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T.C.
KAHRAMANMARAŞ 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU

Soruşturma No : 2019/15386  
Esas No : 2020/6907
İddianame No : 2020/967

I. BÖLÜM
5271 Sayılı CMK m 170/3. Maddesinde Düzenlenen İddianamenin Unsurları

İ  D  D  İ  A  N  A  M  E
KAHRAMANMARAŞ  AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

DAVACI :K.H.
MAĞDURLAR :1- GÜLEFER YAZICIOĞLU, HAYRİ kızı ZEKİYE'den 

olma, 18/02/1966 doğumlu, İşçi Blokları Mah. Muhsin 
Yazıcıoğlu Cad. No:58 İç Kapı No:36  Çankaya / ANKARA.
2- YASEMİN GÜNEŞ, MEFTUNE kızı GÜLTEN'den olma, 
17/01/1981 doğumlu, Örtülüpınar Mah. Evliya Cad. No:12 İç 
Kapı No:10  Merkez/ SİVAS.
3- KÜBRA ÇETİNKAYA, DURMUŞ kızı NAZİFE'den olma, 
12/01/1977 doğumlu, Aydoğan Mah. Hayri Sığırcı Cad. No:38 İç 
Kapı No:4  Merkez / SİVAS.
4- ELÇİN İSTEKTEPE, MEHMET kızı SUZAN'dan olma, 
13/07/1960 doğumlu, Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Liman Cad. 
No:2 İç Kapı No:7  Başakşehir / İSTANBUL.
5- MERYEM ÜSTÜNDAĞ, İSA kızı YILDIZ'den olma, 
06/08/1979 doğumlu, Çayyurt Mah. Mevlana Cad. No:40/2 İç 
Kapı No:24  Merkez / SİVAS.

 6- PAKİZE YANCI, KADİR Kızı GÜLSEHER'den olma, 
01/01/1966 doğumlu, Kılavuz Mah. 46-35. Sk. No:2A İç Kapı 
No:29  Merkez/ SİVAS ikamet eder.
7- FİRUZE YAZICIOĞLU, MUHSİN kızı GÜLEFER'den 
olma, 15/08/1989 doğumlu, Çukurambar Mah. Ufuk Üniversitesi 
Cad. No:28 İç Kapı No:33  Çankaya / ANKARA.
8- FATİH FURKAN YAZICIOĞLU, MUHSİN oğlu 
GÜLEFER'den olma, 06/05/1993 doğumlu, İşçi Blokları Mah. 
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:58/36  Çankaya / ANKARA.
9- MAVUŞ OCAK, HALİT kızı FİDAN'dan olma, 10/10/1947 
doğumlu, Döllük Köyü Şarkışla / SİVAS.
10- YUSUF YAZICIOĞLU, HALİT oğlu FİDAN'den olma, 
01/03/1950 doğumlu, Mimar Sinan Mah. Selimiye Cad. No:4 İç 
Kapı No:7  Merkez / SİVAS.
11-ADİL HORTOOĞLU,
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ŞÜPHELİLER :1- DURSUN ÖZMEN ALİ oğlu SALİHA'dan olma, 01/01/1974 
doğumlu, AFYONKARAHİSAR ili, DİNAR ilçesi, 
KARAKUYU köy/mahallesi, 52 cilt, 57 aile sıra no, 26 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Gülevler Mah. 232 Cad. No:4-6 İç Kapı 
No:8  Merkez / ISPARTA.

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SEVK MADDESİ :TCK'nın 314/2, 3713 Sayılı Yasanın 5, TCK'nın  53, 58/9 

maddeleri
SUÇ TARİHİ VE YERİ :  25/07/2016  KAHRAMANMARAŞ 

2-ALİ ORHAN DİNÇ  HÜSEYİN oğlu AYŞE'den olma, 
15/07/1966 doğumlu, KIRIKKALE ili, MERKEZ ilçesi, 
YAYLACIK köy/mahallesi, 17 cilt, 531 aile sıra no, 3 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Germir Mah. 1773. Sk. No:10 İç Kapı No:28 
Melikgazi / KAYSERİ.

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SEVK MADDESİ :TCK'nın 314/2, 3713 Sayılı Yasanın 5, TCK'nın  53, 58/9 

maddeleri
SUÇ TARİHİ VE YERİ :  15/07/2016   KAHRAMANMARAŞ 

3-NEDİM BAKIRHAN EKREM oğlu MERAL'den olma, 
15/04/1976 doğumlu, GİRESUN ili, ÇAMOLUK ilçesi, 
DULUNDAS köy/mahallesi, 26 cilt, 8 aile sıra no, 115 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. 276 Sk. No:1/E İç Kapı No:8 
Etimesgut / ANKARA.

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme, Kişinin Ölümünden 
Yararlanarak Hırsızlık suçuna yardım etme

SEVK MADDESİ : -TCK 39/2.c,  3713 sayılı TMK 4, 5. maddeleri delaletiyle 
142/2-a, 53/1,

                                               -TCK 314/2 delaletiyle TCK 220/7, 53
SUÇ TARİHİ VE YERİ :  30/03/2009 KAHRAMANMARAŞ 

4- EBUBEKİR SEMİH YÜKSEKKAYA, FİKRİ oğlu OYA'den 
olma, 23/06/1965 doğumlu, TOKAT ili, ZİLE ilçesi, CEDİT 
köy/mahallesi, 5 cilt, 22 aile sıra no, 18 sıra no'da nüfusa kayıtlı 
Sığacık Mah. Sığacık Cad. No:27/8  Seferihisar / İZMİR. 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme, Kişinin Ölümünden 
Yararlanarak Hırsızlık suçuna yardım etme

SEVK MADDESİ : -TCK 39/2.c,  3713 sayılı TMK 4, 5. maddeleri delaletiyle 
142/2-a, 53/1,

                                               -TCK 314/2 delaletiyle TCK 220/7, 53
SUÇ TARİHİ VE YERİ :  30/03/2009 KAHRAMANMARAŞ 

 5-NUSRET MEMİŞ, İLYAS oğlu ZÜLFİYE'den olma, 
01/01/1972 doğumlu, KONYA ili, KADINHANI ilçesi, 
PINARBAŞI köy/mahallesi, 1 cilt, 90 aile sıra no, 42 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Göksu Mah. Selçuklular Cad. No:51 İç Kapı No:6 
Etimesgut / ANKARA.

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Kişinin Ölümünden 
Yararlanarak Hırsızlık
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SEVK MADDESİ : -TCK 37/1, 3713 sayılı TMK 4, 5. Madde delaletiyle TCK 
142/2-a, 53/1, 58/9

 -3713 sayılı TMK 4, 5. Madde delaletiyle TCK 314/2, 53/1, 58/9
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 30/03/2009 KAHRAMANMARAŞ

 6-AYDIN ÖZSICAK, HABİL oğlu GANİME'den olma, 
01/08/1976 doğumlu, BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA 
ilçesi, OVAAZATLI köy/mahallesi, 102 cilt, 42 aile sıra no, 51 
sıra no'da nüfusa kayıtlı Atıfbey Mah. 1 Sk. No:10/6  Gaziemir / 
İZMİR. 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Kişinin Ölümünden 
Yararlanarak Hırsızlık

SEVK MADDESİ : -TCK 37/1, 3713 sayılı TMK 4, 5. Madde delaletiyle TCK 
142/2-a, 53/1, 58/9

 -3713 sayılı TMK 4, 5. Madde delaletiyle TCK 314/2, 53/1, 58/9
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 30/03/2009 KAHRAMANMARAŞ

 7-CEMAL ŞAHİN  İBRAHİM oğlu MAHSURE'den olma, 
01/01/1978 doğumlu, ANKARA ili, GÖLBAŞI ilçesi, ÇİMŞİT 
köy/mahallesi, 8 cilt, 1 aile sıra no, 80 sıra no'da nüfusa kayıtlı 
Güçlükaya Mah. Derya Sk. No:4/5  Keçiören / ANKARA.

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Kişinin Ölümünden 
Yararlanarak Hırsızlık

SEVK MADDESİ : -TCK 37/1, 3713 sayılı TMK 4, 5. Madde delaletiyle TCK 
142/2-a, 53/1, 58/9

 -3713 sayılı TMK 4, 5. Madde delaletiyle TCK 314/2, 53/1, 58/9
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 30/03/2009 KAHRAMANMARAŞ

 8-DAVUT UÇUM, OSMAN oğlu GÜLLÜ'den olma, 
07/11/1977 doğumlu, ÇORUM ili, MERKEZ ilçesi, SARILIK 
köy/mahallesi, 183 cilt, 26 aile sıra no, 63 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı Fetıh  Mah. Tahralı Sk. No:2D/26  Ataşehir / 
İSTANBUL.  

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Kişinin Ölümünden 
Yararlanarak Hırsızlık

SEVK MADDESİ : -TCK 37/1, 3713 sayılı TMK 4, 5. Madde delaletiyle TCK 
142/2-a, 53/1, 58/9

 -3713 sayılı TMK 4, 5. Madde delaletiyle TCK 314/2, 53/1, 58/9
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 30/03/2009 KAHRAMANMARAŞ

 9-YUSUF YİĞİT, SADİ oğlu RAYİME'den olma, 11/02/1980 
doğumlu, İSTANBUL ili, ARNAVUTKÖY ilçesi, 
SAZLIBOSNA köy/mahallesi, 53 cilt, 95 aile sıra no, 40 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Adalet Mah. Adalet Sk. No:82B İç Kapı 
No:16  Sincan / ANKARA.

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Kişinin Ölümünden 
Yararlanarak Hırsızlık

SEVK MADDESİ : -TCK 37/1, 3713 sayılı TMK 4, 5. Madde delaletiyle TCK 
142/2-a, 53/1, 58/9

 -3713 sayılı TMK 4, 5. Madde delaletiyle TCK 314/2, 53/1, 58/9
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SUÇ TARİHİ VE YERİ : 30/03/2009 KAHRAMANMARAŞ
 10-MUSTAFA ATALAR, AHMET oğlu SOLMAZ'dan olma, 
27/04/1982 doğumlu, ELAZIĞ ili, ELAZIĞ MERKEZ ilçesi, 
RIZAİYE köy/mahallesi, 16 cilt, 594 aile sıra no, 13 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Nail Bey Mh. Akın Sk. No:2 İç Kapı No:6 
Merkez/ELAZIĞ

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
SEVK MADDESİ : TCK'nın 314/2, 3713 Sayılı Yasanın 5, TCK'nın 53/1,58/9 

maddeleri 
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/06/2017 KAHRAMANMARAŞ

 11-EROL ÖLMEZ, VEZİR oğlu MÜBECCEL'dan olma, 
17/03/1970 doğumlu, SİVAS ili, , İMRANLI  ilçesi, DELİCE 
köy/mahallesi, 38 cilt, 63 aile sıra no, 50 sıra no'da nüfusa kayıtlı 
Mecidiyeköy Mh. Cemal Sahir Sk. No:19 İç Kapı No: 3 
Şişli/İSTANBUL

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Adına Suç İşleme, Zincirleme şekilde 
Yalan Tanıklık, Suç Uydurma,

SEVK MADDESİ : - TCK'nın 314/2 delaletiyle 220/6, 3713 Sayılı Yasanın 5, 
TCK'nın 53/1. maddeleri,

  -  TCK  43/1 delaletiyle 272/3, 53 md.   
   - TCK 271, 53 md.

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 13/01/2015 KAHRAMANMARAŞ 
12-ÜNAL KURT, ALİ oğlu SELVER'dan olma, 07/12/1969 
doğumlu, KAHRAMANMARAŞ ili TÜRKOĞLU ilçesi, 
ÇOBANTEPE köy/mahallesi, nüfusa kayıtlı Çobantepe Mh. 
Çobantepe Küme Evleri  NO:87 İç. Kapı No:2 
Türkoğlu/K.MARAŞ 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Yalan Tanıklık, Suç 
Uydurma,

SEVK MADDESİ : -TCK'nın 314/2 delaletiyle 220/6,  3713 Sayılı Yasanın 5, 
-TCK'nın 53/1 maddeleri, 

  -TCK 272/3, 53, 
  -TCK 271/1, 53

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 04/01/2012 KAHRAMANMARAŞ 
13-ABDULVAHAP GÜLLÜ, YASİN oğlu BESEY'dan olma, 
11/11/1984 doğumlu, ADIYAMAN ili, BESNİ ilçesi, 
YAZIKARAKUYU köy/mahallesi nüfusa kayıtlı Çat Mh. 1 Nolu 
Sk. No: 9 İç Kapı No:3 Besni/ADIYAMAN

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Yalan Tanıklık, Suç Uydurma
SEVK MADDESİ : -TCK'nın 314/2, 3713 Sayılı Yasanın 5, TCK'nın 53/1. 58/9 

maddeleri,
  -TCK 271/1, 53
  -TCK  272/3, 53 md. 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : -17/03/2020 KAHRAMANMARAŞ (Silahlı terör örgütüne üye 
olma suçu bakımından) 

   - 03/06/2010 KAHRAMANMARAŞ (Yalan Tanıklık ve Suç 
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Uydurma suçları bakımından) 
14-MEHMET YAŞAR DURUKAN, MEHMET oğlu 
HATİCE'dan olma, 01/05/1973 doğumlu, HATAY ili, , 
İSKENDERUN ilçesi, SUÇIKAĞI köy/mahallesi, 38 cilt, 30 aile 
sıra no, 15 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mh.. 
Manolya Sk.  NO:1JC İÇ KAPI NO:21 Bakırköy/İSTANBUL

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 
SEVK MADDESİ :  TCK'nın 314/2, 3713 Sayılı Yasanın 5, TCK m 58/9,53 
SUÇ TARİHİ VE YERİ : -07/05/2020 KAHRAMANMARAŞ                                           

15-EMRULLAH ÖNALAN, TALİP oğlu EMİNE'dan olma, 
10/08/1965 doğumlu, ERZURUM ili, PALANDÖKEN ilçesi, 
KÜMBET köy/mahallesi, 149 cilt, 34 aile sıra no, 32 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Adnan Menderes Mh. 90. Sk. No:1 
Palandöken/ERZURUM

SUÇ : Silahlı Terör Örgütü Adına Suç İşleme, Yalan Tanıklık, İftira, 
Suç Uydurma, Suçu ve Suçluyu Övme

SEVK MADDESİ :  -TCK 314/2 delaletiyle TCK 220/6, 53
    -TCK  267/1, 53md. (Adil Hortooğlu'na yönelik eylem 
bakımından)
-TCK  272/3, 53 md. 

  -TCK  271, 53 md.
    -TCK 215, 53 md. 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : -02/03/2014 KAHRAMANMARAŞ (Suçu ve suçluyu övme 
suçu bakımından

     -24/05/2013 KAHRAMANMARAŞ (diğer suçlar bakımından)
  16-MUHARREM TUNÇ, HARUN oğlu BİNNAZ'dan olma, 
10/12/1953 doğumlu, TRABZON ili, MAÇKA ilçesi, 
ÖRNEKALAN köy/mahallesi, 42 cilt, 239 aile sıra no, 3 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı İskele Mh. Vatan Cd. No:41 İç Kapı No:6 
Datça/MUĞLA

SUÇ : Silahlı Terör Örgütü Adına Suç İşleme, Yalan Tanıklık,  Suç 
Uydurma 

SEVK MADDESİ :  -TCK 314/2 delaletiyle TCK 220/6, 53
-TCK  272/3, 53 md. 

  -TCK  271, 53 md.,
SUÇ TARİHİ VE YERİ :27/03/2014 KAHRAMANMARAŞ 

17-ERKİN ÇÖZELİ, MUSTAFA oğlu MAKBULE'dan olma, 
20/08/1974 doğumlu, OSMANİYE ili, KADİRLİ ilçesi, 
SAVRUN köy/mahallesi, 8 cilt, 19 aile sıra no, 102 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Savrun Mh. 2. Sk. No:10 İç Kapı No:2 Kadirli / 
OSMANİYE

SUÇ : Silahlı Terör Örgütü Adına Suç İşleme, Yalan Tanıklık,  Suç 
Uydurma

SEVK MADDESİ : -TCK 314/2 delaletiyle TCK 220/6, 53
   -TCK  272/3, 53 md. 
  -TCK  271, 53 md., 
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SUÇ TARİHİ VE YERİ :09/05/2014 KAHRAMANMARAŞ  
DELİLLER                       : Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2018/8457 soruşturma numaralı 

dosyası, Göksun Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/414 E sayılı 
dava dosyası, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 
2017/193 E sayılı dava dosyası, açık kaynak araştırmaları, SGK, 
Bank Asya, Bylock kayıtları, Tanık, şüpheli, mağdur, müşteki 
ifadeleri, kolluk tutanakları, nüfus ve sabıka kayıtları, ardışık arama 
kayıtları, tüm dosya kapsamı.

II. BÖLÜM 
İDDİANAMENİN KONUSU

Hazırlanan bu iddianamenin konusu halen Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2018/8457 
sırasında kayıtlı bulunan ve derdest olan BBP Genel Başkanı Merhum Muhsin 
YAZICIOĞLU ile partililer Erhan ÜSTÜNDAĞ, Yüksel YANCI, Murat ÇETİNKAYA ile 
Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE, Gazeteci İsmail GÜNEŞ'in 25/03/2009 tarihinde düşen 
helikopterde vefatlarına dair yürütülen  soruşturma sırasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü 
elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda örgüt üyelerinin 
ve örgüte üye olmamakla birlikte örgütle aynı amaç doğrultusunda soruşturmaya müdahale 
ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunarak yardım eden kişilere dair 
faaliyetlerin tespiti ve şüphelilerin cezalandırılması talebinden ibarettir. İddianamenin I. 
bölümünde 5271 Sayılı CMK'nın 170/3 maddesinde belirtilen iddianamenin unsurlarına, II. 
bölümde iddianamenin konusuna, III. bölümünde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amacı, 
stratejisi, hedefleri, çeşitli örgütsel faaliyetleri ile bazı yargılamalardaki yönlendirme çabaları 
ve örgütün işleyişine dair açıklamalara, IV. bölümde ana soruşturma niteliğindeki 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2018/8457 soruşturma numaralı dosyasının başlangıcı ve 
geçirdiği safahatın özetine, V. bölümde yaklaşık  yüz yetmiş beş (175) klasörü bulan 
soruşturma dosyasının son durumu ve daha önce bu dosyadan verilen kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karara esas teşkil eden  objektif olarak denetlenebilir bilirkişi raporlarına, VI. 
bölümde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşısının konuya temas eden konuşmaları, aldığı 
pozisyon ve buna bağlı olarak örgüt üyeleriyle örgüt medyasının kamuoyundaki algı 
çalışmalarına, VII. bölümde soruşturmanın Malatya Cumhuriyet Başsavlığı'nın CMK 250. 
madde ile görevli ve yetkili kısmında yürütülürken ki aşamada Fetö/Pdy silahlı terör 
örgütünün yönlendirme faaliyetlerine ve usulsüzlüklerine, VIII. bölümde FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütünün olaya ilk müdahalesi olan sivil helikopter enkazına ulaşıldığı, Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun yaralı olduğu, hastaneye kaldırılmakta olduğuna dair asılsız hazırlanan bilgi 
notuna, IX. bölümde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün olaya ilişkin ikinci müdahalesi olan 
sivil helikopter enkazından gps cihazlarının sökülmesine, X. bölümde helikopterden parça 
söken aynı zamanda Cumhurbaşkanına suikast davası sanıklarından olan Aydın Özsıcak'a 
örgüt talimatı ile müdafii tayin edilip durumun ortaya çıkmasından sonra örgüt elebaşısının 
talimatı ile tekrar istifa ettirilmesine dair süreç ve BYLOCK yazışmalarına, XI. bölümde 
örgütle aynı amaca matuf gerek bilgi kirliliği, gerekse soruşturma dosyasının sulandırılması 
amacıyla yapılan ihbar, şikayet dilekçeleri ve yalan tanıklık eylemlerine, XII. bölümde  genel 
değerlendirmelere, XIII. Bölümde ise Cumhuriyet Başsavcılığımızın şüpheliler hakkındaki 
eylemlerine karşılık istenen müeyyidelere dair talebine yer verilmiştir.

     III. BÖLÜM
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   FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ

I. HADİSE VE OLGULAR
1) 1960'lı yıllarda Fetullah Gülen isimli kişi tarafından kurulan ve yakın döneme 

kadar dini bir grup olarak nitelenen, "Gülen Cemaati", "Hizmet Hareketi", "Cemaat" ve 
"Camia" gibi isimlerle anılan bir yapılanmanın faaliyetlerini eğitim ve din başta olmak üzere 
zamanla birçok alanda genişlettiği ve yüzü aşkın ülkede yaygınlaştırdığı bilinmektedir. 

2)  Bu yapılanmanın gerçek amacının devleti ele geçirmek olduğu, bu amaçla tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarında; özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), mülki idare 
birimleri, yargı teşkilatı, kolluk birimleri, eğitim kurumları gibi yerlerde kadrolaştığı ve bu 
kişilerin devletin amaçlarından ziyade yapılanmanın amaçları doğrultusunda faaliyette 
bulundukları iddiaları öteden beri kamuoyunda tartışılmaktadır. 

3) Bu iddialar zamanla kamuoyunda tartışma konusu olmanın ötesine geçmiş ve pek 
çok soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmiştir. Bu yapılanma, ilgili soruşturma ve 
kovuşturmalarda "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) ve/veya "Paralel Devlet Yapılanması" 
(PDY) olarak isimlendirilmiştir.

