerek konulduğunu
düşündüğünü, o an polis tarafından da konulmuş olabileceğini, arama esnasında bulunarak
kayda geçildiğini, ayrıca aynı evi paylaştığıBurak DÜZALAN ve Yakut AKSOY’ unda
uyuşturucu kullandığını düşünmediğini, zira bunları uyuşturucu kullanırken görmediğini, aynı
evi paylaştıkları için uyuşturucu kullansalar bileceğini, evde yapılan aramada uyuşturucu
maddenin 2 farklı yerde bulunduğunu, bunlardan biri kendi odasında gardolabın üst orta
tarafında Yakut AKSOY’ un olduğunu düşündüğü elbise çantasının altı olduğunu, diğer
uyuşturucu bulunan yerin ise çoğunlukla Burak DÜZALAN ve Yakut AKSOY’ un kullandığı
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banyonun ayna kısmındaki dolabın alt tarafı olduğunu, uyuşturucuların buralarda
bulunduğunu, bu evi eşyalı olarak kiraladıklarını, 8 Temmuz civarında evde temizlik
yaptıklarını, Burak ve Yakut’ un banyoyu güzelce temizlediğini, banyonun her tarafının
ıslandığını, bu nedenle uyuşturucunun o tarihten sonra oraya konulduğunu düşündüğünü,
çünkü polis tarafından bulunan uyuşturucunun nemli olmadığını, normalde temizlik öncesi
konulan uyuşturucunun rutubetli olmasının gerekeceğini, ayrıca gardolabın üzeri tozlu
olmasına rağmen bulunan uyuşturucu paketi tozsuz ve tertemiz olduğunu, bu nedenle bulunan
uyuşturucuların sonradan konulduğunu düşündüğünü, polislerce yapılan aramada kendisinden
son derece emin olduğu için polislere yardımcı olduğunu, hatta evin bir bölümünde ev
sahibinin eşyalarının olduğunu, burasının ambar olarak kullanıldığını, o bölümün de
aranmasını istediğini, aradıklarını, banyoda yapılan aramadalavoba altındaki dolabın altına
ulaşmaları için vileda sopasını polislere verdiğini, sopa marifetiyle uyuşturucu maddeyi
çıkardıklarını, evde yapılan aramada kendisine ait cep telefonu, ıpot, bilgisayar ve kingston
marka yeşil beyaz renkli flash belleğe el koyduklarını, yine ev arkadaşlarından Yakut’ un 1
adet laptopunu aldıklarını, yatağının altından iki veya üç CD aldıklarını, Yakut' un dolabının
altından bir adet ufak CD’ yi bularak aldıklarını, yine ev arkadaşlarından Burak'a ait 2 adet
laptop, 1 adet cep telefonu , 1 adet scandisk marka gri renkli flash bellek ile muhtelif
kartvizitlere el konulduğunu, evde geçici olarak kalan Tarık AYABAKAN' ın da aynı
kendisindeki flash bellekten kingston marka yeşil beyaz renkli flash belleğinin olduğunu, o
flash belleğe de el koyduklarını,flash belleğinde internetten indirmiş olduğu bilgisayar yazılım
programı, antivirüs programı ve bunların crackleri olduğunu, bunun dışında herhangi bir bilgi
örgütsel içerikli dökümanın olmadığını, bilgisayarında ise normal suç teşkil etmeyen çeşitli
programlar, müzikler, çeşitli ders notları bulunduğunu, bilgisayarındabulunan belgelerin
bunlardan ibaret olduğunu, bunun dışındaki belgeleri kabul etmediğini, fişleme belgeleri,
örgütsel toplantı notları hakkında hiç bir bilgisinin olmadığını, suçsuz olduğunu, Özel
Kuvvetler bölümüne girebilmek için çok yoğun bir şekilde çalıştığını, bu nedenle bilgisayarla
uğraşmaya, mesleğinden başka herhangi bir işi yapmaya vakit dahi bulamadığını, aynı
zamanda evde yapılan aramada 62 adet CD’ ye el konulduğunu, bu CD’ lerden hiçbirisinin
kendisine ait olmadığını, ancak teslim alınırken tarafına paraf attırıldığını, yine yapılan
aramada evde üç adet kitap bulunduğunu, bu kitaplardan birinin salonda bulunan Abdullah
ÖCALAN tarafından yazılan "Direniş Bitti Sıra Kurtuluşta veya Diriliş Bitti Sıra Kurtuluşta"
isimli kitap olduğunu, bu kitabı kendisine doğru uzatarak bu kitap kimin dediklerini, üzerinde
veya içinde isim yazıyor mu diyerek kitabı eline alarak baktığını, diğer kitaplara ise hiç
dokunmadığını, bu nedenle Abdullah ÖCALAN tarafından yazılan kitapta parmak izinin
çıkma ihtimali olduğunu, diğer kitapların "Babam Çatlı” isimli kitap ile27 Mayıs ileilgili bir
kitap olduğunu, odasından çıkan kitap olmadığını, kitaplardan“Babam Çatlı” isimli kitabın
Burak'a ait olduğunu, 27 Mayıs ile ilgili kitabın Yakut’a ait olduğunu, diğer kitabın kime ait
olduğunu bilmediğini” beyan etmiştir.

Şüpheliler Faruk AKIN, Alperen ERDOĞAN, ve Sinan Efe NOYAN’ın 21/07/2009
tarihinde tutuklanma talebiyleİstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk
edildiği,ancak Cumhuriyet savcılığı aşamasında yapılan sorguya katılan ve adliye binasında
hazır bulunan şüpheli müdafilerinin hakim sorgusuna girmeyeceklerini belirterek adliye
binasından ayrılmaları üzerinenöbetçi mahkemece keyfiyet İstanbul Barosuna bildirilerek
müdafii talebinde bulunulmuş, baro görevlisi tarafından “8 aydan beri müdafii ücretleri
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ödenmediğinden dolayı bir süredir şüphelilere müdafii tayin edilmediği, mahkemece talep
edilen şüphelilere de yine müdafii tayin edilemeyeceği” bildirilmiştir.Şüpheli Faruk AKIN
2 1 / 0 7 / 2 0 0 9  t a r i h i n d e  İ s t a n b u l  1 1 . A ğ ı r  C e z a  M a h k e m e s i n c e  s a v c ı l ı k
aşamasındamüdafiliğiniüstlenenAvukat İrfan SÜTLÜOĞLU huzurunda veya baroca
görevlendirilecekherhangibi bir avukat huzurunda savunma yapmak istediğini , avukat
olmadan savunma yapmak istemediğini beyan etmiştir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Evler ve Görevler isimli word belgesinde şüpheli Alperen ERDOĞAN’ın “ 2.
PAKSAN:”olarak kodlanan “İstiklal cad.Yüzbaşılar Mah.Paksan Apt.daire 6 Değirmendere”
adresinde kaldığının belirtildiği şüphelinin dökümanda isminin “Alperen ERDOĞAN
(DENİZ)”şeklinde yer aldığı görülmüş olup iş bu belgeden şüpheli Alperen ERDOĞAN’ın
daha önce izahı yapıldığı gibi Ergenekon isimli Terör Örgütü bünyesinde yer alanKarargah
Evleri örgütlenmesi içinde bulunduğu, örgütçe tasarlanan evde kaldığı örgütsel faaliyetlerinde
“DENİZ” Kod adını kullandığı anlaşılmaktadır.

Dosyada mevcut Adalet Bakanlığı 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.

İhbar mektubu, soruşturma kapsamında yapılan arama işlemleri, arama işlemleri
esnasında şüphelinin ikamet ettiği evde elde edilen nitelikleri dosyada mevcut bilirkişi
raporlarıyla tesbit edilmiş uyuşturucu maddeler, şüpheliler 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
KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; evler ve görevler başlıklı belgede
şüphelinin kalacağı evinörgütçe belirlenmesi,nazara alındığında şüphelinin Ergenekon isimli
Terör Örgütü içinde yer alan “Karargah Evleri” örgütlenmesi içinde“örgüt üyesi” olarak yer
aldığı, örgütçe tayin edilen ve tasarlanan evde kaldığı, örgütsel faaliyetlerde “DENİZ” kod
adını kullandığı, başkalarına devir ve kullandırma amacıyla yani kişisel kullanım amacı
dışında uyuşturucu madde bulundurma ve aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait kişisel
verileri hukuka aykırı olarak kaydetme suçlarını işlediği kanaatine varılmıştır.

 
4-ŞÜPHELİ BURAK DÜZALAN HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
 
Soruşturmabaşlatılmasına esas alınan vetam metni iddianamenin başlangıç

bölümünde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Şube Müdürlüğüne 15.07.2009
günüintikal eden 7468 nolu E-mail İhbarında; Şüpheliler Alperen Erdoğan, Yakut Aksoy ve
Burak Düzalan’ın İstiklal Caddesi Yüzbaşılar Mahallesi Paksan Apartmanı No:40 D:6
Değirmendere adresini kullandıkları, bu evin uyuşturucu deposu olarak kullanıldığı,
uyuşturucuların buradan uyuşturucu isteyen teğmenlere pazarlandığı iddia olunmuştur.
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İhbar üzerine usülüne uygun hakim kararı doğrultusunda ŞüphelilerAlperen
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;

ŞüphelilerAlperen 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;

Girişe göre sağ tarafta salonda sağ tarafta bulunan aynalı komidinin alt
çekmecesinde;

-62 adet CD
-4 (dört) JCV videokaseti
-8 adet VHS videokaseti
-Üzerinde 2003 TC Fatih Atak AŞ. Şahinler şirketler grubu ibareli siyah renkli

içerisinde el yazılı not mevcut ajanda
-Arka kısmında 2006-2 genel kürtür dosyası Halil Can ekince ibareli siyah renkli

çeşitli gazete küpürleri bulunan dosya
Girişe göre sol tarafta mavi renkli koltuk takımının minderi altında
-Abdullah ÖCALAN ın “Diriliş Tamamlandı Sıra Kurtuluşta” isimli kitap ve

içerisinde Maxvell ibareli (1) adet DVD
Yine solan olarak kullanılan kısımda şüpheli Tarık Ayabakın’ın eşyalarının

bulunduğu yerden 1 adet Data traveler 2 GB 04183-322A00LF ibareli Kingston marka flash
bellek,

İkametin 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 Kubar olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ile 4
paket şeffaf çıtçıtlı poşetlerde toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ile 2 adet
şeffaf çıtçıtlı poşet içerisinde 3 adet olmak üzere toplam 6 adet beyaz renkli üzerinde
Mıtsıbushi ablemi bulunan EKSTACY hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu haplar.

Banyo bitişiğinde bulunan Alperen ERDOĞAN ‘ın kullandığı belirtilenyatak
odasında;

-Casper marka gri renkli PNA 503003135 seri nolu laptop ve adaptörü,
-Kıngston marka CN:116107-0469-313A01LF seri nolu 2 GB flash bellek,
Odada bulunan gardolabın üst orta kısmında valizlerin altında sarı renkli koli

bandına sarılı vaziyette zulalanmış olan paket içerisinde;
-6 adet çıtçıtlı poşet içerisinde kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu

maddeler,
-4 adet şeffaf poşet içerisinde toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde,
-1 adet çıtçıtlı şeffaf poşet içerisinde şampanya sarısı renkli 3 adet Captagon olduğu

değerlendirilen uyuşturucu hap aynı şekilde şeffaf kilitli poşet içerisinde aynı özelliklere sahip
2 adet captagon olduğu değerlendirilen toplam 5 adet captagon,

-2 adet şeffaf çıtçıtlı poşet içerisinde 3 adet, 1 adet şeffaf çıtçıtlı poşette 2 adet olmak
üzere toplam 8 beyaz renkli mıtsubıshı amblemi bulunan EKSTACY hap olduğu
değerlendirilen uyuşturucu hap,

Bilgisayar masası üzerinde
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-Nokıa 5300 model 352734/01/550370/0532158 seri nolu cep telefonu bataryası
telefon içerisinde 0007200373048 seri nolu muhabbet kart sim kart

-IPOT marka 5282465Q14P seri nolu 16 GB IPOT
Alperen ERDOĞAN’ ın odasının bitişiğinde bulunan Yakut AKSOY’ a ait yatak

odasında komidin üstünde
-27 Mayıs İlk Aşkımızdı isimli kitap
-Kitaplık rafında 1 adet 64 ile numaralandırdığımız CURSOR marka CD
-Kitaplık arkasında 65 numara ile numaralandırdığımız üstünde VERBATİM ibareli

DVD,
- B i l g i s a y a r  m a s a s ı  ü z e r i n d e  f u j i t s u  s ı m e n s  m a r k a  g r i  r e n k l i

914B301013538085FEK00A seri nolu laptop bilgisayar ve adaptörü
Burak DÜZALAN ın yatak odasında yatak üstünde;
-Parckart Bell marka 116973920136 seri nolu laptop ve adaptörü
Kütüphanenin en alt rafında
-IBM marka 55907AG/203 seri nolu laptop
-Nokia 1200 model 358056/01/141290/5 Imeı nolu cep telefonu ve bataryası
-Scandisk ibareli BH0806KYPB seri nolu flash bellek
-1724600704969010 numaralı üzerinde AT8T/WORLDWİDE yazılı yeşil renkli

telefon kartı
-Kütüphanenin üzerinde Babam Çatlı isimli kitap
-1 adet siyah renkli üzerinde Maxell yazılı 2HD disket
 Burak DÜZALAN ın odasındaki yatağın altında 66, 67, 81 numaralı CD
Yakut AKSOY a ait odadaki kütüphanede 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,

79, 80 numaralı CD
-Üzerinde DIOVAN-CO-DIOVAN-NOVARTIS ibareli küçük beyaz renkli not

defteri
-9264630820365A7879 telsim ve 8990286031212844658912K (0506 410 42 14)

seri nolu Avea marka 2 adet sim kart elde edilmiştir.
Ayrıca adresinde yapılan aramada ele geçen; Nokıa marka 5300 model

(IMEI:352734/01/553170/80532158) seri nolu cep telefonu incelenmek üzere istanbul
Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünde telefon içerisinden Nokıa SDSDQ-2560629301908S
seri nolu 256 MB hafıza kartı çıktığıtespit edilmiştir. Tanzim edilen tutanak dosya içerisine
konulmuştur.

Dosyada mevcut 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 şüpheliler ALPEREN ERDOĞAN, TARIK
AYABAKAN, .BURAK DÜZALAN ve YAKUT AKSOY tarafından kullanılan ikametgahta
ele geçenve arama tutanağında cins ve miktarları yazılı uyuşturucu maddelerin Amfetamin
etken maddesini içeren tabletleri ve esrar elde edilmesinde kullanılan Hint keneviri bitki
parçaları olduğu anlaşılmaktadır.

Şüpheli Burak DÜZALAN 23/07/2009 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca
alınan savunmasında; “Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Deniz Teğmen
olarak görev yaptığını, İstiklal Cad. Yüzbaşılar Mah Paksan Apt. No:40 D:6 Değirmendere /
Kocaeli adresinde Alperen ERDOĞAN, Yakup AKSOY ile birlikte kaldığını, yanlarında
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geçiçi olarak Tarık AYABAKAN’ ın kaldığını, Tarık AYABAKAN yanlarında yaklaşık bir
buçuk aydan beri kaldığını, 7 Ağustosta yanlarından ayrılacağını, Tarık AYABAKAN’ ın
Karamürselde kendileriyle birlikte kurs gördüğünü, Marmaris’ e tayinin çıktığını, evlerinde
aramanın yapıldığı gün İzmir’ e ailesinin yanına gittiğini, herhangi bir örgütle ilgi ve
alakasının olmadığını, uyuşturucu madde kullanmadığını, gerekirse bu konuda test yaptırmaya
hazır olduğunu, evde bulunduğu belirtilen uyuşturuculardan kesinlikle haberinin olmadığını,
flash belleğinin scandick marka olduğunu, arkasında tükenmez kalem ile arkasında Burak
yazdığını hatırladığını, Kingston marka flash diskin arkadaşı Alperen ERDOĞAN' a ait
olduğunu,eve döndüğünde yapılan aramada iki adet laptop ile bir adet flash belleğinin ( bu
flash belleğin sandick marka 4 gb lık flash bellek olduğunu) sayısını bilmediği miktarda CD’
lerinin alındığını gördüğünü, kendisine ait olup alınan flash bellektetamamıyla mesleki eğitim
ile ilgili ders notları bulunduğunu, CD’ lerde yine mesleki konularla ilgili flash diskten
aktardığı bilgiler bulunduğunu, silinmesin diye CD lere aktardığını, ayrica müzik CD lerinin
bulunduğunu, tek amacı kursu başarı ile bitirerek derslerinde başarılı olmak istediğini,
teğmenler arasında yasadışı bir oluşuma ve örgütlenmeye tanık olmadığını, herhangi bir terör
örgütü ile bir ilgisinin olmadığını, subay ve astsubaylarin siyasi görüş düşünce ve çeşitli
alışkanlıklarına göre fişlenmelerinden hiç bir şekilde haberinin olmadığını, Faruk AKIN ve
Sinan Efe NOYAN sınıf arkadaşı olmaları nedeniyle tanıdığını, kendileriyle özel bir
ilişkisinin olmadığını, evlerinde patlayıcı yakalandığını basından duyduğunu, CD’ leri içinde
siyasi ve örgütsel içerekli ve porno içerikli herhangi bir CD’ nin olmadığını, aynı zamanda
kendisinde DVD bulunmadığını hatırladığını, PANZEHIR isimli bir belgeyi ilk defa burada
duyduğunu,Ali TATAR'ıDeniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinden hatırladığını, orada görevli
Plan Program Subayı olduğunu hatırladığını, kendisiylediyaloğu ve herhangi bir ilişkisinin
olmadığını, Haydar KESKİNve Güner KESKİN isimli şahısları tanımadığını, Orhan
YILMAZKAYA isimli döküman hakkında harhangi bir bilgisinin olmadığını, Görevlendirme
isimli bir belgeyi görmediğini, içeriğini bilmediğini, Orhan YÜCEL,...KOCAKAFA , Fatih
KOCA , Altunay ŞAHİN, Cem ŞİMŞEK, Recai ALKANisimlerini duymadığı, Levent
GÖRGEÇ isimli şahıs deniz lisesinden coğrafya hocası olabileceğini, Erol ERSAN’ ı
hatırlamadığını,Erol ERSAN, Cem GÜRDENİZ, Gamze KONA’ yı tanımadığını, Sezgin
DEMİRELile Ülkü ÖZTÜRK’ ün sınıf arkadaşı olduğunu,Ilker YUNUS, Barış Fedai
GÜMÜŞ, Murat BAKIR, Kerem CAN, Emre SEZENisimli şahıslarıtanımadığını, hatırladığı
kadarıyla Tarkan DANIŞ harp okulunda Seyir isimli derse girdiğini, ancak bu konuda da
yanılmış olabileceğini, 2008-2009 faaliyet raporu başlıklı belgede teğmenlerin bir alt devresi
olduğunu, ancak belgenin ne amaçla hazırlandığını ne anlam ifade ettiğini bilmediğini,
belgenin son sayfasında belirtilen Ülkü ÖZTÜRK, Sezgin DEMİREL, Faruk AKIN ve Koray
KEMİKSİZ ‘insınıf arkadaşları olduğunu, teğmenlerin kaldığı evleri gösteren listenin ne
amaçla hazırlandığı hususunda hiçbir bilgisinin olmadığını, daha önce böyle bir belge
görmediğini, isminin Burak DÜZALAN olduğunu, kendisine Ulaş diye kimsenin hitap
etmediğini, Teğmenler arasında mesleki ilişkiler dışında örgütsel hiçbir toplantı
yapılmadığını, daha doğrusu mesleki konularda bile birlikte değil bireysel çalışıldığını, Fatih
GÖKTAŞ ve Burak AMAÇ isimli şahısları tanımadığını, SAMET ET isimli bir işyeri
hakkında bilgisinin olmadığını, nerede olduğunu bilmediğini, uyuşturucu temin etmediğini,
evde bulunduğu belirtilen uyuşturuculardan da kesinlikle haberinin olmadığını, ayrıca
SELENA isimli bir eczane ismi duymadığını, 16/07/2009 Perşembe günü saat 15:30 da
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otobüse binerek ailesini ziyaret için İzmir’e gittiğini, yanında da sınıf arkadaşı Ersin BİÇER’
in bulunduğunu, normalde pazartesi günü mesaiye başlayacağını, ancak ev arkadaşının
gözaltına alındığını ve böyle bir olay olduğunu duyunca bölük komutanının kendisine
ulaştığını, kendisiyle kısa bir sohbetten sonraAlperen ve Yakut’ a ulaşamadığını söylediğini,
telefonlarımı değişti dediğini, daha sonra babası ve eniştesi ile birlikte şahsi arabalarıyla
Karamürsel’ e geldiğini, burası eğitim aldığı yer olduğunu, Bölük Komutanının kendisini
önce Merkez Komutanlığına gönderdiğini, normal mesaisine devam ettiğini, çağrıldığını
duyunca da Merkez Komutanlığına teslim olduğunu” beyan etmiştir.

Şüpheli Burak DÜZALAN23/07/2009 tarihinde İstanbul 11 Ağır Ceza
Mahkeemisinde vermiş olduğu sorgu ifadesinde “Hiç bir silahlı terör örgütü üyesi olmadığını,
Deniz teğmeni olarak görev yaptığını, Değirmendere’ de aynı sınıfta olduğu teğmen
arkadaşları Alperen ERDOĞAN ve Yakup AKSOY ile birlikte evde kaldığını, zaman zaman
da Tarık AYABAKAN isimli arkadaşının kendileriyle kaldığını, kaldığı evde bulunduğu
belirtilen hiçbir örgütsel dokümanla, uyuşturucuyla ve fişleme olarak tabir edilebilecek olan
dokümanlarla ilgisinin olmadığını, bu evde kendisine ait olan iki adet laptop, bir adet scandisk
marka 4 GB flash bellek ve sayısını tam hatırlayamadığı CD'lerin ve üzerinde sim kart takılı
bulunmayan cep telefonu makinesini kendisinin evde bulunmadığı bir sırada yapılan aramada
alındığını, bunların dışında evde kendisine ait hiçbir şeyin olmadığını, kendisine ait bu eşyalar
ve bilgisayar flash bellek ve CD'lerde de herhangi bir suç unsuru doküman ele geçmediğini,
bulunduğu sınıfta ve bir alt sınıfta bulunan teğmen arkadaşlarının büyük bir kısmı ile ilgili
bilgiler yazıldığını, dolayısı ile kendisinin de bu fişlemenin mağduru olduğunu, bu
dokümanlarda bahsedilen kimselerden birçoğunun ismini hiç duymadığını, sadece sınıf
arkadaşları olan Ülkü ÖZTÜRK, Sezgin DEMİREL, Faruk AKIN ve Koray KEMİKSİZ
isimli şahısları tanıdığını” beyan etmiştir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan ”Evler ve Görevler” başlıklı world belgesinde Karargah Evleri yapılanması
kapsamında hangi görevlinin hangi evde kalacağına dair listenin bulunduğu tesbit edilmiş
olup, bu listede şüphelinin “ 2.PAKSAN” olarak kodlandırılan İstiklal Caddesi Yüzbaşılar
Mahallesi Paksan Apartmanı Daire 6 Değirmendereadresinde bulunan evde Alperen
ERDOĞAN’ la kalacağının belirtildiği, şüphelinin belgede “Burak DÜZALAN (ULAŞ)”
şeklinde adının geçtiği anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “ÜLKÜDEN GELEN” isimli
e x c e l  b e l g e s i n d e ;  6 1  k i ş i n i n  a d  v e  s o y a d l a r ı y l a  a d  s o y a d  h a n e s i n i n
karışısında;”....referansı”,“Milliyetçi çevreden”, ”Tanrı inancının olmadığı”, ”Ulusalcı
düşüncede Olduğu”, ”Babası ve kendisi Rotary ile alakalı”, ”Hizbul Tahrir-İsmail Yıldız
referansı”, ”uyuşturucu kullanır”, ”Şıh”, ”Alevi kız arkadaşının çektiği özel görüntüleri
arkadaşlarına izlettirdiği, Devamlı kadınlarla ilişkiye girdiği, Yabancı uyruklu kadırlarla
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ilişkiye girdiği görüntülerinin bizde mevcut olduğu, istediğimizi yaptığı, postacılarımızdan
biri olduğu”, ”Hristiyan”, ”Kadın için her şeyi yapar”, ”Rum olduğu”, ”Allah’a inanmadığı”,
”Eşcinsel olduğunu bildiğimizi biliyor, istediğimizi yapar.”, ”Uyuşturucu kullanır”,
”Gönderdiğimiz kadınlar sayesinde istediğimiz seviyeye getirdiğimiz”, ”PKK”, ”Arkadaşlar
getirip, götüremediler, peşine taktığımız Üniversiteli kız istediklerimizi işliyor”, ”Ermeni”,
”Kalamışta Kominist bir külübe üye...”, ”Dindar”, ”İrticayı desteklediği...”, ”Her ortamda
islamı savunduğu...”, ”Ailesinin İrticacı olduğu....”, ”Dini terimler ve dualar kullanıyor. Orucu
tam tuttuğu”, ”Peşine taktığımız kızı hamile bıraktı. Bebeği aldırdık. Kullandığı evin adresi.....
Bizle konuştuğu telefonu saklamasını söyledik." Şeklinde şahsi durumları, alışkanlıkları,
cinsel eğilimleri, dini ve mezhebi görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının
yazıldığı tesbit edilmiş olup, sözkonusu belgede şüpheli Burak DÜZALAN la ilgili olarak “
gönderdiğimiz kadınlara sayesinde istediğimiz seviyeye getirdiğimiz” şeklinde değerlendirme
notununu bulunduğu tesbit edilmiştir.

Dosyada mevcut Adalet Bakanlığı 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.

Soruşturma başlatılmasına esas alınan ihbar mektubu, soruşturma kapsamında
yapılan arama, el koyma ve zapt etme tutanakları, ekspertiz raporları, inceleme tutanakları,
Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; “Evler
ve Görevler” ve “ÜLKÜDEN GELEN” isimli belge içerikleri ve tüm dosya kapsamına göre
şüpheli Burak DÜZALAN’ın silahlı terör örgütü niteliğindeki Ergenekon örgütü içinde
yeralan Karargah Evleri yapılanmasında yer aldığı, örgütçe tesbit olunan evde kaldığı,
soruşturma kapsamındaşüphelinin ikamet ettiği evde yapılan aramada cins ve miktarı
belirtilen uyuşturucu madde niteliğindeki maddeler ile kişilerin siyası, felsefi dini görüşlerine,
ırki kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına ve sağlık bilgilerine dair bilgilerin
hukuka ayrıkı şekilde kaydedildiğine dair belgelerin ele geçirildiği, “Evler ve Görevler”
başlıklı belge içeriğine göreşüphelinin örgütsel faaliyetlerinde “Ulaş “kod ismini kullandığı
şüphelinin eyleminin kül halinde terör örgütüne üye olmak, kişisel kullanım amacı dışında
uyuşturucu madde bulundurmak,aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait  kişisel verileri
hukuka aykırışekilde kaydetmek suçlarını oluşturduğu kanaatine varılmıştır.

 
5 - Ş Ü P H E L İ  Y A K U T  A K S O Y  H A K K I N D A K İ  D E L İ L L E R  V E

DEĞERLENDİRME:
 
Soruşturmabaşlatılmasına esas alınan vetam metni iddianamenin başlangıç

bölümünde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Şube Müdürlüğüne 15.07.2009
günüintikal eden 7468 nolu E-mail İhbarında; Şüpheliler Alperen Erdoğan, Yakut Aksoy ve
Burak Düzalan’ın İstiklal Caddesi Yüzbaşılar Mahallesi Paksan Apartmanı No:40 D:6
Değirmendere adresini kullandıkları, bu evin uyuşturucu deposu olarak kullanıldığı,
uyuşturucuların buradan uyuşturucu isteyen teğmenlere pazarlandığı iddia olunmuştur.
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İhbar üzerine usülüne uygun hakim kararı doğrultusunda ŞüphelilerAlperen
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;

ŞüphelilerAlperen 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;

Girişe göre sağ tarafta salonda sağ tarafta bulunan aynalı komidinin alt
çekmecesinde;

-62 adet CD
-4 (dört) JCV videokaseti
-8 adet VHS videokaseti
-Üzerinde 2003 TC Fatih Atak AŞ. Şahinler şirketler grubu ibareli siyah renkli

içerisinde el yazılı not mevcut ajanda
-Arka kısmında 2006-2 genel kürtür dosyası Halil Can ekince ibareli siyah renkli

çeşitli gazete küpürleri bulunan dosya
Girişe göre sol tarafta mavi renkli koltuk takımının minderi altında
-Abdullah ÖCALAN ın “Diriliş Tamamlandı Sıra Kurtuluşta” isimli kitap ve

içerisinde Maxvell ibareli (1) adet DVD
Yine solan olarak kullanılan kısımda şüpheli Tarık Ayabakın’ın eşyalarının

bulunduğu yerden 1 adet Data traveler 2 GB 04183-322A00LF ibareli Kingston marka flash
bellek,

İkametin 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 Kubar olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ile 4
paket şeffaf çıtçıtlı poşetlerde toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ile 2 adet
şeffaf çıtçıtlı poşet içerisinde 3 adet olmak üzere toplam 6 adet beyaz renkli üzerinde
Mıtsıbushi ablemi bulunan EKSTACY hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu haplar.

Banyo bitişiğinde bulunan Alperen ERDOĞAN ‘ın kullandığı belirtilenyatak
odasında;

-Casper marka gri renkli PNA 503003135 seri nolu laptop ve adaptörü,
-Kıngston marka CN:116107-0469-313A01LF seri nolu 2 GB flash bellek,
Odada bulunan gardolabın üst orta kısmında valizlerin altında sarı renkli koli

bandına sarılı vaziyette zulalanmış olan paket içerisinde;
-6 adet çıtçıtlı poşet içerisinde kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu

maddeler,
-4 adet şeffaf poşet içerisinde toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde,
-1 adet çıtçıtlı şeffaf poşet içerisinde şampanya sarısı renkli 3 adet Captagon olduğu

değerlendirilen uyuşturucu hap aynı şekilde şeffaf kilitli poşet içerisinde aynı özelliklere sahip
2 adet captagon olduğu değerlendirilen toplam 5 adet captagon,

-2 adet şeffaf çıtçıtlı poşet içerisinde 3 adet, 1 adet şeffaf çıtçıtlı poşette 2 adet olmak
üzere toplam 8 beyaz renkli mıtsubıshı amblemi bulunan EKSTACY hap olduğu
değerlendirilen uyuşturucu hap,

Bilgisayar masası üzerinde
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-Nokıa 5300 model 352734/01/550370/0532158 seri nolu cep telefonu bataryası
telefon içerisinde 0007200373048 seri nolu muhabbet kart sim kart

-IPOT marka 5282465Q14P seri nolu 16 GB IPOT
Alperen ERDOĞAN’ ın odasının bitişiğinde bulunan Yakut AKSOY’ a ait yatak

odasında komidin üstünde
-27 Mayıs İlk Aşkımızdı isimli kitap
-Kitaplık rafında 1 adet 64 ile numaralandırdığımız CURSOR marka CD
-Kitaplık arkasında 65 numara ile numaralandırdığımız üstünde VERBATİM ibareli

DVD,
- B i l g i s a y a r  m a s a s ı  ü z e r i n d e  f u j i t s u  s ı m e n s  m a r k a  g r i  r e n k l i

914B301013538085FEK00A seri nolu laptop bilgisayar ve adaptörü
Burak DÜZALAN ın yatak odasında yatak üstünde;
-Parckart Bell marka 116973920136 seri nolu laptop ve adaptörü
Kütüphanenin en alt rafında
-IBM marka 55907AG/203 seri nolu laptop
-Nokia 1200 model 358056/01/141290/5 Imeı nolu cep telefonu ve bataryası
-Scandisk ibareli BH0806KYPB seri nolu flash bellek
-1724600704969010 numaralı üzerinde AT8T/WORLDWİDE yazılı yeşil renkli

telefon kartı
-Kütüphanenin üzerinde Babam Çatlı isimli kitap
-1 adet siyah renkli üzerinde Maxell yazılı 2HD disket
 Burak DÜZALAN ın odasındaki yatağın altında 66, 67, 81 numaralı CD
Yakut AKSOY a ait odadaki kütüphanede 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,

79, 80 numaralı CD
-Üzerinde DIOVAN-CO-DIOVAN-NOVARTIS ibareli küçük beyaz renkli not

defteri
-9264630820365A7879 telsim ve 8990286031212844658912K (0506 410 42 14)

seri nolu Avea marka 2 adet sim kart elde edilmiştir.
Ayrıca adresinde yapılan aramada ele geçen; Nokıa marka 5300 model

(IMEI:352734/01/553170/80532158) seri nolu cep telefonu incelenmek üzere istanbul
Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünde telefon içerisinden Nokıa SDSDQ-2560629301908S
seri nolu 256 MB hafıza kartı çıktığıtespit edilmiştir. Tanzim edilen tutanak dosya içerisine
konulmuştur.

