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                                ESAS HAKKINDA MÜTALAA 

A-10/10/2015 TARİHLİ ANKARA TREN GARI ÖNÜNDE YASAL TOPLANTI      VE 
GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK ÜZERE ÜLKENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN GELEN 
VATANDAŞLARIMIZA  YÖNELİK  DAVA  KONUSU  TERÖR  SALDIRISI  EYLEMİNİ 
GERÇEKLEŞTİREN DEAŞ(IŞİD) SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ VE ÜYESİ 
SANIKLARIN EYLEMLERİ 

                            Sanıkların aşamalarda alınan ifade vesavunmaları, olayda yaralanan  
müşteki beyanları,  olayda ölen yakını müşteki beyanları,  tanık beyanları,  doktor raporları,  sahte 
resmi belgelerle ilgili ekspertiz raporları, olay yeri inceleme tutanakları, patlayıcı maddelerle ilgili 
ekspertiz  raporları,  masak  raporu,  silahlarla  ilgili  ekspertiz  raporları,  ölenlerin  kıyafetlerinin 
incelenmesiyle  ilgili  ekspertiz  raporları,  olay  yeri  inceleme  raporu,  olay  yerinden  elde  edilen 
delillerle ilgili ekspertiz raporları, emanet makbuzları, bilirkişi raporları, ölen örgüt yöneticisi Yunus 
Durmaz'dan ele  geçirilen  dijital  materyallerden elde  edilen  belgeler,  ölen  örgüt  yöneticisi  Halil 
İbrahim Durgun'dan ele geçirilen dijital materyallerden elde edilen belgeler ve fotoğraflar, CMK 
134, 135 maddelerine istinaden alınan mahkeme kararları,  emanetin 2016/7999 sırasında kayıtlı 
mobese ve güvenlik kamera kayıtları, güvenlik kamera görüntüleri izleme tutanağı, sanıklarla ilgili 
telefon iletişimlerinin tespiti ve baz istasyonlarının bulunduğu HTS kayıtları, HTS ve baz istasyonu 
inceleme  ve  değerlendirilmesine  ilişkin  raporlar,  iddianame  ve  tutanaklarda  ayrıntıları  yazılı 
sanıkların kullandığı ev, hücre evleri  ve iş yerlerinde yapılan arama tutanakları,  sanıklardan ele 
geçirilen silahlar, mermiler, şarjörler, el bombaları, patlayıcı maddeler, TNT kalıpları, canlı bomba 
yelekleri,  örgütsel  dökümanlar,  ölü  muayene  inceleme  tutanakları,  otopsi  raporları,  Adli  Tıp 
raporları, adli sicil ve nüfus kaydı, yargılama aşamasında alınan sanıkların dijital materyallerdeki 
görüntülerinden  teşhis  ve  tanımlanmalarına,  sanıklarda  ve  olay  yerlerinde  ele  geçirilen  dijital 
materyallerin içeriklerinin tespiti ve incelenmesine ilişkin CMK 134 maddesine göre düzenlenen 
bilirkişi  raporu,  sanıklar  ve  bağlantılı  oldukları  dier  DEAŞ(IŞİD)  SilahlıTerör  Örgütü  üyeleri 
hakkında soruşturma ve yargılaması devam eden Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2015/460, 
2016/128,  2016/344  ESAS  sayılı  ,Gaziantep  8.  Ağır  Ceza  Mahkemesi  2017/428,  2017/27, 
Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/184, Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/337 (birleşen), 
2016/340 Esas sayılı dava dosyaları, Kilis ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarına ait soruşturma 
dosyaları ve sanıklarla ilgili değişik illerden temin edilen soruşturma dosyalarında bulunan ifade, 
bilgi,  belge,  iletişimin  tespiti  ve  teknik  izleme  tutanakları  içeriği  ve  tüm  dava  dosyasının 
incelenmesinde;

OLAY
Sanık İlhami BALI’nın DEAŞ(IŞİD) silahlı terör örgütünün yöneticisi ve Türkiye sorumlusu 

olduğu,  “Ebubekir”  kod  adını  kullandığı  ve  faaliyetlerine  Suriye’de  devam ettiği,  sanık  Deniz 
Büyükçelebi’nin  de  aynı  örgütün  yöneticilerinden  Türkiye-Suriye  sınır  sorumlusu  ve  İlhami 
BALI’nın yardımcısı olduğu, Sanık Edremit Türe’nin ölen sanık Yunus Durmaz ile birlikte örgütün 
Gaziantep yapılanmasını kurup birlikte yönettikleri, örgüt adına Türkiye’de eylem yapacak üyeleri 
eğittikleri, dava konusu eylem ve diğer eylemleri hazırlık aşamasından itibaren organize ettikleri, 
silahlı terör örgütünün Türkiye’de devlet otoritesini zayıflatma, terörle mücadelesini zaafa uğratma, 
toplum içindeki  değişik  siyasi  ve ideolojik  farklılıklar  taşıyan grupların  devlet  ve diğer  toplum 
grupları  ile  arasını  açarak  kin  ve  düşmanlık  ortamı  hazırlamak suretiyle  kontrol  edilemez kaos 
yaratma ve sonuçta bu kaostan yararlanarak benzeri Irak ve Suriye’de yaşanan şekilde Türkiye’nin 
de bazı  bölgelerinde ideolojisine uygun şekilde etki ve iktidar  alanı  oluşturma amacına yönelik 
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olarak eylem yapabilmesi  için araç-gereç,  silah,  patlayıcı,  hücre evleri,  örgüt üyelerinin eğitimi 
iaşesi gibi tüm altyapı çalışmalarını Suriye’deki örgüt lideri sanıkların bilgisi dahilinde hazırlayıp 
tamamladıkları, bu kapsamda Gaziantep’in değişik bölgelerinde de depolar kiralayarak eylemlerde 
kullanılacak amonyum nitrat,  TNT, uzun namlulu silah ve patlayıcı  yapımında kullanılacak tüm 
malzemeleri bu depolarda sakladıkları, oluşturulan hücre evlerinde sadece örgüt üyeleri ile buluşup 
görüştükleri,  Genç  Ensar,  Genç  Muhavitler  adı  altında  kurulan  derneklerin  toplantıları,  dini 
eğitimleri,  sosyal  faaliyetlerinden  de  istifade  ederek  inanç  ve  ideolojilerine  yakın  gördükleri 
insanlardan örgüte sempatizan, yardım eden ve üye kazandırdıkları,  önce Ankara’da HDP Genel 
Merkezine yönelik bombalı  büyük bir  eylem planladıkları,  bu kapsamda Halil  İbrahim Durgun, 
Yakup  Şahin  ve  nakliyeci  Hüseyin  Tunç  ile  birlikte  1,5  ton  amonyum nitrat  gübreyi  tarımsal 
faaliyette kullanılacak gibi temin edip önceden kiralanan depolara yerleştirdikleri ancak amonyum 
nitrat  kullanılarak  hazırlanacak  patlayıcıyı  yerleştirmek  üzere  uygun  minibüs  bulunamayınca, 
10/10/2015  tarihinde  HDP'nin  de  destek  verip  sempatizanlarının  katıldığı  10/10/2015  tarihli 
Ankara-Sıhhiye’de gerçekleştirilecek “SAVAŞA İNAT BARIŞ HEMEN ŞİMDİ, BARIŞ, EMEK, 
DEMOKRASİ”  konulu  birçok  sivil  toplum örgütünün  Ankara  Valiliği’nin  05/10/2015  tarih  ve 
15491  sayılı  izni  ile  gerçekleştirmeyi  planladığı  toplantı  ve  gösteri  yürüyüşü  mitingini  hedef 
aldıkları,  soruşturma sırasında polisler  tarafından yakalanacağını  anlayınca 19/05/2016 tarihinde 
intihar ederek ölen Yunus Durmaz’ın dijital materyallerinden ele geçirilen detayları iddianamede 
yazılı “Yeni  Microsoft  World  Belgesi  (2).  docx” isimli  belge  ile  toplantı  ve  gösteri  yürüyüşü 
mitingine  katılacak  gruplar,  eylemin  muhtemel  amaç  ve  sonuçlarını  belirterek  İlhami  BALI’ya 
eylem önerisinde bulunduğu, “Yenises.docx (2) “ isimli belge ile onay istediği, “dek.docx.Docx” 
isimli  belge ile  İlhami Balı  tarafından Yunus Durmaz’a eylemin yapılması  için onay ve talimat 
verildiği,  sanık  Savaş  YILDIZ’ın “esselamu  aleyküm  ve  rahmetullahi  ve  ber...”  isimli  dijital 
belgeden anlaşıladığı  gibi  eylem için görevlendirilen Yunus Emre Alagöz ve açık kimliği  tespit 
edilemeyen  Suriye  uyruklu  intihar  eylemcilerinin  eğitimini,  moral  ve  motivasyonunu  sağladığı, 
sanık Deniz Büyükçelebi’nin canlı bomba eylemcilerini Suriye sınırından Türkiye’ye gönderdiği, 
eylemcileri  Türkiye’de  Yunus  Durmaz ve  Halil  İbrahim Durgun’un karşılayıp  hücre  evi  olarak 
kullanılan  Güneykent  Mah.  28401  sk.  Alya  Sitesi  Şahinbey/Gaziantep  adresine  yerleştirdikleri, 
hücre  evinin  kamera  kayıtlarından da  tespit  edildiği  üzere  eylem tarihinden  önce  hücre  evinde 
Yunus Durmaz, Halil İbrahim Durgun ile sanıklar Hacı Ali Durmaz, Abdulmuttalip Demir, Metin 
Akaltın,  Mehmet  Kadir  Cabael  ve  Talha  Güneş’in  toplantılar  yapıp  eylemi  nasıl 
gerçekleştireceklerini kararlaştırdıkları, 

Örgüt eylemi için önceden Yunus Durmaz’ın talimatıyla kullanılmak üzere İbrahim Halil 
Alçay’ın34 DM 8574 plaka sayılı Ford Focus marka gri renkli ve Hakan Şahin’in 27 AVH 70 plaka 
sayılı citroen marka beyaz renkli aracın H.İbrahim Durgun’un arkadaşı olan ve “3056.docx” isimli 
dijital belgeden ve ifadelerden anlaşıldığı gibi örgüt adına araç satın alma, tamir işlerinden sorumlu 
Resul Demir tarafından Hakan ve İbrahim ile birlikte muvazaalı olarak temin edildiği, aynı gün 
hücre evinde Halil İbrahim Durgun, Yunus Durmaz, Hacı Ali Durmaz, Abdulmuttalip Demir, Metin 
Akaltın  ile  eylemciler  Yunus  Emre  Alagöz  ve  açık  kimliği  tespit  edilemeyen  Suriye  uyruklu 
eylemcinin  biraraya  geldikleri,  hücre  evinde  önceden  bomba  uzmanı  örgüt  üyelerince  imal 
ediliphazırlanan TNT içeren düzenekli canlı bomba yeleklerini eylemcilere giydirdikleri, 3056.docx 
belgelerine göre Hakan Şahin’in sağlık kontrolü görüntüsü altında eylem için keşif ve istihbarat 
yapması amacıyla önceden Ankara’ya gönderildiği, 

Halil  İbrahim Durgun’un çağrısı  üzerine  Yakup Şahin’in  09/10/2015 tarih  ve saat  20:00 
sıralarında hücre evine geldiği, Halil’in Yakup’a citroen marka aracın anahtarını 2500 TL parayı ve 
yolda haberleşmek üzere bir adet sıfır hat takılı cep telefonunu verdiği, Yakup’tan, önden gitmesini, 
kendilerinin yarım saat arkadan geleceklerini, polis kontrol noktası veya çevirme görürse telefonda 
''Aşkım''  olarak kayıtlı  kendi kullandığı telefona  “canım dur ben geliyorum” şeklinde kendisine 
mesaj  atmasını  istediği,  Yakup  Şahin’in  Citroen  araçla  öncü  olarak  Ankara’ya  gitmek  üzere 
09/10/2015 tarihinde Gaziantep Atakent Opet benzin istasyonundan saat 21.49’da yakıt alarak yola 
çıktığı,  canlı  bomba yeleklerini  üstüne giyen intihar  eylemcilerinin  de  Ford Focus marka Halil 
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İbrahim Durgun’un kullandığı aracın arka koltuğuna binip aynı istasyondan 22:24 sıralarında yakıt 
almak suretiyle yola çıktıkları, 

Halil İbrahim Durgun’un canlı bomba eylemcilerini 34 DM 8574 plakalı araçla Ankara’ya 
getirdiği,  Yakup Şahin  ile  Ankara/Gölbaşı  ilçesinde  Aypek petrol  istasyonunda 10/10/2015  saat 
07:20 sıralarında buluştukları, Yakup Şahin’in Ankara girişinde ve ana yollarda polis kontrolü olup 
olmadığını tespit etmek üzere Ankara şehir merkezine gidip geldiği, polis kontrolü olmadığı tespit 
edilince  Halil  İbrahim  Durgun’un  eylemcileri  09:15  sıralarında  Ankara  -Konya  kara  yolunun 
paralelinde  bulunan 1271.  sokağa  bıraktığı,  eylemcilerin  06  T 2046 plakalı  ticari  taksiye  binip 
TBMM önünde indikleri,  buradan 09:30 sıralarında tanık N.A’nın kullandığı 06 T 7483 plakalı 
ticari taksiye binip Sıhhiye’ye gitmek istediklerini söyledikleri, tanığın Sıhhiye’de miting var yollar 
kapalı demesi üzerine tren garı önünde arkadaşlarının beklediğini oraya gideceklerini söyledikleri, 
canlı  bomba  eylemcilerinin  09:57’de  Kazım  Karabekir  Caddesi  Ulaştırma  kavşağında  ticari 
taksiden inip yürüyerek ayrı ayrı aralıklı olarak olay yerine geldikleri,  üzerlerinde bulunan canlı 
bomba yeleklerini 10:04:29 ve 10:04:32 sıralarında miting için toplanan kalabalığın içinde 50 metre 
mesafede iki ayrı noktada patlattıkları, 

Ankara  Kriminal  Polis  Laboratuvarı  Müdürlüğünün  KİM-15-07788,  07789,  07976 sayılı 
kimya  uzmanlık  raporlarına  göre  her  iki  patlama  noktası  ve  çevresinden  elde  edilen  bulgular 
(patlama merkezinden tespit edilenbez parçası, çanta parçası, cesetlerden alınan svaplar, el bombası, 
maşa parçası, el bombası pimi, ve halkası, el bombası tapası (fünye grubu (yayı, metal parçalar, 
metal  bilyeler)  incelenmesi  sonucu  intihar  saldırısını  yapan  sanıkların  herhangi  bir  şekilde 
üzerlerinde taşıdıkları ana patlayıcı maddesi TNT (Trinitrotolien), parça etkisi için metal bilyeler, 
başlatıcı  ile  ana  patlayıcı  arasında  yemleme  olarak  infilaklı  fitil  (patlayıcı  kablo)  kullanılan, 
başlatıcı ve anahtar sistemi (pim çekildikten sonra 3-4 sn. Gecikme sağlayan) fabrikasyon üretim 
F1model savunma tipi el bombası tapası (UZRG fünye grubu) olan, basınç ve parça etkili 2 adet el 
yapımı, canlılar üzerinde öldürücü-yaralayıcı, cansızlar üzerinde; yanıcı, yakıcı, yıkıcı tahrip edici 
özelliğe sahip bomba düzeneğinin patlaması sonucunda olay yerinde bulunan iddianamede isimleri 
ve açık kimlikleriyazılı ikisi çocuk 100 vatandaşın Adli Tıp Kurumu otopsi raporlarında ayrıntısı 
belirtildiği  üzere  patlayıcı  bombaların  etkisiyle  öldüğü  ve  20’si  çocuk  391  vatandaşın  doktor 
raporları kapsamına göre TCK 86-87 maddesinde belirtilen şekilde patlayıcı etkisiyle yaralandığı, 
olay yeri ve çevresinde yol, bina ve araçlarda maddi hasar meydana geldiği, 

Olay sonrasında Hakan Şahin ve Yakup Şahin’inmuhtemelen eylem günü sabah Gölbaşı'da 
buluştukları  terör  saldırısından sonra  Ankara  AŞTİ’den birlikte  Gaziantep  iline  kaçtıkları,  Halil 
İbrahim  Durgun’un  da  geldiği  araçla  geri  döndüğü,  Yunus  Durmaz’ın  sanık  Yakup  Şahin’i 
Gaziantep’deki  evinde  karşıladığı,  sanığın  pişmanlığını  dile  getirmesi  üzerine  Yakup’u 
konuşmaması için tehdit ettiği, Halil İbrahim Durgun, Yunus Durmaz ve Talha Güneş’in örgütün 
ikinci hücre evi olan Rana Rezidans No:4/20 Şahinbey/Gaziantep adresinde saklandıkları,

Sanık  Yakup Şahin’in  14/10/2015 tarihinde  yakalanarak  gözaltına  alındığı,  her  ne  kadar 
mahkeme aşamalarında inkar etse de Cumhuriyet Savcısı ve müdafi huzurunda DEAŞ’ın Gaziantep 
İlindeki  faaliyetleri  yönetici  ve  üyeleri  ile  dava  konusu  eylemin  kimler  tarafından  ne  şekilde 
gerçekleştirildiğini,  ayrıntılı  şekilde  güvenlik  kamera  kayıtları,  HTS  raporları  ve  dijital 
materyallerden tespit edilen bilgi ve bulgular ile bilirkişi raporlarına uygunluk arzedecek şekilde 
müdafisi eşliğinde anlattığı ve Gaziantep ilinde örgütün hücre evi olarak kullandığı Alyaz Sitesi’nde 
bulunan ev ve üç adet depoyu güvenlik görevlilerine yer gösterme işlemi ile gösterdiği, kendisine 
gösterilen DEAŞ silahlı terör örgütü yönetici ve üyelerinin özelliklerini teşhis ettiği,

Yakup Şahin'in evinde yapılan aramada bir adet av tüfeği 3 adet el bombası 129 adet mermi,  
telsiz, sim kart ve hafıza kartları bulunarak el konulduğu

Yakup Şahin'in  yer  göstermeleri  sonucu tespit  edilen  Gaziantep  ilindeki  3  ayrı  depo  ve 
Gaziantep'te örgüt üyelerinin hücre evi olarak kullandığı ve Halil  İbrahim Durgun'un da kaldığı 
Alyaz  sitesinde  bulundan dairede  yapılan  aramalarda;  50 çuval  içinde  toplam 1.1ton  amonyum 
nitrat 10 adet canlı bomba intihar yeleği 150 metre kortex, 60 kg TNT, 15 kg demir bilye 5 kg cıvata  
somunu, 2000 adet 9mm tabanca mermisi, 10 paket kimyasal patlayıcı hammaddesi, çuvallar içinde  
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kükürt ve amonyum nitrat , fünyesi takılı olmayan TNT düzeneği, bomba yapımında kullanılan çok  
sayıda malzeme, gübre öğütme makinesi , 34 DM 8574 plaka , tescil belgesi , hücre ei garajında  
plakasız olarak suçta kullanılan Ford Focus marka otomobilvebir adet boş TNT kalıbı ve ayrıntısı  
arama tutanaklarında ve iddianamede belirtilen dijital malzemeler sim kart ve telefonlar , hafıza  
kartları , pil , dürbün , sırt çantaları , ilaç , laptop, terazi , harita ele geçirildiği , aramalarda ele 
geçirilen  dijital  materyallerin  içeriğinin  hdd ye  kopyalandığı,  Hakan Şahin'inde Şanlıurfa  ilinde 
suçta kullanılan diğer araç evinde yapılan aramada ele geçirilen bir adet tabanca ve diğer eşyalarla 
yakalandığı, 

Dava konusu Ankara'daki terör saldırısından hemen sonra Gaziantep’e dönen, kaçak olarak 
Gaziantep’ten Suriye’ye kaçış hazırlıkları yapan Halil İbrahim Durgun’un eşi Esin’e, Resul Demir, 
İ.Halil Alçay ve Yakup Şahin’in eşlerinden biri vasıtasıyla mesaj gönderdikten sonra diğer örgüt 
üyeleri  vasıtasıyla  kendisini arayan sanık Esin Durgun (Altıntuğ) ile buluşup, Metin Akaltın  ve 
Burak Ormanoğlu ile Metinevine gittikleri ancak Metin’in yakalamalı olarak aranması nedeniyle ev 
değiştirip Gürçam Sitesi A Blok D:21 sayılı saklanma amaçlı tutulan eve gittikleri, H.İbrahim’in bu 
eve giderken yanında içinde silah ve mühimmatlar olan valizi de yanında götürdüğü, 

Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu’nun alışveriş için AVM’ye gitmek üzere çıktıkları ancak 
AVM önünde polis tarafından yakalandıkları, üst aramasında evin adresinin olduğu kağıt parçası 
çıkması  üzerine  H.İbrahim  Durgun,  Esin  Durgun  ve  Hatice  Akaltın’ın  bulunduğu  eve  polis 
tarafından 14/11/2015 saat 21:30 sıralarında baskın düzenlendiği,  baskın sırasında polisle silahlı 
çatışmaya giren H.İbrahim Durgun’un üzerindeki bomba düzeneğini patlatarak olay yerinde öldüğü, 
Esin ve Hatice’nin sağ olarak yakalandığı, olay yerinde yapılan aramada,  bir adet Glock marka 
9mm tabanca , bir adet uzun namlulu kalaşnikof marka silah , 1 adet CZ 9mm çapında tabanca , 1  
adetÇek Vizor marka 7.65 tabanca, 7 adet TNT kalıbı ,  8 adet patlamaya hazır bilye ve metal  
parçalarıyla güçlendirilmiş TNT kalıbı, 1 adet patlamaya hazır 12 kapsüllü canlı bomba yeleği, 350  
adet 7 kutu halinde 9mm tabanca mermisi 3 adet Glock şarjörü 1 adet patlamamış el bombasına ait  
fünye, 2 adet ateşleme fitili , 150 adet kalaşnikof silah mermisi 5 adet kalaşnikof şarjörü 7 adet el  
bombası , 25 adet 7.65 mm tabanca mermisi ,bir tanesi araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanmış  
2 adet EYP 1 adet CZ tabanca şarjörü , 1 adet Çek Vizortabanca şarjörü , 80 adet 9mm tabanca  
mermisi  ,  Metin Akaltın'a  ait  kimlik  ve kişisel  malzemeler  ile  çok sayıda kişisel  eşya ,  pil  ele 
geçirildiği,  sanığın  bulunduğu  değerlendirilen  dört  ayrı  adreste  yapılan  aramalarda  dijital 
materyallerin ele geçirildiği , Sanık Metin Akaltın'a ait olduğu tespit edilen ve 14.05.2015 tarihinde, 
saat 00.30 sıralarında Gaziantep Oğuzeli ilçesinde, arazide bulunan sırt çantası içinde sanığa ait 
kimlik  ,  sürücü  belgesi,  kişisel  eşyalar,  ilaç  ,  ecza  malzemesi  ve  bomba  düzeneğinde  uzaktan 
kumanda, bomba düzeneğinde alıcı devre, bomba düzeneğinde kullanılan devre bileşeni ve değişik 
nitelikte  56  adet  elektronik  entegre  ve  parça  ile  el  yapımı  patlayıcı  madde  yapımında  diğer 
kimyasallar ile birleştirildiğinde hızlandırıcı madde olarak kullanılan alüminyum içerentozun ele 
geçirildiği, söz konusu malzemelerin el yapımı patlayıcı madde düzenekleriyle el yapımı karışım 
kimyasal  maddeninyapılışı  ve  kullanılışı  itibariyle,  canlılar  üzerinde  öldürücü  ve  yaralayıcı  , 
cansızlar üzerinde yakıcı , yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip T.C.K 6 ve 174. Maddesi kapsamında 
silah sayılan tehlikeli maddelerden olduğunun bilirkişi raporu ilebelirlendiği,

Bu aşamadan sonra elde edilen bilgi, bulgu ve deliller ışığında sanık Hüseyin Tunç'un da 
evinde cep telefonu ve sim kartıylayakalandığı ,  Sanığın Yakup Şahin ve Halil İbrahim Durgun 
aracılığıyla örgütün taşımacılığını ve nakliye işlerini yaptığını kabul ettiği, İbrahim Halil Alçay'ın 
evinde  yapılan  aramada ele  geçirilen  bilgisayar  laptop telefon sim kartı  ile  yakalandığı  ,  suçta 
kullanılan 34 DM 8574 plaka sayılı aracın kendi adına kayıtlı olduğunu ancak aracı Resul Demir ve 
Halil İbrahim Durgun'un ricası üstüne kendi üzerine aldığı, aracın gerçek sahibinin Halil İbrahim 
Durgun olduğunu ve onun tarafından kullanıldığını beyan ettiği , Halil İbrahim Durgun'un irtibatlı 
olduğu sanık Resul Demir'in evinde cep telefonu, Yakup Şahin ve Mehmet Kadir Cabael adına 
düzenlenmiş DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından üyelere verilen kimliklerve birtakım belgelerle 
yakalandığı  ,  Halil  İbrahim  Durgun'un  çocukluğundan  tanıdığını  Enes  Plastik  isimli  işyerinde 
muhasebeci olduğunu , ve birlikte çalıştıklarını , İbrahim Halil Alçay'ı tanıdığını , diğer sanıkları 
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tanımadığını , örgütün hücre evi ve depolarından haberi olmadığını iddia ettiği, 
Yunus  Durmaz’ın  suçta  kullanılan  aracı  bir  depoya  saklayıp,  aracın  gittiği  depoları 

boşaltmaya  çalıştığı,  evindeki  örgütsel  malzemeleri  toplayarak  Talha  Güneş  ve  Abdulmuttalip 
Demir’in evine saklandığı, arandığını anlayınca buradan da malzemeleri bırakıp kaçtığı, (aramada 
ele geçirilen kalaşnikof marka silah, mermi, el bombası ve hafıza kartı, telefonlar) örgüt evlerinde 
saklanmaya  devam  ederken  19/05/2016  tarihinde  polisler  tarafından  yakalanacağını  anlayınca 
intihar  ettiği,  Hacı  Ali  Durmaz’ın  bu  evden  kaçmaya  çalışırken  19/05/2016  tarihinde  polis 
tarafından yakalandığı, Yunus Durmaz'ın Akkent Mahallesi, 134108 sokak, Larimar Sitesi F Blok 
Kat 5, Daire 19 Şahinbey/Gaziantep adresindeki evinde ele geçirilen silahlarla ilgili Emniyet Genel 
Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce 21/10/2015 tarih ve ANK-DLS-15-
05344 sayılı Uzmanlık Raporu'nun düzenlendiği, bahse konu uzmanlık raporuna göre, bahse konu 
silahların  6136  sayılı  yasa  kapsamında  olduğu,  kaleşnikof  marka  silahların  vahim  nitelikteki 
silahlardan olduğu, tabancanın ise vahim nitelikteki silahlardan olmadığı ,

Halil İbrahim Durgun'un hücre evi olarak kiraladığı anlaşılan Gaziantep Şahinbey Yeditepe 
Mahallesi 85115 sokak 6 numaralı Damla Rezidansta yapılan aramada el yazısı notlar laptop , araç 
kamerası , mermi , kaleşnikof tüfekalev gizleyeni , hafıza kartı , ve birçok kişisel malzemenin ele 
geçirildiği , bu evde Yunus Durmaz , Abdulmuttalip Demir'in parmak izlerinin bulunduğu ayrıca 
suçta kullanılan ve Halil İbrahim Durgun'un kiraladığı bir garajda bulunan34 DM 8574 plaka sayılı 
araçta Mehmet Kadir Cabael'in parmak izinin tespit edildiği, 

Olaydan sonra kaçan ve haklarında çıkarılan yakalama emri ile aranan sanıklardan Resul 
Demir'in 18/10/2015, Hüseyin Tunç'un 07/04/2016 tarihlerinde yakalandıkları Abdulmuttalip Demir 
ve Talha Güneş'in 11/08/2016 tarihinde aynı evde 20 kg TNT patlayıcı, glock marka tabanca, 5 kg  
TNT li ve 7 adet boş canlı bomba yeleği,dikiş mak. İzole bant, koli bantı, elektrikli kumanda ve  
diğermalzemelerle yakalandıkları,

Gaziantep ilindeki şüphelilerin kullandıkları hücre evilerine depolara giriş çıkışları ile ilgili 
güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinde;

Örgüt üyelerince HÜCRE EVİ olarak kullanılan Güneykent Mah. 28401.Sokak, Alyaz 
sitesi,  C  Blok  Şahinbey/Gaziantep  adresindeki  binanın  güvenlik  kameralarının 
incelenmesinde;

07/10/2015-15/10/2015  TARİHLERİ  ARASINDA sanıklar  Haci  Ali  Durmaz,  ölen  canlı 
bomba Yunus Emre Alagöz,  Abdulmuttalip Demir,  Metin Akaltın,  ölen Yunus Durmaz, ölen ve 
kimliği belirlenemeyen ikinci canlı bombanın, Yakup Şahin, ölen Mehmet Kadir Cabael ve Talha 
Güneş'in değişik zamanlarda birlikte ve ayrı ayrı bir kısım malzemelerle giriş çıkışlarına ilişkin ,

Örgüt üyelerince DEPO olarak kullanılan Akkent Mah. 12.Cd.Zirve Sitesi B Blok No:8 
Şahinbey/Gaziantep adresindeki binanın güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinde;         

            Sanıklar Metin Akaltın, Abdulmuttalip Demir, Talha Güneş, Hüseyin Tunç ve ölen 
Yunus Durmaz, Mehmet Kadir Cabael, Halil İbrahim Durgun ve kimliği tespit edilemeyen ikinci 
canlı bombanın depoya malzemelerle değişik zamanlarda birlikte ya da ayrı ayrı giriş çıkışlarına 
dair ,

Örgüt üyelerince İKİNCİ HÜCRE EVİ olarak kullanılan Bülbülzade Mah.Yeşilvadi 
Bulv.Rana  Rezidans  No:4/20  Şahinbey/Gaziantep  adresindeki  binanın  güvenlik  kamera 
kayıtlarının incelenmesinde; 
            Sanıklar Talha Güneş, Yunus Durmaz, Halil İbrahim Durgun ve Abdulmuttalip Demir'in 
değişik tarihlerde giriş çıkış görüntülerinin olduğu izinsiz olarak girilemeyen ve örgüt üyelerince 
hücre evi olarak kullanılan yerlere şüphelilerden Hacı Ali Durmaz, Abdulmubtalip Demir, Metin 
Akaltın,  Mehmet  Kadir  Cebael  ve  Talha  Güneş'in  girme  yetkilerinin  olduğu,  ayrıca  ölmeleri 
nedeniyle  haklarında  ek takipsizlik  kararı  verilen  Yunus Durmaz,  Halil  İbrahim Durgun,  Yunus 
Emre Alagöz ve açık kimliği tespit edilmeyen Suriye uyruklu canlı bomba eylemcisinin de hücre 
evlerine girme yetkilerinin olduğu anlaşılmıştır. 