A. Genel Olarak FETÖ/PDY'nin Yapısı ve Faaliyetleri
1. Açılan soruşturma ve kovuşturmalarda FETÖ/PDY'nin yapısı ve faaliyetleri 

hakkında genel olarak şu iddialar ileri sürülmüştür: 

a. Yapılanmanın kendisine atfettiği kutsallığın doğal bir sonucu olarak vatan, devlet, 
millet, ahlak, hukuk, temel hak ve hürriyetler de dâhil olmak üzere her şeyin değer 
bakımından kendisinden sonra geldiği anlayışına sahip olduğu,

b. Eğitim ve din alanındaki faaliyetleriyle toplumda meşruiyet kazanmaya çalıştığı,
c. Bünyesinde bulunan ışık (talebe) evleri, okullar, yurtlar ve dershaneler aracılığıyla 

ulaştığı gençleri amaçları doğrultusunda yetiştirerek kadrolarını oluşturduğu, 
d. İtaat ve teslimiyet temelinde oluşturulmuş ve üstte "kâinat imamı" olarak Fetullah 

Gülen'in olduğu kıta, ülke, eyalet, il, ilçe, semt, mahalle ve ev imamlarından oluşan dikey 
hiyerarşisinin bulunduğu,

e. Temel örgütlenmesinin imamlara bağlı zincirler şeklinde olduğu, yönetici üst kadro 
dışındaki her biriminin bağımsız hücreler şeklinde örgütlendiği, böylece her bir örgüt 
mensubunun en fazla bir üst sorumlusunu ve bir altında bulunan örgüt mensubunu 
tanımasının sağlandığı,

f.   Tüm mensuplarını sadakat ve bağlılık yönünden sınıflandırdığı, en üst sınıfta 
bulunan mensuplarının yönetici olarak görevlendirildiği,

g.  Fetullah Gülen'in atadığı ve yalnızca kendisinin bildiği kişiler vasıtasıyla örgütün 
iç işleyişini denetleyen ve lidere rapor eden ayrı bir yapılanmanın olduğu,

h. Yöneticilerinin ve üyelerinin faaliyetlerini gizlilik esasıyla yürüttükleri ve gizliliği 
sağlayacak haberleşme yöntemleri kullandıkları, üyelerinin önemli bir bölümünün "kod isim" 
kullandığı, mensuplarının tanınmayı önlemek amacıyla kendilerini farklı sosyal gruplara 
aitmiş gibi gösterme gayreti içinde oldukları, bu nedenle yapılanma ile mensuplarının bağının 
ortaya konulmasının oldukça zor olduğu,

i. Mensuplarının gelirlerinin belli bir oranının "himmet" adı altında alındığı,
j. Yapılanmadan ayrılmak isteyen kişilere baskı uygulandığı ve çeşitli yaptırımlarda 

bulunulduğu,
k. Fetullah Gülen'in "Her yerde olmalısınız. Her yerde değilseniz hiçbir yerde 

değilsinizdir." talimatı gereği yapılanmanın başta TSK, emniyet teşkilatı, Millî İstihbarat 
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Teşkilâtı (MİT) ve yargı organları olmak üzere neredeyse tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarında; siyasi partiler, sendikalar, vakıf ve dernekler ile ticari kuruluşlar gibi sivil 
organizasyonlarda örgütlendiği,

l. Kamu görevlisi olan mensuplarının yapılanmaya olan aidiyetlerinin devlete olandan 
önce geldiği,

m. Yapılanmanın kamuda görev almak veya görevde yükselmek için yapılan 
sınavlarda sorulacak soruları önceden elde ederek mensuplarına vermek suretiyle kamu 
kurumlarında haksız şekilde kadrolaştığı ve mensuplarının önemli görevlere gelmesini 
sağladığı,

n. Yapılanmaya dâhil olmayan kamu görevlilerinin kurum içerisinde etkili olmalarını 
önlemek için, bu kişilerin itibarını sarsacak isimsiz ve imzasız ihbarlarda bulunulduğu, 
internet ya da basın aracılığıyla yayınlar yapıldığı,

o. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolaşmış olan mensuplarının stratejik birimlere 
(personel, istihbarat, özel kalem, bilişim, muhasebe vb.) yerleşmeye teşvik edildiği,

p. Her kurum ve kuruluş için belirlenen sorumlu bir kişiye ("abi") bağlı olarak 
hiyerarşik bir düzende mevcut idari sisteme paralel bir yapının oluşturulduğu,

r. Yapılanmaya dâhil olmayan kişilerle ilgili bilgilerin kaydedildiği ve bu kayıtların 
arşivlendiği,

s. Yapıya mensup kamu görevlileri vasıtasıyla kişisel verilerin, devlete ait gizli bilgi 
ve belgelerin ele geçirildiği ve arşivlendiği,

t. Toplumdaki karşılığı sınırlı olan yapılanmanın kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
mensuplarının oranının toplumsal karşılığı ile kıyaslanamayacak kadar yüksek olduğu,

u. Yapılanmanın, paralel bir devlet yapılanmasına dönüştüğü,  devlet ve toplum 
üzerinde "vesayet" oluşturduğu,

v. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm anayasal kurumlarını (yasama, yürütme, yargı 
erklerini) ele geçirmeyi ve bundan sonra devleti, toplumu ve fertleri kendi ideolojisi 
doğrultusunda yeniden şekillendirerek oligarşik özellikler taşıyan bir zümre eliyle ekonomik, 
toplumsal ve siyasal gücü yönetmeyi hedeflediği,

y. Ulusal ve uluslararası düzeyde siyasi ve ekonomik ittifaklar kurduğu.
B. FETÖ/PDY'ye İlişkin Soruşturma ve Kovuşturmalar
1. Yukarıda belirtildiği şekilde yapılandığı iddia edilen FETÖ/PDY'nin yasadışı 

faaliyetlerine ilişkin geçmişten günümüze çok sayıda soruşturma ve kovuşturma açılmış olup 
bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir:

a. Sıkıyönetim Mahkemesinde Fetullah Gülen hakkında laikliğe aykırı olarak devletin 
içtimai, iktisadi, siyasi veya hukuki temel nizamlarını kısmen de olsa dini esas ve inançlara 
uydurmak amacıyla propaganda yapma suçundan kamu davası açılmış, mahkûmiyetine karar 
verilmiş, bu karar Askeri Yargıtay tarafından onanmıştır (Askeri Yargıtayın 1973/146-272 
sayılı kararı).

b. Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde Fetullah Gülen hakkında laik 
devlet yapısını değiştirerek, dini kurallara dayalı bir devlet düzeni kurmak amacıyla örgüt 
kurma suçundan kamu davası açılmış ancak 21/12/2000 tarihli ve 4616 sayılı 23 Nisan 1999 
Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların 
Ertelenmesine Dair Kanun gereğince davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine 
karar verilmiştir (Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin E.2000/124 K.2003/20 
sayılı kararı). Anılan davada, Genelkurmay Başkanlığı ile jandarma ve emniyet birimleri 
tarafından gönderilen rapor ve yazılarda; Fetullah Gülen'in, kurulu devlet sistemine göre ve 
devlet modeline uygun bir örgütlenme ile devlete alternatif bir sistem kurmayı hedeflediği, 
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her alanda devlete karşı alternatif bir yapılanma tesis ettiği, devlet içindeki bütün kadrolarda 
ve özellikle askeriye, mülkiye, hukuk ve eğitim alanında teşkilatlanmaya özel önem verdiği, 
emir komuta zincirinde askeri disiplin içerisinde işleyen bir sisteminin bulunduğu ifade 
edilmiştir.

c. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19/1/2007 tarihinde 
İstanbul'da silahlı bir saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin olarak FETÖ/PDY mensubu 
olduğu ileri sürülen bazı emniyet görevlilerinin cinayetin işleneceğini bilmelerine rağmen 
yapılanmanın amaçları doğrultusunda önlemedikleri iddiasıyla kamu davası açılmıştır 
(İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2015/337 sayılı dosyası).

d. FETÖ/PDY mensubu olduğu ileri sürülen bazı kamu görevlileri hakkında, 
Başbakan'ın ev ve çalışma odalarını teknik cihazlarla dinleyerek siyasi ve askeri casusluk 
yaptıkları iddiasıyla kamu davası açılmıştır (Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2014/412 
sayılı dosyası).

e. FETÖ/PDY mensubu olduğu ileri sürülen bazı kamu görevlileri hakkında, 
yapılanmanın faaliyeti kapsamında işlendiği ileri sürülen suçların tespit edilmesini 
engellemek için delilleri yok ettikleri (Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire 
Başkanlığının bir projesinin kullanıcı bilgilerini sildikleri) iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır 
(Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/74480 sayılı soruşturması).

f. FETÖ/PDY mensubu olduğu ileri sürülen bazı kamu görevlileri hakkında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Bakanlar ve MİT Müsteşarı'nın da aralarında 
olduğu üst düzey devlet yetkililerine verilen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) tarafından üretilen kriptolu telefonları casusluk amacıyla dinledikleri 
iddiasıyla kamu davası açılmıştır (Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2015/202 sayılı 
dosyası).

g. Dışişleri Bakanlığında 13/3/2014 tarihinde yapılan ve Dışişleri Bakanı, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay İkinci Başkanı'nın katıldığı gizli bir 
toplantının siyasi ve askeri casusluk maksadıyla dinlenildiği ve bu ses kayıtlarının internet 
üzerinden yayınlandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
2014/47602 sayılı soruşturması). Bu eylemin FETÖ/PDY mensubu kişilerce gerçekleştirildiği 
iddiası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6/6/2016 tarihli ve E.2016/24769 sayılı 
iddianamesinde dile getirilmiştir. Hukuka aykırı olarak, MİT'e ait yüklerin bulunduğu bir 
adet TIR'ın 1/1/2014 tarihinde Hatay'da durdurulup aranmak istenmesi, üç adet TIR'ın ise 
19/1/2014 tarihinde Adana'da durdurulup aranması ve MİT mensupları hakkında soruşturma 
başlatılması nedenleriyle ilgili jandarma personeli (Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 
E.2014/161 sayılı dosyası) ve yargı mensupları (Yargıtay 16. Ceza Dairesinin E.2015/1 sayılı 
dosyası) hakkında kamu davası açılmıştır. Bu eylemlerin FETÖ/PDY mensubu kişilerce 
anılan yapılanmanın amaçları doğrultusunda gerçekleştirildiği iddiası Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 6/6/2016 tarihli ve E.2016/24769 sayılı iddianamesinde ifade edilmiştir.

i. FETÖ/PDY mensubu olduğu ileri sürülen kamu görevlileri hakkında, kamuoyunda 
"Kudüs Selam Tevhit Örgütü Soruşturması" olarak bilinen soruşturmanın bu yapılanmanın 
amaçları doğrultusunda yapıldığı, anılan soruşturmada birçok üst düzey kamu yöneticisi, 
gazeteci ve bilim adamının da aralarında olduğu çok sayıda kişinin telefonlarının usulsüz 
olarak dinlendiği iddiasıyla kamu davası açılmıştır (İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 
2014/41637 sayılı soruşturması ve iddianamesi).

j. FETÖ/PDY mensubu olduğu ileri sürülen kamu görevlileri hakkında, siyasetçilerin 
ve üst düzey  kamu görevlilerinin telefonlarını dinleyerek gizli nitelikteki siyasi ve askeri 
bilgilere ulaştıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
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2016/80080 sayılı soruşturması).
k. FETÖ/PDY mensubu olduğu ileri sürülen kamu görevlileri hakkında, İnsani 

Yardım Vakfının (İHH) Kilis ilinde bulunan bürosunun 15/1/2014 tarihinde casusluk 
amacıyla arandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır (Van Cumhuriyet Başsavcılığının 
2015/4111 sayılı soruşturması).

l. FETÖ/PDY yapılanmasına mensup olduğu ileri sürülen kişilerin, kamu görevine 
giriş veya görevde yükselme sınavlarında, sınav sorularını yapılanmanın mensuplarına 
önceden verdikleri iddiaları çok sayıda soruşturmaya konu olmuştur (Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 2010/100074, 2015/26827, 2015/156193, 2015/79801, 2015/80510, 
2015/80526, 2015/80534, 2015/18314, 2015/80555, 2015/80559, 2015/41561, 2016/3801, 
2015/80539, 2015/80550, 2015/166002, 2015/98865, 2015/70581, 2015/37022, 2015/39600 
sayılı soruşturma dosyaları).

m. İstanbul'da yürütülen bazı soruşturmalarda tutuklu bulunan ve FETÖ/PDY üyesi 
oldukları ileri sürülen çok sayıda şüphelinin tahliyesine ilişkin kararlar veren iki hâkim 
hakkında, bu kararları yetkileri bulunmadığı hâlde üyesi oldukları aynı yapılanmanın 
talimatıyla verdikleri iddiasıyla kamu davası açılmıştır (Bakırköy Cumhuriyet 
Başsavcılığının 21/9/2015 tarihli ve E.2015/29385 sayılı iddianamesi; anılan hâkimlerin 
tutuklanmalarının hukuki olmadığına ilişkin bireysel başvurularının kabul edilemez olduğuna 
dair Anayasa Mahkemesi kararı için bkz. Mustafa Başer ve Metin Özçelik, B. No: 
2015/7908, 20/1/2016). 

n.  FETÖ/PDY'nin kurucusu ve lideri Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu yetmiş 
üç örgüt yöneticisi hakkında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, siyasi ve 
askeri casusluk yapma, zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suçtan 
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
kaydedilmesi, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına verme, yayma, ele geçirme 
suçlarını işledikleri iddiasıyla kamu davası açılmıştır (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
6/6/2016 tarihli ve E.2016/24769 sayılı iddianamesi).

C. Milli Güvenlik Kurulunun FETÖ/PDY Hakkındaki Değerlendirmesi
1. Süreç içinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından FETÖ/PDY'nin milli 

güvenliği tehdit ettiğine, bir terör örgütü olduğuna ve diğer terör örgütleri ile işbirliği 
yaptığına dair kararlar verilmiştir. 

2. Bu bağlamda MGK Genel Sekreterliği tarafından Kurul toplantılarına ilişkin basın 
duyurularının FETÖ/PDY ile ilgili değerlendirme yapılan kısımları şöyledir:

a.   26/2/2014 Tarihli Toplantı
       "Ülke genelinde güvenliği ilgilendiren hususlar ve yürütülen çalışmalar 

değerlendirilmiş; bu kapsamda halkımızın huzurunu ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden 
yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür."

b.  30/4/2014 Tarihli Toplantı
       "Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve bunlara yönelik olarak alınan 

tedbirler değerlendirilmiştir."
c.  26/6/2014 Tarihli Toplantı
       "Devlet içindeki illegal yapılanmalara yönelik olarak yürütülen adli ve idari 

işlemler hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur."
d.  30/10/2014 Tarihli Toplantı
       "Milli güvenliğimizi tehdit eden ve kamu düzenini bozan iç ve dış legal görünüm 
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altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar ve illegal oluşumlar ile yürütülen 
mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır."

e.  30/12/2014 Tarihli Toplantı
       "Paralel devlet yapılanması ve illegal oluşumlarla yürütülen mücadele hakkında 

Kurul'a bilgi arz edilmiş, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır."
f.  26/2/2015 Tarihli Toplantı
       "Paralel devlet yapılanması ve legal görünüm altında faaliyet gösteren illegal 

oluşumlara karşı yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında Kurul'a bilgi 
sunulmuştur."

g. 29/4/2015 Tarihli Toplantı
       "Milli güvenliği tehdit eden paralel devlet yapılanması ve illegal oluşumlara karşı 

yürütülen mücadele hakkında tafsilatlı bilgi arz edilmiş, mücadelenin kararlılıkla 
sürdürülmesine vurgu yapılmıştır."

h. 29/6/2015 Tarihli Toplantı
       "Milli güvenliğimizi tehdit eden, başta paralel devlet yapılanması olmak üzere, 

tüm yasadışı oluşumlara karşı yürütülen mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bir kez daha 
dile getirilmiştir."

i. 2/9/2015 Tarihli Toplantı "Paralel devlet yapılanmasıyla, yurt içinde ve yurt 
dışında, illegal ekonomik boyutu da dâhil olmak üzere sürdürülmekte olan mücadelenin 
kararlılıkla devam ettirileceği belirtilmiştir."

J. 21/10/2015 Tarihli Toplantı
       "Milli güvenliğimizi tehdit eden ve terör örgütleriyle işbirliği içerisinde hareket 

eden paralel devlet yapılanmasına karşı yürütülen kararlı mücadelenin çok yönlü olarak 
sürdürüleceği teyit edilmiştir."

k. 18/12/2015 Tarihli Toplantı
       "Paralel devlet yapılanmasıyla yurt içinde ve yurt dışında sürdürülmekte olan 

mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceği teyit edilmiştir."
l. 27/1/2016 Tarihli Toplantı
       "Millî güvenliğimize yönelik iç ve dış tehditler ile … paralel devlet 

yapılanmasına … karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen mücadele etraflıca 
değerlendirilmiştir."

m. 24/3/2016 Tarihli Toplantı
       "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla 

yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde görüşülmüştür. Bu çerçevede; … paralel devlet 
yapılanmasına karşı alınan tedbirlerin uygulanması üzerinde durulmuştur."

n. 26/5/2016 Tarihli Toplantı
       "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla 

yürütülen faaliyetler, terör ve teröristle mücadelede gelinen aşama, millî güvenliğimizi tehdit 
eden ve bir terör örgütü olan paralel devlet yapılanmasına karşı alınan tedbirler 
görüşülmüştür."

D. FETÖ/PDY'nin Yargı Organlarındaki Yapılanması ve Faaliyetleri
3. FETÖ/PDY'nin bilhassa (yakın döneme kadar faaliyette olan) özel yetkili 



  

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  I+qrouG - 6l0TlvI - WIPsyDY - oDSLXE=  ile erişebilirsiniz.

mahkemelerde ve savcılıklarda örgütlendiği, yargı ve emniyet içerisindeki mensuplarının 
örgütün imamlarından aldıkları talimatlar uyarınca ve örgüt çıkarları doğrultusunda hareket 
ettikleri, bu kapsamda ciddi hukuki sorunlar içeren uygulamalar yaptıkları kamuoyunda uzun 
süredir tartışılmaktadır. 

4. Bu bağlamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6/6/2016 tarihli iddianamesinde, 
yargı içinde FETÖ/PDY'nin önemli bir kadrosunun varlığını sürdürdüğüne, yapılanmanın 
istediğinde her türlü hukuksuz kararı verecek ve yargı eliyle kamu gücünü örgüt menfaatine 
kullanacak binlerce hâkim ve savcı mensubunun bulunduğuna değinilmiş; son yıllarda 
kamuoyu tarafından yakından takip edilen birçok olaya ilişkin soruşturma ve yargılama 
süreçlerinin FETÖ/PDY'nin yargı teşkilatı içerisindeki mensuplarınca bu örgütün amaçları 
doğrultusunda ve yargı imamları tarafından verilen talimatlar uyarınca yapıldığı, bu 
süreçlerde bilinçli olarak hukuka aykırı uygulamalarda bulunulduğu iddia edilmiştir. Bu 
kapsamda "Şemdinli", "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri Casusluk", "Devrimci Karargâh", 
"Oda TV" ve "Şike" davaları gibi kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan birçok davayı 
başta TSK olmak üzere farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki örgüt mensubu olmayan kamu 
görevlilerini tasfiye etmek ve farklı sivil çevrelerde örgütün çıkarlarına aykırı davrandığını 
düşündüğü kişileri etkisizleştirmek amacıyla kullandığı ileri sürülmüştür. 

5. Anılan davalarda yargılanan sanıkların önemli bir bölümü beraat etmiş, bir kısım 
davalarda yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmiş ve mahkûmiyet kararları kaldırılmıştır. 
Bazı davalarda ise hukuki süreçler devam etmektedir. Anılan davaların bir kısmındaki 
usulsüzlük iddiaları Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarına da konu olmuştur (bkz. Sencer 
Başat ve diğerleri [GK], B. No: 2013/7800, 18/6/2014; Yavuz Pehlivan ve diğerleri [GK], B. 
No: 2013/2312, 4/6/2015; Yankı Bağcıoğlu ve diğerleri [GK],  B. No: 2014/253, 9/1/2015).

6. Yukarıda belirtilen iddialara ilişkin olarak FETÖ/PDY'ye mensup olduğu ileri 
sürülen bazı yargı mensupları hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 
tarafından disiplin soruşturmaları yapılarak meslekten çıkarma cezaları verilmiş ayrıca adli 
mercilerce de soruşturma ve kovuşturmalar yapılmıştır.

7. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile hâkim ve savcıların kendi aralarından 
HSYK'ya üye seçmelerine imkân tanınmıştır. Buna göre hâkim ve savcılar adli yargıdan yedi 
asıl, dört yedek; idari yargıdan üç asıl iki yedek üyeyi seçeceklerdir. Belirlenen seçim 
sistemine göre her bir seçmen adli yargı için on bir, idari yargı için beş adaya oy verme 
hakkına sahiptir. 2014 yılında yapılan seçimlerde Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) ve 
Yargıda Birlik Platformu (YBP) seçimde destekledikleri adaylarını açıklamıştır. Bu iki yargı 
örgütünün desteklediklerinin dışında bazı adaylar seçime bağımsız olarak (bir başka adayla 
birlikte hareket etmeden) girdiklerini ifade etmişlerdir. Seçim sonuçları incelendiğinde; 
seçime bağımsız olarak girdiğini beyan eden ve hukuk çevrelerinde söz konusu yapılanmaya 
mensup ya da bu yapı ile irtibatlı olduklarına dair iddialar ileri sürülen adli yargıdan on aday 
binlerce hâkim savcıdan blok olarak oy almış, bunlardan ikisi HSYK yedek üyeliğine; idari 
yargıdan beş aday ise yüzlerce hâkimden blok olarak oy almış ve bunlardan ikisi HSYK asıl 
üyeliğine seçilmiştir. Bu durum, kamuoyunda FETÖ/PDY'nin yargı organları içerisinde 
önemli ölçüde örgütlenmesinin olduğu tartışmalarını yaygınlaştırmıştır. 

E. FETÖ/PDY'nin TSK'daki Yapılanması ve Faaliyetleri
8. 15 Temmuz 2016 gecesi meydana gelen darbe teşebbüsünün daha iyi anlaşılması 
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bakımından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına, faaliyetlerine ve yapılanmanın ülkenin 
güvenliği üzerinde oluşturduğu risklere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının darbe 
teşebbüsünden kısa süre önce düzenlediği 6/6/2016 tarihli iddianamesinde yer verilen tespit, 
değerlendirme ve öngörülere özetle yer verilmesi uygun olacaktır. Bu tespit, değerlendirme 
ve öngörüler şöyle özetlenebilir:

a. FETÖ/PDY'nin en çok önem verdiği kurumun TSK olduğu,
b. FETÖ/PDY'nin en fazla kadrolaştığı ve egemen hâle geldiği devlet kurumunun 

TSK olduğu,
c. TSK'daki kadrolaşmanın uzun yıllar önce başladığı ve ilk yerleştirilen örgüt 

mensuplarının general veya albay rütbesine yükseldikleri,
d. FETÖ/PDY'nin subay ve astsubay olacak mensuplarını özel olarak yetiştirdiği,
e. 2003 yılına kadar yaklaşık dört yüz personelin bu yapıya mensubiyeti nedeniyle 

ilişiği kesilirken bu tarihten sonra bu sebeple ilişiği kesilen personelin bulunmadığı,
f. Yapılanmaya mensup olmayan personelin bazı soruşturma ve davalarla tasfiye 

edildiği ve bu personelin yerine örgüt mensuplarının terfi etmesinin sağlandığı,
g. Özellikle bu yapılanmaya mensup olmayan askeri pilotların çeşitli yöntemlerle 

kurumdan uzaklaştırıldığı,
h. Kurmay subay kadrosunun önemli bir bölümünün FETÖ/PDY mensubu olduğu, 
i. FETÖ/PDY'nin askeri yargıda egemen bir güç olduğu ve bu nedenle yapıya yönelik 

soruşturmalardan netice alınamadığı, 
j. TSK içerisindeki bu yapılanmanın ordu disiplinini bozacak ve ülke savunmasında 

zafiyet oluşturacak bir yoğunluğa ulaştığı,
k. FETÖ/PDY'nin kuvvet komutanlıkları, jandarma ve emniyet teşkilatları içindeki 

mensuplarından oluşan ve on binleri bulan devletten ayrı hiyerarşiye bağlı silahlı bir 
yapılanmasının olduğu,

l. FETÖ/PDY'nin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarihi boyunca gördüğü en büyük, 
en tehlikeli ve en organize terör örgütlenmesi olduğu,

m. FETÖ/PDY'nin anayasal düzeni değiştirecek veya ortadan kaldıracak silahlı güce 
ulaştığı ve bir askeri darbe yapabilecek tek organize güç olduğu,

n. FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki etkinliğine dayanarak askeri darbe ve iç savaş 
tehditlerinde bulunduğu, 

o.  FETÖ/PDY'nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın olduğu,
p. Bu tehlikenin gerçekleşmesi halinde bunun devlet için gerçek bir yıkım olacağı, 

ülkenin bir iç savaşa sürüklenebileceği, milyonlarca insanın ölüp milyonlarca mültecinin 
ortaya çıkabileceği, devletin yeniden ayağa kaldırılmasının mümkün olamayabileceği,

r. FETÖ/PDY'nin tasfiyesinin devlet için artık varlık yokluk meselesi hâline geldiği.
F.  15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Teşebbüsü ve Sonrası
2. Ülkemizde 15/7/2016 gecesi, TSK içerisinde örgütlenmiş olan bir grup tarafından 

demokratik anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma teşebbüsünde 
bulunulmuştur.

26. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, anılan teşebbüse 
toplam 8.651 askeri personelin karıştığı, TSK'ya ait savaş uçakları dâhil otuz beş uçağın, otuz 
yedi helikopterin, yetmiş dört tanesi tank olmak üzere iki yüz kırk altı zırhlı aracın ve dört 
bine yakın hafif silahın kullanıldığı belirtilmiştir.

3. Teşebbüs sırasında TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet 
Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı, MİT yerleşkelerinin 
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de aralarında bulunduğu birçok yere uçak ve helikopterlerin de kullanıldığı bombalı ve silahlı 
saldırılar yapılmış, Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişiminde bulunulmuş, Başbakan'ın 
aracının bulunduğu konvoya silahla ateş edilmiş, Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında 
bulunduğu birçok üst düzey askeri yetkili rehin alınmış, çok sayıda kamu kurumu silah 
zoruyla işgal edilmiş veya buna teşebbüs edilmiştir.

4. Darbe teşebbüsüne karşı koyan güvenlik görevlileri ile tepki göstermek üzere 
sokaklara çıkan sivillere uçaklar, helikopterler, tanklar, diğer zırhlı araçlar ve hafif silahlarla 
saldırılmış, bu sırada (polis, asker ve sivil) iki yüz elliye yakın kişi hayatını kaybetmiş, iki 
bini aşkın kişi ise yaralanmıştır. 

5. Teşebbüste bulunan grup, işgal ettiği Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) 
aracılığıyla "Yurtta Sulh Konseyi" adına bir bildiri yayınlamıştır. Anılan bildiride; TSK adına 
yönetime el konulduğu, siyasi iktidara görevden el çektirildiği, devlet yönetiminin 
kendilerince gerçekleştirileceği, vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların 
mahkemeler önünde hesap vermesinin temin edileceği, tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildiği, 
ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve yeni bir anayasa hazırlanması 
temin edilene kadar kendilerince her türlü tedbirin alınacağı ifade edilmiştir.