Dosyada mevcut 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 şüpheliler ALPEREN ERDOĞAN, TARIK
AYABAKAN, .BURAK DÜZALAN ve YAKUT AKSOY tarafından kullanılan ikametgahta
ele geçenve arama tutanağında cins ve miktarları yazılı uyuşturucu maddelerin Amfetamin
etken maddesini içeren tabletleri ve esrar elde edilmesinde kullanılan Hint keneviri bitki
parçaları olduğu anlaşılmaktadır.

Şüpheli Yakut AKSOY 23/07/2009 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan
savunmasında; “Denizaltı Eğitim Komutanlığına bağlı olarak Gölcük’ te kursiyer subay Deniz
Teğmen olarak görev yapmakta olduğunu, İstiklal cad. Yüzbaşılar Mah. Paksan Apt. No:40
D:6 Değirmendere adresinde bir aydan beri kaldığını, genelde burada Burak DÜZALAN,



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 3. BÖLÜMÜDÜR

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

Alperen ERDOĞAN ve kendisinin kaldığını, Tarık AYABAKAN’ ın ise ara sıra gidip
geldiğini Tarık AYABAKAN’ ın Değirmendere’ de elektronik ile ilgili mesleki kursta
olduğunu, asıl atandığı görevinMarmaris' te bulunan Gaziantep fırkateyni olduğunu, Tarık
AYABAKAN’ ın ara sıra gelerek misafir olarak kaldığını, geldiğinde salonda bir yatakta
yattığını, bir odasının olmadığını, Tarık AYABAKAN dahil olmak üzere kendilerinin
bilgisayarlarının olduğunu, kendisinin debir tane laptop bilgisayarının olduğunu, ancak flash
diskinin olmadığını, evde arama yapıldığı esnada izinli olarak Çanakkale’ de bulunduğunu,
eve döndüğünde bilgisayarının ve 27 Mayıs Ilk Aşkımızdı isimli kitabının alındığını
gördüğünü, beş on tanede CD olduğunu, bilgisayarında mesleki ders notları ve şahsi
fotoğrafların mevcut olduğunu, kesinlikle örgütsel içerikli hiçbir belge ve dokümanın
olmadığını, illegal hiç bir yapıyla ilgisinin olmadığını, uyuşturucu maddelerin evin banyo
bölümünden ve Alperen’ in odasından çıktığını duyduğunu, uyuşturucu madde
kullanmadığını, uyuşturucu madde görmediğini, ev arkadaşlarının da kullandığını
görmediğini, flash diskinin olmadığını,Tarık 'ın Alperen' inve Burak' ın flash disklerinin
olduğunu bildiğini, ancak hangi flaş disk kime ait kesin bir bilgisinin olmadığını, evde
bulunduğu belirtilen bölücü resim içerikli kitaplardan bir bilgisinin olmadığını, kendisine
okunan örgütsel içerikli olduğu belirtilen not ve dökümanları ilk kez burada gördüğünü,
kesinlikle illegal bir faaliyetinin olmadığını, subay astsubayların siyasi görüş alışkanlığı ve
dini görüşlerine göre notlanmasına ilişkin gerekresim gerekse çizelge şeklindeki dökümanı ilk
kez burada gördüğünü, ne amaçla hazırlandığını kimler tarafından hazırlandığını bilmediğini,
adının karşısına yazılan "ŞIH" ibaresinin ne anlam taşıdığını bilmediğini, 2008-2009 faaliyet
raporu başlıklı belgedeki teğmen resimli teğmenlerin kendilerinden bir sonraki sene mezun
olan teğmenlere ait olduğunu, Henüz teğmen olmadıklarını, bu belgenin de kim tarafından ne
maksatlı olarak hazırlandığı konusunda hiç bir bilgisinin olmadığını, İş Kanunu arasına
sıkıştırılmış Toplantı Notları başlıklı belge hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını, dökümanda
bahsi  geçen Haydar KESKİN, Mehmet KİRACI ,Bülent  KAYNAR, Gülay
SANDIKÇIOĞLU, Gülay DEMİREL, Ahmet ÖZKAN isimli şahısları tanımadığını,
teğmenlerinkalacağı evlerle ilgili olduğu belirtilen döküman hakkında bilgisinin olmadığını,
kendisinin İstiklal Cad Yüzbaşılar Mah Paksan Apartmanında 6 nolu dairede bir aydan beri
kaldığını,burada Burak DÜZALAN ve Alper ERDOĞAN’ la kaldığını, ev arkadaşlarına
Burak ve Alper diye hitap ettiğini, Ulaş ve Deniz isimlerini kullanmadıklarını, ancak son
evine taşınmadan önce Merkez Prof. Muaammer AKSOYCaddesi Rakıcıoğlu 2 sitesi Park
Apartmanı No:82 Kat:4 Daire 10 Değirmendere adresindeteğmen Halit Mehmet ERGÜL ve
Tarık AYABAKAN’ ın kaldıklarını, Halit’in İstanbul’a, Tarık’ ın Marmarise tayin olduğunu,
kendisinin de Burak ile Alperen inyanına taşındığını, Halit Mehmet ERGÜL ün başka bir
isminin olmadığını, kendisine Serkan veya başka bir isimle hitap edilmediğini, örgütsel hiç bir
toplantıya katılmadığını, bu itibarla örgütsel toplantılarla ilgili hiç bir bilgiye sahip
olmadığını, Burak AMAÇ ve Fatih GÖKTAŞ isimli şahısları tanımadığını, ayrıca Selena
Eczanesi ve Samet Et isimli işyerleri hakkında bir bilgisinin olmadığını, Alper BOZIYIK,
Soner ÖZDAL ve Okan HACIFAZLIOĞLU isimlerini ilk defa duyduğunu, Ahmet
MAGDALA, Şinasi BULUT, Cüneyt TANDOĞAN, Aykut SOYTUTAN, Erhan ÖZSOY
Aytekin RENÇBER, Yetiş KOCADAĞ, S.S.TÜLEK isimli şahısları tanımadığını, kim
olduklarını bilmediğini” beyan etmiştir.

 Şüpheli Yakut AKSOY 23/07/2009 tarihinde İstanbul 11Ağır Ceza Mahkemesinde
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vermiş olduğu sorgu ifadesinde”Teğmen olarak Gölcük’ te kursiyer olduğunu ve
Değirmendere’ de teğmen olan arkadaşları Alperen ERDOĞAN ve Burak DÜZALAN ile
birlikte evde kaldıklarını, ayrıca misafir olarak zaman zaman Tarık AYABAKAN’ ın evde
kaldığını, yapılan aramada kendisine ait olan bir adet laptop bilgisayarın alındığını, kendisinin
flash diskinin olmadığını, evde bulunan flash disklerin kenidisine ait olmadığını, ayrıca evde
miktarını tam olarak hatırlayamadığı 5-10 tane kenidisine ait olan CD'ler olduğunu, evde
bulunduğu belirtilen yasadışı dökümanların kendisine ait olmadığını” beyan etmiştir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan ”Evler ve Görevler” başlıklı world belgesinde Karargah Evleri yapılanması
kapsamında hangi görevlinin hangi evde kalacağına dair listenin bulunduğu tesbit edilmiş
olup, bu listede şüphelinin “ 11.RAKICI” olarak kodlandırılan Merkez Prof. Muammer
AKSOY caddesi Rakıcıoğlu 2 Sitesi Park apartmanı No:82 K:4 D:10 Değirmendereadresinde
bulunan evdeHalit Mehmet ERGÜL ve Tarık AYABAKAN’ la birlikte kalacağının
belirtildiği, şüphelinin bu belgede “Tğm. Yakut AKSOY”şeklinde adının geçtiği
anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “ÜLKÜDEN GELEN” isimli
excel belgesinde; 61 kişinin ad ve soyadlarıyla ad soyad hanesinin karışısında;”....referansı”,
“Milliyetçi çevreden”, ”Tanrı inancının olmadığı”, ”Ulusalcı düşüncede Olduğu”, ”Babası ve
kendisi Rotary ile alakalı”, ”Hizbul Tahrir-İsmail Yıldız referansı”, ”uyuşturucu kullanır”,
”Şıh”, ”Alevi kız arkadaşının çektiği özel görüntüleri arkadaşlarına izlettirdiği, Devamlı
kadınlarla ilişkiye girdiği, Yabancı uyruklu kadırlarla ilişkiye girdiği görüntülerinin bizde
mevcut olduğu, istediğimizi yaptığı, postacılarımızdan biri olduğu”, ”Hristiyan”, ”Kadın için
her şeyi yapar”, ”Rum olduğu”, ”Allah’a inanmadığı”, ”Eşcinsel olduğunu bildiğimizi biliyor,
istediğimizi yapar.”, ”Uyuşturucu kullanır”, ”Gönderdiğimiz kadınlar sayesinde istediğimiz
seviyeye getirdiğimiz”, ”PKK”, ”Arkadaşlar getirip, götüremediler, peşine taktığımız
Üniversiteli kız istediklerimizi işliyor”, ”Ermeni”, "Kalamışta Kominist bir külübe üye...”,
”Dindar”, ”İrticayı desteklediği...”, ”Her ortamda islamı savunduğu...”, ”Ailesinin İrticacı
olduğu....”, ”Dini terimler ve dualar kullanıyor. Orucu tam tuttuğu”, ”Peşine taktığımız kızı
hamile bıraktı. Bebeği aldırdık. Kullandığı evin adresi..... Bizle konuştuğu telefonu
saklamasını söyledik. şeklinde şahsi durumları, alışkanlıkları, cinsel eğilimleri, dini ve
mezhebi görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının yazıldığı tesbit edilmiş
olup, sözkonusu belgede şüpheli Yakut AKSOY’la ilgili olarak “ YAKUT AKSOY ŞIH “
şeklindedeğerlendirme notununu bulunduğu tesbit edilmiştir.

Dosyada mevcut Adalet Bakanlığı 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.
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Soruşturma başlatılmasına esas alınan ihbar mektubu, soruşturma kapsamında
yapılan arama, el koyma ve zapt etme tutanakları, ekspertiz raporları, inceleme tutanakları,
Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; “Evler
ve Görevler” ve “ÜLKÜDEN GELEN” isimli belge içerikleri ve tüm dosya kapsamına göre
şüpheli Burak DÜZALAN’ı silahlı terör örgütü niteliğindeki Ergenekon örgütü içinde yeralan
Karargah Evleri yapılanmasında yer aldığı, örgütçe tesbit olunan evde kaldığı, soruşturma
kapsamındaşüphelinin ikamet ettiği evde yapılan aramada cins ve miktarı belirtilen
uyuşturucu madde niteliğindeki maddeler ile kişilerin siyası, felsefi dini görüşlerine, ırki
kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına ve sağlık bilgilerine dair bilgilerin hukuka
ayrıkı şekilde kaydedildiğine dair belgelerin ele geçirildiği, şüphelinin eyleminin kül halinde
terör örgütüne üye olmak, kişisel kullanım amacı dışında uyuşturucu madde bulundurmak,
aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırışekilde kaydetmek
suçlarını oluşturduğu kanaatine varılmıştır.

 
6-ŞÜPHELİ TARIK AYABAKAN HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
 
Suç ihbar mektubunda şüpheli Tarık Ayabakın’ında kullanmakta olduğu adresin

uyuşturucu madde deposu olarak kullanıldığı ihbar edildiğinden usulüne uygun hakim kararı
doğrultusunda, ŞüphelilerAlperen 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;

Girişe göre sağ tarafta salonda sağ tarafta bulunan aynalı komidinin alt
çekmecesinde;

-62 adet CD
-4 (dört) JCV videokaseti
-8 adet VHS videokaseti
-Üzerinde 2003 TC Fatih Atak AŞ. Şahinler şirketler grubu ibareli siyah renkli

içerisinde el yazılı not mevcut ajanda
-Arka kısmında 2006-2 genel kürtür dosyası Halil Can ekince ibareli siyah renkli

çeşitli gazete küpürleri bulunan dosya
Girişe göre sol tarafta mavi renkli koltuk takımının minderi altında
-Abdullah ÖCALAN ın “Diriliş Tamamlandı Sıra Kurtuluşta” isimli kitap ve

içerisinde Maxvell ibareli (1) adet DVD
Yine solan olarak kullanılan kısımda şüpheli Tarık Ayabakın’ın eşyalarının

bulunduğu yerde 1 adet Data traveler 2 GB 04183-322A00LF ibareli Kingston marka flash
bellek,

İkametin 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 Kubar olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ile 4
paket şeffaf çıtçıtlı poşetlerde toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ile 2 adet
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şeffaf çıtçıtlı poşet içerisinde 3 adet olmak üzere toplam 6 adet beyaz renkli üzerinde
Mıtsıbushi ablemi bulunan EKSTACY hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu haplar.

Banyo bitişiğinde bulunan Alperen ERDOĞAN ‘ın kullandığı belirtilenyatak
odasında;

-Casper marka gri renkli PNA 503003135 seri nolu laptop ve adaptörü,
-Kıngston marka CN:116107-0469-313A01LF seri nolu 2 GB flash bellek,
Odada bulunan gardolabın üst orta kısmında valizlerin altında sarı renkli koli

bandına sarılı vaziyette zulalanmış olan paket içerisinde;
-6 adet çıtçıtlı poşet içerisinde kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu

maddeler,
-4 adet şeffaf poşet içerisinde toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde,
-1 adet çıtçıtlı şeffaf poşet içerisinde şampanya sarısı renkli 3 adet Captagon olduğu

değerlendirilen uyuşturucu hap aynı şekilde şeffaf kilitli poşet içerisinde aynı özelliklere sahip
2 adet captagon olduğu değerlendirilen toplam 5 adet captagon,

-2 adet şeffaf çıtçıtlı poşet içerisinde 3 adet, 1 adet şeffaf çıtçıtlı poşette 2 adet olmak
üzere toplam 8 beyaz renkli mıtsubıshı amblemi bulunan EKSTACY hap olduğu
değerlendirilen uyuşturucu hap,

Bilgisayar masası üzerinde ;
-Nokıa 5300 model 352734/01/550370/0532158 seri nolu cep telefonu bataryası

telefon içerisinde 0007200373048 seri nolu muhabbet kart sim kart
-IPOT marka 5282465Q14P seri nolu 16 GB IPOT
Alperen ERDOĞAN’ ın odasının bitişiğinde bulunan Yakut AKSOY’ a ait yatak

odasında komidin üstünde
-27 Mayıs İlk Aşkımızdı isimli kitap
-Kitaplık rafında 1 adet 64 ile numaralandırdığımız CURSOR marka CD
-Kitaplık arkasında 65 numara ile numaralandırdığımız üstünde VERBATİM ibareli

DVD,
- B i l g i s a y a r  m a s a s ı  ü z e r i n d e  f u j i t s u  s ı m e n s  m a r k a  g r i  r e n k l i

914B301013538085FEK00A seri nolu laptop bilgisayar ve adaptörü
Burak DÜZALAN ın yatak odasında yatak üstünde;
-Parckart Bell marka 116973920136 seri nolu laptop ve adaptörü
Kütüphanenin en alt rafında
-IBM marka 55907AG/203 seri nolu laptop
-Nokia 1200 model 358056/01/141290/5 Imeı nolu cep telefonu ve bataryası
-Scandisk ibareli BH0806KYPB seri nolu flash bellek
-1724600704969010 numaralı üzerinde AT8T/WORLDWİDE yazılı yeşil renkli

telefon kartı
-Kütüphanenin üzerinde Babam Çatlı isimli kitap
-1 adet siyah renkli üzerinde Maxell yazılı 2HD disket
Burak DÜZALAN ın odasındaki yatağın altında 66, 67, 81 numaralı CD
Yakut AKSOY a ait odadaki kütüphanede 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,

79, 80 numaralı CD
-Üzerinde DIOVAN-CO-DIOVAN-NOVARTIS ibareli küçük beyaz renkli not

defteri
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-9264630820365A7879 telsim ve 8990286031212844658912K (0506 410 42 14)
seri nolu Avea marka 2 adet sim kart elde edilmiştir.

Ayrıca adresinde yapılan aramada ele geçen; Nokıa marka 5300 model
(IMEI:352734/01/553170/80532158) seri nolu cep telefonu incelenmek üzere istanbul
Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünde telefon içerisinden Nokıa SDSDQ-2560629301908S
seri nolu 256 MB hafıza kartı çıktığı tespit edilmiştir. Tanzim edilen tutanak dosya içerisine
konulmuştur.

Dosyada mevcut 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 şüpheliler ALPEREN ERDOĞAN, TARIK
AYABAKAN, .BURAK DÜZALAN ve YAKUT AKSOY tarafından kullanılan ikametgahta
ele geçenve arama tutanağında cins ve miktarları yazılı uyuşturucu maddelerin Amfetamin
etken maddesini içeren tabletleri ve esrar elde edilmesinde kullanılan Hint keneviri bitki
parçaları olduğu anlaşılmaktadır.

Şüpheli Tarık AYABAKAN 28/07/2009 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca
alınan savunmasında; “ Karamürsel Eğitim Merkez Komutanlığında Deniz Teğmen olarak
görev yapmakta olduğunu, daha öncemeslektaşları Halit Mehmet ERGÜL ve Yakut AKSOY
ileDeğirmendere’ de Rakıcıoğlu Apartmanında kaldığını, H.Mehmet ERGÜL’ ün tayini
İstanbul’ a çıkıncakendisinin o arada sözlendiğini, evi boşaltmaya karar verdiklerini, arkadaşı
Yakut AKSOY’ un, Alperen ERDOĞAN’ ın bulunduğu eve geçtiğini, kursunun bitmesine 6
hafta kaldığını, Rakıcıoğlu Apartmanındaki evin kirasının çok yüksek olduğunu, onun üzerine
Yakut AKSOY, Burak ve Alperen ile görüşmesini söylediğini, daha sonra Burak DÜZALAN’
la görüştüğü, Burak DÜZALAN’ a kendisi için mahsuru olmadığını, salonda kalabileceğini
söylediğini, Alperen ile de görüştüğünü, Alperen’ de kendisine salonda bir çekyatlarının
olduğunu orada kalabilirsin dediğini, bunun üzerine giyim kıyafetlerini ve üniformasından
ibaret eşyalarını salonda kendi yatağının yanına bıraktığını, bu eve 15 Haziranda taşındığı, 27
Haziranda sözlendiğini, bu arada eksiklerini tamamlamak için devamlı İzmit’e gidip geldiğini,
hafta sonunda sözlüsü ve ailesiyle birlikte yine ihtiyaçlarını karışılamak için yine İstanbul’a
gidip geldiklerini, kendisinin evde CD, DVD, kitap, bilgisayar gibi hiç bir eşyasının
olmadığını, sadece giyim eşyalarının bulunduğunu, bunlarında salonda yatmakta olduğu
çekyatın yanında çanta ve hurçlar içinde durduğunu,arama yapıldığı zamanda İstanbul’da
ailesinin yanında olduğunu, kendisine ait bir flash diskin arama yapılan adreste bulunduğunun
kesinlikle doğru olmadığını, uyuşturucu kullanmadığını, arama sonucu ele geçirildiği
belirtilen uyuşturuculardan haberinin olmadığını, evde uyuşturucu kullanıldığını ve kullanıda
görmediğini, zaten bu evde çok vakit geçirmediğini, 27 Hazirandan sonra ablasının yıllık izine
ayrıldığını, Değirmendereye geldiğini, Değirmenderede olansözlüsü Özgül KARABUDAK’
ın yanında kaldığını, kendisinin ona vakit ayıramadığını, bu nedenle evde uyuşturucu madde
kullanılıp kullanılmadığını, yakalandığı belirtilen uyuşturucuların kime ait olduğunu
bilmediğini, evde bölücü içerikli herhangi bir kitap görmediğini, ayrıca evde ele geçirilen
flash diskte bulunduğu belirtilen "Başkanımızdan- Doğu PERİNÇEKbaşkanımızın emirleri,
devrimci karargah 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolubildirileri, HPG Ana Karargah Komutanliğina, HPG
Ana Karargah Komutanlığı Açıklaması, Türkiyeli Bir Devrimciden Türkiye Devrimci
HareketineSiper Yoldaşliğina Çağri, Zap Seferinin Korku Sefaleti, Paşam Biliyoruz Bu Hitabı
Sevmiyoruz, Ergenekon Analiz Yeni Yapılanma Yönetim Ve Geliştirme Projesi, Devran
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Öztoprak Ad Soyadıyla Başlıyan İsim Listesi, Barbaros Bahadır Zengin Ad Soyadıyla
Başlayan İsim Listesi, Abdullah ÖCALAN’a ait fotoğraf,Kuleli Askeri Lisesinde Strateji
Külübü Kurulu şeklinde başlayan döküman, Doruk Özdemir Ad Soyadıyla Başlayan Belge,
Her Türlü İmhaci Ve Gerici Saldiriyi Boşa Çıkaralim ibaresiyle Başlayan Belge, Tüm
Yoldaşlara" başlığıyla başlayan belgeleri burada ilk defa gördüğünü, ne anlam ifade ettiklerini
bilmediğini, kesinlikle bu belgelerin kendisine ait olmadığını, belirttiği gibi arama yapılan
evde flash belleğinin kalmadığını, flash belleğini alarak istanbula götürdüğünü, kendisine
gösterilen bir kısım teğmenlerin siyasi ve dini görüşlerine göre listelendiği Onur Ufuk
KAPICI ile başlayan belgeyi ilk defa burada gördüğünü, burada bahsi geçen teğmenlerin
kendisiyle aynı dönem olduklarını, bu belgenin ne amaçla ve kim tarafından hazırlandığını
bilmediğini, yine kendisine gösterilen 2008-2009 Faaliyet Raporu Başlıklı bir kısım
teğmenlerin fotoğraflarının bulunduğu belgeyi de ilk kez gördüğünü, bu şahısların
kendilerinin alt devreleri olduğunu,bu belgenin ne amaçla hazırlandığını bilemediğini, yine
belgenin sonundaki Ülkü ÖZTÜRK, Sezgin DEMİREL, Faruk AKIN, Koray KEMİKSİZ
isimlerinin bu belgedeneden yer aldığı konusunda hiç bir bilgisinin olmadığını, şahısların
kendileriyle dönem arkadaşları olduklarını, aynı dönem mezunu olduklarını, İş Kanunu içinde
bulunduğu belirtilen örgütselnotla ilgili herhangi bir ilgisinin olmadığını, böyle bir notu ilk
kez gördüğü, yine bir kısım teğmenlerin kaldığı evler , bu evlerde kalan şahısların listelerin
bulunduğu belgeyi de ilk defa gördüğünü, daha önce belirttiği gibi bir süre arkadaşları H.
Mehmet ERGÜL ve Yakut AKSOY ile Rakıcıoğlu sitesi isimli apartmanda kaldığının doğru
olduğunu, Halit Mehmet ERGÜL ile kaldığında kendisine Halit ismiyle hitap ettiğini, Serkan
diye hitap edildiğini hiç duymadığını, "Başkandan gelen emirler doğrultusunda yapılan
görevlendirmeler isimli belgeyi LOBI başlıklı belgeyi, Düşen Bir Devrim Şehidinin Ardından
başlıklı belgeyi, Süreç Yönetimi başlıklı belgeyi, Karamürsel Eğitim Merkezi 2009-2010
Kursiyerleri Için Evlerde Kalacak Şahısların Belirlenmesi " başlıklı belgeyi ve diğer
belgeleriilk defa gördüğünü, herhangi bir örgütle yasa dışı oluşumla hiçbir ilgisinin ve
irtibatının olmadığını, Sinan Efe NOYAN, Faruk AKIN,Yiğithan GÖKSU, Barbaros
MERCAN aynı dönem mezunu olduklarını, bunlarında teğmen olduklarını, Sinan Efe
NOYAN ve Faruk AKIN’ ın kaldığı evde patlayıcı madde çıktığını basından duyduğunu,
merkez komutanlığı ile savcılığa getirilmek üzere alındığındakendisine söylediklerini, bu
konu ile ilgili hiç bir bilgisinin olmadığını, bu şahısların kaldığı eve gidip gelmediğini, nerede
kaldıklarını dahi bilmediğini, bu olayla ilgisinin olmadığını, müstehcen içerikli CD ve
dökümanın da olmadığını, bahsettiği gibi arama yapılan evde sadece elbiselerinin olduğunu,
günlük üniformalarının olduğunu, bunun dışında kitap, CD, döküman, bilgisayar, flash disk
ve başkaca hiçbir dijital malzemesinin olmadığını,” beyan etmiştir.

  Şüpheli Tarık AYABAKAN 28/07/2009 tarihinde İstanbul 13 Ağır Ceza
Mahkemesi’nce alınan sorgu ifadesinde; “Deniz Teğmeni olarak çalıştığını, mezun olduktan
bir süre sonra aynı dönem mezun olan Halit Mehmet ve Yakup Aksoy ile birlikte
Değirmedere’de Rakıcıoğlu’da kalmaya başladıklarını, yaklaşık 6 ay bu şekilde kaldığını,
Halit’in İstanbul’ a tayininin çıkması üzerine Yakup, Alperen ve Burak’ın kaldığı eve
taşındığını, Alperen ve Burak evlerinde misafir olarak kalmasına müsaade ettiklerini, toplam
6 hafta kalacağını, görev yerinin Marmaris olduğunu,7 Ağustos’ta ilişiğimi keseceğini, 15
Haziran 2009 tarihinden itibaren Yakup, Alperen ve Burak’la birlikte kalmaya başladıklarını,
17.07.2009 tarihinde babasının oturduğu İstanbul Küçükçekmece köyündeki eve gittiğini,
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Paksan apartmanında kaldığı dairede salon kısmında kaldığını evin başka bir yerinde
kendisine ait eşya olmadığını, kenidsinin flash belleğinin mor renkli Kingston marka
olduğunu, kendisinin 17.07.2009 tarihinde İstanbul’a gelirken yanına aldığını,halen de flaşh
belleğin İstanbul’da olduğunu, Levent BEKTAŞ,Mücahit ERAKYOL isimli kişileri
tanımadığını, Burak ile Alperen’le kaldığım evi kimin tuttuğunu ve kirayı kimin ödediğini
bilmediğini, Sinan’ı ve Faruk Akın’ı aynı dönem mezun oldukları için tanıdığını, bu kişilerin
kaldıkları evi bilmediğini” beyan etmiştir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan ”Evler ve Görevler” başlıklı world belgesinde Karargah Evleri yapılanması
kapsamında hangi görevlinin hangi evde kalacağına dair listenin bulunduğu tesbit edilmiş
olup, bu listede şüphelinin “ 11.RAKICI” olarak kodlandırılan Merkez Prof. Muammer
AKSOY caddesi Rakıcıoğlu 2 Sitesi Park apartmanı No:82 K:4 D:10 Değirmendereadresinde
bulunan evdeHalit Mehmet ERGÜL ve Yakut AKSOY’ la birlikte kalacağının belirtildiği,
şüphelinin bu belgede “Tğm. Tarık AYABAKAN”şeklinde adının geçtiği anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “ÜLKÜDEN GELEN” isimli
excel belgesinde; 61 kişinin ad ve soyadlarıyla ad soyad hanesinin karışısında;”....referansı”,
“Milliyetçi çevreden”, ”Tanrı inancının olmadığı”, ”Ulusalcı düşüncede Olduğu”, ”Babası ve
kendisi Rotary ile alakalı”, ”Hizbul Tahrir-İsmail Yıldız referansı”, ”uyuşturucu kullanır”,
”Şıh”, ”Alevi kız arkadaşının çektiği özel görüntüleri arkadaşlarına izlettirdiği, Devamlı
kadınlarla ilişkiye girdiği, Yabancı uyruklu kadırlarla ilişkiye girdiği görüntülerinin bizde
mevcut olduğu, istediğimizi yaptığı, postacılarımızdan biri olduğu”, ”Hristiyan”, ”Kadın için
her şeyi yapar”, ”Rum olduğu”, ”Allah’a inanmadığı”, ”Eşcinsel olduğunu bildiğimizi biliyor,
istediğimizi yapar.”, ”Uyuşturucu kullanır”, ”Gönderdiğimiz kadınlar sayesinde istediğimiz
seviyeye getirdiğimiz”, ”PKK”, ”Arkadaşlar getirip, götüremediler, peşine taktığımız
Üniversiteli kız istediklerimizi işliyor”, ”Ermeni”, ”Kalamışta Kominist bir külübe üye...”,
”Dindar”, ”İrticayı desteklediği...”, ”Her ortamda islamı savunduğu...”, ”Ailesinin İrticacı
olduğu....”, ”Dini terimler ve dualar kullanıyor. Orucu tam tuttuğu”, ”Peşine taktığımız kızı
hamile bıraktı. Bebeği aldırdık. Kullandığı evin adresi..... Bizle konuştuğu telefonu
saklamasını söyledik. şeklinde şahsi durumları, alışkanlıkları, cinsel eğilimleri, dini ve
mezhebi görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının yazıldığı tesbit edilmiş
olup, sözkonusu belgede şüpheli Tarık AYABAKAN ile ilgili olarak “ TARIK AYABAKAN
ULUSULACI ÇİZGİDE OLDUĞU” şeklindedeğerlendirme notununu bulunduğu tesbit
edilmiştir.

Dosyada mevcut Adalet Bakanlığı 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.
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Soruşturma başlatılmasına esas alınan ihbar mektubu, soruşturma kapsamında
yapılan arama, el koyma ve zapt etme tutanakları, ekspertiz raporları, inceleme tutanakları,
Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; “Evler
ve Görevler” ve “ÜLKÜDEN GELEN” isimli belge içerikleri ve tüm dosya kapsamına göre
şüpheli Tarık AYABAKAN’ın silahlı terör örgütü niteliğindeki Ergenekon örgütü içinde
yeralan Karargah Evleri yapılanmasında yer aldığı, örgütçe tesbit olunan evde kaldığı,
soruşturma kapsamındaşüphelinin ikamet ettiği evde yapılan aramada cins ve miktarı
belirtilen uyuşturucu madde niteliğindeki maddeler ile kişilerin siyası, felsefi dini görüşlerine,
ırki kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına ve sağlık bilgilerine dair bilgilerin
hukuka ayrıkı şekilde kaydedildiğine dair belgelerin ele geçirildiği, şüphelinin eyleminin kül
halinde terör örgütüne üye olmak, kişisel kullanım amacı dışında uyuşturucu madde
bulundurmak, aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırışekilde
kaydetmek suçlarını oluşturduğu kanaatine varılmıştır.