Sanıklar Halil İbrahim Durgun ve Yakup Şahin'in canlı bombaları eylem için Ankara iline 
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getirmek üzere 09/10/2015 tarihinde Gaziantep ilinden çıkış Ankara Gölbaşı ilçesinde buluşmaları, 
Ankara içinde seyir tarzları, Ankara'dan eylemden sonra Gaziantep iline dönüşlerinin mobese ve 
benzin istasyonları iş yeri güvenlik kameralarından yer ve zaman kayıtlı olarak tespit edildiği, canlı 
bombalar Yunus Emre Alagöz ve Kimliği belli olmayan Suriye uyruklu şahsın ticari taksiler  ile 
Ankara ilindeki seyir ve eylemi gerçekleştirdikleri Tren Garı önündeki kalabalık toplanma alanına 
ayrı noktalardan giriş ve bombaların patlama anının görüntülerle tespit edildiği, Hakan Şahin in 
kaldığı otele ilişkin sanığın yer aldığı görüntülerin tespit edildiği,

Sanıkların  kullandıkları  belirlenen cep  telefonlarının  HTS kayıtlarının  BTK dan  usulüne 
uygun olarak temin edilerek incelendiği. Eyleme karışan sanıklar ve diğer örgüt üyelerinin kendi 
aralarında  diğer  örgüt  üyeleriyle  görüşme sms  ve  baz  istasyonu  bilgilerinin  bilirkişi  tarafından 
incelenerek delil olarak dosya içerisine konulduğu,

Aramalarda ele geçirilen silah, patlayıcı, mermi, cep telefonu, sim kartlar, amonyum nitrat, 
TNT. Kimyasal maddeler, el bombaları, canlı bomba yelekleri, eyp, patlayıcı yapımında kullanıldığı 
anlaşılan tüm eşya ve materyaller, para, çek ve örgütsel döküman, notlar ve arama tutanaklarında 
belirtilen diğer eşyalara mahkeme kararları ile elkonulduğu, suçta kullanılan taşıtların trafik kaydına 
CMK 128 maddesi uyarınca tedbir ve şerh konulduğu,

Örgütün terzihane olarak kullandığı depolarda Artkent Mah. 12. Cd. Zarif Sitesi 9/BH sayılı 
adreste  yapılan  aramalarda  AKPL'nin  2015/345  sayılı  raporuna  göre  yüksek  güçlü  fabrikasyon 
patlayıcılardan olan TNT, NC, PETN, karışım patlayıcılarda oksitleyici olarak kullanılan amonyum 
nitrat, karışım patlayıcılarda yanıcı olarak kullanılan mazot, alüminyum tozu ve kükürt, el yapımı 
patlayıcılarda kullanılan Potasyum Klorat ve Sodyum Benzoat maddeleri tespit edilmiştir. 

Sanıkların  soruşturma ve  yargılama aşamasında  alınan  ifade  ve  savunmaları  başka  dava 
dosyalarında  verdikleri  ifadeler  arasında  çelişkilerin  olduğu,  sanıkların  kendilerini  suçtan 
kurtarmaya yönelik perdeleme, susma, tevilli ikrarda bulundukları, sanık Yakup Şahin'in soruşturma 
aşamasında usulüne uygun şekilde Cumhuriyet Savcısına samimi görülen suç ikrarında bulunup, 
örgütün  yöneticileri,  üyeleri,  hücre  evleri,  depo  ve  işyerleri,  faaliyet  gösterdikleri  dernekler 
hakkında  bilgi  verdiği,  ancak duruşma aşamasında  bu ifadesinden döndüğü,  sanığın soruşturma 
aşamasında verdiği ifadenin dosya kapsamındaki maddi delillerle uyumlu olduğu, diğer sanıkların 
ifadelerinde genel olarak örgütsel bağı ve ilişkileri sıradan iş ve mesleki görüşme, arkadaşlık ve 
akrabalık  ilişkisi  olarak  göstermeye  çalıştıkları,  bir  kısmının  duruşma  aşamasında  örgütü  öven 
beyanlarda bulundukları, katılan ve vekillerine yönelik saldırgan tutum sergiledikleri,  dolayısıyla 
belirtilen Yakup Şahin hariç  maddi  delillerle  çelişen diğer  sanık ifadelerinde genel  olarak itibar 
edilmemiştir. 

Deniz  Büyükçelebi,  Yakup  Selağzı,  Kasım  Dere,  Nusret  Yılmaz,  Mustafa  Delibaşlar, 
Walentina  Slobodjanjuk,  Muhammet  Zana  Alkan,  Ömer  Deniz  Dündar,  Cebrail  Kaya,  Ahmet 
Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur,halen kaçmakta oldukları ve haklarında 
çıkarılan  yakalama  ve  yoklukta  tutuklama  kararlarının  infaz  edilmediği.  Sanık  Mehmet  Kadir 
Cabael'in yargılama sırasında öldüğü anlaşılmıştır.

Sanık  Halil  İbrahim Durgun'un kullandığı  evler ve  intihar ederek öldüğü evde ele 
geçirilen digital materyaller, Yunus Durmaz'dan soruşturma aşamasında ele geçirilen ve bir 
kısmı sonradan ortaya çıkarılıpGaziantep 2. ACM 2015/460 esas sayılı dosyası içinde bulunan 
dava  dosyamıza  gönderilen  ve  adli  bilişim  uzmanı  bilirkişilerce  raporlanan  dijital 
materyallerden elde edilen detayı iddianamede ve raporlardayazılıbelgeler ve özellikle içeriği 
aşağıda belirtilen belgeler incelendiğinde; 
          Dosya içinde mevcut sanıklara ait üzerlerinde, evlerinde ve işyerlerinde aramalarda el 
konulan cep telefonu, bilgisayar, leptop, flash bellek, hafıza kartı, harddisk vb. dijital materyaller 
üzerinde CMK 134. maddesinde uygun şekilde mahkeme kararına istinaden yapılan imaj alma ve 
içerik  incelemesine  ilişkin  adli  bilişim  uzmanı  raporlarında  sanıkların  yalnız  birlikte  ve  başka 
yerlerde  yargılanan  örgüt  üyeleri  ile  Suriye  ve  örgütün  çatışma  bölgeleri  askeri  kamplarındaki 
görüntü  ve  fotoğrafları  DEAŞ  (IŞİD)  Silahlı  Terör  Örgütünün  bayrak,  simgeleri,  örgütsel 
propaganda  amaçlı  içerikler,  Ebu  Hanzala  Kod  Adlı  Halis  Bayuncuk  isimli  örgüt  üyesinin 
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demokrasinin bir din olduğunu ve bu yönetim şeklinin Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda 
olması  gerektiğini,  kanunların  harama  ve  helale  yer  vermeyeceğini  vb.  ifadelerini  içeren  ses 
kayıtları,  örgütün  elemanlarını  yoğun  olarak  yerleştirdiği,  Enes  Plastik  isimli  işyerlerine  ilişkin 
belge  örnekleri,  örgütün  rehin  aldığı  kişilere  yönelik  silahla  ve  boğaz  kesmek  suretiyle 
gerçekleştirdiği  infazlara  ilişkin  görüntü  ve  fotoğraflar,  birbirlerini  tanımadığını  beyan  eden 
sanıkların  birlikte  faaliyet  gösterdikleri  düğün,  piknik,  sosyal  faaliyet  dernek  toplantısı  ve  vb. 
umuma açık faaliyetlerine ilişkin görüntü ve fotoğrafların raporlanarak dosya içerisine konulduğu, 
sanıklar ölen canlı bomba Yunus Emre Alagöz ve Suriye uyruklu canlı bomba ölen Halil İbrahim 
Durgun ve  Mehmet  Kadir  Cabael  ile  sanıklar  Hacı  Ali  Durmaz,  Metin  Akaltın,  Abdulmuttalip 
Demir,  Yakup  Şahin,  Hüseyin  Tunç,  Talha  Güneş,  Burak  Ormanoğlu,  Hakan  Şahin  ve  Nihat 
Ürkmez'in  dosya  kapsamında temin  edilen  tüm görüntü  ve  fotoğrafları  ile  yakalandıktan  sonra 
çekilen  fotoğraflarının  karşılaştırılması  yapılmak  suretiyle,  bilirkişi  tarafından  sanıkların  kesin 
tanımlama ve kuvvetle muhtemel tanımlama şeklinde teşhis edildiği,             

Şahinbey İlçesi Yeditepe Mahallesi 216. Cadde M.Sefer Başkaya Ap. No: 65 kat 4 Da.32 ve 
Akkent  Mahallesi  134108  Sokak  No:4/B  KFB  İnşaat  Larimar  Sitesi  F  Blok  Daire  No:19 
Şahinbey/GAZİANTEP sayılı  adresinde  yapılan  aramada  elde  edilen  imaj  HDD’sinin  yapılan 
incelemesinde;

Kingston DT microDuo 50E549C34436BEC03909/ftk/Doküman klasörü açıldığında;
22.docx isimli Word belgesi, 
ABD ye Karşı Cihad İlanı.doc isimli Word belgesi ,
Abdullah Azzam.doc isimli Word belgesi, 
Adaklı.docx isimli Word belgesi 
Adana alevi köyleri.docx, Adana alevi köyleri[2220].docx,
Adana alevi köyleri[2859].docx isimli Word belgesi 
Adana Rotary Kulübü Yönetim.docx,
 Adana Rotary Kulübü Yönetim[1647].docx, 
Adana Rotary Kulübü Üyeleri[1648].docx, 
Adana Rotary Kulübü Üyeleri.docx isimli dosyalar içinde; 
ADD ve ÇYDD.docx isimli Word belgesi 
ADD ve ÇYDD[2759].docx isimli Word belgesi
ADD ve ÇYDD[3571].docx isimli Word belgesi 
Add.docx isimli Word belgesi
ADD[3138].docx isimli Word belgesi
Adıyaman alevileri.pdf, Adıyaman alevileri[2555].pdf isimli 
Adıyaman merkez.docx isimli Word belgesi
Adıyaman merkez[1091].docx isimli Word belgesi 
Afşin.docx isimli Word belgesi
Ağın ve Diğer İlçeler.docx isimli Word belgesi
Akdeniz[1290].docx isimli belge 
Alevi Bektaşi Dernek ve Vakıflar[2860].docx isimli Word belgesi 
Alevi derneği pir sultan abdal derneği.docx isimli resim dosyası 
Alevi Dernekler ve Kuruluşlar.docx isimli Word belgesi
Alevi Dernekleri Merkezleri[2861].docx isimli Word belgesi 
Altınözü.docx isimli Word belgesi
Altınözü[1076].docx isimli Word belgesi
Altınyayala[2096].docx isimli Word belgesi
Altunhisar[1880].docx isimli Word belgesi
Amerikan_istihbarati_2.pdf isimli belge
anatamir tank fabrikası.docx isimli Word belgesi
Andırın[1421].docx ve Andırın[1821].docx isimli Word belgeleri 
Anfo[1643].pdf İsimli belge
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Antakya.docx,Antakya[1077].docx,  Antakya[1486].docx,  Antakya[2923].docx,  Araban.docx,  
Araban[1568].docx,  Araban[1780].docx,  Araban[2977].docx,  Arapgir.docx,  Arapgir[1796].docx,  
Arapgir[2023].docx,  Arapgir[2879].docx,  Arguvan.docx,  Arguvan[1797].docx,  Arguvan[2024].docx,  
Arguvan[2880].docx isimli Word belgeleri 

aseton[2264].pdf isimli belge 
Askeri Birimler[1868].docx isimli Word belgesi 
Askeri  Forslar  Bayraklar[1767].docx,  Askeri  Terimler  ve  Departmanlar.docx,  Askeri  Terminoloji  

Resimli[1760].docx isimli Word belgeleri
Askeri[1578].docx isimli Word belgesi
Askerlik Şubeleri[1078].docx isimli Word belgesi 
ATAK.docx isimli Word belgesi
Atatürk düşünce derneği.docx, isimli Word belgesi ile Atatürkçü düşünce derneği[3913].docx isimli  

Word belgesi aralığındaki Word belgeleri aralığındaki 17 adet Word belgesi 
Atun hisar[1285].docx isimli Word belgesi 
Avrupa_Teror_Orgutleri_Ve_Ulke_Politikalarina_Yansimalari.pdf isimli belge
Bahçe-Kadirli-Hasanbeyli[1790].docx isimli Word belgesi
Baraj ve sular.docx ile Barajlar[3702].docx aralığındaki 17 adet Word belgesi 
Batıl din Kuruluşları.docx, Batıl Din Kuruluşları....docx, Batıl Din Kuruluşları...[1550].docx, Batıl  

din Kuruluşları[2786].docx isimli Word belgeleri 
Battalgazi[2881].docx, Battalgazi[2025].docx isimli Word belgeleri 
Belen[2925].docx, Belen[1487].docx isimliWord belgeleri içinde;
Besni[1092].docx, Besni.docx isimli Word belgeleri 
Beytüşşebab, Uludere, Güçlükonak, İdil..docx isimli Word belgesi 
Bilgi.docx isimli Word belgesi
Bingöl merkez.docx isimli Word belgesi 
Birinci_Bolum.pdf isimli belge 
Bor[1286].docx ve Bor[1881].docx, Bor.docx, Bor[3403].docx isimli Word belgeleri 
Bubi Tuzakları Full.pdf isimli belge 
Bünyan[1435].docx isimli Word belgesi 
Carved [3][23556].pdf isimli belge
Cem evi.docx isimli Word belgesi 
Cem Evi[1273].docx isimli Word belgesi 
Cem Evi[2948].docx isimli Word belgesi 
Cem Evi[3139].docx isimli Word belgesi
Cem Evleri.docx İSİMLİ Word belgesi 
Cem Evleri[3761].docx İSİMLİ Word belgesi
Cemevi.docx, Cemevi[2485].docx isimli Word belgesi 
Ceyhan[1069].docx, Ceyhan[1535].docx isimli Word belgeleri 
CIAnin_Buyuk_Operasyonlari.pdf isimli Word belgeşi 
Cihad ve Güvenlik İpuçları.doc isimli Word belgesi 
Cihad Yolunu Aydınlatanlar.doc isimli Word belgesi 
Cihad'a Hazırlık.doc, Cihadı Bırakan Halk Zillete Düşer.doc isimli Word belgeleri 
Cinayetlerin_Sifresi.pdf isimli belge 
Cinayetlerin_Sifresi.pdf isimli Word belgesi
Çağlayancerit[3050].docx, Çağlayancerit.docx isimli Word belgeleri 
Çeçen Cihadı-1.doc, Çeçen Cihadı-2.doc, Çeçenistan.doc isimli Word belgeleri 
ÇELİKHAN[2293].docx, Çelikhan[1099].docx isimli Word belgeleri 
Çukurova ve Yumurtalık[1074].docx isimli Word belgesi 
Dağlar.docx,  Dağlar[1282].docx,  Dağlar[1627].docx,  Dağlar[1633].docx,  Dağlar[1775].docx,  

Dağlar[2104].docx,  Dağlar[2153].docx,  Dağlar[2201].docx,  Dağlar[2393].docx,  Dağlar[2400].docx,  
Dağlar[2798].docx, Dağlar[2870].docx, Dağlar[3071].docx, Dağlar[3104].docx, Dağlar[3123].docx isimli  
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Word belgeleri 
Darende[1799].docx, Darende[2026].docx isimli Word belgeleri 
Dernek başkanları[2559].docx isimli belge 
Dernekler.docx isimli Word belgesi
Dernekler[2762].docx isimli belge
Develi[1436].docx isimli Word beleşi 
Diğer ilçeler.docx, diğer İlçeler.docx isimli Word belgesi 
Diğer ilçeler[3404].docx, Diğer ilçeler[3172].docx, Diğer İlçeler[2938].docx, Diğer ilçeler[2778].  

Docx isimli Word belgeleri 
Disk Yönetim Şeması (1 No'lu Şube).docx, Disk Yönetim Şeması (2 No'lu şube).docx, Disk Yönetim  

Şeması (3 No'lu Şube).docx isimli Word belgeleri 
Divriği[3079].docx,  Divriği[2893].docx,  Divriği[2298].docx,  Divriği[1844].docx  isimli  Word  

belgeleri
Diyarbakır askeri birimler[1461].docx isimli Word belgesi
Diyarbakır barajları[1462].docx isimli Word belgesi 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yönetim Şeması.docx isimli Word belgesi 
Diyarbakır hava alanı[1463].docx isimli Word belgesi
Diyarbakır il polis bilgileri[1464].docx isimli Word belgesi
Doğan  şehir[2883].docx,  Doğan  şehir[2027].docx,  Doğanyol[2028].docx,  

Doğanyol[2301].docx,isimli Word belgeleri
Dörtyol[1080].docx, Dörtyol[1488].docx isimli Word belgeleri 
Dunyadan_Orneklerle_Terorle_Mucadele.pdf isimli belge 
Dünyayı Sarsan Adam.doc İSİMLİ Word belgesi
Düziçi ve Diğer İlçeler[1498].docx, Düziçi[1791].docx isimli Word belgeleri 
Elazığ Alevi Köyleri.docx isimli Word belgesi
Elazığ Silah Deposu.docx isimli Word Belgesi
Elazığ Sol Dernekler ve Alevi Dernekleri - Sarı Renkler.xls isimli excel belgesi 
Elbistan[1422].docx, Elbistan[1822].docx isimli Word belgeleri
EMEK PARTİSİ[2629].docx isimli Word belgesi
Emniyet  Binaları.docx,  Emniyet  Binaları[1429].docx,  Emniyet  Merkezleri.docx,  Emniyet  

Merkezleri[1430].docx isimli Word belgeleri
Emniyet  Binaları.docx,  Emniyet  Binaları[1429].docx,  Emniyet  Merkezleri.docx,  Emniyet  

Merkezleri[1430].docx isimli Word belgeleri 
Emniyet Teşkilatı.docx isimli Word belgesi 
Emniyet[1621].docx isimli Word belgesi
Emniyet_Teskilati_ve_Polis_Meslek_Hukuku.pdf isimli belge 
Enerji.docx isimli Word belgesi 
Engeller Hakkında Genel Bilgiler.pdf isimli belge
Enyeni.xlsx isimli Excel isimli belge 
Erdemli ve Mut.docx, Erdemli.docx isimli Word belgeleri 
Erzin[1081].docx, Erzin[1489].docx isimli belgeler
Feke ve Diğer İlçeler[1536].docx isimli belge
Felahiye.docx, Felahiye[1437].docx isimli belgeler
Fıdık kardeşime 1.docx isimli Word belgesi 
Filistin_Askisindan_Fezlekeye_Iskencenin_Kitabi.pdf isimli belge 
gaziantep -bdp.docx isimli Word beleşi
gaziantepteki alevi köyleri[2257].docx isimli belge
Gemerek.docx, Gemerek[2299].docx isimli beleler 
Genç[2693].docx isimli belge
Genel bilgi.docx isimli belge 
Genel Bilgi[1537].docx isimli belge
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Genel merkez ve ilçeler karışık emniyyet birimleri.docx isimli belge
genel par tür.pdf isimli belge 
Genel-İş Şube Şeması.docx, Genel-İş Şube Şeması[2002].docx, Genel-İş Şube Şeması[2471].docx,  

Genel-İş Şube Şeması[2787].docx isimli Word belgeleri
Gerger[1093].docx, Gerger[2287].docx, Gerger.docx, Gerger[3062].docx isimli Word belgesi
GİDECEKLER.xlsx isimli exel belgesi
Gizleme Prensip ve Usulleri[1063].pdf, Gizleme Prensip ve Usulleri.pdf isimli belge
Gizli_Dunyanin_Bilinmeyenleri.pdf isimli bele
GLADYO İtalyan Gizli Örgütlenmesi.pdf isimli Word belgesi 
Göksun[3045].docx, Göksun.docx isimli belge
Gölbaşı.docx, Gölbaşı[1094].docx, Gölbaşı[2288].docx, Gölbaşı[3063].docx isimli belgeler
Göller ve barajlar.docx isimli belge
Gizleme Prensip ve Usulleri.pdf, Gizleme Prensip ve Usulleri[1054].pdf, isimli belgeleri 
Gizli_Dunyanin_Bilinmeyenleri.pdf isimli belge
GLADYO İtalyan Gizli Örgütlenmesi.pdf isimli belge
Göksun[3045].docx isimli belge
Gölbaşı[1094].docx, Gölbaşı[2288].docx
Göller ve barajlar.docx isimli belge 
gözlerdeki damlalar birarada sel olur.docx isimli belge 
Guvenlik_Yonetimi.pdf isimli belge
Gülnar, Mezitli ve Mut.docx isimli belge 
Gürün[2300].docx isimli belge 
Gözlerini Kan Bürümüş.doc isimli belge
Hacılar[1438].docx isimli belge
hakan alpler 1.docx isimli belge
HAKPAR.docx, hak-par.docx, HAKPAR[2240].docx isimli belgeler
HAKPAR.docx, hak-par.docx, HAKPAR[2240].docx isimli belgeler 
HAritası[1634].docx, HAritası.docx, Harita.docx isimli Word belgeleri 
Hassa[1490].docx, Hassa[1082].docx isimli Word belgesi 
Hatay Dinlere Göre İbadet Yerleri[2788].docx isimli belge 
Hamas Hakkında.doc isimli belge
HAMAS Liderlerinden İbrahim el-Mukadime Şehit Edildi.doc isimli belge 
Hassa[1082].docx, Hassa[1490].docx isimli Word belgesi 
Hatay Dinlere Göre İbadet Yerleri.docx isimli belge
Hattab_2.doc, Hattab_3.doc isimli belgeler
Hava yolu.docx isimli belge
Hava yolu.docx isimli belge 
Havva Barayev.doc isimli belge
HDP -BDP- PKK Millet vekilleri[1466].docx isimli belge
Hekim han[2029].docx, Hekim han[2302].docx isimli belgeler
HES listesi[1274].docx, HES listesi.docx isimli belgeler 
Hidrojen Peroksit Tez[2233].pdf isimli belge 
İl Jandarma Komutanlığının Konu7şlanma Yeri.[1278].docx isimli belge
İstihabarat Binası.docx isimli belge
İlçeler emniyet birimler.docx, İlçeler emniyet birimler[1848].docx isimli belgeler 
İmranlı[2353].docx,  ince  su[1439].docx,  İskenderun[1089].docx,  İskenderun[1496].docx,  

İslahiye.docx,  Islahiye[1569].docx,  su[1439].docx,  İskenderun[1089].docx,  İslahiye[1786].docx  isimli  
belgeler 

İslam Devleti Kayıt Formu Çıktı İçin.doc, isimli belge
istihkam Taktiği[1055].pdf, istihkam Taktiği[1516].pdf isimli belgeler
İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma.pdf isimli belge 
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K.Irak'ta Feda.doc isimli belge
K.MYN.pdf isimli belge
Kahta[1095].docx, Kahta[2016].docx isimli belgeler 
Karakoçan.docx isimli belge
Karakollar.docx, Karakollar[1874].docx isimli dosyalar 
Karataş ve Saimbeyli[1538].docx, Karataş ve Saimbeyli.docx belge
Karkamış[1570].docx, Karkamış[1781].docx isimli belgeler
Kayseri Atatürk düşünce derneği.docx isimli belge
Kayseri merkez[1440].docx, Kayseri merkez.docx isimli belgeler
Kayseri millet vekilleri[2150].docx, Kayseri millet vekilleri.docx isimli belgeler 
Kayseri Şehrindeki Savunma Sanayi Firmaları.docxisimli belge
KİLİSE VE DERNEKLER[2231].docx, KİLİSE VE DERNEKLER.docx isimli belgeler 
Kiliseler.docx isimli belge
Kiliseler[1628].docx isimli belge
Kiliseler[1776].docx isimli belge
Kiliseler[1861].docx isimli belge
Kiliseler[2210].docx, Kiliseler[2489].docx, Kiliseler[2770].docx, Kiliseler[2799].docx, 
Kırıkhan[1085].docx, Kırıkhan[1492].docx isimli belgeler
Kocasinan.docx, Kocasinan[1441].docx isimli belgeler 
Konsolosluklar.docx,  Konsolosluklar[1777].docx,  Konsolosluklar[1862].docx,  