6. Teşebbüs sırasında ülke genelindeki televizyon yayınlarının ve internet erişiminin 
kesilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara saldırıda bulunulmuş; bazı özel televizyon 
kanallarının binaları işgal edilmiştir. Darbe teşebbüsü, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere 
anayasal organlar tarafından reddedilmiştir. Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine halk sokağa 
çıkarak darbe teşebbüsüne tepki göstermiştir. Meşru devlet otoritelerinin emir ve 
talimatlarına göre hareket eden güvenlik güçleri tarafından darbe teşebbüsüne karşı 
konulmuştur. TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partiler ile sivil toplum örgütleri darbe 
teşebbüsünü kabul etmediklerini açıklamışlardır. Basın yayın organlarının neredeyse tamamı 
darbe teşebbüsü aleyhine yayınlar yapmıştır. Yurt genelinde Cumhuriyet başsavcılıkları 
darbe teşebbüsünde bulunanlar hakkında soruşturma başlatarak güvenlik güçlerine teşebbüse 
katılanların yakalanması emrini vermişlerdir. Nihayetinde kapsamlı ve güçlü bir dirençle 
karşılaşan darbe teşebbüsü engellenmiştir.

7. Darbe teşebbüsü sonrası ülke genelinde FETÖ/PDY üyesi olduğu değerlendirilen 
çok sayıda askeri personel, emniyet görevlisi ve yargı mensubu gözaltına alınmıştır. Ayrıca 
yargı mensupları dâhil binlerce kamu görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır.

8. Milli Güvenlik Kurulunun 20/7/2016 tarihli ve 498 sayılı tavsiye kararı ile 
Anayasa'nın 120. maddesi uyarınca hükûmete olağanüstü hâl ilan edilmesi tavsiyesinde 
bulunulmuştur. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 20/7/2016 
tarihinde, ülke genelinde 21/7/2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren doksan gün 
süreyle olağanüstü hâl ilan edilmesine karar vermiştir. Anılan karar 21/7/2016 tarihli ve 
29777 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

9. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca 22/7/2016 tarihinde 
kararlaştırılan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10. Yetkili makamların yaptıkları sözlü ve yazılı açıklamalar ile 667 sayılı KHK'nın 
genel gerekçesinde darbe teşebbüsünün FETÖ/PDY mensupları tarafından gerçekleştirildiği 
belirtilmiştir. Darbe teşebbüsü sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında bu teşebbüse 
katıldıkları iddia edilen bazı şüphelilerin ifadelerinde kendilerinin ve anılan teşebbüsün 
FETÖ/PDY ile bağlantısının olduğuna dair itirafta bulundukları kamuoyuna yansımıştır.

Yukarıda izah edilmeye çalışıldığı üzere sözde lider Fetullah Gülen'in 
yönlendirmesiyle hareket eden grup ve mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
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Anayasal Düzenini ve kurumlarını cebren ilgaya teşebbüs eden ve bu amaçla askeri kanadını 
oluşturan Türk Silahlı kuvvetleri içerisine sızmış mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
içerisine yerleştirilmiş silahlı militanları aracılığıyla paralel devlet oluşturup terör örgütü 
kurduğu ve yönettiğinin, bu amaca hizmet eden örgüt mensuplarının da üye olduğunun, 
Anayasa Mahkemesinin 04/08/2016 tarih 2016/6 Esas 2016/12 karar sayılı ilamında 
ayrıntıları ile açıklandığı üzere belirlendiği,

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 153/son maddesine göre yüksek 
mahkeme olan Anayasa Mahkemesinin kararlarını yasama, yürütme ve yargı organları ile 
idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağladığının açık olduğu anlaşılmıştır.

Yine terör örgütünün kendisine sadakatle bağlı olan üyelerine ByLock isimli gizli 
haberleşme programını yüklediği, ayrıntıları istihbarat raporlarında da belirtildiği üzere adı 
geçen programın çeşitli karakterdeki parolalarla aktivite olduğu, hücre tipi yapılanmanın esas 
alındığı, program kendisine yüklenen örgüt mensubunun  programı yükleyen örgüt mensubu 
tarafından kendisi ile iletişime geçilmesi istenilen kişilerin bilgilerinin erişimine izin 
verildiği, şayet bu program terör örgütünün gizli bir haberleşme programı olmasa ve aleni 
mahiyette bulunsa idi hücre tipi yapılanmaya gerek kalmayacağı gibi programı kullananların 
istedikleri zaman istedikleri kişilere mesaj atabilmeleri ya da ekleye bilmeleri gerektiği, 
ancak bu kullanım modeline izin verilmediği, bu sebeple bu programın terör örgütünün gizli 
bir  yazışma programı olduğunu her türlü izahtan  vareste olduğu kanaatine varılmıştır.

       Nitekim Yüksek Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/1779-4841 esas ve karar 
sayılı ilamı ve bu ilamın atıf yaptığı aynı dairenin 2015/3 esas-2017/3 karar nolu ilamı ve 
2017/1443-4758 esas ve karar sayılı ilamında açıklandığı üzere, ByLock isimli gizli yazışma 
programının oluşturulması, kullanılması ve teknik özellikleri itibariyle münhasıran 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptolu iletişim ağı olduğunun 
belirtildiği, 

Sonuç olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 gün ve 2017/956-370 sayılı 
ilamı,  Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 24.04.2017 gün ve 2015/3-2017/3 sayılı kararı ve benzer 
nitelikteki kararlarında ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere Fetullahçı örgütün silahlı terör 
örgütü olduğu kabul edilmiştir.

IV. BÖLÜM
MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASI (KAHRAMANMARAŞ CUMHURİYET 



  

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  I+qrouG - 6l0TlvI - WIPsyDY - oDSLXE=  ile erişebilirsiniz.

BAŞSAVCILIĞI  2018/8457 NUMARALI SORUŞTURMA DOSYASI)

A. OLAY:
29/03/2009 tarihinde yapılacak seçim çalışmaları kapsamında Büyük Birlik Partisi 

Çağlayancerit İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Çolak'ın isteği üzerine Genel Başkan 
Muhsin Yazıcıoğlu'nun katılımıyla miting tertip edilmesinin planlandığı, bu maksatla yapılan 
müracaat üzerine Pazarcık İlçe Seçim Kurulunun konuşma günleri için çektiği kura sonucu 
BBP partisi için  Çağlayancerit'e 25/03/2009 tarihinin çıktığı, aynı gün Yerköy'de ve seçim 
gününe kadar Sivas ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmaları nedeniyle sıkışık olan seçim 
takvimine riayet edebilmek için helikopter kiralanmasına karar verildiği,

Büyük Birlik Partisi özel kalem müdürü Okan Köksal'ın ve Mustafa Destici'nin 
kiralama işlemiyle ilgili Süleyman Doğan'la görüştüğü, Süleyman Doğan'ın, Okan Köksal'ı 
hava araçları kiralama işi yapan Zafer Yeşilgül'e yönlendirdiği , Zafer Yeşilgül'ün Esas Hava 
Taşımacılık Şirketinden satış ve pazarlama sorumlusu Recep Kuşoğlu ile Okan Köksal 
arasında aracılık yaptığı, 15.000 Euro olarak anlaşmanın sağlandığı, kiralama için gerekli 
paranın Remzi Çayır, Mahir Arı, Kasım Gültekin, Kuyumculuk yapan Osman isimli şahıs 
olmak üzere partililerden toplanarak Mustafa Desticiye ait Ohem İletişim şirketi üzerinden 
Esas Hava Taşımacılık Tur. Tic. A.Ş.'ye 24/03/2009 tarihinde 33.000 TL olarak ödendiği,

TC-HEK tescil işaretli helikopterin 25/03/2009 günü Sivas'tan kalkarak 
Çağlayancerit'e bilahare Çağlayancerit'ten kalkıp Yozgat Yerköy'e (Kayseri'de yakıt ikmali 
yaparak) uçmasının planlandığı, 28 Mart 2009 günü ise TC-HSS tescil işaretli helikopterle 
Sivas'tan Şarkışla'ya, Şarkışla'dan Kangal'a, Kangal'dan Gürün'e, Gürün'den Suşehri'ne, 
Suşehrin'den Sivas'a uçuşun planlandığı, 

Plana uygun olarak TC-HEK tescil işaretli helikopterin pilot Mustafa Kaya 
İstektepe yönetiminde İstanbul'dan Ankara'ya, oradan da 24/03/2009 tarihinde Sivas'a 
geldiği, helikopterin 25/03/2009 günü saat 9:38'de Merhum Genel Başkan Muhsin 
Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Teşkilatından Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ile 
BBP'si seçim çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı  Muhabiri İsmail Güneş'i alarak 
Çağlayancerit'e hareket ettiği, helikopterin saat 11:10'da Çağlayancerit İlçesindeki futbol 
sahasına indiği, miting devam ederken Pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin helikopterle tek 
başına Kahramanmaraş Havaalanından yakıt ikmali yaparak Çağlayancerit'e döndüğü, 
mitingin bitmesinden sonra saat 14.35'te beş yolcusuyla birlikte (Kayseri/Erkilet 
Havalimanında yakıt ikmali planlanarak) Yozgat/Yerköy ilçesindeki miting için havalandığı, 
İsmail Güneş'in, kullanımında bulunan 506 504 39 01 numaralı telefonla saat 15.25'te 112 
Acil Komuta Kontrol Merkezini arayarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin 
düştüğünü, kendisinin yaralı olduğunu belirtip kazayı haber verdiği, bunun üzerine Emniyet 
ve Jandarma görevlilerinin durumdan haberdar edilmesiyle arama kurtarma çalışmalarının 
başladığı,

Helikopter enkazının olay günü ve ertesi gün bulunamadığı, 27/03/2009 günü 
helikopter enkazının aramaya çıkan Döngel ve Çevrepınar köylülerinden oluşan on altı (16) 
kişilik grubun saat 8:30 da Kızılöz Köyünden yaya olarak Keşdağı zirvesine intikale 
başladıkları, yolda Abdullah Göllü'nün de gruba katıldığı, saat 14:00 sıralarında enkaza 
ulaşamayınca dağ zirvesinden dönüşe geçtikleri, gruptan önde giden Hacı Kuzgun'un enkazı 
görüp diğerlerine haber vermesiyle helikopter enkazına ve cesetlere  ulaşıldığı, saat 14:27:42 
de grupta bulunan Döngel köyü muhtarı Yılmaz Dilki'nin 156 Jandarma hattını arayarak 
helikopter enkazını Sisne'ye yakın Kanlıçukur mevkiinde buldukları bilgisini verdiği, 
sonradan yapılan çalışmada olay yerinin Kahramanmaraş İli, Göksun ilçesi, Kızılöz köyü 
sınırlarında kalan 37 58 12 N 36 40 16 E koordinatları olduğunun anlaşıldığı, ilk etapta 
Muhsin Yazıcıoğlu ve İsmail Güneş dışındaki cesetlerinin köylüler tarafından tespit edildiği, 



  

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  I+qrouG - 6l0TlvI - WIPsyDY - oDSLXE=  ile erişebilirsiniz.

enkazı bulan köylülerin donma tehlikesi geçirmesi nedeniyle saat 16.00'da inişe geçtikleri 
saat 22:00 olduğunda sis ve tipiden dolayı yollarını kaybettikleri tüfekle ateş ederek karşı eteş 
sesiyle yollarını bularak 28/03/2009 günü saat 00.15 sıralarında Sisne orman yoluna 
inebildikleri, Abdullah Göllü'nün  donma tehlikesi geçirmesi nedeniyle Orman İşletme 
Şefliğine ait pikapla hastaneye kaldırıldığı, enkazı bulan köylülerin yer tarifiyle Genelkurmay 
Özel Kuvvetlere bağlı DAK timinin 27/03/2009 günü saat 20.00 da gelen talimat üzerine olay 
yerine hareket ettikleri, hava şartları nedeniyle helikopterle intikalin mümkün olmadığı, 
Göksun'dan Kızılöz Köyüne kadar helikopterle sonrasında yaya (kısmen helikopterle) 
intikalle 28/03/2009 günü saat 10.15'te DAK timinin enkaz alanına ulaştığı, hatta  10054 ordu 
numaralı S70-28A helikopterin indirme esnasında serbest kar, dik yamaç ve çevresel şartların 
etkisiyle kırıma uğradığı, personelin sağ kurtulduğu, ilk anda  helikopter enkazının içerisinde 
iki, altında iki olmak üzere dört cesede ulaşıldığı, saat 13.45'te merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu'na ait cesede ulaşıldığı, Gazeteci İsmail Güneş'e ulaşılamaması nedeniyle arama 
kurtarma çalışmalarına devam edildiği, 30/03/2009 günü icra edilen arama kurtarma 
çalışmaları kapsamında Mustafa Kuzgun'un yürürken kara gömülü koltuk parçasına basarak 
köşesini kaldırdığı, arkasından gelen kişinin koltuğun altındaki İsmail Güneş'e ait cesedi fark 
ettiği, cesedin 13:30 sıralarında helikopter enkazının yaklaşık olarak 400 metre doğusunda 
(aşağı kısmında), çukurun içerisinde (95500-06200 koordinatlarında) Adıyaman JÖH Tabur 
Komutanlığı unsurları tarafından karın içinden çıkarıldığı böylece arama kurtarma 
çalışmalarının sonlandırıldığı anlaşılmıştır.

B.Soruşturmanın Başlangıcı ve Safahatı;
Olay nedeniyle derhal Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine 

başlanıldığı, müşteki vekillerinin ve müştekilerin talepleri ve iddiaları dikkate alınarak 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/4822 soruşturma nolu dosyası üzerinden 02/03/2011 
tarihinde Mustafa Kemal Süler, Mustafa Hoş, Mirgün Sırrı Cabas, Yılmaz Dilki, Abdullah 
Göllü, Dursun Özmen ve Sezai Akgün olmak üzere yedi (7) şüpheli ilgili olarak  örgütlü 
suçlar kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben (Mülga CMK 250 ile görevli) 
fezleke şeklinde yetkisizlik kararıyla dosyanın Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına(Mülga 
CMK 250 ile görevli) gönderildiği,

 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca (Mülga CMK 250 ile yetkili) 02/03/2011 
tarihinden itibaren yaklaşık üç yıl süreyle 17/03/2014 tarihine kadar soruşturma iş ve 
işlemlerinin Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı sıfatıyla yürütüldüğü,  3713 sayılı TMK'ya 
21/02/2014 tarih ve 6526 sayılı kanunun 1. Maddesi ile eklenen geçici 14. Maddesinin 3. 
Bendi uyarınca "bu kanunla yürürlükten kaldırılan TMK 10. Mad. Uyarınca görevlendirilen 
Cumhuriyet savcılarınca görevlendirilen soruşturma dosyaları bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına devredilir " şeklindeki hükme istinaden özel 
yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının 17/03/2014 tarihli 
yetkisizlik kararı ile yüz yirmi iki (122) şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasının 
Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği, böylece Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet 
Başsavcılığınca  yüz on beş kişinin şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmiş olduğunun 
anlaşıldığı,

Soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/5021 sırasına kaydedilerek 
işlemlerine devam edildiği, müşteki vekillerinin yüzün üzerindeki şikayet ve talepleri ile 
birçok isimli/isimsiz ihbar ve şikayetin yapıldığı, tamamının titizlikle incelendiği buna 
istinaden birçok kurum nezdinde idari tahkikat yapıldığı gibi soruşturma dosyalarında çok 
sayıda tefrik, birleştirme, görevsizlik, yetkisizlik kararlarının verildiği, soruşturma dosyasının 
bütünü hakkında genel bir bilgi edinmek  ve soruşturmanın karmaşıklığı ve inceleme 
zorluğunun anlaşılabilmesi için  bahsi geçen kararlardan önemine binaen bir kısmına 
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değinmek gerekirse;
Ana dosya niteliğinde ki Cumhuriyet Başşsavclığımızın 2014/5021 soruşturma 

numaralı dosyasında 01/04/2014 tarihinde Dursun Özmen hakkında tefrik kararı verildiği ve 
soruşturma defterinin 2014/5497 sırasına  kaydedildiği, 

01/04/2014 tarihinde 2014/5497 soruşturma numaralı dosyada Dursun Özmen 
hakkında Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kurtarıldığı, hastaneye kaldırıldıkları, 
Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğuna dair asılsız bilgi notunu hazırlatıp yayması nedeniyle 
görevi kötüye kullanma suçundan dava açıldığı, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza 
Mahkemesinin 2017/193 esasına kayden  DAVANIN HALEN DERDEST OLDUĞU,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/7651 soruşturma sayılı dosyasında 13/05/2014 
tarihinde; şüpheliler Aydın Özsıcak, Bekir Çerikçi, Cemal Şahin, Davut Uçum, Ebubekir 
Semih Yüksekkaya, Ersöz Sağlam, Fatih Bengi, Feridun Seren ,Halil İbrahim Açan, İrfan 
Yavuz, Kadir Kıratlı, Kenan Köksal, Kerem Mumcuoğlu, Mehmet Çağlar, Nedim Bakırhan, 
Nusret Memiş, Recep Ercan, Suat Kaplan, Şıh Mehmet Sevdim, Yılmaz Dilki hakkında 
kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık, silahlı terör örgütüne üye olma, kamu görevlisinin 
resmi belgede sahteciliği, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından ek 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, 30/05/2014 tarihinde Av. Selami Ekici, 
Av. Murat Ekici, Av. Kemal Yavuz'un müştekiler adına ek kyok kararına itiraz ettikleri, 
05/06/2014 tarihinde Meryem Üstündağ ve Pakize Yancı vekili Ahmet Turan Çetin'in itiraz 
ettiği, dosyanın Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, 

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/06/2014 tarih ve 2014/641 d.iş sayılı 
kararı ile itirazın kabulüne 13/05/2014 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın 
kaldırılmasına karar verildiği, 

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/9164 sayılı dosyasında 09/03/2015 tarihinde 
şüpheliler Bekir Çerikçi, Cemal Şahin, Ebubekir Semih Yüksekkaya, Nedim Bakırhan, Aydın 
Özsıcak, Nusret Memiş, Halil İbrahim Açan, Suat Kaplan, Davut Uçum, Fatih Bengi, Feridun 
Seren, Mehmet Çağlar, Recep Ercan, Yılmaz Dilki, Ersöz Sağlam, Kadir Kıratlı, Kenan 
Köksal, Şıhmehmet Sevdim, İrfan Yavuz ve Kerem Mumcuoğlu hakkındaki evrakın 
2014/5021 soruşturma numaralı dosyası ile birleştirildiği, 

Cumhuriyet başsavcılığımızın 2014/7651 soruşturma numaralı dosyası üzerinden 
şüpheliler Aydın Özsıcak, Nusret Memiş, Bekir Çerikçi, Cemal Şahin, Ebubekir Semih 
Yüksekkaya, Nedim Bakırhan, Halil İbrahim Açan, Suat Kaplan, Davut Uçum hakkında 
kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçundan 14/05/2014 tarihi itibariyle 
Kahramanmaraş  1. Asliye Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendiği,

 Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/196 iddianame 
değerlendirme numaralı dosyasından 29/05/2014 tarihinde yer bakımından yetkisizlik 
gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verildiği, 

30/05/2014 tarihinde iade kararına itiraz edildiği, 1. Asliye Ceza Mahkemesince 
02/06/2014 tarihinde yerindelik kararı verildiği, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinin 
2014/1224 d.iş sayılı kararı ile 04/06/2014 tarihinde itirazın reddine karar verildiği, 

2014/5021 soruşturma numaralı dosya üzerinden 12/05/2016 tarihinde şüpheliler 
Aydın Özsıcak, Bekir Çerikçi, Cemal Şahin, Davut Uçum, Ebubekir Semih Yüksekkaya, 
Halil İbrahim Açan, Nedim Bakırhan, Nusret Memiş, Suat Kaplan yönünden kişinin 
ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçu bakımından olayın Göksun sınırları içerisinde kaldığı 
anlaşıldığından tefrik  kararı verilerek soruşturma defterinin 2016/8183 sırasına kaydedildiği 
ve Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben yetkisizlik kararı verildiği,

Aydın Özsıcak, Bekir Çerikçi, Cemal Şahin, Davut Uçum, Ebubekir Semih 
Yüksekakya, Halil İbrahim Açan, Nedim Bakırhan, Nusret Memiş, Suat Kaplan ve Yusuf 
Yiğit hakkında Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde 2016/414 esasına kayden  dava açıldığı , 



  

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  I+qrouG - 6l0TlvI - WIPsyDY - oDSLXE=  ile erişebilirsiniz.

DAVANIN HALEN DERDEST OLDUĞU,
Dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet 

Güngör, İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdür Necdet Çelikbilek, Sivil 
Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, EGM TİB 
temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, JKG TİB temsilcisi Yaşar Kalkan, JGK Bilgi Sis. Teknisyeni 
Süleyman Akdoğu hakkında görevi kötüye kullanma suçundan Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 19/02/2019 tarihinde dava açıldığı, davanın ilk derece mahkemesi sıfatıyla 
Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2019/8 sırasında HALEN DERDEST OLDUĞU,

Ana dosya niteliğindeki Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/5021 soruşturma 
numaralı dosyada 08/05/2014 tarihinde asker kişi ve kamu görevlileri olan Ali Lapanta, 
Mazlum Koçoğlu, Hamza Tiryaki ve Ahmet Ergeç yönünden tefrik kararı verilerek 
soruşturmanın 2014/7440 sırasına kaydedildiği,  08/05/2014 tarihinde adı geçenler  hakkında 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına görevsizlik kararı verildiği, aynı kişiler hakkında 
Yargıtay CBS tarafından karşı görevsizlik kararının verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 
2014/9609 soruşturma sırasına kaydedilen evrakla ilgili 17/06/2014 tarihin İçişleri 
Bakanlığından soruşturma izni istendiği,  02/10/2014 tarihinde ise adı geçenler  şüpheliler 
hakkında Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına görevsizlik kararı verildiği,

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı tarafından dosyası tefrik edilen Ali Lapanta 
ve Mazlum Koçoğlu hakkında 08/03/2016 tarih 2014/281 E - 2016/7 K numaralı kararla 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, şüpheliler Jandarma Albay Hamza Tiryaki 
ve Emekli Jandarma Albay Ahmet Ergeç hakkında ise 08/03/2016 tarihli görevsizlik kararı 
verildiği verilen görevsizlik kararının 2016/7013 soruşturma sırasına kaydedilerek 
25/04/2016 tarihinde ana dosya niteliğinde 2014/5021 dosyası ile birleştirildiği

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı tarafından dosyası tefrik edilen Ali Lapanta 
ve Mazlum Koçoğlu hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair  karar tarihinden 
sonra 668 sayılı KHK ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev Yetkileri Kanununda ve 657 
sayılı DMK'da yapılan değişiklikler sonucu jandarma personelinin asker kişi sıfatları sona 
ererek tamamıyla İçişleri Bakanlığına bağlanması ve 4483 sayılı yasa uyarınca 
değerlendirilme yapılması gerekçesiyle soruşturma dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığımıza 
gönderilmesi üzerine işleme alındığı, adı geçenler yönünden tekrar İçişleri Bakanlığından 
soruşturma izni istendiği, olay hakkında İçişleri Bakanlığının 08/03/2017 tarih ve 668070 
sayılı kararı ile "evrakın işleme konulmaması" kararı verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 
2017/1793 soruşturma numaralı dosyası üzerinde 23/06/2017 tarihinde  inceleme yapılmasına 
yer olmadığına karar verildiği, İçişleri Bakanlığı'nın kesinleşmeyen kararına  yapılan itiraz 
üzerine Danıştayın kararı iptal ettiği, sonrasında tekrar ön inceleme raporu düzenlendiği, 
Adana Valiliği İl İdare Kurulu'nun 23/07/2019 tarih ve 2019/119 Karar tarihli kararıyla 
soruşturma izni verilmemesine karar verildiği, verilen karara Adana Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesince itiraz 
mercii olarak bakıldığı, 28/11/2019 tarih  ve 2019/655-911 E-K sayılı kararla itirazın 
kabulüne  ve soruşturma izni verilmesine karar verilerek dosyanın Cumhuriyet 
Başsavcılığımıza gönderildiği, 

SHGM Müdürü Ali Arıduru, DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal, BTK Başkanı 
Dr. Tayfun Acarer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunun 
28/08/2018 tarihli yazısı ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/8598 soruşturma numaralı 
dosyasından verilen yetkisizlik kararının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/83130 
sırasına kaydedildiği, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 05/03/2018 tarih ve 2018/2285 E - 1436 K 
sayılı kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın yetkili kılındığı Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 2015/27477 soruşturma numaralı dosyasının yetkisizlik kararı ile Cumhuriyet 
Basşavcılığımıza geldiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2018/13977 soruşturma sırasına 
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kaydı yapılarak 2018/8457 soruşturma numaralı ana dosyaya birleştirildiği sonrasında suçun 
mahiyeti gereği tefrik kararı verildiği, 