 
7 - Ş Ü P H E L İ  Ü L K Ü  Ö Z T Ü R K  H A K K I N D A K İ  D E L İ L L E R  V E

DEĞERLENDİRME:
 
Soruşturma başlatılmasına esas alınan ve iddianamenin başlangıç bölümünde tam

metni yer alan ihbar mektubunda “Şüpheli Ülkü ÖZTÜRK’ün uyuşturucu trafiğini
organizatörü konumunda olduğu, temin ettiği uyuşturucu maddelerin dağıtımını sağladığı,
kiralamış olduğu evlerde uyuşturucu ve sex partileri düzenlediği, Rasim Paşa MahallesiCelal
Muhtar sokak Kutlu Apartmanı No:1 D:3 Kadıköy adresini uyuşuturcu madde deposu olarak
kullandığı, bu evde uyuuturucu madde partileri düzenlediği, kullanılan uyuşturucu maddelerin
Ülkü ÖZTÜRK tarafından Yb.Ali TATAR’ın bilgisi dahilinde “ SAMET ET” isimli kasabın
sahibi Levent ÇAKIN dan temin edildiği......” iddia edilmiştir.

İhbarda Teğmen Ülkü ÖZTÜRK ve arkadaşları tarafından kullanıldığı belirtilen
Kadıköy İlçesi Rasim Paşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak Kutlu Apartmanı No:1/3 sayılı
adreste yapılan aramada;

 Girişte sağdan 2. odada yapılan aramada kitaplığın üzerinde;
-1 den 24 e göre numaralandırılan ve ev sahibi Serkan ERİN ile hazurun Şerife

KUTNU tarafından paraf edilen 24 adet CD
Sağdaki yatağın altında;
-Doğu PERİNÇEK Mafyokrasi isimli kitabın arasında 7 ve 8 ile numaralandırılan ve

ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife KUTNU tarafından paraflanan 2 sayfa doküman ,
-2 ile numaralandırılan ve ev sahibi ile hazırun tarafından paraflanan doküman,
-4, 5, 6 ile numaralandırılan ve ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife KUTNU

tarafından paraflanan 2 sayfa doküman,
-3 ile numaralandırılan ve ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife KUTNU

tarafından paraflanan S.YİĞİT YÜCEL e ait Deniz Harp Okulu günlük izin belgesi,
-1 ile numaralandırılan 0532 727 78 40 ile başlayan Arda ile biten not kağıdı
-Seri numarası okunamayan 1 adet Vodafone ait sim kart,
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Girişe göre sağdan 1. Odada;
-25 ten 53 e kadar numaralandırılan ve ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife

KUTNU tarafından paraflanan 29 adet CD,
-1 adet Center marka metalik gri renkli ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife

KUTNU tarafından paraflanan hard disk,
-1 adet 8990010902120389886 seri nolu sim plus sim kart muhafaza kartı,
-1 adet CHIMEL firmasına ait baş ve son sayfaları ev sahibi Serkan ERİN ile

hazurun Şerife KUTNU tarafından paraflanan içerisinde el yazımı notların olduğu not defteri,
Girişte solda 1. odada;
-54 ten 58 e kadar numaralandırılan ev sahibi Serkan ERİN ile hazırun Şerife

KUTNU tarafından paraflanan 5 adet CD,
-1 adet 0808210344212 seri numaralı sim plus hazır kart,
-1 adet 89902860356087011181 1 12 K seri numaralı 0505 836 75 09 GSM nolu

Avea sim kart,
-1 adet kefsit ile başlayan actavis ile biten arka ve ön yüzünde el yazması adres ve

telefon numaralarının yazılı olduğu not kâğıdı,
-1 adet Beko marka 60500010 seri nolu notebook bilgisayar elde edilmiştir.
YAPILAN İNCELEMELER;
CD/DVD:
1 Nolu CD’ nin içerisinde; D. G. Ö. Cv isimli word belgesi içersinde, D. G. Ö. isimli

bayan bir şahsa ait fotoğraf ve Eğitim, Staj-Deneyim, Sertifika, Lisan-Bilgisayar programları,
Hobi-Aktivite başlıkları altında bu şahsa ait olduğu değerlendirilen Kişisel bilgilerinin olduğu
özgeçmiş raporu olduğu görülmüş tanzim edilen tutanak ve CD’ nin bir kopyası dosya
içerisine konulmuştur.

DOKÜMANLAR;
Arama işlemi esnasında 1 numarası ile numaralandırılan küçük kağıt üzerinde; “0532

727 78 40 Halit ERGÜL Yigit Abi herhangi bir numaradan yukardaki no’yu çaldır. Seni
arayacak Halit ERGÜL Acilmiş… Arda arka yüzünde 4005 Yiğit YÜCEL”şeklinde notların
yazılı olduğu,

Arama işlemi esnasında 2 numarası ile numaralandırılan kağıtta; 25919466518 T.C.
kimlik No’lu Yücel ÜMİT adına düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı
fotokopisi,

Arama işlemi esnasında 3 numarası ile numaralandırılmış S. Yiğit YÜCEL’e ait
Deniz Harp okulu öğrencisi günlük izin belgesi,

Arama işlemi esnasında 4-5-6 ile numaralandırılan dökümanlarda; El yazması ile
yazılmış tarih dersine ait olduğu değerlendirilen ders notları,

Arama işlemi esnasında 7-8 numarası ile numaralandırılan dökümanların aynı
soruşturma kapsamında Şüpheliler 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 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
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Meslek yükse 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 oldugu
görülmüştür.

Arama işlemi esnasında 9 numarası ile numaralandırılan küçük kağıtta; “0216 345 28
07 268/11 16-31 Ekim FB orduevi Ptesi 17.00 sonra arka yüzünde 6820sok No: 32 Dai: 2
Evk176 Çiğli/İZMİR” şeklinde el yazması notların olduğu,

(1) adet Doğu PERİNÇEK Mafyokrasi isimli Emperyalist Kapitalist sistemin
Mafyalaşması ve Türkiye başlıklı kitapta; İlk sayfada el yazısıyla “Ülkü ÖZTÜRK” ibaresinin
yazılı olduğu, 103. sayfada “Çünkü, yerel yönetimde yapılmak istenen “Reform” en başta
güvenliğimizi tehdit etmektedir. Bu nedenle Türk ordusunun ilgi alanının merkezindedir”
şeklinde yazılı olan kısmın altının çizili olduğu,

(1) adet Chımei firmasına not defterinde; Arama işlemi esnasında (7) numarası ile
numaralandırılan sayfasında 0506 918 55 32 şeklinde el yazması telefon numarasının olduğu
görülmüştür. Tanzim edilen tutanak ve dokümanların birer fotokopileri dosya içerisine
konulmuştur.

TELEFON VE SİM KARTLAR; Elde edilen telefon ve sim kartlar ile ilgili tanzim
edilen tutanaklar dosya içerisine konulmuştur.

HARD DİSKLER;
Beko marka 60500010 seri nolu note book içindeki hard diskin yapılan

incelemesinde; Doc klasörü içersinde bulunan D. G. Ö. cv ve S. N. Y. CV isimli word
belgeleri içersinde yine aynı isimli şahıslara ait olduğu değerlendirilen ve S. N. Y. isimli şahıs
hakkında İngilizce olarak yazılmış özgeçmiş bilgileri ileword sayfalarının sağ üst kısımlarında
yine aynı şahıslara ait olduğu tahmin edilen vesikalık fotoğraflarınolduğu görülmüştür.(Söz
konusu belgeler soruşturma konusu kişi ve olaylarla ilgisi olmaması nedeniyle dosyadan
çıkarılmıştır.)

Diğer hard diskin yapılan incelemesinde soruşturma ile ilişkilendirilebilecek
herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Tanzim edilen tutanaklar ve hard disklerin imajlarının
alınması ile ilgili tanzim edilen raporlar dosya içerisine konulmuştur.

 Şüpheli Ülkü Öztürk 29/07/209 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan
ifadesinde: “8 Eylül 2008 tarihinde Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığında Subay temel
kursuna başladığını, hatırladığı kadarıyla 2009 Mayıs ayında subay temel kursunun bittiğini,
hemen devamında yine Karamürselde görev öncesi muhabere kursuna başladığını,bu kursun
da 5 Haziran 2009 tarihinde bittiğini, bu dönem içinde askeri birliğin misafirhanesinde
kaldığını,ancak yaklaşık bir buçuk aylık dönem Zülfü ÖNEN in kiralamış olduğu
Karamürseldeki evde kaldığını,normalde Zülfü ÖNEN’in yine kendisi gibi teğmen olan Melih
AKDAĞ ve Anıl DEMİRAL ile birlikte kaldığını,ancak Anıl ve Melih’in İstanbul’a
ailelerinin yanına gittiğini, Zülfü’ nün kendisini yanına çağırdığını, kendisinin yaklaşık bir
buçuk ay onunla kaldığını, 2009 yılı Ocak ayında yanından ayrıldığını, tekrar misafirhanede
kalmaya başladığını, Alperen ERDOĞAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY, Tarık
AYABAKAN, kendisinin sınıf arkadaşları olduğunu,kendilerini bu nedenle tanıdığını,bu
arkadaşların evde kaldıklarını bildiğini, ancak evlerinin adresini ve yerini bilmediğini,
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evlerine gitmediğini,bu evde çıktığı belirtilen uyuşturucu belge ve dokümanlarla kendisinin
ilgisinin olmadığını, yine Sinan Efe NOYAN, Faruk AKIN, Yiğithan GÖKSU, Barbaros
MERCAN’ın kendisinin aynı dönemden meslektaşları olduğunu, hatırladığı kadarıyla kendi
dönem mezunlarının 165 kişi olduğunu, bahsi geçen arkadaşların kendisiyle aynı dönemde
mezun olan teğmenler olduğunu,Faruk AKIN’ ın evde kaldığını bildiğini, ancak nerede hangi
evde kaldığı konusunda bilgisinin olmadığını,bunu da şuradan bildiğini, misafirhanede
kalanların belli olduğunu,20 kişi kadar misafirhanede kaldığını,bunların dışındaki teğmenlerin
evde kaldıklarını bildiğini, ancak patlayacı madde ve mermilerin ele geçirildiği belirtilen eve
gitmediğini, burada yakalanan malzeme ve belgelerle hiç bir bilgisinin ve irtibatının
olmadığını, yaklaşık 5 sene önce harp okulundayken bir kez uyuşturucu (esrar) denediğini,
ancak daha sonra kullanmadığını, halen uyuşturucu madde kullanmadığını, uyuşturucu madde
temin ve satma gibi bir suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini, "Düşen Bir Devrim Şehidinin
Ardından" başlıklı doküman sorulduğunda; bu dokümanı ilk kez gördüğünü, Devrimci
Karargah diye bir örgüt ve Orhan YILMAZKAYA isimli bir şahsı ilk kez duyduğunu, böyle
biryazıya not ve düşünce yazısı eklemediğini, "Başkandan Gelen Emirler Doğrultusunda
Yapılan Görevlendirmeler" başlıklı belge sorulduğunda; bu belgeyi ilk kez gördüğünü,
içeriğini bilmediğini, bu tür kararların alındığı hiçbir toplantıya katılmadığını, evrakta adı
geçen Orhan YÜCEL, Ataman YILDIRIM, Fatih KOCA, Altunay ŞAHİN, Cem ŞİMŞEK,
Recai ALKAN ve Levent GÖRGEÇ, Erol ERSAN Cem GÜRDENİZ, Gamze KONA, Aylin
DURUOĞLU, İlker YUNUS, Emre SEZENLER, Barış Fedai GÜMÜŞ, Murat BAKIR,
Kerem CAN ve Tarkan DANIŞHAN isimli şahısları tanımadığını, evrakta adı geçenlerden
sadeceSezgin DEMİREL’in kendisinin devre arkadaşı olduğunu, mesai yoğunluğu nedeniyle
bu tür işlere zaman ayırmaya vaktinin olmadığını, 2008-2009 Faaliyet Raporu başlıklı belge
sorulduğunda; bu belgeleri ilk kez gördüğünü, resimleri bulunun teğmenler kendisinden
sonraki dönemin teğmenleri olduğunu, belgenin ne amaçla ve kimler tarafından hazırlandığını
bilmediğini, "Harp Okulu Son Sınıfa Geçecek Olan Askeri Öğrenciler Arasından Harp
Okulundaki 2008/2009 Faaliyetlerini Yönlendirecek Olan Askeri Öğrenciler Hakkındaki
Değerlendirmeler Aşağıdaki Gibidir." ibaresi ile başlayan belge sorulduğunda; belgede adı
geçen şahısları tanımadığını, belgenin kim tarafından ne maksatlı hazırlandığını bilmediğini,
Kadıköy İlçesi Rasim Paşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak Kutlu Apt No:1/3 adresine
gitmediğini, bu adreste ele geçirilen belge varsa onlarla hiç bir ilgisinin olmadığını, "Deniz
Astsubay Meslek Yüksek Okulunda Faaliyet Gösteren Askeri Öğrenciler Hakkındaki Rapor
Aşağıdaki Gibidir." başlıklı belge sorulduğunda; belgede adı geçen şahısları tanımadığını,
belgenin kim tarafından ne maksatlı hazırlandığını bilmediğini, belgenin sonunda Tğm. Ülkü
ÖZTÜRK, Tğm. Sezgin DEMİREL, Tğm. Faruk AKIN, Tğm. Koray KEMİKSİZ ve Dağıtım:
Yrb. Ali TATAR ibareleri bulunanbelge sorulduğunda; böyle bir belge hazırlamadığını,
Sezgin DEMİREL, Faruk AKIN ve Koray KEMİKSİZ’in kendisinin sınıf arkadaşları
olduğunu, Ali TATAR’ınkendisi deniz lisesindeyken öğretim üyesi olduğunu, daha sonra
harp okuluna tayini çıktı mı çıkmadı mı bilmediğini, kendisiyle herhangibir irtibatının
olmadığını, "Birinci Kumlalı" ibaresi ile başlayan çeşitli ev adresleri ve isimlerinin yazılı
olduğu belge sorulduğunda; söz konusu belge hakkında hiç bir bilgisinin olmadığını, anlattığı
gibi kurs süresince misafirhanede misafir olarak 3 veya 4 kez 4 arkadaşının evine gittiğini, bir
buçuk ay Oğuz DAĞNIK’ ın evinde ricası üzerine gece kaldığını, Efe DENER ile birlikte
kalan dönem arkadaşı Fuat’ ın evine gittiğini, gece kalmadan geri döndüğünü, bunun dışında
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kimlerin hangi evlerde kaldıklarını bilmediğini, böyle bir belgeyi düzenlemediğini, isminin
Ülkü olduğunu bu ismi kullandığını, Orhan diye bir isim kullanmadığını, "ERUYGUR Paşa
ile Eğitim Komutanlığında Yapılan Toplantıda Karargahımızı İlgilendiren Belgeler" başlıklı
belge sorulduğunda; söz konusu belge hakkında bilgisinin olmadığını, Ali TATAR’ ı ne
şekilde tanıdığını belirttiğini, Levent ERKEK isimli şahsı tanımadığını, Doğu PERİNÇEK’ in
ismini basından bildiğini, kendisiyle hiç bir ilgisinin ve irtibatının olmadığını, "Adı Soyadı
Genel Değerlendirme Onur Ufuk KapıcıAlevi Dostlarımızdan" ibaresi ile başlayan çizelge
şeklinde belge sorulduğunda; Söz konusu belgenin kim tarafından ne amaçla hazırlandığını
bilemediğini, Ali TATAR ile bir kez bile konuşmuşluğunun olmadığını, kendisine
referansolmasının mantık dışı olduğunu kendisinin denizci teğmen olduğunu, göreviyle
ilgilendiğini” beyan etmiştir.

  29/07/209 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince alınan sorgu ifadesinde:
“Aleyhinde gösterilen şeylerin doğru olmadığını, zaten duyunca tüylerinin diken diken
olduğunu, 1,5 aydır Foça'da çalıştığını, bundan önce Karamürsel Eğitim Komutanlığında
kursiyer olduğunu, yaklaşık 9 ay kurs gördüğünü, Deniz Harp Okulundan 31.08.2008
tarihinde mezun olduğunu ve teğmenliğe başladığını, kurs sırasında Karamürsel'deki
misafirhanede kaldığını, 9 aylık sürenin bir kısmında yaklaşık 1,5 ay Zülfü Öner'in evinde
kaldığını, sonra misafirhanede kalmaya devam ettiğini, daha önce gözaltına alınıp tutuklanan
kişileri sınıf arkadaşı olmaları nedeniyle tanıdığını, bunun dışında o kişilerle bir ilişkisinin
olmadığını, isimleri geçen Alperen, Burak ve Yakut’un evlerine gitmediğini, nerede
kaldıklarını bilmediğini, evraklarda ismi geçen Orhan YILMAZKAYA'yı hiç duymadığını,
belgedeki kendisiyle ilgili kısmı kabul etmediğini, yine başkandan gelen emirler
doğrultusunda yapılan görevlendirilmeler ile ilgili yazıda Ülkü isminin geçtiği yazılarla bir
ilgisinin olmadığını, evraklarda ismi geçen teğmenlerin bir kısmını tanıdığını, çünkü alt
dönemi olduğunu ve lisedeyken komutanlıklarını yaptığını, Deniz Lisesi öğrencilerini ise
tanımadığını, bunların kişisel bilgileri ve yapılan değerlendirilmeleri ile ilgisinin olmadığınıilk
defa adliyede duyduğunu, Yarbay Ali Tatar'ı ise Deniz Lisesi'nden öğretim üyesi olarak
tanıdığını, bunun dışında bir bağlantısının olmadığını, yine bir kısım teğmenlerin kaldıkları
adreslerin bildirildiğini, bu kişileri devresi olmaları nedeniyle tanıdığını, ama ayrı ayrı evlerini
bilmediğini, evlerine gitmediğini, ancak kalıcı konutlardaki Serhat Zülfü ÖNEN' in evinde
yukarıda söylediği gibi 1,5 ay kadar kaldığını, ancak Melih ve Anıl’ın o sırada orada
olmadıklarını, kursa gittiklerini eşyaların bir kısmı ise kalıcı konuttaki bu evde olduğunu, yine
isimleri geçen Bostan, Evrim, Diriliş, Ali, Eylem'in ne anlama geldiğini bilmediğini, yine
okunan belgelerde sorumlu olarak gösterilen kişileri tanıdığını, dönem arkadaşları olduğunu,
bir kısım belgelerde ismi geçenlerden Şener ERUYGUR' u basından tanıdığını, Kadir
SAĞDIÇ' ı Koramiral olarak hatırladığını, Fatih İLGAR' ı Tuğamiral olarak hatırladığını,
Levent GÖRGEÇ, Levent ERKEK ve Deniz CORA 'yı tanımadığını, Türker ERTÜRK’ün ise
Harp Okulundayken kendilerinin Alay Komutanlığını yaptığını, Ali TATAR ve Levent
ERKEK ile hiçbir bağlantısının olmadığını, kendisiyle ilgili Deniz Harp Okulu ve Deniz
Lisesine girerken kimsenin referans olmadığını, ihbar mektubundaki iddialarla ilgili olarak
hiçbir alakasının olmadığını, tamamen uydurma olduğunu, ihbar mailindeki telefon numarasın
kendisine ait olduğunu, ismi geçen bir kısım arkadaşların yukarıda söylediği gibi
meslektaşları olduğunu, o nedenle tanıdığını, Eray KURT diye bir akrabasının olduğunu,
sadece memlekete gittiği zaman gördüğünü” beyan etmiştir.
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Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “ÜLKÜDEN GELEN”isimli world belgesinde şüphelinin “ÜLKÜ ÖZTÜRK, ALİ
TATAR REFERANS LİSTESİNDEN” şeklinde adının geçtiği, belge isminin “ÜLKÜDEN
GELEN” olması itibariyle belgenin hazırlanmasında şüpheli Ülkü ÖZTÜRK’ün katılımının
bulunduğunu göstermektedir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Görevlendirme”isimli world belgesinin “ Başkandan gelen emirler doğrultusunda
yapılan görevlendirmeler” başlığını taşıyıp, Karargah Evleri yapılanmasında yapılan-
yapılacak örgütsel faaliyetlerle ilgili emir ve talimatlar içerdiği, bu belgede şüphelinin “Ülkü,
maddelerden sağlanacak para kaynaklarını artırmak için yeni satış kanalları oluşturacak. Bu
konuda gerekli bağlantıları sağlayacak” şeklinde isminin geçtiği tesbit edilmiştir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “DÜŞEN BİR DEVRİM ŞEHİDİNİN ARDINDAN”başlıklı belgenin “Selam Olsun
Devrim Şehitlerine, Selam Olsun Silah Elde Düşenlere” cümleleriyle başlayıppolisle girdiği
çatışma sonucunda öldürülen Devrimci Karargah isimli terör örgütü mensubuOrhan
Yılmazkaya’nın övüldüğü, Orhan Yılmazkaya’nın polisle girdiği çatışma esnasında yaptığı
telsiz konuşmalarına yer verildiği, belgede bulunan “Devrimciler devrim programını
gerçekleştirmek için” gereken her şeyi yaparlar; meclise girerler, dağa çıkarlar, yasal parti
kurarlar, yasadışı mücadele ederler cümlesini takiben “ Gerekirse üniformasını giyer
Deniz’ini gemide arayan Bahriyeli, özgürlüğüne uçan pilot, dağlarda Komutan olurlar. Ülkü
Öztürk”şeklinde not bulunduğu, belgenin “GÜNEŞTEN GELDİ, GÜNEŞE GİTTİ O”
şeklinde sona erdiği görülmüştür.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “ERUYGUR” isimliword belgesinde; “Eruygur paşayla Eğitim Komutanlığında
yapılantoplantıda karargahımızı ilgilendiren emirler” başlığı altında alt başlık halinde
toplantıya katılanların yazıldığı, “Durum Değerlendirmesi” alt başlığı altında “Devam eden
dava, yapılarımıza önü alınamaz zararlar vermektedir. Birimlerimize dönük saldırılar Silivriyi
hergeçen gündaha zor duruma sokmaktadır.” şeklinde değerlendirme yapıldığı,“Acil
önlemler” ve “Problemler” alt başlıklarında” Güvenlik sorunları en önemli problem olarak
karşımıza çıkmatadır.Çözülmelerin olmaması için emir komuta zinciri önem arzetmektedir.
Silivrinin geleceği Komutanlıkça görevlendirilen birimlere verilen emirlerinve faaliyetlerin
başarıya ulaşmasına bağlıdır.” şeklinde karar alındığı, “Emir Komuta” alt başlığında ise “
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Oluşturulacak projelerinsevk ve idaresi Üst Kuruldan onaylandıktan sonra üç aşamalı Emir
Komuta zinciri ile hayata geçirilecektir.“ ibaresi altında projelerin hayata geçirilmesinde
görevlendirilen şahıslara yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda yapılan şematik
görevlendirmede proje planlayıcısı, köprü eleman, kurye ve projeyi gerçekleştirecek karargah
şeklinde görevlendirmeler yapıldığı, bu görevlendirme çerçevesinde şüpheli Ülkü
ÖZTÜRK’ün projeyi gerçekleştirecek karargah birimindeKarargah Teğmeni olarak
görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “2008-2009 SONUÇ RAPORU” isimli word belgesinde: “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 özellekleri ailevi ve sosyal
durumları, mesleki yetenek ve özellikleri, etnik kökenleri, siyasi ve fiziki görüşleri, örgütle
olan irtibat derece ve örgütsel konumları, almış olduğu örgütsel görevler hakkında detaylı
değerlendirme notlarının bulunduğu görülmüştür.

Belgenin devamında harb okulu son sınıfa gecçek askeri ögrenciler, Deniz Astsubay
Meslek Yüksek Okulunda faaliyet gösteren Askeri ögrenciler ve Deniz Lisesinde bulunan
Askeri Öğrencilerle ilgili kişilerin siyasi, dini görüşleri, etnik kökenleri, alışkanlıkları, zaafları
v.b. Kişisel özellikleriyle ilgili değerlendirme notlarının bulunduğu belgenin sonuç
bölümünde Tğm. Ülkü ÖZTÜRK, Tğm. Sezgin DEMİREL, Tğm. Faruk AKIN, TğmKoray
KEMİKSİZisimleriyle “ DAĞITIM: ALİ TATAR”ibaresinin bulunması nazara alındığında
söz konusu belgenin hazırlanmasında şüpheli Ülkü ÖZTÜRK’ün katılımının bulunduğu
anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Evler ve Görevler” başlıklı belgede “Karargah Evleri” yapılanması içinde hangi
görevlinin hangi evde kalacağının tasarlandığı listede şüphelinin 13. sırada “BOSTAN” olarak
isimlendirilen “ Özel Görevlendirme” kapsamında değerlendirileceğinin yazıldığı, şüphelinin
belgede “ORHAN” kod ismiyle geçtiği, evlerle ilgili yapılanmadaki görevinin belgede
“BAŞKAN: ÜLKÜ ÖZTÜRK(ORHAN) şeklinde ifade edildiği anlaşılmıştır.

Dosyada mevcut Adalet Bakanlığı 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.

Soruşturma başlatılmasına esas alınan ihbar mektubu, soruşturma kapsamında
yapılan arama, el koyma ve zaptedme işlemleri ve bu işlemlere ilişkin tutanaklar, inceleme
raporları, bilirkişilerce dosyaya sunulan dijital inceleme raporları, şüpheliler Alperen
ERDOĞAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY VE Tarık AYABAKAN tarafından
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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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; “ÜLKÜDEN
GELEN “, “görevlendirme”, “DÜŞEN BİR DEVRİM ŞEHİDİNİN ARDINDAN”,
”ERUYGUR”, ”2008-2009 SONUÇ RAPORU” ve “EVLER ve GÖREVLER” başlıklı
belgelerin kül olarak incelenmesi neticesinde şüpheli Ülkü ÖZTÜRK’ün silahlı terör örgütü
niteliğindeki “ Ergenekon” isimli örgüt içinde yer alan Karargah Evleri örgütlenmesinde örgüt
üyesi olarak yer aldığı, örgütsel faaliyetlerinde “Orhan” kod ismini kullandığı, örgütsel
amaçla kullanılacak evlerin tutulması, hangi evde kimlerin kalacağının tesbiti hususunda
sorumlu düzeyde görev aldığı, muvazzaf teğmenler, Harb Okulu öğrencileri, Deniz Lisesi
öğrencileri, Deniz Astsubay Yüksek Okulu öğrencilerininsiyasi, felsefi dini görüşlerine, ırki
kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına ve sağlık bilgilerine dair billgilerinin
hukuka ayrıkı şekilde kaydettiği, eyleminin bütün halinde terör örgütüne üye olmak ve aynı
suç işleme kararıyla birçok kişiye ait  kişisel verileri hukuka ayrıkı bir şekilde kaydetmek
suçlarını oluşturduğu kanaatinevarılmıştır.

 
8-ŞÜPHELİ HALİT MEHMET ERGÜL HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
 
Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan ”Evler ve Görevler” başlıklı world belgesinde Karargah Evleri yapılanması
kapsamında hangi görevlinin hangi evde kalacağına dair listenin bulunduğu tesbit edilmiş
olup, bu listede şüphelinin “ 11.RAKICI” olarak kodlandırılan Merkez Prof. Muammer
AKSOY caddesi Rakıcıoğlu 2 Sitesi Park apartmanı No:82 K:4 D:10 Değirmendereadresinde
bulunan evde Tarık AYABAKAN ve Yakut AKSOY’ la birlikte kalacağının belirtildiği,
şüphelinin bu belgede “Halit Mehmet ERGÜL (SERKAN)”şeklinde adının geçtiği
anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “ÜLKÜDEN GELEN” isimli
excel belgesinde; 61 kişinin ad ve soyadlarıyla ad soyad hanesinin karışısında;”....referansı”,
“Milliyetçi çevreden”, ”Tanrı inancının olmadığı”, ”Ulusalcı düşüncede Olduğu”, ”Babası ve
kendisi Rotary ile alakalı”, ”Hizbul Tahrir-İsmail Yıldız referansı”, ”uyuşturucu kullanır”,
”Şıh”, ”Alevi kız arkadaşının çektiği özel görüntüleri arkadaşlarına izlettirdiği, Devamlı
kadınlarla ilişkiye girdiği, Yabancı uyruklu kadırlarla ilişkiye girdiği görüntülerinin bizde
mevcut olduğu, istediğimizi yaptığı, postacılarımızdan biri olduğu”, ”Hristiyan”, ”Kadın için
her şeyi yapar”, ”Rum olduğu”, ”Allah’a inanmadığı”, ”Eşcinsel olduğunu bildiğimizi biliyor,
istediğimizi yapar.”, ”Uyuşturucu kullanır”, ”Gönderdiğimiz kadınlar sayesinde istediğimiz
seviyeye getirdiğimiz”, ”PKK”, ”Arkadaşlar getirip, götüremediler, peşine taktığımız
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Üniversiteli kız istediklerimizi işliyor”, ”Ermeni”, ”Kalamışta Kominist bir külübe üye...”,
”Dindar”, ”İrticayı desteklediği...”, ”Her ortamda islamı savunduğu...”, ”Ailesinin İrticacı
olduğu....”, ”Dini terimler ve dualar kullanıyor. Orucu tam tuttuğu”, ”Peşine taktığımız kızı
hamile bıraktı. Bebeği aldırdık. Kullandığı evin adresi..... Bizle konuştuğu telefonu
saklamasını söyledik. Şeklinde şahsi durumları, alışkanlıkları, cinsel eğilimleri, dini ve
mezhebi görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının yazıldığı tesbit edilmiş
olup, sözkonusu belgede şüpheli Halit Mehmet ERGÜL ile ilgili olarak “HALİT MEHMET
ERGÜL PKK“ şeklindedeğerlendirme notununu bulunduğu tesbit edilmiştir.

 Soruşturma kapsamında İstanbul Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Mahallesi Celal Muhtar
Sokak Kutlu Apartmanı No:1/3 sayılı adreste yapılan aramada küçük kağıt üzerinde “0532
727 78 40 Halit Ergül yiğit abi herhangi bir numaradan yukarıdaki no’yu çaldır. Seni arayacak
Halit ERGÜLacilmiş”arka yüzünde “4005 Yiğit YÜCEL” şeklinde notların yazılı olduğu
tesbit edilmiştir. (Soruşturma başlatılmasına esas ihbar mektubunda bu evinuyuşturucu ve sex
partileri için tasis edilmiş bir yer olduğu, uyuşturucudeposu olarak kullanıldığı...”
belirtilmiştir.

