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altında  size  bir  takım  sorular  soracağız.  Size  sorulan  sorulardan  sizi  ya  da  CMK  45. 
maddesinde belirtilen akrabalık bağı olan kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte 
olan  sorulara  cevap  vermekten  çekinme  hakkınız  vardır.  Bu  tür  sorulara  cevap  vermeye 
bilirsiniz. Anladınız mı?

MAĞDUR TOLGA SÜRÜEL: Anlaşıldı başkanım.
MAHKEME  BAŞKANI  ORHAN  KIZILTAŞ:  Tolga  bey  dosyanın 

sanıklarından  Banu  Yurdusev'in  evinde  yapılan  aramada  western  dijital  marka  500  GB 
kapasiteli bir hard disk ele geçirilmiş. Banu Yurdusev savunmasında bu hard diskin kendisine 
ait  olmadığını,  size  ait  olduğunu,  içerisinde  çektirdiğinizin  fotoğrafların  bulunduğunu,  bu 
sebeple onlara bakmak için aldığını, içerisinde başka ne olduğunu bilmediğini, içini de henüz 
açmadığını, hiç açmamış olduğunu söylemesi üzerine size bir talimat yazdık. Gölcük 1. Asliye 
Ceza Mahkemesi  sizi  dinlemişti.  O talimat  beyanınızda siz  bu Banu Yurdusev ile  birlikte 
gittiğiniz  seyahatlere  ilişkin  flash bellek verdiğinizi  hatırladığınızı,  bunun dışında  başkaca 
herhangi bir belge veya test çalışması içeren flash disk veya bellek vermediğimi hatırlıyorum. 
Bana göstermiş olduğunuz fatura içeriğini hatırlamıyorum. Beraber yapmış olduğumuz bir 
alışverişte  aldığım  ve  kendisine  hediye  ettiğim  bir  şey  olabilir.  Ancak  ben  ifademde 
belirttiğim gibi seyahat fotoğraflarının bulunduğu flash veya cd veya harici bellek de olabilir. 
Doküman dışında herhangi bir şeyi Banu'ya vermediğimi hatırlıyorum şeklinde bir savunma 
yapmışsınız. Banu Yurdusev de ısrarla bu hard diskin size ait olduğunu söyledi. Hatta tezle 
ilgili çalışmalar yaptığınızı söylemişti. Bu sebeple sizi tekrar dinlemeye karar verdik. Tekrar 
bu hard diskin size ait olup olmadığı hususunda beyanınızı alalım buyrun. 

MAĞDUR  TOLGA  SÜRÜEL:  Sayın  başkanım  Banu  Yurdusev  ile  bir 
ilişkimiz vardı. 2013 yılları arasında bu süre zarfında kendisi bana ben de kendisine bir çok 
hediye alıp vermedim. Hatırladığım kadarıyla fotoğraflarla ilgili kendisinin kullanmış olduğu 
bilgisayarda yeterli yer olmadığını bana söylemesi üzerine ben ona 1 adet yanlız flash bellek 
değil, harici hard disk efendim böyle büyük bir şey hediye ettim. O fatura bahse konu faturayı  
ben ilk gördüğümde hatırlamadım ancak daha sonra düşündüğüm zaman irdelediğim zaman 
aklıma geldi. Ona ait bir fatura olabilir efendim. Kendisine hediye edilmiş bir hard disk vardı 
resimler yüklensin diye. Onun dışında Banu Yurdusev'in bilgisayarından neler çıktığını ya da 
hard diskinden neler çıktığına ait benim bir malumatım yok efendim. 

MAHKEME BAŞKANI ORHAN KIZILTAŞ: Ben size o hard diskten çıkan 
belgelerin bir kaç tanesini okuyayayım. "komkarsu takdim tez-kısa.ppt", "tez-uzun. ppt", "tez-
takdim adnan  ufuk.ppt",  "yüzbaşı  nihat  aksüt  göç  takdim.ppt",  "yasadışı  göç.ppt",  "fevzi 
koşum.ppt", "test takdim yüzbaşı aydın.ppt", "hvktky liderlik"doc, "yüzbası ahmet uzun.doc", 
"yüzbası ercan irencin.doc", "yüzbası erkan oral.doc", "sami altay.doc", "türkiyenin avrupa 
birliği  üyeliğine  adaylık  sürecinin  türk  yunan  sorunları  ve  kıbrıs  sorunu  göz  önünde 
bulundurularak  değerlendirilmesi.doc",  "türkiyenin  avrupa  birliğine  üye  olmasınını 
engelleyen faktörler nelerdir.doc" şeklinde belgeler çıkmış. Bu belgeleri hatırlıyor musunuz 
sizinle bir ilgisi var mı?

MAĞDUR TOLGA SÜRÜEL: Efendim ben tez çalışmamı yaklaşık 10 sene 
önce yaptım. Benim tez çalışmam ben onu da getirdim.

MAHKEME BAŞKANI ORHAN KIZILTAŞ: Bizde var o teziniz bizde var.
MAĞDUR TOLGA SÜRÜEL: Evet biliyorum efendim bu tez çalışmasında 

kullanmış olduğum dokümanlığın tamamı yararlanılan kaynaklar bölümünde yer almaktadır 
efendim.  Arka  bölümünde kullandığım internet  siteleri  ve  yararlanan kaynaklar  içinde  ne 
kurumsal ne de kişisel, şahsi bir gizlilik dereceli belge ben kullanmadım efendim. Bu bahse 
konu  anlatmış  olduğunuz  az  önce  okumuş  olduğunuz  efendim  dokümanları  ben  ilk  kez 
duyuyorum.

MAHKEME  BAŞKANI  ORHAN  KIZILTAŞ:  Bu  dokümanlar  şöyle  ben 
içerik olarak sizin teziniz göç ile ilgili bir tez. 

MAĞDUR TOLGA SÜRÜEL: Hayır efendim benim tezim sosyal dışlanma 
ile  ilgili  bir  tez.  Göçün  etkisi  vardır  ancak  sosyal  dışlanmanın  sosyal  politika  açısından 
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