Şüpheliler; Ali Lapanta, Mazlum Koçoğlu, Ali Arıduru, Orhan Birdal  ve Tayfun 
Acarer hakkındaki  soruşturma dosyası suçun vasıf ve mahiyeti, hukuki ve fiili irtibat 
nedeniyle birleştirilerek Yargıtay 5.Ceza Dairesinde görülen davayla birleştirilip 
birleştirilmeyeceğinin takdiri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığınca birleştirme talebinin dava aşamasında söz konusu olacağı, 
dosyanın sürüncemede kalabileceği ve sair nedenlerle  soruşturma dosyasının iade edildiği 
bunun üzerine 2020/19215 soruşturma numaralı dosya üzerinden şüpheli Tayfun Acarer 
hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, diğer şüpheliler hakkında 
iddianame düzenlendiği, otomatik tevzi sonucu İddianamenin Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza 
Mahkemesinde 2020/521 iddianame değerlendirme numarasını aldığı,

Ana dosya niteliğindeki 2014/5021 sor nolu dosyada 20/06/2016 tarihinde olayın 
pilot kusurundan gerçekleşmesi ve şüpheli pilotun ölümü nedeniyle toplam yüz otuz iki (132) 
şüpheli yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, verilen karara yapılan 
itiraz üzerine Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğince 10/04/2018 tarih 2018/130 d.iş 
sayılı kararı ile 20 şüpheli yönünden (Ali Orhan Dinç,  Ali Kıdık, Ali Poyraz, Ali Armağan, 
Aydın Özsıcak, Davut Uçum, Dursun Özmen, İsmail Duman, Mazlum Koçoğlu, Murat 
Semih Çelik, Mehmet Yalınalp, Mehmet  Karatekin, Mehmet Gül, Mehmet Argun, Nusret 
Memiş, Orhan Özdemir, Tamer Bülent Demirel, Yusuf Yiğit, Yunus Çelik, Zafer Özkan)  ; 
dosyada FETÖ/PDY bağlantısı iddialarıyla ilgili olarak,   yukarıda isimleri belirtilen, 
haklarında FETÖ soruşturmaları kapsamında soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunan 
şüphelilerle ilgili  söz konusu dosyalardan onaylı örnek istenerek ,eldeki inceleme konusu bu 
dosyayla bağlantı kurulabilecek ve  şüphelilerin bu dosyadaki hukuki durumlarını 
etkileyebilecek herhangi bir delil, bilgi veya belge bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, 
öte yandan, 2016/11943 sor. no’lu dosyadaki soruşturma kapsamında bu şüpheliler 
yönünden eldeki inceleme konusu 2014/5021 no’lu bu soruşturma dosyasını etkileyebilecek 
yeni deliller elde edilmesi, yeni bilgiler,yeni olay, olgu veya durumların ortaya çıkması 
olasılığı karşısında  her iki soruşturma dosyası birleştirilerek, yapılacak araştırma ve 
inceleme   sonrası  ortaya çıkacak sonuca göre ,  adı geçen şüphelilerin hukuki durumlarında 
bir değişiklik olup olmayacağı hususunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği " şeklindeki 
gerekçeler ile kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırıldığı,  ana dosya niteliğindeki 
soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2018/8457 soruşturma sırasına kaydedildiği ve 
HALEN DERDEST OLDUĞU,

Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırılan şüpheliler dışındaki 
kişiler bakımında verilen kararın kesinleştiği, müşteki vekillerinin kesin karara karşı  kanun 
yararına bozma yoluna gidilmesi talebinin Adalet Bakanlığı'nın 24/09/2018 tarihli yazısıyla 
uygun görülmediği, 

Soruşturmaya safahatından anlaşılacağı üzere olayın üzerinden geçen on yılı aşkın 
sürede soruşturma dosyasının yüz yetmiş beş klasörü aştığı, onlarca  birleştirme, tefrik, 
görevsizlik, yetkisizlik, fezleke, iddianame, iade, ve benzeri olmak üzere CMK'da yer alan 
neredeyse tüm karar çeşitlerine yer verildiği, yukarıda yazılı olan kararlar dışında verilen 
birçok ince detay ve karar bulunmakla birlikte; yukarıda sıralanan kararlar soruşturmanın 
karmaşıklığını, inceleme zorluğunu, aynı zamanda soruşturmanın ana hatlarını anlatmak 
bakımından yeterli olacağı kanaatine varıldığı,

Özetlemek gerekirse iddianame tarihi itibariyle; Aydın Özsıcak, Bekir Çerikçi, 
Cemal Şahin, Davut Uçum, Ebubekir Semih Yüksekkaya, Halil İbrahim Açan, Nedim 
Bakırhan, Nusret Memiş, Suat Kaplan ve Yusuf Yiğit hakkında Göksun Asliye Ceza 
Mahkemesinde,
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Dursun Özmen hakkında görevi kötüye kullanma suçundan Kahramanmaraş 1. 
Asliye Ceza Mahkemesininde

Dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet 
Güngör, İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdür Necdet Çelikbilek, Sivil 
Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, EGM TİB 
temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, JKG TİB temsilcisi Yaşar Kalkan, JGK Bilgi Sis. Teknisyeni 
Süleyman Akdoğu hakkında görevi kötüye kullanma suçundan Yargıtay 5. Ceza Dairesinde 
dava açıldığı ve davaların derdest olduğu anlaşılmıştır.

Olay tarihinde SHGM Müdürü Ali Arıduru, DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal, 
Adana  Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta ve yardımcısı Mazlum Koçoğlu hakkında 
arama kurtarma  çalışmalarındaki ihmal iddiaları kapsamında  haklarında görevi ihmal 
sucundan düzenlenen iddianamenin Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/613 
esas sırasına kaydedilerek kabul edildiği anlaşılmıştır.

 V. BÖLÜM
SORUŞTURMA İÇERİĞİ VE SON DURUM
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Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2018/8457 sırasına kayden yürütülen soruşturma 
dosyasında olaya ilişkin birçok iddia öne sürülmüş olup iddiaların ve taleplerin 
karşılanabilmesi adına birçok bilirkişi raporu aldırılmıştır. Aldırılan bu bilirkişi raporları 
daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda belirleyici rol oynamıştır. 
Aşağıda ana dosyada bulunan  çoğunluğu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar öncesinde 
alınan kısmen de bu karar sonrasında aldırılan bilirkişi raporlarına özet olarak değinilmiştir.

A.Ölü Muayene ve Otopsi ve Tıbbi Raporlar
1.Adli Tıp Rapor Özetlerinde Sonuç Olarak:
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün; "genel beden travmasına bağlı göğüs 

kemiği, çok sayıda kaburga kırıkları ve etraf kemik kırıkları ile birlikte iç organ 
yaralanmasından gelişen göğüs ve batın içi kanama sonucu gerçekleştiği, ölümün 
helikopterin düşmesini izleyen kısa süre içerisinde meydana geldiği, bu zamanın yarım saat 
ile bir saati geçmeyecek bir süre olduğu"

Merhum Erhan Üstündağ'ın ölümünün; "genel beden travmasına bağlı üst çene 
kemiği, çok sayıda kaburga, göğüs kemiği ve etraf kemik kırıkları ile birlikte iç organ 
yaralanmasından gelişen göğüs ve batın içi kanama sonucu gerçekleştiği, ölümün 
helikopterin düşmesini izleyen kısa süre içerisinde meydana geldiği, bu zamanın yarım saat 
ile bir saati geçmeyecek bir süre olduğu"

Merhum Murat Çetinkaya'nın ölümünün; "genel beden travmasına bağlı etraf 
kemikleri, göğüs kemiği, çok sayıda kaburga kırıkları ve kafatası kırıkları ile birlikte iç organ 
yaralanmasından gelişen göğüs ve batın içi kanama ile beyin kanaması sonucu ve 
helikopterin düşmesini izleyen kısa süre içerisinde ölümün gerçekleştiği, bu zamanın yarım 
saat ile bir saati geçmeyecek bir süre olduğu"

Merhum Yüksel Yancı'nın ölümünün; "genel beden travmasına bağlı köprücük kemiği 
ve kaburga kırıkları ile birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç 
kanaması sonucu ve helikopterin düşmesini izleyen kısa süre içerisinde gerçekleştiği, bu 
zamanın yarım saat ile bir saati geçmeyecek bir süre olduğu"

Merhum Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümünün; "genel beden travmasına bağlı 
kafatası, yüz kemikleri, göğüs kemiği, çok sayıda kaburga, etraf kemik kırıkları ile birlikte iç 
organ yaralanmasından gelişen göğüs içi kanama ile beyin kanaması sonucu ve helikopterin 
düşmesini izleyen kısa süre içerisinde ölümün gerçekleştiği, bu zamanın yarım saat ile bir 
saati geçmeyecek bir süre olduğu"

Merhum İsmail Güneş'in ölümünün; "genel beden travmasına bağlı alt çene kemiği, 4 
adet kaburga ve sol tibua – fibula kırığı saptandığı, makroskopik olarak ölümü 
açıklayabilecek büyük damar, kafatası kemiklerinde kırık ya da organ yaralanması 
saptanmadığı, histopatolojik ve toksikolojik incelemeler göz önüne alındığında ölümün 
yaralanmasını takiben 4 – 6 saatten önceki bir zamanda gerçekleştiği, donma sonucu ölümün 
meydana geldiği"nin anlaşıldığı,

Tüm cesetlerin genel beden travmasına maruz kaldıkları, vücutlarında herhangi bir 
kesici, delici alet, ateşli silah yarası ya da telem gibi bulgulara RASTLANMADIĞI, 
cesetlerden alınan kan - idrar - doku örneklerinin histopatolojik ve toksikolojik inceleme 
yapılması amacıyla Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verildiği, 

2.Adana Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nın düzenlediği 10/04/2009 tarihli 6 
adet ek raporda;

Mustafa Kaya İstektepe, Murat Çetinkaya, Muhsin Yazıcıoğlu, Yüksel Yancı, Erhan 
Üstündağ ve İsmail Güneş'in; kanlarında alkol, uyutucu -  uyuşturucu ve toksik madde 
bulunmadığı, ölüm nedenlerinin ilk otopside tespit edilen nedenler ile aynı olduğu ve 
değişiklik meydana gelmediğinin belirtildiği,
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Adana Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nın düzenlediği 27/04/2009 tarihli ek rapora 
göre, Av. Kemal Yavuz'un talebi uyarınca Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi toksikolojik 
analizlerin tüm olgular için aynı standartlarda yapıldığı, ölenlerin kan, idrar ve iç organ 
örneklerinde bally, tiner, tolunem vb. kokain ve metabolitleri, opiatlar, esrar, 
benzodiozepinler, barbütüratlar, amfetaminler, tristlik antedepresanlar, salisilatlar, 
fenotiyozinler, prizolan türevleri, sitriknin, insektisitler ile GC/MS cihazının kütüphanesinde 
bulunan 4000 in üzerinde maddenin tarandığı, bu maddelerin bulunamadığı, ayrıca kişilerin 
alkol ya da herhangi bir madde etkisinde olmadıklarının tespit edildiği, 

Cesetlerin ölüm sonrasında sıfırın altında ortam ısısında kalmış olmaları nedeniyle iyi 
korundukları, otopsinin olaydan birkaç gün sonra yapılmasının tespit edilen olguları 
değiştirmeyeceği, ölümün kısa sürede meydana geldiği durumlarda kan ve idrar örneklerinin 
toksikolojik analiz için en uygun örnekler olduğu, 

Pilot Mustafa Kaya İstektepe ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun histopatolojik preparatlarının 
yeniden değerlendirilmesinde koroner arterlerdeki tıkanıklığın kişilerin günlük yaşamlarını 
engellemeyeceği, pilotun alkol yada uyuşturucu madde etkisinde olmadığı, ölenlerin ölüm 
sebeplerinin ilk otopsi ve önceki raporlardaki bulgularla aynı olduğu ve değişmediğinin tespit 
ve teyit edildiği, 

3.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli 3 bilirkişi 
tarafından hazırlanan 25/06/2009 tarihli rapora göre; ölenlerin ağızdan alınan herhangi 
bir madde ile ölmediklerinin belirtildiği, 

4.Ankara Hacettepe Üniversitesinde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 
06/12/2009 tarihli rapora göre; ölenlerin ağızdan alınan herhangi bir madde ile 
ölmediklerinin tespit edildiği, 

5.Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun talebi üzerine hazırlanan 
İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'nin 07/07/2010 tarihli raporuna göre; 
ölenlere ait kan örneklerinde karbonmonoksit tespit edildiği, buna göre Muhsin Yazıcıoğlu'na 
ait kan örneğinde % 13.1, Mustafa Kaya İstektepe'ye ait kan örneğinde % 26.6, Erhan 
Üstündağ'a ait kan örneğinde % 21.8, Yüksel Yancı'ya ait kan örneğinde % 8.5, İsmail 
Güneş'e ait kan örneğinde % 27.0 ve Murat Çetinkaya'ya ait kan örneğinde % 10.1 oranında 
karbonmonoksit bulunduğu, bu incelemelerin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 
değerlendirildiği, 

6.Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 04/10/2010 tarihli "heyet mütaalası" başlıklı 
raporunda; Kapalı ortamlarda sigara içen veya sigara içilen kapalı ortamlarda bulunan 
kişilerde % 15 düzeylerine kadar yükselebilen karbonmonoksit bulunabileceği, kendisinde en 
çok karbonmonoksit bulunan kişinin gazeteci İsmail  Güneş olduğu, kaza sonrası açık 
ortamda belli bir süre yaşayan  ve şuurlu telefon görüşmeleri yapan bir kişinin cesedinden 
alınan kanda % 27 düzeyinde karbonmonoksit bulunmasının kaza anında daha yüksek oranda 
karbonmonoksit düzeyine sahip olmasını gerektireceği, bu itibarla % 50 - 60 oranında 
bulunan karbonmonoksit düzeyinin tek başına ölüme sebebiyet vereceği nazara alındığında % 
27 üzerindeki karbonmonoksitin yaşam fonksiyonlarını doğrudan etkileyebileceği, 
dolayısıyla İsmail Güneş'in cesedinden alınan kanda 15 ay sonra yapılan incelemedeki 
karbonmonoksit düzeyinin kaza anındaki düzeyi göstermeyeceği, incelemeye kadar 
geçen sürede yükselmiş olduğu kabulü gerekeceği, ölen diğer kişilerin kanlarındaki 
karbonmonoksit düzeyinin de ihtiyatla karşılanması gerektiği tespitlerine yer verildiği, 

7.Karbonmonoksitin ölüm nedeni olup olmadığı hususuna ilişkin araştırma 
kapsamında Adana Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığından alınan 22/10/2010 tarihli 
raporda; helikopterin açık arazide hareket etmesi, olay sırasında ve hemen sonrasında araçta 
veya içinde, cesetlerde yanma söz konusu olmaması, olaydan sonra şuuru açık bir şekilde 
bilinç bozukluğu, sersemleme, kendinden geçme gibi durum bulunmadan İsmail Güneş'in 
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uzun süre konuşması, cesetlerin genel görünümü, kas ve kanın renginde CO 
entoksikasyonunu düşündürecek bir değişiklik olmaması nazara alınarak cesetlerden otopsi 
sonrasında alınan kan örneklerinde karbonmonoksit incelemesine gerek görülmediği, 

Kan örneklerinde 15 ay sonra bulunan CO düzeylerinin 2 kişi hariç sigara içenlerde 
bile görülebilecek oranlarda olduğu, aynı araç içinde yer alan kişilerdeki ölüm nedeni ve 
yaraların durumu nazara alındığında CO düzeylerinin birbirine yakın çıkması gerektiği, oysa 
kazadan sonra yaşayıp açık mekanda konuşma yapan İsmail Güneş'te tespit edilen CO 
düzeyinin en düşük çıkması gerekirken en yüksek oranda çıktığı, bu durumun ancak inceleme 
yapılan kanın uzun süre beklemeye veya diğer nedenlerle özellikleri bozulmuş kanların yanlış 
sonuçlar çıkarabileceği durumuyla açıklanabileceği, 

Bu nedenlerle; olaydan 15 ay sonra kan örneklerinde tespit edilen karbonmonoksitin 
ölüm nedenlerini değiştirmediğinin bildirildiği, 

Karbonmonoksit tespiti ve ileri sürülen iddialar üzerine ölüm nedenlerinin değişip 
değişmeyeceği, karbonmonoksit zehirlenmesi yada karbonmonoksit etkisiyle uyuma hali 
oluşup oluşmayacağı, CO değerlerindeki artışın nedeni, yeniden kan örneklerinde CO 
incelemesi yapılıp yapılmayacağı, yapılan otopsiler, önceki raporlar, kimyasal incelemeler 
nazara alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alındığı, 

8.İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen 19/01/2011 
tarih 2010/76997/3754 nolu raporda;

a) Helikopter içerisinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Kaya İstektepe, Erhan 
Üstündağ, Murat Çetinkaya ve Yüksel Yancı'nın kazadan hemen sonra öldükleri, İsmail 
Güneş'in kazadan yaklaşık 4-6 saat sonra öldüğü, ölüm sebebinin İsmail Güneş yönünden 
donma, diğerleri yönünden genel beden travmasına bağlı kemik kırıkları ve iç organ 
yaralanması nedeniyle oluşan iç kanamadan olduğu tespitinin yapıldığı, 

b) Kazadan 15 ay sonra Mustafa Kaya İstektepe'nin kanında tespit edilen % 26,6 
CoHb düzeyinin kaza meydana geldiği anda var olduğunun söylenmesinin mümkün 
olmadığı, bir yıldan fazla bekleyen kan örneklerinde ilk incelemede sıfır olan CoHb 
düzeyinin ikinci incelemede anlamlı derecede yükselebileceği, mevcut belgeler ve otopsi 
bulgularına göre Adana Adli Tıp Grup Başkanlığınca düzenlenen otopsi raporlarının sonuç 
bölümünde gösterilen ölüm sebeplerini değiştirebilecek bir husus bulunmadığı, 

c) Kazadan 15 ay sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun kanında tespit edilen % 13,1 CoHb 
düzeyinin kaza meydana geldiği anda var olduğunun söylenmesinin mümkün olmadığı, bir 
yıldan fazla bekleyen kan örneklerinde ilk incelemede sıfır olan CoHb düzeyinin ikinci 
incelemede anlamlı derecede yükselebileceği, mevcut belgeler ve otopsi bulgularına göre 
Adana Adli Tıp Grup Başkanlığınca düzenlenen otopsi raporlarının sonuç bölümünde 
gösterilen ölüm sebeplerini değiştirebilecek bir husus bulunmadığı, 

d) Kazadan 15 ay sonra İsmail Güneş'in kanında % 27,0 düzeyinde diğer ölenlere göre 
en yüksek oranda CoHb tespit edildiği, kaza sonrası 4-6 saat hayatta kalan ve 112 ile telefon 
görüşmesi yapan birinde tespit edilen CoHb düzeyini kaza anında olması muhtemel CoHb 
düzeyine tam olarak tekabül ettirmek mümkün olmamakla beraber açık hava koşullarında 
olduğu nazara alındığında bu oranın % 40 üzerinde olacağı, kazanın oluşu ile sonradan geçen 
süreçte yaşanan olaylar birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan CoHb düzeyinin kaza 
sonrası yaşanan süreç ile uyumlu olmadığı, bir yıldan fazla bekleyen kan örneklerinde ilk 
incelemede sıfır olan CoHb düzeyinin ikinci incelemede anlamlı derecede yükselebileceği, bu 
nedenle İsmail Güneş'teki CoHb düzeyinin kazadan inceleme tarihine kadar geçen sürede 
yükselmiş olduğunun kabulü gerektiği, kaza meydana geldiği anda var olduğunun 
söylenmesinin mümkün olmadığı, mevcut belgeler ve otopsi bulgularına göre Adana Adli Tıp 
Grup Başkanlığınca düzenlenen otopsi raporlarının sonuç bölümünde gösterilen ölüm 
sebeplerini değiştirebilecek bir husus bulunmadığı, 
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e) Kazadan 15 ay sonra Erhan Üstündağ'ın kanında tespit edilen % 21,8 CoHb 
düzeyinin kaza meydana geldiği anda var olduğunun söylenmesinin mümkün olmadığı, bir 
yıldan fazla bekleyen kan örneklerinde ilk incelemede sıfır olan CoHb düzeyinin ikinci 
incelemede anlamlı derecede yükselebileceği, mevcut belgeler ve otopsi bulgularına göre 
Adana Adli Tıp Grup Başkanlığınca düzenlenen otopsi raporlarının sonuç bölümünde 
gösterilen ölüm sebeplerini değiştirebilecek bir husus bulunmadığı, 

f) Kazadan 15 ay sonra Murat Çetinkaya'nın kanında tespit edilen % 10,1 CoHb 
düzeyinin kaza meydana geldiği anda var olduğunun söylenmesinin mümkün olmadığı, bir 
yıldan fazla bekleyen kan örneklerinde ilk incelemede sıfır olan CoHb düzeyinin ikinci 
incelemede anlamlı derecede yükselebileceği, mevcut belgeler ve otopsi bulgularına göre 
Adana Adli Tıp Grup Başkanlığınca düzenlenen otopsi raporlarının sonuç bölümünde 
gösterilen ölüm sebeplerini değiştirebilecek bir husus bulunmadığı, 

g) Kazadan 15 ay sonra Yüksel Yancı'nın kanında tespit edilen % 8,5 CoHb düzeyinin 
kaza meydana geldiği anda var olduğunun söylenmesinin mümkün olmadığı, bir yıldan fazla 
bekleyen kan örneklerinde ilk incelemede sıfır olan CoHb düzeyinin ikinci incelemede 
anlamlı derecede yükselebileceği, mevcut belgeler ve otopsi bulgularına göre Adana Adli Tıp 
Grup Başkanlığınca düzenlenen otopsi raporlarının sonuç bölümünde gösterilen ölüm 
sebeplerini değiştirebilecek bir husus bulunmadığı tespitlerinin yapıldığı, 

B. Teknik Raporlar
9. Kaza Nedeni ve ELT Cihazına İlişkin Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık 

Okulunun Raporu: 
TBMM Araştırma Komisyonuna sunulan 17/08/2010 tarihli Anadolu Üniversitesi 

Sivil Havacılık Okulu tarafından hazırlanan raporda; kaza nedeninin hava aracının uçtuğu 
bölgede görerek uçuş şartları bulunmadığı halde bu uçuşun yapılması suretiyle tipi şeklindeki 
kar yağışının pilotun arazi takibini zorlaştırılması ve dezoryante olmasına neden olması, bu 
sebeple helikopterin Keş dağının 6500 feet (1981 m) yükseklikteki yamacına çarpması 
olduğunun belirtildiği, ayrıca ELT cihazının helikopter üzerinde olduğu, anteninin kazada 
kırılması nedeniyle sinyal üretmesine rağmen yeterli sinyali ulaştıramadığı tespit ve 
düşüncelerine yer verildiği görülmüştür. 

10.ODTÜ Mühendislik Fakültesinin ELT Cihazı Raporu:
Ankara ODTÜ Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan 06/09/2010 tarihli rapora 

göre; helikopterde takılı bulunan ELT cihazının sağlam olduğu, kaza nedeniyle anten kırıldığı 
için zayıf sinyalin uyduya ulaşamadığı, bu nedenle helikopterin yerinin bulunamadığı tespiti 
yapılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun talebi üzerine Ankara ODTÜ 
Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan 21/03/2011 tarihli rapora göre; helikopterde 
bulunan ELT anteni muhafaza bölümünün malzemesinin antenin üretici firmasının belirttiği 
malzeme ile aynı olduğu, herhangi bir üretim hatası bulunmadığı, ELT anteninin kaza 
sırasında darbe sonucunda kırıldığı, antenin hatalı monte edildiği, ancak bu durumun 
kırılmayı etkileyebilecek bir husus olmadığı tespit edilmiştir. 

11.İTÜ Kimya Fakültesinin Yangın Söndürme Tüpü Raporu:
Helikopterde bulunan yangın tüpünün daha önceden hazırlanan düzenekle helikopter 

kabinine karbonmonoksit yaydığı ve bu nedenle oluşan zehirlenme ile helikopterin düştüğü 
iddiasının araştırılması noktasında enkazdan temin edilen "Halon" N.R-791753 ibareli yangın 
söndürme tüpünün İTÜ Kimya Metalurci Fakültesinde incelenmesine ilişkin 25/06/2013 
tarihli bilirkişi raporunda; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Esenboğa Havaalanında bulunan 
helikopter enkazından alınan tüpün, karbonmonoksit içermediği, Bromklordiflormetan ve 
Nitrojen gazından oluştuğu, içindeki gazın zehirlemeye neden olmayacağı, yine içindeki 
gazın zamanla özelliğini kaybetmeyeceği ve başka bir kimyasal maddeye dönüşmeyeceği, 
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sağlam ve çalışır durumda bulunduğu, içindeki gazı dışarı salacak düzenek bulunmadığı 
tespit edilmiştir. 