Konsolosluklar[2004].docx,  Konsolosluklar[2106].docx,  Konsolosluklar[2211].docx,  
Konsolosluklar[2490].docx,  Konsolosluklar[2789].docx,  Konsolosluklar[3075].docx,  
Konsolosluklar[3452].docx isimli belgeler 

Konstantin Askeri Eğitim Kampı.docx isimli belge
Komutanlar ve Birlikleri[1083].docx isimli belge 
Kovancılar - Sivrice.docx, Kovancılar ve Alacakaya.docx, Koyulhisar.docx, Koyulhisar[2351].docx,  

Kozan.docx,  Kozan[1539].docx,  Kuluncak.docx,  Kuluncak[2031].docx,  Kuluncak[2304].docx,  
Kuluncak[2887].docx, Kumlu.docx, Kumlu[1084].docx, Kumlu[1491].docx, isimli belgeler 

KURSİYER.pdf isimli belge
Kuzey Irak Müslümanlarından Müslümanlara Çağrı.doc isimli dosya 
Lions Kulübü[2005].docx isimi dosya
Lions-Rotary-Alevi ve Önemli Dernekler.xls isimli belge
mahsun[1707].docx, isimli belge
Malatya  merkez[2032].docx,,  Malatya  merkez[2305].docx,  Malatya  merkez[2888].docx  isimli  

belgeler 
mardin askeri alanlar[1837].docx isimli belge 
mardin belediyesi[1809].docx isimli belge
mardin ılısu barajı[1812].docx, mardin hakkında genel bilgi.docx isimli belgeler 
mardin karakol haritaları[1811].docx isimli belge
mardin karakol haritaları[1811].docx isimli dosya
MArdin siyasi partiler adresi[1839].docx isimli belge
maya.pdf isimli belge 
Mayın.docx isimli belge
mch.pdf isimli belge
Mektup.docx isimli belge 
Melik gazi[1442].docx isimli belge 
Melik  gazi[1442].docx,  Melik  gazi[1442].docx,  Merkez.docx,  Merkez[1423].docx,  

Merkez[1499].docx,  Merkez[1824].docx,  Merkez[2347].docx,  Merkez[2991].docx,  Merkez[3046].docx,  
Merkez[3457].docx isimli belgeler

Mersin Devlet Kurumları İletişim Bilgileri.xls, Mersin Kamu Kurumları.xls isimli belge
Mersin Lions Kulübü.docx isimli belge
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Mezitli[1887].docx, Mezitli[3367].docx isimli belgeler
Mobese Sinyal Yeri.docx isimli belge
Mobese.docx, Mobese[1863].docx, Mobese[2006].docx, Mobese[2491].docx isimli belgeler
Muasker programı.doc isimli belge 
Muharebe Sahasında Beka[1066].pdf, Muharebe Sahasında Beka[1517].pdf isimli belgeler
MUSA Esrİn şarkıları[1709].pdf isimli belge
NATO[2250].docx isimli belge 
Mücahdilerinin Askeri Heyet Açıklaması.doc isimli belge
Niğde Kiliseleri[1635].docx, Niğde Merkez[1288].docx, Niğde tanıtım[1636].docx isimli belge 
Nusayri Köyleri[2792].docx isimli belge
Örgüt ve örgütlenmenin temel şartları.docx isimli belge 
Partiler. Siyah olanlar Solcu Partiler[1864].xls isimli belge
Patlay_c_  Yap_m_  1.pdf,  Patlay_c_  Yap_m_  1[1408].pdf,  Patlay_c_  Yap_m_  2.pdf,  Patlay_c_  

Yap_m_  2[1561].pdf,  Patlay_c_lar  &  _zellikleri.pdf,  Patlay_c_lar  &  _zellikleri[1563].pdf,  patlay_c_lar  
Mulhak.pdf, patlay_c_lar Mulhak[1414].pdf isimli belgelerin

Piyade silahları.docx isimli belge
pn.pdf isimli belge 
Polis Teşkilat Yapısı[1763].docx isimli belge 
Polis_Halk_Iliskileri.pdf, Polisin_Yeni_Yetkileri.pdf, Polisiye_Gercekler.pdf isimli belgeler
saad[2853].docx isimli belge
Savaş uçakları.docx isimli belge
Sol Gruplar[1866].docx isimli belge
Sol Örgütler Diyarbakır.pdf belge
şifreler.docx isimli belge 
Tahrip Maddelerini Tanıma ve Kullanma Yerleri[1067].pdf isimli belge
TANKLAR.docx isimli belge
tasssnn.pdf isimli belge 
TSK Teçhizatı.docx isimli belge
Türk Kara Kuvvetleri[1765].docx, Türk Hava Kuvvetleri[1764].docx isimli belgeler
Türkiye nin taarruz helikopteri cobralar ve T-129.docx isimli belge 
Türkiye Rotary Kulübü Adresleri[1294].docx isimli belge 
Türkiye'de ki Cem Evleri[2225].docx, Türkiyedeki alevi köyleri[2226].docx isimli belgeler
Türkiye-Suriye Sınır Hattı Haritası.[1766].docx isimli belge
ulaşım.docx,  Ulaşım[1630].docx,  ulaşım[1637].docx,  Ulaşım[1778].docx,  Ulaşım[2110].docx,  

ulaşım[2159].docx, Ulaşım[2397].docx, Ulaşım[2875].docx, Ulaşım[3107].docx, ulaşım[3128].docx, isimli  
belgeler

Urfa Emniyeti Hakkında Ek Bilgi[1832].docx isimli belge
Valilik, Emniyet, Adliye Binası Yerleri.docx isimli belge
YAKINDIR YAKIN...[1017].docx isimli belge
Yapılacaklar.docx isimli belge
Yeni Microsoft Excel Çalışma Sayfası[1801].xlsx isimli belge içinde; 
Yeni Microsoft Office Word Belgesi[1713].docx isimli belge
Yeni Microsoft Word Belgesi (2).docx isimli belge
Yeni Microsoft Word Belgesi (3).docx isimli belge 
Yeni Microsoft Word Belgesi (4).docx isimli belge
Yeni Microsoft Word Belgesi (5).docx isimle belge 
Yeni Microsoft Word Belgesi.doc isimli belge
Yeni Microsoft Word Belgesi.docx isimli belge
Yeni Microsoft Word Belgesi[1755].docx isimli belgeler ile,
Kingston DT microDuo 50E549C34436BEC03909/ftk/resim klasörü açıldığında çok sayıda 

örgüt  yönetici  ve  üyelerinin  çatışma bölgelerinde  görüntü  ve  fotoğrafları,  örgütsel  malzemelere 
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ilişkin fotoğraflar ve videolar, sanıkların kısmen bir arada olduğu fotoğraflar olduğu,
WRDOOO4,.TMP.DOX belgesi
WRD0904.TMP.DOCX belgesi
333.docx.DOCX isimli belge 
Aha gene geldi.docx.DOCX belgesi
bcd.docx.DOCX isimli belge
Dek.docx.DOCX isimli belge
El.docx.DOCX isimli belge
esed.doc.DOCX isimli belge
esedurahman.docx.DOCX isimli belge 
esedurahmann.doc.DOCX isimli belge
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve ber...isimli belge 
fıdık kardeşime.docx.DOCX isimli belge içinde;şifrelenmiş aynı isimli dosyanın çözümlenmiş hali;
haci.docx.DOCX isimli belge 
hakan alper, docxDOCX isimli belge içinde, aynı isimli şifreli mesajın çözümlenmiş hali;
Yeni Microsoft Office Word Belgesi.docx....isimli belge
Yeni Microsoft Office Word Belgesi.(2)docx.DO...isimli belge
Yeni Microsoft Office Word Belgesi.(6).DOCX isimli belge
Yeni Microsoft Office Word Belgesi.(8).DOCX isimli belge 
Yeni Microsoft Office Word Belgesi.docx.DOCX isimli belge
Yenigelen.docx.DOCX.isimli belge
Microsoft Word 2007 XML Document (.docx); 486.docx Evrak
815.docx/ belge 
2685.docx isimli belge 
3046.docx, 3047.docx isimli belge
3049.docx isimli belge
3056.docx isimli belge 
3056.docx isimli belge
3057.docx isimli belge
3058.docx isimli belge 
3059.docx isimli belge
3883.docx isimli belge 
Kingston DT microDuo 50E549C34436BEC03909/ftk/Doküman klasörü 
22.docx isimli Word belgesi 
Microsoft Word Document (.doc)isimli belge
Document Spreadsheet / Microsoft Excel 2007 XML Document (.xlsx) isimli belge
3060.xlsx isimli belge
3884.xlsx isimli belge
Microsoft Excel Document (.xls) isimli belge
Graphics, Picture / JPEG Image (.jpg) 
PNG Image (.png) isimli belge 
Kingston DT microDuo 50E549C34436BEC03909/ftk/Doküman klasörü ve özellikle Örgüt  Lideri  

sanık İlhami Balı ile yaptığı yazışmaları da içeren belgelerin incelenmesinde;

GİDECEKLER.xlsx isimli exel belgesi içinde;
Yapılanma  içinde  bulunan  şahısların  maaş  ödemesi  yaptığı,  örgütlenme  içinde  alınan  

malzeme ve yapılan giderlerin tablo şeklinde tutulduğugörülmektedir. Bahse konu belge içerisinde  
maaş,  eş  ve  çocuk  yardımı,  elektrik  su  gideri,  kira  gideri  olmak  üzere  Abdullatif  Kod  (Yunus  
Durmaz) isimli şahsa 690 dolar, Ebu Hafs Kod (Mehmet Kadir Cebael) isimli şahsa 690 dolar, Ebu  
Eymen Kod (Metin Akaltın) isimli şahsa 690 dolar, Ebu Meryem Kod ( Abdulmubtalip Demir) isimli  
şahsa 690 dolar, Daniel Kod (Yakub Şahin) isimli şahsa 690 dolar, Abdulhamit Kod (Abdulhamit  
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Boz) isimli  şahsa 390 dolar, Hüseyin Kod (Hüseyin Tunç) isimli şahsa 510 dolar, Huzeyfe Kod  
( İbrahim Halil Alçay) isimli şahsa 390 dolar, Abdulhalim Kod isimli şahsa 340 dolar, M.Fatih Kod  
(Talha Güneş) isimli şahsa 120 dolar, Abdulbasir Kod (Murat Taşçı) isimli şahsa 290 dolar, Cihad  
Elayni Kod (Savaş Yıldız) isimli şahsa 290 dolar, Azadi Kod isimli şahsa 120 dolar, Abdulhakim  
Kod ( Ahmet Güneş ) isimli şahsa 240 dolar, Bayram Kod (Bayram Yıldız) isimli şahsa 390 dolar,  
Suphi Kod (Suphi Alpfidan) isimlişahsa 220 dolar, Muaviye Kod (Kenan Kutval) isimli şahsa 170  
dolar, Mervan Kod (Haci Ali Durmaz) isimli şahsa 120 dolar, Çeto Kod (Burak Ormanoğlu) isimli  
şahsa 120 dolar, Ubeyde Kod (Yunus Emre Alagöz) isimli şahsa 120 dolar, Salih Kod isimli şahsa  
340 dolar ödeme yapıldığı, ayrıca Ebu Bera Kod (Abdulmubtalip Demir) isimli şahıssın karşısına  
kendisi karşılıyor şeklinde not düşüldüğü, ayrıca giderler bölümünde ise maaş gideri olarak 590  
dolar, araç filmi gideri olarak 200 dolar, Esedul Rahman Kod isimli şahsın ev aylığı olarak 1500  
dolar, erzak gideri olarak 1400 dolar, muaviye harçlık gideri olarak 100 dolar, Musabın ailesinin  
gideri olarak 300 dolar, Hakan okul kayıt gideri olarak 205 dolar, Eymen Kod isimli şahıs için 100  
dolar, Antalya tarassut gideri olarak 4200 dolar, tarassut Antep gideri olarak 375 dolar, piknik  
gideri olarak 245 dolar, nakliye gideri olarak 200 dolar yazıldığı, ayrıca hastane giderleri olarak  
Hakan Kod (Hakan Şahin) isimli şahıs için 100 dolar, Ebu Hafs Kod (Mehmet Kadir Cebael) isimli  
şahıs için 93 dolar, A.Hamit kod (Abdukhamit Boz) isimli şahıs için 10 dolar, Köylü kod isimli şahıs  
için  275  dolar,  Ebu  Eymen  kod (Metin  Akaltın)  isimli  şahıs  için  300 dolar,  Ebu  Meryem kod  
(Abdulmubtalip Demir) isimli  şahıs için 160 dolar ödeme yapıldığı,  araç gideri olarak Citröen  
isimli araç için 580 dolar, Focus marka araç için 580 dolar, Fiorino isimli araç için 580 dolar,  
amonyum nitrat taşıma nakliyat için 580 dolar, 3 motosiklet için 330 dolar gider yazıldığı, eski  
gelen nitriyat olarak 3500 dolar, nitriyat olarak 9247 dolar, aylıklar olarak 7570 dolar, araçlar  
olarak 3230 dolar, yemek gideri olarak 1650 dolar, gelecek olan toplam nitriyat bedelinin 25.197  
dolar olarak tespit edildiği anlaşılmıştır.

Yeni Microsoft Excel Çalışma Sayfası[1801].xlsx isimli belge içinde; 
Örgütün içerisinde bulunan şahısların almış oldukları paralar malzeme alımı için kullanılan  

paralar  ve  yapılan  harcamaları  gösterir  exel  tablosunun bulunduğu,  bahse  konu  belgeye  göre  
Abdullatif  kod (Yunus  Durmaz)  isimli  şahsa  690 dolar,  Ebu Hafs  kod (Mehmet  Kadir  Cebael)  
isimlişahsa 690 dolar, Daniel kod (Yakub Şahin ) isimli şahsa 690 dolar, Ebu Eymen kod (Metin  
Akaltın) isimli şahsa 690 dolar, Bayram kod (Bayram Yıldız) isimli şahsa 390 dolar , Abdulbasir  
kod (Murat Taşçı) isimli şahsa 290 dolar, Abdulhakim kod (Ahmet Güneş) isimli şahsa 240 dolar,  
Hüseyin kod (Hüseyin Tunç) isimli şahsa 540 dolar, Huzeyfe Kod (İbrahim Halil Alçay) isimli şahsa  
120 dolar, Cihad Elayni kod (Savaş Yıldız) isimli şahsa 290 dolar, Ebu Meryem kod (Abdulmubtalip  
Demir) isimli şahsa 640 dolar ödeme yapıldığı, Abdulhalil Kod isimli şahsa 340 dolar, Azadi kod  
isimli  şahsa 120 dolar,  Abdülhamit  kod (Abdulhamit  Boz) isimli  şahsa 390 dolar,  M.Fatih kod  
(Talha  Güneş)  isimli  şahsa  120 dolar,  Salih  kod  isimli  şahsa  340 dolar,  Muabiye  kod (Kenan  
Kutval) isimli şahsa 170 dolar, Suphi kod ( Suphi Alpfidan) isimli şahsa 570 dolar maaş ödemesi  
yapıldığı, aynı belgenin normal giderler bölümünde Ebu Hafs kod(Mehmet Kadir Cebael) isimli  
şahsa yol gideri olarak 85 dolar, Ebu Meryem kod (Abdulmubtalip Demir) isimli şahsa yol gideri  
olarak  50  dolar,  Ebu  Sümeyra Kod (Hasan  Hüseyin  Uğur)  isimli  şahsa  600 dolar  yol  gideri,  
vantilatör gideri olarak 200 dolar, dükkan kirası olarak 2700 dolar, Hakan kod ( Hakan Şahin )  
isimli şahsa yol gideri olarak 160 dolar ödeme yapıldığı, bahse konu belgeye göre askeri giderler  
olarak 3.000 adet 9.mm mermi gideri olarak 16.750 dolar, 2.000 adet 9.mm mermi gideri olarak  
5705 dolar, bilye gideri olarak 1560 dolar, şarjör, filtre ve pense gideri olarak 1600 dolar ödeme  
yapıldığı, ayrıca Köylü kod (Yakub Şahin) isimli şahsa 705 dolar, Eymen kod (Metin Akaltın) isimli  
şahsa 390 dolar,  Ebu Meryem kod (Abdulmubtalip  Demir) isimli  şahıs için 135 dolar,  Efe  kod  
(Yunus Durmaz) isimli şahsa 136 dolar, Ebu Hafs kod (Mehmet Kadir Cebael) isimli şahsa 200  
dolar, Hakan kod ( Hakan Şahin ) isimli şahsa 50 dolar sağlık harcaması yapıldığı, aynı belgeye  
göre Megane araç için 2700 dolar, Symbol araç için 400 dolar araç tamir gideri ödendiği, Citröen,  
Focus, Megane, Megane siyah ve 2 motosiklet  için toplam 820 dolar harcama yapıldığı,toplam  
1275 dolar yemek giderinin olduğu, 38.091 TL 'lik harcamaya karşılık 13.500 dolar nitriyat talep  
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edildiği anlaşılmaktadır. 

Yeni Microsoft Office Word Belgesi.docx....isimli belge içinde;
78'LİLER  GİRİŞİMİ,AKADEMİ  SUSMAYACAK,AKADER,ALEVİ  KÜLTÜR  

DERNEKLERİ,ALEVİ  BEKTAŞİ  FEDERASYONU,ASRIN  HUKUK  BÜROSU,BARIŞ  
GİRİŞİMİ,ARIŞ  İÇİN  AKADEMİSYENLER,BARIŞ  İÇİN  KADIN  GİRİŞİMİ,BAŞLANGIÇ  
DERGİSİ,CHP VEKİLLERİ,DBP (Demokratik  Bölgeler  Partisi)  :  Pkk  kuruluşu.  DEMOKRASİ  
İÇİN HUKUKÇULAR,DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ : Pkk destekçisi bir oluşum.,DEVRİMCİ  
HAREKET,DHF  (Demokratik  Haklar  Federasyonu),DİK  (devrimci  İşçi  Komiteleri)  :  Sol  Türk  
ancak militanları var.DİP (Devrimci İşçi Partisi),DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)  
: Mitinglerde çokça boy gösteren türk solu.,DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi),DEMOKRATİK  
İSLAM  KONGRESİ  :  Pkk  Destekçisi.DTK  (Demokratik  Toplum  Kongresi)  :  Pkk  Oluşumu  ve  
destekçisi.,EHP(Emekçi Hareket Partisi) : Pkk destekçisi ve militan bir grup.,EMEK VE TOPLUM  
ARAŞTIRMALARI  MERKEZİ,EMEP (Emek  Partisi)  :  Militanları  var.ESP (Ezilenlerin  Sosyalist  
Partisi)  :  Suruçta  ameliye  yaptığımız  oluşum.  GESOS  (Genç  Sosyal  Demokratlar),GİYİM  
SEN,HALKEVLERİ,HDK  (Halkların  Demokratik  Kongresi)  :  Pkk  Oluşumu.HDP  (Halkların  
Demokratik  Partisi)  :  Pkk  Oluşumu.HELSİNKİ  YURTTAŞLAR  DERNEĞİ,İHD  (İnsan  Hakları  
Derneği),İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ : Türk solu ancak militanları var.KALDIRAÇ,KESK (kamu  
emekçileri sendikaları konfederasyonu),KJA (Özgür Kadınlar kongresi) : Pkk Oluşumu.KÜRESEL 
BAK,ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) : Türk solu içinde en militan olanlarından.ÖZERK  
SANAT KONSEYİ : Pkk Oluşumu.PARTİZAN : Türk solundan ancak militanları var.PİR SULTAN  
ABDAL  KÜLTÜR  DERNEĞİ,SDP  (Sosyalist  Demokrasi  Partisi),SFK  (Sosyalist  Feminist  
Kolektif),SODAP  (Sosyalist  Dayanışma  Platformu),SODEV  (Sosyal  Demokrasi  Vakfı),SOSYAL  
ARAŞTIRMALAR VAKFI,SYKP (Sosyalist  Yeniden Kuruluş  Partisi),TMMOB (Türk Mühendis ve  
Mimar  ve  Odaları  Birliği),TODAP  (Toplumsal  Dayanışma  için  Psikologlar  Derneği),TÖP-G  
(Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi) : Türk solundan ve militanları var aynı şekilde.,TTB (Türk  
Tabipleri  Birliği),TÜRKİYE  GERÇEĞİ,  ÜNİVERSİTE  ÖĞRETİM  ÜYELERİ  DERNEĞİ,TYS  
(Türkiye Yazarlar Sendikası),YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ" şeklinde yazdığı, 

Yeni Microsoft Office Word Belgesi.(2)docx.DO...isimli belge içinde;
"Emek – Barış ve Demokrasi Mitingi : 
Disk : Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Amaçları Türkiye’de sosyalizme 

dayalı bir devlet yapısı kurmak. Pkk-Devlet çatışmasında her zaman Pkk yanında yer almayı tercih 
ederler.

Kesk : Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu. Yine Disk gibi Türkiye’de sol görüşlü 
bir  devlet  yapısını  kurma fikri  vardır.  Bu  iki  kuruluşta  Türkiye’de  Türk  Solu  olarak  bilinirler, 
ancakhükümet karşıtı görüşte olduğu için Pkk-Devlet çatışmasında Pkk’nın yanında yer alırlar.

TMMOB :  Türk  Mühendisler  ve  Mimar  Odaları  Birliği.  Yine  aynı  şekilde  Türk Solunu 
temsil Eden Türkiye’de sol görüşlü bir devleti benimseyen bir yapılanma. Bu kuruluşların ortak 
yanları Solcu oldukları kadar İslam’a düşmanlıkları ile bilinmeleri.

TTB : Türk Tabipleri Birliği Aynı şekilde bu yapılanma da Türkiye sol’u olarak bilinir ve 
amacı  Türkiye’de  sol  bir  devlet  kurmaktır.  Olası  devlet  pkk çatışmasında  pkk nin  yanında  yer 
alırlar.

Yukarda sayılan hizibler barış mitingi adı altında miting yapacaklar
Miting : 10 Ekim’de Saat 10’da Ankarada, İlk toplanma yerleri Tren Garı(Toplanma 

Yeri) – Saat12’de ise Sıhhiye Meydanında Miting yapılacak.Şuan sol kurd turk ve komunist 
örgütler  pkk  ile  hükümete  karşı  ortak  birliktelik  kurdular.Sol  örgütlerBARIŞ  BLOKU 
platformu  adı  altında  bir  örgütlenmeye  gittiler.  Bu  platform  adı  altında  bir  araya  gelen 
hizibler şunlar.Açıklaması  verilenlerin  dışında kalan bütün kuruluşlar Türk sosyalizminin 
temsilcileri  olup  amaçları  tamamen  sol  görüşlü  komünist  bir  devlet  kurmak..  Bununla 
beraber pkk ile somut bir birliktelikleri olmamasıyla beraberPkk-Devlet çatışmasında masum 
siviller zarar görmesin adı altında Pkk safında yer almaktadırlar.  En son Devletin yapmış 
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olduğu  Cizre  operasyonunda,  Bu  oluşumun birçok  bölgedeki  temsilcilikleri  Cizre  halkına 
yardım adı  altında  Pkk’ya  Devlet  karşısındaki  desteklerini  sunmuşlardır.  Ayrıca  turk  sol 
örgütleri suriyede pkk ve pyd ye destek vererek adam paraerzak yardımında bulunmuştur. 
Kısaca turk sol örgüt tamamıyla komünist bir yapılanma olup ilerde bize karşı savaşacak 
hizibler arasındadır.

78'LİLER GİRİŞİMİ
AKADEMİ SUSMAYACAK
AKADER
ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
ASRIN HUKUK BÜROSU
BARIŞ GİRİŞİMİ
BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER
BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ
BAŞLANGIÇ DERGİSİ
CHP VEKİLLERİ
DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) : Pkk kuruluşu. 
DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR
DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ : Pkk destekçisi bir oluşum.
DEVRİMCİ HAREKET
DHF (Demokratik Haklar Federasyonu)
DİK (devrimci İşçi Komiteleri) : Sol Türk ancak militanları var.
DİP (Devrimci İşçi Partisi)
DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) : Mitinglerde çokça boy gösteren türk solu.
DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi)
DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ : Pkk Destekçisi.
DTK (Demokratik Toplum Kongresi) : Pkk Oluşumu ve destekçisi.
EHP(Emekçi Hareket Partisi) : Pkk destekçisi ve militan bir grup.
EMEK VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
EMEP (Emek Partisi) : Militanları var.
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) : Suruçta ameliye yaptığımız oluşum. 
GESOS (Genç Sosyal Demokratlar)
GİYİM SEN
HALKEVLERİ
HDK (Halkların Demokratik Kongresi) : Pkk Oluşumu.
HDP (Halkların Demokratik Partisi) : Pkk Oluşumu.
HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ
İHD (İnsan Hakları Derneği)
İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ : Türk solu ancak militanları var.
KALDIRAÇ
KESK (kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu)
KJA (Özgür Kadınlar kongresi) : Pkk Oluşumu.
KÜRESEL BAK
ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) : Türk solu içinde en militan olanlarından.
ÖZERK SANAT KONSEYİ : Pkk Oluşumu.
PARTİZAN : Türk solundan ancak militanları var.
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi)
SFK (Sosyalist Feminist Kolektif)
SODAP (Sosyalist Dayanışma Platformu)
SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı)
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SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI
SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi)
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar ve Odaları Birliği)
TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
TÖP-G (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi) : Türk solundan ve militanları var aynı şekilde.
TTB (Türk Tabipleri Birliği)
TÜRKİYE GERÇEĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ
TYS (Türkiye Yazarlar Sendikası)
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

Bu amel sonunda muhtemel siyasi sonuçlar
1:  turkiyede  istikrarı  sağlamaya  çalışan  ve  bunun  vaadinde  bulunan  ak  partinin  bu 
sözündekigüvenirliği yok olur.
2:ak parti oy sayısı düşebilir bununla yine ikinci seçimde koalisyon kurulabilir.
3:sol marjınal kesim sokaklarda protesto ve eylemleri çoğaltır buda ülkeyi istikrarsızlığa sürükler 
halkdada korku ve paniğe sebeb olur.
4: bu eylemin sebebini hukumet olarak göstererekpkk nin tc yivurması meşrulaştırılır.
5:tc ye gözdağı olur çünkü eylemin yapıldığı yer başkent ankara
6:halkın muhafazakar ve milliyetçi kesimi sevinir.
7:tc tarafından islam devletine baskı dahada artabilir.
8:ak parti haçlı koalisyona desteğini meşrulaştıra bilir. 
9:eylem sonunda halkmitingleri çoğaltırsaseçim ertelenebilir.