Şüpheli Halit Mehmet ERGÜL Cumhuryiet Başsavcılığımızca alınan 04/11/2009
tarihli ifadesinde “Harp Okulundan 30 Ağustos 2008 tarihinde mezun olduğunu,bu tarihten
sonra Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığındasubay temel kursuna başladığını, bir
süreaskeri birlik içindeki subay misafirhanesinde kaldığını, daha sonraarkadaşları Lütfi
ERTEMİZ ve Yakut AKSOY ile birlikte dışarda ev tutmaya karar verdiklerini, bu karar
doğrultusunda Merkez Mahallesi Prof. Muammer AKSOY Caddesi Rakıcıoğlu sitesi Park
ApartmanıK:4D:10 Değirmendere / KOCAELİ adresindeki evi kiraladıklarını, kira bedelini3
arkadaş ortaklaşa ödediklerini, Lütfi ERTEMİZ’in kendileriyledört-beş ay kaldıktan sonra diş
hekimi olanİzmit'te çalışan ve evi Değirmendere de bulunan kız arkadaşının yanında kalmaya
başladığını, Lütfi ERTEMİZ’inevden ayrılmasından sonra Tarık AYABAKANkurs
misafirhanesinden ayrılarak kendileriyle birlikte evde kalmaya başladığını, katıldığıı kursun 8
ay süreli olduğunu vekurs bitiminde evi kapattıklarını, daha sonra İstanbul'a görev yapacağı
gemiye geldiğini,Tarık AYABAKAN ve Yakut AKSOY’undönem arkadaşları olan Alperen
ERDOĞAN'ın evine geçtiklerini, bu soruşturma kapsamında kendisinin kullanmış olduğu
Merkez Mahallesi  Prof.  Muammer AKSOY Caddesi Rakıcıoğlu si tesi  Park
ApartmanıK:4D:10 Değirmendere / KOCAELİadresinde arama yapılmadığını,

Şüpheliler Tarık AYABAKAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY ve Alperen
ERDOĞAN tarafından kullanılan evde yapılan aramada ele geçirilen flaş bellekteki"Evler ve
Görevler" isimli word belgeyi ilk kez burada (ifade alımı esnasında) gördügünü, belgede ismi
geçen kişilerin kendi dönemi olanteğmenler olduğunu, belgede belirtilen "Rakıcı" diye
adlandırılan adresi ifadesindebelirttiği şekilde kullandığını, ancak isminin Halit Mehmet
ERGÜL olup, arkadaşlarının ve tüm çevresinin kendisine bu şekilde hitap ettiklerini, "Serkan
"ismini kullanmadığı gibi bu belgede yer alış nedenini anlamadığını,

      Şüpheliler Tarık AYABAKAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY ve Alperen
ERDOĞAN tarafından kullanılan evde yapılan aramada ele geçirilen flaş bellekteki "Ülküden
Gelen " isimli belgeyi ilk kez burada (ifade alımı esnasında ) gördüğünü, belgede yer alan
kiş i ler in  tamamının aynı  dönem sınıf  arkadaşlar ı  o lduğunu,  bu is imler in
yanındakideğerlendirmelerin gerçeğe uygun olmadıklarını, PKK'ya nefretten başka beslediği
hiçbir duygusunun bulunmadığını, belgenin ne amaçla ve kim tarafından düzenlendiğini
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bilmediğini,
Yiğit YÜCEL’in kendi devresinden sınıfta kalması nedeniyle bir alt devreye kalan

kursiyerteğmen olduğunu, şu anda Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında kursiyer
teğmen olarak bulunmakta olduğunu, Kadıköy ilçesi Rasim Paşa mahallesi Celal Muhtar
Sokak Kutlu Apatrmanı No:1/3 sayılı ardesi o zamanlar Yiğit YÜCEL, Serkan ERİN ve
Deniz Gökçe ÖZÜREN isimli üniversite öğrencilerinin birlikte kullandıklarını,daha doğrusu
evi Serkan ERİN ve Deniz Gökçe ÖZÜREN kullandığını, Yiğit YÜCEL’in de hafta sonları bu
kişilerle birlikte evi kullandığını, birkaç kez arkadaşı Yiğit YÜCEL’i ziyarete gittiğini, bu eve
gittiğinde uyuşturucu kullanıldığına veya sex partileri düzenlendiğine kesinlikle şahit
olmadığını, uyuşturucu madde kullanmadığını, Yiğit YÜCEL’inakradaşı olması
nedeniylekendisini telefonla arayıp ulaşamama durumunun söz konusu olabileceğini,bu
nedenle "0532 727 78 40 Halit ERGÜL Yiğit abi herhangi bir numaradan yukarıdaki no'yu
çaldır Seni arayacak Halit ERGÜL Acilmiş."arka yüzünde "4005Yiğit YÜCEL" şeklinde
notun yazılmış olabileceğini, bu notun kendisi tarafından yazılmadığını,

Özet olarak herhangibi bir yasadışı bir örgüte üye olmadığını, ifadesinde anlattığı
şekilde kurs süresincebelirttiği evi şahsi kararlarıdoğrultusunda arkadaşlarıyla birlikte
kiralayıporada kaldıklarını, suçsuz olduğunu...”beyan etmiştir.

Dosyada mevcutEmniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü'nün 07/01/2010 gün BLG-2010/123 sayılı ekspertiz raporunda şüpheliler Faruk
Akın ve Sinan Efe Noyan'ın oturdukları evin mutfak kısmında buzdolabı içinde ele geçirilen "
Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'yayapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. " yazılı nottaki yazının şüpheli Halit
Mehmet Ergül'ün eli mahsülü olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Soruşturma kapsamında yapılan arama, el koyma ve zapt etme tutanakları, ekspertiz
raporları, inceleme tutanakları, Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA
FLASH BELLEKTE yer alan; “Evler ve Görevler” ve “ÜLKÜDEN GELEN” isimli belge
içerikleri ve tüm dosya kapsamına göre şüpheli Halit Mehmet ERGÜL’ün silahlı terör örgütü
niteliğindeki Ergenekon örgütü içinde yeralan Karargah Evleri yapılanmasında yer aldığı,
örgütçe tesbit olunan evde kaldığı, örgütsel faaliyetlerinde Serkan kod adını
kullandığı,şüphelinin eyleminin kül halinde terör örgütüne üye olmak suçunu oluşturduğu
kanaatine varılmıştır.

 
9-ŞÜPHELİ BARBAROS MERCAN HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
 
Şüpheli Faruk AKIN’ın şüpheli Sinan Efe NOYAN ile birlikte kullandıkları Merkez

Mahallesi Hürriyet Caddesi 75. Yıl sitesi B1 Blok D:10 Değirmendere/KOCAELİ adresindeki
ikametgahta yapılan aramada;

Salon olarak kullanılan ve girişe göre sol çaprazda bulunan oda içerisinde, sol köşede
bulunan üçlü çekyatın altında;
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-446 sayfadan ibaret Sümer Rahip Devletinden-Halk Cumhuriyetine Doğru Özgür
İnsan Savunması Cilt 1 başlıklı mem yayınlarına ait Abdullah ÖCALAN ın yazdığı kitap,

-269 sayfadan ibaret Lı Kurdıstane Ü Rıjhılata Navin Çeken Kimyayi-Biyolojiki
Atomi başlıklı Dr. Celadet Çeliker'in yazdığı kitap,

-392 sayfadan ibaret Bir Halkı Savunmak başlıklı Abdullah ÖCALAN'ın yazdığı
kitap,

Sağ köşede bulunan ve Oğuz DAĞNIK isimli şahsa ait olduğu beyan edilen yerde;
-Kahverengi renkli üzerinde 2004 Kariyer Dershanesi ufukların ötesi uzak değil

ibareli ve ilk sayfasında Krizden Çıkış ibaresi bulunan ajanda,
-Arama esnasında hazır bulunan şüphelilerce paraflanan ve 1 den 31 e kadar

numaralandırılan 31 adet CD,
Sağ tarafta bulunan balkonda;
-32 numarası verilen 1 adet CD,
Girişe göre soldan 2. Odada girişte tam karşıda bulunan bazanın altında;
-PKK nın ilan ettiği Ateşkes Ve Yankıları Başlıklı A.Kadir Konuk'un yazdığı 368

sayfadan ibaret kitap,
-Dersim Tertelesi başlıklı Haydar IŞIK'ın yazdığı 240 sayfadan ibaret kitap,
Girişe göre soldan ilk odada ve Sinan Efe NOYAN tarafından kullanıldığı belirtilen

oda içerisinde solda bulunan çalışma masası üzerinde;
-Smartdisk marka 2.5” Backup HDD Model No:U325B SATA to USB 2.0

Rating:5V-1000MA*080902757 seri nolu 160 GB harici hard disk,
-Toshiba marka Satalite L10-205 marka 85072693V seri numaralı laptop,
Oda girişinde sağ tarafta yerde laptop çantasının içerisinde Oğuz DAĞNIK'a ait

olduğu beyan edilen yerde;
-Toshiba satalite A200-1AH marka 97255230K seri numaralı laptop,
Solda bulunan çalışma masası üzerinde;
-Arama esnasında hazır bulunan şüphelilerce paraflanan ve 33 ten 80 e kadar

numaralandırılmış CD/DVD,
Girişe göre antrenin sonunda sağdaki balkonlu ve Faruk AKIN ın kullandığı

belirtilen oda içerisinde;
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası üstünde;
-TOSHIBA marka 7231195505BM8K marka 2 GB flash disk,
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası alt ayaklığında bulunan
-Maxtor marka 250 GB SN: 2HB1TQYS seri numaralı harici hard disk,
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası üstünde
-HP marka CNF8102 FSY seri nolu Laptop,
Odanın yanında bulunan gömme dolap içerisinde bulunan James Bond çantası

içerisinde
-1’ den 2’ ye kadar numaralandırılmış ve taraflarca paraflanmış 2 adet disket,
Odanın karşı duvarında bulunan çalışma masası çekmecesinde
-3 olarak numaralandırılmış 1 adet disket;
Odanın sol tarafında bulunan kitaplık içerisinde
- 81’ den 146’ ya kadar numaralandırılmış ve taraflarca paraflanmış CD/DVD,
Girişe göre solda bulunan ve banyo olarak kullanılan oda içerisinde lavabonun
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altında dolap ve zemin arasına konmuş olan
-147 olarak numaralandırılan ve paraflatılmış CD, 233 sayısı olan Türk Solu

dergisinin muhtelif sayfaları, Deniz GEZMİŞ i anıyoruz başlıklı Türk Solu ibareli broşür, 4
adet Durdurun başlıklı Türkiye Komünist Partisi ibareli broşür,

Girişe göre solda bulunan tuvalet içerisinde kırılmış vaziyette 1 bir adet CD nin
olduğu tespit edilmiş arama esnasında Faruk AKIN CD nin kendisi tarafından kırıldığını
belirtilmiştir.

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 içerilerinde;

-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

-Yine aynı buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde, Yağlı haki renk kağıda
sarılı TNT kalıbı olduğu değerlendirilen yaklaşık 500 gr ağırlığındaki madde elde edilmiştir.

Arama işlemi esnasında gerek mermiler, gerek “ Alb. Tayfun DUMAN dan gelecek”
ibaresiyle başlayan not, gerekse patlayıcı maddenin ele geçirilmesiyle ilgili kamera
görüntüleri çıktı şeklinde alınarak soruşturma dosyasına eklenmiştir.

Dosyada mevcut 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 raporlarına göre soruşturma kapsamında şüpheliler
FARUK AKIN ve SİNAN EFE NOYAN tarafından kullanılan Merkez Mahallesi Hürriyet
Caddesi 75. Sitesi B-1 Blok D:10 Değirmendere/KOCAELİ adresinde yapılan aramada evin
mutfak bölümünde buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde patlayıcı madde olduğu
kanaatiyle el konulan 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,
bahse konu patlayıcı maddenin canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde
yakıcı ve tahrip ediciözelliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır.

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 şüpheliler FARUK AKIN ve SİNAN EFE NOYAN tarafından
kullanı lan Merkez Mahal lesi  Hürr iyet  Caddesi  75.  Si tes i  D-1 Blok D:10
Değirmendere/KOCAELİ adresinde yapılan aramada evin mutfak bölümünde buzdolabının
motor kısmına saklanmış şekilde 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
patladıklarının tesbit edildiği anlaşılmaktadır.

Şüpheli Sinan Efe NOYAN C.Başsavcılığımızca alınan 21/07/2009 tarihli ifadesinde



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 3. BÖLÜMÜDÜR

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

özetle;” Arama işlemi yapılan evi Faruk AKIN’la birlikte kullandığını, bu evi daha önce
Barbaros MERCAN ve Yiğithan GÖKSU isimli teğmenlerin kullandığını, Barbaros
MERCAN da evin anahtarının bulunduğunu ve hafta sonları eve gelerek kaldığını...” beyan
etmiştir.

Şüpheli Barbaros MERCAN 04/11/2009 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımca alınan
ifadesinde “ Halen TCG Işın KomutanlığıMuhabere Subayı olarak görev yaptığını, 2008 yılı
deniz harp okulundan mezun olduğunu, kurs görmek üzere Karamürselbey Eğitim Merkezi
Komutanlığına atandığını, buraya atandığında kendisiyle aynı dönem olan Yiğithan GÖKSU
ve Faruk AKIN’ındaha önce 75. yıl sitesi olarak belirtilen adresteki evi tuttuklarını,bu tarihten
itibaren onlarla birlikte kalmaya başladığını, kurs süresinde belirtilen adreste kaldığını,
kurstan sonramuhabere subayı kurası çektiğini, bu branşın görev öncesi kursunu da yineaynı
yerde gördüğünü,görev öncesi kursbitimi tarihi olan 5 Haziran 2009 tarihine kadar Merkez
Mahallesi Hürriyet Caddesi 75. Yıl sitesi B Blok D:10 Değirmendere adresinde kaldığını,
görev öncesi kursundan sonra İstanbul Pendik te göreve başladığını, bu arada 5 Haziran 2009
tarihinden sorna 15 gün süre ile Bodrum’da bulunan ailesininyanına gittiğini,orada kaldığını,
birkaç kez de ziyaret amacıyla Karamürseldeki arkadaşlarının yanına gittiğini,hatırladığı
kadarıylabir gece 75. Yıl sitesindeki evde kaldığını, eşyalarını tamamen taşımamış olması
nedeniyle evin anahtarının kendisinde bulunduğunu,daha sonra eşyalarını aldıktan sonraevde
arama yapıldığını öğrendiğini, orada eşyasıkalmadığı için evin anahtarını attığını,evde
bulunduğu belirtilen kitap, dergi, döküman, mermi ve patlayıcı maddeyle hiçbir ilgisinin
bulunmadığını,

 Şüpheliler Tarık AYABAKAN, Alperen ERDOĞAN, Burak DÜZALAN ve Yakut
AKSOY'un kullandığı evde ele geçen flaş bellektedi " Evler ve Görevler " isimli word belgeyi
ilk kez burada (ifade alımı esnasında) gördüğünü, Tarık AYABAKAN, Alperen ERDOĞAN,
Burak DÜZALAN ve Yakut AKSOY’un sınıf arkadaşları olduklarını, Merkez Mahallesi
Hürriyet Caddesi 75 Yıl sitesi B blok D:10 Değirmendere adresindeki eviifadesinde belirttiği
şekilde kullandığını, bu evi Faruk AKIN ve Yiğithan GÖKSU ile birlikte kullandığını,
Yiğithan GÖKSU ileevden ayrıldıktan sonraSinan Efe NOYAN veFaruk AKIN’ın söz konusu
evdekalmaya başlaklarını,Faruk AKIN'ın Yusuf diye bir lakabı veya bir isminın olmadığını,
Ayrıca Yiğithan GÖKSU' nun Güneş diye bir lakabı ve isminin olmadığını, bu şahıslara Faruk
ve Yiğithan diye hitap ettiğini, ayrıca belgenin sonunda yer aldığı belirtilen "Hava Kuvvetleri"
yazısı altında "Barbaros Mercan (Kızkardeşi)" ibaresi hakkındahiçbir fikrinin olmadığını,
kızkardeşinin isminin Ayşegül MERCAN olduğunu,Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu
olduğunu, Şu an Garanti Bankası Muğla Milas şubesinde çalışmaktığını, belgede yer alış
nedenini bilmediğini, bu belgeyi de ilk kez burada (ifade alımı esnasında ) gördüğünü,içeriği
hakkında hiçbir bilgisinin bulunmadığını,

Özet olarakörgüte üye olmadığını, suçsuz olduğunu.....” beyan etmiştir.
Şüpheli Faruk AKIN Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan 21/07/2009 tarihli

ifadesinde özetle “ Sinan Efe NOYAN’la birlikte kaldıkları evde yapılan aramada ele
geçirilen patlayıcı madde ve mermilerden haberdar olmadığını, bu evi daha önce Barbaros
MERCAN ve Yiğithan GÖKSU’nun kullandıkların, tayinleri nedeniyle Barbaros MERCAN
ve Yiğithan GÖKSU’nun 6-7 Haziran 2009 tarihinde evden ayrıldıklarını, ancak evin
anahtarlarının Barbaros MERCAN’da bulunduğunu, Barbaros MERCAN’ın evden ayrıldığı
tarihten arama yapıldığı tarihe kadar 3-4 kez eve gelip gittiğini.... beyan etmiştir.
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Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Evler ve Görevler”isimliworld belgesinde Karargah Evleri yapılanması kapsamında
hangi görevlinin hangi evde kalacağına dair listenin bulunduğu tesbit edilmiş olup, bu listede
şüphelinin 3. sırada “75.yıl” olarak kodlanan “Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi 75. Yıl
Sitesi B Blok D:10 Değirmendere” adresinde Faruk AKIN ve Yiğithan GÖKSU ile
kalacağının yazılı olduğu, belgenin son bölümünde “HAVA KUVVETLERİ” ibaresi altında
“Barbaros MERCAN (Kız Kardeşi) “ şeklinde notun mevcut olduğu tesbit edilmiştir.

Dosyada mevcutEmniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü'nün 07/01/2010 gün BLG-2010/123 sayılı ekspertiz raporunda şüpheliler Faruk
Akın ve Sinan Efe Noyan'ın oturdukları evin mutfak kısmında buzdolabı içinde ele geçirilen "
Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'yayapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. " yazılı nottaki yazının şüpheli
Barborus Mercan'ın eli mahsülü olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 Soruşturma kapsamında yapılan arama işlemleri, arama işlemleri esnasında
şüphelinin ikamet ettiği evde elde edilen nitelikleri dosyada mevcut bilirkişi raporlarıyla tesbit
edilmiş patlayıcı madde, mermi ve mermilerin içinde bulunan “ 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.” ibareleri yazılı not içeriği, Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan evler ve görevler
başlıklı belgede şüphelinin kalacağı evinörgütçe belirlenmesi, yapılan aramada bu evde
patlayıcı madde, mermi ve örgütsel dökümanların ele geçirilmiş olması nazara alındığında
şüphelinin Ergenekon isimli Terör Örgütü içinde yer alan “Karargah Evleri” örgütlenmesi
içindeörgüt üyesi olarak yer aldığı, örgütçe tayin edilen ve tasarlanan evde kaldığı, örgütün
amaç ve stratejisi doğrultusunda patlayıcı madde ve mermi bulundurduğu kanaatine
varılmıştır.

 
10-ŞÜPHELİ ALİ SEYHUR GÜÇLÜ HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
 
Soruşturmabaşlatılmasına esas alınan ve iddianamenin başlangıç bölümünde tam

metni yer alanİstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 15/07/2009 tarihliihbar mektubunda
şüpheli Ali Seyhur GÜÇLÜ’nüngörevli teğmenler arasında uyuşturucu trafiğini organize edip,
uyuşturucu partileri düzenleyenlerden olduğu, şüphelinin Tğm. Oğuzhan SAĞLAM, ve Tğm.
Koray KEMİKSİZ ile birlikte Yalı Mah.Leyla Atakan Caddesi Dizman Apartmanı No:24 D:7
Değirmendere adresini kullandığı,bu evin deuyuşturucu organizasyonunda da kullanıldığı
iddia edilmiştir.
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Şüpheli Ali Seyhur GÜÇLÜ nün kaldığı belirtilen Kocaeli İli Değirmendere İlçesi
Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi Dizman Apartmanı No:24 Daire:7 sayılı adreste yapılan
aramada;

Girişe göre soldan 1. Odada Odaya girişe göre sağ kapı dibinde bulunan televizyon
sehpası üzerinde;

-2’den 23’e kadar numaralandırılmış DVD ve CDler
Odaya girişe göre sol karşı köşede bulunan ahşap çalışma masası üzerinde
-1 olarak numaralandırılan CD,
Aynı masa üzerinde
-Toshıba marka 1GB kapasiteli gri renkli ipe bağlı vaziyette bulunan flash bellek,
Aynı masanın altında bulunan NIKE marka kırmızı ayakkabı kutusunun içerisinde;
-24’den 117’ye kadar numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD ve

DVDler
Odaya girişe göre karşıda kırmızı koltuğun önünde bulunan ahşap sehpanın üzerinde

bulunan
-HV1TFCCZP54107B5 seri numaralı Casper marka laptop bilgisayar ve bu

bilgisayara ait VSWO537013407 seri numaralı adaptör,
Girişe göre soldan banyonun yanındaki 1. Odada yerde bulunan SİYAH BOND

çantanın içerisinde
-118’den 119’a kadar numaralandırılmış hazirun tarafından paraflanmış DVD,
-Aynı odada yerde bulunan 2. Siyah renkli BOND çanta içerisinde
-120’den 130’a kadar numaralandırılmış ve 1 olarak numaralandırılmış ve hazirun

tarafından paraflanmış DVD, CD ve DİSKET,
-Siyah renkli Ali Seyhur GÜÇLÜ… ibaresiyle başlayıp 67050 ibaresiyle biten el

yazması telefon fihristi
-Kahverengi Aybüke Yüzyıl… ile başlayıp …3422 ibaresi ile biten telefon fihristi,
-1’den 2’ye numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış el yazması telefon

numaraları ve isimlerin bulunduğu KAĞIT,
Aynı odada kitaplık üzerinde;
-131’den 140’a kadar numaralandırılmış ve hazurun tarafından paraflanmış DVD,
Girişe göre soldan banyonun yanındaki 2. Oda;
Odaya girişe göre karşı sol köşede bulunan bilgisayar masasının üzerinde
-141’den 167’e kadar numaralandırılmış ve hazurun tarafından paraflanmış CD ve

DVDler
Aynı odada bilgisayar masasının bulunduğu yerde;
-Üzerinde Vento A9 Asus Chassıs ibaresi bulunan siyah renkli kasadan alınan

SOMQJ9AQ322429 seri numaralı 320 GB kapasiteli Samsung markanumaralandırılıp
hazurunca paraflanan hard disk,

Aynı odada kitaplığın üzerinde bulunan
-168’den 173’e kadar numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış DVD,
Aynı yerde HP marka dijital fotoğraf makinesi içerisine takılı vaziyette bulunan;
-30964-003-A00111847321 seri numaralı Kıngston marka 1 GB kapasiteli mavi

renkli hafıza kartı,
Aynı odada bilgisayar masasının yanında bulunan sehpanın birinci gözündeki
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Kaynak Teknolojisi ibareli defterin içerisinde;
-174 olarak numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD
Aynı sehpanın ikinci gözünde bulunan;
-175 olarak numaralandırılan ve hazirun tarafından paraflanmış CD,
Girişe göre soldan banyonun yanındaki 3. Oda;
Odaya girişe göre karşıda yerde bulunan mavi-siyah renkli çantanın içerisinde;
-176 dan 225 e kadar numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD ve

DVDler
Aynı odada kitaplık da bulunan;
-226 dan 297 e kadar numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD ve

DVDler,
Odaya girişte sağdaki masanın üzerinde bulunan;
-Üzeri bantla sarılmış 1 GB kapasiteli üzerinde “taşınabilir belleği elaleme verme…

100YTL” ibareleri bulunan flash bellek
Aynı masa üzerinde;
-SZS259EN354100498 seri numaralı Cbox marka laptop bilgisayar
-Smalldısk marka Sata To Usb2.0 2.5” HDD CASE ibareli siyah renkli harici hard

disk
Girişe göre solda bulunan 1. Odadaki solda bulunan kanepenin altında;
-Sarsılmaz Kılınç 2000 Lıght marka 9x19mm çapıda T1102-07R03722 seri numaralı

siyah renkli tabanca ve bu tabancaya ait şarjöre takılı vaziyette 9mm çapında MKE yapımı 9
adet fişek elde edilmiştir.Söz konusun silahınKoray KEMİKSİZ’e ait ruhsatlı silah olması
nedeniyle soruşturma kapsamındaKoray KEMİKSİZ’e iade edildiği anlaşılmıştır.

Dökümanlarla ilgili yapılan incelemelerde;
Siyah renkli Ali Seyhur GÜÇLÜ......ibaresi ile başlayıp 67050 ibaresi ile bitenel

yazması telefon fihristi’nin içerisinde; Aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan
şahıslardan; Anıl DEMİRAĞ:02165055551, Koray KEMİKSİZ:05364489222, Oğuzhan
SAĞLAM:05364578339, Ufuk KIRAY:05367202820 şeklinde isimlerinin karşılarında
telefon numaralarının, ve bir çok şahsa ait isim ve telefon numarasının olduğu,

Kahverengi Aybüke Yüzyıl........... ile başlayıp .............3422 ile biten el yazması
telefon fihristi’nin içerisinde bir çok şahsa ait isim ve telefon numarasının olduğu,

1’den 2’ye kadar numaralandırılmış ve hazurun tarafından paraflanmış el yazması
telefon numaraları ve isimlerin bulunduğu kağıt’ın içerisinde; Aynı soruşturma kapsamında
hakkında işlem yapılan şahıslardan; Ufuk KIRAY:05367202820 şeklinde isim ve karşılarında
telefon numaralarının ve bir çok şahsa ait isim ve telefon numarasının olduğu görülmüş,
tanzim edilen tutanak ve dokümanların birer fotokopileri dosya içerisine konulmuştur.

CD/DVD’ler le  i lg i l i  yapı lan  ince lemede;  soruş turma Kapsamında
değerlendirilebilecek herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılamamış, tanzim edilen tutanak
dosya içerisine konulmuştur.

HARD DİSK/FLASH DİSK’lerle ilgili yapılan incelemede;
Toshıba marka 1 GB kapasiteli gri renkli ipe bağlı vaziyette bulunan flash belleğin

ve Vento A9 Asus Chassıs ibaresi bulunan siyah renkli kasadan alınan SOMQJ9AQ322429
seri numaralı 320 GB kapasiteli Samsung marka hard diskin yapılan ön incelemesinde Flash
disk ve hard diskin içerisinde çok sayıdaHİZMETE ÖZEL ibareli belgelerin olduğu görülmüş,
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bu dosyaların kopyalandığı birer adet CD ve DVD ile tanzim edilen tutanaklar dosya içerisine
konulmuştur.

Diğer dijital malzemelerin yapılan incelemesinde soruşturma dosyası ile
ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgi tespit edilememiş olup, tanzim edilen tutanaklar ve
imaj alma işlemi ile ilgili düzenlen raporlar dosya içerisine konulmuştur.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Eruygur” isimli word belgesinde” Eruygur paşa ile Eğitim Komutanlığında yapılan
toplantıda karargahımızı ilgilendiren emirler” başlığı altında alt başlık halinde toplantıya
katılanların yazıldığı, “Durum değerlendirmesi” alt başlığı altında “Devam eden dava,
yapılarımıza önü alınamaz zararlar vermektedir. Birimlerimize dönük saldırılar Silivri’yi her
geçen gün zor duruma sokmaktadır. “ şeklinde değerlendirme yapıldığı, “ Acil önlemler “ ve
“Proplemler” alt başlıklarında “ Güvenlik sorunları en önemli proplem olarak karşımıza
çıkmaktadır.Çözülmelerin olmaması içinemir komuta zinciri önem arzetmektedir. Silivrinin
geleceği komutanlıkça görevlendirilen birimlere verilen emirlerin ve faailiyetlerin başarıya
ulaşmasına bağlıdır. “ şeklinde karar alındığı, “ Emir komuta “ alt başlığında ise
“oluşturulacak projelerin sevk veidaresi üst kuruldan onaylandıktan sonra üç aşamalı emir
komuta zinciriyle hayata geçirilecektir. “ibaresi altında projelerin hayata geçirilmesinde
görevlendirilen şahıslara yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu görevlendirmedeşüpheli Ali Seyhur
GÜÇLÜ nün projeyi gerçekleştirecek karargah teğmenleri içinde zikredildiği ve bu şekilde
ğörevlendirildiği, örgütsel emirlerin şüpheliye Ali TATAR tarafından aktarıldığı
anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan ”Evler ve Görevler” başlıklı world belgesinde Karargah Evleri yapılanması
kapsamında hangi görevlinin hangi evde kalacağına dair listenin bulunduğu tesbit edilmiş
olup, bu listede şüpheli Ali Seyhur GÜÇLÜ ‘nün 6 sıradaki “ DİZMAN ” olarak kodlandırılan
Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi Dizman Apartmanı No:24 D:7 Değirmendereadresinde
kalacağınınbelirtildiği, şüphelinin bu belgede “Ali Seyhur GÜÇLÜ (CAN)”şeklinde adının
geçtiği anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “ÜLKÜDEN GELEN” isimli
excel belgesinde; 61 kişinin ad ve soyadlarıyla ad soyad hanesinin karışısında;”....referansı”,
“Milliyetçi çevreden”, ”Tanrı inancının olmadığı”, ”Ulusalcı düşüncede Olduğu”, ”Babası ve
kendisi Rotary ile alakalı”, ”Hizbul Tahrir-İsmail Yıldız referansı”, ”uyuşturucu kullanır”,
”Şıh”, ”Alevi kız arkadaşının çektiği özel görüntüleri arkadaşlarına izlettirdiği, Devamlı
kadınlarla ilişkiye girdiği, Yabancı uyruklu kadırlarla ilişkiye girdiği görüntülerinin bizde
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mevcut olduğu, istediğimizi yaptığı, postacılarımızdan biri olduğu”, ”Hristiyan”, ”Kadın için
her şeyi yapar”, ”Rum olduğu”, ”Allah’a inanmadığı”, ”Eşcinsel olduğunu bildiğimizi biliyor,
istediğimizi yapar.”, ”Uyuşturucu kullanır”, ”Gönderdiğimiz kadınlar sayesinde istediğimiz
seviyeye getirdiğimiz”, ”PKK”, ”Arkadaşlar getirip, götüremediler, peşine taktığımız
Üniversiteli kız istediklerimizi işliyor”, ”Ermeni”, ”Kalamışta Kominist bir külübe üye...”,
”Dindar”, ”İrticayı desteklediği...”, ”Her ortamda islamı savunduğu...”, ”Ailesinin İrticacı
olduğu....”, ”Dini terimler ve dualar kullanıyor. Orucu tam tuttuğu”, ”Peşine taktığımız kızı
hamile bıraktı. Bebeği aldırdık. Kullandığı evin adresi..... Bizle konuştuğu telefonu
saklamasını söyledik. Şeklinde şahsi durumları, alışkanlıkları, cinsel eğilimleri, dini ve
mezhebi görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının yazıldığı tesbit edilmiş
olup, sözkonusu belgede şüpheli Ali Seyhur GÜÇLÜ ile ilgili olarak“Ali Seyhur GÜÇLÜ
ALEVİ DOSTLARIMIZDAN“ şeklindedeğerlendirme notununu bulunduğu tesbit edilmiştir.

Şüpheli Ali Seyhur GÜÇLÜ 03/12/2009 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca
alınan savunmasında“Ben2008 yılında Deniz Harp okulundan mezun oldum. Subay temel
kursundan sonra şuan da Denizaltı Eğitim Merkezi Komutanlığında ( Gölcük )' te Denizaltı
Özel İhtisas subay kursu görmekteyim. Subay temel kursu süresince Gölcük'te Kardelen sitesi
denilen yerde sınıf arkadaşımOrçun SARIOĞUZ ile birlikte kaldım.2009 yılı Nisan-Mayıs
aylarında Denizaltı kursuna başladığım zaman Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi Dizman
Apartmanı No:24 D:7 Değirmendere adresinde arkadaşlarım Oğuzhan Bilge SAĞLAM,
Koray KEMİKSİZ veUfuk UÇAR la birlikte kalmaya başladık.Özdoğan CİNEMRE benim
yakın arkadaşımdır. Kendisi ailesiyle birlikte kalmaktadır. Benim yanımda kalmamıştır. Bu
evdepolis tarafından aramayapılmış. Ben o esnada görevde yani seyirdeydim. Arama
esnasında bana ait kopya şeklinde oyun CD'lerine el konulmuş aynı zamanda evden diğer
arkadaşlara ait çeşitli malzemeler ve bilgisayar hard diskleri alınmış daha sonra bu
malzemeler bize iade edildi. Ben subay temel kursundayken Oğuzhan Bilge SAĞLAM ve
Ufuk UÇAR Dizman apartmanındaki evde kalıyorlardı. Daha sonra ben ve Ufuk UÇAR
onların yanına taşındık ve birlikte kalmaya başladık. Kaldığımız evin kirasını 600 lira
olduğunu hatırlıyorum. Kira bedelini ortaklaşa aramızda toplamak suretiyle veriyorduk. Bana
okunan "Evler ve görevler" isimli belgede yer alan şahıslar genel olarak benim aynı dönemim
olan teğmenlerdir. Ancak bu belgede yer alan Burak ÖZKAN ve Çağatay TAMER'i
tanımıyorum.Burak ÖZKAN'ı ise burada ifade vermek için beklerken tanıdım. Benim ismim
Ali Seyhur GÜÇLÜ 'dür. "Can" diye bir isim kullanmam. Arkadaşlarım da bana bu şekilde
hitap etmezler.