12.İstanbul Teknik Üniversitesi Görevlilerince Hazırlanan Teknik Rapor:
İstanbul Teknik Üniversitesinde görevli 8 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 

13/08/2010 tarihli kaza raporuna göre; olay mahallinde sıcaklığın 0 ile -2 derece, havanın 
bulutlu, hafif orta buzlanmalı, alçak seviyeli bulut nedeniyle görerek uçuşun olumsuz 
etkilendiği, pilotun helikopterin izin verilen maksimum kalkış ağırlığından daha fazlasıyla 
kalkış yaptığı, uçuş için elverişli hava şartları bulunmadığı, helikopterde yangın izi ve motor 
arızası bulunmadığı, patlama olmadığı, hava aracının kendisi bölge ve hava şartlarına uygun 
özellikte olmadığı, helikopter bakımının yeterli özen gösterilmeden yapıldığı, ancak bu 
durumun doğrudan kazayı etki eden bir neden olduğu konusunda delil bulunmadığı, 

Helikopterin kalkış için izin verilen azami ağırlıktan daha fazla ağırlığa sahip olması, 
pilotun Çağlayancerit - Kayseri - Erkilet - Yozgat - Yerköy uçuşunu görerek uçuş olarak 
planlaması, ancak olay yeri olan Kahramanmaraş Merkez Kızılöz Köyü dağlık alanının 
atmosferik koşullar nedeniyle bu uçuşa elverişli olmaması, hava aracında buzlanmaya karşı 
donanımın yetersiz olması bu nedenle hava aracının yere temas etmesi olduğu, bu nedenle 
kusurlu kişinin pilot olduğu, helikopter şirketinin doğrudan düşmeyi etkileyen kusurunun 
bulunmadığı, Helikopterin bulunduğu yeri tespite yarayan ELT cihazının sağlam olduğu, 
ancak düşme sonucu anten kırıldığı için uyduya sinyal gönderemediği, bu sebeple enkaza 
ulaşılamadığı, Helikopterin cep telefonu ya da başka bir cihazdan yayılan elektromanyetik 
işaret gücü ile düşürülme imkanının bulunmadığı, AWACS uçaklarının sinyal yayarak yön 
değiştirme imkan ve kabiliyetinin bulunmadığı, bu nedenle helikopterin düşürülemeyeceği 
görüş ve kanaatine yer verilmiştir.

13.TC-HEK tescil işaretli helikopterin bir başka hava aracının etkisi ile düşme 
iddiasının araştırılması amacıyla oluşturulan bilirkişi kurulu raporunda (İTÜ - 
USTTL) Özetle;

Bölgedeki hava araçları ile TC-HEK tescil işaretli helikopterin irtifaları ve 
aralarındaki mesafe nedeniyle helikopterin düşmesine neden olacak türbülans etkisi 
oluşturmayacakları, sivil radarlarda gözüken olay yeri civarında ve muhtemel kaza 
zamanında ortaya çıkan A1613 - A2164 - A3612 kodlu uçakların askeri hava resimlerinde ve 
videolarında görülmedikleri, 3 uçakla ilgili hatalı transponder kodu ve irtifa bilgilerinin sivil 
radarlardaki garbling hatası sonucu oluştuklarının tespit edildiği, ancak askeri radarlardan 
elde edilen plot ve izler bazında askeri radar uzmanlarınca yerinde incelenmesinin yararlı 
olacağı kanaatine varıldığı,

Bu kanaat üzerine; 14/02/2010 tarihinde yeniden oluşturulan bilirkişi heyeti ile 
müşteki vekilleri ve Cumhuriyet Savcısı nezaretinde Erzurum Hava Radar Mevzi 
Komutanlığında, 25/02/2014 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Komuta ve 
Harekat Merkezinde, 28/02/2014 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat 
Merkezinde 05/03/2014 tarihinde Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı MY sisteminde 
keşif yapıldığı, gerekli verilerin kopyalanarak alınmak suretiyle İstanbul Teknik Üniversitesi 
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü altında yedi kişi tarafından 
tanzim edilen 10/03/2016 tarihli raporda;

Bilirkişi incelemesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sağlanan askeri 
radar operatör ekranlarına ait video görüntülerine ilave olarak söz konusu operatör ekran 
görüntülerini oluşturmak için (bu doküman içerisinde "3. İncelemeye Temel Teşkil Eden 
Bilgi ve Belgeler" başlığı altında belirtildiği şekilde temin edilen) MASE Sistemine ait uçak 
sembol gösterimlerine ait sayısal bilgiler (iz verisi, "track data") üzerinde çalışmalar 
gerçekleştirildiği, DHMİ disk imajları içerisindeki sayısal kayıtlar, tersine mühendislik 
yöntemleri uygulanarak çözümlenmiş ve sivil radar verilerinin elde edildiği, 
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1- Kaza yapan TC-HEK tescil işaretli helikopterin düşmesine neden olabilecek bir 
hava aracının mevcudiyetine dair bir bulguya ulaşılamadığı, 

2- Kaza yapan TC-HEK tescil işaretli helikopterin Çağlayancerit ile kaza noktası 
arasındaki güzergâhı incelendiğinde askeri ve sivil radarlar tarafından TESPİT 
EDİLEMEYECEĞİNİN (radar kapsama alanı dışında kaldığı) GÖRÜLDÜĞÜ, 

3- Olay yerinin 100 mil civarında yerel saatle 14.30 - 24.00 arasında görev yapan 
helikopterlerin uçuşlarıyla ilgili kayıtların incelenmesinde, kaza bölgesine, kaza anında ve 
müteakip saatlerde HELİKOPTER İNİŞ KALKIŞININ TESPİT EDİLEMEDİĞİ, 

4- Sayısal bilgiler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, veri kayıtları üzerinde 
herhangi bir montaj işleminin yapıldığına dair bir BULGUYA ULAŞILAMADIĞI, 

5- Erzurum MASE Sistemi radar veri kayıtlarında yer alan MJ524 ve HH721 
uçuşlarına ait Strength (Str) değeri ve transponder Mode1, Mode2 ve Mode3A kod değerleri 
incelendiğinde tespit edilen uçak sayısı ile askeri makamlar tarafından bildirilen uçuş 
planında rapor edilen uçak sayısı arasında farklılık olduğu değerlendirilmektedir. Ancak 
yapılan incelemelerde bu farklılık ile TC-HEK isimli helikopterin düşüşü arasında bir 
bağlantı kurulamadığının tespitleri yapılarak sağlanan olay bilgileri ve radar verileri 
doğrultusunda helikoptere yakın civarda uçan bir hava aracı (araçları) etkisiyle böyle 
bir duruma yol açacak bir durumun mevcudiyetinin tespit edilmediği, Sağlanan radar 
verileri üzerinde herhangi bir müdahalenin yapıldığına dair bir bulguya rastlanılmadığının 
tespit edildiği anlaşılmıştır.

14.( 04/12/2009) Tarihli Kaza Soruşturma Kurulu Raporunda Özetle:
Kazaya neden olabilecek yardımcı faktörlerin, Hava aracına Çağlayancerit kalkışında 

uçuş planı dışında son anda binen yolcunun hava aracı kalkış ağırlığını (MTOW) etkilemesi 
ve uçuş dokümanına göre limit dışı olmasına sebep olması, hava aracının karlı ve buzlu hava 
şartlarına sertifikasyonunun olmaması, hava aracının tek pilotla uçuş yapmasına rağmen 
pilotun cep telefonuyla konuşarak ağır meteorolojik koşullarda dikkatini dağıtması olarak 
değerlendirildiği, muhtemel kaza nedeninin; Helikopter pilotunun Çağlayancerit-Kayseri 
Erkilet istikametindeki meteorolojik bilgilerini incelemeden Çağlayancerit'ten kalkış 
yapması, Türkiye AIP ENR1.2 VFR Uçuş Kuralları Madde 1.2 Not l'de yer alan helikopterler 
için yer görüş değeri kontrollü sahalar dışında 2 Km'den az olmayacaktır" hususuna riayet 
etmeyerek görüş mesafesi "300-500 metre" olan yoğun kar yağışlı kontrolsüz sahada VFR 
(görerek) uçuşa ısrarla devam ederek oryantasyon (vertigo/his yanılması) kaybına uğraması, 
coğrafya ve arazi yapısını doğru değerlendiremeyerek hava aracının dağlık alanda araziyle 
temas etmesini engelleyememesi olduğu görüş ve kanaatine yer verilmiştir.

C.Bir Kısım Tanık İfadeleri
Yaşar Şimşek'in 08/04/2009 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 

fadesinde Özetle; Şahinkaya kasabasına bağlı Sisne obasında ikamet ettiğini, saat 15.00 
sıralarında köyün üzerinden Göksun Kızılöz köyüne doğru oldukça alçak uçan bir helikopter 
gördüğünü, köyde zeminde kar olduğunu ancak dağlarda daha fazla olduğunu, helikopterin 
kuzey batıya Kızılöz köyüne doğru, Keş Dağına doğru gittiğini, köyün alçak bir yerde 
olduğunu, gittiği yerin ise yüksek ve sisli bir yer olduğunu, olay yerinde ikinci bir helikopter 
olmadığını, 

Duran Karayılan 07/04/2009 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 
İfadesinde Özetle; Şahinkaya kasabasına bağlı Sisne obasında ikamet ettiğini, saat 15.00 
sıralarında köyün üzerinden Göksun Kızılöz köyüne doğru oldukça alçak uçan bir helikopter 
gördüğünü, helikopterin kırmızı, altının ise beyaz renkte olduğunu, ikinci helikopter 
olmadığını, havanın sisli olduğunu, helikopter gözden kaybolana kadar seyrettiğini, Keş Dağı 
ve Karayakup Dağı istikametinde zeminde kar olduğunu, köylerinde havanın açık 
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helikopterin gittiği Kuzeybatı Kızılöz köyü istikametinde ise sis olduğunu, helikopteri sisin 
içine girinceye kadar takip ettiğini, buranın yaklaşık köyden 2-3 km uzaklıkta olduğunu, 
gittiği yerin oldukça yüksek ve dağlık olduğunu, helikopterin oldukça alçaktan gittiğini, hatta 
kavak ağacağına değmemek için dengesini değiştirdiğini, yükseldiğini, kendi köylerinde sis 
olmadığını, içinden helikopter acaba düşer mi diye geçirdiğini çünkü havanın oldukça sisli 
olduğunu,

Nazmiye Karayılan'ın 07/04/2009 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımıza alınan 
İfadesinde Özetle; Şahinkaya kasabasına bağlı Sisne obasında ikamet ettiğini, saat 15.00 
sıralarında köyün üzerinden Göksun Kızılöz köyüne doğru oldukça alçak uçan bir helikopter 
gördüğünü, dağlarda fazlasıyla kar olduğunu, helikopterin kuzey batı yani Kızılöz köyüne 
doğru, Keş Dağına doğru gittiğini, gittiği istikamatin yüksek ve sisli olduğunu, kendi 
köylerinde havanın açık olduğunu, olay yerinde ikinci bir helikopter görmediğini beyan ettiği,

Kemal Ateş 07/04/2009 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde 
Özetle; Şahinkaya kasabasına bağlı Sisne obasında ikamet ettiğini, saat 15.00 sıralarında 
köyün üzerinden Göksun Kızılöz köyüne doğru oldukça alçak uçan bir helikopter gördüğünü, 
helikopterin alt kısmının beyaz renkli olduğunu, giriş istikametinde ve dağda sis olduğunu 
kapalı olduğunu, helikopterin oldukça aşağıdan uçtuğunu, neredeyse kavak ağaçlarına 
değecek gibi gittiğini, 

Ferhat Kıvrak 06/04/2009 tarihli alınan kolluk ifadesinde Özetle; Çamlıca 
köyünde bulunan tarlasında saat 15:00 - :15.30 arasında traktörle evine giderken kırmızı 
renkli helikopter gördüğünü, havanın çok sisli olduğunu, kendi köylerinden değil Sisne 
Deresinden Sisne Köyü istikametine gittiğini, neredeyse ağaçlara çarpacak kadar alçaktan 
uçtuğunu gördüğünü, 

Muhammet Taşır 06/04/2009 tarihli kolluk ifadesinde Özetle;, olay tarihinde 
Kozcağız köyünün ön tarafından bulunan derenin üstünden kırmızı renkli bir helikopter 
geçtiğini, helikopterin alçaktan uçarak köyün ön tarafından geçerek Çamlıca Köyü tarafına 
gittiğini gördüğünü,

Ali Doğan 06/04/2009 tarihli kolluk İfadesinde Özetle; saat 15:00 sıralarında 
kırmızı renkli bir helikopterin köyün ön tarafından (Kozcağız köyü ikamet eder) geçerek dere 
yatağını takip edip Sisne Köyü tarafına doğru gittiğini, havanın oldukça sisli yağmurlu 
olduğunu ve helikopterin alçaktan uçtuğunu beyan ettiği,

Rüstem Taşır 06/04/2009 tarihli kolluk İfadesinde Özetle; olay günü Kozcağız'da 
ki evindeyken saat 15:00 -:15:30 sıralarında bir helikopter sesi duyduğunu, dışarıya çıktığını, 
köyün ön tarafından kırmızı renkli bir helikopter geçerek Sisne köyüne doğru gittiğini 
gördüğünü, helikopterin çok alçaktan uçtuğunu, havanın sisli olduğunu beyan ettiği,

Ali Taşır 06/04/2009 tarihli kolluk İfadesinde Özetle; Kozcağız'da ki evindeyken 
saat 15:-15:30 sıralarında köyün ön tarafında bulunan Hanaskaya'nın olduğu taraftan kırmızı 
renkli bir helikopterin geçtiğini, oldukça alçaktan uçtuğunu, Sisne Köyüne doğru gittiğini, 
havanın oldukça sisli olduğunu beyan ettiği,

Hacı Duran Kendir 23/06/2010 tarihli ifadesinde Özetle; kazanın olduğu gün 
Çamlıca köyü Kızıldağ mezrasındaki bahçesinde çalışırken öğlen saat 15.00 a doğru 
helikopterin üzerinden geçtiğini gördüğünü, havanın yağışlı ve sisli olduğunu, helikopterin 
Sisne köyüne doğru seyrettiğini, bulunduğu yerde yağmur, yükseklerde kar yağdığını, 
tepelerin sis kaplı olduğunu beyan ettiği,

Bekir Kendir 23/06/2010 tarihli İfadesinde Özetle; Kızıldağ mezrasındaki 
bahçesinde çalışırken helikopterin üzerinden geçtiğini, saatin 15.00 e geldiğini, havanın 
yağışlı ve sisli olduğunu, Sisne köyü istikametine doğru helikopterin devam ettiğini, 
bulunduğu yerde yağmur, yükseklerde kar olduğunu, havanın sisli olduğunu beyan ettiği, 

Duran Taşır ifadesinde Özetle; Kozcağız köyünde ikamet ettiğini, olay günü köyde 
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olduğunu, saat 14.45 sıralarında helikopterin köyden geçtiğini, helikopterin vadi içinde Sisne 
köyü istikametine doğru gittiğini, köyün karşısındaki tepelerde sis olduğunu, helikopter 
düştükten sonra haberlerde bu durumu görünce jandarmayı haberdar ettiğini beyan ettiği, 

Turan Bulut 07/05/2009 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan 
İfadesinde Özetle; İsmail Güneş'in yanında gayri resmi staj yaptığını, yüz yüze ve telefonla 
görüştüklerini, 3 gün sonraki mahalli seçimlerde her ilçe sonucunun internet sitesine iki kez 
girilmesi gerektiğini, ancak genel merkezin mail göndererek seçim sonucunun 4 kez 
girileceğini belirttiği, bu çelişki nedeniyle İsmail Güneş'i arayınca İsmail Güneş'in "sen ne 
diyorsun Turan helikopter düştü, ağır yaralıyım, zor konuşuyorum, ne seçimi ne 
sonucu, İstanbul ile Kayseri'ye düştüğümüzü haber ver" dediğini, kendisinin bir şey 
sormadığını, 

Bayram Kılınçer 28/04/2009 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 
İfadesinde Özetle; İhlas Haber Ajansı muhabiri olduğunu, görüşme için olay günü BBP 
genel merkezinde olduğunu, basın danışmanı Başak Karsak'la sohbet ederken Başak hanıma 
telefon geldiğini, bir kazadan söz ettiklerini ve özel kalem müdürünün odasına geçtiklerini, 
bu defa Başak hanımı İHA Bölge Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın aradığını, İHA temsilcisi 
İsmail Güneş'in de helikopterde olduğunu, İsmail'e ait 505 451 03 30 nolu telefonu aradığını, 
durumunu sorması üzerine "abi Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber bulunduğumuz helikopter 
düştü, ben iyiyim" dediğini, Muhsin beyi görüyormusun oralarda mı şeklindeki soruya "abi 
kimseyi göremiyorum, herkes öldü. Tipi ve soğuk var" dediğini ve yarım saat önce 
havalandıklarını belirttiğini, daha sonra telefonu Üzeyir Tunç'un aldığını, ayrıca özel kalem 
müdürü Okan'ın da İsmail Güneş'le görüştüğünü beyan ettiği, 

Türkay Yılmaz 28/04/2009 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 
alınan ifadesinde Özetle; helikopter kazası olunca 112 Acili, emniyetin genel müdürlük 
bünyesinde heliport telsizini arayarak arama kurtarma faaliyeti için çalışma yapılması 
amacıyla bilgi verdiğini, heliportun Esenboğa Fic ofisini aradığını, bu bilgi kendilerine intikal 
edince harekete geçtiğini, helikopterin Esas Havacılık'a ait olduğunu öğrenince şirketi 
aradığını, Kemal bey diye birisinin çıktığını, ihbarın İSmail bey tarafından yapıldığını 
söyleyince eşi Aydın Hidayet Başaran Yılmaz adına kayıtlı cep telefonundan İsmail Güneş'i 
aradığını, İsmail Güneş'in "bir dağın yamacındayız, burada hiç bir şey yok, ayağım 
kırık" dedikten sonra telefonun kapandığını beyan etmiştir.

Fehim Taştan 03/01/2012 tarihli Malatya Cumhuriyet Başsavcılığında alınan 
ifadesinde Özetle; Miting yapıldıktan sonra helikopterin havalandığını, Yerköy'e bu 
durumun bildirildiğini, ayrıca Yerköy'den helikopterin üzerinde tur atmalarının iyi olacağı 
söylenince bu isteklerinin kendisi tarafından GEnel Başkana telefonla aranarak söylendiği, 
(helikopter havalandıktan sonra) sonrasında Av. Kemal Yavuz ve iki kişi ile birlikte 
Kahramanmaraş'a dönüş yolunda 80 km kala helikopterin düştüğünün söylendiği, araçtan bir 
kişinin İsmail Güneş'in telefonunu aldığını ve kendisinin 506 854 35 00 numaralı telefonu 
aradığını, nerede olduğunu bilmediğini, düştüklerini, zirveye yakın bir yer olduğunu, sis 
olduğunu, yağış, fırtına tipi olmadığını söylediğini daha sonra sonra telefonu Av. Kemal 
Yavuz'a verdiğini,

Kemal Yavuz 06/04/2009 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 
ifadesinde Özetle; miting sonrası helikopteri 14:40 sıralarında uğurladığını, 
Kahramanmaraş'a gelirken 112 görevlileri tarafından arandığını, İsmail Güneş'in telefonunu 
Ali Kıvrak'ın telefonuna kaydettiğini, telefonla arayarak muhabire ulaştığını, muhabirin 
"helikopter düştü, başkan öldü" diye söylediğini, tekrar sorduğunda "başkan öldü, eks 
oldu" diye söylediğini, şuan nerede şimdi diye sorduğunda "parçalandı şurada yatıyor" 
diye söylediğini, tekrar sorduğunda sesini yükselterek ve bağırarak "başkan öldü, öldü 
diyorum, eks oldu, diğerleri de öldü, biri can çekişiyor, benim de kanamam var, 
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helikoptere sıkıştım, ben de öleceğim, bizi kurtarın" dediğini, yer tarifi isteyince; "bir 
yer görünmüyor her taraf sis içerisinde" dediğini, tekrar sorduğunda "dağın zirvesine 
yakın yerde olduklarını, çok meyilli" olduğunu, kar var mı diye sorduğunda "tipi var" 
şeklinde cevap verdiğini, orman mı taşlık mı diye sorduğunda ise "etrafımı göremiyorum, 
kar var tipi var yüksek bir yerdeyiz" diye söylediğini, sonrasında bu kişiye bir daha 
ulaşamadığını beyan ettiği

Okan Köksal 29/04/2009 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 
fadesinde Özetle; BBP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü olduğunu, kazanın olduğu 
25/03/2009 günü mitingten sonra Genel Başkanla telefonla görüştüğünü, dışarıda dolaşırken 
kendisini arayan kişileri Maraş civarında helikopter düştüğünü söylediklerini, ardından 
Kemal Yavuz'un kendisini arayıp helikopterin düştüğünü söylediğini, İHA muhabiri Bayram 
isimli kişinin telefonla İsmail Güneş'le konuştuğunu, sonrasında telefonu kendine verdiğini, 
İsmail Güneş'in "abi biz düştük" dediğini, diğerlerini sorduğunda "ayağım kırık 
göremiyorum, kimseden haberim yok" şeklinde beyanda bulunduğu, 

Üzeyir Tunç  29/04/2009 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 
İfadesinde Özetle;BBP Genel başkan Yardımcısı olduğunu, saat 16:00 sıralarında Genel 
merkezdeki odasında otururken AA dan helikopterin düştüğünü öğrendiğini, özel kalem 
müdürü olan Okan beyin çağrılması üzerine Bayram isimli kişinin İsmail Güneş'le 
görüştüğünü, İsmail Güneş'in kendisine "helikopter düştü, burası çok soğuk, bizi 
kurtarın" dediğini, nerede düştüklerini sorunca; bilmediğini, iki metre önünü 
göremediğini, sis ve kar olduğunu söylediğini, genel başkanı gördün mü, sağ mı diye 
sorması üzerine Genel başkanı görmediğini ancak diğer kazazedelerden ölenler 
olduğunu söylediğini,

Mustafa Sümer ve Yasin Şahin Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 
14/04/2009 tarihli İfadelerinde Özetle; Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde çalıştığını, 
112 nin haber vermesi üzerine İsmail Güneş'i arayarak helikopterin yerini sorduğunu, ancak 
tarif edemediği şeklinde beyanda bulunduğu, 

   D. 112  Kayıtları
  Kahramanmaraş 112 komuta kontrol merkezinin (KKM) İsmail Güneş'le yaptığı 

saat 15:26 dan başlayarak 7 ayrı görüşme yaptığı  görüşmeler de İsmail Güneş'in : "Hanfendi 
ben İsmail Güneş, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopterle düştük" "Her taraf sis", "Her 
taraf sis Dağın başındayız biz her taraf kar", "Çağlayancerit'ten gelip Yozgat Yerköy'ê 
gidiyoruz", "Burada donup öleceğiz diğer insanlar öldü herhalde. Off.. Oyy...ayağımı 
oynatamıyorum" şeklinde içinde bulunduğu şartları bildirerek olayı haber verdiği, ayrıntılı 
kayıtların metin haline getirilmek suretiyle çözümünün yapıldığı ve dosya arasına alındığı 
anlaşılmıştır.

E.Sonuç olarak;Bir önceki başlıkta izah edildiği üzere  olaya ilişkin devam eden 
davalar olmakla birlikte ana dosya niteliğindeki 2014/5021 soruşturma numaralı dosyada 
20/06/2016 tarihinde 132 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş 
olup verilen kararda özetle; "Hava aracına Çağlayancerit kalkışında uçuş planı dışında son 
anda binen yolcunun hava aracı kalkış ağırlığını (MTOW) etkilemesi ve uçuş dokümanına 
göre limit dışı olmasına sebep olması, helikopter pilotunun Çağlayancerit - Kayseri Erkilet 
istikametindeki meteorolojik bilgilerini incelemeden Çağlayancerit'ten kalkış yapması, 
Türkiye AIP ENR1.2 VFR Uçuş Kuralları Madde 1.2 Not l'de yer alan helikopterler için yer 
görüş değeri kontrollü sahalar dışında 2 km.'den az olmayacaktır" hususuna riayet etmeyerek 
görüş mesafesi "300-500 metre" olan yoğun kar yağışlı, sisli ve kontrolsüz sahada VFR 
(görerek) uçuşa ısrarla devam ederek oryantasyon (his yanılması) kaybına uğraması, coğrafya 
ve arazi yapısını doğru değerlendiremeyerek hava aracının dağlık alanda araziyle temas 
etmesini engelleyememesi suretiyle kazanın meydana geldiği " tespitinin yapıldığı, pilotaj 
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hatası mevcut ise de pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin aynı kazada ölmesi nedeniyle 
kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir. Verilen karara yapılan 
itiraz sonrasında Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğince 10/04/2018 tarih 2018/130 d.iş 
sayılı kararı ile 20 şüpheli yönünden takipsizlik kararı kaldırılmıştır.