YERİ DEGİL AMASAHTE KIMLIKLER İÇİNADAM BAŞI 500 DOLAR İSTİYORLAR 
7 KİŞİ VAR GÖNDERSENİZ İYİ OLUR." şeklinde yazdığı, 

Yeni Microsoft Office Word Belgesi.(8).DOCX isimli belge içinde;
"Allaha hamd,rasulune ve ona güzellikle uyanlara salat ve selam olsun.1:bir tane keleş var  

polanya 4 bin tl. arkası varfazla para gönderin çıktıkça alalım, 1000 tane keleş mermisi var tanesi  
4 tl, Takriben 40 kutu 7lık mermi varkutusu 85 tlTakriben 40 kutu 9 luk mermi var kutusu 140 tl,  
Söylediğim  kaçakçıkarkamışın    yagızlı  köyünden  CUMA  DOGAN  SURİYEDEKİ  ADINI  
BİLMİYORUM ADAM KARDEŞİMİZ EBU CİHAD (SUPHİ ABİ) TARAFINDAN TAM TEZKİYE  
PARA  OLARAK  YANIMDA20  BİN  DOLAR  OLURSA  MALZEME  ALMA  İŞİ  HIZLANIR  
YUKARIDAKILERİN  HARİCİNDE.  Çünkü  kaçakçılarla  bir  sefer  görüşme  fırsatımız  
oluyorgidiyoruz bakıyoruz uygunsa alıp çıkıyoruz. Parasız adamın yanına gidip malzemeyi beğenip  
sonra paramızı alıp gelelim deyince adamlar şüpheleniyor. 2: Usame dayının 7,65tabancası vardı  
onu  aldık  sorun  ordaki  fıyatını  parasını  ordan  verin.  3:kimlik  için  fotoğrafları  
yollayın.4:antalyadaki kardeş şöyle diyor, Turistler grublar halınde geziyorlar . toplu durdukları bir  
yer kalmamış ancak otobüs olarak hareket ediyorlar. Bu resimdeşehir turu yapıyorlar.Bu resimde  
safari gezilerine çıkıyorlar. Danimarkalı turistler var rus,İtalyanvs. Araçlı gezilerindeiserahatlıkla  
mayın  döşenebilir  .genelde  kırsal  alanlarda  geziyorlar.  5:  tercümeyi  kim  yapıyor  mümkünse  
öğreneyim.6:antalyada yapılacak nato zirvesi için ise şuan yapılacak mekan adı verilmiyor ancak  
yapılacak  bölgede  guvenlık  tedbirleri  artırılıyor.  Kardeşimiz  yapılacak  oteli  tespit  için  
uğraşıyor.7:kilisde  suriye  arabası  pazarı  var  eger  bir  kardeş  gelirse  suriyearabalarını  almaya  
başlıycaz inş. Yok eger yoksa orda sizin içinde uygunsa gelen 2 kardeşden ebu abdullahın üzerine  
almaya deneyelim ama onun ehliyeti yok.Ordan ehliyeti  olan bir Suriyeli  gelsin arabayı ustune  
alalımhedef  bölgelere  yerleştirelim  sonra  istiyorsanız  geri  içeri  girsin.Hedef  bölgelerdedikkat  
çekmesin  diye  turk  plakası  takacaz.  NOT8:hemen  para  gönderin  yoksa  durumumuz  iyiye  
gitmiyor.9:içerden buraya izine gelenebu cihad (Savaş Yıldız) kürdi (Yakub Şahin),muaviye (Kenan  
Kutval),sefa dayı (Osman Kızılbent),zebbah(faysal) yanıma aldı.10:5 kardeş antep içinde tarassut  
ve  istihbarat  yapıyor.Kundi  hedef  bölgeye  kardeşleri  ve  malzeme  taşıyor.Ebu  Meryem  
(Abdulmubtalip  Demir),ebu  hafs  (Mehmet  Kadir  Cebael)  ,muahammed  fatih  (Talha  Güneş),  
muteffeciratdaçalışıyor.Abdul basir (Murat Taşçı),çeto (Burak Ormanoğlu),haricitarassut.Huseyin  
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(Hüseyin Tunç) nakliyat aldık nitrattaşıyor.Ebu eymen (Metin Akaltın) idari.Ebu bera  ve ebu cihad  
depo  sorumlusuhemde  askeri  malzeme  temin  ediyor.Sefa  dayı  (Osman  Kızılbent)  nitrat  temin  
ediyor.Ebu cihad (Savaş Yıldız) ayni,zebbah,salih,abdul halim,mervan (Hacı Ali Durmaz), ihtiyaç  
halindeverilen işleri yapıyorlar. Bununla beraber hepimiz verilecek emirlereveamel etmeyehazırız."  
şeklinde yazdığı, 

Yeni Microsoft Office Word Belgesi.docx.DOCX isimli belge içinde;
"Esselamu Aleykum Ve Rahmetullah.1. 17 adet Keleş.2. 33 adet dolu, 36 adet boş ve 8 adet  

bozuk Şarjör.3. 3 kutu tam ve artı 1000 adet keleş mermisi.4. 2 adet Gaddara 4 adet şarjörü.5. 4  
adet Glock ve 6 şarjör.6. 2 adet 7.65 ve 1 adet 9 luk Çekeslovakya tabanca.7. 5500 adet 9’luk  
mermi.8. 17 adet Fünyeli El Bombası.9. 14 adet Şaziyeli El Bombası Fünyeli.10. 5 adet Taarruz El  
bombası Fünyesiz.11. 15 adet Hizam.12. 7 Adet İstişhad Jobesi her biri 7 Kg.13. 1 Adet İStişhad  
Jobesi 13 Kg.14. En az 300 Kg TNT." şeklinde yazdığı, 
Gaziantep 2. ACM nin 2015 /460 E. Dosyasına sunulan ve mahkememize delil olarak getirtilen 
Yunus Durmaz'ın hard diskinin silinmiş alanından elde edilen veeylemin gerçekleştirme anılarının 
anlatıldığı bir adet döküman dosyası ve dizin belgesinde;

''Allaha hamdolsun tesulüne salat ve selam olsun
Allahın selamı halifemizin ve askerlerinin üzerine olsun
Bu  ayın  birinden  itibaren  bu  amelin  5  kez  yapalım  diye  cevap  istedim  cevap  ayın  

dokuzunda Ebu Talha'ylageldi bende aceleyle tertip yaptım.
Daha önce defalarca ara ve araba eksim oldu yine de içeriye haber göndermeme rağmen  

karşılık verilmedi bence mecbur amel yapmak için. Elimde kullandığım arabaları amele dahil  
ettim.

Bu an 3 tane emmi kardeşe görev verdim.
Ebu bera: gerçek adı ibrahim halil durgun
Görevi: malzeme koyulacak depo araba ayarlamak vs
Kendisi iş adamı olup rutin hayatına devam ederken emni..leri yapıyordu ve İstanbul'lada  

bağlantıları vardı sürekli kendisi istanbula davet ediyorları. Bende bunu kılıf olarak gördüm ve  
işti-hadi kardeşleri kendisine gönderme kararı aldım. Arkada üzerine aldı ve benim kullandığım  
araba  ile  İstanbula  iş  maksadı  gidiyor  gibi  gidilecek  şekilde  plan  yaptık.  İstanbul'da  ki  
arkadaşlarını arayarak İstanbul'a geleceğini haber ederek yola çıktı,

Kundi: gerçek adı Yakup Şahin
Görevi: Hedef bölgeye kardeş ve malzeme taşımak
Davud: Ankara kendisine bulunan özel bir hastalıktan dolayı tedavi gören biriydi. Bende  

bu sebeple ayın altısında kendisinin hastalığını kontrol ettirmesi ve TARASSUT için Ankara'ya  
yolladım.  Ve  kendisine  dedim ki  sakın  amel  bölgesine  girme sadece  bana  kardeşleri  bırakıp  
geleceğimiz kamerasız bir adres bu bana gönder dedim. Adresi gönderdi.

Eylem Planı
Kundi  Ankara'dan  yeğeni  Davud'u  hastanede  ziyaret  edecek  sonrada  alıp  Antep"e  

dönecekti,
Her şeyi rutin hayata uygun bir şekilde planladım.
Kundi önceden gözcü olarak gidecek yolda polis araması olursa arkadan gelen Ebu Bera  

ya haber edecek ve ara mesafeleri en az 30 dk olacak.
Daha sonra Davud'un verdiği adrese kardeşleri bırakacak oradan onlarla taksiye binerek  

hedef bölgeye gidecekti.
Hatalar
Ebu Bera yol mesafesini 5 dakikaya indirdi bu da iki aracın birbiriyle bağlantısını ortaya  

çıkardı
Yol  üzerinde  4  kez  bir  araya  gelerek  aynı  petrol  noktasında  durarak  iniyorlar  ve  

ihtiyaçlarını gideriyorlar
Kundi  adrese  erken  giderek  yeğeni  Davud'a  bakıyor,  bulamayınca  geri  dönerek  Ebu  
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Bera'ya, Davud'u göremediğini petrolde beklemesini ve 40 dk gelmese yol üzerinden, Ankara ya  
13 km beride bir mahallede kamerasız bir sokakta bırakmasını söylüyor. Kundi geri gelmeyince  
Ebu Bera itihat ederek kardeşleri,  Ankara' ya daha yakın bir yerde taksi durağına yakın bir  
yerde bırakıyor.

Kardeşlerde  indikleri  yere  yakın  bir  taksi  durağından  taksiye  binerek  hedef  bölgeye  
gidiyorlar.

Ebu Bera İstanbul'a gitmek yerine yaptıkları hatalar sebebiyle ifşa olduklarını düşünerek  
Antep e dönüyor.

Kundi ile Davud'a, Ebu Bera ile amel sonrası tüm hataları tespit ettim,
Kundi'ye ve Ebu Bera'ya evlerine gitmemelerini söyledim.
Haberlerde arabaların tespit edildiği ortaya çıkınca Ebu Bera'nın ortağının ve askerlere  

ev  ayarlayan emlakçıdiğer  arkadaş  Ebu Bera'nın  yerine  gelerek  kaçmasını  söylüyorlar.  Ebu  
Bera'da telefonu ortağına teslim ederek, askerlerle irtibata geçerek güvenli bir eve geliyor.

Sonuç
Arabalar kameralardan tespit edilerek Gaziantep'e kadar izleniyor
Sürelerin kimlik bilgileri tespit edilerek evler basılıyor
Ebu Bera'nın ortağına baskın yapılarak, Ebu Bera'yı soruyorlar oda askerlerin evlerini  

ayarlayan kardeşin yanınapolislerle  beraber  gelerek,  Ebu Bera'nın yerini  söylemesini  istiyor.  
Kardeş de kendisinin haberinin olmadığını söylüyor

Polislerde  evini  aradıktan  sonra  gidiyor  bir  gün  sonra  dönerek  Emlakçı  kardeşi  de  
gözaltına alıyor 

Kundi'yi ve Davud'u nasıl aldıklarına dair bir bilgimiz yok.
Bende  Ebu  Bera'nın  arabasını  bir  depoya  koydum,  ancak  zannımca  arabanın  yerini  

arabadaki GPS sisteminden buldular. Bende bunun üzerine arabanın gittiği her yeri boşaltmaya  
başladım, elimizde araba olmadığından askerilere söyledim malzemenin çoğunluğunu askerler  
depolardan aldılar.

Bende evdeki malzemeleri toplayarak evime getirdim. Benim evim kamerasız ve şehrin  
son evlerinden biriydi. Gidecek yerimiz kalmadığından ben ve 2 kardeş 2 gün evimde kaldıktan  
sonra evin  çevresinde polisleri  fark ettik,  bütün binalarda bizi  sorduklarını  fark  ettik,  sonra  
evime geldiler, kapımı çaldılar bizde atlatma pozisyonuna geçtik. Komşuma sordular ve gittiler  
anladık ki evimi de bulmuşlar bende binanın yanın çıkışından Allaha tevelki ederek yanımıza  
sadece tabanca ve el bombası alarak tek tek evden allahın yardımıyla çıktık, o günün akşamı eve  
bir kardeşi yolladım eğer kimse yoksa gidip evde ki malzemeleri alacaktık. Ancak evin önünde  
polisler vardı gecede kapıyı kırarak evime girdiler.

Evimde 6 keleş 2 bin tane 9 lik mermi 10. JARJ 25 EL BOMBASI BIRAKTIM
Ayrıca olayın heyecanın dan askeri bilgilerin olduğu hafıza kartını
Ve Suriye ile konuştuğumuz telefonları unutarak çıktık.
Basılan depoda 2500 kg amanyum
60k tnt
Yarım makara korteks
3 tane aracımız ellerine geçti
Ve arabaların gittiği bütün evler ve makaralar tespit edildi
Şuan 8 kardeşimi askerlerle bir kardeşimizin evinde bekliyoruz
Diğer  5  emni  kardeş  bizden  ayrı  kendi  emniyetlerini  sağlayarak  gelecek  emirleri  

bekliyorlar
Kundi,  Davud,  benim  arabanın  üzerinde  olduğu  arkadaşve  Ebu  Bera'nın  

ortağıtutuklanıp cezaevine gittiler.
Bizim  nakliyatlarımızı  yapan  Ebu  Hüseyin  ve  askerlerin  evini  ayarlayan  Emlakçı  

kardeşimizgözaltına alıp  bıraktılar.''  şeklinde ki  belgenin  eylem sonrası  hazırlandığı  ve eyleme 
katılanlar  ve  diğer  örgüt  üyelerinin  kod  adları  görevleri  faaliyetleri,  ve  eylem sonrası  yapılan 
hataların analiz edildiği muhtemelen örgüt liderine yazıldığı anlaşılan kısmen savunma da içeren 
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döküman olduğu, dolayısıyla;
Sanıkların  eylem hazırlığı  yaptıkları,  çok  sayıda  emniyet  müdürlüğü,  jandarma  komutanlığı  ve 
silahlı  kuvvetlere  ait  binaların adreslerinin tespit  edildiği,  Adana alevi  köyleri  ile  ilgili  çalışma 
yaptıkları, Adana Rotary Klübü yönetim kurulu üyelerinin isim listesini tespit ettikleri Atatürkçü 
Düşünce  Derneği,  Çağdaş  Yaşamı  Destekleme  Derneklerinin  adresleri  ,  yöneticileri  ve  telefon 
bilgileriyle ilgili çalışma yaptıkları, Adıyaman ilindeki alevi vatandaşlarla ilgili çalışma yaptıkları, 
Adıyaman  ilindeki  emniyet  müdürlüğü  ve  jandarma  komutanlıklarıyla  ilgili  çalışma  yapıldığı, 
Malatya ve Mersin Emniyet Müdürlüğü Jandarma Komutanlıkları ile ilgili çalışma yapıldığı, Alevi, 
Bektaşi Dernek ve Vakıflarının başkanlarının isimleri adresleri ve telefon bilgilerinin tespit edildiği, 
Hatay  Emniyet  Müdürlüğü,  Jandarma  Komutanlığı  ve  askeri  birlikleriyle  ilgili  ayrıca  Hatay 
Ortodoks vakıf yönetim üyeleriyle ilgili çalışma yaptıkları, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili, Hava 
Kuvvetleri,  Deniz Kuvvetleri,  Kara Kuvvetleri  ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın imkanlarıyla 
ilgili  detaylı  araştırma yapıldığı,  Türkiye'de ki barajlar  ve hidroelektrik santrallerinin bulunduğu 
yerlerin  tespit  edildiği,  Cem evleri,  şube  başkanlarının  isimleri  ve  telefon  numaralarının  tespit 
edildiği,  ,  Adana,  Ceyhan  emniyet  müdürlükleriyle  ilgili  çalışma  yapıldığı,  Şırnak  ve  Kilis, 
Şanlıurfa  illeri  emniyet  müdürlükleriyle  ilgili  çalışma  yapıldığı,  örgüt  üyelerine  ödenen  maaş 
listelerinin  bulunduğu,  örgüt  üyelerince  şifreli  mesajlaşmada  kullanılan  Esrarümücahidin  isimli 
yazılımı kullandıkları, Gaziantep ilindeki alevi köylerinin tespit edildiği, şüpheliler arasındaki görev 
dağılımının  tespit  edildiği,  HAKPAR  partisi  yönetim  kurulu  üyeleriyle  ilgili  tespit  yapıldığı, 
istihbarat binaları, ilçe jandarma komutanlığı binalarının adres ve telefon bilgilerinin tespit edildiği, 
birçok il ve ilçedeki emniyet müdürlüğü'nün adreslerinin tespit edildiği, İslam Devleti kayıt formu 
adı altında DEAŞ terör örgütü kayıt formunun bulunduğu, KKTC, Almanya, Belçika, Hollanda ve 
İngiltere'de  ki  kiliseler  adresleri  ve  telefonlarıyla  ilgili  çalışma  yapıldığı,  Malatya,  Adıyaman, 
Adana, Gaziantep, Kayseri, Diyarbakır, Sivas, Adıyaman ve Adana illerindeki kiliselerin isimlerinin 
tespit  edildiği,  DEAŞ  terör  örgütünün  Konstantin  askeri  eğitim  kampı  isimli  eğitim  kamp 
programının olduğu, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki üst düzey komutanların isimlerinin 
tespit  edildiği,  müslümanlara  cihad  çağrısı  yapıldığına  ilişkin  belgenin  olduğu,  Antakya, 
İskenderun, Mersin'de ki Lions klüpleriyle ilgili çalışma yapıldığı, mektup.docx isimli belgede " 
Hamdolsun Pkk'ya, sınır boylarındaki sahte alevilere, amel yapmaya yetecek kadar istihbaratımız 
tamamlandı,  çok  yakında  Kobani'den  Hatay'a  kadar  amellerimizi  duyacaksınız  inşallah  "  diye 
Suriye'de ki  terör  örgütü yöneticisine yazılan mektupta eylem yapmak üzere yeterli  istihbaratın 
toplandığının belirtildiği, Mersin, Akdeniz ,Çamlıbel, Mezitli, Pirireis Lions Klüpleri başkanlarının 
isimleri ve telefon numaralarının tespit edildiği, Hertek yolu üzerindeki mobese sinyal merkezinin 
tespit edilip haritadan işaretlendiği, Hatay ve ilçelerinde mobese kurulumu tamamlanmış ilçelerin 
tespitinin yapıldığı, Suriye'de ki örgüt yöneticilerine hitaben detayları yukarıda yazılı mektupların 
olduğu,  Kürecik  radar  üssü  ile  ilgili  çalışma  yapıldığı,  örgüt  üyelerince  kamplarda  çekilmiş 
fotoğrafların yer aldığı, 10/10/2015 tarihinde Ankara tren garı önünde gerçekleşen terör saldırısı 
eylemiyle  ilgili  eylem  önerisinin  yapıldığı,  eylem  onayının  talep  edildiği  ve  eylem  onayının 
verildiği belgelerin ele  geçirildiği,  turistik beldelerden eylem yapmak üzere keşif  çalışmalarının 
yapıldığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde bayrağı olan simgelerin ele geçirildiği, Antalya 'da 
yapılan  G-20  liderler  zirvesi  sırasında  Antalya'da  eylem  yapmak  üzere  hazırlık  çalışmalarının 
yapıldığı, eylem yapmak üzere çok sayıda ilde keşif çalışmaları yapıldığı, belgeler bir bütün olarak 
incelendiğinde; İlhami Balı, Yunus Durmaz ve örgütteki arkadaşlarının Türkiye'de eylem yapmak 
üzere yaklaşık 150 kişiyi eğittikleri, birçok ilde istihbarat çalışması yaptıkları, emniyet, jandarma ve 
silahlı  kuvvetler  birimleriyle  ilgili  detaylı  istihbarat  toplandığı,  hidroelektrik  santralleri,  alevi 
vatandaşların yaşadığı köyler, alevi dernekleri, lions ve rotary klüpleriyle ilgili detaylı istihbaratın 
toplandığı, Türkiye'nin birçok ilinde peş peşe eylem hazırlıklarının yapıldığı, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'ni  istikrarsızlaştırmak,  mümkünse  1 Kasım 2015 tarihindeki  seçimleri  erteletmek,  cebir, 
şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ve bu 
düzen yerine kendi radikal selefi görüşleri doğrultusundabaşka bir düzen getirmek için çalıştıkları 
ve  bu  doğrultuda  eylemlere  başladıkları,  10/10/2015 tarihinde  örgütün canlı  bomba  eylemcileri 
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tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına anlatılan şekilde iştirak eden sanıkların örgüt içindeki 
konum  ve  görevleri,  kod  isimleri,  eylemin  planlama  ve  hazırlık  aşamasından  itibaren 
gerçekleştirilme biçimi, sanıkların eylemden sonra kaçma saklanma ve delilleri gizlemeye yönelik 
faaliyetleri ve eylem ve sonrasında örgüt üyelerinin yaptıkları hataların kapsamlı olarak anlatıldığı 
değerlendirilmiş, ayrıca tüm sanıklardan eldeedilen ve imaj alınıp elkonulan bilgisayar , telefon, 
hafıza kartı, flash bellek,hard diskler üzerinde yapılan incelemeler ve bağlantılı dava dosyalarında 
elde  edilen  belgelerde  sanıkların  birlikte  ve  diğer  DEAŞ (IŞİD)  örgüt  üyeleriyle  örgüt  çatışma 
alanları ve kamplarındaki silahlı silahsız fotoğrafları, irtibat ve ilişkileri ortaya koyan piknik, düğün, 
konvoy  görüntüleri,  umuma  açık  alanlardaki  fotoğraf  ve  görüntüler,  örgütün  değişik  silahlarla 
çatışma,  seyir,  rehinelerin  değişik  şekillerde  infaz  edilişini  gösteren  fotoğraf  ve  videolar,  örgüt 
liderlerinin  mesajlarını  içeren  görüntülü  ve  sesli  kayıtlar,  örgütsel  simge  ve  eşya  fotoğrafları, 
harcamalara ilişkin fatura ve fişlerindelil olarak incelenip raporlandığı görülmüştür.

Yukarıda anlatılan DEAŞ(IŞİD) Silahlı  terör Örgütü adına dava konusu 10/10/2015 
tarihli Ankara Tren Garı önünde yasal toplantı ve gösteri yürüyüşü ile mitinge katılmak üzere 
toplanan  vatandaşlarımızı  hedef  alan  canlı  bombaların  intihar  saldırısı  şeklinde 
gerçekleştirilen acımasız, vahşi toplumda infiale neden olan terör saldırısına asli fail olarak 
iştirak eden sanıklar;

  Yakup  Şahin'in DEAŞ  Silahlı  Terör  Örgütünün  üyesi  olduğu,  KUNDİ kod  adını 
kullandığı  Halil  İbrahim  Durgun  ve  Yunus  Durmaz'ın  emrinde  çalıştığı,09/10/2015  tarihinde 
örgütün hücre evi olarak kullandığı adrese saat 20:00 sıralarında geldiği, şüpheli Hakan Şahin adına 
kayıtlı  27  AVH  70  plakalı  aracın  anahtarını  Halil  İbrahim  Durgun'dan  aldığı  ,  canlı  bomba 
eylemcilerinin  geldiği  34  DM  8574  plakalıaraca  öncülük  ettiği,  Ankara'ya  kadar  polis  kontrol 
noktası olup olmadığını arkadan gelen araca mesaj yoluyla bildirdiği, örgütün hücre evlerinde ve 
depolarında  tespit  edilen  amonyum nitrat,  TNT,  canlı  bomba  yelekleri,  el  bombalarının  temini 
muhafazası, nakli ve saklanmasında iştiraki olduğu, olaydan sonra şüpheli Hakan Şahin ile birlikte 
Gaziantep'e kaçtığı,şüphelinin 10/10/2015 tarihinde Ankara Tren Gar'ı önünde gerçekleşen eyleme 
bu şekilde iştirak ettiği

Hakan  Şahin'in  DEAŞ  Silahlı  Terör  Örgütünün  üyesi  olduğu,  DAVUD  kod ismini 
kullandığı,örgütten  düzenli  maaş  aldığı,  Gaziantep  ve  dışında  tarassut  ve  istihbarat  yapmakla 
görevlendirildiği,  10/10/2015  tarihinde  Ankara  Tren  Garı  önünde  gerçekleşen  eylemden  önce 
istihbarat ve keşif amacıyla Ankara'ya geldiği, eylem yapmak üzere Ankara'ya gelen Halil İbrahim 
Durgun, Yunus Emre Alagöz, kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu eylemci ve şüpheli Yakub 
Şahin'in öncülük ederek Ankara'da keşif yaparak yardımcı olduğu, ayrıca eylemde kullanılan 27/ 
AVH  70  plakalı  aracın  şüpheli  Hakan  Şahin  adına  kayıtlı  olduğu,  şüphelinin  aracı  eylemde 
kullanılmak  üzere  Halil  İbrahim  Durgun  ve  şüpheli  Yakub  Şahin'e  tahsis  ettiği,  şüphelinin 
10/10/2015 tarihinde Ankara Tren Gar'ı önünde gerçekleşen eyleme bu şekilde iştirak ettiği, ayrıca 
sanığın 1 adet Glob Magnum Mod F92 marka 6-72167 seri nolu Ruhsatsız Tabancayı bulundurup 
taşıdığı,

İbrahim Halil Alçay'ın  DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün üyesi olduğu,  HUZEYFE, EBU 
HUZEYFE KOD isimlerini kullandığı, örgütten düzenli maaş aldığı, Gaziantep ve dışında tarassut 
ve istihbarat yapmakla görevlendirildiği, ayrıca olayda canlı bomba eylemcilerinin Halil İbrahim 
Durgun vasıtasıyla Ankara'ya getiren 34 DM 8574 plakalı aracın şüpheli İbrahim Halil Alçay adına 
kayıtlı olduğu, şüphelinin adına kayıtlı  aracını olayda kullanılmak üzere Halil İbrahim Durgun'a 
verdiği,  dijital  materyallerinin  incelenmesinde  örgüte  ait  resim  videoları  ve  ''yakında  kafirleri  
dağıtacak sürprizlerimiz var'' şeklinde mesaj içeriğinin tespit edildiği, sanığın10/10/2015 tarihinde 
Ankara Tren Gar'ı önünde gerçekleşen eyleme bu şekilde iştirak ettiği,

Şüpheli Resul Demir'in DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, 10/10/2015 tarihinde 
Ankara Tren Gar'ı önünde meydana gelen olayın planlayıcılarından ve uygulayıcılarından olan Halil 
İbrahim Durgun'un emrinde çalıştığı, Halil İbrahim Durgun'un liseden arkadaşı ve aynı zamanda iş 
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ortağı olduğu, örgüt içinde muhasebeci olarak bilindiği, olayda kullanılan canlı bomba eylemcilerini 
Ankara'ya getiren 34 DM 8574 plakalı araç ile önden giden ve şüpheli Yakub Şahin'in kullandığı 27 
AVH 70 plakalı aracı Halil İbrahim Durgun, İbrahim Halil Alçay ve Hakan Şahin ile birlikte temin 
ettikleri, bahse konu araçlarla canlı bomba eylemcilerinin Ankara'ya gitmelerinin sağlandığı, ayrıca 
olaydan  sonra  eylemi  gerçekleştirip  Gaziantep'e  dönen Halil  İbrahim Durgun'un  kullandığı  cep 
telefonunu farklı adresten sinyal vermesi için Resul Demir'in aldığı, Halil İbrahim Durgun'a yorgan 
ve yastık vererekkaçmasını sağladığı, soruşturmaya konu eylemin organizasyonunda görev aldığı, 
sanığın  cep  telefonunda  whatsapp  üzerinden  10/09/2015  tarihli  IŞİD'in  Türkiye  içindeki 
Ankara'nında  içinde  bulunduğu illerde  canlı  bomba eylemi  yapacağını,  bu  şehirde  yaşayanların 
toplu taşıma ve çok sayıda insanların bulunduğu ortamlardan uzakta kalması gerektiğine ilişkin ve 
başka bir şahısla gübre alma konusundaki mesajların tespit edildiği mesajların Enes Plastik isimli 
işyerindeki sanığa hisse verildiğine ilişkin belge örneği Ankara'daki patlama yerine ilişkin işaretli 
haritanın  ve  krokinin  bulunduğu,  sanığın  10/10/2015  tarihinde  Ankara  Tren  Gar'ı  önünde 
gerçekleşen eyleme bu şekilde iştirak ettiği,