(Eruygur isimli word belgesininokunması üzerine):” Belgede yer alankişilerden
sadece Ülkü ÖZTÜRK ve Ali TATAR'ı tanırım. Ülkü ÖZTÜRK benim sınıf arkadaşımdır.
Kendisini bu sebeple tanırım. Ali TATAR iseisminihatırlamaktayım. Hatırladığım
kadarıylabenDeniz Lisesindeyken Ölçme ve değerlendirme şubesinde görevli olduğunu
hatırlıyorum. Kendisiyleherhangibi bir ilgim, irtibatım ve samimiyetim bulunmamaktadır.
Bunun dışında belgede adı geçen şahısları tanımıyorum. Böyle bir toplantıya şahit olmadığım
gibi toplantı sonucundaherhangibi bir görev almadım.Belgenin içeriğini ve mahiyetini
bilmiyorum.”

("Toplantı kararları Mayıs doc." başlıklı belgeyle ilgili dijital inceleme raporu
okunması üzerine ): Ben böyle belgeyi ilk kez görüyorum.Böyle bir belgeyi düzenlemiş ve
oluşturmuş değilim. Bu belgenin içeriği hakkında hiçbir bilgim yoktur. . Benim bilgisayarım
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vardır. Şu an Ordu evindedir. Arama yapıldığı esnada bilgisayarım yanımda yani gemideydi.
Bu nedenle bilgisayarımael konulmamıştır.Benim bilgisayarımıgenelde ben kullanırım. Ancak
birarkadaşım gelip eline aldığında elinden almam.Şimdi hatırladığım kadarıylaarama yapıldığı
zaman bilgisayarımıservise göndermiştim.Bu sebeple bilgisayarıma el konulmamıştır. Ben
görevime bağlı bir askerim. Atılı suçlarla hiçbir ilgim ve irtibatım yoktur. İhbarda
geçensuçlamalar tamamen hayal mahsülüdür. Uyuşturucu madde kullanmam. Hiçbir yasadışı
örgüt ve oluşumla ilgim yoktur. Suçsuzum....” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Dosyada mevcutEmniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü'nün 07/01/2010 gün BLG-2010/123 sayılı ekspertiz raporunda şüpheliler Faruk
Akın ve Sinan Efe Noyan'ın oturdukları evin mutfak kısmında buzdolabı içinde ele geçirilen "
Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'yayapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. " yazılı nottaki yazının şüpheli Ali
Seyhur Güçlü'nün eli mahsülü olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Soruşturma başlatılmasına esas alınan ihbar mektubu, soruşturma kapsamında
yapılan arama, el koyma ve zaptedme işlemleri ve bu işlemlere ilişkin tutanaklar, inceleme
raporları, bilirkişilerce dosyaya sunulan dijital inceleme raporları, şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; “ÜLKÜDEN GELEN,
”ERUYGUR” ve “EVLER ve GÖREVLER” başlıklı belgelerin kül olarak incelenmesi
neticesinde şüpheli Ali Seyhur GÜÇLÜ’nün silahlı terör örgütü niteliğindeki “ Ergenekon”
isimli örgüt içinde yer alan Karargah Evleri örgütlenmesinde örgüt üyesi olarak yer aldığı,
örgütsel faaliyetlerinde “CAN” kod ismini kullandığı, örgütsel planlama doğrultusunda
tutulanevde kaldığı, eyleminin kül halinde silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu
oluşturuduğu kanaatine varılmıştır..

 
11-ŞÜPHELİ SEZGİN DEMİREL HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:

Soruşturma başlatılmasına esas alınan ve tam metniiddianamenin başlangıç
bölümünde yer alanİstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 15/07/2009 tarihli ihbar
mektubunda, şüphelinin Yüzbaşılar Mahallesi Kumlalı Apartmanı No:24/22 Teras kat
Değirmendere adresinde kaldığı,bu evin uyuşturucu maddelerin saklandığı evlerden biri
olduğu, şüphelinin uyuşturucu madde dağıtımı yaptığı iddia edilmiştir.

Şüpheli Sezgin DEMİREL’inkaldığıKocaeli ili Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar
Mahallesi kumlalı Apt. Teras kat 24/22 sayılı adresinde yapılan aramada;

Salon kısmının kenarında bulunan komidinin çekmecesinde;
-351543/00/048165/9 Imei numaralı Nokia marka cep telefonu, içerisinde Avea

GSM şirketine ait 8990286036522772777012k seri numaralı sim kart,
Salonun bitişiğinde bulunan Mutfak kısmında bulunan buzdolabının üstünde örtünün

altında;
-1 adet 1 numarası verilen Iomega marka DVD
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Ortada bulunan koridordaki eşya dolabında;
-4050 ibareli üzerinde 2 adet kilit şifresi bulunan cames bond çanta içerisinde 2 adet

2 ve 3 sayıları verilen bilgisayar disketi,
-4050 ibareli üzerinde tek kilit şifresi bulunan cames bond çanta içerisinde (Onur

Can YILMAZ a ait olduğu belirtilmiştir) üzerine 4 sayısı verilen CD
Koridorun sonunda banyonun bitişiğinde bulunan oda içerisinde kitaplık olarak

kullanılan dolabın sol alt çekmecesinde 12 adet arkın kitap evi basımlı Cumhuriyet
Ansiklopedisi kaldırılıp çekmece içerisinde bulunan örtü alındıktan sonra;

-1 den 7 ye kadar numaralandırılan Aydınlık Dergisi ve Doğu Perinçek isimli şahsa
ait fotoğrafların ve yazıların bulunduğu renkli fotokopi kağıtları

Yine aynı kısımda;
-1 den 6 ya kadar numaralandırılmış Aydınlık Dergisi Abone formu
-Türk Telekom 50 kontörlük A02B80112358669025 seri numaralı telefon kartı
-1 adet Vodafone GSM şirketine ait 8990029667656943906 seri numaralı üzerinde

sim kartı alınmış sim kart muhafazası,
-5 ten 15 e kadar numaralandırılmış 11 adet CD/DVD
Kütüphane dolabının yanında bulunan televizyon sehpası üzerinde;
-Sony Vaio marka 282775685001289 seri numaralı diz üstü bilgisayar
-1 adet üzerinde Corsaır Flaş voyager mini ibaresi bulunan 08337205 seri numaralı

flash disk
-1 adet Muhabbet kart ibaresi bulunan 0203040421069 seri numaralı sim kart
-1 adet 8990010708050228444 ibareli Turkcell sim kart muhafazası
-4 adet 16 dan 19 a kadar numaralandırılan DVD
Koridorun sonunda sol tarafta bulunan oda içerisinde yatağın yanında bulunan

komidin çekmecesinde;
-10 adet 20 den 29 a kadar numaralandırılmış CD ve DVD
-1 adet 356664/00770515/8 Imeı numaralı Nokia marka cep telefonu ve telefona

takılı 1 adet MC12U 128 DACA-QCS VSL026BB504BY ibareli hafıza kartı
-1 adet 8990029299058653469L123121 ibareli Vodafone marka sim kart
-1 adet 89902860321304054968T12K ibareli sim kart muhafazalığı
-1 adet 8990029299058653469 seri numaralı Vodafone sim kart muhafazası
-1 adet 544 443 53 49 hatta ait sim kart kağıt kabı
-4 adet 30 dan 33 e kadar numaralandırılmış CD ve DVD
Aynalı komidin çekmecesinde
-1 adet üzerinde herhangi bir seri numarası bulunmayan Samsung marka dijital ses

oynatıcısı
-3 adet 34 ten 36 ya kadar numaralandırılan CD/DVD
İkametin balkonunda girişe bulunan oda içerisinde yatağın kenarında bulunan çanta

içerisinde;
-1 adet 38027362Q seri numaralı Toshiba marka dizüstü bilgisayar
Yatağın baş kısmında bulunan
-Üzerine 37 den 86 ya kadar sayı verilen toplam 50 adet CD ve DVD
-1 adet Nokia marka 359562/01/389420/5 seri numaralı cep telefonu, telefona takılı

Nokia ibaresi bulunan 07351028505 ibareli hafıza kartı
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-1 adet Avea GSM şirketine ait 89902860321259774719012K seri numaralı sim kart
-1 adet Nokia marka 350606/80/006084/0 IMEI numaralı cep telefonu elde

edilmiştir.
Aramada ele geçirilen dökümanlar üzerinde yapılan incelemede;
1’den 7 ‘ye kadar numaralandırılmış Aydınlık Dergisi ve Doğu PERİNÇEK isimli

şahsa ait fotoğrafların bulunduğu renkli fotokopi kâğıtları üzerinde yapılan incelemede:
1 numarası verilen renkli fotokopi kağıdında “Milli Hükümet’in Bankalar Kurulu…

İsim isim…” “Aydınlık Dergisi” ile başlayan belgenin Aydınlık Dergisinin 8 Temmuz
2007/SAYI:1042 nın ön kapağı olduğu ve sarı renkler ile üzerinde “PERİNÇEK KİMDİR?”
Yazısının bulunduğu, Bahse konu dergi kapağının altı kısmında da “TALABANİ’DEN
TAYYİP’İN DAMADINA “SINIR ÖTESİ” RÜŞVETİ” yazdığı,

2 numarası verilen renkli fotokopi kâğıdının; Doğu PERİNÇEK isimli şahsın sağ
elini yumruk şeklinde birleştirerek poz verdiği fotoğrafı olduğu,

3 numarası verilen renkli fotokopi kâğıdında; Orta üst kısmında pembe zemin üstüne
beyaz harfler ile yazılı “KAPAK” kelimesi ile başlayıp “4.Aydınlık. 8 Temmuz 2007” ibaresi
ile bittiği, belge içerisinde ise; Doğu PERİNÇEK olduğu değerlendirilen şahıs ile yanında
bulunan erkek bir şahsın 7 Şubat 1962-Gölbaşı yolu) ‘n da çekildikleri değerlendirilen
fotoğrafın olduğu, bu fotoğrafın alt kısmında “KEMALİYE’DEN LOZAN‘A….” yazdığı bu
yazının alt kısmında ise “Perinçek Kimdir?” yazısının olduğu,

4 numarası verilen renkli fotokopi kâğıtta: Doğu PERİNÇEK isimli şahsın
ikametinin kitaplığı olduğu değerlendirilen odada Doğu PERİNÇEK, eşi ve çocukları olduğu
değerlendirilen şahıslar ile birlikte çekilmiş fotoğrafın olduğu, ayrıca renkli fotokopinin alt
kısmında bulunan ve sol üst kısmında “Cizre Mitingi, Ekim 1991” yazan fotoğrafta da Doğu
PERİNÇEK isimli şahsın Cizre mitinginde konuşma yaparken çekilmiş fotoğrafı olduğu,

5 numarası verilen renkli fotokopi kâğıdında: Sağ üst köşesinde “Doğu Perinçek’in
notuyla Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenleri yoksa bacakların yorulur (4 Ekim 1962-
Almanya)” yazan fotoğrafta Doğu PERİNÇEK olduğu değerlendirilen şahsın fotoğrafının
olduğu, dokümanın sonunda 6.Aydınlık. 8 Temmuz 2007 yazdığı,

6 numarası verilen renkli fotokopi kâğıdının; “Üçümüz de ilkokulu bitirince bu
tartışma başladı” ile başlayan dokümanın sol üst kısmında “Küçük oğlu Sadık Can’la
Kemaliye’ de (30 Temmuz 2005)” yazan fotoğrafta Doğu PERİNÇEK ve Oğlu olduğu
değerlendirilen Sadık Can ile çekilmiş fotoğrafı olduğu ve 8 Temmuz 2007 Aydınlık.7 ibaresi
ile bittiği,

7 numarası verilen renkli fotokopi kâğıdının; Sağ alt kısmında bulunan ve sarı renkli
bir kâğıt üzerine Arapça harfler ile yazıldığı değerlendirilen bir mektup fotoğrafının olduğu,
bu mektubun sol tarafında bulunan yazıda ise “1915 tarihli mektup Perinçek’in dedesi İbrahim
Olcaytu’nun kardeşi Seyyit, 22 Aralık 19147te Sarıkamış harekatında şehit olur.Perinçek’in
dedesinin babası Köşker Bekir, 28 Ağustos 1915 ‘te yolladığı bu mektupta askere giden
oğlundan haber alamayışının acısını dile getirmektedir. Köşker Bekir’in mektubundan
aktarıyoruz.” Şeklinde yazı olduğu ve sayfanın sonunda da “4 Ağustos tarihinde
gönderemediğim ma’lumunuz ol-”şeklinde yazı olduğu,

1’den 6’ya kadar numaralandırılmış Aydınlık dergisi Abone Formu ve üzerinde
yapılan incelemede;

1 numarası verilen 13*3 cm ebadında ki kağt parçası’nın sol üst kısmında kırmızı
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zemin üzerine beyaz harfler ile “Aydınlık” yazdığı, bu yazının alt kısmında ABONE
FORMU, Adı, Soyadı, Telefon, şeklinde yazıların olduğu, orta kısımda ise, kırmızı renk ile
yazılmış“Abonelik” yazısının altında Türkiye, Yetkili Ergin Onay, Hesap No., Telefon
02122515122 yazdığı,

“Abonelik Bedeli 6 Aylık 80 YTL, 12 Aylık 160 YTL” yazdığı, tespit edilmiştir.
Tanzim edilen tutanak ve doküman fotokopileri dosya içerisine konulmuştur.

Aramada ele geçirilen hard disk ve bilgisayarların incelenmesinde;Sony Vaio marka
282775685001289 seri numaralı diz üstü bilgisayarın ve 38027362Q seri numaralı Toshiba
marka dizüstü bilgisayarın yapılan incelemesinde; Çok sayıda ÖZEL, HİZMETE ÖZEL,
NATO ÖZEL, TASNİF DIŞI ibareli yazıların olduğu tespit edilmiştir. Tanzim edilen
tutanaklar ve hard diskler içerisinde bulunan dosyaların kopyalandığı CD’ ler dosya içerisine
konulmuştur.

Aramada ele geçirilen flaşh disk incelenmesinde;
Corsaır Flaş voyager mini ibaresi bulunan 08337205 seri numaralı flash diskte; 405-

FF taktik kullanımı (FEM için), 501(A)-Arzrap sistemi ve tersane ile ilişkiler, EVRAK EKİ
ARIZA RAPOR SİSTEMİ düzeltilmiş, BÜLTENLER,YEDEKLEME EMNIYET BRIFINGI,
DONANKOM STANDART ANONSLAR YÖNERGESİ, sabkor 2005 BRIFINGI KAPAK,
GEMI BILGI KITABI ESKİ, 7nci BLM GEMİ BİLGİ KİTABI, GEMI KULLANIM
ESASLARI YONERGESI ve SILAH isimli dosya ve klasörler içerisinde çok sayıda GİZLİ ve
HİZMETE ÖZEL ibareli bilgilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Tanzim edilen tutanak ve flash
diskin içerisinde bulunan dosyaların kopyalandığı CD dosya içerisine konulmuştur.

Aramada ele geçirilenNokia ibaresi bulunan 07351028505 ve MC12U 128 DACA-
QCS VSL026BB504BY ibareli hafıza kartlarının yapılan ön incelemesinde soruşturma ile
ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Tanzim edilen tutanak dosya
içerisine konulmuştur.

Aramada ele geçirilen disketlerin incelenmesinde;
2 nolu disket içerisinde;“ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 2006-2007.xls” isimli excel belgesi

içerisinde askeri öğrenci olduğu değerlendirilen birçok şahıs hakkında derlenmiş “okul-aile,
nüfus bilgileri doğum yerleri doğum tarihleri, kardeş isimleri, kardeş sayısı, anne-babasının öz
olup olmadığı, kilo, boy, ten, sigara kullanıp kullanmadığı, göz rengi, ayakkabı, (elbise, beden
numarası vb), baba mesleği, baba mesleği, baba ve kardeş aylıkgeliri ilgili şahısların iletişim,
adres ve kişisel bilgilerin bulunduğu, “KURS AYRILIŞ KAPAK” isimli belgenin “HİZMETE
ÖZEL” ibareli olduğu görülmüştür. Tanzim edilen tutanak içerisinde bulunan dosyaların
kopyalandığı CD dosya içerisine konulmuştur.

-Üzerinde herhangi bir seri numarası bulunmayan Samsung marka dijital ses
oynatıcısının imaj alma işlemi devam etmektedir.

Aramada ele geçirilen CD/DVD’lerinincelenmesinde;
4 nolu CD’ de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı donanmasına ait Savaş Gemisi,

Denizaltı, Helikopterlere ait teknik bilgilerin yer aldığı çok sayıda Word belgelerinin olduğu,
8 nolu DVD’ de çok sayıda NATO ÖZEL, NATO TASNİFDIŞI, ÖZEL, HİZMETE

ÖZEL, GİZLİ dereceli Word ve PDF belgesi şeklinde resmi yazıların bulunduğu,
10  Nolu  DVD’ de  İ lhan  ŞELÇUK,  Emin  ÇÖLAŞAN (Pazargünü

İzmirdebaşlıklıyazısı) , Erol MANİSALI, Mustafa BALBAY’ ın ve birçok köşe yazarına ait
olduğu değerlendirilen Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ ün Cumhurbaşkanlığı makamına
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çıkışı ile ilgili yazıları, AKP, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve Başbakan Yardımcısı
Bülent ARINÇ’ ın adlarının geçtiği eleştirel çok sayıda köşe yazısının olduğu,

 Adaletsiz Kadrolaşma Partisi'” isimli Word belgesinde;
“ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ,

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'a gönderdiği mektupta akraba kadrolaşması örneklerini
sıralarken " Başlarına 'AKP kuşu' konan çocuklar var. Adaletsiz Kadrolaşma Partisi olarak
akraba-i taallukat hükümeti oldunuz" dedi. Şimşek, Başbakan Erdoğan'a "Şimdi
cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz. Siz hizmet etmediğiniz cumhurun başkanı değil, kendi
siyaset arkadaşlarınızın cumhurbaşkanı olabilirsiniz" diye seslendi.

CHP'li Şimşek dün parlamentoda düzenlediği basın toplantısında Başbakan
Erdoğan'a gönderdiği 9 sayfalık mektubu okudu. Bu mektubu "milyonlarca işsiz genç ve
KPSS'ye giren 1 milyon 850 bin genç adına" yazdığını vurgulayan Şimşek, "Sizin iktidar
olduğunuz dönemde, özellikle kaymakam adayları, müfettiş yardımcıları ve uzman yardımcısı
adayları mülakatlarda büyük haksızlıklara uğradılar. Madalyonun diğer yüzünde ise başlarına '
AKP kuşu' konan çocuklar var" dedi. Şimşek'in mektubunda sıraladığı akraba kadrolaşması
ile ilgili örnekler şöyle:

Esra Denli Şahin: TBMM Baştabipliği'nde radyoloji teknisyeni olarak çalışıyor.
Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin' in gelini.

Murat Kutan : TBMM'de müşavir, SP Genel Başkanı Recai Kutan 'ın oğlu.
Dilek Gören : Bir önceki dönem milletvekilliği yapan Ali Gören 'in kızı, Meclis

TV'de çalışıyor.
Kemal Kaya Yıldırım : Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'ın yeğeni, TSE'de işe

başladı.
Muhammet Serhan Taşçı : AKP Ordu Milletvekili Hamit Taşçı 'nın oğlu, TSE'de

çalışıyor.
Fatih Aydınalp : TSE'de KPSS'siz, sınavsız, torpille işe başlayanlardan biri, Sanayi

ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mustafa Aydınalp 'in oğlu.
Uğur Sipahi : Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un danışmanı Mustafa Sipahi

'nin oğlu, TSE'de çalışıyor.
Deniz Selçuk : Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk 'un kızı, TSE'de çalışıyor.
Aziz Yılmaz: Atatürk, laiklik,Cumhuriyet karşıtı konuşmalarından tanıdığımız Şevki

Yılmaz 'ın kardeşi, 60 yaşında TSE'de işe başlatıldı.
Ali Erdoğan : Yeğeniniz, korumanız olduğu söyleniyor. Ama kadrosu Başbakanlık'ta

müşavir.
Neval Fırat Çekiç: AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat 'ın kızı,

TOKİ'de çalışıyor.
Ö. Faruk Karabayır: AKP Kars Milletvekili Zeki Karabayır 'ın oğlu, TOKİ'de

çalışıyor.
Ruken Dilek: 21. dönem Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek 'in kızı, TOKİ'de

çalışıyor.
Hasan Kart: AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart 'ın kardeşi, TOKİ'de çalışıyor.
Sabahattin Suçin : AKP Batman Milletvekili Mehmet Ali Suçin 'in yeğini, TOKİ'de

çalışıyor.
Kerem Göktaş: AKP Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş 'ın oğlu, TOKİ'de
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çalışıyor.
Hür Turan Baş: AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Baş' ın kardeşi, Vakıfbank

iştiraklerinden Taksim Otelcilik AŞ genel müdürü oldu. Şu anda o görevi yapmıyor.
Sezai Şahin: Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in yeğeni, Vakıfbank iştiraklerinden

Abant Otelleri'nde genel müdürlük yaptı, oradan İstanbul'a genel müdür olarak gitti.
Ömer Erdoğan: Yeğeniniz, korumanız Ali Erdoğan 'ın kardeşi, belediyede

çalışıyor.”Şeklinde bilgilerin geçtiği görülmüştür.
 (Cumhuriyet\Yazılar\22 Mart 2007\cumhuriyet2\260207\haber) “isimli dosyalar

içerisinde'AKP, işgalci gibi tahrip etti'”, “EMRE KONGAR-Dincilik ve Milliyetçilik”,
“MUSTAFA BALBAY-PKK ile Mücadele mi, K. Irak'la Diyalog mu” adı ile yazılı Word
belgelerinin olduğu,

Cumhuriyet\Yazılar\22 Mart 2007\Diğer Gazeteler isimli dosyalar içerisinde bulunan
“Çankaya Köşkü'ne çıkan yol Genelkurmay'dan mı geçer” isimli köşe yazısı olduğu,

 “EMİN ÇÖLAŞAN-’Sayın’... ’Kelle’...” isimli Word belgesinde özetle;
“…….1- Abdullah Öcalan’a "sayın" diye hitap eden kişiler hakkında savcılıklar

tarafından dava açılıyor. Bunlar yargılanıp hapis cezası alıyor. Eski DTP Milletvekili Sedat
Yurttaş bu sözlerinden ötürü altı ay, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk 1.5 yıl, Genel Başkan
Yardımcısı Aysel Tuğluk yine 1.5 yıl hapis cezası aldılar.

Şimdi bu olay kendi sesinden belgelendiğine göre, Tayyip Erdoğan hakkında savcılar
dava açacak mı? Göreceğiz!

2- Aynı söyleşide şöyle diyor: "Öcalan almış olduğu kellelerin hesabını veriyor!"
Kelleler sözcüğü neyi anımsatıyor? Elbette PKK mücadelesinde can veren

şehitlerimizi. Subay, astsubay, uzman çavuş, er, polis, köy korucusu...
Bunun rakamı da belli. 2006 yılı sonu itibarıyla -devletin resmi rakamlarına göre-

verdiğimiz şehit sayısı 6192. Yani Tayyip Bey’in tanımıyla 6192 kelle!
Şehitlerden "kelle" diye söz edilmesi yakışıksızdır, çirkindir, ayıptır, günahtır……..”
Şeklinde konuların geçtiği,
  “Cumhuriyet” isimli dosyada eski Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL’ in

protesto edildiği üniversitedeki konuşmasının ve eleştirildiği anlara ait (Amerika ile işbirlikçi
olduğuna dair protesto edildiği konuşma) “ankara üniversitesi demireli protesto” isimli video
kaydının olduğu,

“Cem Uzan” isimli video kaydında Cem UZAN’ ın GENÇ PARTİBursa mitinginde
Başbakana hitaben “Sende Allah korkusu kalmamış sen Allahsız olmuşsun. Allahsız herif.
Kalleş adam beni iyi dinle bak. Ey Allahsız adam sana tapulu malım olan …..(anlaşılmadı.)
sana yedirirsem ……(anlaşılmadı) desinler. Bak kalleş adam sen ne biçim Müslümansın be
adam Müslüman haram yemez haram yemez senin gönlünü korku ve ihtiras bürümüş. Kalleş
adam sen yoldan çıkmışsın.” Şeklinde hakaret içeren kelimelerin geçtiği,

     “fettullah ve hakan şükür” isimli video içerisinde Esra BİRLİK ile A-Milli
Takımın ve Galatasaray Futbol Kulübünün eski futbolcusu Hakan ŞÜKÜR ile evliliklerinin
düğün merasimin de şahitlik yapan Fethullah GÜLEN’ in de bulunduğu video kaydının
olduğu,

    “hatirlasevgili” isimli slayt gösterisinin olduğu, slaytta eski Başbakan Adnan
MENDERES’ in asılmasını savunan yazıların geçtiği,

 “RTE diz çökmüş” isimli video kaydında 1990’lı yıllarda Afganistan eski Devlet
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BaşkanıGurbettin Hikmet YAR ile Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın oturur
şekildeki video kaydının olduğu,

 “tehlikenin farkındamısınız_1” isimli video da “Mayıs 2007 de Cumhurbaşkanlığı
seçimi yapılıyor. Tehlikenin farkın damısınız? Cumhuriyetinize sahip çıkın.” Şeklindeki
Cumhuriyet Gazetesi reklamı olduğu.

 “tuncay özkan_ege mitingi” isimli video da Ergenekon Soruşturması kapsamında
hakkında işlem yapılan Tuncay ÖZKAN’ ın konuşma yaptığı Laiklik Mitingine ait
konuşmaların olduğu 3 adet video kaydı olduğu,

 “FADÜK” isimli klasör içerisindeki “ADD yazarları” isimli dosya Ergenekon
soruşturması kapsamında hakkında işlem yürütülmekte olan şahıslarında aralarında
bulunduğu. Söz konusu şahıslara ait yazıların olduğu. “ABD ile Stratejik Ortak
Olamayız_Şener ERUYGUR (E)Orgeneral”, “Atatürkçüler Ne Yapmalı_Şener ERUYGUR
(E)Orgenara l ” ,  “Avrupa  Yolunda  Türk iye_Ero l  MANİSALI” ,  “Sorumlu
Olmak_UğurMUMCU”, “Yalnız Kıbrıs Gitti Sanmayın_Erol MANİSALI” isimli Word
belgelerinin olduğu,

“FADÜK” isimli klasör içerisindeki “attila ilhan” ın katılmış olduğu Star TV’ deki
programları Ceviz Kabuğu ve Flash TV’deki programlarına ait Kıbrıs Meselesi, Türkçe
Eğitim, Misyonerlik video kaydı olduğu, ayrıca aynı dosya içerisinde Soruşturması
kapsamında hakkında işlem yapılan Erol MANİSALI’ ya ait “AB, Kıbrıs ve Avrasya
Birliği_Erol MANISALI” isimli dosyada AB ve Kıbrıs ile ilgili eleştiriler yaptığı TV
programı olduğu.

 “__304_lha..” isimli slaytta Ergenekon soruşturmasında hakkında inceleme yapılan
İlhan SELÇUK’ un yazısından derlendiği belirtilen slayt gösterisinde 21 Ağustos 2001 günü
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın yaptığı bir konuşmasının slayt olarak bulunduğu,

 “28 Şubat Kararları” isimli slaytın olduğu,;
   “GEÇMİŞİNDEN DERS ALMAK 07.10.2007” isimli Word belgesinde

“GEÇMİŞİNDEN DERS ALMAK” başlıklı yazıda 27 Mayıs 1960 Darbesini “…….Bir
ülkede geçmişte yapılan hatalar eğer tekrar edilerek etrafını görmeyen partileriktidaragelip
yanlışlara yanlış katarak her yaptıklarını doğru kabul ederlerse sonları hüsran olur” şeklinde
bilgilerin olduğu görülmüştür.

“ERGENEKON” isimli dosyada “ATATURK VE CUMHURIYET DUSMANI
ERGENEKON SAVCISI ZEKERIYA OZ UN” Ergenekon Soruşturması hakkında işlem
yürüten görevli savcı Zekeriya ÖZ’ e ait  kişisel bilgilerinin(fişleme olarak
değerlendirilebilecek değerde bilgiler) olduğu, metnin alt tarafında “AYDINLIK
http://www.guncelmeydan.com/” ibarelerinin olduğu,

“darbe_gunlukleri” isimli Word belgesinin olduğu,
 “Aydin, Cem - Ergenekon'un Derinliklerinde” isimli ve PDF şeklinde bir kitabın

olduğu,
 “Ergenekon 1997” isimli video kaydın da tarihi süreçte devletin çeteleri

kullandığına dair Can DÜNDAR, Ergenekon soruşturmasında hakkında işlem yapılan Doğu
PERİNÇEK ve Erol MÜTERCİMLER, ayrıca Bülent ECEVİT, Alparslan TÜRKEŞ’ in bu tür
çetelerin devlet tarafından yaptıklarının gizlendiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin
görevlendirdiği ama herhangi bir sonuca ulaşamadıkları ya da engellendikleri yönündeki
açıklamalarının olduğu,
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Ayrıca diğer belgelerde internetten alındığı değerlendirilen ve iddia olunan
Ergenekon Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslar ile ilgili
bilgilerin olduğu,

 “deniz_idam” isimli video da Deniz GEZMİŞ adına düzenlenmiş video dosyası
olduğu,

 “tkp” isimli videonun üstünde “oylar TKP’ ye” yazısının ve Türkiye Komünist
Partisi ambleminin olduğu görülmüş ayrıca video içerisinde hükümetin ve diğer parti,
belediyelerin ülkeyi sömürdüğüne dair görüntülerin olduğu,

14 nolu DVD içerisinde “m.reşit” isimli video görüntülerinde bir bayan ve erkeğe ait
gizli kamera çekimi olduğu değerlendirilen müstehçen görüntülerin olduğu,

 “Recovered_JPEG Digital Camera_4056” isimli resimde; İki şahsa ait müstehcen
görüntülen olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu CD/DVD’lerin birer kopyaları ve tanzim
edilen tutanak dosya içerisine konulmuştur.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Görevlendirme”isimli world belgesinin “ Başkandan gelen emirler doğrultusunda
yapılan görevlendirmeler” başlığını taşıyıp, Karargah Evleri yapılanmasında yapılan-
yapılacak örgütsel faaliyetlerle ilgili emir ve talimatlar içerdiği, bu belgede şüphelinin adının
“Aylin DURUOĞLU’nun tahliye kampanyasına genç teğmenlerin destek vermesini Sezgin
DEMİREL organize edecek” şeklinde geçtiği, şüphelinin örgütsel hiyerarşi içinde alınan
kararların uygulanması hususunda görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “2008-2009 SONUÇ RAPORU” isimli word belgesinde: “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 özellekleri ailevi ve sosyal
durumları, mesleki yetenek ve özellikleri, etnik kökenleri, siyasi ve fiziki görüşleri, örgütle
olan irtibat derece ve örgütsel konumları, almış olduğu örgütsel görevler hakkında detaylı
değerlendirme notlarının bulunduğu görülmüştür.

Belgenin devamında harb okulu son sınıfa gecçek askeri ögrenciler, Deniz Astsubay
Meslek Yüksek Okulunda faaliyet gösteren Askeri ögrenciler ve Deniz Lisesinde bulunan
Askeri Öğrencilerle ilgili kişilerin siyasi, dini görüşleri, etnik kökenleri, alışkanlıkları, zaafları
v.b. Kişisel özellikleriyle ilgili değerlendirme notlarının bulunduğu belgenin sonuç
bölümünde Tğm. Ülkü ÖZTÜRK, Tğm. Sezgin DEMİREL, Tğm. Faruk AKIN, TğmKoray
KEMİKSİZisimleriyle “ DAĞITIM: ALİ TATAR”ibaresinin bulunması nazara alındığında
söz konusu belgenin hazırlanmasında şüpheli Sezgin DEMİREL’in katılımının bulunduğu
anlaşılmaktadır.

Şüpheliler Alperen ERDOĞAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY VE Tarık
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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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Evler ve Görevler” başlıklı belgede “Karargah Evleri” yapılanması içinde hangi
görevlinin hangi evde kalacağının tasarlandığı listede şüphelinin “1. Kumlalı” olarak
isimlendirilen Yüzbaşılar Mahallesi Kumlalı Apartmanı No:24/22 Değirmendere adresinde
kaldığının yazılı olduğu görülmüştür.”