 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararda; pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin 
taksirli davranışı sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği, kararın kaldırılmasından sonra 
Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda haklarında Fetö/Pdy silahlı terör örgütüne üye 
olma suçundan soruşturma/kovuşturma bulunan şüphelilere ait dosyasındaki bilgi ve 
belgelerin tek tek incelendiği, ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda bylock mesajları ve 
diğer bilgi belgelerin taranarak dosyaya temas eden delil bulunup bulunmadığının 
araştırıldığı, arama kurtarma çalışmalarına katılan helikopter pilotu ile uçak pilotlarının bir 
kısmının dinlendiği, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişimi neticesinde 
elde edilen deliller ve iddialar kapsamında helikopterin dışarıdan ya da başka bir etkiyle 
düşürülüp düşürülmediğine dair yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmak üzere gerekli 
çalışmalar başlatılmış olup ayrıca yeni bir delil bulunması halinde ana dosyada (suikast v.b. 
iddialar) birlikte değerlendirilmesi mümkün görülmüştür. 

VI. BÖLÜM
FETÖ/PDY ÖRGÜT MEDYASI VE ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN 
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MÜDAHALE VE YÖNLENDİRME GİRİŞİMLERİ

Müşteki vekiline ait tarihli dilekçe ile birlikte 03/01/2014 tarihinde havale edilen 
örgüt elebaşına ait http://www.herkul.org/bamteli/liyakat-ve-alperen linkinin paylaşıldığı bir 
sayfalık çıktıda; "30 Mart 2009 tarihli" başlıklı bir sayfalık çıktıda: "Gülen, Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun daha önce yaşadığı kazaları hatırlatarak kendisinin başına 4-5 defa sürpriz 
trafik kazası gelmiş ve onları atlatmaya çalışmış, bu defa farklı şekilde gitmiş, bir yönüyle 
şüphelenmek lazım, her şeyi kurcalamak lazım, bu helikopter nasıldır? neden böyle bir şeye 
itildim? neden illede bununla götürülmek istendim? bu tarz kazalar gündeme geldiğinde hep 
eşref bitlis anlatılır. Komplo teorilerine girilmeden şüphelerde gözardı edilmeden konuların 
araştırılması gerekir" dedi şeklinde açıklamalara yer verildikten sonra devamında , 
konuşmanın 38. Dakikadan sonra başladığı, 44. Dakika ve sonrası önemli denildikten sonra 
'...şüphe etmek lazım, suizan etmek lazım, herşeyi kurcalamak lazım, her şeye bakmak 
lazım, bu helikopter nasıldır, neden böyle bir şeye itildim? neden illede bununla götürülmek 
istendim, temizdir bizim insanımız normal şeylerin arkasında hileler hurdalar aramaz, 
......aldansanız bile kimseyi aldatmayın, çünkü aldatma günahtır, aldanırsanız böyle kurban 
gidersiniz, bir perşembe akşamı vefat edersiniz, bir cuma günü cenazenize ulaşırlar..." 
şeklinde konuşmaların çözümünün yapıldığı, FETÖ elebaşısının bu konuşmasının ulusal 
basın yayın organlarında yer bulduğu, 02/04/2009 tarihli Habertürk Gazetesinin "Suikast mi" 
başlıklı haberde "Gülen de suikastten şüpheli" şeklinde alt başlık konulduğu, haberde ise 
"ABD'de yaşayan Fetullah Gülen'le, Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası ile ilgili olarak 
herkul.org adresine konuştuğu, başına 4-5 defa sürpriz trafik kazası gelmiş onları atlatmayı 
başarmış bu defa farklı bir şekilde gitmiş, bir yönüyle şüphelenmek her şeyi kurcalamak 
gerekir" şeklindeki açıklamasına yer verildiği, haberin detay kısmında örgüte müzahir Zaman 
Gazatesi yazarı Ali Bulaç'ın "Fetullah hocaya katılıyorum açıklamalar ikna edici gelmedi, 20 
gün önce Yazıcıoğlu ile görüştüm partisini ülke satına yaymayı düşünüyordu, bu açıdan 
Fetullah hocanın kaygılarına tamamen katılıyorum" şeklinde demeç verdiği, olayla ilgili 
deliller henüz toplanmamışken örgüt elebaşısının ses kaydı ve kaydın yansıdığı haberlerde 
olayı şüpheli görerek suikast olduğu imasında bulunduğu, kamuoyunda da bu şekilde algı 
oluştuğu nitekim Ahmet Hakan'ın 05/04/2009 tarihinde yayınlanan köşe yazısında "... lütfen 
Fetullah Gülen hocamızın yine...kardeşimizin dolduruşuna gelip saçma sapan komplo 
teorileriyle olayı daha fazla sulandırmayın...." şeklinde örgüt ele başının görüşlerinin doğru 
olmadığına dair yazı yazdığı, dolayısıyla elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmasında yeni 
başlayan bir soruşturmada daha deliller toplanmadan olayın peşinen suikast olduğu kabulüyle 
bu hususu örgüte müzahir medya kuruluşları ve kişilerle kamuoyuna yaydığı ve algı 
oluşturmaya başladığı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yayınlanan konuşmasında "herşeyi 
kurcalamak lazım"  şeklindeki söylemle örgütün Yargı, Emniyet ve TSK'ya sızan üyelerine 
adeta bu yönde talimat verdiği, bu konuşmadan sonra örgütün yayın organlarında sürekli 
olarak helikopter kazasının işlendiği görülmüştür.

 Örneğin;  FETÖ/PDY'ye müzahir Bugün Gazetesinin 26/04/2009 tarihli nüshasında 
"öldürüldü CIA'dan şok ifade ABD İstihbarat servisi CIA kafaları karıştırdı, resmi internet 
sitesinde BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu bir helikopter kazasında öldürüldü" başlığıyla haber 
verdiği,

 FETÖ/PDY'ye silahlı terör örgütünün yayın organı Zaman Gazetesinin; 
8 Temmuz 2011 tarihli manşetinde; "helikopterin düştüğü dakikalarda radarlar 

kararmış" şeklinde başlık atıldığı, hemen yan tarafında ise bölgede "3 uçak varmış" şeklinde 
başka bir başlığın olduğu, içeriğinde ise; Hava Kuvvetleri Komutanlığının daha önce yaptığı 
kaza saatlerinde olay mahallinin 74 km. İçerisinde F4 ve F16 savaş uçakları yoktu yönündeki 
açıklaması doğru çıkmadı, "Zaman Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuna giren jetin 
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kayıtlarda görülmediği 2 Şubatta yazmıştı" şeklinde detaylandırıldığı, aynı manşetin alt 
kısmında "futbolda şike operasyonu ile ilgili olarak şikeyi itiraf edip etkin pişmanlık 
istediler" şeklinde başlığa yer verildiği, haberin 18. Sayfasındaki ayrıntısında "helikopterin 
düştüğü saatlerde Genelkurmay radarları kör olmuş" başlıklı habere yer verildiği, haberin 
içeriğinde bahsedilen hususun 25/03/2009 tarihinde saat 15.03.02 ile 15.07.40 aralığındaki 
dijital radar görüntü kayıtlarının doğu bölgesindeki tüm radarlarda meydana gelen kısa süreli 
arıza nedeniyle iletilememesi ile ilgili olduğu, radarların kayıt yaptığı ancak iletim hattında 
bir sorun olduğu nitekim tüm radar kayıtlarının bilahare dosyaya alındığı, dolayısıyla haber 
içeriğinin doğru olmadığı, Genelkurmay Başkanlığı'nın bu husustaki basın açıklamasının 
Fetullahçı gazete ve televizyonlarda yayınlanmadığı, ayrıca aynı haberin yan sütununda 2. 
Balyoz iddianamesinden bahsedilerek "Gölcük'te ki belgeler incelenmek için zulaya konuldu" 
başlıklı haberin bulunduğu,

11 Temmuz 2011 tarihli haberinde: "Genelkurmay radar ve uçuş bilgileri çelişkili" 
şeklinde başlık kullanıldığı, 4 dakikalık radar arızası ile ilgili olarak bazı hususlardan 
bahsedildiği, aynı haberin üst başlığında "1 haftadır şikeden sorgulanan Aziz Yıldırım 
tutuklandı" şeklindeki haberin olduğu, sol kısmında ise "JİTEM kapatılmadı sadece 
donduruldu"  şeklinde habere yer verildiği,

 13 Temmuz 2011 tarihli nüshasının manşetinde "işte kararan radar görüntüleri" 
haber başlığı altında hava hareketliliğine ilişkin olarak bir takım bilgilerin verildiği, aynı 
sayfada "futbolda şike soruşturması ve JİTEM açıklaması" başlığında diğer haberlerin 
bulunduğu, haberin 6. Sayfasındaki ayrıntısında "radar görüntüleri kaza bölgesinde jetlerin 
varlığını ispat ediyor" şeklinde başlığın bulunduğu ve "uzmanlar helikopterlerin savaş 
uçaklarının rüzgarına dayanamayacağını anlatıyor, bir savaş uçağı saatte 2000 km hıza 
ulaşabiliyor" şeklinde açıklamaya yer verildiği, 

28 Temmuz 2011 tarihli haberinde "Savcı Genelkurmay'dan kayıp görüntüleri istedi" 
başlıklı haberin bulunduğu,

 30 Ağustos 2011 tarihli yayınının 6. Sayfasında "Savcıdan Jandarma Bölge 
Komutanı Lapanta'ya; Ergenekon'a üyemisiniz?" şeklinde başlık atıldığı, Ali Lapanta ile 
ilgili şüpheli savunmasının alınmasına dair detayların paylaşıldığı, 

 Fetö/pdy silahlı terör örgütü üyesi Emre(Emrullah) Uslu'ya ait Taraf Gazetesindeki 
17/08/2011 tarihli köşe  yazısında PKK ile ilgili bir takım değerlendirmeler yapıldığı, yazının 
son kısmında "NOT:Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin aranması sırasında 
Genelkurmay'dan gelen haritayı alan  Maraş'ta görevli Astsubay Ümit Nogaylaroğlu ile 
Balyoz tutuklusu dönemin Konya 3. Ana Jet Üs komutanı Bertan Nogaylaroğlu arasında bir 
akrabalık ilişkisi var mı acaba malum Nogaylaroğlu soyadı çok yaygın bir soyad değil, 
böyleyse Astsubay Nogaylaroğlu General Nogaylaroğlu'na harita hakkında bilgi vermiş 
midir? benim kisi sadece bir merak"  şeklinde köşe yazısını bitirdiği, 

Fetö/pdy silahlı terör örgütünün yayın organı Zaman gazetesinin 21 Eylül 2011 
tarihinde manşetten verdiği haberde; "Cumhurbaşkanı Gül, Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili 
şüphelere dikkat çektiği, düşen helikopterdeki beyni keçiler sökmedi" şeklinde başlık atıldığı, 
devamında: "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya 
ilişkin inanılması zor gerçeklere ulaşıldığını söyledi,  Gül düşen helikopterin hafızası 
durumundaki beynin ortadan kaldırıldığının DDK raporu ile belgelendiğini vurguladı. Bana 
video geldi, baktım ki birileri buzlarda cesetlerle ilgileniyor, birileri diğer taraftan vida 
söküyor"  şeklinde açıklamalara yer verildiği,

25 Eylül 2011 tarihli manşette helikopterden parça sökülmesi esnasındaki görüntülere 
yer verilerek "işte helikopterdeki cihazları söken subaylar" başlığının kullanıldığı, 
devamında Cumhurbaşkanı Gül'ün helikopterdeki beyni keçiler sökmedi diyerek şüphelerini 
dile getirdiği, kayıp cihazların sökülme görüntülerine Zaman ulaştı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
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helikopterinin düşmesi ile ilgili soruşturmanın seyrini değiştirecek videoda 4 subay var, biri 
cihazları sökerken 2 si onları izliyor, bir asker ise görüntü çekiyor" şeklinde haberin 
bulunduğu,

 19 Ekim 2011 tarihli 15. Sayfadan verdiği haberinde "Savcı kayıp radar görüntüleri 
İncirlik Üssüne sordu" başlığı altında "Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını 
soruşturan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı 4 dakikalık kayıp radar görüntülerinin 
Adana'da ki İncirlik Üssüne sorulmasını istedi, Başsavcılığın talimatı üzerine Adana 
Cumhuriyet Savcısı NATO üssüne bizzat kendisi gitti, ancak üsteki yetkililerden bizim 
radarlarımız kazanın olduğu bölgeyi görmez" cevabını verdiği öğrenildi."  şeklinde açıklama 
yapıldığı,

Fetö/pdy silahlı terör örgütüne müzahir yayın organı Aktifhaber.com sitesinin 
06/03/2014 tarihindeki haberinde bilgi notları ile ilgili yaşanan karmaşadan bahsedildiği 
ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ergenekonda gizli tanık olduğunun belirtildiği,

Fetö/Pdy silahlı terör örgütü üyelerine ait ve örgüt propagandası yapan sosyal medya 
hesaplarında gazetelerle aynı minvalde ve adete örgütün Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına 
müdahale ve yönlendirmedeki maksadını ortaya koyacak şekilde aşağıdaki paylaşımlar 
yapılarak algı oluşturulduğu görülmüştür.

 Buna göre:
Fuatavni twitter hesabından yayınlanan ve Talebei İlahiyat vb. Fetö mensubu 

hesapların alıntı yapıp yaydığı 21/02/2014 tarihli paylaşımlarda;
"-BB, "paralel yapıyı çok önce farkettik ve tedbirlerimizi aldık" diyor, bazıları "neden 

17 Aralık'a kadar beraberdiniz" diyor.
-BBP GB Mustafa Destici: Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili gerçeği devletin tepesinin 

bildiğini düşünüyorum, diyor Ozaman niye açıklamıyorlar?
-FB, GS, BJK, TS ve diğer kulüpler, bir şahsın, ideolojinin, camianın, siyasetçinin 

takımı olamaz, ancak kendi taraftarlarınındır.
-Aziz Yıldırıma'a sürekli gidip "sana bunu yapanlar camianın adamlarıdır" diyenlerin 

hepsi BB'nin en yakınındaki kişilerdi.
-Oligarşik danışmanlardan bazılarının elinde BB ve ailesi ile ilgili öyle bilgi ve 

belgeler var ki, BB bazılarının kılına bile dokunamaz.
-Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatı Gazetevatan'a konuştu: Bize ilk günlerde uçuk kaçık 

gelen bilgi ve iddiaların pek çoğu sonradan doğru çıktı.
-Arınç 'în da istifa düşüncesi var. Ama CB engelliyor. Gül'e ne kadar da güvenmişti 

insanlar. Gerçek yüzleri belli oluyor. Perde sıyrıldı.
-Dün bazı bakanlar istifanın eşiğinden döndü. Erdoğan ailesiyle ilişkilerini dondurma 

karar alanlar var. Gemiyi terk etmeleri yakındır.
-Bu günlere bakınca gözlerin en çok aradığı kişinin Muhsin Yazıcıoğlu olması ne 

kadarda manidar..
-Hissediyorum...Öyleyse montajdır...
...
-24.Musin Başkan'la ilgili söylediği doğruydu. Benimde bulunduğum bir ortamda ki 

Başbakan koltuğa yeni oturmuştu. Tepedeki aktif görevlileri+
-23.Meşhur gizli tanık dedikleri maalesef Muhsin Yazıcıoğluydu. Herkesin güvendiği 

tek siyasetçi olduğundan bir çok belge ona giderdi.
-22.Ne oluyor diye sorunca, abi şu meşhur gizli tanık namussuzunu ortadan 

kaldırmazsak bir numarayı bile deşifre edeceğim demiş, dediler.
-32.Şimdi karşımdaki bu zatta bana meşhur gizli tanık demişti. Muhsin Başkan, 

Başbakan'ın inanmıyorum siz zıvanadan çıktınız diye tasfiye+
-31.Bu çalışmada elde edilen ne kadar bilgi belge varsa, Başbakan'la beraber birine 
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daha servis edildi. Rahmetli Muhsin Başkan'a.
-30.Dediği insanlar onlar iktidarlarını sağlama alsınlar diye günlerce adeta kan 

kusuyorlardı. Çocukları bile tehdit ediliyordu.
-29.O ekipten birinin küçük bir kızım var her gece onun yatağında yatıyorum belki bu 

benim son günüm olacak demişti. Adoğan'ın kumpascı+
-35.Sonra bir gün ekibe acil hareket emri geldi. Helikopterle M. Başkan'ın 

öldürüldüğü yere geldik. İnfaz çoktan gerçekleşmişti bizden +
-34.Gelelim zatın anlattıklarına. Abi Muhsin Başkan'ı öldüreceklerini anlamıştım 

günlerce uyuyamadım dedim. 
-33.Ekibe inanıyordu. Çünkü Başbakan İstanbul sokaklarında hamasi nutuklar atarken 

o hapiste yıllarını geçiren bir dava adamıydı.
-32.Şimdi karşımdaki bu zatta bana meşhur gizli tanık demişti. Muhsin Başkan, 

Başbakan'ın inamıyorum siz zıvanadan çıktınız diye tasfiye+
-45.Meğer bana gelen İStihabaratçılar K.Özdemir'in yıllardır beraber oldukları ve onu 

efsaneleştiren kişilerden bazılarıymış.
-44.Kozmik Oda'da ki bilgiler Muhsin Başkan'ın vefatıyla ilgili bilgi ve görüntüler bu 

kişilere verilmiş oldu. Peki belgelerin akıbeti ne oldu?
-43.Görüşmeden 3 gün sonra ofisime geldiler. Anlattıklarının hepsi doğruymuş 

belgeleri ondan alacağız merak etmesin raporu da ayarlıyoruz.
-42.bana anlattıklarının aynısını onlara anlatmaya başladı. Biri sadece izliyor öbürü 

not alıyor diğeri de dikkatle sorguluyordu.
-50.Beyefendi'nin en büyük korkusu bunu bildiğine dair ses kaydının çıkacak 

olması. Korkunun ecele faydası yok. Allah Kadir'i Mutlak
-49.Alın size turpun en büyüğü Muhsin Başkan'ın öldürülmesinden Beyefendi 

haberdardı. Bunu devletin bekası için kabullenmişti.
-48.Bir şey daha, çok önemli bazı siyasetçi, iş adamı, bürokrat, yargı mensubu 

kişilerin kasetleri de kozmik odadan onların eline geçmişti" şeklinde mesajların olduğu, 
mesajlarda bir kısmı örtülü bir kısmı açıktan olmak üzere çeşitli isimlerin zikredildiği 
görülmekle birlikte  "Alın size turpun en büyüğü Muhsin Başkan'ın öldürülmesinden 
Beyefendi haberdardı. Bunu devletin bekası için kabullenmişti" şeklindeki mesajlarda 
"beyefendi" ve "bb" ifadesiyle 60. Hükumet Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
kastedildiği ve  olaydan sorumlu tutulması gerektiği propagandasının  Fetullahçı örgüt üyeleri 
tarafından dolaşıma konularak algı oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.

Bahsi geçen sosyal medya paylaşımları müşteki avukatları tarafından 
26/02/2014 tarihli dilekçeyle dosyaya ibraz edilerek "Fuat Avni" hesabını kullanan 
kişinin tespit edilerek dosyaya katkı sağlayacağından bahisle TANIK olarak dinlenmesi 
mesajlarda adı geçen kişilerin hata veya kastının bulunması halinde ise "SANIK" sıfatı 
ile soruşturulmaları talep edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımıza 19/03/2014 tarihinde müştekiler avukatı 
tarafından ibraz edilen dilekçe ile 13 Mart 2014 tarihinde fetö/pdy üyesi Önder Aytaç 
ve Asım Yıldırım'a ait twitter hesaplarından Fetö/Pdy mensubu Önder Aytaç'ın; 
Hayrettin Karaman'ın Başbakan Erdoğan'a fetva verdiğini, Başbakan Erdoğan'ın da 
Hakan Fidan'a tamam ben fetvayı aldım sen hallet şu işi dediğini, daha sonra Hakan 
Fidan'ın tamam hallettik o meseleyi, şeklinde vb. biçimde 3 adet ses kaydının olduğunu 
iddia ettikleri , hatta bu hususta Hayrettin Karaman'ın tanık ifadesine başvurulduğu, 
21/03/2014 havale tarihli S.., K.., M.. tarafından dosyaya ibraz edilen dilekçede; 
mesajların araştırılmasını doğru olması halinde  Asım Yıldırım, Fuat Avni, Önder 
Aytaç isimli hesap sahiplerinin TANIK OLARAK dinlenmesi, Başbakan ve Mit 
Müsteşarı'nın TİB kayıtlarının alınarak ŞÜPHELİ SIFATIYLA sorgulanmaları talep 



  

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  I+qrouG - 6l0TlvI - WIPsyDY - oDSLXE=  ile erişebilirsiniz.

edilmiştir.
www.aktifhaber.com sitesinden 13/01/2014 tarihinde yazdırılarak dosya arasına 

alınan bir sayfadan ibaret haber çıktısında "Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili şok iddia" başlığı 
altında Bir kısım müşteki vekilleri Av. S. E.'ye ait iddialara yer verildiği, E'nin; helikopter 
düştüğü anda bölgede bulunan üç savaş uçağının bıraktığı karbonmonoksit gazının tesiri ile 
helikopterdekilerin hakimiyeti yitirdikleri veya helikopterin içine karbonmonoksit 
düzeneğinin yerleştirildiği ihtimalinin bulunduğu, ayrıca Merzifondan kalkan  bir F16 nın 
Osmaniye'de, Erhaç'tan kalkan bir F4 ün KANGAL'DA ve bir tanesinin SURİYE'DE 
düştüğü, bu jetlerin Yazıcoğlu'nu taşıyan helikopterin düşmesine yol açan uçaklardan 
olduğunun iddia edildiği,  Av. S. E'ye ait 12/04/2013 tarihli dilekçede; Malatya Erhaç'tan 
kalkan HK-046, HK-047 kodlu F4 lerin kazaya sebep olabileceği, jetlerin Suriye tarafından 
düşürülen F4 uçağı olabileceğine dair KENDİLERİNE BİLGİ GELDİĞİNİ, bu hususun 
araştırılmasını  talep ettiği, 

 FETÖ/PDY ELAZIĞ AVUKAT SORUMLUSU Abdullah Önder'in de ayrıntıları 
bilahare paylaşılacak olan benzer yönde beyanlarda bulunduğu, 08/05/2018 tarihinde alınan 
ifadesinde: 2014 yılı başlarında dershanelerin kapatılmasına ilişkin süreçte Elazığ 
yapılanması olarak İzmir iline geziye gittiklerini, Yamanlar Koleji'nin 5. Katında kendilerine 
verilen brifing esnasında orada bulunan F-16 maketinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
helikopterinin üzerinden geçen F-16 maketi olduğu, örgüt içerisinde; bu helikopterin bilinçli 
olarak SURİYE'DE düşürüldüğünün söylendiğini beyan ettiği,

Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu helikopteri düşürdükten sonra; Suriye'de 
ya da Kangal'da kasten düşürüldüğü iddia edilen F-16 ya da F-4 uçağı ile ilgili araştırma 
yapıldığı, bu bağlamda Genelkurmay Başkanlığından bu hususun sorulduğu, Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 07/02/2014 tarihli cevabi yazısında; 22 Haziran 2012 tarihinde kaza kırıma 
uğrayan A7314 kuyruk numaralı RF-4E uçağının, 30 Eylül 2013 tarihinde kaza kırıma 
uğrayan A7312 kuyruk numaralı RF-4E uçağının, 13 Mayıs 2013 tarihinde kaza kırıma 
uğrayan A3688 kuyruk numaralı F-16C uçağının 25 Mart 2019 (olay) tarihinde herhangi 
bir UÇUŞ YAPMADIĞININ tespit edildiğinin bildirildiği, dolayısıyla bu iddianın 
mesnetsiz olduğunun cevabi yazıdan anlaşıldığı, bu itibarla Fetö/pdy Elazığ avukat 
sorumlusu Abdullah Önder'in; Yamanlar Koleji'nin 5. Katında kendilerine verilen brifing 
esnasında orada bulunan F-16 maketinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden 
geçen F-16 maketi olduğu, örgüt içerisinde bu helikopterin bilinçli olarak Suriye'de 
düşürüldüğünün söylendiğini aktarmışsa da; tanık Abdullah ÖNDER'in başkasına 
dayandırarak verdiği bu bilginin Genelkurmay Başkanlığı'nın yukarıda yer verilen yazı 
cevabı ile doğrulanamadığı, 