Şüpheli Hacı Ali Durmaz'ın DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu, MERVAN kod adını 
kullandığı, örgütte asker savaşçı olarak tanındığı aynı zamanda bomba yapımında görevli olduğu, 
örgüt üyelerine askeri eğitim verdiği (gizli tanık Piramid, Hasan Yılmaz ifadeleri) Ankara Tren Garı 
önünde meydana gelen olayı organize eden ölen örgütyöneticisi Yunus Durmaz'ın kardeşi olduğu, 
örgütten düzenli maaş aldığı,  Yunus Durmaz'ın emrinde görev yaptığı, örgütün hücre evi olarak 
kullandığı adreslere girip çıkma yetkisinin verildiği, soruşturmaya konu eylemi gerçekleştiren canlı 
bomba  eylemcileri  Yunus  Emre  Alagöz  ile  açık  kimliği  tespit  edilemeyen  Suriye  uyruklu 
eylemcinin  bulunduğu  Güneykent  Mahallesi  28401  Sokak,  Alya  Sitesi,  Şahinbey/Gaziantep 
adresindeki hücre evinde 09/10/2015 tarihinde saat 20:00 sıralarında gerçekleştirilen eylemin nasıl 
yapılacağına  ilişkin  son  toplantıya  şüpheli  Hacı  Ali  Durmaz'ın  da  katıldığı,  sanığın  eylemin 
organizasyonunda  görev  aldığı,  Yunus  Durmaz'ın  19/05 2016 tarihinde  polislerle  çatışıp  intihar 
ettiği  evden  kaçarken  yakalandığı,  sanığın  10/10/2015  tarihinde  Ankara  Tren  Gar'ı  önünde 
gerçekleşen eyleme bu şekilde iştirak ettiği,

Hüseyin Tunç'un  Silahlı  Terör Örgütünün üyesi olduğu, EBU HÜSEYİN, ABDULLAH 
kod adlarını kullandığı, (Gizli tanık Piramid if.) örgütten düzenli maaş aldığı, ölen örgüt yöneticileri 
Halil  İbrahim  Durgun  ve  Yunus  Durmaz'ın  emrinde  çalıştığı,  3056.docx  isimli  belgeye  göre; 
şüphelinin  nitrat  satın  alma  ve  taşıma  işlerini  yapmakla  görevlendirildiği,  10/10/2015  tarihinde 
Ankara Tren Gar'ı önünde meydana gelen patlama olayında kullanılan patlayıcı maddelerin temin 
edilmesinde  ve  taşınmasında  görev  aldığı,  patlayıcı  maddeleri  depolara  taşıdığı,  eylemlerin 
planlandığı  hücre evinde TNT yanı  sıra  diğer  kimyasallarla  birlikte  amonyum nitrat  artığınında 
tespit edildiği, soruşturmaya konu eylemin organizasyonunda görev aldığı, şüphelinin 10/10/2015 
tarihinde Ankara Tren Gar'ı önünde gerçekleşen eyleme bu şekilde iştirak ettiği,

Abdulmuttalip Demir'in DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, EBU BERA kod 
adını  kullandığı  ,örgütten  düzenli  maaş  aldığı,  ölen  örgüt  yöneticileriYunus  Durmaz  ve  Halil 
İbrahim Durgun'un emrinde çalıştığı, eylem yapılacak hedefe malzeme hazırlıkları yapmak ameli 
yani eylemi yapacak olan kişilere patlayıcı devresi vermekle görevli olduğu, ayrıca mütefeccirat 
(patlayıcı  ve bomba) işlerinde görevlendirildiği,(Hasan Yılmaz ve gizli  tanık Piramid ifadeleri), 
Suriye  de  örgütün  askeri  kamplarında  bulunduğu,  eylem  öncesinde  09/10/2015tarihinde,  hücre 
evinde yapılan son toplantıya katıldığı, toplantıya katılan diğer şüphelilerle birlikte eylemin nasıl 
gerçekleştirileceğinin  kararlaştırıldığı,canlı  bomba  eylemcilerine  yukarıda  detayları  yazılı 
görevlendirme  belgelerinde  de  belirtildiği  gibi  patlayıcı  devrelerini  verdiği,  olay  sonrasında 
13/10/2015 tarihinde  örgütün 2.hücre  evi  olarak  kullandığı  Rana Rezidansta  Yunus  Durmaz  ve 
Talha Güneş ile bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptıkları, örgütün hücre evi vedepolarında 
parmak  izlerinin  tespit  edildiği,  şüphelinin  10/10/2015  tarihinde  Ankara  Tren  Gar'ı  önünde 
gerçekleşen eyleme bu şekilde iştirak ettiği,

Şüpheli  Talha  Güneş'in DEAŞ  Silahlı  Terör  Örgütünün  üyesi  olduğu  MUHAMMED 
FATİH kod adını kullandığı, Örgütün Suriye deki askeri kamplarında görüntülerin tespit edildiği 
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örgütten düzenli maaş aldığı, ölen sanık Yunus Durmaz'ın emrinde çalıştığı, dijital materyallerden 
elde  edilen  belgelere  göre  mütefeccirat  (bomba  ve  patlayıcı)  işlerinden  sorumlu  olduğu,(Hasan 
Yılmaz, fatih Alıcı, Hacı ali Durmaz gizli tanık Piramid ifadeleri ayrıca örgüt üyelerince hücre evi 
olarak  kullanılan  yerlere  girme  yetkisinin  olduğu,  örgüt  üyelerince  hücre  evinde  eylemin  nasıl 
yapılacağına  ilişkin  toplantılara  katıldığı,  eylemin  planlanmasında  ve  organizasyonunda  görev 
aldığı,  olay  sonrasında  eylemi  organize  edip  gerçekleştiren  Yunus  Durmaz  ve  Halil  İbrahim 
Durgun'un  örgütün  Gaziantep'de  2.hücre  evi  olarak  kullandığı  yerde  sakladığı  ve  olay  sonrası 
durum  değerledirmesi  yaptıkları,  şüphelinin  10/10/2015  tarihinde  Ankara  Tren  Gar'ı  önünde 
gerçekleşen eyleme bu şekilde iştirak ettiği,

Metin  Akaltın'ın  DEAŞ  Silahlı  Terör  Örgütünün  üyesi  olduğu,  örgütten  düzenli  maaş 
aldığı, ölen örgüt yöneticileri Halil İbrahim Durgun ve Yunus Durmaz'ın emrinde çalıştığı, yukarıda 
detayları  yazılı  3056.docx  isimli  belgeden  de  anlaşılacağı  gibi  genel  olarak  işlerin  tertibinden 
sorumlu olduğu, ayrıca bir Yeni Microsoft Office Word belgesi.(8).DOCX isimli belgeye görede 
idari  işlerden  sorumlu  olduğu,  sanığın  örgütün  hücre  evi  olarak  kullandığı  ve  herkesin 
giremediğiyerlere girme yetkisinin bulunduğu, hücre evinde yapılan karar toplantılarına katıldığı, 
12/05/2015 tarihli güvenlik kamera görüntüleri izleme tutanağından da anlaşılacağı gibi şüphelinin 
Ankara'da ki eylemden 1 gün önce 09/10/2015 tarihindecanlı bomba eylemcilerin de bulunduğu 
hücre  evinde  düzenlenen  toplantıya  katıldığı,  soruşturmaya  konu eylemin  organizasyonunda  ve 
karar toplantılarında görev aldığı, olay sonrasında yakalanmamak için eşi Hatice Akaltın ile birlikte 
kaçtığı,  adresini  değiştirdiği,  Yukarı  Beylerbeyi  mh.84061  Sk.  Gürçam  Sitesi  A  Blok  D:21 
Gaziantep adresine taşındığı, bahse konu adreste olayın firari sanıklarından Halil İbrahim Durgun, 
eşi Esin Altuntuğ (Durgun) ve Burak Ormanoğlu'nu evlerinde sakladıkları, ayrıca bahse konu evde 
yukarıda  ve  iddianamede  detayları  yazılı  tabanca,  kaleşnikof  silah,  şarjör,  TNT kalıpları,  canlı 
bomba yeleği, mermi, şarjör, 7 adet el bombası, ve patlayıcıları eşi Hatice Akaltın, Halil İbrahim 
Durgun, Burak Ormanoğlu, Esin Altıntuğ ile birlikte taşıyıp bulundurduğu,şüphelinin 10/10/2015 
tarihinde Ankara Tren Gar'ı önünde gerçekleşen eyleme bu şekilde iştirak ettiği,
            Dolayısıyla iddianamede ayrıntılı olarak anlatılan ve yukarıda özet olarak örgüt içindeki  
konum ve görevleri ile eylemleri anlatılan sanıkların;

İkisi çocuk 100 vatandaşın örgüt üyesi canlı bombaların terör saldırısı sonucu öldürülmesi, 
20'si  çocuk 391 vatandaşın infilak eden patlayıcıların  etkisiyle  doktor  raporları  kapsamına göre 
TCK 86-87 maddeleri kapsamında yaralanmaları ile ilgili olarak TCK 37 maddesi kapsamında asli 
fail olarak hazırlık, planlama, keşif ve istihbarat toplama, patlayıcı ve canlı bomba eylemcilerinin 
temini,  saklanması,  eğitimi,  olay  yerine  nakli,  eylemden  sonra  örgüt  yöneticisi  ve  üyelerinin 
saklanması eylemlerine iştirak eden sanıkların suç işleme konusundaki kasıtlarının yoğunluğu, dava 
konusu fiiller üzerinde hakimiyet kumaya yönelik davranışları, suçun icrasındaki rollerinin örgütsel 
iş  bölümü ve görevlendirme gereği  diğerlerinin fiilini  tamamlar  mahiyette  etkin ve fonksiyonel 
katkı sağlıyor oluşu ayrıca fiilin başarı ile tamamlanması açısından yapılan iş bölümü doğrultusunda 
bizzat fiili icra etmeyen sanıkların da katkısının önemli bir fonksiyon icra etmesi suçta kullanılan 
adam öldürmeye elverişli TNT patlayıcılarının niteliği, eylemin özellikle çok sayıda fazla kişinin 
öldürülmesi amacına yönelik olarak açık hava toplantısı ve gösteri yürüyüşü için bir araya gelen 
sivil  vatandaşların toplanma noktasında,  kalabalığın içinde değişik noktalarda gerçekleştirilmesi, 
ölüm  ve  yaralanmaların  tamamının  suçta  kullanılan  patlayıcıların  ölümcül  etkisinden 
kaynaklanması, eylemi gerçekleştirme biçimi, olay yerinde, kalabalık arasında ve birden fazla yerde 
bomba patlatmaları göz önüne alındığında; şüphelilerin mümkün olduğunca fazla kişinin ölmesini 
amaçladıkları,  dolayısıyla  olayda  yaralanan  vatandaşları  da  öldürmek  kastıyla  yaraladıkları  göz 
önüne alınarak sanıkların eylem eylemlerinin Kasten Adam Öldürme ve Kasten Adam Öldürmeye 
Teşebbüs suçlarını oluşturduğu,

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olan sanıkların laik , sosyal, demokratik ,hukuk devletini 
yıkarak anayasal düzeni değiştirip yerine radikal selefi ideolojinin hakim olduğu sözde din devleti 
kurmak şeklindekiörgüt amacını gerçekleştirmeye yönelik fikir ve eylem birliği ile kararlılık içinde 
toplumun farklı etnik ve siyasi gruplarını birbirine düşman etmeyi, kin, nefret ve öfkeyi arttırarak 
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toplumsal kaos ve kargaşa oluşturmayı, toplumda nefret, korku ve endişeoluşturmayı , vatandaşlar 
ile  devleti  yöneten  otorite  arasında  güvensizlik  oluşturma  ve  devlet  otoritelerini  zayıflatmayı, 
devletin  yoğun  terörle  mücadelesini  engellemeyi,  Türkiye'nin  belirli  bölgelerinde  işgal  ve 
korkutmayla örgütün ideolojilerine uygun hakimiyet alanları oluşturmayı hedefleyen ve anlatıldığı 
şekilde ana suçun ve amacın gerçekleştirilmesine yönelik araç suçları oluşturan vehamet arz eden 
olayları çok sayıda, kasten adam öldürme ve yaralama, mala zarar verme, vahim silah ve patlayıcı 
bulundurmasuçlarını  işlemek  suretiyle  gerçekleştiren  ve  tam  bir  örgütsel  bağlılık  ile  ülke 
genelindeki  organik  bütünlüğe  göre  amacı  gerçekleştirme  tehlikesi  yaratabilecek  nitelikte,  tüm 
inanç sistemleri ve dini kural ve kaideler, tüm ahlaki ve örfi değerlere, evrensel insan haklarına 
kesin ve tartışmasız bir şekilde aykırı, yoğun ve acımasız şekilde cebir ve şiddet kullanarak işleyen 
sanıkların  tüm  yasal  unsurlarıyla  TCK  309/1  Anayasal  Düzeni  Değiştirmeye  Teşebbüs 
suçunuişledikleri, 

Dosya  içinde  bulunan  kriminal  polis  laboratuvarı  uzmanlık  raporları  kapsamına  göre 
iddianame ve arama el koyma tutanaklarında sanıkların üzerinde, ev ve iş yerlerinde ele geçirilen ve 
tamamen  DEAŞ(IŞİD)  Silahlı  Terör  Örgütü  üyelerinin  örgütsel  eylemlerinde  kullandıkları  ve 
kullanmak  amacıyla  temin  edip,  nakledip,  sakladıkları,  muhafaza  ettikleri  TNT,  tarım  amaçlı 
kullanılmayan Amonyum Nitrat, el bombaları, canlı bomba yelekleri, eyp ve diğer kimyasalların 
TCK 6 ve 174. Madde kapsamında canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, yakıcı cansızlar üzerinde 
zarar verici  etkisi  bulunan maddelerden olduğu, amonyum nitrat  Aliminyum vb. kimyasallar ile 
bilye, metal parçaları elektrikli ve elektronik malzemeler her ne kadar tek başlarına bu kapsamda 
kalmasa  da  bir  araya  getirilerek  bomba,  etkili  patlayıcı  madde  ve  eyp  imal  edilmesinde 
kullanıldıkları  da  göz  önüne  alınarak  suçun  yasal  unsurlarını  oluşturdukları,  gene  el  konulan 
tabanca,  uzun  namlulu  niteliği  itibariyle  vahim sayılan  Kaleşnikof  marka  otomatik  silahlar  ile 
mermilerin 6136 S. Y. Kapsamında bulundurulması ve taşınmasının yasak olduğu ve sanıkların aynı 
yasanın 13. Maddesi kapsamında kalan suç nedeniyle cezalandırılmaları ve aramalarda ele geçirilen 
tüm eşya , materyal, araç ve gereçlerin suçta kullanılmak üzere bulundurulması nedeniyle müsadere 
edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

B-DEAŞ (IŞİD/IRAK VE ŞAM İSLAM DEVLETİ ) SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ 
DEĞERLENDİRME

SELEFİLİK VE VEHHABİ’LİK 
Selefilik  kelime  olarak  “ilkler”  anlamına  gelmektedir.  Hz.  Muhammed devrindeki  dini 

hayatın, peygamberin ashabından sonraki kuşak tarafından uygulandığı döneme “Selef Devri”, bu 
kuşağa “Selef” (İlkler, öncelikler) ve daha sonraki dönemlerde aynı anlayışla yaşamak gerektiğini 
savunanlara da “Selefiler” adı verilmiştir.

Selefiliğin gelişiminde 4 dönem bulunmaktadır:
Birinci dönemde Selefiler, Kuran’daki ayetleri ve peygamberin hadislerini yorumlamaktan 

kaçınmışlardır. 
İkinci  dönemin  temeli,  Kuran  ayetlerinin  batıni  anlamlarını  kullananların  “tekfir  (kafir 

sayma)” edilmesi gerekliliğine dayanmaktadır. 
Üçüncü  dönemde  Selefi  hareket,  özellikle  tarikatlara  ve  Şiilere  karşı  sert  eleştiriler 

getirmektedir. 
Dördüncü dönem Selefi hareketi ise, Suudi Arabistan kökenli olarak kurulmuş ve kurucusu 

Muhammed Bin Abdülvehhab’dan dolayı “Vehabilik” adını almıştır.
Belli bir dönem sadece Arap yarımadasına münhasır kalan “Selefi Daveti”nin, sonrasında 

başta  Mısır  olmak  üzere  birçok  bölgeye  Vehabi  çizgisini  benimseyen  müessese  ve  cemiyetler 
tarafından yayılması sağlanmıştır.

Selefiler,  cihat  ve  diğer  İslami  konularda  teoride,  başka  cemaatlere  göre  daha  ılımlı 
olmasına  rağmen,  Türkiye’deki  rejimin  küfür  rejimi  olduğuna,  İslami  kurallara  uymayan  her 
sistemin değiştirilmesi gerektiğine inanmakta olup, bu mücadelede uygulanacak metodu ise bireyin 
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kendisine bırakmaktadırlar.
Selefi düşüncede İslami kuralların, özellikle tarikatlar ve tasavvuf ehli olanlar tarafından 

değiştirildiği  düşüncesinden  hareketle  bu  gruplara  “tekfir”  edilir.  Ayrıca  Kuran  da  Hz. 
Muhammed’in  yaşayışının  örnek  alınması  gerektiğini  belirten  40  ayet  bulunduğu  ifade  edilir. 
Selefiler  giyim  konusunda,  “Hıristiyanlara  ve  Mecusilere  benzemeyin”  hadisini  temel  düşünce 
olarak alırlar. Erkeklerin sakalını uzatması ve bol elbiseler giymesi, kadınların ise vücut hatlarını 
belli  etmeyen  elbiseler  giymesi  farz  kabul  edilir.  Ayrıca  Selefiler;  namazın  cemaatle  birlikte 
kılınmasını farz, sigara içilmesi ve türbe ziyareti gibi olayları haram kabul eder.

Ülkemizde selefilik;
Selefi anlayışının ülkemize girişi 1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Özellikle yurtdışına 

Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelere ilahiyat alanında eğitim amaçlı olarak giden bazı şahısların, 
akide alanındaki bu fikirlerini ülkemize taşınmasında önemli etkilerinin olduğu söylenebilir.

Ülkemizde kendisini Selefi olarak takdim eden gruplar, günümüzde Arabistan’daki Vehhabi 
anlayışının  temsilcisi  durumuna  düşmüş  kesimlerden  oluşmaktadır.  Bu  gruplar  zaman  zaman 
“Mezhepsizler”  olarak  da  adlandırılmaktadır.  Ülkemizde  kâfir  bir  yönetimin  olduğunu  iddia 
etmekle birlikte Cuma namazı da kılmadıkları için “Cumasızlar” olarak da bilinmektedirler.

Ülkemizde yurtdışı kaynaklı radikal dini anlayışlara sahip Selefilik görüşünden etkilenen 
oluşumlar  bulunmakla  birlikte,  bunların  bir  kısmı  faaliyetlerini  illegal  alanlara  kaydırarak  terör 
örgütü konumuna gelmişlerdir.

Son dönemlerde tüm dünyayı üzerinde etkili olan EL-KAİDE terör örgütü bu faaliyetlerini 
Selefi-Vehhabi  anlayış  doğrultusunda  gerçekleştirmektedir.  Dünyanın  çeşitli  ülkelerinden 
Afganistan,  Sudan, Yemen,  Irak,  Çeçenistan,  Pakistan,  Suriye’ye  cihat  etme düşüncesiyle  giden 
şahıslara Selefi anlayış çizgisinde eğitimler verilmektedir.

15-20 Kasım İstanbul eylemleriyle ilgili olarak yakalanan şahısların birçoğu ifadelerinde 
Selefi anlayışı benimsediklerini beyan etmişlerdir. 

Selefilik görüşünü benimseyen örgütlenmelere mensup bazı şahısların Afganistan’a cihat 
amacıyla  gittikleri,  Taliban  ve  El  Kaide  örgüt  mensuplarıyla  birlikte  savaşa  katıldıkları  tespit 
edilmiştir

Kuruluşu
Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD), ilk olarak Selefi anlayışı benimseyen Ebu Musab El 

Zerkavi'nin Usame Bin Laden'e  bağlılık  sözü vermesiyle  2004 yılında "Irak El  Kaidesi"  adıyla 
kurulmuştur.  El  Zerkavi'nin  2006 yılında  ABD'nin  düzenlediği  bir  operasyon  sonucu  ölmesinin 
ardından  örgüt  liderliğine  Ebu  Ömer  El  Bağdadi  geçmiştir.  Ebu  Ömer  El  BAĞDADİ liderliğe 
geçtikten  sonra  15.10.2006  tarihinde  "Irak  İslam  Devleti"ni  (IİD)  kurmuştur.  Ebu  Ömer  El 
BAĞDADİ'den  sonra  liderliğe  geçen  Ebu  Bekir  El  BAĞDADİ  halen  örgütün  liderliğini 
yapmaktadır.

2013  yılı  Nisan  ayında  Ebu  Bekir  El  BAĞDADİ,  Irak  ve  Şam  İslam  Devleti'ni 
kurduklarını duyurmuştur. Bu durum karşısında, El Kaide terör örgütü lideri Eymen El ZEVAHİRİ 
ile  anlaşmazlığa  düşmüşler;  2014  yılı  Şubat  ayı  içerisinde  Eymen  El  ZEVAHİRİ  "IŞİD'in  El 
Kaide'nin bir kolu olmadığını ve onların hiçbir eyleminden sorumlu olmadıklarını" duyurmuştur.

Bu  gelişmeler  sonrasında,  DEAŞ(IŞİD)  bağımsız  bir  yapı  olarak  faaliyetlerini 
sürdürmüştür.

Amacı
Dünya  üzerindeki  Müslüman  devletlerin  yönetimlerini  yıkarak  yerine  radikal  selefi 

görüşler doğrultusunda bir devlet kurmaktır. Bu amacına yönelik olarak IŞİD'in basın sözcülüğünü 
yapan Ebu Muhammad el ADNANİ' nin 2014 yılının Haziran ayının son haftası dünya kamuoyuna 
yapmış olduğu açıklamada;

''Bu nedenle devletin önde gelenleri, komutanları, emirleri ve şura meclisinden çözüm ve  
ahd ehlinin temsilciliğinde İslam Devleti, İslam Halifeliğini kurmayı ilan etme ve Müslümanların  
halifesini  atama,  Şeyh,  mücahit,  alim,  amel  eden,  abid,  cesur-yenileyici  imam, nübüvvet  evinin  
torunu, El Bedri El Kureşi El Haşimi El Hüseyni soyundan, Samerra'da doğup büyümüş, Bağdat'ta  
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ilim  talep  edip  yaşamış  Abdullah  İbrahim  bin  Avad  bin  İbrahim  bin  Ali  bin  Muhammad  biat  
edilmesi kararı almıştır. Kendisi biati kabul etti ve böylece her yerdeki Müslümanların imamı ve  
halifesi  oldu.  Bunun  üzerene;  bu  bildirinin  yayınlanmasından  itibaren tüm işlemlerde  ve  resmi  
muamelelerde  devletin  adından  Irak  ve  Şam'daki  ifadesi  kaldırılarak  'İslam  Devleti'  ismiyle  
yetinilmiştir." şeklinde  beyanlarda  bulunarak  EBU  BEKİR  EL  BAĞDİDİ'  nin  sözde  Halife 
olduğunu  ilan  etmiştir.  Örgüt  Suriye  ve  Irak  ülkelerinde  meydana  gelen  iç  savaş  ve  siyasi 
sonuçlarından sonra muhtemelen emperyalist güçlerin de yönlendirmesiyle ülkemizi de hedef alıp 
terör eylemleri ile toplumda korku, kaos ve karmaşa ortamı tesis ederek devlet otoritesini zaafa 
uğratmak,  yıkmak  veya  ele  geçirmek  suretiyle  işgal  ve  ideolojisine  uygun  hakimiyet  alanları 
oluşturmayı amaçlamıştır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı
"Birleşmiş  Milletler  Güvenlik  Konseyi  El  Kaide  Yaptırımlar  Komitesi  tarafından 

15.04.2014 tarihinde yayımlananEl Kaide Yaptırımlar Listesi incelendiğinde;
"El Kaide ile bağlantılı gruplar" başlığı altında, listeye 18.10.2004 tarihinde "Al Qaida in 

Iraq  (Irak  El  Kaidesi)  "  olarak  eklendiği,  son  olarak  30.05.2013 tarihinde  değişiklik  yapıldığı, 
örgütün diğer adı kısmında "u)Islamic State in Iraq and the Levant (Irak ve Şam İslam Devleti)"  
ibaresinin bulunduğu,

"El Kaide ile bağlantılı şahıslar" başlığı altında, "ibrahim Awwad ibrahim Alı Al-Badrı Al-
Samarraı"  ismi  ile  kayıtlı  şahsın  bir  diğer  adının  "Abu  Bakr  al-Baghdadi"  olduğu,  "Irak  El 
Kaidesinin"  sorumlusu  olarak  tanımlandığı  ve  listeye  05.10.2011  tarihinde  dahil  edildiği 
anlaşılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı
Birleşmiş  Milletler  Güvenlik  Konseyinin  (BMGK),  1267(1999),  1988  (2011)  ve  1989 

(2011)  sayılı  kararlarıyla  listelenen  kişi,  kuruluş  ve  organizasyonların  tasarrufunda  bulunan 
malvarlığının  dondurulmasına  ilişkin  kararına  istinaden,  30.09.2013  tarih  ve  2013/  5428  sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki listede "Islamic State in Iraq and the Levant (Irak ve Şam İslam 
Devleti)" adı altında belirtilmiş ve 10/10/2013 tarihli 28791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İdeoloji Unsuru
IŞİD'  in  amacı  dünya  üzerindeki  Müslüman  devletlerin  yönetimlerini  yıkarak  yerine 

radikal  selefi  görüşler  doğrultusunda bir  din  devlet  kurmaktır.  2014 yılı  Haziran  ayı  içerisinde 
Sözde Hilafet  ilan edildiği  açıklamada;  EBU BEKİR EL BAĞDADİ'  nin bütün Müslümanların 
İmamı ve Halifesi olduğu belirtilmiştir.