Dosyada mevcutEmniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü'nün 07/01/2010 gün BLG-2010/123 sayılı ekspertiz raporunda şüpheliler Faruk
Akın ve Sinan Efe Noyan'ın oturdukları evin mutfak kısmında buzdolabı içinde ele geçirilen "
Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'yayapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. " yazılı nottaki yazının şüpheli Sezgin
Demirel'in eli mahsülü olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Soruşturma başlatılmasına esas alınan ihbar mektubu, soruşturma kapsamında
yapılan arama, el koyma ve zaptedme işlemleri ve bu işlemlere ilişkin tutanaklar, inceleme
raporları, Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan;2008-2009 SONUÇ RAPORU” ve “EVLER ve GÖREVLER” ile ”Görevlendirme”
başlıklı belgelerin kül olarak incelenmesi neticesinde şüpheli Sezgin DEMİREL’in silahlı
terör örgütü niteliğindeki “Ergenekon” isimli örgüt içinde yer alan Karargah Evleri
örgütlenmesinde örgüt üyesi olarak yer aldığı, örgütçe belirlenen evde kaldığı, muvazzaf
teğmenler, Harb Okulu öğrencileri, Deniz Lisesi öğrencileri, Deniz Astsubay Yüksek Okulu
öğrencilerininsiyasi, felsefi dini görüşlerine, ırki kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, cinsel
yaşamlarına ve sağlık bilgilerine dair billgilerinin hukuka ayrıkı şekilde kaydettiği, eyleminin
bütün halinde terör örgütüne üye olmak ve aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait  kişisel
verileri hukuka ayrıkı bir şekilde kaydetmek suçlarını oluşturduğu kanaatinevarılmıştır.

 
12-ŞÜPHELİ FATİH GÖKTAŞ HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
 
Soruşturma başlatılmasına esas alınan ve tam metniiddianamenin başlangıç

bölümünde yer alanİstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 15/07/2009 tarihli ihbar
mektubunda, “Şüpheli Fatih GÖKTAŞ’ın uyuşturucu madde kullandığı, uyuşturucu
organizasyonundaTğm. Ülkü ÖZTÜRK,Tğm Burak AMAÇ, veTğm Sinan Efe NOYANile
birlikte lider konumunda olmasına rağmen üst rütbeli subaylar tarafından bilinerek bu duruma
göz yumulduğu,uyuşturucuların Kadıköy’de S.... Eczanesinden B.Y. tarafından Deniz Harp
Okulu Öğrencisi S.B vasıtasıyla Fatih  GÖKTAŞ’a verildiği, oradanda gerekli yerlere
dağıtıldığı iddia edilmiştir.

Şüpheliler 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
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TRAVELER 2 GB 04183-322A00LF İBARELİ KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “2008-2009 SONUÇ RAPORU” isimli word belgesinde: “2008-2009 Dönemi
içerisinde yapılan faaliyetler sonucu, 2009-2010 dönemi faaliyet programında görev
alabilecek Teğmenler......” bölümünde Tğm A.Ö ‘nün psikolojikdurumu , cinsel tercihi gibi
özellikleri belirtildikten sonra bu şıhsla ilgili değerlendirme bölümünde “Fatih GÖKTAŞ ile
ev tutması sağlanarakistenilen tüm faaliyetlere yönlendirilebilir. “ şeklinde örgütsel
değerlendirme notunun mevcut olduğu, aynı belgede şüpheli Fatih Göktaş’la ilgili olarak
“Proje liderlerimizden.Burak Amaç ile birlikte çok başarılı bir sene geçirdi.yönetim
kadromuzda yer aldı. Harp okulundaki bir çok bilgi ve belgeye ulaşmamızda yardımcı oldu.
Kendisi yaptığı çalışmalardan dolayı ödüllendirildi....A.Ö ile kalacak.yönetim kadrosu
içerisinde yer almaya devam etmeli.” şeklinde bilgi notundan sonra “ Güvenilir.Bir çok ismi
biliyor. Yönetim kadromuzun 2 numaralı elemanıdır. A.A,Y kontrolünde yetişti. Her türlü
toplantı ve faaliyetlere katıldı “ şeklinde değerlendirme notunun mevcut olduğu görülmüştür.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “BURAKTAN GELEN HARP
OKULU” isimli excel belgesinde;208 kişinin isimve soyadıyla karşılarında “ŞIH”,
“HIRSIZ”,”KEŞ”, “KARI KIZ DÜŞKÜNÜ”, “HOMOSEXSÜEL”, “KOMİNİST”,
“TARİKATÇI”,  “SAPIK”,  “MİLLİYETÇİ ÇEVREDEN”,  “PKK”,  “ALEVİ
D O S L A R I M I Z D A N ” ,  “ H R İ S T İ Y A N ” ,  “ T E K İ R D A Ğ D A N  Y E T İ Ş E R E K
YÖNLENDİRİLDİ.”, “KIZ KARDEŞİ KAPALI FG Cİ”,“HAPÇI”, “ALEMCİ”, “KIZ
ARKADAŞIYLA H.SONU EVİNDE KALIYOR.”, “PARA İÇİN HERŞEYİ YAPAR.”,
“ARKADAŞLARINA KIZ AYARLAMA İŞİNİ VERELİM.”, “ALKOLİK”, “FG
DERSHANE GİTMİŞ AİLESİ FAKİR.”, ”GARİP DAVRANIŞLARI VAR.”, “SATANİST”,
”İKİ KİŞİYLE ÇIKIYOR”, ”ÇAĞDAŞ ANNESİ DERNEKTE”, ”ORTADA BİRİ”, ”SAPIK,
ÇOCUKLARA KARŞI  AYRI  BİR  İLGİSİ  VAR.” ,  ”PARA KARŞILIĞI
ARKADAŞLARINA KARI AYARLAR.”, ”EZİK PSİKOLOJİSİ VAR.”, ”... REFERANS
LİSTESİNDEN” şeklinde şahsi durumları, alışkanlıkları, cinsel eğilimleri, dini ve mezhebi
görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının yazıldığı tesbit edilmiş olup, iş
bu belgedeşüpheli Fatih GÖKTAŞ’ın adının “Fatih GÖKTAŞ ALİ TATAR REFERANS
LİSTESİNDEN” şeklinde yer aldığı görülmüştür.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “TOPLANTI KARARLARI_MAYIS” word belgesinin incelenmesinde söz konusu
belgenin yapılacak örgütsel çalışmalarla ilgili detaylı karar ve düzenlemeler içermekte olduğu,
bu belgede örnek olarak “Sivil irtibatlarda tel kartı kullanılacak ..... Komşularla olan
ilişkilerimize dikkat edilecek.... şüpheli olan arkadaşlar evlere çağrılmayacak.... ortalıkta
döküman bırakılmayacak saklanacak..... “ şeklinde örgütsel faaliyetlerde dikkat edilecek
hususlar yanındafaaliyetlerde yer alacak kişilerle ilgili görevlendirmelere dair bilgilerin
bulunduğu görülmüştür. İş bu belgedeşüphelininadının “ Tuttuğumuz evlerden boşalanları
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adreslerinin Harp OkulundanBurak AMAÇ veya Fatih GÖKTAŞ’a iletilmesi.....” şeklinde
geçtiği tesbit edilmiştir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan “Evler ve görevler” başlıklı Word belgesinde 12 ayrı adreste yer alan evler ve bu
evlerde kalacak teğmenlere ait  l istenin bulunduğu, bu listede şüpheli Fatih
GÖKTAŞ’ınlistenin son sayfasında Karargah Evleri yapılanması içinde “Harp Okulu
Sorumlusu” olarak görevlendirildiğinin yazılı oluduğu görülmüştür.

Şüpheli Fatih GÖKTAŞ03/12/2009 tarihinde C.Başsavcılığımızca alınan
ifadesinde“Ben harb okunundan 2009 yılı 31 Ağustosta mezun oldum.7 Eylül 2009 tarihinde
Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığındakursiyer teğmen olarakkursa başladım. Kurs
dönemi içinde ve halen birliğe ait misafirhanede kalmaktayım.Benim sigara, içki ve
uyuşturucu gibi hiçbir kötü alışkanlığım yoktur.Bana okunan ihbar tamamen asılsızdır.
Uyuşturucu madde kullanmadığım gibi bir başkasına kesinlikle uyuşturucu vermiş ve
devretmiş değilim. İhbar mektubuna konu şahıslardan Burak AMAÇ benim devremdir. Diğer
bahsi geçen şahıslardan Ülkü ÖZTÜRK,Sinan Efe NOYAN,Faruk AKIN hatırladığım
kadarıyla benden bir önceki dönem teğmenleridir. Yine bahsi geçen şahıslardan Uğur KAYA
ismini hiç duymadım. Sezgin DEMİREL isimli şahsı duydum ama kendisini tanımıyorum.
Hatırlamıyorum.Yine bahsi geçen Ali TATAR bildiğim kadarıyla halen Karamürselbey
Eğitim Merkezi Komutanlığında Yarbay olarak görev yapmaktadır. Kendisiyle bir ilgim ve
samimiyetim yoktur. Kendisiyle tanışıklığımda yoktur.Daha öncede belirttiğim gibiFaruk
AKINve Sinan Efe NOYAN'ı bir önceki dönem teğmenler olarak tanıyorum. Bu şahıslarda
patlayıcı madde bulunduğunu sadece televizyonlardan duydum.Bu şahısları mezuniyetten
sonra hiç görmedim. Yine Alperen ERDOĞAN, Yakut AKSOY, Burak DÜZALAN ve Tarık
AYABAKIN'ıharb okulundan mezun olduktan sonra hiç görmedim.

("Toplantı kararları- Mayıs" isimli excell belgeninokunup sorulması üzerine) : Ben
bu belgeyi ilk kezburada duydum. İçeriğini bilmiyorum. Ben harp okulundan mezun olduktan
sonra dışarda kalma ve ev tutma gibi bir niyetim olmadığı için zaten yerimi kurs
misafirhanesinden ayırtmıştım.Burak AMAÇbenim dönem arkadaşımdır. Belgedeki benimle
ilgili değerlendirmeyi ve not içeriğini kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle
dışardankursiyerler için tutulacak evlerle ilgili herhangibi bir görev almadım.

(Evler ve görevler isimli belgenin okunup sorulması üzerine): Ben belirttiğim gibi
evlerin tutulmasında ve burada kalacak şahısların belirlenmesinde hiçbir görev almadım. Bu
belge içeriğini kesinlikle kabul etmiyorum.

("2009-2009 sonuç raporu" başlıklı belgenin okunup sorulması üzerine):Ayhan
ÖZGÜN, Burak AMAÇ gibi devre arkadaşımdır. Söz konusubelgenin içeriğini ve mahiyetini
bilmiyorum. Bu belgeyi de ilk kez burada gördüm. Ayhan ÖZGÜN de benim gibi birliğe ait
kursiyer misafirhanesinde kalmaktadır.Kendisiyle ev tutma gibi bir planımız yoktu. Ben zaten
birliğin misafirhanesinde kalmayı düşünüyordum. Yerimide ayırtmıştım. Kesinlikle üzerime
atılı suçlamaları kabul etmiyorum.Ben daha önce İstanbul bölgesinde ikametgah tutmadım.
Harp okulunda ben bekar öğrenciydim. Hafta sonlarıdışarı çıktığım zaman akşam saat : 8-9
gibi harb okuluna dönüyordum. dedi.Harb okulu son sınıfta iki kez ayrıntılısağlık
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muayenesinde geçirildik. Genel çek-up mahiyetindeydi. Kan alındı ve üzerinde incelemeler
y a p ı l d ı .  K e s i n l i k l e  u y u ş t u r u c u  k u l l a n d ı ğ ı m a  d a i r  h e r h a n g i b i  b i r
sonucarastlanmadı.Ayrıcazaman zaman bu tür muayeneler harp okulunda yapılmaktaydı.
Olumsuz hiçbir sonuç çıkmadı. Ben harp okulunu 5. olarak bitirdim.Çalışkan bir öğrenciydim.
Mesleğime bağlıyım “ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Dosyada mevcutEmniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü'nün 07/01/2010 gün BLG-2010/123 sayılı ekspertiz raporunda şüpheliler Faruk
Akın ve Sinan Efe Noyan'ın oturdukları evin mutfak kısmında buzdolabı içinde ele geçirilen "
Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'yayapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. " yazılı nottaki yazının şüpheli Fatih
Göktaş'ın eli mahsülü olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Şüpheli Fatih GÖKTAŞ her nekadar üzerine atılı suçlamayı reddetmiş ise de ;
soruşturma başlatılmasına esas alınan ihbar mektubu, Şüpheliler 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
KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; “ 2008-2009 Sonuç RAPORU”
“BURAKTAN GELEN HARP OKULU”, “TOPLANTI KARARLARI-MAYIS”, “Evler ve
Görevler “ isimli belgelerin küll olarak incelenmesi neticesinde şüpheli Fatih GÖKTAŞ’ın
Silahlı Terör Örgütü niteliğindeki Ergenekon isimli örgüt içinde yer alan Karargah Evleri
yapılanması içinde Harp Okulu sorumlusu olarak görev üstlendiği, iş bu örgütlenme
kapsamında evlerin tutulması ve bu evlerde kalacak şahısların tesbitinde aktif rol aldığı,
eyleminin bütün halinde “Terör Örgütüne üye olmak, suçunu oluşturduğu kanaatine
varılmıştır.

 
1 3 - Ş Ü P H E L İ  B U R A K  A M A Ç  H A K K I N D A K İ  D E L İ L L E R  V E

DEĞERLENDİRME:
 
Soruşturma başlatılmasına esas alınan ve tam metniiddianamenin başlangıç

bölümünde yer alanİstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 15/07/2009 tarihli ihbar
mektubundaşüphelinin “ Tğm. Ülkü ÖZTÜRK,Tğm Fatih GÖKTAŞ ve Tğm Sinan Efe
NOYANile birlikte uyuşturucu organizasyonunda lider konumundabulunduğu.....”
iddiaedilmiştir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “TOPLANTI KARARLARI_MAYIS” word belgesinin incelenmesinde söz konusu
belgenin yapılacak örgütsel çalışmalarla ilgili detaylı karar ve düzenlemeler içermekte olduğu,
bu belgede örnek olarak “Sivil irtibatlarda tel kartı kullanılacak ..... Komşularla olan
ilişkilerimize dikkat edilecek.... şüpheli olan arkadaşlar evlere çağrılmayacak.... ortalıkta
döküman bırakılmayacak saklanacak..... “ şeklinde örgütsel faaliyetlerde dikkat edilecek
hususlar yanındafaaliyetlerde yer alacak kişilerle ilgili görevlendirmelere dair bilgilerin
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bulunduğu görülmüştür. İş bu belgedeşüphelininadının “ Tuttuğumuz evlerden boşalanları
adreslerinin Harp OkulundanBurak AMAÇ veya Fatih GÖKTAŞ’a iletilmesi.....” şeklinde
geçtiği tesbit edilmiştir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan “Evler ve görevler” başlıklı Word belgesinde 12 ayrı adreste yer alan evler ve bu
evlerde kalacak teğmenlere ait listenin bulunduğu, bu listede şüphelinin adının “Burak AMAÇ
(SUAT) “ olarak geçtiği, söz konusu örgütlenme içinde Harp Okulu ve Deniz Lisesi
sorumlusu olarak görevlendirildiğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer/2008_2009_SONUÇ RAPORU” isimliword belgesinde “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 özellekleri ailevi ve sosyal
durumları, mesleki yetenek ve özellikleri, etnik kökenleri, siyasi ve fiziki görüşleri, örgütle
olan irtibat derece ve örgütsel konumları, almış olduğu örgütsel görevler hakkında detaylı
değerlendirme notlarının bulunduğu görülmüştür. Bu belgede şüpheli Burak AMAÇ la ilgili
olarak “ Tğm.Burak AMAÇ 2008-2009 faaliyetlerimizin yönetim kadrosunda yer almıştır.
Kendisi verilen tüm görevleri yerine getirmiş. Deniz Harp Okulunda yapılan tüm faaliyetlerde
üstün başarı göstermiştir. İstihbarat yönü kuvvetlidir.” şeklinde bilgi notundan sonra
“Değerlendirme” bölümündeise “Yönetim kadrosunda yer almaya devam etmesi. Rütbeli
personelle irtibat kurabilecek düzeyde güvenilir olduğu. Teğmenlerin liderliğini yapabileceği
değerlendirilmektedir. “ şeklinde değerlendirme notunun mevcut olduğu tesbit edilmiştir.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; diğer\New Folder isimli klasör içerisinde bulunan “BURAKTAN GELEN HARP
OKULU” isimli excel belgesinde; 208 kişinin isimve soyadıyla karşılarında “ŞIH”,
“HIRSIZ”, ”KEŞ”, “KARI KIZ DÜŞKÜNÜ”, “HOMOSEXSÜEL”, “KOMİNİST”,
“TARİKATÇI”,  “SAPIK”,  “MİLLİYETÇİ ÇEVREDEN”,  “PKK”,  “ALEVİ
D O S L A R I M I Z D A N ” ,  “ H R İ S T İ Y A N ” ,  “ T E K İ R D A Ğ D A N  Y E T İ Ş E R E K
YÖNLENDİRİLDİ.”, “KIZ KARDEŞİ KAPALI FG Cİ”,“HAPÇI”, “ALEMCİ”, “KIZ
ARKADAŞIYLA H.SONU EVİNDE KALIYOR.”, “PARA İÇİN HERŞEYİ YAPAR.”,
“ARKADAŞLARINA KIZ AYARLAMA İŞİNİ VERELİM.”, “ALKOLİK”,“FG
DERSHANE GİTMİŞ AİLESİ FAKİR.”, ” GARİP DAVRANIŞLARI VAR.”,
“SATANİST”, ”İKİ KİŞİYLE ÇIKIYOR”, ”ÇAĞDAŞ, ANNESİ DERNEKTE”, ”ORTADA
BİRİ”, ”SAPIK, ÇOCUKLARA KARŞI AYRI BİR İLGİSİ VAR.”, ”PARA KARŞILIĞI
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ARKADAŞLARINA KARI AYARLAR.”, ”EZİK PSİKOLOJİSİ VAR.”, ”... REFERANS
LİSTESİNDEN” şeklinde şahsi durumları, alışkanlıkları, cinsel eğilimleri, dini ve mezhebi
görüşleri, etnik kökenleri hakkında değerlendirme notlarının yazıldığı tesbit edilmiş olup, iş
bu belgedeşüpheli Burak AMAÇ’’ın adının “BURAK AMAÇ. ALİ TATAR REFERANS
LİSTESİNDEN” şeklinde yer aldığı görülmüştür.

Şüpheli Burak AMAÇ 03/12/2009 tarihinde C.Başsavcılığımızca alınan ifadesinde:
“Benhalen İzmit Derince'de birlik adresi Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurslar
Komutanlığında kursiyer Denizci Teğmen olarak kurs görmekteyim.2009 yılında harp
okulundan mezun oldum. Halen kursiyer teğmenim. Ben kendim uyuşturucu madde
kullanmam.Bir başkasınada uyuşturucu madde vermedim.İhbar mektubunda bahsi geçen Fatih
GÖKTAŞbenimle aynı devreolup, şu an kendiside kursiyer teğmendir. Adı geçen diğer
şahıslardan Ülkü ÖZTÜRK, Sinan Efe NOYAN, Tarık AYABAKAN, Alperen ERDOĞAN
benim üst devrelerimdir. Benim yasa dışı hiçbir örgüt ve oluşumla bir irtibatım yoktur.Şu an
Derince'de kurs gördüğüm birliğe ait Askeri misafirhanede kalmaktayım. Ben harb okulundan
mezun olduktan sonra doğrudankurs gördüğüm birliğin misafirhanesinde kalmaya başladım.
Dışarda herhangibi bir yerde ev tutup kalmadım. Ben askeri ögrencilerin ve muvazzaf
subayların dışarda tutacağı ve kalacağı evlerle ilgili herhangibi bir görevlendirmede yer
almadım. Ben Suat diye bir isim kullanmam. Arkadaşlarımbana ismimle yani Burak olarak
hitap ederler. Buna dair bana okunan "toplantı kararları - Mayıs"ve " evler ve görevler" isimli
belge içeriklerini kesinlikle kabul etmiyorum. Bu belgeleri ilk kez burada gördüm. Bu
belgeler hakkında ve içerikleriyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Ben Deniz lisesindeyken Ali
TATAR isimli şahıs okulumuzda görevli binbaşı rütbesindeydi. Kendisini sadece uzaktan
tanıyorum. Kendisiyle herhangibi  bir  i l işkim, ir t ibat ım veya samimiyetim
bulunmamaktadır.Yinebana okunan 2008-2009 faaliyet raporu başlıklı belgeyi de ilk kez
burada gördüm. Belgedeki fotoğraf bana ait olup, belge içeriği hakkında hiçbir bilgim
yoktur.Faruk AKIN ve Sinan Efe NOYAN benden bir önceki devre teğmenlerdir. Yani bir üst
sınıfımdadırlar.Bu şahısları sadece okuldan tanıyorum. Kendileriyle bir samimiyetim ve
irtibatım yoktur.Bu şahısların oturdukları evleri ve nerede kaldıklarını da bilmiyorum.
Kendilerinde çıktığı belirtilen fatlayıcı madde ve mermilerle ilgili herhangibi bir ilgim
yoktur.Ben harb okulunu bitirdikten sonra 4 veya 5 gün sonra kursa başladım. Kurs süresinde
de birliğin misafirhanesinde kaldım. Evci çıktığım dönemlerde Gölcük'de emekli Deniz
Subayı olan babama ait ikametgaha gidip geldim. Bana okunan belgelerde bahsi geçenevler
ve adreslerle buralarda kimlerin kaldığı hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bu konuda hiçbir
oluşum içinde bulunmadım. Görev almadım.Çağatay TAMER isimli bir şahsı
tanımıyorum.Kim olduğunu bilmiyorum. Kendisiyle hiçbir ilgi ve irtibatım yoktur.0533 626
5671 numaralı telefon bana aittir. Bana okunan 31/10/2009 tarihli telefon görüşmesi içeriği
doğrudur. Bu görüşmeyi Değirmendere'den arkadaşım olan şu an lise son sınıf öğrencisi
olanAli Serdar KANTARCI ile yaptığım Gölcük 'de subay ordu evine beraber gidip yemek
yiyip rakı içecektik. Konuşmanın konusu bununla ilgilidir. Subay ordu evine sakallı olarak
almadıkları için kendisine sakal traşı olmasını söyledim. Yine 31/10/2009 tarihli Volkan
ŞAHİNTÜRK ile yaptığı telefon görüşmesinde aynı konuyla ilgili güncel nitelikli bir
görüşmedir. İçereği doğrudur.

(07/11/2009 tarihli mesaj dökümününokunup sorulması üzerine): Seyhan benimle
arkadaş olmak isteyen bir bayandır. Zeynep ise benim arkadaşımdır. Benden sigara istediler.
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Bende üzerimde bulunan marlbora paketini kendilerine verdim. Daha sonra bana Seyhan
mesaj attı. Olayın özü budur. Kendilerinesigara verdim. Uyuşturucu madde vermedim.”
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Dosyada mevcutEmniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü'nün 07/01/2010 gün BLG-2010/123 sayılı ekspertiz raporunda şüpheliler Faruk
Akın ve Sinan Efe Noyan'ın oturdukları evin mutfak kısmında buzdolabı içinde ele geçirilen "
Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'yayapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. " yazılı nottaki yazının şüpheli Burak
Amaç'ın eli mahsülü olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Şüpheli Burak AMAÇ her ne kadar üzerine atılı suçlamayı reddetmekte ise de;
soruşturma başlatılmasına esas alınan ihbar mektubu, Şüpheliler 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
KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; “TOPLANTI KARARLARI MAYIS” ,
“ Evler ve Görevler”, “ 2008-2009 FAALİYET RAPORU” ve “BURAK’DAN GELEN
HARP OKULU “ isimli belgeler ve tüm dosya kapsamına göre; Şüphelinin Silahlı Terör
Örgütü niteliğindeki Ergenekon örgütü içinde yer alan “Karargah Evleri “ örgütlenmesinde “
Örgüt üyesi” olduğu, örgütsel faaliyetler kapsamında tutulacak evlerden sorumlu olduğu,
“Karargah Evleri” birimi içinde Harp Okulu ve Deniz Lisesi sorumlusu olarak
görevlendirildiği, örgütsel faaliyetlerinde “Suat” kod adını kullandığı, eyleminin küll halinde
“Terör örgütüne üye olmak” suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır.

 
14-ŞÜPHELİ BURAK ÖZKAN HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
 
Soruşturma başlatılmasına esas alınan ve iddianamenin başlangıç bölümünde tam

metni yazılı ihbar mektubunda ”Deniz Astsubay öğrencisi Burak ÖZKAN uyuşturucuları
“Samet Et” isimli kasabın sahibi Levent ÇAKIN’dan temin ederek Sahil Sitesi A Blok
Daire:12 Karamürsel adresinde uyuşturucu partisi düzenleyerek piyasa elde etmektedir”
iddiasında bulunulmuştur.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “2008-2009 SONUÇ RAPORU” isimli word belgesinde yer alan “Deniz Astsubay
Yüksek Okulunda faaliyet gösteren Askeri Öğrenciler hakkındaki ropor aşağıdaki gibidir”
başlığı altında Çağatay TAMER’le ilgili notta “...Burak ÖZKAN’a tutturduğumuz ve
Damyo’nun faaliyetleri için kullandığımız Karamürsel’deki eve mevcut öğrencilerin gelip
gitmesi ve yeni elemanların eve getirilmesi hususunda üstün gayret göstermiştir”.... şeklinde
değerlendirme nazara alındığında şüpheli Burak ÖZKAN’ın “Karargah Evleri” örgütlenmesi
kapsamında örgütün talimatıyla Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO)
öğrencilerine yönelik örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere ev tuttuğu anlaşılmaktadır.
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Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Evler ve görevler”...”10 SAHİL” olarak kodlandırılan Sahil Sitesi A Blok D:12
Karamürsel /KOCAELİ adresindeki evde kalacağının yazılı olduğu, söz konusu belgede
şüphelinin adının “Burak ÖZKAN(YALIN)” olarak geçtiği tesbit edilmiştir. x

Dosyada mevcutEmniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü'nün 07/01/2010 gün BLG-2010/123 sayılı ekspertiz raporunda şüpheliler Faruk
Akın ve Sinan Efe Noyan'ın oturdukları evin mutfak kısmında buzdolabı içinde ele geçirilen "
Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'yayapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. " yazılı nottaki yazının şüpheli Burak
Özkan'ın eli mahsülü olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Soruştma başlatılmasına esas alınan ihbar mektubu, Şüpheliler 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
KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; “2008-2009 SONUÇ RAPORU” ve
“Evler ve görevler “ isimli belge içeriklerine göre; şüphelinin Silahlı Terör Örgütü
niteliğindeki “Ergenekon” örgütü içinde yer alan “Karagah Evleri”örgütlenmesinde örgüt
üyesi olarak görev aldığı, örgütsel faaliyetlerinde “Yalın” kod adını kullandığı, örgütün
talimatıylaDeniz Astsubay Yüksek Okulu (DAMYO) öğrencilerine yönelik öğrütsel
faaliyetlerinde kullanılmak üzere ev tuttuğu, eylem ve faaliyetlerinin küll halinde “Terör
Örgütüne üye olmak” suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır.

 
15-ŞÜPHELİ YİĞİTHAN GÖKSU HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
 
Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “evler ve görevler “ isimli word belgesinde “Karargah Evleri” yapılanması içinde
hangi görevlinin hangi evde kalacağının tasarlandığı listede şüpheli Yiğithan GÖKSU’nun 3.
sıradaki “75. yıl” olarak adlandırılan Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi 75. Yıl Sitesi B
Blok D:10 Değirmendere adresinde diğer teğmenler Faruk AKIN ve Barbaros MERCAN ile
kalacağının yazılı olduğu, belgede “Yiğithan GÖKSU (GÜNEŞ)” olarak adının geçtiği
görülmüştür.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan;”ÜLKÜDEN GELEN” isimli word belgesinde 61 kişinin adı ve soyad hanesinin
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karşısında kişilerin şahsi durumları, alışkanlıkları, siyasi ve dini düşünceleri, etnik ve mezhebi
durumları hakkında değerlendirme notlarının yazıldığı belgede şüphelinin isminin “Yiğithan
GÖKSU-Milliyetçi Çevreden” şeklinde geçtiği görülmüştür.

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savunması alınan Faruk AKIN 21/07/2009
tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan savunmasında “Merkez Mahallesi Hürriyet
Caddesi 75. Yıl Sitesi D:1 Blok D:10 Değirmendere adresindeki evi Deniz teğmenler
Yiğithan GÖKSU ve Barbaros MERCAN ile birlikte tuttuklarını, 6-7 Haziran 2009 tarihinde
Barbaros MERCAN ve Yiğithan GÖKSU’nun tayinleri nedeniyle evden ayrıldığını, ancak
evin anahtarının Barbaros MERCAN’da da bulunduğunu ve arama yapılan tarihe kadar eve
üç-dört kez gidip geldiğini, beyan etmiştir.

Yine şüpheliden Sinan Efe NOYAN 21/07/2009 tarihli  Cumhuriyet
Başsavcılığımızca alınan ifadesinde özetle” Arama yapılan Faruk AKIN ve Sinan Efe
NOYAN’ın Kocaeli ili Değirmendere ilçesi Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi 75. Yıl Sitesi
B-1 Blok D:10 adresindeki evi Faruk AKIN’la kullanmakta olduğunu,bu evi daha önce
Barbaros MERCAN ve Yiğithan GÖKSU isimli teğmenlerin kullandığını, Barbaros
MERCAN’daevin anahtarının bulunduğunu ve ara sıra eve gidip geldiğini” beyan etmiştir.

Şüpheli Yiğithan GÖKSU 16/12/2009 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılğımızca alınan
ifadesinde “Ben 31 Ağustos 2008 tarihinde Deniz Harp Okulundan mezun oldum. Aynı yılın
Eylül ayında Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında subay temel kursuna başladım.
Kursa başlamadan önce evde kalmayı tasarladığımız için dönem arkadaşlarım Faruk Akın ve
Barbaros Mercan'la birlikte ev tutmaya karar verdik. Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi 75
Yıl sitesi B Blok D:10 Değirmendere adrdesindeki evi hatırladığım kadarıyla aylık 450.00 lira
bedelle kiraladık. Kira bedelini aramızda ortaklaşa ödüyorduk. Evi tuttuktan sonra
kullanacağımız eşyaları da ortak satın aldık. Ben bu evi muhabere subaylığı görev öncesi
kursu bitiş tarihi olan 5 Haziran 2009 tarihine kadar kullandım. Bu tarihten sonra Adana'da
bulunan ailemin yanına gittim. Oradan da görev yerim olan Foça'ya gittim. Benim adım
Yiğithan Göksu'dur. Arkadaşlarım bana "Güneş" diyehitap etmez. Benim lakabım ise "Sevgi
pıtırcığı'dır" arkadaşlarım bana bu şekilde hitap ederler. Ayrıca haittawer ( Yüksek Kule) diye
de bana da arkadaşlarım tarafından lakap takılmıştır. Ancak "güneş" ismini ilk kez burada
duydum. Faruk Akın'ın ise "Yusuf" diye bir lakabı veya kod adı yoktur. Bana okunan "Evler
ve görevler" başlıklı belgedeki şahıslar genel olarak benim dönem arkadaşlarım teğmenlerdir.
Ancak bu belgede yer alan Burak Özkan, Burak Amaç, Fatih Göktaş ve Çağatay Tamer'i
tanımıyorum. harp okulu ve öncesinde 7-8 sene yatılı okuduğumuz için kurs döneminde
dışarda ev tutmak istedik. Bu süreçte birbirimizi ziyaretlere gidiyorduk. Ancak evraktaki
ardeslerin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ben kalmakta evi ne şekilde tuttuğumuzu
anlattım. Kesinlikle bunun örgütsel bir yöne yoktur. Tamamen kendi irademiz ve kendi
kararımız doğrultusunda tuttuk ve Burada kaldık.Anlattığım şekilde ben evden 5 Haziran
2009 tarihinde kurs bitimi nedeniyle ayrıldım. Bu tarihten yaklaşık 40 gün sonra evde arama
yapılmış. Evde bulunuğu iddia olunun patlayıcı madde, mermi ve diğer evrak ve belgelerle
hiçbir ilgim yoktur. Açıkçası evde patlayıcı madde bulunması da bana inandırıcı
gelmemektedir. Çünük ben ev arkadaşlarımıda da Faruk Akın'ı veBarbaros Mercan'ı da
tanıyorum. Bu tür bir olay ve suça bulaşacaklarına ihtimal vermiyorum.