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yukarıda yer verildiği üzere 
din adamı kisvesi altında soruşturma dosyasına taalluk eden mesajlar verdiği, basın yayın 
organlarında kazanın şüpheli olduğunu herşeyin kurcalanması gerektiği yönündeki 
ifadelerinden sonra emri altındaki örgütün internet ve basılı gazetelerinde soruşturmaya dair 
bir çok detay verildiği görülmüştür. 5271 Sayılı CMK m 157 uyarınca soruşturmadaki usul 
işlemlerinin  gizli olduğu buradaki gizliliğin soruşturmanın taraflarını kapsamadığı bu 
sebeple 5271 Sayılı CMK 153. Madde uyarınca soruşturmanın selameti için taraf ve 
vekillerine yönelik mahkeme kararıyla kısıtlama kararı alınmasına rağmen örgüt medyasında 
Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma iş ve işlemlerinin 
ayrıntılarıyla  yer aldığı, örneğin; dönemin Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın 
şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde; kendisne Ergenekon'a üye misiniz ? sorusunun sorulduğu 
bilgisi ve ifadesinin detaylarına ulaşıldığı, keza Erol Ölmez'e ait Silivri'de vermiş olduğu 
ifade tutanağının tam metnine ulaşıldığı, o dönem soruşturmayı yürüten ve halen Fetö/pdy 
üyesi olmak suçundan tutuklu dosya Savcısı Şeref Gürkan'ın yazdığı müzekkerelerden bile 
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haberdar olunduğu, söz konusu haberlerin örgüt yayın organlarında ve ekseriyetle örgüt 
mensubu Emre Soncan tarafından hazırlanmasının kasıtlı olarak soruşturma bilgilerinin 
sızdırıldığını gösterdiği, örgüte müzahir Aktif Haber isimli internet sitesinde; soruşturma 
dosyasında gizli tanıklık yapan bir gizli tanığa ulaşarak beyanlarının bir kısmını gazetede 
paylaştıkları,  verilen haberlerde dikkat çeken bir diğer hususun Yazıcıoğlu soruşturmasında 
bir yandan süreklilik arz edecek şekilde "suikast" vurgusu yapılırken gazetelerin aynı 
sayfalarında yan yana , alt alta olacak şekilde "Ergenekon", "Futbolda Şike", "Balyoz", 
"Jitem" haberlerinin işlendiği, olay tarihinde astsubay rütbesinde  olan helikopterden parça 
sökenlere ait görüntünün  "işte o subaylar" şeklinde verildiği, radar görüntülerine ilişkin 
Genelkurmay Başkanlığının basın açıklamalarına yer verilmeyerek olayın "Ergenekon 
örgütü" tarafından gerçekleştirilen bir suikast olduğuna dair subliminal mesajlarla algı 
oluşturulduğu, diğer yandan 17/25 aralık olaylarından sonra  ise Fetö/Pdy   mensuplarının 
kullandığı sosyal medya hesapları olan Fuat Avni, Önder Aytaç, Talebe-i İlahiyat, Asım 
Yıldırım gibi hesaplardan; Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Ergenekon olarak bilinen soruşturma ve 
davalarda gizli tanıklık yaparak bir kısım bilgi ve belgeleri ifşa etmesi nedeniyle suikaste 
uğradığını, suikast emrinin o dönem 60. Hükumet Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından verilip MİT Başkanı Hakan Fidan tarafından uygulamaya konulduğuna ya da en 
azından onlar tarafından bilindiği ve kabullenildiğine dair mesajların yayımlandığı, 
haklarında soruşturma başlatılmasının talep edildiği, yine ilgili bölümde açıklandığı üzere 
Fetullahçı terör örgütüyle aynı paralelde birçok isimli/isimsiz ihbar mektubu şikayet dilekçesi 
verildiği bu şekilde kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı, soruşturma dosyasının örgütün 
kontrolüne girmesi sağlanarak örgütün menfaat ve amaçları doğrultusunda yönlendirildiği 
anlaşılmıştır.

VII. BÖLÜM
 MALATYA  (MÜLGA CMK 250 İLE GÖREVLİ) CUMHURİYET 
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BAŞSAVCILIĞI DÖNEMİ
 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın (Mülga CMK 250 ile görevli) 02/03/2011 

ile 21/02/2014 tarihleri arasında yürüttüğü soruşturma safahatında yargı mensuplarının ve 
bağlantılı diğer kamu görevlilerinin eylemleri bakımından genel soruşturma usulünün  dışına 
çıkıldığı izlenimini veren olgulara rastlandığı, Özel Yetkili Başsavcılık döneminde 
soruşturmayı yürüten  Cumhuriyet Savcıları Şeref Gürkan ve Özden Doğan ile kararlarda 
isimleri bulunan bazı Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının  Fetö/Pdy irtibatları nedeniyle ihraç 
edildiği, soruşturmayı yürüten Şeref Gürkan hakkında Fetö/pdy silahlı terör örgütü üyesi 
olmak ve sair suçlardan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/199 esasına kayden dava 
açıldığı, Özden Doğan hakkında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma devam 
ettiği, Şeref Gürkan hakkındaki iddianamede Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yapılan 
usülsüzlüklerin aleyhe delil olarak gösterildiği, incelenen soruşturma dosyasında haklarında 
örgüt  soruşturması/kovuşturması bulunanların usulsüz bir takım soruşturma işlemleri 
yaptıklarının tespit edildiği ve bu hususta özel soruşturma usulleri gereğince Hakimler ve 
Savcılar Kuruluna ihbarda bulunulduğu, bu minvalde yapılan bazı tespitleri sıralamak 
gerekirse;

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı (Mülga CMK 250 ile görevli) tarafından 
yürütülen soruşturma esnasında dikkat çekici biçimde isimli, isimsiz ihbar mektuplarının 
geldiği, 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu'nun 4/2 maddesinde belirtilen şartları taşımayan 
BORAN, MEHMET AÇIKGÖZ, MUSTAFA UZAY, MUSTAFA TOPRAK, MEHMET 
TURAN,MUSTAFA ATEŞ ve BEYDAĞI kod adı verilen kişilerin gizli tanık olarak 
dinlendiği, MİT Tırları Savcısı olarak bilinen Fetö/Pdy üyesi Özcan Şişman tarafından Adana 
Cumhuriyet Başsavcılı'ğının 2011/1009 soruşturma numaralı dosyası kapsamında C.. kod adı 
verilen gizli tanığın keza talimat yoluyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010/9 talimat 
numarası ile Erzincan kod adı verilen gizli tanığın dinlendiği, gizli tanıklardan BORAN'ın 
müşteki vekili ile Fetö/Pdy üyeliğinden hapis cezası alan Rafet Arslanoğlu'nun talebi ile 
Mehmet Açıkgöz'ün, müşteki vekili tarafından, Mustafa Ateş'in, Selçuk Özdağ'ın talebi ile 
dinlendiği, dinlenen gizli tanıklardan BEYDAĞI'nın Ümraniye'de çıkan el bombaları ile 
Elbistan'da yol kenarında bulunan mühimmatla ilgi kurduğu, C... kodlu ve E.. kodlu gizli 
tanıkların soruşturma dosyasını Ergenekon soruşturması ile ilişkilendirecek şekilde 
beyanlarda bulundukları, özellikle C.. kodlu gizli tanığın; Genelkurmay DAK Timinin 
helikopterin enkazının belirlenmesine rağmen Kızılöz köyünde bir kısmı yaya, bir kısmı 
helikopterle intikalle yaklaşık 12 saat 45 dakikada olay yerine ulaşabilmelerine rağmen 
tanığın kar, tipi ve olumsuz hava koşullarında 1 saati araçla olmak üzere 2 saatte 
Çağlayancerit'ten olay yerine giderek "suikasti" seyrettiği iddiasında bulunduğu, bu itibarla 
Adana Cumhuriyet Savcısının başka yer Cumhuriyet Başsavcılığına ait soruşturma 
dosyasında maddi delillerle örtüşmeyecek şekilde gizli tanık dinlediği, gizli tanığa ait kimlik 
bilgisini göndermediği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talebimiz üzerine 
gönderilen gizli tanık kimlik bilgisine istinaden yapılan araştırmada gizli tanık hakkında 
FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve bazı adi suçlardan soruşturma 
yürütüldüğü, hatta uyuşturucu madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, mühür bozma, 
hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından sabıka kaydının bulunduğunun tespit edildiği, 
ayrıntıları ilerde anlatıldığı üzere bilahare alınan savunmalarında  önceki beyanlarını inkar 
ettikleri,

Gizli tanıklarla eş zamanlı olarak bir çok isimli ve isimsiz ihbar mektuplarının 
devreye girdiği,  ihbar mektuplarında genel olarak olayın "Ergenekon terör örgütü", 
"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer hükümet üyeleri ve yetkilileri" ile ilişkili suikast 
olduğuna dair anlatımların olduğu, örnek vermek gerkirse;

- Av. Selami Ekici'ye ait  08/03/2013 tarihli dilekçe ekindeki ihbarda; Bir kısım 
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askeri yetkililer hakkında usulsüz ticari faaliyetler yürüttükleri, şirketlerin ve kişilerin 
araştırılması gerektiğinin belirtildiği,

-Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na (250. Md. İle görevli) gönderilen 36 
sayfadan ibaret isimsiz ihbar mektupta; Bir kısım üst düzey kamu görevlilerinin olaydan 
sorumlu oldukları olayın Maraş Ergenekonuyla bağlantılı olduğunun belirtildiği,

-06/08/2009 günü saat 15:00 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğü 155 haber 
merkezini telefonla arayan bir şahsın eşgalini verdiği Emrah Pekçetin isimli kişinin 
ergenekon tutuklusu Tolon Paşanın tetikçisi olduğunu, eylem hazırlığı içerisinde olduğunu, 
şuan Konak YKM önünde bulunduğunu belirtildiği, adı geçen Emrah Pekçetin'in belirtilen 
yerde arandığını, kabaca yapılan üst aramasında el çantasında 1 adet not defteri içerisinde 
"Muhsin Yazıcıoğlu'nun uçak şirketinin sahibinin şirketini araştır, gereğini yap" şeklinde 
kendi kendine not aldığı, TSK nın 06/02/2006 tarihli sağlık raporunda kişinin psikyatri 
hastası olduğunun tespit edildiği,

- Müşteki vekillerinden Av. S. E.'ye ait 02/05/2011 tarihli 03/05/2011 havale 
tarihli dilekçe ekinde ibraz ettiği, Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığı'na Almanya'dan 
geldiği belirtilen isimsiz imzasız bilgisayar yazılı iki sayfadan ibaret başlığında 
"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı" yazan ilk paragrafında ise "BP Lideri Muhsin 
Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili: 25 Mart 2009 
tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında BBP 
Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu ve beraberindeki 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın 
ardından pek çok senaryo ortaya atılırken kazamı yoksa suikastmı olduğu yönündeki soru 
işaretleri karşılığını bulmamıştı. Çünkü asıl suçlular devleti yönetenlerdir. Türkiye 
Cumhuriyetini yıkıp yerine büyük anadolu federali islam devletini kurmak isteyen Başbakan 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan sorgulanmadan bu kaza soruşturmasından hiç birşey çıkmaz, 
yalandan yere suçsuz insanlar zan altında kalır.. " şeklinde açıklamaların bulunduğu, aynı 
ihbar mektubunun ayrıca adi posta yoluyla da  gönderilerek ikinci kez soruşturma dosyasına 
sokulduğu,

-12/11/2012 tarihinde gelen bir başka ihbar mektubunda ise; "Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
bir suikast sonucu öldürülmesine dair bildiklerimi anlatmak istiyorum" denildikten sonra 
mektup içeriğinde ergenekon terör örgütünün Muhsin Yazıcıoğlu'nun infazına karar verdiği, 
planlı suikast çerçevesinde helikopterin düşürüldüğü, helikoptere önceden çipli bir telefon 
gizlendiği, manyetik etki oluşturarak helikopterin elektronik aksamlarının etkisiz hale 
getirildiği, Muhsin Yazıcıoğlu'nun telefonu çok defa aranarak önce helikopterin 
koordinatlarının belirlendiği sonrasında manyetik etkinin oluşturulduğu, bu sayede 
helikopterin kontrolden çıkarıldığı, ayrıca jet uçaklarının geçişi ile helikopterin kontrolden 
çıkarılarak savrulduğu ve düşürüldüğü, Adana'dan giden bir ekibin Yazıcıoğlu'nun yaşadığını 
görünce öldürdükleri, Yazıcıoğlu'nun yanında bulunan önemli bilgi ve belgeleri aldıkları, 
çipli telefonuda yanlarına alarak delilleri kararttıklarının belirtildiği,

-01/05/2013 tarihli tutanakta müşteki vekilleri ile sonradan örgüt irtibatlı olduğu 
anlaşılan Rafet Arslanoğlu'nun isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiden aldıkları 2 
sayfadan ibaret isimsiz, imzasız, tarihsiz bir belgeyi ibraz ettikleri, belgenin başlığında "gizli 
belgedir" yazılı olduğu,  içeriğinde Yazıcıoğlu'nun enkazında arama sırasında cesetlerin 
yakın bir yerinde laptop çantası içerisinde kapağı açık bir şekilde mavi dosya içerisinde 25 ile 
35 arası A4 kağıdı ile dosyalanmış dosya gördüğünü, dosyayı aldığında gizli kaşesinin 
olduğunu, ortasında gizli tanıklar başlığının bulunduğunu, resmini köylülere hissetirmeden 
çektiğini, tekrar dosyayı çantaya bıraktığını, bu faaliyet kimsenin görmediğini, kağıttan 
bilgisayara oradan flash diske aldığını, daha sonra işte rakamlar diyerek TC kimlik numarası 
olduğu anlaşılan 61 adet TC kimlik numarası yazılı olduğu, yapılan araştırmada TC kimlik 
numaralarının Sami HOŞTAN, Özden ÖRNEK, Mehmet Şener ERUYGUR, Mehmet Yaşar 
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BÜYÜKANIT, Mehmet İlker BAŞBUĞ, İlhan KILIÇ, Faruk CÖMERT, Metin ATAÇ, Erdal 
CEYLANOĞLU, Ethem BÜYÜKIŞIK, Muzaffer TEKİN, Emin ŞİRİN, Emin GÜRSES, 
Fikret EMEK, Aydın YÜKSEK, Gazi GÜDER, Mehmet DEMİRTAŞ, Oktay YILDIRIM, 
Oğuz BULUT, İbrahim ŞAHİN, Mehmet Korkut EKEN, Halit NARİN, Ferit Çülent 
ECZACIBAŞI, Tuncay ÖZİLHAN, Ahmet Cem ERSEVER, Tahir Aytaç YALMAN, 
Aydoğan BABAOĞLU, Hasan AKSAY, Halil İbrahim FIRTINA, Güven ERKAYA, Aydan 
EROL, İlker GÜVEN, Muhammet YÜCE, Mehmet Kemal AĞAR, Saadettin TANTAN' ait 
olduğu, verilen numaralardan 35 kişinin kimlik bilgilsinin tespit edildiği, adı geçenlerden bir 
kısmının "ergenekon terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılananlar olduğu (ihbar 
mektubundaki sıraya göre1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,32,33. sıradaki isimler) bir 
kısmına 28 Şubat davasında işlem yapıldığı, bir kısmının Hava Kuvvetleri Komutanlığında 
üst rütbeli kimseler olduğunun tespit edildiği, ,

Yukarıda yer verilen isimsiz ihbar mektupları haricinde isimli ihbar mektuplarının da 
olduğu, bu bağlamda; 

Erol Ölmez'in gönderdiği mektupta ve alınan ifadelerinde önce suikastin Ergenekon 
içerisindeki bir yapılanma tarafından daha sonra ise Fetö/Pdy silahlı terör örgütü tarafından 
gerçekleştirildiğine dair beyan ve anlatımlarda bulunduğu, Mehmet Yaşar Durukan'ın 
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında herhangi 
bir delile dayanmaksızın şikayette bulunduğu ve şikayete istinaden işlem yapıldığı, yapılan 
araştırmada Mehmet Yaşar Durukan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/170110 
soruşturma numarası ile fetö/pdy üyesi olma iddiasıyla soruşturulduğu,

Üzerindeki damgada 4/1/12 tarihi yazan sol üst köşesinde Ayhan Tunçay sağ alt 
köşesinde özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına Adliye Sarayına Malatya ibareleri yazılı bir 
sayfadan ibaret bilgisayar yazılı isimsiz ihbar mektubunda; "sayın savcım rahmetli Muhsin 
Yazıcıoğlu başkanımın kaza olayını araştırdığınızı medyadan takip ediyorum, ne üzücüdür ki 
bazı resmi makamlar size yardımcı olmak şöyle dursun, sizden resmi bilgileri bile 
saklamaktadırlar, aslında Hava Kuvvetleri size ellerindeki gerçek belgeleri vermiş olsaydı 
konu çoktan açığa çıkarılabilecekti, tarafımızdan kazaya ilişkin bilgi ve belgeler istendiğinde 
Diyarbakır'dan üst düzey bir komutan Malatya üst komutanımızı arayarak gerçek belgenin 
verilmemesini emretti, Ankara'dan başka bir üst düzey komutan da sürekli Malatya üst 
komutanımızı arayarak dikkatli olunmasını, kendilerini zora sokacak belgelerin Savcılığa 
verilmemesini söyledi, Malatya, Diyarbakır ve Ankara arasında gerçekleştirilen yoğun 
görüşmeler sonucu kazaya ait bilgiler saklandı, Muhsin Başkanın kaza olayı ile ilgili 
tarafınızdan gönderilen bilgi talebinize kasıtlı olarak eksik bilgi verdiler. Malatya'da bulunan 
üst komutanımız, harekat komutanımız ve bu kişilerin ekibi olaya ilişkin önemli bir belgeyi 
sakladılar, bu belgeyi size gönderiyorum, bu belgede Muhsin Başkanın helikopterini düşüren 
uçakların rotası, yükseklikleri var bu belgenin üstünde savcılığa verilmeyeceği özellikle 
belirtiliyor, size ekte gönderdiğim belgede açıkça göreceğiniz gibi Diyarbakır'da bulunan üst 
düzey komutanımız ve onun yanında çalışan subaylar ve Malatya üst komutanımız ve ekibi 
Ankara'da ise Hava Kuvvetlerinden üst düzey bir komutan ve yanındaki bazı subaylar 
bahsettiğimiz ekibin içindeler, bu ekibi sizden sakladı ve size gönderdiğim bu belgede 
göreceğiniz gibi Muhsin başkanın helikopterinin planlı bir şekilde düşürüldüğü 
kanaatindeyim, olaya ilişkin bilgi ve belgeleri Malatya, Diyarbakır ve Ankara'da bulunan 
birçok kişi bildiği halde savcılığınızdan bu belgeler gizlenmektedir, suç duyurusunda 
bulunuyorum" şeklinde bilgilerin verildiği, zarf ve mazrufun klasör içerisinde bulunduğu, 
ihbarda belirtilen ve saklandığı iddia edilen belgenin ise ihbar ekinde olmadığı, 

 Malatya/Orduzu Acentesi PTT İşletmesinden gönderilen 22/02/12 tarih damgası 
bulunan, gönderici kısmında Mehmet Yılmaz, alıcı kısmında "Malatya Cumhuriyet Savcılığı, 
Şeref Gürkan Savcı" yazan, dosyasına 27/02/2012 tarihli tutanakla havale edilen ihbar 
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mektubunda; yukarıda bahsedilen ihbar mektubuyla aynı şekilde başlayıp ilk iki paragrafının 
aynı şekilde devam ettiği, aynı sözcükler ve cümlelerden oluştuğu, sayfa düzeni ile ilgili 
olarak aynı şekilde girinti ve çıkıntıların bulunduğu  dolayısıyla aynı elden çıktığı ancak diğer 
mektuptan farklı olarak bu defa somut biçimde bir kısım isimlerin verilmiş olduğu, mazrufun 
yukarıda yazılı olanla aynı olan ilk iki paragrafından sonra gelen üçüncü paragraftan 
başlamak üzere; "tarafınızdan kazaya ilişkin bilgi ve belgeler istendiği, Diyarbakır'dan Veysi 
Ağar Paşa Avcı Generali arayarak gerçek belgenin verilmemesini emrnetti, Ankara'da Nezih 
Damcı general sürekli Avcı generali arayarak sürekli dikkatli olunması gerektiğini 
kendilerini zora sokacak belgenin savcılığa verilmemesini söyledi, Malatya, Diyarbakır ve 
Ankara arasında gerçekleştirilen yoğun görüşmeler sonucunda kazaya ait bilgiler saklandı. 
Muhsin başkanın kaza olayı ile ilgili tarafınızdan gönderilen bilgi talebinize kasıtlı olarak 
eksik bilgi verdiler, Malatya'da bulunan üst komutanımız Tuğgeneral Mustafa Avcı olaya 
ilişkin önemli bir belgeyi sakladı, bu belgeyi size gönderiyorum. Bu belgede Muhsin 
Başkanın helikopterini düşüren uçkaların rotası, yükseklikleri var, bu belgenin üstünde 
savcılığa verilmeyeceği özellikle belirtiliyor, size ekte gönderdiğim belgede açıkça 
göreceğiniz gibi Diyarbakır'da bulunan kuvvet komutanımızın Korgeneral Veysi Ağır, onun 
sekreteri Binbaşı Cumhur Çetinkaya, Genel Sekreteri Binbaşı Füsun Kantik, İstihbarat 
Başkanı Albay Ali Serin, Harekat Başkanı Albay Sadık Yenal, BHHM Amiri Albay Ahmet 
Kazdal, Albay İbrahim Küçükçayır, Malatya'dan... Ankara'da ise Hava Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı Korgeneral Nezih Damcı, onun Genel Sekreteri Albay Mehmet Yalınalp, Harekat 
Başkanı Tümgeneral Mehmet İrez, İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ziya Kadıoğlu, Daire 
Başkanı Tuğgeneral Tümay Özer, MEBS Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Argun, Albay 
Tuncay Aydın bahsettiğim ekibin içindeler, bu ekibin sizden sakladığı ve size gönderdiğim bu 
belgede göreceğiniz gibi Muhsin Başkanın helikopterinin planlı bir şekilde düşürüldüğü 
kanaatindeyim, olaya ilişkin bilgi ve belgeleri Malatya, Diyarbakır ve Ankara'da bulunan 
birçok kişi bildiği halde savcılığınızdan bu belgeler gizlenmektedir, suç duyurusunda 
bulunuyorum. " şeklinde ihbarda bulunulduğu, ihbar evrakının altına "Hv. Yb. Ayhan 
TUNÇAY" ismi yazılarak Ayhan Tunçay'a atfen imza atıldığı, zarf ve mazrufa ilaveten bu 
defa gizlendiği iddia olunan bir sayfadan ibaret çıktının gönderildiği,

Bu bir sayfalık çıktının üzerinde açık mavi ve koyu mavi yazılı "profil bu şekilde 
olup savcılığa gönderilmeyecektir" yazısının olduğu, harita üzerinde kaza bölgesi kırmızı 
dikdörtgen içerisine alınarak oklarla çeşitli uçuş güzergahlarının gösterildiği, alt kısımda not 
1 şeklinde başlık açılarak " uçuş öncesi hazırlanan kleransa göre kaza bölgesi yakınından 
geçen D721 görev kollu MTD-13 hava-hava atış sahasına 22500 feet (7400 metre) irtifadan 
gidip 22500 feet (8500 metre) irtifadan geri dönmüştür." şeklinde not düşüldüğü, not 2 
kısmında ise "uçuş öncesi hazırlanan kleransa göre kaza bölgesi yakın görünen Şahin 24 yer 
seviyesinden 3000 feet (1000 metre) Şahin 26 ise 2000 feet (700 metre) yükseklikten aynı 
profili farklı zamanlarda uygulamışlardır." şeklinde açıklamanın bulunduğu, harita üzerinde 
herhangi bir zaman bilgisine yer verilmediği, Şahin 24, Şahin 26, Şahin 27, Şahin 25, Alev 
33, D721, D710, Çağrı adlı uçakların çalışma sahalarının belirtildiği görülmüştür. 