Bu  bağlamda,  IŞİD;  Suriye  ve  Irakta  işgal  etmiş  oldukları  bölgelerde,  Sözde  Şeriat 
Mahkemeleri kurup, buralarda yaptığı sözde yargılamalar ile birçok cezalandırmalarda bulunmuştur. 
Kendilerinden  olmayan  Müslüman  grupları  dahi  kolaylıkla  Tekfir  (Kâfir)  ilan  edebilmektedir. 
Türkiye gibi özellikle demokratik yönetim tarzına sahip devletlerin Dar-ül Harp (Küfür Devleti) 
olduğu,  bu  nedenle  oy  kullanılamayacağı  ve  resmi  görevlilere  tabii  olunamayacağı,  imamların 
arkasında namaz kılınamayacağı görüşlerini benimsenmektedirler. Kendi yapılarının ve üyelerinin 
mutlak ve doğru yolda hareket ettiklerini, diğer Müslümanların ise yanlış yolda olduklarını iddia 
etmektedirler.

Örgütlü Yapı
IŞİD,  liderinin  EBU  BEKİR  EL BAĞDADİ  olduğu,  lidere  bağlı  bir  Şura  tarafından 

örgütün  yönetildiği,  sözde  Cihat,  mücahitlik  faaliyeti  kapsamında,  savaştığı  bölgelere  sözde 
komutanlar  atadıkları,  aynı  şekilde  ele  geçirdiği  bölgelere  sözde  vali,  savcı  hakim  vb.  devlet 
bürokrasini oluşturacak şekilde atamalar yaparak bu bölgelerin yönetimini sağladığı da göz önünde 
bulundurulduğunda ciddi bir örgütlenmeye sahip olduğu anlaşılmaktadır.

IŞİD  Kamuoyuna  vereceği  mesajları  dahi  sözde  basın  sözcüsü  (Ebu  Muhammad  el 
ADNANİ  )  vasıtayla  yapmaktadır.  İşgal  ettiği  bölgelerde  vatandaşların  temel  ihtiyaçlarını 
karşılamaya  yönelik  halk  ekmek  fabrikası,  trafik  polisi  uygulaması,  sözde  şeriat  kurallarına 
vatandaş  ve  esnafın  uyup  uymadığını,  denetleyen  ahlak  polisliği  uygulaması,  tahıl  ambarı 
işletmeciliği,  büyükbaş  sığır  çiftlikleri,  sözde  İslam mahkemesi  uygulaması,  baraj  işletmeciliği, 
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zekat toplama merkezleri, üye kazandırma büroları vb. uygulamalarıyla organize olarak bir devlet 
yapılanması şeklinde hareket etmektedir. 

Faaliyetlerini yürütürken bir bütünlük algısı oluşturmak; kamuoyuna örgütlü ve büyük bir 
hareket  olduğunu,  devletler  gibi  organize  bir  şekilde  hareket  ettiğini  göstermek  ve  uluslararası 
arenada  kabul  görmek  ve  tanınır  olmak  için  siyah  zemin  üzerine  "Allah  Resul-Muhammad" 
ibarelerin bulunduğu bayrakları taşımakta ve bu bayrağı ele geçirdiği topraklarda kullanmaktadırlar.

Örgütün Türkiye'ye Yönelik Cebir ve Şiddet İçeren Bazı Eylemleri
DEAŞ(IŞİD);  hakimiyet  kurduğu  ülkelerin  bölge  halkı  üzerinde,  korku  ve  panik  yaratıp,  

hakimiyetini sağlamlaştırmak amacıyla adam kaçırma, bombalama, toplu infaz eylemleri olmak üzere bir  
çok cebir ve şiddet eylemine başvurmaktadır. Bu cebir ve şiddet uygulamalarının hemen hemen tamamında  
silah  kullanmıştır.  Uygulamış  olduğu  cebir  ve  şiddeti  de,  sözde  dini  emirleri  yerine  getirdikleri,  bu  
yapılanların  dinin bir gereği  olduğu şeklinde açıklamaktadırlar. Kamuoyunda; örgütleri lehine, korku ve  
panik havasını devam ettirmek ve propagandalarını sürdürmek için, değişik yol ve yöntemler kullanarak,  
uyguladıkları  cebir  ve  şiddet  eylemlerini,  basın,  yayın  ve  sosyal  medya  vb.  kanallar  üzerinden  
yayınlamaktadır.

 1-) 20.03.2014 tarihinde, Niğde’de Jandarma birimlerinin yol uygulaması yaptığı sırada,  
kendi  ifadelerine  göre  vatandaşı  oldukları  ülkeye  gitmek  için  ülkemizde  bulunan  (3)  yabancı  şahsın  
gerçekleştirdikleri  saldırıda,  (1)  Emniyet,  (1)  Jandarma  görevlisi  olmak  üzere  (2)  görevlimiz  ve  (1)  
vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

 2-)  10 Haziran 2014 tarihinde, İskenderun limanından Musul’daki termik santrale mazot  
götüren 32 Türk vatandaşı  tır şoförü DEAŞ tarafından kaçırılmış ve 23 gün sonra serbest bırakılmışlar  
ancak tırlara, taşıdıkları malzemelere el konulmuştur.

 3-) 11.06.2014  tarihinde,  DEAŞ  (Irak  ve  Şam  İslam  Devleti)  mensupları  
tarafındanTürkiye’nin  Musul  Başkonsolosluğu  kuşatılıp,  aralarında  Başkonsolos  Öztürk  YILMAZ’ın  da  
bulunduğu 46’sı Türk 49 konsolosluk görevlisi rehin alınarak bilinmeyen bir yere götürülmüş olup, 20 Eylül  
2014 günü Ülkemiz güvenlik güçlerincekurtarılmışlardır.

 4-) 06.01.2015 tarihinde Sultanahmet Turizm Şube Müdürlüğü’ne yönelik olarak yapılan, el  
bombalı  saldırı  olayı  sonucunda  2  polis  memuru  yaralanmış  1  polis  memuru  şehit  olmuştur.  Yapılan  
çalışmalar sonucu olay yerinde ölen saldırgan Diana RAMAZANOVA ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 9  
şahıs yakalanmıştır. Diana RAMAZANOVA’nın eşinin çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğutespit edilmiştir.

 5-)  01.01.2015  tarihinde  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı’na  bağlı  olarak  Kilis  sınır  
bölgesinde  görev  yapan  1  askeri  personel  (Astsubay),  sınırda  yaşanan  bir  takibin  devamında  Suriye  
topraklarına geçmesinin ardından DEAŞ mensuplarınca kaçırılmış, ülkemiz yetkililerinin çalışmaları sonucu  
kaçırılmasından 4 gün sonra Suriye sınırımızda bulunan bir karakolda ülkemize teslim edilmiştir.

 6-) 17.05.2015 tarihinde saat 10.00 sıralarında Adana HDP İl binası alt katında bulunan  
Seyhan  HDP İlçe  Başkanlığı  içerisinde  patlama  meydana  gelmiştir.  Patlamada  toplantı  halindeki  İlçe  
Başkanının da aralarında bulunduğu 4 şahıs yaralanmıştır.Eş zamanlı olarak Mersin HDP İl binası teras  
katında bir patlama meydana gelmiştir. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir.

 Olayı gerçekleştiren şahsın tespit edilmesine yönelik çalışmalarda şüpheli belirlenmiş ve  
Savaş YILDIZ ( T.C: 13495342012) olduğu tespit edilmiştir, adı geçenin yakalanması mümkün olmamıştır.

 7-) 05.06.2015  tarihinde  HDP’nin  Diyarbakır’da  gerçekleştirdiği  miting  esnasında  
meydana  gelen  patlama  olayında,  (4)  vatandaşımız  hayatını  kaybetmiş,  (8)  güvenlik  görevlisi  ve  (279)  
vatandaşımız yaralanmıştır.  Yapılan çalışmalarda olayı  gerçekleştirdiği  tespit  edilen,  Adıyaman Emniyet  
Müdürlüğünce 15.10.2014 tarihinden itibaren çatışma bölgelerine gidebileceği şüphesiyle “Terör Nitelikli  
Kayıp  Şahıs”  olarak aranan  Orhan  GÖNDER  isimli  şahıs  yakalanmış,  10.06.2015  günü  sevk  edildiği  
Diyarbakır adli makamlarınca tutuklanmıştır.

 8-) 01.09.2015 tarihinde Kilis Merkez Yavuzlu Beldesi (Jandarma bölgesi) sınır hattından  
Suriye tarafına geçmeye çalışan bir şahsa müdahale eden askeri  personele sınırın karşı tarafından ateş  
açılması sonucu Yusuf BEYLEM isimli askeri personelin şehit olduğu, diğer askeri personelin ise Suriye’ye  
kaçırıldığı bilgisi alınmıştır.

 Kilis  Emniyet  Müdürlüğü’nce  adli  takibi  yapılan  Suriye  uyruklu  İsa  İSA isimli  şahsın  
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kullanmış olduğu GSM hattıyla yapmış olduğu bir görüşmede; sınırı geçerken Ebubekir (K) İlhami BALI’nın  
ateş ederek bir askeri personeli  şehit  ettiğini,  diğerini ise yanında götürdüğünü, kendisinin de Suriye’de  
bulunduğunu beyan ettiği tespit edilmiştir.

 9-)  26.10.2015 tarihinde Diyarbakır’da Çatışma bölgeleri  ile  irtibatlı  gruplara yapılan  
planlı operasyonda, güvenlik güçlerimize bombalı ve silahlı  saldırıda bulunulmuş, 2 Polis memuru şehit  
olmuş, 5 Polis memuru yaralanmıştır. Çıkan çatışmada (7) DEAŞ militanı etkisiz hale getirilmiş, (17) şahıs  
yakalanmış, 9 şahıs tutuklanmıştır.

 10-)  DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarda; 30.10.2015 günü saat 13.30 sıralarında  
Gaziantep’te  21  FN  027  plaka  sayılı  aracın  içerisinde  iki  şahsın  bulunduğu  görülmüş,  dur  ihtarında  
bulunulmuş araç durmayarak kaçmaya çalışmış kısa süreli kovalama neticesinde araç durdurulmuş, aracın  
arka koltuğunda oturan şahıs araçtan inerek görevlilerimize el bombası atmak istemiş, yapılan müdahale ile  
bomba  patlamadan  şahıslar  etkisiz  hale  getirilerek  gözaltına  alınmışlardır.  Şahısların  yapılan  kimlik  
kontrollerinde:  Yusuf  CEBAEL  (Gaziantep  13.08.1988  doğumlu)  ve  Abdulkadir  DEMİREL  (Kırıkkale  
Balışeyh 01.01.1994 doğumlu, terör nitelikli kayıp şahıs olarak aranması mevcut) oldukları tespit edilmiştir.
    Şahıslar üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada:
1-) 2 adet el bombası
2-) 1 adet 7,65 mm tabanca, 9 adet 7,65 mm çapında fişek
3-) 1 adet canlı bomba yeleği, 7 kg TNT elde edilmiştir.
        Abdulkadir DEMİREL’in olay yerinde yapılan ilk mülakatında; Eylem talimatının Suriye Rakka’da  
bulunan Ebubekir KOD İlhami BALI tarafından “31.10.2015 tarihine kadar İstanbul HDP’ye canlı bomba  
eylemi yap, seni sınırda arkadaşlarımız karşılayacak” şeklinde talimatın verildiğini, bugün sınırda birlikte  
yakalandığı şahsın kendisini karşıladığını ve eylem için İstanbul’a gittiklerini beyan etmiştir.

 11-) 30.12.2015 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce ülkemize yönelik sansasyonel  
eylem arayışında olduğu değerlendirilen  şahıslara  yönelik  olarak  yapılan  operasyon kapsamında Musa  
CANÖZ ve Adnan YILDIRIM yakalanarak gözaltına alınmış, ikamette yapılan aramada kullanıma hazır 1  
adet  canlı  bomba  yeleği  ve  içerisinde  bomba  düzeneği  bulunan  sırt  çantası  ile  patlayıcı  yapımında  
kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir.

 12-) 12.01.2016 günü İstanbul ili Fatih İlçesi Sultanahmet Meydanında Alman Turistlerin  
olduğu  bölgede  05.09.1988  doğumlu  Abdullatif-Brijid  oğlu  Suriye  vatandaşı  Nabil  FADLI  isimli  şahıs  
tarafından  canlı  bomba  eylemi  gerçekleştirilmiştir.  Patlamada  16  kişi  yaralanmış,  10  kişi  hayatını  
kaybetmiştir.

 13-)  19.03.2016  günü  İstanbul  ili  Beyoğlu  ilçesi  İstiklal  Caddesi  üzerinde  bulunan  
Yunanistan Konsolosluğu önünde patlama meydana gelmiş, meydana gelen patlamada 43 kişi yaralanmış,  
canlı bomba eylemini gerçekleştiren Mehmet ÖZTÜRK’(T.C:35995443068) de dahil olmak üzere toplam 5  
kişi hayatını kaybetmiştir.

 14-) 20/07/2015 tarihinde Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde canlı bomba eylemcisi Abdurrahman  
Alagöz tarafından gerçekleştirilen ve 34 kişinin ölümüne, 69 kişinin yaralanmasına neden olan eylemi de  
davamızın konusunu oluşturan 10/10/2015 tarihinde meydana gelenAnkara Tren Gar'ı patlamasını organize  
eden ve polisle çatışarak intihar edenYunus Durmaz ve arkadaşları tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü  
adına gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır,

 15-)  01/05/2016 tarihinde saat 09:20 sıralarında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü A girişi  
önünde bomba yüklü araç ile gerçekleştirilen eylemde 27'si polis olmak üzere 34 kişinin yaralandığı, 3 polis  
memurunun şehit  olduğu eylemi, DAEŞ Silahlı  Terör Örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.  
Örgüt yönetici ve üyeleri hakkında Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı  
eylemlerle ilgili soruşturma ve yargılamalar devam etmektedir.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunıf nun 1. maddesinde:
"Terör;  cebir  ve  şiddet  kullanarak;  baskı,  korkutma,  yıldırma,  sindirme  veya  tehdit 

yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, 
ekonomik düzeni-değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 
Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya 
yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini,  
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kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından 
girişilecekler türlü suç teşkil eden eylemlerdir." şeklinde tanımlanmıştır.

Yine aynı kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasında,
"Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleri 

ile  1.  maddede  belirtilen  amaçlara  yönelik  olarak  suç  işlemek  üzere,  terör  örgütü  kuranlar, 
yönetenler  ile  bu  örgüte  üye  olanlar  Türk  ceza  Kanununun  314.  maddesi  hükümlerine  göre 
cezalandırılır.  Örgütün  faaliyetini  düzenleyenlerde  örgütün  yöneticisi  olarak  cezalandırılır.  " 
şeklinde yapılan düzenleme ile de terör örgütü kuran, yöneten ve üye olanlara ilişkin yaptırımlar ön 
görülmüştür. Dolayısıyla kanunun 7. maddesinde yer alan "terör örgütü" kurma, yönetme ve üye 
olma suçlarının emir/yasak kuralını 1. maddede yapılan terör tanımı oluşturmaktadır. 

Terör örgütlerinin bu hedef ve amaçlara ulaşabilmek için kullandıkları yol ve yöntemler ise 
terörizmdir.

  Bu söylenenler ışığında bir yapılanmanın "terör örgütü olarak nitelendirilebilmesi için bir 
arada olması gerekli olan, özellikler şunlardır:

1- Yapılanmanın;
a)-Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi,  hukuki,sosyal, laik, ekonomik 

düzeni değiştirmek,
b) Devletin ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak,
c) Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek,
d) Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek,
e) Temel hak ve hürriyetleri yok etmek,
f) Devletiniçvedış güvenliğini,  kamu düzenini veya genel sağlığıbozmak, Amaçlarından 

biri veya bir kaçına sahip olması gereklidir, 
2.Mevzuatımızda "terör suçları" örgütlü olarak işlenebilecek suçlar niteliğinde 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunun 220. Maddesi gereğince bu yapılanmanın üye sayısının en az üç kişi olması 
gereklidir, 

3.  Yapılanmanın  yukarıda  sayılan  amaçlara  ulaşabilmek  için  mutlaka  cebir  ve  şiddet 
kullanması gerekir.

Netice ve Kanaat
IŞID'in  Kamuoyuna,  "Halifeliğin  ilanıyla  tüm  Müslümanların  üzerine  Halife  İbrahim 

(Allah onu korusun) biat etmek ve kendisini desteklemek vacip olmuştur. Aynı şekilde (devletin) 
otoritesinin uzandığı ve askerlerinin ulaştığı tüm emirliklerin, cemaatlerin, eyaletlerin ve örgütlerin 
de  meşruluğu  ortadan  kalkar" şeklinde  yapmış  oldukları  açıklamalardan  da  anlaşılacağı  üzere; 
Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerin IŞİD' in hedefi olduğu anlaşılmaktadır. IŞİD' in halen Irak ve 
Suriye topraklarının bir bölümünde hakimiyet kurduğu, kendi stratejileri ileri doğrultusunda hedef 
belirleyerek  ilerlemesini  sürdürdüğü,  bulunduğu  alanlarda  otoritesini  sağlamlaştırdıktan  sonra 
çevresinde  bulunan  diğer  ülkeleri  hedef  alarak  saldırılar  gerçekleştirebileceği,  bu  bağlamda; 
Anayasada belirtildiği şekilde Laik, Sosyal ve Hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, IŞID'in 
bölgedeki temel hedeflerinden birisi olduğu bir gerçektir.   

Bilindiği gibi diplomatik misyonlar; Konsolosluk ilişkileri hakkındaki Viyana Sözleşmesi ( 
Resmi  Gazete:  27  Eylül  1975)  çerçevesinde,  uluslararası  koruma  altına  alınan  yerlerdir.  Bu 
bağlamda; Musul Başkonsolosu Öztürk YILMAZ'ın ve diğer konsolosluk görevlilerinin de olduğu 
49 kişinin (46'sı Türk) kaçırılarak rehin tutulması eylemi, Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde 
değerlendirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti' ne karşı yapılmış eylem niteliğinde olduğu;

IŞİD'in;  Birleşmiş  Milletler  Güvenlik  Kurulunun;  terör  örgütü  niteliği  taşıdığıyla  ilgili 
kararları da ele alındığında;

DEAŞ(IŞİD)'e ilişkin;Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/44 esas- 2014/70 karar  
sayılı  dosyasında  yargılanan  sanık  hakkında  silahlı  terör  örgütü  olan  IŞİD'e  üyelikten  ceza  
verilmiş,  bu  kararın  temyiz  edilmesi  üzerine  dosya  Yargıtay'a  gönderilmiş,  
temyizincelemesindeYargıtay  16.Ceza  Dairesi15.07.2015  tarih,2015/3515  esas,2015/2323  karar  
sayılı içtihadında, IŞİD'in silahlı terör örgütü olduğu kabul etmiştir.
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Niğde  1.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  15.06.2016  t  ve  2014/383  E.  2016/426  K.  Sayılı  
mahkeme kararının onanmasına ilişkin Yargıtay 16. C.D. Nin 2017/3354 E. ,2018/601 K. Sayılı  
ve 07.03.2018 tarihli kararında DEAŞ(IŞİD) silahlı terör örgütü üyelerinin eylemlerinin Türkiye  
Cumhuriyeti Anayasasını cebir ve şiddet kullanarak değiştirme amacına yönelik olarak vahamet  
arz eden , amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik  
bütünlüğe göre amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu kabul edilmiştir. 

Dini istismar ederek, sözde dini kuralları esas alan devlet kurmaya yönelik ideolojik bir 
hedefinin  olması,  lider  ve  yönetici  kadroları  kaynağı  belirsiz  yüksek  miktarda  maddi  imkanlar 
içindeyken, görünürdeki örgütsel hedefe ulaşmada kullanabileceği toplumların genelde fakir ihtiyaç 
sahibi ve dini bilgi ve inanç yönünden yetersiz ve donanımsız kitlelerinden sınırlı maddi menfaat 
karşılığı  militan  devşiren  birden  çok  silahlı  ve  örgütlü  elemanın  olması,  ayrıca  bu  hedeflerini 
gerçekleştirirken  silahlı  şiddet  eylemlerine  başvurması  fakir  insanların  dini  duygularını  istismar 
etmek suretiyle İslam dinini özünden saptırarak sadece müslüman ülke ve toplumlarınave masum 
insanlarına yönelik sapkın cihat anlayışlarının İslam'ın özüne ve değerlerine aykırı olup vahşi ve 
acımasızca evrensel insani değerleri hiçe sayan ve sadece dünya üzerindeki emperyalist güçlerin 
siyasi çıkarlarına hizmet eden sözde ideolojilerinin sadece çıkarcı ve terör unsurları içerdiği de göz 
önüne alındığında, DEAŞ (IŞİD) örgütünün Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bir terör örgütü" 
yapılanması olduğu kabul etmek gerekmektedir.

B-DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SANIKLARIN EYLEMLERİ

1-ESİN ALTINTUĞ (DURGUN)
Sanığın dava konusu Ankara Tren Garı önünde meydana gelen terör saldırısı eyleminde canlı 

bomba eylemcilerini 34 DM 8574 plakalı araç ile Ankara’ya getiren H.İbrahim Durgun’un suç tarihi 
itibariyle  eşi  olduğu,  örgüt  üyeleri  Resul  Demir,  Yakup  Karaoğlu,  Halil  İbrahim Alçay,  Metin 
Akaltın,Deniz Duman ve Cuma Dabanıyastıile olay öncesi ve sonrasında eşiyle birlikte irtibat ve 
ilişki içinde olduğu, üzerinde yakalanan kingston marka flash bellekte diğer örgüt üyelerinin kimlik 
ve fotoğraflarının, DEAŞ örgütünün sözde simgesine ait fotoğrafların tespit edildiği, eşi ile birlikte 
Suriye’ye  kaçma  planları  yaptığı,  eşiyle  birlikte  Metin  ve  Yakup’un  evinde  saklandıkları,  olay 
sonrası  İ.Halil  Durgun’un talimatıyla araç satımı yaptığı,  soruşturma ve mahkeme aşamasındaki 
ifadeleri ile Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinde vermiş olduğu ifadelerinin çelişkili ve örgüt 
faaliyetlerini gizleme ve perdelemeye yönelik olduğu, dolayısıyla dava konusu olay ve sonrasında 
sanık eşi  ile birlikte  hareket  eden ve diğer örgüt üyesi  sanıklarla irtibat  ve ilişkisi  tespit  edilen 
sanığın  DEAŞ  Silahlı  Terör  Örgütüne  sadakat  duygusu  ile  örgüt  disiplini  içinde  süreklilik  arz 
edecek şekilde ve hiyerarşik yapıya dahil olmak suretiyle üye olduğu, İ.Halil Durgun’un intihar 
eylemi sonucu öldüğü evde yapılan aramada ele geçirilen silah, patlayıcı, mermi gibi malzemelerin 
İ.Halil  Durgun,  Metin  Akaltın  ve  Burak  Ormanoğlu  tarafından  birlikte  temin  edilip,  taşınıp, 
saklandığı,  sanığın  söz  konusu malzemelerin  bulundurulması,  taşınması  saklanmasında  konumu 
gereği aktif rol aldığı, mal edinme ya da kullanma kastıyla hareket ettiğine, dolayısıyla 6136 Sayılı 
Yasaya Muhalefet ve Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma suçlarını işlediği ya da iştirak ettiğine 
dair mahkumiyetine yeterli kesin delil elde edilemediği,

2-HATİCE AKALTIN
DEAŞ (IŞİD) silahlı terö örgütü içinde Kasap Bedo lakaplı Metin Akaltın’ın karısı olduğu, 

örgütsel  eğitim  aldığı,  Suriye’ye  giriş  çıkış  yaptığı  (Esin  Durgun’un  beyanı),  Halil  İbrahim 
Durgun’un polisle çatışıp intihar ettiği evde yakalandığı, evlerinde Halil İbrahim Durgun ve eşi ile 
örgüt  eylemlerinde  kullanılacak  patlayıcı  madde,  nitelik  bakımından  vehamet  arzeden  silah  ve 
bomba  yapımında  kullanılan  malzemelerin  muhafazasında  rolü  olduğu,  kullandığı  telefonlar, 
sanıklarla ilişkisi ve irtibatı, ikamet adresleri hususlarında yalan ve çelişkili beyanlarda bulunduğu, 
0 506 346 34 76 nolu telefonu kullandığı ve telefon üzerindeki SMS’lere göre örgütten aylık aldığı, 
dava konusu eylem sonrası eşiyle birlikte ev değiştirdikleri, telefon kullanmadığını savunansanığın, 
dijital  materyallere  ilişkin  bilirkişi  raporunda eşi  Metin  Akaltın  ile  karşılıklı  mesajlarının  tespit 

4. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/232 Esas Hakkında Mütalaa Sayfa: 30



edildiği, dolayısıyla sanığın DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne sadakat duygusu ile örgüt disiplini içinde 
süreklilik arzeden şekilde ve hiyerarşik yapıya dahil olmak suretiyle üye olduğu, İ.Halil Durgun’un 
intihar  eylemi  sonucu  öldüğü  evde  yapılan  aramada  ele  geçirilen  silah,  patlayıcı,  mermi  gibi 
malzemelerin İ.Halil Durgun, Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu tarafından birlikte temin edilip, 
taşınıp,  saklandığı,  sanığın  söz  konusu  malzemelerin  bulundurulması,  taşınması  saklanmasında 
konumu  gereği  aktif  rol  aldığı  mal  edinme  ya  da  sahiplenme  kastıyla  hareket  ettiğine 
dolayısıyla6136  Sayılı  Yasaya  Muhalefet  ve  Tehlikeli  Maddeleri  İzinsiz  Bulundurma  suçlarını 
işlediği ya da iştirak ettiğine dair mahkumiyetine yeterli kesin delil elde edilemediği,

3-YAKUP YILDIRIM
Sanığın DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Gaziantep yapılanması yöneticileri olan Halil İbrahim 

Durgun ve Yunus Durmaz’ın emrinde çalıştığı, bu şahıslarla irtibat ve ilişki içinde olduğu, sanık 
Hakan  Şahin’in  yakın  arkadaşı  olduğu,  sanığın  kardeşi  İshak  Yıldırım’ın  “Hakan  Şahin  Işid’i  
överdi, beni de etkilemeye çalıştı, kardeşim Yakup’u Işid konusunda etkilediğini biliyorum, kardeşim 
Hakan’la sürekli görüşüyordu” şeklindeki beyanı, sanığın, kardeşine “Hakan Ankara’da kendini  
patlattı” şeklindeki  beyanının  olduğu,  HTS raporları  içeriğine  göre  yabancı  uyruklu  kişi  adına 
kayıtlı 0 537 373 29 87 numaralı hattı kullandığı, Hakan Şahin, Hüseyin Tunç ve İlhami Balı ile  
başka dava dosyalarında yargılanan ve ifadesinde tanımadığını beyan ettiği Bayram Yüceel isimli 
sanıkla telefon görüşme kayıtlarının olduğu, sanığın adli kolluk ve Cumhuriyet Savcılığında müdafi 
huzurunda alınan ifadelerinde Hakan Şahin’in, 8 yıllık arkadaşı olduğunu, Işid üyesi olduğunu ve 
kendisinin  de  örgüte  katılmasını  istediğini,  Yakup  Şahin’in  Işid  sempatizanları  ile  toplantılar 
yaptığını, Hakan’ın Ankara’ya gittiğinden ve ne zaman döneceğinden haberinin olduğunu ve örgüt 
üyeleri hakkında birtakım beyanlarda bulunmasına rağmen yargılama aşamasında ifadelerini inkar 
ettiği örgüt ve üyelerini korumaya yönelik ifadelerde bulunduğu, sanığın DEAŞ (IŞİD) Silahlı Terör 
Örgütüne Üye olmak suçundan cezalandırılması gerektiği,

