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kaydetmek suçlarından eylemlerine uyan TCK'nun 314/2, 3713 Sayılı Yasa'nın 5, TCK'nun
188/3, 135/2, 43,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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