(Şüpheliler Alperen ERDOĞAN, Burak DÜZALAN, Yakut Aksoyve Tarık
AYABAKAN tarafından kullanılan Kocaeli ili Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar Mahallesi
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İstiklal Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayılı adreste yapılan aramada; ele geçirilen DATA
TRAVELER 2 GB 04183-322A00LF İBARELİ KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan " Ülkü'den gelen isimli excel belgesi içeriğininokunup sorulaması üzerine): Ben bu
belge hakkında hiçbir bir bilgim yoktur. Ülkü Öztürk diye bir devre arkadaşımız vardır.
Tutuklandığını duydum. Ancak bu belge ile irtibatı varmı yokmu bilemem.Ayrıca belgenin
içeriği, ne amaçla hazırlandığı hakkında hiçbir bilgim yoktur. Ben herhangibi bir örgüte üye
değilim. Hiç bir suç işlemedim.Suçsuzum Serbest bırakılmamı talep ediyorum.”şeklinde
beyanda bulunmuştur.

Dosyada mevcutEmniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü'nün 07/01/2010 gün BLG-2010/123 sayılı ekspertiz raporunda şüpheliler Faruk
Akın ve Sinan Efe Noyan'ın oturdukları evin mutfak kısmında buzdolabı içinde ele geçirilen "
Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'yayapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. " yazılı nottaki yazının şüpheli
Yigithan Göksu'nun eli mahsülü olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Şüpheli Yiğithan Göksu her ne kadar üzerine atılı suçlamayı retdetmiş ise de;
şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan;
”ÜLKÜDEN GELEN”, “evler ve görevler” isimli belgeler, şüpheliler Faruk AKIN ve Sinan
Efe NOYAN’ın ifadeleri, dosyaya sunulun dijital inceleme tutanakları ve tüm dosya
kapsamına göre şüpheli Yiğithan GÖKSU’nun terör örgütü niteliğindeki Ergenekon örgütü
içinde yer alan “Karargah Evleri” oluşumundagörev aldığı, örgütçe belirlenen veyapılan
arama sonucunda patlayıcı madde ve mermilerin yakalandığı evde kaldığı,örgütsel
faaliyetlerde “Güneş” (K) adını kullandığı, eyleminin küll halinde terör örgütüne üye olmak
ve örgütün amacı doğrultusunda patlayıcı madde ve mermi bulundurmaksuçlarını oluşturduğu
kanaatine varılmıştır.

 
16-ŞÜPHELİ  OĞUZ DAĞNIK HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
 
Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Evler ve Görevler”isimliworld belgesinde Karargah Evleri yapılanması kapsamında
hangi görevlinin hangi evde kalacağına dair listenin bulunduğu tesbit edilmiş olup,belgenin
son bölümünde “HAVA KUVVETLERİ” ibaresi altında “Oğuz DAĞNIK “ şeklinde notun
mevcut olduğu tesbit edilmiştir.

Şüpheliler Faruk AKIN,ve Sinan Efe NOYAN tarafından kullanılan Kocaeli ili
Değirmendere ilçesi Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi 75 Yıl Sitesi B1 Blok D:10 sayılı
ikamette yapılan aramada ele geçirilen şüpheli Faruk AKIN’a ait Maxtor mlarka 250 GB
5RG6BWPV seri nolu Harici HDD’nin yapılan incelemesinde;”Belgelerim” isimli klasörün
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içerisende; Subay Temel B KISIM ADRES (3)” isim, soy isim, telefon ve adres bilgilerinin
yer aldığı, 13. sırada Dz. “Tğm. Oğuz DAĞNIK-2008-1461-0 535 776 32 10- Doğa Sitesi
Begonya Apt. Daire 8 Altınova/ YALOVA” şeklinde isminin geçtiği tesbit edilmiştir. Yine
şüpheliler Faruk AKIN ve Sinan Efe NOYAN tarafından kullanılan ikametgahta
yapılanaramada salon olarak kullanılan bölümde şüpheli Oğuz DAĞNIK’a ait olduğu
belirtilen üzerinde “2004 Kariyer Dershanesi ufukların ötesi uzak değil”ve ilk sayfasında
“Krizden çıkış “ ibaresi bulunan ajanda ele geçirilmiştir.

Şüpheli Oğuz DAĞNIK 16/12/2009 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılğımızca alınan
ifadesinde “Ben 2008 yılı 30 Ağustos da Deniz Harp Okulundan mezun oldum. Aynı yılın
Eylül ayında Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında subay temel kursuna başladım.
İlk bir ay Karamürsel Eğitim Merkezine yakın Doğa sitesinde arkadaşım Halil Can Akince ile
birlikte kaldım. Daha sonra bu evden çıkarakYine benim gibi kursiyer teğmen olan Tevfik
Kerim Kaya, Murat Kaykı ile birlikte kaldık.Bu evde 2009 Nisan ayına kadar kaldım. Nisan
ayında evi boşalttık. Nisan ayındatayin yerlerimiz belli oldu. Yeni görevime göre Muhabere
kursuna devam ettim. Kurs süresincede Askeri birliğin misafirhanesinde kaldım.Faruk Akın
Sinan  ve  Efe  Noyan  dönem a rkadaş la r ımdı r .  Ancak  bu  a rkadaş la r ımla
birlikteDeğirmendere'de aynı evde kalmadık. Sadece gemide laptop bulundurmak yasak
olduğu için loptopumu Sinan Efe Noyan'a vermiştim. Ayrıca elbiselerimden oluşan şahsi
eşyalarımıda Faruk Akın'a vermiştim. Sinan Efe Noyan ve Faruk Akın'ın kaldığı evde yapılan
aramada bununanbana ait olduğu belirtilen eşyalar bunlardır. Ayrıca bu evde bana ait bir
ajanda varmı yok mu tam olarak hatırlamıyorum.Ajandam vardır ama kullanmıyordum. Orada
bulunmuş olabilir.Ben o eve hiç gitmedim. Orada kalmadım. Evde bulunduğu iddia
olunanpatlayıcı madde ve mermilerle ilgili hiçbir ilgim yoktur.Faruk Akın ve Sinan Efe
Noyan'ın kaldığı evin anahtarı bende hiç bulunmamıştır.

(Şüpheli Faruk Akın'a ait makstor marka harici harddisk'de bulunan "belgelerim"
isimli klasör içindeki "Subay Temel B KISMI ADRES (3) isimli word belgesininokunup
sorulması üzerine) :Bu listede yer alan kişiler benim kısım arkadaşlarımdır.Belirtilen telefon
numarasını o zaman kullanıyordum. Belirtilen "Doğa Sitesi Begonya Apartmanı D:8
Altınova/ YALOVA adresi ifademde belirttiğim kaldığım adrestir. Faruk Akın kısım
kıdemlisi olduğu için aynı kısımdaki kursiyer teğmenlerin adres ve telefon numarası
bilgilerinin bulunması görevi gereğidir. Gerektiğinde bizimle irtibat kurabilmesi için bu liste
kendisinde bulunur.

(Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan “Evler ve görevler” başlıklı Word belgesinin okunup sorulması üzerine) : Listede
isimleri geçenlerden bir kısmı arkadaşlarımdır. Ancak tanımadığım isimlerde vardır. Örnek
olarak Burak Amaç, Fatih Göktaş ve Çağatay Tamer'i tanımıyorum. Bir kısım arkadaşlar
birlik dışında ev tutarak kalıyordu.Ancak kimlerin hangi evlerde kaldığını bilmiyorum. Benim
evlerin tutulması, hangi evlerde kimlerin kalacağı hususunda herhangibi bilgim ve görevim
yoktur. Ben deniz teğmenim. Hava Kuvvetleriyle bir irtibatım yoktur. Söz konusu belgenin
benimle ilgili içerigini kesinlikle kabul etmiyorum.

(İletişim tespit tutanaklarının okunupsorulması üzerine) : Emine Öztürk arkadaşım
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Ülkü'nün annesidir. Tutuklandıktan sonra geçmiş olsun demek amacıyla annesiyle görüştüm.
Ayrıca Alp Bora isimli arkadaşımın babası olup avukatlık yapan İrfan beyle yaptığım
görüşmede soruşturma kapsamında el konulan laptobumun akıbetini kendisinden öğrenmek
istedim. Diğer görüşme yaptığım kişi Ertuğrul Oğulbulan kros antrenörüdür.Ordu'da bir havuz
yapma planları vardı. Ortak olabilirmisin demişlerdi. Maddi durumum müsait olmadığı için
ortak olamadım. Telefon görüşmesi bununla ilgilidir. Telefon görüşmeleri güncel hayata
ilişkin olup suçla hiçbir ilgisi yoktur. Ben herhangibi bir örgüte üye değilim. Suçsuzum
serbest bırakalmamı talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Dosyada mevcutEmniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü'nün 07/01/2010 gün BLG-2010/123 sayılı ekspertiz raporunda şüpheliler Faruk
Akın ve Sinan Efe Noyan'ın oturdukları evin mutfak kısmında buzdolabı içinde ele geçirilen "
Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'yayapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. " yazılı nottaki yazının şüpheli Oğuz
Dağnık'ın eli mahsülü olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Her ne kadar şüpheli Oğuz DAĞNIK savunmalarında herhangi bir örgüte üye
olmadığını beyan etmekte ise deizah olunan delillerin bütün olarak değerlendirilmesi
neticesinde şüphelinin Silahlı Terör Örgütü niteliğindeki "Ergenekon" örgütü içinde yer alan
“Karargah Evleri“ örgütlenmesinde “Örgüt üyesi” olarak görev aldığı, örgütsel faaliyetler
kapsamında tutulacak evlerden sorumlu olduğu, eyleminin kül halinde “Terör örgütüne üye
olmak” suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır.

 
17-ŞÜPHELİ KORAY KEMİKSİZ HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME:
 
Soruşturmabaşlatılmasına esas alınan ve iddianamenin başlangıç bölümünde tam

metni yer alanİstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 15/07/2009 tarihliihbar mektubunda
şüpheli Ali Seyhur GÜÇLÜ’nüngörevli teğmenler arasında uyuşturucu trafiğini organize edip,
uyuşturucu partileri düzenleyenlerden olduğu, şüphelinin Tğm. Oğuzhan SAĞLAM, ve Tğm.
Koray KEMİKSİZ ile birlikte Yalı Mah.Leyla Atakan Caddesi Dizman Apartmanı No:24 D:7
Değirmendere adresini kullandığı,bu evin deuyuşturucu organizasyonunda da kullanıldığı
iddia edilmiştir.

Şüpheli Koray KEMİKSİZ’inAli Seyhur GÜÇLÜ ile birliktekaldığıKocaeli İli
Değirmendere İlçesi Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi Dizman Apartmanı No:24 Daire:7
sayılı adreste yapılan aramada;

Girişe göre soldan 1. Odada Odaya girişe göre sağ kapı dibinde bulunan televizyon
sehpası üzerinde;

- 2’den 23’e kadar numaralandırılmış DVD ve CDler
Odaya girişe göre sol karşı köşede bulunan ahşap çalışma masası üzerinde
-1 olarak numaralandırılan CD,
Aynı masa üzerinde
-Toshıba marka 1GB kapasiteli gri renkli ipe bağlı vaziyette bulunan flash bellek,
Aynı masanın altında bulunan NIKE marka kırmızı ayakkabı kutusunun içerisinde;
-24’den 117’ye kadar numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD ve
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DVDler
Odaya girişe göre karşıda kırmızı koltuğun önünde bulunan ahşap sehpanın üzerinde

bulunan
-HV1TFCCZP54107B5 seri numaralı Casper marka laptop bilgisayar ve bu

bilgisayara ait VSWO537013407 seri numaralı adaptör,
Girişe göre soldan banyonun yanındaki 1. Odada yerde bulunan SİYAH BOND

çantanın içerisinde
-118’den 119’a kadar numaralandırılmış hazirun tarafından paraflanmış DVD,
-Aynı odada yerde bulunan 2. Siyah renkli BOND çanta içerisinde
-120’den 130’a kadar numaralandırılmış ve 1 olarak numaralandırılmış ve hazirun

tarafından paraflanmış DVD, CD ve DİSKET,
-Siyah renkli Ali Seyhur GÜÇLÜ… ibaresiyle başlayıp 67050 ibaresiyle biten el

yazması telefon fihristi
-Kahverengi Aybüke Yüzyıl… ile başlayıp …3422 ibaresi ile biten telefon fihristi,
-1’den 2’ye numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış el yazması telefon

numaraları ve isimlerin bulunduğu KAĞIT,
Aynı odada kitaplık üzerinde;
-131’den 140’a kadar numaralandırılmış ve hazurun tarafından paraflanmış DVD,
Girişe göre soldan banyonun yanındaki 2. Oda;
Odaya girişe göre karşı sol köşede bulunan bilgisayar masasının üzerinde
-141’den 167’e kadar numaralandırılmış ve hazurun tarafından paraflanmış CD ve

DVDler
-Aynı odada bilgisayar masasının bulunduğu yerde;
-Üzerinde Vento A9 Asus Chassıs ibaresi bulunan siyah renkli kasadan alınan

SOMQJ9AQ322429 seri numaralı 320 GB kapasiteli Samsung markanumaralandırılıp
hazurunca paraflanan hard disk,

Aynı odada kitaplığın üzerinde bulunan
-168’den 173’e kadar numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış DVD,
Aynı yerde HP marka dijital fotoğraf makinesi içerisine takılı vaziyette bulunan;
-30964-003-A00111847321 seri numaralı Kıngston marka 1 GB kapasiteli mavi

renkli hafıza kartı,
Aynı odada bilgisayar masasının yanında bulunan sehpanın birinci gözündeki

Kaynak Teknolojisi ibareli defterin içerisinde;
-174 olarak numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD
Aynı sehpanın ikinci gözünde bulunan;
-175 olarak numaralandırılan ve hazirun tarafından paraflanmış CD,
Girişe göre soldan banyonun yanındaki 3. Oda;
Odaya girişe göre karşıda yerde bulunan mavi-siyah renkli çantanın içerisinde;
-176 dan 225 e kadar numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD ve

DVDler
Aynı odada kitaplık da bulunan;
-226 dan 297 e kadar numaralandırılmış ve hazirun tarafından paraflanmış CD ve

DVDler,
Odaya girişte sağdaki masanın üzerinde bulunan;



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 3. BÖLÜMÜDÜR

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

-Üzeri bantla sarılmış 1 GB kapasiteli üzerinde “taşınabilir belleği elaleme verme…
100YTL” ibareleri bulunan flash bellek

Aynı masa üzerinde;
-SZS259EN354100498 seri numaralı Cbox marka laptop bilgisayar
-Smalldısk marka Sata To Usb2.0 2.5” HDD CASE ibareli siyah renkli harici hard

disk
Girişe göre solda bulunan 1. Odadaki solda bulunan kanepenin altında;
-Sarsılmaz Kılınç 2000 Lıght marka 9x19mm çapıda T1102-07R03722 seri numaralı

siyah renkli tabanca ve bu tabancaya ait şarjöre takılı vaziyette 9mm çapında MKE yapımı 9
adet fişek elde edilmiştir.Söz konusun silahınKoray KEMİKSİZ’e ait ruhsatlı silah olması
nedeniyle soruşturma kapsamındaKoray KEMİKSİZ’e iade edildiği anlaşılmıştır.

Dökümanlarla ilgili yapılan incelemelerde;
Siyah renkli Ali Seyhur GÜÇLÜ......ibaresi ile başlayıp 67050 ibaresi ile bitenel

yazması telefon fihristi’nin içerisinde; Aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan
şahıslardan ;Anıl DEMİRAĞ:02165055551, Koray KEMİKSİZ:05364489222, Oğuzhan
SAĞLAM:05364578339, Ufuk KIRAY:05367202820 şeklinde isimlerinin karşılarında
telefon numaralarının, ve bir çok şahsa ait isim ve telefon numarasının olduğu,

Kahverengi Aybüke Yüzyıl........... ile başlayıp .............3422 ile biten el yazması
telefon fihristi’nin içerisinde bir çok şahsa ait isim ve telefon numarasının olduğu,

1’den 2’ye kadar numaralandırılmış ve hazurun tarafından paraflanmış el yazması
telefon numaraları ve isimlerin bulunduğu kağıt’ın içerisinde; Aynı soruşturma kapsamında
hakkında işlem yapılan şahıslardan; Ufuk KIRAY:05367202820 şeklinde isim ve karşılarında
telefon numaralarının ve bir çok şahsa ait isim ve telefon numarasının olduğu görülmüş,
tanzim edilen tutanak ve dokümanların birer fotokopileri dosya içerisine konulmuştur.

CD/DVD’ler le  i lg i l i  yapı lan  ince lemede;  soruş turma Kapsamında
değerlendirilebilecek herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılamamış, tanzim edilen tutanak
dosya içerisine konulmuştur.

HARD DİSK/FLASH DİSK’lerle ilgili yapılan incelemede;
Toshıba marka 1 GB kapasiteli gri renkli ipe bağlı vaziyette bulunan flash belleğin

ve Vento A9 Asus Chassıs ibaresi bulunan siyah renkli kasadan alınan SOMQJ9AQ322429
seri numaralı 320 GB kapasiteli Samsung marka hard diskin yapılan ön incelemesinde Flash
disk ve hard diskin içerisinde çok sayıdaHİZMETE ÖZEL ibareli belgelerin olduğu görülmüş,
bu dosyaların kopyalandığı birer adet CD ve DVD ile tanzim edilen tutanaklar dosya içerisine
konulmuştur.

Diğer dijital malzemelerin yapılan incelemesinde soruşturma dosyası ile
ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgi tespit edilememiş olup, tanzim edilen tutanaklar ve
imaj alma işlemi ile ilgili düzenlen raporlar dosya içerisine konulmuştur.

Ş ü p h e l i  K o r a y  K E M İ K S İ Z  1 6 / 1 2 / 2 0 0 9  t a r i h i n d e  C u m h u r i y e t
Başsavcılığımızcaalınan ifadesinde :”Ben 2008 yılı Ağustos sonunda Deniz Harp Okulundan
mezun oldum.Daha sonra Karamürsel'de subay temel kursuna başladım. Bu kursun yaklaşık
45 günlük bir döneminde arkadaşımAbdullah Çağatay Avcı ile birlikte Değirmendere'de
hatırladığım kadarıyla Merkez Mahallesi Prof.Muammer Aksoy CaddesiKöşk Apartmanı'nda
bir ev tuttuk. Ancak ev arkadaşım Abdullah ile anlaşamadık. Ayrıldık Bu nedenle her
ikimizde evi boşalttık. Bunun üzenine ben arkadaşım Sezgin Demirel, Ehat Abacıoğlu'nun
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kalmakta olduğu Kumlalı apartmanındaki daireye taşındım. 2009 yılı Nisan ayın sonuna kadar
bu evde kaldım. 1 Mayıs da eşyalarımı boşaltarak evden ayrıldım.BuradanAli Seyhur Güçlü,
Ufuk Uçar ve Oğuzhan Bilge Sağlam'ın kalmakta olduğu Yalı Mahallesi Leyla Atakan
Caddesi Dizman Apartmanındaki daireye taşındım. Ufuk Uçar'ın Marmaris'e tayini çıktığı için
evden ayrılıyordu. O ayrıldığı için ben o eve gittim. Ali Seyhur, Oğuzhan ve ben denizaltı
kursunu başlayacaktık. Bu nedenle birlikte kalmaya karar verdik. Ben bu evde arama yapılana
kadar kaldım.Arama yapıldığı tarihte ben evde yoktum. Seyirdeydim. Evde kimse yoktu. Ben
evde yokken evde yapılan aramada bilgisayarım,Cd'lerim, silahım bide toşhiba marka bir 1
gb. Usb flaş disk'ime el konulmuş. Ben bu malzemelerin tümünü teslim aldım. Çağatay ile
birlikte tuttuğumuz eve 600 lira ödüyorduk. Sezginlerle tuttuğumuz eve ise 800 veya 850 lira
ödüyorduk. Kira bedelini evde kalanlarla birlikte ortaklaşa karşılıyorduk. Çağatay ile birlikte
ödediğimiz kira bedelini emlakçıya elden ödüyorduk.Sezgin ile birlikte kalmakta olduğumuz
evin kirasını ise havale yoluyla ödüyorduk. Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum.

(Şüpheliler Alperen ERDOĞAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY VE Tarık
AYABAKAN tarafından kullanılan Kocaeli ili Değirmendere İlçesi Yüzbaşılar Mahallesi
İstiklal Caddesi Paksan Apt. No:60D:6 sayılı adreste yapılan aramada; ele geçirilen DATA
TRAVELER 2 GB 04183-322A00LF İBARELİ KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; 2008-2009 faaliyet raporu isimli belgenin okunup sorulması üzerine) : Ben bu
belgeyi ilk kez burada görüyorum. İçeriğini, ne maksatla ve kimler tarafından hazırlandığını
bilmiyorum. Belgede yer alan resimleri bulunan teğmenler şahısların resimlerinden
hatırladığım kadarıyla bizim bir alt dönemimiz olan teğmenlerdir. Ben böyle bir belgenin
hazırlanmasına katılmadım. Belgenin sonunda isimleri geçen Ülkü Öztürk, Sezgin Demirel ve
Faruk Akın benimle aynı dönem olan meslektaşlarımdır. AliTatar'ı isim olarak hatırlıyorum.
Biz deniz lisesindeyken öğretmen kadrosunda bir subay olabilir ancak hiç dersimize girmediği
için kendisini tanımıyorum.

(Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan;"Evler ve görevler" isimli belgenin okunup sorulması üzerine): Ben ifademde kurs
süresince kaldığım evleri, kimlerle kaldığımı detaylarıyla anlattım. Söz konusu evleri
tamamen kendi irademizle tuttuk. Kirasını aramızda paylaşarak ödedik. Kaldığım evlerin
tutulmasında örgütsel bir karar yoktur. Benim ismim Koray Kemiksiz'dir "Tolga" diye bir
lakabım veya kullandığım bir ismim yoktur. Böyle bir ismi ilk defa burada duyuyorum. dedi.

(İletişim tesbit tutanakların okunup sorulması üzerien): Telefon görüşmelerim güncel
hayata ilişkindir. Suç içeren bir görüşme yoktur. 14/08/2009 tarihli görüşmelerim Samsunlu
benim ortaokul arkadaşım olan Hakan Dursun isimli Asteğmen ile yapmıştım. Telefonla
kendisiyle sohbet ettim şakalaştım. 07/10/2009 tarihli görüşmede konuştuğum Nalan isimli
şahıs Ufuk Uçar'ın kız arkadaşı olan ve avukatlık yapan kişidir. Arama esnasında el konulan
malzemelerimi almaya gittiğimde beni gözaltına alıp almayacakları hususunda kendisine soru
sordum. O da bana onlar alacaklarını aldı şeklinde cevap verdi. Görüşmenin içeriği budur.
Dedi. Benim hiçbir örgütle ilgim ve alakam yoktur. Suçsuzum serbest bırakılmamı talep
ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheliler Alperen ERDOĞAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY VE Tarık
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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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “2008-2009 SONUÇ RAPORU” isimli word belgesinde: “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 özellekleri ailevi ve sosyal
durumları, mesleki yetenek ve özellikleri, etnik kökenleri, siyasi ve fiziki görüşleri, örgütle
olan irtibat derece ve örgütsel konumları, almış olduğu örgütsel görevler hakkında detaylı
değerlendirme notlarının bulunduğu görülmüştür.

Belgenin devamında harb okulu son sınıfa gecçek askeri ögrenciler, Deniz Astsubay
Meslek Yüksek Okulunda faaliyet gösteren Askeri ögrenciler ve Deniz Lisesinde bulunan
Askeri Öğrencilerle ilgili kişilerin siyasi, dini görüşleri, etnik kökenleri, alışkanlıkları, zaafları
v.b. Kişisel özellikleriyle ilgili değerlendirme notlarının bulunduğu belgenin sonuç
bölümünde Tğm. Ülkü ÖZTÜRK, Tğm. Sezgin DEMİREL, Tğm. Faruk AKIN, TğmKoray
KEMİKSİZisimleriyle “ DAĞITIM: ALİ TATAR”ibaresinin bulunması nazara alındığında
söz konusu belgenin hazırlanmasında şüpheli Koray KEMİKSİZ’in katılımının bulunduğu
anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; “Evler ve Görevler” başlıklı belgede “Karargah Evleri” yapılanması içinde hangi
görevlinin hangi evde kalacağının tasarlandığı listede şüphelinin “1. Kumlalı” olarak
isimlendirilen Yüzbaşılar Mahallesi Kumlalı Apartmanı No:24/22 Değirmendere adresindeki
kaldığının yazılı olduğu, söz konusu belgede şüphelinin adının “Koray Kemiksiz (TOLGA)”
şeklinde geçitiği tesbit edilmiştir.

Dosyada mevcutEmniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü'nün 07/01/2010 gün BLG-2010/123 sayılı ekspertiz raporunda şüpheliler Faruk
Akın ve Sinan Efe Noyan'ın oturdukları evin mutfak kısmında buzdolabı içinde ele geçirilen "
Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'yayapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. " yazılı nottaki yazının şüpheli Koray
Kemiksiz'in eli mahsülü olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Soruşturma başlatılmasına esas alınan ihbar mektubu, soruşturma kapsamında
yapılan arama, el koyma ve zaptedme işlemleri ve bu işlemlere ilişkin tutanaklar, inceleme
raporları, Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; 2008-2009 SONUÇ RAPORU” ve “EVLER ve GÖREVLER” ile ”Görevlendirme”
başlıklı belgelerin kül olarak incelenmesi neticesinde şüpheli Koray KEMİKSİZ’’in silahlı
terör örgütü niteliğindeki “Ergenekon” isimli örgüt içinde yer alan Karargah Evleri
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örgütlenmesinde örgüt üyesi olarak yer aldığı, “TOLGA” kod adını kullandığı,örgütçe
belirlenen evde kaldığı, muvazzaf teğmenler, Harb Okulu öğrencileri, Deniz Lisesi
öğrencileri, Deniz Astsubay Yüksek Okulu öğrencilerininsiyasi, felsefi dini görüşlerine, ırki
kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına ve sağlık bilgilerine dair billgilerinin
hukuka ayrıkı şekilde kaydettiği, eyleminin bütün halinde terör örgütüne üye olmak ve aynı
suç işleme kararıyla birçok kişiye ait  kişisel verileri hukuka ayrıkı bir şekilde kaydetmek
suçlarını oluşturduğu kanaatinevarılmıştır.

 
18-  ŞÜPHELİ LEVENT ÇAKIN HAKKINDAKİ DELİLLER VE

DEĞERLENDİRME
 
Soruşturma başlatılmasına esas alınan 15/07/2009 tarihli ihbar mektubunda bir kısım

askeri personelin uyuşturucu madde kullandıkları, uyuşturucu ve seks partileri düzenledikleri
uyuşturucu maddelerin Samet Et isimli kasabın sahibi Levent Çakın'dan temin edildiği iddia
edilmiştir.

Usulune uygun hakim kararı doğrultusundaşüpheli Levent ÇAKIN’ ın Kocaeli ili
Karamürsel İlçesi İnönü Caddesi Bozkurt Pasajı No:23 sayılı adreste bulunan Samet Et isimli
iş yerinde yapılan aramada;

-10 adet kısa 9 tabir edilen dolu fişek
-23 adet uzun 9 tabir edilen dolu fişek
Üst aramasında;
-1 adet Levent ÇAKIN adına düzenlenmiş M07766572 nolu nüfus cüzdanı
-1 adet Levent ÇAKIN adına düzenlenmiş Y059761 seri nolu ehliyet
-1 adet Derya ÇAKIN adına düzenlenmiş N08014019 nolu nüfus cüzdanı
-1 adet Songül ÇAKIN adına düzenlenmiş 4475048013843575 nolu bankamatik kart
-1 adet Nokia 1680c-2 model IMEI 354188020321423 numaralı cep telefonu ve

telefona takılı 0505310193024 seri numaralı hazır kart
-1 adet Derya ÇAKIN adına düzenlenmiş 4059175613652082 HSBC kartı
-1 adet 01541730 seri nolu TT aile Kart Türk Telekom kartı
-1 adet 532 735 83 99 nolu numaraya ait boş sim kart muhafaza kartı
-1 adet 8990010505310193024 seri numaralı hazırkart boş muhafaza kartı
-1 adet 89900292973550140979 seri numaralı Vodafone boş muhafaza kartı
-1 adet Levent ile başlayıp Karamürsel ile biten 7x4 ebadında kartvizit
-1 adet Samet Et ile başlayıp arka kısmında Şahin ALTUN ibareli kartvizit
-1 adet üzerinde Tuana oto yıkama yazan arkasında 454 16 31 ibaresi bulunan

kartvizit
-1 adet Dr. Nihal KAYA ibaresi ile başlayıp arka kısmında Soydan iş hanı ibaresi ile

biten 5x8 ebadında sarı renkli kağıt parçası
-1 adet ön kısmında Karamürsel taksi arka kısmında 536 362 34 06 ibaresi ile biten

kartvizit
-1 adet TEB ibareli 90 ibaresi ile biten 7*7 ebadında not
-1 adet 0533 927 84 19 ibaresi ile başlayıp Erdinç DEMİROĞLU ibaresi ile biten

Macrol ibareli not kağıdı elde edilmiştir.
YAPILAN İNCELEMELER;
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KRİMİNAL;
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
fişekleri patladığının görüldüğü ve 6136 sayılı yasaya göre yasak fişeklerden oldukları”
bildirilmiştir. Tanzim edilen ekspertiz raporu dosya içerisine konulmuştur.

DOKÜMAN;
1 adet Samet Et ünvanlı işyerine ait Levent ÇAKIN ve Fahrettin MAVZER isim ve

telefon numaralarının yer aldığı kartvizit olduğu, bu kartvizitin arka yüzünde el yazması
şeklinde Rıfat KOCABAŞ ve Şahin ALTUN isimlerinin not alındığı,

1 adet Karamürsel taksi ünvanlı işyerine ait Murat MARALCI isim ve telefon
numaralarının yer aldığı kartvizit olduğu, bu kartvizitin ön ve arka yüzünde el yazması
şeklinde Cemal isim ve telefonlarının not alındığı,

1 adet Tuana Oto Yıkama ünvanlı işyerine ait Ferhat-Efe-Emre AYDIN isim ve
telefon numaralarının yer aldığı kartvizit olduğu, bu kartvizitin arkasında el yazması şeklinde
454-16-31 şeklinde numaraların not alındığı,

1 adet sarı renkli ve iki yüzünde iki ayrı ortodontist Doktora ait telefon adres
bilgilerinin el yazısı ile yazılmış not kağıdının bulunduğu,

1 adet TEB ibareli, ön yüzünde el yazısı ile yazılmış 400 YTL JANDARMA-140
Nahit-70 Vestel-100 hayri abi elden yapı için almıştık vb. ibareler içeren para hesabı olduğu
değerlendirilen not kağıdının bulunduğu,

1 adet Levent ismi ile Bağkur ibaresi arasında -1130014631- şeklinde numaranın el
yazısı ile kaydedildiği not kağıdının bulunduğu,

1 adet MACROL ibareli, ön yüzünde el yazısı ile Dinç Nakliyat ünvanlı bir işyeri
adıyla not alınmış telefon numarasının yer aldığı not kağıdının bulunduğu,

1 adet eşi olduğu anlaşılan Derya ÇAKIN (TC:32884694914)adına düzenlenmiş,
14.03.2007 tarihinde Karamürsel Nüfus Müdürlüğünden alınmış nüfus kağıdı bulunduğu,

1 adet eşi olduğu anlaşılan Derya ÇAKIN adına düzenlenmiş, 4059 1756 1365 2082
kart numaralı HSBC banka ait Kredi Kartı olduğu,

1 adet Şengül ÇAKIN adına düzenlenmiş, 4475 0480 1384 3575 kart numaralı Ziraat
bankasına ait Bankamatik Kartı olduğu anlaşılmıştır. Tanzim edilen tutanak ve dokümanların
fotokopileri dosya içerisine konulmuştur.