4-SUPHİ ALPFİDAN
Sanığın DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içinde Suphi kod adını kullandığı, dava konusu terör 

saldırısında  kullanılan  27  AVH  70  plaka  sayılı  araçta  parmak  izinin  tespit  edildiği,  Yunus 
Durmaz’dan ele geçirilen "GİDECEKLER.xlsx isimli excel, Yeni Microsoft Excel çalışma sayfası  
[1801].xlsx" isimli  belge,  "3884.xlsx" isimli  belge  içeriklerine  göre  örgüt  yöneticisi  Yunus 
Durmaz’dan değişik tarihlerde 3 kez toplamda 1010 USD düzenli olarak örgütsel faaliyetler için 
maaş aldığına ilişkin bilgilerin yer aldığı, Yunus Durmaz’ın kullandığı Gaziantep Larimar sitesinde 
bulunan evde poşet  üzerinde  parmak izi  tespit  edildiği,  dava  konusu olaydan sonra yurt  dışına 
kaçtığı,  04/03/2016  tarihinde  Antalya’da  yakalandığı,  aşamalardaki  savunmalarında  emlakçılık 
yapması nedeniyle sanıklardan Yakup Karaoğlu aracılığıyla Yunus Durmaz, İbrahim Halil Durgun, 
Resul Demir, Halil İbrahim Alçay ile tanıştığını, araç alım satımı, ev kiralanması gibi sebeplerle bu 
şahıslarla görüştüğünü, Halil İbrahim Durgun’un olayda kullanılan 27 AVH 70 plaka sayılı citroen 
marka araçla birkaç kez yanına geldiğini, kendisine birkaç yerde daire gösterdiğini, sanığı gri renkli  
Ford Focus marka bir araçla da gördüğünü, dava konusu terör saldırısından haberi olmadığını beyan 
ettiği, sanığın HTS kayıtlarında örgüt üyesi sanıklar Nihat Ürkmez, Yakup Karaoğlu, Resul Demir, 
Halil İbrahim Alçay, başka dava dosyalarında yargılanan DEAŞ terör örgütü üyeleri ile karşılıklı 
görüşme kayıtlarının belirlendiği, 

Dolayısıyla  örgüt  yöneticisinden maaş  alan,  emlakçı  görüntüsü  altında  örgüt  yönetici  ve 
üyeleri ile olay ve yakalama tarihine kadar sıkı irtibat ve ilişkisi olan, örgüte hücre evi ve depo 
temininde Yakup Karaoğlu ile birlikte lojistik destek veren,  her ne kadar örgüt hakkında kolluk 
polislerine  bilgi  verdiğini  beyan  etmişse  de  tanık  beyanı  ve  Emniyet  Müdürlüğünün  cevabi 
yazılarına  göreiddiasının  ispatlanamadığı,  keza  sanığın  dava  konusu  olaydan  sonra  olayı 
gerçekleştiren sanık ve diğer örgüt üyeleriyle ilişkisinin yoğunluğundan korkup kaçak yollardan 
yurtdışına  kaçtığı  ve  yurda  dönüşünde  hakkında  çokarılan  yakalama  emrine  istinaden 
yakalandığı, ,sanığın DEAŞ (IŞİD) Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan cezalandırılması 
gerektiği,

5-YAKUP KARAOĞLU
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Sanığın dava konusu terör saldırısından sonra Halil İbrahim Durgun ve Yunus Durmaz ile 
irtibatlı olduğunun anlaşılması üzerine 17/10/2015 tarihinde yakalanarak gözaltına alınıp savunması 
alınıp serbest bırakıldığı ancak sanıktan ele geçirilen dijital  materyallerden elde edilen belge ve 
fotoğraflar  ve yeni  deliller  ortaya çıktıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine istinaden 
yakalanak tutuklandığı, 0 533 379 79 06 numaralı telefonu kullandığı, sanığın evinde ele geçirilen 
dijital materyallerin incelenmesinde “Silinenler 4:1002490 isimli belge içinde DEAŞ silahlı terör 
örgütüne  ilişkin  bayrak,  Varolanlar-Jpeg  195  ve  197  numaralı  belge  içinde  sünnet  düğünü  ve 
konvoy  görüntülerininolduğu,  araç  önünde  örgütün  simge  bayrağının  yer  aldığı,  ayrıca 
harddisklerde Erman Ekici, Talha Güneş, Hacı Ali Durmaz, Yakup Şahin, Resul Demir ile birlikte 
piknik  fotoğraflarının  tespit  edildiği,  sanığın  bir  kısmını  tanımadığını  ve  tesadüfen  görüşüp 
tanıştığını beyan ettiği, sanıkların bir kısma ile Elazığ 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/346 esas 
sayılı dava dosyası içinde tespit edilen dijitallerde Elazağı İlinde de fotoğraflarının tespit edildiği 
düğün videosunun bulunduğu, fiziki takip tutanağında fotoğraflarının bulunduğu, 

Gaziantep 8.Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/27 esas sayılı dosyası kapsamında tanıklar Ş.K 
ve Ş.Y’nin ifadelerinde “Yakup Karaoğlu ve Resul Demir’in 8 ay önce gelip 2 tane depoyu 75 TL 
karşılığında kiraladıklarını, kira ödenmeyince depoya batıklarında 2 tane çeyiz sandığı içinde kablo 
ve plastik ambalajlar gördükleri, Yakup’a söylediklerinde aldırırım, şeklinde sanığın örgüte depo 
kiralayıp temin ettiğine ilişkin ifadelerinin bulunduğu, 

Sanığın örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen Genç Ensar ve Genç Muhavitler 
Derneğine devam edip burada toplantılara katılıp eğitim aldığı, sanık Halil İbrahim Alçay’a olaydan 
sonra 13 Ekim tarihinde Halil İbrahim Durgun’un yanına gittiğinden Yakup Karaoğlu’nu da orada 
gördüm  demesine  rağmen  sanığın  17/10/2016  tarihli  ifadesinde  bu  bilgiyi  sakladığı,  HTS 
kayıtlarına göre Resul Demir,  Erman Ekici ve Suphi Alpfidan ile iletişim içinde olduğu, ayrıca 
sanığın  başka  dava  dosyalarına  yargılanan  DEAŞ  (Işid)  terör  örgütü  üyeleri  ile  (İdris  Kaya, 
Muhammet Ali Bulanık, Tülay Bulanık, Yunus Arıcı, İdris Kaya, Gökhan Öztürk, Vedat Köseer, 
Osman Küşneci ve yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM numaraları) iletişim kayıtlarını tespit 
edildiği,  Gaziantep  2.Ağır  Ceza  Mahkemesi’nin  2015/460  esas  sayılı  dosyasında  gizli  tanık 
Piramid’in “örgütte  emlakçı  Yakup olarak bilinir,  DEAŞ örgütü güdümündeki  derneklere finans 
sağlar, mülteci, muhacir örgüt üyelerine evini açar,Nusret Yılmaz grubundandır, bu gruba maddi 
yardımda  bulunur”  şeklindeki  ifade  ve  teşhis  tutanağının  dosya  içinde  olduğu,  aşamalardaki 
ifadelerinde örgüt  elemanları  ve ilişkisi  konusundaki  tutarsız  ve Esin Altıntuğ,  Resul  Demir  ve 
İbrahim  Halil  Alçay  ifadeleri  ile  çelişen  suçtan  kurtulmaya  yönelik  savunmaları  birlikte 
değerlendirildiğinde, 

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yönetici ve üyeleriyle suç tarihine kadar yoğun irtibat ve ilişki 
içinde olan sanığın, Suriye-Türkiye sınırından örgüt üyelerinin her iki tarafa geçişlerinde, örgüte 
depo ve hücre evi temininde, örgütle irtibatlı derneklerin finansmanı ve faaliyetlerinde etkin rol 
aldığ,ı örgüt üyelerinin saklanması ve kaçmasına yardım ettiği, dava konusu intihar saldırısısanığı 
ölen  Halil  İbrahim Durgun’un olaydan sonra Suriye’ye  kaçırılması  için  girişimlerde  bulunduğu 
(Sanık  Esin  Durgun  anlatımı),  örgüt  üyeleri  ve  ailelerine  bakım  ve  iaşesinin  sağlanması  için 
çalışmalar  yaptığı,  sanığın  DEAŞ  (IŞİD)  Silahlı  Terör  Örgütüne  Üye  olmak  suçundan 
cezalandırılması gerektiği,

6-MEHMEDİN BARAÇ
Sanığın DEAŞ Silahlı  Terör  Örgütü içinde ÖMER HATTAB kod adını  kullandığı,  sanık 

hakkında Bİngöl Cumhuriyet Başsavcılığınca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yapılan 
soruşturmanın  bu  dosya  ile  soruşturma  aşamasında  birleştirildiği,  sanığın  Bingöl'de  ki  evinde 
yapılan aramada örgütün sözde simge bayrağının ele geçirildiği,  sanığın terör örgütü üyeleri  ile 
irtibat  ve  ilişkisine  ilişkin  telefon  görüşme kayıtlarının  olduğu,Yunus  Durmaz'dan  ele  geçirilen 
digital belgelerin incelenmesinde; 2685.docx isimli belgenin sanık tarafından ÖMER HATTAB kod 
adı kullanılarak Irak Şam İslam Devleti makamına diye hitap edilerek, örgütsel faaliyet kapsamında 
çatışma bölgelerine gideceklere her  türlü yardımı yaptığı,  Ebu Bera (Abdülmubtalip  Demir)  ile 
tanıştığını,  elinde  bilgisayarda  yer  alan  bilgileri  istenmesi  halinde  ulaştırabileceğini  beyan  eder 
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şeklinde mektup olduğunun belirlendiği, sanık savunmalarında her ne kadar mektubun kendisine ait 
olmadığını iddia etmiş ise de, çevresinde ÖMER HATTAB olarak tanındığını ve mektup içerisinde 
geçen  olayları  doğruladığı,  üç  kez  Suriye'ye  çatışma  bölgelerine  sözde  kardeşini  aramak  için 
gittiğini kabul ettiği, sanığın telefonunda yapılan incelemeye ilişkin bilirkişi raporunda IŞİD'e ait 
çok  sayıda  dökümanın  yanı  sıra  nerede  çekildiği  belli  olmayan  örgütün  kafa  kesme  ve  infaz 
görüntülerinin tespit edildiği, örgüt ile irtibat ve iltisaklı derneklerde görev aldığı, sanığın üç ayrı 
telefon hattından örgüt üyeleri ile ve tespit edilemeyen yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı hatlarla 
görüşme kayıtlarının tespit  edildiği,  sanığın duruşmalar  boyunca müşteki  ve vekillerine yönelik 
saldırgan tavır  takındığı,  sanığın DEAŞ Silahlı  Terör Örgütü üyesi olduğu, her ne kadar Bingöl 
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararı ile bırakıldıktan 
sonra dava konusu olayla ilgili yürütülen soruşturma da örgüt üyesi olduğuna ilişkin deliller tespit 
edilmesi üzerine 06/04/2016 tarihinde yakalanmışsa da,  digital  belgelerde ele geçirilen fotoğraf, 
mektup ve diğer belgelerin tarih, yer ve zamanının kesin şekilde belirlenememiş olması, adli kontrol 
kararı ile bırakıldıktan sonra dava konusu soruşturma kapsamında tutuklandığı zaman dilimi içinde 
örgütsel eylem ve faaliyetinin tespit  edilememesi nedeniyle temadi eden örgüt üyeliği suçundan 
şekli olarak hukuki kesinti varsa da fiili eylem yönünden ilk temadi kesilditten sonra yeni bir tespit 
olmaması nedeniyle sanığın lehe yorumla DEAŞ(IŞİD) Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan bir 
kez cezalandırılabileceği,

7-NİHAT ÜRKMEZ
Dosya içinde bulunan digital materyallerin incelenmesi ve sanık görüntü ve fotoğraflarının 

teşhisine ilişkin rapor içeriğine göre sanığın DEAŞ kampında Halil  İbrahim Durgun ve Osman 
Kızılbent ile uzun namlulu silahlı  olarak çekilmiş fotoğraflarının olduğu, akrabalarının da örgüt 
üyesi olduğu, sanığın yargılandığı Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/346 esas sayılı dava 
dosyasında  Talha  Güneş  ve  Ahmet  Güneş  ile  ve  yabancı  kişiler  adına  kayıtlı  hatlarla  görüşme 
kayıtlarının ve teknik izlemeye ilişkin fiziki takip tutanaklarının bulunduğu, bu kapsamda İletişim 
Tespit ve Değerlendirme Tutanağı ve Görüntü İzleme ve Tespit Tutanağından anlaşılacağı üzere, 
Suriye ülkesindeki El Kaide terör örgütü ile bağlantılı gruplar içerisinde faaliyet göstermek amacı 
ile  Suriye  ülkesine  giden  Kürşat  Akçiçek  ve  Hüseyin  KAYA hakkında  yapılan  görüşmelerde; 
19.12.2013 günü saat 10:16 da Nihat ÜRKMEZ ile Gaziantep ilinde bulunan Hasan isimli şahsın 
yaptığı telefon görüşmesinde Nihat'ın,Hasan a Suriye ülkesindeki çatışma bölgesini kastederek o 
bölgeleri  gezip  gezmediğini  sorduğu  soruşturma  şüphelilerinden  Hüseyin  Kayanın  da  orada 
olduğunu Hasan’ın, Nihat a senin yerine mi gitti diye sorusu üzerine benim yerime değil D harfini 
söyleyeyim anlarsın dediği ancak Hüseyin Kaya yı kastederek kendisinden yaklaşık bir aydır haber 
alamadıklarını  Elazığ  ilinden  Hüseyin  Kaya  ve  Kürşat  Akçiçek  in  bölgede  olduğunu  Hasan'ın 
abisinin bu şahıslardan haberinin olduğunu abisinin bir  haber alması halinde kendisini haberdar 
etmesini istediği tespit edilmiş böylece telefon görüşmelerinde örgüt faaliyetlerini gizlemek istediği 
ve ayrıcaSuriye ülkesindeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu, aynı görüşme tutanağında Hasanın 
evlenmeye niyeti olduğunu ancak çatışma bölgesine gideceğini ölmeden dönebilirse evleneceğini 
ifade etmesi üzerine Nihat'ın huriler seni beklerken sen bu dünyadaki hurilerin peşine takılmışsın 
dediği böylece Hasan adlı şahsınmuhafazakar duygularını istismar etmek suretiyle Irak ve Suriye 
ülkesinde  meydana  gelen  olayları  ajite  etmek  suretiyle  çatışma  bölgesine  elaman  temin  etmek 
amacıyla faaliyetlerde bulunduğu, 28/12/2013 günü saat 10:16 da Nihat ÜRKMEZ ile Hasan isimli 
şahsın yaptığı telefon görüşmesinde Nihat'ın Elazığ ilinden kendi gruplarından Suriye deki çatışma 
bölgesine giden iki kişinin olduğunu başka şehirlerden de gidenler olduğunu Elazığ ilinden giden 
şahısların  yaklaşık  kırk  beş  gündür aileleri  ile  görüşmediklerini  ailelerin  kendisini  sıkıştırdığını 
Antep ilinde yeni bir dernek açan Ahmet isimli şahısla bağlantıya geçmesini istediği Ahmet(Ahmet 
GÜNEŞ)  isimli  şahsın  Suriye'deki  çatışma  bölgesine  ilimizden  giden  şahısları  götürdüğünü 
bildiğini  ve  bu  şahıslardanhaber  alması  durumundakendisini  haberdar  etmesini  istediği  ve  yine 
Elazığ'daki anahtarı kendisinin açtığını Elazığ'daki sorumlunun kendisi olduğunu söylediği tespit 
edilmiş böylece şüphelinin Suriye ülkesindeki çatışma bölgelerine giden şahıslarile irtibat halinde 
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olduğu  kendi  beyanına  göre  de  Elazığ  ilindeki  örgüt  çalışmalarını  kendinin  başlattığını  ve  ilin 
sorumlusunun  kendisi  olduğunu  böylece  muhafazakar  vatandaşların  dini  duygularını  istismar 
ederek  çatışma  bölgesine  ve  ilimizdeki  örgüt  yapılanmasına  eleman  temin  ettiği,  19/04/2016 
tarihinde  dava  konusu  olay  kapsamında  yakalanarak  20/04/2016  tarihinde  tutuklandığı, 
savunmasında geçmiş yıllarda Arapça öğrenmek için ve İHH kapsamında ahçılık yapmak için 3 kez 
Suriye'ye  gittiğini  kabul  ettiği,  sanığın  örgütle  irtibatlı  derneklere  gidip  geldiğinin  belirlendiği, 
DEAŞ  silahlı  terör  örgütü  üyesi  olduğu  anlaşılan  sanık  hakkında  ki  Elazığ  2.  Ağır  Ceza 
Mahkemesinin 2016/346 esas sayılı dava dosyası birleştirilmiş ise de 19/10/2016 tarihli iddianame 
de suç tarihlerinin 2013-2014-2015 olarak gösterildiği, 27/06/2016 tarihli dava konusu iddianame 
ile birleşen dava dosyasında iddianame tarihlerinin farklılığı nedeniyle şekli olarak örgüt üyeliği 
suçu nedeniyle hukuki kesinti varsa da, her iki iddianameninde sanığın yakalanıp tutuklandığı yani 
temadinin  kesildiği  19/04/2016  tarihinden  sonra  düzenlenmesi,  2016/232  esas  sayılı  dava 
dosyasında ki  örgütsel  fotoğrafların  ne zaman çekildiğinin tam olarak tespit  edilmemesi her iki 
soruşturma konusu eylemlerin aynı olması göz önüne alınarak sanığın eylemlerinin tek suç teşkil 
ettiği ve örgüt üyeliği suçundan bir kez cezalandırılması gerektiği, 

8-ABDULHAMİT BOZ
Sanığın  DEAŞ (IŞİD) Silahlı  Terör  Örgütü içinde ABDULHAMİT kod adını  kullandığı, 

örgüt yöneticisi Y.Durmaz'ın emrinde çalıştığı,
Y.Durmaz'dan elde edilen digital  materyallerin incelenmesine ilişkin rapor içeriğine göre 

örgüt içerisindeki şahıslarla düzenli maaş ödemesi yapıldığı, örgüt faaliyetleri için alınan malzeme 
ve  yapılan  giderlerin  tablo  şeklinde  tutulduğu "GİDECEKLER.xlsx  isimli  excel,  Yeni  Microsoft  
Excel  Çalışma  Sayfası  (1801).  Xlsx,  3884.xlsx"  isimli  belge  içeriklerinde  -Abdulhamit  kot 
(Abdulhamit Boz) isimli şahsa 390 dolar - aynı ibare- aynı ibare ifadelerin bulunduğu ve sanığın 
örgüt yöneticisinden örgüt faaliyetleri için düzenli para aldığının belirlendiği, sanık hakkında 2008 
ve 2010 yılları öncesinde ait eylemleri nedeniyle İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/300 
esas sayılı dosyasında El Kaide Terör Örgütü üyesi olmak suçundan açılan davanın Adana 7. Ağır 
Ceza Mahkemesinin 2008/141 esas sayılı  dosyası  ile  birleştirilen dava dosyası  bulunduğu,  aynı 
dosyada  Erman  Ekici'ninde  sanık  olarak  yer  aldığı  örgüt  üyeleri  ile  piknik  ve  sosyal  faaliyet 
görüntülerinin  tespit  edildiği,  sanığın  savunmalarında  üzerine  atılı  suçlamaları  kabul  etmediği, 
örgütsel  ilişkilerini  perdelediği,  Y.Durmaz'dan  parayı  kendisinin  almadığını  iddia  ettiği,  sanığın 
DEAŞ (IŞİD) Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan cezalandırılması gerektiği,

9-BURAK ORMANOĞLU
Sanığın DEAŞ (IŞİD) Silahlı Terör Örgütü içinde ÇETO kod ismini kullandığı, dava konusu 

terör saldırısını planlayıp gerçekleştirenlerden H. İbrahim Durgun'un hücre evi olarak kullandığı 
Gaziantep  ilinde  Alyaz  Sitesindeki  evde  plastik  kutular  üzerinde  parmak  izinin  tespit  edildiği, 
sanığın Gaziantep'te  Metin Akaltın  ile  Suriye'ye  gidip  gelişlerden tanıştığı,  örgüt  evlerinde dini 
dersler aldığı, başka bir örgüt üyesi ile kaldığı, evin boşaltılmasından sonra Metin'le buluşu onun 
evinde kalmaya başladığı, Metin Akaltın'ın evini de Gaziantep Güram Sitesinde birlikte topladıkları 
ve bu evde Halil İbrahim Durgun'u dava konusu terör saldırısı eyleminden sonra sakladıkları, Metin 
ile  birlikte  alışveriş  için  çıktıklarında  polis  tarafından  14/10/2015  günü  saat  19:10  sıralarında 
yakalandıkları, üzerlerinde örgüt evlerinin adreslerinin tespit edilmesi üzerine aynı gün saat 21:30 
sıralarında  polis  tarafından  arama  yapılmak  üzere  gidildiğinde  polislerin  koçbaşı  ile  kapıyı 
açtıklarında H.İbrahim Durgun'un burada polisle çatışmaya girdiği, daha sonra da üzerinde taşıdığı 
patlayıcıyı patlatarak intihar ettiği, polis memurlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı, evde Hatice 
Akaltın ve Esin Altıntuğ (Durgun)'un yakalandığı, olay yerinde yapılan aramalarda "bir adet uzun 
namlulu nitelik itibarıyla vehamet arz eden Kaleşnikof marka silah, Glock ve CR marka iki adet 9  
mm tabanca, Çek Vizör marka bir adet 7,65 tabanca, 7 adet TNT kalıbı, 8 adet bilye ve metal  
parçalar ile güçlendirilmiş TNT kalıbı, bir adet patlamaya hazır 12 kapsüllü canlı bomba yeleği,  
430 adet 9 mm mermi, 3 adet Glock tabanca şarjörü, 1 adet patlamamış el bombası fünyesi, 2 adet  
ateşleme fitili, 150 adet kaleşnikof mermisi, 5 adet şarjör, 7 adet el bombası, 25 adet 7,65 tabanca  

4. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/232 Esas Hakkında Mütalaa Sayfa: 34



mermisi,  2  adet  eyp  patlayıcı  (bir  tanesi  araç  altına  yerleştirilmek üzere  hazırlanmış) bir  adet 
tabanca  şarjörü,  Metin  Akaltın'a  ait  kimlik  belgesi,  kira  kontratının  ele  geçirildiği,  silah  ve 
mermilerin 6136 S.Y kapsamında sağlam ve çalışır vaziyette, patlayıcıların ise TCK 174 maddesi 
kapsamında  tehlikeli  madde  oldukları,  Yunus  Durmaz'dan  ele  geçirilen  digital  materyallerden 
sanıkla  ilgili  belgelerin incelenmesinde bilirkişi  raporunda yer  alan "GİDECEKLER. xlsx  isimli  
excel  belgesi,  3884.xlsx,  333.docx.,  Aha  gene  geldi.  docx.,  El.  Docx,  esedurahman.docx,  Yeni  
Microsoft Office Word Belgesi. (8). DOCX, Yenigelen.docx., " isimli örgüt içindeki yapılanma, örgüt 
üyelerinin görev ve kendilerine verilen paraların anlatıldığı belge içeriklerine göre sanığın örgüt 
yöneticisi  Y.Durmaz'dan  düzenli  maaş  aldığı,  emrinde  çalıştığı,  örgütün  çatışma  bölgelerine 
katılmak züere Suriye'ye gittiği, örgüt adına eylem yapmak için Gaziantep'e döndüğü, İstanbul'da 
tarassut  ve  istihbarat  işlerinde  görevlendirildiği,  polis  ve  askere  karşı  yapılacak  eylemler  için 
hazırlık yaptığının anlaşıldığı, ayrıca sanık Ahmet Güneş'İn Gaziantep'teki evinde yapılan aramada 
ele geçirilen harddisk içinde sanığın DEAŞ Silahlı Terör Örgütü kamplarında çekilen fotoğraflarının 
bulunduğu Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/460 esas sayılı dosyalarında Fatih Alıcı'nın 
sanığı ÇETO kod adıyla tanıdığını, Suriye Telabyad'da gördüğünü, sanığın örgütün asker savaşçısı 
olduğunu, Hacı  Ali  Durmaz'ın  ise sanığı  Suriye'de DEAŞ kamplarında nöbet  değişimi sırasında 
gördüğünü,  Ebu  Usame  kod  adıyla  bildiğini  beyan  ederek  teşhis  ettiklerini  beyan  ettikleri, 
dolayısıyla;

Sadakat duygusu ile örgüt disiplini içinde süreklilik arz edecek şekilde ve hiyerarşik yapıya 
dahil olmak suretiyle DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu, H. İbrahim Durgun'un saklandığı ve 
polisle çatışma sırasında öldüğü evde bulunan örgütsel eylem için hazırlanan tabanca, kaleşnikof 
silah,  şarjör,  TNT  kalıpları,  canlı  bomba  yeleği,  mermiler,  7  adet  el  bombası  ve  patlayıcı 
malzemeleri H.İbrahim Durgun ve Metin Akaltın ile birlikte eve taşıyıp, saklayıp bulundurdukları 
her ne kadar belirtilen malzemelerin H.İbrahim Durgun'a ait olup, valiz içinde onun getirdiğini ve 
haberlerinin olmadığını savunmuşsa da örgütsel ilişki, elde edilen deliller ve olayın oluş şekli göz 
önüne alınarak savunmaya itibar edilmediği,

          Sanığın  6136  S.K.'na  Muhalefet  (Niteliği  itibarı  ile  vahim  silah  ve  mermi  
bulundurmak), TCK  174  maddesi  kapsamında  Örgüt  Faaliyeti  Çerçevesinde  İzinsiz  Tehlikeli 
Madde Bulundurmak Nakletmek Muhafaza Etmek suçlarını işlediği,

10-ERMAN EKİCİ
Sanığın DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içinde "Ebu Talha" kod adını kullandığı, örgüt içinde 

Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Malatya illerinde Suriye'de bulunan İlhami Balı'nın ve ölen örgüt 
yöneticisi Y.Durmaz ile irtibatlı ve ilişki içinde faaliyet yürüttüğü, hakkında açılmış ve yargılaması 
devam eden birçok dava bulunduğu, 

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/460 esas sayılı dava dosyasında;
Hacı Ali Durmaz'ın "...sanığı Suriye'de DEAŞ kampında nöbet değişimi sırasında gördüm.  

Birisi ona Erman diye seslendi...",  gizli tanık Piramit'in "...daha önce El Kaide örgütündeyken  
Afganistan'da savaştı. Ebu Talha kod adını kullanır. Ahrar'ı Şam .... yer aldı, Gaziantep'e gelince  
Nusret Yılmaz ve Yusuf Cebael tarafından örgüte kazandırıldı. Suriye'ye örgüt mensubu göndermek,  
örgüte katılanların ailelerine bakmak, ülke dışında nöbet tutan mücahitlerin eşlerine yardım etmek  
görevlerini  yapar.  Y.Durmaz'ın  silahlı  güçlerindendir,  parayı  çok  sever...", "  Murat  Dayan'ın 
"...sanık  DEAŞ  örgütü  içinde  Talha  kod  adıyla  aktif  faaliyet  yürütür,  Mümbiç'te  yaralı  olarak  
görmüştüm..."

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/128 esas sayılı dava dosyasında;
Fatih Alıcı'nın "...2014 10. ayı sonlarında Erman Ekici'ninde aralarında bulunduğu grupla  

Kilis Elbeyli'den Suriye'ye Telabyad'da bulunan örgüt kampına 20 kişilik grup halinde gittik, Erman  
Ekici'de askeri eğitim veriyordu, 2015 yılında tekrar Suriye'ye gittiğimde tekrar sanıkla karşılaştım.  
2013 yılında Suriye'den Ayşe isimli kişi aracılığıyla gönderilen 10.000 dolar parayı Ebu Talha kod  
adlı Erman Ekici'ye verdim. Erman Ekici Gaziantep'te M.Cengiz Dayan ve Yusuf Cebael ile örgüt  
faaliyetlerini organize eder. Erman depo, araç temininden sorumluydu, araç ve depoların kimin  
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adına alınıp kiralandığını dernekten temin edilen şahıslardan belirlerdi..." şeklinde sanık hakkında 
verilmiş  ifadelerinin  bulunduğu,  sanığın  babasınında  oğlunun  2014  yılında  Suriye'ye  ailesiyle 
gittiğini doğruladığı, dava dosyamızla birleşen Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/337 esas 
sayılı  dosyasında  Yakup  Karaoğlu'ndan  elde  edilen  fotoğraflarda  yer  alan  örgüt  mensuplarıyla 
Elazığ'da  da  görüştüğüne  ilişkin  fotoğraflarının  tespit  edildiği  (fotoğraflardaki  x1  isimli  şahıs),  
fiziki  takip  tutanaklarına  göre  2013  yılında  örgüt  üyesi  A.Güneş  ile  ev  ve  işyeri  ziyaretleri 
yaptıkları,  2014  Aralık  ayında  örgüt  üyeleri  Y.Çobantay,  N.Yılmaz  ile  A.Güneş'in  evinde 
buluştukları ve birlikte taziye çadırına gittikleri,

Gaziantep 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/128 esas sayılı dosyasında ki tape kayıtlarına 
göre 2012 yılından itibaren  Y.Durmaz ile  görüşme kayıtlarının belirlendiği,  yine  2015/460 esas 
sayılı dosya kapsamında Abdülkadir Kızılbent'in sanığı teşhis ederek N.Yılmaz ile birlikte örgütle 
örgütle irtibatlı ve iltisaklı Genç Ensar Derneğinden tanıdığını, derneğe birlikte gelip gittiklerini ve 
Suriye'ye gittiğini duyduğunu beyan ettiği,  sanığın yargılandığıbaşka ddava dosyalarındaki fiziki 
takip  tutanakların  ve  digital  materyallerde  ve  dosyanın  sanıklarından  elde  edilen  digital 
materyallerde örgütle irtibatlı derneklerdeki faaliyetleri, düğün, konvoy, ev ve işyeri ziyaretleri ve 
örgüt  kamplarında  diğer  örgüt  yöneticisi  ve  üyeleriyle  birlikte  çekilmiş  çok sayıda  fotoğraf  ve 
görüntülerinin tespit edildiği,

Sanığın 11/08/2013 tarihinde El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesi üzerine aynı 
tarihte H. isimli şahısla yaptığı görülmede üzüntüsünü ve mücadeleye devam edeceğini belirten şiir 
okuduğu ("...seni Usame şehit görünce dar geldi dünya bedenime...bil ki sürecek bu kutsal dava,  
savaşacağız senin ardından...") (Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/128 tape kayıtları), 
aynı  dosyadaki  fiziki  takip  tutanaklarına  göre  Müslüman  Gençler  Derneği'nde  örgütsel  toplantı 
yaptığı,  Deniz Büyükçelebi  ve Yunus Durmaz'la birlikte faaliyet  yürüttüğüne ilişkin fotoğraf ve 
görüntü kayıtlarının bulunduğu, yine 2015/460 esas sayılı dava dosyasında bombalı eylem için yola 
çıkan içinde TNT patlayıcılar ve silahlarla 21 FN 027 plaka sayılı aracın yakalanmasından sonra 
örgüt faaliyetleri için kullanıldığı belirlenen 27 AVZ 89 plaka sayılı aracın ruhsat kaydı başkası 
olmasına  rağmen gerçekte  E.Ekici  tarafından satın  alındığının  ve  araçta  diğer  örgüt  üyeleri  ile 
birlikte parmak izi olduğunun tespit edildiği, bu dosya kapsamında sanığın evinde yapılan aramada 
tabanca,  çok sayıda  sim kart,  bilgisayar,  laptop,  cep  telefonu,  sırt  çantası,  hafıza  kartları,  flash 
bellekler bulunduğu, digital materyallerde sanığın örgüt faaliyetleri için mekan (hücre evi) kiralama, 
araç temini, kontör yükleme (örgüt üyelerine), malzeme alımı, örgüt üyelerine verilen maaşlar ve 
yaptığı  tüm  masrafları  gösterir  ayrıntılı  harcama  listeleri  ve  tabloların  belirlendiği,  üzerinde 
Cumhuriyet Gazetesi Genel Merkezinin adresinin olduğu not kağıdı yakalandığı  (gazeteye canlı  
bomba türü eylem hazırlığı yaptığı değerlendirilmiş),  alınan tüm ifade ve delillerden sanığın bu 
dosya kapsamında yargılanan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerine talimat veren ve organize eden 
kişi olduğunun değerlendirildiği,

Dava  dosya  kapsamında  ayrıntıları  bilirkişi  raporu  ve  iddianamede  belirtildiği  üzere 
Y.Durmaz'dan ele geçirilen digital materyallerin sanıkla ilgili ele geçirilen "haci. Docx, Konstantin  
Askeri Eğitim Kampı. docx, " isimli belgelerde sanığın adının geçtiği, "..Şeyhim araba meselesine  
gelince Ebu Talha ve abdulmain şahit olsun ben kaç sefer haber yolladım bana Antep'li olmayan  
birini  yollayın  araba alacam diye...  Abdulmaine  sorun varsa  yollasın  demişsin  abdulmaine  de  
sormuşlar  adam  yok  demiş.  Ebu  Talha  bana  ben  şeyhe  söyledim  abdulmaine  gönderdi  dedi.  
Abdulmaine sordum adam yoktur diyerek bana haber yolladı." örgütün asker savaşçılarına verilecek 
eğitimleri  anlatırken  bu  eğitimlerden  sonra  dini  konularda  eğitim vereceklerini  sayarken İslam 
Tarihi, Ebu Talha (Erman Ekici) -iki ciltlik tarih kitabı ibaresininde yer aldığı, ayrıca Gaziantep 2. 
Ağır  Ceza mahkemesinin 2015/460 esas sayılı  dava dosyasına konu Y.Durmaz'ın intihar ederek 
öldüğü olayla ilgili soruşturma kapsamında kullanıcının hardiskinin silinmiş alanından elde edilen 
döküman  dosyasında  Y.Durmaz'ın  İlhami  Balı'ya  hitaben  dadva  konusu  terör  saldırıcı  eylemi 
hazırlık ve planlarını anlattığı bölümde "...Bu ayın birinden itibaren bu amelin 5 kez yapalım diye  
cevap  istedim cevap  ayın  dokuzunda Ebu  Talha'yla  (Erman Ekici) geldi  bende  aceleyle  tertip  
yaptım" şeklinde ifadelerinin yer aldığı, 
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Örgütün askeri ve siyasi eğitim yürüten ders gruplarına dahil edilen elemanlara siyasi ve 
askeri eğitim veren örgütün finansmanı için para toplayan, toplanan paranın örgüt ihtiyaçları için 
harcanması, üye ve ailelerini tüm iaşelerinin sağlanmasını organize eden gizliliğe riayet edip örgüt 
unsurlarıyla şifreli görüşmeler yapan örgüt hiyerarşisini içindeörgüt mensuplarıyla üst-alt ilişkilerini 
kuran ve yöneten, örgütün amaçları doğrultusunda silahlı faaliyet gösteren, örgütün Türkiye-Suriye 
sınır geçişlerinden sorumlu olan ve Suriye'den örgüte gelen paraları alıp dağıtan ve harcayan, 100 
kişinin öldüğü 391 kişinin yaralandığı 10/10/2015 tarihli terör saldırısının kazırlığında malzeme ve 
eleman  temini  konusunda  Y.Durmaz'a  talimat  veren  ve  eylem  emrini  ileten,  örgüt  tarafından 
gerçekleştirilen birçok eylemin soruşturmasında adli kolluk tutanaklarında örgüt yöneticisi olduğu 
hususunda değerlendirmeler yer alan sanığın yerleşmiş Yargıtay içtihatlarındaki  "örgüt üyelerine 
talimat  verme,  insiyatif  kullanma,  örgütün  doğması  ve  gelişiminde  aktif  rol  alan  veya  üst  
pozisyonda  kollektif  faaliyeti  kısmen  veya  tamamen  düzenleyip  koordine  etme,  örgütün  tepe  
yöneticileriyle sıkı ilişki içinde olma" kriterlerini taşıyan sanığın TCK 314/1 maddesi kapsamında 
örgüt yöneticisi olduğu, dava konusu terör saldırısına konu 100 kişinin öldürülmesi ve 391 kişinin 
adam öldürmeye  tam teşebbüs  niteliğinde  yaralanmasından  sorumlu  olduğu,  eyleme  bilerek  ve 
isteyerek anlatılan şekilde asli fail olarak TCK 37 maddesinde uygun şekilde iştirak ettiği,

Adıyaman  Cumhuriyet  Başsavcılığının  2015/3726  esas  sayılı  soruşturma  dosyası 
kapsamında ifadesi alınan Demet Taşar'ın sanığın Suriye ülkesinde yerleştikleri ketibede bulunan 
örgüt  üyelerinin  ailelerinden  sorumlu,  aynı  zamanda askeri  eğitim alan  şahıslarla  ilgilenen  kişi 
olduğunu beyan ettiği,

Dolayısıyla  bağlantılı  tüm  DEAŞ  Silahlı  Terör  Örgütü  üyelerinin  yargılandığı  dava 
dosyalarındaki  iletişim  tespit,  teknik  izleme  tutanakları,  digital  materyal  içerikleri,  arama 
tutanakları,  kriminal  axpertiz  ve uzmanlık raporları  kapsamı ve dava dosyamızdaki tüm deliller 
birlikte değerlendirildiğinde sanık Erman Ekici'nin tüm dava dosyası sanıkları ile örgüt faaliyetleri 
kapsamında irtibat ve ilişkisi olduğu, örgüt üyelerine talimat veren örgütsel organizasyon ve plan 
yapan kişi konumunda olduğu, dava konusu terör saldırısına ilişkin eylem emrini İlhami Balı'dan 
örgüt yöneticisi Y.Durmaz'a ileten kişi olduğu, dolayısıyla örgüt yöneticisi Y.Durmaz'a bile talimat 
veren ve yönlendiren sanık olduğu, zira bağlantılı dava dosyalarından temin edilen fotoğraflarda 
örgüt  yöneticisi  konumundaki  sanıklarla  birlikte  hareket  ettiği,  dolayısıyla  El  Kaide  ve  DEAŞ 
Silahlı Terör Örgütü içinde bilerek ve isteyerek yer alan Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa ve Adana gibi 
birçok ilde örgüt militanları  ile o ildeki örgüt çalışmalarına ilişkin görüşmeler yapan, bölgedeki 
örgüt faaliyetlerinin bir kısmının örgütlenmelerinden ve organizasyonundan sorumlu olan, bu illerde 
terör  örgütü  ile  iltisaklı  faaliyet  gösteren  yerel  gruplarla  dernek faaliyetleri  kapsamında birlikte 
hareket ederek toplantı, görüşme ve buluşmalara iştirak eden örgüt yöneticisi olarak dava konusu 
vehamet arz eden eyleme asli fail olarak örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik iştirak eden 
sanığın  TCK  309/1  Anayasal  Düzeni  Değiştirmeye  Teşebbüs  suçundan  da  cezalandırılması 
gerektiği, keza TCK 309/son ve 220/5 maddeleri uyarınca örgüt yöneticisi  olan sanığın örgütün 
amacı doğrultusunda işlediği tüm araç suçlardan sorumlu olduğu, 

NETİCE VE TALEP

1-a) Sanıklar Esin Altıntuğ(Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım, Suphi Alpfidan, 
Yakup Karaoğlu, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Abdulhamit Boz, Burak Ormanoğlu'nun 
DEAŞ (IŞİD) Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan eylemlerine uyan TCK 314/2, 3713 
Sayılı TMK 5/1, TCK 53/1, maddeleri uyarınca ayrı ayrı CEZALANDIRILMASINA, 

b) Sanık Burak Ormanoğlu'nun 6136 S.K. na Muhalefet (Niteliği itibarı ile vahim silah ve 
mermi bulundurmak), TCK 174 maddesi kapsamında Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İzinsiz Tehlikeli 
Madde  Bulundurmak  Nakletmek  Muhafaza  Etmek  suçlarından  eylemine  uyan  TCK.md.174/1, 
TCK.md.174/2,  TMK 5/1,  TCK.md.53/1,6136  Sayılı  Yasa.md.13/2,  TMK.md.5/1,  TCK.md.53/1 
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık Nihat  Ürkmez hakkında  eylemi  tek  suç  oluşturduğundan mükerrer  Silahlı  terör 
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Örgütü Üyeliği suçundan ceza tertibine yer olmadığına,
d)Sanıklar Hatice Akaltın ve Esin Altıntuğ(Durgun) nun yasal unsurları oluşmayan 6136 

S.K.  na Muhalefet  (Niteliği  itibarı  ile  vahim silah ve mermi  bulundurmak),  TCK 174 maddesi 
kapsamında  Örgüt  Faaliyeti  Çerçevesinde  İzinsiz  Tehlikeli  Madde  Bulundurmak  Nakletmek 
Muhafaza Etmek suçlarından ayrı ayrı BERAATLERİNE,

2-a) Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak TCK 314/2 maddesine muhalefet suçundan kamu 
davası açılan sanık ERMAN EKİCİ  CMK 253 maddesi uyarınca ek savunma hakkı da tanınmak 
suretiyle DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi olmak suçundan eylemine uyan TCK 314/1, 3713 
S.Y'nın 5/1, TCK 53/1,,maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

  b)Sanık hakkında TCK 309/1-2 maddesine uyan Anayasal Düzeni Değiştirmeye Teşebbüs, 
TCK 82/1 maddesi kapsamında 100 kez Kasten Adam Öldürmek ve TCK 82/1, 35 maddelerine 
uyan 391 kez Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs suçundan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

3-Sanık Abdülmubtalip DEMİR'in Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek, 
Silahlı Terör Örgütü faaliyeti Kapsamında Kasten AdamÖldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs 
Etmek, Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında Tehlikeli Maddeleri izinsiz Olarak Bulundurmak 
suçlarından;
-TCK md. 309/1, TCK 309/2, 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 82/1.a-c-e (2 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK 53/1
TCK82/1.a-c (98 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 82/1.a-c, TCK md. 35 (371 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 82/1.a-c-e, TCK md. 35 (20 kez), 3713 sayılı TMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 174/1-2.3713 sayılı TMK md. 4/1-a, TMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 

   4-Sanık Talha GÜNEŞ'in Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek, Silahlı 
Terör  Örgütü  faaliyeti  Kapsamında  Kasten  AdamÖldürme,  Kasten  Öldürmeye  Teşebbüs  Etmek 
suçlarından; 
TCK md. 309/1, TCK 309/2, 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1,
TCK md. 82/1.a-c-e (2 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK 53/1
TCK82/1.a-c (98 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 82/1.a-c, TCK md. 35 (371 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 82/1.a-c-e, TCK md. 35 (20 kez), 3713 sayılı TMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 

 5-Metin AKALTIN'ın Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek, Silahlı Terör 
Örgütü  faaliyeti  Kapsamında Kasten  AdamÖldürme,  Kasten  Öldürmeye Teşebbüs  Etmek,  Terör 
Örgütü Faaliyeti Kapsamında Tehlikeli Maddeleri izinsiz Olarak Bulundurmak, 6136 Sayılı Yasaya 
Muhalefet Etmek suçlarından;
-TCK md. 309/1, TCK 309/2, 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1,
TCK md. 82/1.a-c-e (2 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK 53/1
TCK82/1.a-c (98 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 82/1.a-c, TCK md. 35 (371 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 82/1.a-c-e, TCK md. 35 (20 kez), 3713 sayılı TMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 174/1-2.3713 sayılı TMK md. 4/1-a, TMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
6136 Sayılı Yasa md. 13/2, TMK md. 4/1-b, TMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 

 6-Yakub ŞAHİN'İN Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek, Silahlı Terör 
Örgütü  faaliyeti  Kapsamında Kasten  AdamÖldürme,  Kasten  Öldürmeye Teşebbüs  Etmek,  Terör 
Örgütü Faaliyeti Kapsamında Tehlikeli Maddeleri izinsiz Olarak Bulundurmak, 6136 Sayılı Yasaya 
Muhalefet Etmek suçlarından;
-TCK md. 309/1, TCK 309/2, 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 

4. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/232 Esas Hakkında Mütalaa Sayfa: 38



TCK md. 82/1.a-c-e (2 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK 53/1
TCK82/1.a-c (98 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 82/1.a-c, TCK md. 35 (371 kez), 3713 sayılıTMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 82/1.a-c-e, TCK md. 35 (20 kez), 3713 sayılı TMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
TCK md. 174/1-2.3713 sayılı TMK md. 4/1-a, TMK md. 5/1, TCK md. 53/1, 
6136 Sayılı Yasa md 13/3, 3713 Sayılı TMK md 4/1-b, TMK md 5/1, TCK md 53/1,

7-Hakan ŞAHİN'in Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek, Silahlı Terör 
Örgütü  faaliyeti  Kapsamında  Kasten  AdamÖldürme,  Kasten  Öldürmeye  Teşebbüs  Etmek,  6136 
Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından;
TCK md 309/1-2, 3713 Sayılı TMK md 3/1, TMK md 5/1, TCK md 53/1, TCK md 
TCK md 82/1.a-c-e( 2 kez ) 3713 Sayılı TMK md 4/1-a, TMK md 5/1, TCK md 53/1,  TCK md 
82/1.a-c ( 98 kez ), 3713 Sayılı TMK md 5/1 TCK md 53/1,
TCK md 82/1.a-c, TCK md 35 ( 371 kez ), 3713 Sayılı , TMK md 5/1, TCK md 53/1, 
TCK md 82/1-a-c-e, TCK md 35 ( 20 kez ), 3713 SayılıTMK md 5/1, TCK md 53/1, 6136 Sayılı 
Yasa md 13/1, 3713 Sayılı TMK md 5/1, TCK md 53/1 

8-Halil İbrahim ALÇAY'ın Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek, Silahlı 
Terör  Örgütü  faaliyeti  Kapsamında  Kasten  AdamÖldürme,  Kasten  Öldürmeye  Teşebbüs  Etmek 
suçlarından,
TCK md 309/1-2, 3713 Sayılı, TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1.a-c-e ( 2 kez ), 3713 Sayılı, TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1.a-c ( 98 kez ), 3713 Sayılı TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1.a-c, 35 ( 371 kez ), 3713 Sayılı , TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1-a-c-e, 35 ( 20 kez ), 3713 SayılıTMK md 5/1, TCK md 53/1 maddeleri uyarınca 
cezalandırılması,

  9-Resul DEMİR'in Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek, Silahlı Terör 
Örgütü  faaliyeti  Kapsamında  Kasten  AdamÖldürme,  Kasten  Öldürmeye  Teşebbüs  Etmek 
suçlarından,
TCK md 309/1-2, 3713 Sayılı, TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1.a-c-e ( 2 kez ), 3713 Sayılı, TMK md 5/1, TCK md 53/1
TCK md 82/1.a-c ( 98 kez ), 3713 Sayılı TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1.a-c,35 ( 371 kez ), 3713 Sayılı , TMK md 5/1, TCK md 53/1, 
TCK md 82/1-a-c-e, TCK md 35 ( 20 kez ), 3713 SayılıTMK md 5/1, TCK md 53/1  maddeleri 
uyarınca cezalandırılması,

            10- Hacı Ali DURMAZ'ın Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek, Silahlı 
Terör Örgütü faaliyeti Kapsamında Kasten AdamÖldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etmek 
suçlarından,
TCK md 309/1-2, 3713 Sayılı, TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1.a-c-e ( 2 kez ), 3713 Sayılı, TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1.a-c ( 98 kez ), 3713 Sayılı TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1.a-c,35 ( 371 kez ), 3713 Sayılı , TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1-a-c-e,35 ( 20 kez ), 3713 SayılıTMK md 5/1, TCK md 53/1, maddeleri uyarınca 
cezalandırılması,

              11- Hüseyin TUNÇ'un Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek, Silahlı 
Terör Örgütü faaliyeti Kapsamında Kasten AdamÖldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etmek , 
Tehlikeli Maddeleri izinsiz olarak bulundurmak
TCK md 309/1-2, 3713 Sayılı, TMK md 5/1, TCK md 53/1,
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TCK md 82/1.a-c-e ( 2 kez ), 3713 Sayılı, TMK md 5/1, TCK md 53/1, 
TCK md 82/1.a-c ( 98 kez ), 3713 Sayılı TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1.a-c,35 ( 371 kez ), 3713 Sayılı , TMK md 5/1, TCK md 53/1,
TCK md 82/1-a-c-e, 35 ( 20 kez ), 3713 SayılıTMK md 5/1, TCK md 53/1
TCK.md.174/1-2 3713 sayılı TMK.md.5/1, TCK.md. 53/1, maddeleri uyarınca cezalandırılması,

              12-Tüm sanıkların gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin TCK 63 maddesi 
uyarınca cezalarından mahsubuna, örgüt üyesi olan sanıkların cezalarının infazında TCK 
58/9 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına,

13-Adli emanetlerde kayıtlı bilgi, belge, döküman, mobese ve güvenlik kamera kayıtlarına 
ilişkin  hard  disklerin  dijital  materyallere  ilişkin  imaj  (adli  kopya)ların  DELİL  OLARAK 
DOSYADA SAKLANMASINA, emanetlerde kayıtlı haklarında ölüm nedeniyle Ek Kovuşturmaya 
Yer Olmadığına Dair Karar verilen Halil İbrahim Durgun ve Yunus Durmaz ile şüpheliler Yakub 
Şahin, Hakan Şahin, Hüseyin Tunç, Abdulmübtalip Demir, Mehmet Kadir Cebael, Metin Akaltın, 
Burak  Ormanoğlu,  Esin  Altıntuğ  (Durgun)  ve  Hatice  Akaltın'danele  geçirilen  detayları  arama 
tutanaklarında veiddianamede yazılan suç eşyası niteliğindeki mermi, askeri dürbün, el bombası, 
telsiz, tabanca, amonyum nitrat, patlayıcı devresi, Glock marka tabanca, Çek vizör marka tabanca, 
TNT kalıpları, patlamaya hazır bilye ve metal parçalar ile güçlendirilmiş TNT kalıbı, 12 kapsüllü 
canlı bomba yeleği, tabanca mermileri, şarjör, el bombasına ait fünye, ateşleme fitili, kaleşnikof 
mermisi,  kaleşnikof  şarjörü,  EYP patlayıcı,  CZ marka  tabanca,  CZ marka  tabancaya ait  şarjör, 
tabanca  susturucusu,  kaleşnikof  marka  otomatik  silahlar,  tabancalar,  tabanca  mermileri,  şarjör, 
patlayıcılar,TNT kalıbı,  canlı  bomba  yeleği,  silahlar,  el  bombaları,  kimyasal  patlayıcıların  cep 
telefonu sim kart hafıza kartı bilgisayar laptop, örgüt yöneticisi ve üyesi sanıkların kaynağı belli 
olmayan  suç  geliri  niteliğindeki  ele  geçirilen  tüm  paralar  ve  tüm  örgütsel 
malzemelerinsoruşturmaya konu eylemde kullanılan DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne tahsisli şüpheli 
İbrahim Halil Alçay adına tescilli örgütün imkanlarıyla alındığı anlaşılan 34 DM 8574 plakalı araç 
ile,  yine  soruşturmaya  konu  eylemde  kullanılan  DEAŞ  Silahlı  Terör  Örgütüne  tahsisli  şüpheli 
Hakan Şahin  adına tescilli  örgütün imkanlarıyla  alındığı  anlaşılan 27 AVH 70 plakalı  araçların 
TCK.md.54/1-4, 55 maddeleri uyarınca ayrı ayrı MÜSADERESİNE,  emanetlerde kayıtlı suç 
eşyası ve delil, belge niteliği taşımayan ve suçta kullanılmayan kişisel eşyaların  SAHİPLERİNE 
İADESİNE karar verilmesi, 

14- Sanıklar  hakkında  mahkumiyet  talep  edilen  suçlardan  ceza  tertip  edilirken, 
suçların işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar suçların işlendiği yer ve zaman, suç 
konularının önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, kasta dayalı kusurun 
yoğunluğu, güttükleri araç ve saik, bir bütün halinde göz önünde bulundurularak bu suçlar 
yönünden  kanunda  öngörülen  cezaların  alt  sınırından  uzaklaşılarak  temel  cezanın 
belirlenmesi, 

15-Tutuklu  sanıklara  isnat  olunan  suçlarla  ilgili  dava  dosyasında  kuvvetli  suç 
şüphesinin varlığına ilişkin delil ve olguların yoğunluğu, suçların vasıf ve mahiyeti, öngörülen 
cezaların alt ve üst sınırları, haklarına mahkumiyet hükmü bulunması halinde alabilecekleri 
ceza  miktarları,  suçların  CMK  100/3.a  maddesindeki  suçlardan  oluşu,  tutuklulukta 
geçirdikleri  sürenin suç ve cezadaki orantılılık  ve  ölçülülük kriterlerine  uygun oluşu,  adli 
kontrol  tedbirlerinin yetersiz kalacağı,  kamu düzeninin korunması,  sanıkların yeniden suç 
işlemelerinin  önlenmesi  gibi  hususlar  göz  önüne  alınarak  tutukluluk  hallerinin  ayrı  ayrı 
devamına,

16-Soruşturma ve yargılama giderlerinin CMK 324 ve devamı maddeleri uyarınca 
sanıklardan  TAHSİLİNE,  davaya  katılanların  maddi  ve  manevi  zararlarının  tazmini 
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hususunda şahsi haklarının saklı tutulmasına

17-Savunmaları tespit edilemeyen sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, 
Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina 
Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, 
Kenan Kutval, Bayram Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur hakkında atılı suçlardan açılan kamu 
davalarını  TEFRİKİNE,  haklarındaki  yakalama  ve  yokluğunda  tutuklama  kararlarının 
devamına, 

18-Yargılama  sırasında  nüfus  kaydına  göre  16/10/2016  tarihinde  öldüğü  anlaşılan 
sanık  Mehmet  Kadir  Cabael  hakkında  açılan  davaların  TCK  maddesi  uyarınca 
DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur. 12/06/2018

                                                     

ADNAN GÜMÜŞ 34212
                                                                          Cumhuriyet Savcısı 
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