TELEFON VE SİM KART;-1 adet Nokia 1680c-2 model IMEI 354188020321423
numaralı cep telefonu ve telefona takılı 0505310193024 seri numaralı hazır kartın incelemesi
ile ilgili tanzim edilen tutanak dosya içerisine konulmuş, diğer sim kart muhafazalarının
incelemeleri bittiğinde sonuçları bilahare gönderilecektir.

 
HAKKINDA YAPILAN TESPİTLER;
1 adet Nokia 1680C-2 model IMEI 354188020321423 numaralı cep telefonu ve

telefona takılı 0505310193024 seri numaralı hazır kart içeriklerinde yer alan rehber bilgileri
incelenmesinde;

Telefon rehberinde “Kırac A” adı ile kayıtlı olan “532 6088128” nolu telefon ile
daha önce hakkında soruşturma yapılan sanık Arif DOĞAN adına kayıtlı olan “532 2838924”
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nolu telefon arasında 09.03.2004 tarihinde toplam 6 kez görüşme kayıtlarının olduğu,
Telefon rehberinde “Şeref” adı ile kayıtlı olan “535 2977160” nolu telefon ile

Kahraman ŞAHİN adına kayıtlı olan “537 3755310” nolu telefon arasında 13.10.2004
tarihinde toplam 2 kez görüşme kayıtlarının olduğu tespit edilmiş olup tanzim edilen tutanak
dosya içerisine konulmuştur.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; "toplantı kararları Mayıs" isimli word belgesinde örgütsel nitelikli emir ve
talimatların bulunduğu iş bubelgede "Samet Et ile irtibat kurulacak kişilerin belirlinmesi"
şeklinde örgütsel talimatın bulunduğu tesbit edilmiştir.

Şüpheli Levent Çakın İstanbul Emniyet Müdürlüğündealınan ifadesinde;
"1979 yılında Siirt Merkez de doğduğunu, mesleğinin kasaplık olduğunu, Kocaeli

ili,Karamürsel ilçesinde kasap dükkânını işlettiğini, şu anda kullandığı telefonun kendi
üzerine kayıtlı olduğunu, numarasının 0535 296 08 87 olduğunu, pasaportu olmadığını, hiçbir
şekilde yurt dışına çıkmadığını, 2 yıl kadar önce mobilya işi yaparken kesmiş olduğu ancak
karşılığını ödeyemediği 3 ayrı çek nedeni ile karşılıksız çek suçundan 3 defa kısa süreli olarak
hapis yattığını, 10 yıl kadar önce “Bıçakla Yaralama Suçundan” dolayı Karamürsel de
hakkında işlem yapıldığını, Yasadışı ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ üyesi olmadığını, bu
örgüt içerisinde herhangi bir faaliyeti olmadığını, Ergenekon Terör Örgütü ile ilgili olarak
hakkında işlem yapılan ve kendisine sorulan şahıslardan Doğu PERİNÇEK isimli şahsı
medyadan tanıdığını, diğer şahısları tanımadığını, Ergenekon Terör Örgütü ile ilgili olarak
yapılan operasyonlarda ele geçen dökümanlardan; ERGENEKON isimli doküman, LOBİ
isimli doküman ve kendisine ismi okunan diğer dokümanlardan hiçbiri hakkında bilgisi
olmadığını, Cumhuriyetçi Çalışma Grubu ve SARIKIZ, AYIŞIĞI, YAKAMOZ ve ELDİVEN
kod adlı darbe planları hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, 02.02.2009 tarihinde Beykoz
ilçesinde ve 21-25.04.2009 tarihlerinde POYRAZKÖY’de yapılan kazı çalışmaları
neticesinde elde edilen hiçbir patlayıcı ve mühimmat ile ilgili bilgi ve alakası olmadığını,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içerisine sızmış istihbarat amaçlı bir fuhuş çetesinin
varlığından ve bu çete içerisinde bulunan şahıslar ile faaliyetlerinden bilgisinin olmadığını,
Levent BEKTAŞ isimli şahsı da tanımadığını, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Şube
Müdürlüğüne gelen 7468 sayılı ihbarda bahsedilen ve Deniz Kuvvetlerinde görevli personelin
uyuşturucu trafiği, seks ve uyuşturucu partileri, bu partilere katılanlar hakkında hiçbir bilgi ve
alakasının olmadığını, işletmiş olduğu kasap dükkânında ihbarda geçen türde bir faaliyet
yürütmüş olmasının mümkün olmadığını, şahsına ve yakınlarına ait herhangi bir adreste çiftlik
bulunmadığını, kendisi ve iş yeriyle ilgili kimin neden böyle bir ihbar yaptığını bilmediğini,
bu suçlamaları yapacak bir düşmanı da olmadığını, 7468 nolu ihbarda tarafına okunan
adreslerde kimin veya kimlerin oturduğunu bilmediğini, işyerinde yapılan aramada ele geçen
10 adet Kısa parabellum merminin babası rahmetli olduktan sonra elbiselerinin cebinde
bulduğu mermiler olduğunu, 23 adet uzun parabellum mermileri adını ve soyadını bilmediğim
ve daha önce bir kez daha alışverişe gelmiş olan bir müşterisi tarafından yaklaşık 2-3 hafta
kadar önce son kez alışverişe geldiğinde aldığı etler karşılığında parası olmadığı gerekçesiyle
tarafına emanet bırakıldığını, daha sonra parasını getireceğini düşünerek mermileri bu paraya
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karşılık emanet kabul ettiğini, kendine ait herhangi bir silah bulunmadığını, bu mermileri eşi
ve çocuklarının görmesini istemediğinden ve suç olduğunu bilmediğinden dolayı dükkânda
sakladığını, Ergenekon Terör Örgütü ile ilgili hakkında işlem yapılan Arif DOĞAN isimli
şahsı tanımadığını, bu kişi ile irtibatı tespit edilen ve rehberinde “Kırac A” adı ile kayıtlı olan
kişi eşim olan Derya ÇAKIN’ın uzaktan akrabası olmadığını, hapse girmesine neden olan
karşılıksız çeklerden biri Kayseri ilinde MHP’li olduğunu bildiği birisinde olduğunu, eşinin
erkek kardeşinin kendine Kıraç abinin de MHP’li olduğunu ve yardımcı olabileceğini
söylediğini, çek konusunu bu şahsa açtığını, bu şahsın kendisine sonra aramasını söylediğini,
ancak bir daha kendisini aramadığını, rehberine Komutan olarak kaydettiği kişinin adının
Önder AVCI adlı Denizci Binbaşı olduğunu, bu kişinin eşinin güzellik salonu sahibi
olduğunu, yanında çalışan ustanın eşinin de bu salonda çalışması neticesinde Önder AVCI ile
tanıştığını, dükkanına gelip gitmeye başladığını, hala ailece görüştüklerini, bu kişinin
kendisini kimse ile tanıştırmadığını veya herhangi bir faaliyete sokmadığını, işyerinde kimse
ile buluşmadığını, Teğmen Burak DÜZALAN adlı şahsı tanımadığını,işyeriyle ilgili bu
şahıstan çıkan bilgilerin gerçek dışı olduğunu, bu belgeye işyerinin adının ne amaçla
koyulduğunu bilmediğini" beyan etmiştir.

Şüpheli Levent Çakın Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde benzer
mahiyette beyanda bulunmuştur.

Şüpheli Levent Çakın her ne kadar üzerine atılı suçlamayı reddetmekte ise
desoruşturma başlatılmasına esas alının ihbar mektubu,arama, el koyma ve inceleme
tutanakları, Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; "toplantı kararları Mayıs" isimli word belgesi içeriği ve tüm dosya kapsamına göre
şüpheli Levent Çakın'ın az sayıda ve 6136 sayılı yasa kapsamında mermi bulundurmak ve
TCK.'nın 188/3 maddesi kapsamında uyuşturucu madde temin etmek suçunu işlediği
kanaatine varılmıştır.

19- ŞÜPHELİ MEHMET ORHAN YÜCEL HAKKINDAKİ DELİLLER VE
DEĞERLENDİRME

Soruşturmabaşlatılmasına esas alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik
Şube Müdürlüğüne 15.07.2009 günüintikal eden 7468 nolu E-mail İhbarında; şüphelinin
Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi 75 Yıl Sitesi B1 Blok D:10 Değiirmendere/ Kocaeli
adresini şüpheli Sinan Efe Noyan ile birlikte kullandığı bu evin uyuşturucu deposu olarak
kullanıldığı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilmiştir.

Şüpheli Faruk AKIN ve Sinan Efe NOYAN’ınkullandıkları Merkez Mahallesi
Hürriyet Caddesi 75. Yıl sitesi B1 Blok D:10 Değirmendere/KOCAELİadresindeki
ikametgahta hakim kararı doğrultusundayapılan aramada;

Salon olarak kullanılan ve girişe göre sol çaprazda bulunan oda içerisinde, sol köşede
bulunan üçlü çekyatın altında;

-446 sayfadan ibaret Sümer Rahip Devletinden-Halk Cumhuriyetine Doğru Özgür
İnsan Savunması Cilt 1 başlıklı mem yayınlarına ait Abdullah ÖCALAN ın yazdığı kitap,

-269 sayfadan ibaret Lı Kurdıstane Ü Rıjhılata Navin Çeken Kimyayi-Biyolojiki
Atomi başlıklı Dr. Celadet Çeliker in yazdığı kitap,
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-392 sayfadan ibaret Bir Halkı Savunmak başlıklı Abdullah ÖCALAN ın yazdığı
kitap,

Sağ köşede bulunan ve Oğuz DAĞNIK isimli şahsa ait olduğu beyan edilen yerde;
-Kahverengi renkli üzerinde 2004 Kariyer Dershanesi ufukların ötesi uzak değil

ibareli ve ilk sayfasında Krizden Çıkış ibaresi bulunan ajanda,
-Arama esnasında hazır bulunan şüphelilerce paraflanan ve 1 den 31 e kadar

numaralandırılan 31 adet CD,
Sağ tarafta bulunan balkonda;
-32 numarası verilen 1 adet CD,
Girişe göre soldan 2. Odada girişte tam karşıda bulunan bazanın altında;
-PKK nın ilan ettiği Ateşkes Ve Yankıları Başlıklı A.Kadir Konuk un yazdığı 368

sayfadan ibaret kitap,
-Dersim Tertelesi başlıklı Haydar IŞIK ın yazdığı 240 sayfadan ibaret kitap,
Girişe göre soldan ilk odada ve Sinan Efe NOYAN tarafından kullanıldığı belirtilen

oda içerisinde solda bulunan çalışma masası üzerinde;
-Smartdisk marka 2.5” Backup HDD Model No:U325B SATA to USB 2.0

Rating:5V-1000MA*080902757 seri nolu 160 GB harici hard disk,
-Toshiba marka Satalite L10-205 marka 85072693V seri numaralı laptop,
Oda girişinde sağ tarafta yerde laptop çantasının içerisinde Oğuz DAĞINIK a ait

olduğu beyan edilen yerde;
-Toshiba satalite A200-1AH marka 97255230K seri numaralı laptop,
Solda bulunan çalışma masası üzerinde;
-Arama esnasında hazır bulunan şüphelilerce paraflanan ve 33 ten 80 e kadar

numaralandırılmış CD/DVD,
Girişe göre antrenin sonunda sağdaki balkonlu ve Faruk AKIN ın kullandığı

belirtilen oda içerisinde;
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası üstünde;
-TOSHIBA marka 7231195505BM8K marka 2 GB flash disk,
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası alt ayaklığında bulunan
-Maxtor marka 250 GB SN: 2HB1TQYS seri numaralı harici hard disk,
Girişte karşı duvarda bulunan çalışma masası üstünde
-HP marka CNF8102 FSY seri nolu Laptop,
Odanın yanında bulunan gömme dolap içerisinde bulunan James Bond çantası

içerisinde
-1’ den 2’ ye kadar numaralandırılmış ve taraflarca paraflanmış 2 adet disket,
Odanın karşı duvarında bulunan çalışma masası çekmecesinde
-3 olarak numaralandırılmış 1 adet disket;
Odanın sol tarafında bulunan kitaplık içerisinde
- 81’ den 146’ ya kadar numaralandırılmış ve taraflarca paraflanmış CD/DVD,
Girişe göre solda bulunan ve banyo olarak kullanılan oda içerisinde lavabonun

altında dolap ve zemin arasına konmuş olan
-147 olarak numaralandırılan ve paraflatılmış CD, 233 sayısı olan Türk Solu

dergisinin muhtelif sayfaları, Deniz GEZMİŞ i anıyoruz başlıklı Türk Solu ibareli broşür, 4
adet Durdurun başlıklı Türkiye Komünist Partisi ibareli broşür,
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Girişe göre solda bulunan tuvalet içerisinde kırılmış vaziyette 1 bir adet CD nin
olduğu tespit edilmiş arama esnasında Faruk AKIN CD nin kendisi tarafından kırıldığını
belirtilmiştir.

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 içerilerinde;

-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

-Yine aynı buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde, Yağlı haki renk kağıda
sarılı TNT kalıbı olduğu değerlendirilen yaklaşık 500 gr ağırlığındaki madde elde edilmiştir.

Arama işlemi esnasında gerek mermiler, gerek “ Alb. Tayfun DUMAN dan gelecek”
ibaresiyle başlayan not, gerekse patlayıcı maddenin ele geçirilmesiyle ilgili kamera
görüntüleri çıktı şeklinde alınarak soruşturma dosyasına eklenmiştir.

Dosyada mevcut 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 raporlarına göre soruşturma kapsamında şüpheliler
FARUK AKIN ve SİNAN EFE NOYAN tarafından kullanılan Merkez Mahallesi Hürriyet
Caddesi 75. Sitesi B-1 Blok D:10 Değirmendere/KOCAELİ adresinde yapılan aramada evin
mutfak bölümünde buzdolabının motor kısmına saklanmış şekilde patlayıcı madde olduğu
kanaatiyle el konulan 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,
bahse konu patlayıcı maddenin canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde
yakıcı ve tahrip ediciözelliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır.

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 şüpheliler FARUK AKIN ve SİNAN EFE NOYAN tarafından
kullanı lan Merkez Mahal lesi  Hürr iyet  Caddesi  75.  Si tes i  D-1 Blok D:10
Değirmendere/KOCAELİ adresinde yapılan aramada evin mutfak bölümünde buzdolabının
motor kısmına saklanmış şekilde 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
patladıklarının tesbit edildiği anlaşılmaktadır.

Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; "görevlendirme" isimliword belgesinin "Başkandan gelen emirler doğrultusunda
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yapılan görevlendirmeler" başlığıyla başlayıp yapılacak örgütsel faaliyetlerle ilgili emir ve
talimatlar içerdiği, misal olarak bu belgede "Devrimci Karargahtaki çekirdek kadronun
diğerleriyle olan bağlantılarını yapıya zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılmasını Levent
Görgeç sağlayacak.", " Aylin Duruoğlu'nun tahliye kampanyasına genç teğmenlerin destek
vermesini Sezgin Demirel organize edecek.", " İ.Y ve Eşi evlerin tutulmasında yardımcı
olacak, perdeci dükkanı çok kullanalmasın", "Emre Sezenler yayın grubundan
görevlendirildi" gibi örgütsel faaliyetlerle ilgili alınan kararlar doğrulsutunda yapılan
görevlendirmelerin yazılı olduğu bu belgede şüpheli Mehmet Orhan Yücel'le ilgili
olarak"Orhan Yücel ve ekibi Kocakafanın (E.K) mühimmatları ve malzemelerini sevk ve
idare edecek (Poyrazköyden gelenleri korunaklı bölgeye alma) " şeklinde görevlendirme
notunun bulunduğu tesbit edilmiştir.

Şüpheli Mehmet Orhan Yücel 28/12/2009 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca
alınan ifadesinde " Ben 1980 yılı deniz harp okulu mezunuyum. Takip eden yıllarda iki buçuk
yıl avcı botlarda çalıştım. Altı ayTCG Akın kurtarma gemisinde hareket subaylığıı yaptım. Bu
görevlerin tamamı Beykoz bölgesindeydi. 1983 yılında sas(su altı savunma ) kursuna
katıldım. 1984 yılı Şubat ayında kurstan mezun oldum. Bu branşta çeşitli görevlerde
bulundum. 1990 yılına kadar İstanbul - Riva bölgesinde çalıştım. Arada geçiçi görevle
Çubuklu karargahındagörev yaptım. 1990 yılında Deniz Harp Akademsi'ne girip 1992 yılında
mezun oldum. Mezuniyetten kısa bir süre sonra akademiye plan subayı olarak atandım. 1995
yılı Temmuz ayına kadar bu görevde bulundum. Devem aden tarihte 1998yılına kadar
İstanbul Çubuklu'da bulunan kurtarma ve sualtı komutanlığında harekatşube müdürlüğü
görevini yaptım.Bu görevden sonra İstanbul Su altı savunma grup komutanı olarak atandım.
2000 yılı mayıs ayında ateşe subaylığı kursuna katılmak üzere bu görevden ayrıldım. 2000 yılı
Ağustos ayından 2002 yılı Ağustos ayına kadar Bangledaş Türk Silahlı Kuvvetleri ateşesi
olarak görev yaptım. 2002-2004 yıllarıarasında Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Hareket
merkezinde destek şube müdürü olarak görev yaptım. 2004 Temmuzunda kurtarma grup
komutanı (umuryeri beykoz) daolarak görev yaptım. 2006 Ağustosunda Beykoz'da kurtarma
ve su altı komutanı oldum. 2009 yılı Ağustos ayına kadar bu görevi sürdürdüm. Bu tarihten
sonra İzmir'de son görevim olan Arge Kurul üyeliğine atandım. Evinde arama yapılıp
patlayıcı madde ve örgütsel içerikli bulunduğu belirtilen Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan
isimli şahısları tanımıyorum. Gölçük bölgesiyle de hiç bir ilgim ve irtibatım yotur. Bu bölge
benim görev yerimle hiç bir ilgisi olmayan bölgedir. Bunları ilk defa şimdi duydum. Bana
okunan notta bahsi geçen Tayfun Dumanben İstanbul'da Kurtarma ve Hareket Şube
MüdürlüğündeveyaSas grup komutanı olarak görevliyken o daİstanbul Boğaz komutanlığında
görevliydi. Diye hatırlıyorum. Ama bundan kesin emin değlim. Ancak daha sonra Tayfun
Duman Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Plan Teşkilat Şube Müdürü olarak görev yaparken
harekat başkanlığına vekalet ettiği dönemlerdeben kurtarma ve su altı komutanı olduğum
içinkendisiyle görev nedeniyle ilişkilerim nedeniyle irtibatım vardı. Zira benim görev
yaptığım birlik onun çalıştığı birliğin as birliği konumundaydı.Bu nedenle görev takibi
ilişkileri nedeniyle kendisini tanıyordum. Bu şekilde ilişkilenim vardı. Bunun dışandabana
okunan notta bahsedildiği gibi bir ilişkimiz yoktu. Benim Uğur ve Metin paşaya yönelik
olarak yapılacak bir eylem veya "operasyon " ilgili hiçbir bilgim yoktur.Notta bahsi geçen
Levent Bektaş'ı da görevin nedeniyle tanırım. 2006 yılında kurtarma ve su altı komutanı
olduğum dönemlerdeLevent Bektaş benim birliğime bağlı su altı eğitim merkez komutanlığı
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(Beykoz /istanbul )'nda Sat kurs komutanı olarak çalışmaktaydı. Ben onun 3. Amiriydim.
Kendisiyle görev dışında hiç bir ilişkimiz yoktur. 2007 yılında Levent Bektaş emekli oldu.
Emeklilik törenine geldiğine veya emeklilik sonrası eşyalarını almaya geldiginde görmüş
olabilirim. Bunun dışında kendisini görmedim. Emekli olduğu tarihlere kadar telefonla
görüşmüş olabilirim. Ancak o tarihten sonra telefon irtibatım dahikendisiyle olmamıştır.

(Şüpheliler 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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE
yer alan; "Görevlendirme " isimli word belgesi okunup sorulması üzerine): BenAlperen
Erdoğan, Yakut Aksoy, Burak Düzalan ve Tarık Ayabakan isimli teğmenleri tanımam.
Kendilerinden ele geçtiği iddia olunun belge içeriklerini de bilmiyorum. Bana okunan
görevlendirme isimli belgedeki bana isnat edilen fiillerin aslı esası kesinlikle yoktur. 2006-
2009 yılları arasında Poyrazköy olarak bildirilen birlik bana bağlı olarak bulunan 4 askeri
birlikten biridir.Ancak bu birlikten mühimmat çıkarma, mühimmatları saklama gibi her
hangibi bir gövevim olmamıştır. Böyle bir görevlendirme de mümkün değildir. Belge içeriğini
kabul etmiyorum. Bu içerikteki belgeyide ilk kezburada duyuyorum.

(Erme Onat'dan elde edildiğibelirtilen dijitallerde bulunan"Kur.kd.Alb.Mehmet Orhan
Yücel" başlıklı sayfanınokunup sorulması üzerine ): Ben aslen Malatyalıyım. Geniş bir aileye
sahibim. Daha önce çürük raporu alanlarla ilgili bilgiler internete düşünce bu konuyu
araştırdım. Deniz Kuvvetleri araştırmış bana sormuş.Ben esasen bu şahısları yakınen
tanımıyordum. Malatya'daki arkabalarımı telefonla aradım. Durumlarını ve işin aslını sordum.
Öğrendiğim kadarıyla akrabalarımdan Ömer Yücel bel fıtığı rahatsızlığınedeniyle askere
alınmamış, yine Mehmet Yücel Kayseri'de askerlik yaparken sarılık geçirmesi nedeniyle
askerliği elverişli olmadığına dair rapor verilerek terhis edilmiş. Bu bilgileri telefonla
öğrendim. Ancak detaylarını doğru olup olmadıklarını bilmiyorum. Benim bu kişilerin
askerlik durumlarıyla ve sağlık durumlarıylailgili hiçbir girişimim olmamıştır.

Koç müzesindebağlı bulunan denizaltıda bulunduğu belirtilen patlayıcı maddelerle
ilgili olarak ben daha önceki soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdim.Kısaca şunu
belirtmek istiyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından verilen görev üzerine koç müzesinde
bulanan denizaltıdaki patlayıcı maddeler oradan alınarak incelemesi yapılarak imha edilmiştir.
Yapılan işlemler tamamen usul ve yasaya uygun işlemlerdir. Zaten bu konuda tanık olarak
beyanlarda bulunmuştum.

Özetle şunu belirtmek istiyorum. Ben görevime bağlı bir subayım. Hiç bir yasa dışı
örgüt ve oluşumla ilgim ve irtibatım yoktur.Kesinlikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve
Donanma Komutanlığına yönelik olarak yapılması amaçlanan bir saldırıveya başkaca eylemin
hazırlığına girmedim. Bu tür iddialar ve isnatlar kanaatimce kasıtlı olarak belirli tarihlerde
hazırlanmaktadır. Ben kurmay albayım. Esasen ikbal beklentim olmamasına rağmen benim
böyle bir beklenti içinde olduğumu düşünenler olabilir. Ben esasen emeklilik hazırlıklarımı da
yapmıştım. Hatta 2008 yılında emeklilik dilekçesi de vermiştim. Ben haram yemedim.
Yapılan suçlamalar tamamen mesnetsizdir.Suçsuzum." şeklinde beyan ve savunmada
bulunmuştur.

Dosyada mevcutEmniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü'nün 07/01/2010 gün BLG-2010/123 sayılı ekspertiz raporunda şüpheliler Faruk
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Akın ve Sinan Efe Noyan'ın oturdukları evin mutfak kısmında buzdolabı içinde ele geçirilen "
Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'yayapılacak
operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Size
teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. " yazılı nottaki yazının şüpheli Mehmet
Orhan Yücel'in eli mahsülü olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Şüpheli Mehmet Orhan Yücel her ne kadarüzerine atılı suçlamayı inkar ederek
herhangi bir örgüte üye olmadığını beyan etmekte ise de; soruşturma kapsamında şüpheliler
Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan tarafından kullanılan ikametgahta ele geçirilen patlayıcı
madde, mermiler ve mermilerin bulunduğu poşeti içerisinde bulunan not içeriği, şüpheliler
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 KİNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; "Görevlendirme "
isimli word belgesiiçeriği ve tüm dosya kapsamına göre şüphelinin silahlı terör örgütü
niteliğindeki "Ergenekon" terör örgütüne üye olduğu,eyleminin kül halinde TCK'nın 314/2
maddesine mümas bulunduğu kannaitine varılmıştır" şeklinde iddianame düzenlenerek;

Şüpheliler;
Ali Seyhur Güçlü hakkında; Silahlı terör Örgütüne Üye Olma suçundan 5237

Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı yasanın 5, TCK'nun 53, 54 , 58 ve 63 maddelerince,
Alperen Erdoğan hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olmak, kişisel kullanım

amacı dışında uyuşturucu madde bulundurmak,aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait
kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçlarından 5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713
sayılı yasanın 5, TCK.'nun 188/3, 135/2, 43, 53, 54, 58 ve 63 maddelerince,

Barbaros Mercan hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt amacı
doğrultusunda patlayıcı madde ve mermi bulundurmak suçlarından 5237 Sayılı TCK'nun
314/2, 3713 sayılı yasanın 5, TCK.'nun 174/1-2, 6136 sayılı yasanın 13/3, TCK.'nun 53, 54,
58 ve 63 maddelerince,

Burak Amaç hakkında; Silahlı terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 5237 Sayılı
TCK'nun 314/2, 3713 sayılı yasanın 5,TCK'nun 53, 54 , 58 ve 63 maddelerince,

Burak Düzalan hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olmak, kişisel kullanım amacı
dışında uyuşturucu madde bulundurmak, aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait kişisel
verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçlarından 5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı
yasanın 5, TCK.'nun 188/3, 135/2, 43, 53, 54, 58 ve 63 maddelerince,

Burak Özkan hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5237 Sayılı
TCK'nun  314/2, 3713 sayılı yasanın 5, TCK'nun 53, 54 , 58 ve 63 maddelerince,

Fatih Göktaş hakkında; Silahlı terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 5237 Sayılı
TCK'nun 314/2, 3713 sayılı yasanın 5, TCK'nun 53, 54 , 58 ve 63 maddelerince,

Faruk Akın hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt amacı doğrultusunda
patlayıcı madde ve mermi bulundurmak, aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait kişisel
verileri hukuka aykırı olarakkaydetmek suçlarından 5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı
yasanın 5, TCK.'nun 174/1-2, 135/2, 43, 6136 sayılı yasanın 13/3, TCK'nun 53, 54, 58 ve 63
maddelerince,

Halit Mehmet Ergül hakkında; Silahlı terör Örgütüne Üye Olma suçundan 5237
Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı yasanın 5, TCK'nun 53, 54 , 58 ve 63 maddelerince,
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Koray Kemiksiz hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olma, aynı suç işleme
kararıyla birçok kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçlarından 5237
Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı yasanın 5, TCK.'nun 135/2, 43, 53, 54, 58 ve 63
maddelerince,

Levent Çakın hakkında; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde temin etmek, Ticareti
Yapma veya Sağlama, 6136 sayılı yasa kapsamında mermi bulundurmak suçlarından 5237
Sayılı TCK'nun 188/3, 6136 sayılı yasanın 13/son, TCK'nun 53, 63 maddelerince,

Mehmet Orhan Yücel hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5237
sayılı TCK'nun TCK'nun 314/2, 3713 sayılı yasanın 5,TCK'nun 53, 54 , 58 ve 63
maddelerince,

Oğuz Dağnık hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5237 Sayılı
TCK'nun 314/2, 3713 sayılı yasanın 5,TCK'nun 53, 54 , 58 ve 63 maddelerince,

Sezgin Demirel hakkında; Silahlı terör Örgütüne Üye Olma, aynı suç işleme
kararıyla birçok kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçlarından 5237
Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı yasanın 5, TCK.'nun 135/2, 43, 53, 54, 58 ve 63
maddelerince,

Sinan Efe Noyan hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt amacı
doğrultusunda patlayıcı madde ve mermi bulundurmak suçlarından 314/2, 3713 sayılı yasanın
5, TCK.'nun 174/1-2, 6136 sayılı yasanın 13/3, TCK'nun 53, 54, 58 ve 63 maddelerince,

Tarık Ayabakan hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olmak, kişisel kullanım
amacı dışında uyuşturucu madde bulundurmak, aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait
kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçlarından 5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713
sayılı yasanın 5, TCK.'nun 88/3, 135/2, 43, 53, 54, 58 ve 63 maddelerince,

Ülkü Öztürk hakkında; Silahlı terör Örgütüne Üye Olma, aynı suç işleme kararıyla
birçok kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçlarından 5237 Sayılı
TCK'nun 314/2, 3713 sayılı yasanın 5, TCK.'nun 135/2, 43, 53, 54, 58 ve 63 maddelerince,

Yakut Aksoy hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olmak, kişisel kullanım amacı
dışında uyuşturucu madde bulundurmak, aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait kişisel
verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek suçlarından, 5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 sayılı
yasanın 5, TCK.'nun 188/3, 135/2, 43, 53, 54, 58 ve 63 maddelerince,

Yiğithan Göksu hakkında; Silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt amacı
doğrultusunda patlayıcı madde ve mermi bulundurmak suçlarından 5237 Sayılı TCK'nun
314/2, 3713 sayılı yasanın 5, TCK.'nun 174/1-2, 6136 sayılı yasanın 13/3, TCK.'nun 53, 54,
58 ve 63 maddelerince cezalandırılmaları istemi ile İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin
2010/83 Esas sayılı dava dosyasına kamu davası açılmış ve açılan kamu davası ilgili
mahkemenin 17/05/2010 tarih, 2010/83 Esas, 2010/213 Karar sayılı kararı ilearalarında
fiili ve hukuki irtibat bulunduğundan bahisle yine aynı mahkemenin 2010/34 Esas sayılı
dava dosyası ile birleştirildiği anlaşılmıştır.

 
Ayrıca ilgili soruşturma dosyasında
1-Şüpheliler Faruk Akın, Sinan Efe Noyan, Ülkü Öztürk, H.M.Ergül, Ali Seyhur

Güçlü, Sezgin Demirel, Barış Yavuz, Fatih Göktaş, Burak Amaç, Burak Özkan, Yiğithan
Göksu ve Koray Kemiksiz hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak - uyuşturucu madde
kullanmak suçlarından,
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2-Şüpheliler Ufuk Kıray, İsmail Taşkın, Zülfü Serhat Önen, Melih Akdağ, Anıl
Demirağ, İsmail Kahyaoğlu, Eren Şentürk, Muharrem Dinçer, Serkan Erin ve Onurcan
Yılmaz'ın terör örgtüne üye olmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde
kullanmak suçlarından,

3-Şüpheli Levent Çakın, Tayfun Duman ve Levent Bektaş hakkında terör örgütüne
üye olmak suçundan,

4-Şüpheli Ali Tatar hakkında terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu madde satışını
kolaylaştırmaksuçlarından takipsizlik kararı verildiği anlaşılmıştır.

 
 
 
 
 
GEREKÇELİ KARARIN DEVAMI EK KARAR 4. BÖLÜMDEDİR.