Gelen ihbar mektubu üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından 2 Nisan 2012 
tarihli yazı cevabında; çağrı adı; Şahin25, Şahin24, Şahin 26, Şahin 27, D710, D721, 
Alev33 , Korsan12, Şafak 47, Şafak 46, Korsan 11 çağrı adlı uçakların uçuş profillerinin 
helikopterin düştüğü bölge merkez olacak şekilde  işaretlenerek gönderildiği, ihbar 
mektubunda belirtilen uçaklardan:

Şahin 25 çağrı adlı uçağın iz numarasının HH025 olduğu, kalkış iniş zamanının 12:43 
- 14:23 (L) kalkış ve iniş meydanının Erhaç olduğu, hava radar görüntüsünde kaza noktasına 
en yakın 60-80 mil arasında bulunduğu, uçağın indiği saat itibariyle TC-HEK tescil işaretli 
helikopterin Çağlayancerit'ten kalkış yapmadığı,
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Şahin 24 çağrı adlı uçağın iz numarasının HH024 olduğu, kalkış iniş zamanının 12:27 
- 13:34 (L) kalkış ve iniş meydanının Erhaç olduğu, hava radar görüntüsünde kaza noktasına 
20 milden daha yakın olduğu, uçağın indiği saat itibariyle TC-HEK tescil işaretli helikopterin 
Çağlayancerit'ten kalkış yapmadığı,

Şahin 26 çağrı adlı uçağın iz numarasının HH026 olduğu, kalkış iniş zamanının 13:15 
- 14:21 (L) kalkış ve iniş meydanının Erhaç olduğu, hava radar görüntüsünde kaza noktasına 
20 milden daha yakın olduğu, uçağın indiği saat itibariyle TC-HEK tescil işaretli helikopterin 
Çağlayancerit'ten kalkış yapmadığı,

Şahin 27 çağrı adlı uçağın iz numarasının HH027 olduğu, kalkış iniş zamanının 14:25 
- 14:38 (L) kalkış ve iniş meydanının Erhaç olduğu, 14:25 lokal zamanda Erhaç meydanından 
kalkış yapıp 7. Anajet Üst Komutanlığının 7E çalışma sahasında taktik av manevraları 
eğitimini yaparak 15:38 lokal zamanda Erhaç meydanına iniş yaptığı, izlediği rota itibariyle 
kaza noktasına 60-80 mil arasında bulunduğu, izlediği rota itibariyle kaza noktasına 60-80 
mil arası uzaklıkta bulunduğu,

D 710 çağrı adlı uçağın iz numarasının EG710 olduğu, kalkış iniş zamanının 13:49 - 
15:29 (L) kalkış ve iniş meydanının Erhaç olduğu, hava radar görüntüsünde saat 14:14 
sıralarında kaza noktasına en yakın güzergahtan geçtiği, en yakın noktanın 40-60 mil arası 
uzaklıkta bulunduğu, uçağın kaza noktasına en yakın olduğu zaman dilimi olan 14:14 
itibariyle TC-HEK tescil işaretli helikopterin Çağlayancerit'ten kalkış yapmadığı,

Alev 33 çağrı adlı uçağın iz numarasının GN033, GK033, GG033 olduğu, kalkış iniş 
zamanlarının 09:25-10:00, 11:07-12:30, 13:09-13:45 olduğu,  1. kalkış ve iniş meydanının 
Eti-Eskişehir olduğu, 2. Kalkış iniş meydanının Eskişehir -Erhaç, 3. İniş kalkış meydanının 
Erhaç- Kayseri olduğu, uçağın hava radar görüntüsünde kaza noktasına en yakın 40-60 mil 
arası uzaklıkta bulunduğu, uçağın indiği saat itibariyle TC-HEK tescil işaretli helikopterin 
Çağlayancerit'ten kalkış yapmadığı,

Korsan 12 çağrı adlı uçağın iz numarasının EG012 olduğu, kalkış iniş zamanının 
14:36 - 15:11 (L) kalkış ve iniş meydanının Erhaç olduğu, hava radar görüntüsünde kaza 
noktasına en yakın saat 14:59 da 20-40 mil arası uzaklıkta bulunduğu,

Şafak 46 çağrı adlı uçağın iz numarasının HK046 olduğu, kalkış iniş zamanının 14:45 
- 15:49 (L) kalkış ve iniş meydanının Erhaç olduğu, hava radar görüntüsünde kaza noktasına 
en yakın saat 15:02 de 20-40 mil arası uzaklıkta bulunduğu,

Şafak 47 çağrı adlı uçağın iz numarasının HK047 olduğu, kalkış iniş zamanının 14:47 
- 15:51 (L) kalkış ve iniş meydanının Erhaç olduğu, hava radar görüntüsünde kaza noktasına 
en yakın saat 60-80 mil arası uzaklıkta bulunduğu,

Korsan 11 çağrı adlı uçağın iz numarasının EG011 olduğu, kalkış iniş zamanının 
14:15 - 15:30 (L) kalkış ve iniş meydanının Erhaç-Diyarbakır olduğu, hava radar 
görüntüsünde kaza noktasına 60-80 mil arası uzaklıkta bulunduğu,

HH721 iz numaralı uçağın takip ettiği rota, kaza mahalline yakın olduğu zaman 
aralığı ve Erzurum MASE kayıtlarından eksik olan kısmın tamamlanmış halinin çizili olduğu 
hava radar görüntüsünün dosya arasına alındığı, açıklamada 14:26 lokal zamanlı Erhaç 
Meydanında taksan görevi için kalkış yaptığı, MJ524 iz numaralı Merzifon 2xF-16 uçakları 
ile birleşerek LTD-13 sahasına doğru gittiği, bilahare Erhaç Meydanına aynı uçaklarla dönüş 
yaptığı ve Merzifon uçaklarından ayrıldıktan sonra Erhaç güneyi 20-25 millerde mahalli 
çalışma yaparak 15:41 lokal zamanda Erhaç Meydanına indiğine dair bilgilerin derc edildiği,

İhbar mektubunun zaman dilimi gösterilmeksizin bir takım uçuşların kaza bölgesinin 
çok yakınında gösterildiği ve bir kısım uçakların ise çok düşük irtifada uçuşlarının 
gösterildiği, özellikle Şahin 24 ve Şahin 26  çağrı adlı uçakların 3000 ile 2000 feette uçtuğu 
bilgilerinin yer aldığı, Genelkurmay Başkanlığından 02/04/2012 tarihinde gönderilen radar 
kayıtlarının incelenmesinde; Şahin 24 çağrı adlı uçağın 11500-20000 feet, Şahin 26 çağrı adlı 
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uçağın 12400-21500 feet irtifada uçtukları yani ihbar mektubundaki bilgilerin 
doğrulanamadığı, ayrıca HH025 iz numaralı Şahin 25'in HH027 iz numaralı Şahin 27, EG710 
iz numaralı D710, GN033, GK033, GG033 iz numaralı Alev33 Çağrı adlı uçakların görev 
icrasını müteakiben jet üslerine indikleri saat ve dakika itibariyle TC-HEK tescil işaretli 
helikopterin henüz Çağlayancerit'teki miting alanından kalkmamış olduğu, 

Başkanlığı ve  bir kısım üyeleri İstanbul Teknik Üniversitesi akedemisyenlerinden 
oluşturulan heyet tarafından yerinde yapılan keşifle radar görüntülerini inceleyen bilirkişi 
heyetinin tevdi ettiği 10/03/2016 tarihli raporda konuyla ilgili olarak; "Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı radarından alınan bilgi ve görüntüler ile Devlet Hava Meydanları İşletmesinden 
alınan görüntüler itibariyle kaza anında olay mahalline en yakın uçağın 21,8 deniz mili (40 
km) mesafede olduğu, hava ve rüzgar durumlarından etkilenmekle birlikte iz girdabı etkisi 
yatayda 8 km'ye kadar, düşeyde ise 300 metreye kadar ulaşmakta olduğu, ancak şiddetin 
yaklaşık 500-800 metre yatay mesafe içerisinde büyük ölçüde sönümlenmekte olduğu, 
uluslararası kurallar uyarınca hava araçlarının büyüklüklerine göre aralarında bulunması 
gereken güvenli mesafe ve uçuş sürelerinin tanımlandığı, orta sınıf uçak tiplerinin 136000 
kg'den 7000 kg'ye kadar ağırlığa sahip olduğu, kaza mahalline en yakın uçaklar olan F16 ya 
da F4'ün 19 ton olarak orta sınıf kütleye sahip olduğu, kırıma uğrayan helikopterin yaklaşık 
2000 kg ile hafif sınıfı teşkil ettiği, uçuşlardan elde edilen pilot deneyimleri doğrultusunda 
böyle iki uçak arasında 500 metreye kadar önemli etkileşim olmayacağı, mevcut bilgiler 
ışığında; Kırıma uğrayan hava aracına etki edecek bir hava hareketliliğinin bulunmadığı 
tespit edilmiştir." şeklinde görüş belirtildiği.

Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığının Genelkurmay 
Harekat Başkanlığına hitaben yazdığı 15/07/2011 tarihli cevabi yazıda; Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Keş Dağı 
Karayakup Dağı bölgesine ilişkin tahminlerinden olay günü öğleden sonra bölgenin çok 
bulutlu ve kar yağışlı, olaydan hemen sonra bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan 
uçak ve helikopterin verdiği raporlara göre olay mahallinin 16000 feet irtifaya kadar 
tamamen kapalı ve kar yağışlı olduğunun görüldüğü, dijital radar görüntü kayıtları, bölge 
meteorolojisi ve bölgenin dağlık yapısı göz önünde bulundurulduğunda olayın olması 
muhtemel zaman aralığında havadaki tüm muharip uçakların (f4 - f16) mevkilerinin dijital 
radar görüntü kayıtlarında kesintisiz mevcut olduğu, ayrıca olumsuz meteorolojik şartlar ve 
bölgenin coğrafi yapısından dolayı hava kuvvetleri komutanlığına ait muharip jet uçaklarının 
bulut üstü yüksek irtifada görevlerini icra ederken alçak irtifaya inerek söz konusu 
helikopterin uçuşunu etkileyecek manevra yapmalarının mümkün olmadığının bildirildiği, 
bununla birlikte 2018/8457 soruşturma dosyasında bu hususları kapsayacak şekilde yeniden 
rapor aldırılması için çalışma yapıldığı, bu aşamaya kadar olan bilgi ve belgeler itibariyle; 
Ayhan Tunçay'a atfen  arka arkaya gönderilen ihbar mektuplarıyla gerçek olamayan uçuş 
bilgileri verilerek soruşturmanın kasıtlı olarak başka bir yöne doğru sevk etme girişiminde 
bulunulduğu, hava radar görüntülerinin Erzurum Mase kayıtlarından ve Ahlatlıbeldeki Hava 
Radar Komutanlığı'ndan alınmasına rağmen ihbarcının ısrarla Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'nın Malatya ve Diyarbakır'da görevli üst kademedeki komutanların isimlerini 
vererek bilgi sakladıkları ihbarında bulunduğu, ihbar eden Ayhan Tunçay'ın Malatya Özel 
Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca tanık ya da başka sıfatla ifadesinin alınmadığı, Ayhan 
Tunçay'a atfedilen ihbar mektuplarından sonra, Genelkurmay Başkanlığı'nın ihbar 
mektuplarındaki çelişkiyi ortaya koyan cevabi yazısına rağmen ihbar mektubunda adı 
geçenlerin soruşturma dosyasına şüpheli olarak kaydedilip gerek kendi adlarına kayıtlı, 
gerekse Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanmaları için tahsis edilen kurum 
telefonlarının dinlendiği, Bu kişilerden Nezih Damcı'nın dinlenmesiyle ilgili olarak Hakimler 
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ve Savcılar Kurul Müfettişleri tarafından soruşturma yapıldığı ve  soruşturmayı Malatya Özel 
Yetkili Savcılık döneminde yürüten dosya savcısı Şeref Gürkan'a ait iddianamede örgütsel 
faaliyet olarak nitelendirilip iddianameye derc edildiği, tanığa atfen gönderilen ihbar 
mektubunda adı geçip telefonları dinlenen ;

1-Nezih Damcı hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 28/12/2011 tarihinde 
başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği (2 yıl 3 ay 8 gün),

2-Mehmet Tümay Özer hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 28/12/2011 
tarihinde başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği, (2 yıl 3 ay 8 gün)

3-Mustafa Avcı hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 28/12/2011 tarihinde 
başlayıp 17/08/2012 tarihinde sona erdiği, (8 ay 19 gün)

4-İbrahim Küçükçayır hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 28/12/2011 
tarihinde başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği, (2 yıl 3 ay 8 gün)

5-Mehmet Veysi Ağır hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 05/03/2012 
tarihinde başlayıp 25/09/2012 tarihinde sona erdiği, (6 ay 20 gün)

6-Mehmet Argun hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 05/03/2012 tarihinde 
başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği,(2 yıl)

7-Ateş Mehmet İrez hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 05/03/2012 tarihinde 
başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği, (2 yıl)

8-Ziya Cemal Kadıoğlu hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 05/03/2012 
tarihinde başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği,(2 yıl)

9-Ali Serin hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 05/03/2012 tarihinde başlayıp 
06/03/2014 tarihinde sona erdiği,(2 yıl)

10-Mehmet Yalınalp hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 05/03/2012 
tarihinde başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği, (2 yıl)

11-Ahmet Kazdal hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 05/03/2012 tarihinde 
başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği, (2 yıl)

12-Mehmet Sadık Yenal hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 05/03/2012 
tarihinde başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği, (2 yıl)

13-Tuncay Aydın hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 05/03/2012 tarihinde 
başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği, (2 yıl)

14-Cumhur Çetinkaya hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 05/03/2012 
tarihinde başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği, (2 yıl)

15-Füsun Kantik hakkında CMK 135 gereği teknik takibin 05/03/2012 tarihinde 
başlayıp 06/03/2014 tarihinde sona erdiği, (2 yıl)

Adı geçenlerden bir kısmı ilgili 5271 Sayılı CMK 135. maddede düzenlenen 
iletişimin kayda alınması tedbirinin 3713 sayılı TMK' da 21/02/2014 tarihinde   6526 Sayılı 
Kanunda yapılan değişiklik tarihine kadar devam ettiği, iletişimin kayda alınması ile ilgili 
sürekli olacak şekilde uzatma kararlarının alındığı, karar ve taleplerin matbu gerekçelerle 
yazılmış olduğu, yapılan araştırmada sadece Mehmet Yalınalp hakkında Fetö/Pdy silahlı terör 
örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütüldüğü,  diğer on dört kişi hakkında Fetö/pdy 
silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen bir soruşturma bulunmadığı, bilindiği gibi 
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sonrasında yapılan soruşturmalarda 
Hava Kuvvetleri Komutanlığında önemli sayıda fetö/pdy silahlı terör örgütü üyesinin tespit 
edildiği, telefonları uzun süre dinlenen yukarıda adı geçenlerden Mehmet Yalınalp dışında 
hiç biri hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla devam eden soruşturma/kovuşturmanın 
bulunmamasının dikkat çekici olduğu, ana soruşturma dosyasının incelenmesinde yukarıda 
adı geçenlerin iki yılı aşkın süre ile dinlenmesine dayanak teşkil eden ve Ayhan Tunçay 
ismine atfen gönderilen iki ayrı ihbar mektubuna rağmen Ayhan Tunçay'ın tanık, ihbar eden 
veya herhangi bir sıfatla Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca yahut 
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görevlendirme imkanı olduğu kolluk ekiplerince yazılı veya sözlü hiç bir biçimde ifadesine 
başvurulmadığı, Ayhan TUNÇAY'ın dosyada dinlenen gizli tanıklardan da olmadığı, kısaca 
hiç bir şekilde ifadesinin alınmadığı, ihbarların Ayhan TUNÇAY tarafından yapılıp 
yapılmadığının anlaşılabilmesi için zarf ve içindeki ihbar mektupları üzerinde Ayhan 
TUNÇAY'a ait parmak izi araştırılması yaptırıldığı, Kahramanmaraş İl Emniyet 
Müdürlüğü'nün 05/08/2019 tarihli uzmanlık raporunda; damgasında "4.1.12" ibaresi bulunan 
zarf ve içeriğinde bir adet mukayeseye elverişli parmak izinin bulunabildiği bu izin Ayhan 
TUNÇAY' a ait parmak izinden farklı olduğu, damgasında  "22.02.12" ibaresi bulunan  zarf 
ve içeriğinde dört adet mukayeseye elverişli parmak izinin bulunabildiği bu izin Ayhan 
TUNÇAY' a ait parmak izinden farklı olduğunun tespit edildiği, bunun üzerine Ayhan 
Tunçay'a ait ihbar mektubunun gönderildiği 2012 yılına ait bu tarihten önce ve sonrasına 
ilişkin olarak bankalara vermiş olduğu ve samimi imza örneklerinin kurumlardan celp 
edildiği, imzalı olan ihbar mektubu ile mukayese amaçlı olarak Adana Kriminal Polis 
Laboratuvarı Müdürlüğü (KPL)'ne gönderildiği, Adana KPL Müdürlüğünün 10/10/2019 
Tarihli Uzmanlık Raporunda; incelemeye konu imza ile Ayhan Tunçay'ın mukayese imza 
örnekleri arasında genel tersim ve görünüm yönünden benzerlikler bulunduğu gözlenmiş ise 
de detayda yapılan incelemelerde imzaların gövde bölümlerinin inşası ve istiflenme 
özellikleri, imzaların başlangıç, gövde, bitiriliş bölümlerinin birbirlerine olan oranı, konumu 
ve ritm dağılımları, sürat vasfı, kalem yürütme itiyadı gibi kaligrafik ve grafolojik özellikler 
yönünden farklılar bulunduğu müşahade edilmekte, bahse konu imzanın mevcut mukayese 
imzalarına kıyasen Ayhan Tunçay isimli şahsın eli mahsülü olmayıp adı geçen şahsın hakiki 
imzaları model alınmak suretiyle SAHTE OLARAK ATILMIŞ İMZA OLDUĞU 
kanaatine varıldığı, 

Tanık Ayhan Tunçay'ın dosya kapsamında ilk defa alınan 22/10/2019 tarihli 
ifadesinde özetle; 2006 - 2012 yılları arasında Malatya Erhaç Jet Üssünde 6 yıl süre ile 
çalıştığını, her iki ihbar mektubunun da kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edilmiş 
olduğunu, mektup içeriğinde Üs Komutanı ve ekibine yönelik suçlamalar içeren ifadeler 
kullanıldığını, kendisinin Üs Komutanının hiyerarşik olarak bir altında çalıştığını, dolayısıyla 
kendi kendini suçlamasının mümkün olmadığını, o tarih itibariyle bilfiil helikopter kazasına 
ilişkin istenen evrakları hazırlayan birimde bulunmadığından gizli olduğu anlaşılan bir takım 
görüşmelere ve belgelere muttali olmasının mümkün olmadığını, ihbar mektubunun 
içeriğindeki ifadelerin de kendisine ait olmadığını, adı geçenlerin sadece bir tanesinin 
Malatya'da çalıştığını, diğerlerinin başka komutanlıklarda çalıştığını, ihbar dilekçesindeki 
İMZANIN KENDİ İMZASINA BENZEDİĞİNİ ANCAK TAKLİT EDİLMİŞ VEYA 
KOPYALANMIŞ OLABİLECEĞİNİ, resmi evraklarda rütbenin sınıfla birlikte yazıldığını, 
tüm resmi evraklarda rütbe ve sınıfının "Hv. Plt. Yb." olarak belirttiğini, ihbar mektubunda 
ise sınıf belirtilmeksizin "Hv. Yb." olarak yazıldığını, özetle ihbar mektuplarının kendisine 
ait olmadığını, bugüne kadar (22/10/2019) herhangi bir şekilde ifadesinin alınmadığını, 
kendisiyle görüşülmediğini beyan ettiği, 

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Subay ve General rütbesinde bulunan kişilerin 
sahte olduğu anlaşılan ihbar mektuplarıyla gerek kendi adlarına kayıtlı gerekse kuvvet 
komutanlıklarına ait olup görev tahsisli telefonlarının dinlenmesi için zemin oluşturulduğu, 
bilahare telefonların iki yılı aşkın süreyle dinlenmiş olduğu bu şekilde Fetö/Pdy silahlı terör 
örgütünün klasik  yöntemleri ve amacı doğrultusunda soruşturma dosyası istismar edilerek 
örgütün amaçları doğrultusunda devletin kurumları ve şahısların mahrem bilgilerine ulaşıldığı 
anlaşılmaktadır.

Soruşturma dosyasında bulunmayıp bilahare Malatya TEM Şube Müdürülüğünden 
temin edilen kim tarafından oluşturulduğu anlaşılamayan  "2011/79 Muhsin Yazıcıoğlu ve 
ark. Şüpheli tlf listesi" başlığı bulunan listede altmış beş kişi hakkında birtakım isnat , kimlik 
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ve adreslerin olduğu, listenin tem şube müdürlüğüne gönderilerek cep telefonları tespit 
edilenlerden bazılarının telefonlarının dinlenmeye başladığı, listede bulunup telefonu 
dinlenmese de dönemin Ulaştırma  Bakanının kolluk tarafından tutulan tutanakta ismi 
yazılarak, ikamet adres bilgisi ve başkası adına kayıtlı olup kendisinin kullandığı iddia olunan 
bir telefon numarasının tespit edildiği, mezkur listede bulunanlardan bir kısmı ile Ayhan 
Tunçay'ın ihbar mektubunda adı geçenlerin tamamı ile ilgili 5271 Sayılı CMK 135. maddede 
düzenlenen   iletişimin kayda alınması tedbirinin 3713 sayılı TMK' da 21/02/2014 tarihinde 
6526 sayılı kanununda yapılan değişikliğin sürdüğü tarihe kadar devam ettiği, iletişimin 
kayda alınması ile ilgili sürekli olacak şekilde uzatma kararlarının alındığı, karar  ve taleplere 
matbu gerekçelerin yazılmış olduğu, bu şekilde toplamda yüz on dört kişinin telefonlarının 
dinlenmiş olduğu, 

25/03/2009 tarihinde yapılan görevlendirme ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
görevlileri, Ferudun Seren, Kerem Mumcuoğlu ve Şıh Mehmet Sevdim'in kaza soruşturma 
kurulu heyeti olarak görevlendirildikleri, Helikopter enkazında 29/03/2009 tarihinde ve 
31/03/2009 tarihinde çalışma yaptıkları, 29/03/2009 tarihinde çektikleri fotoğraflarda Argus 
5000 CE Skymap III C isimli cihazların bulunduğu ancak 31/03/2009 tarihinde sökülen 
kokpit panelinde bu cihazların bulunmadığı, heyetin bu durumu raporuna yazmaması ve 
sonradan tutanak tutulması nedeniyle şüpheli sıfatıyla haklarında işlem yapıldığı, 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca 27/09/2011 tarihli arama el koyma talebinde 
şüpheli olarak dosyaya eklenen Ferudun Seren'in ev, işyeri ve aracı dışında SHGM'de Şube 
Müdürü olması hasebiyle sorumlu olduğu kişilere ait oda, arşiv ve depolarında aranmasının 
talep edildiği, Malatya 3. ACM (Mülga 250 yetkili) 27/09/2011 tarih ve 2011/349 d.iş sayılı 
kararı ile talebin kabulüne karar verildiği ve buna istinaden 29/09/2011 tarihinde SHGM nin 
Mehmet Emin Akçetin, Hamza Dinç, Erkan Duman ismi yazan 103 nolu oda, Ahmet Şamil 
Demir ve Rahmi Zeki Levent'e ait 106 nolu oda, SHGM kat -1 de bulunan ve B06 numarası 
yazılan depo olarak kullanılan odanın arandığı ve Hamza Dinç'e ait 1 TB HDD ile bir takım 
materyallere el konulduğu, özetle şüpheli dışındaki kişilere ait yerlerde de arama yapıldığı,  

 Ferudun Seren'in 01/10/2011 tarihinde saat 02.00 da kolluk tarafından 9 sayfadan 
ibaret ifadesinin alındığı, aynı gün Savcılık tarafından 16 sayfadan ibaret ifadesinin alındığı, 
bunun haricinde 26/12/2011 ve 18/05/2012 tarihlerinde olmak üzere toplamda (tanık olarak 
verdiği 30/09/2010 tarihli ifade haricinde) 3 kez şüpheli sıfatıyla ifade verdiği, Kerem 
Mumcuoğlu'nun 30/09/2010 tarihinde alınan tanık ifadesi hariç 30/09/2011(kolluk ve 
savcılık), 10/11/2011, 20/12/2011, 17/10/2011, 18/05/2012 tarihlerinde olmak üzere altı kez 
ifadesinin alındığı, Şıh Mehmet Sevdim'in 30/09/2010 tarihinde alınan tanık ifadesi haricinde 
01/10/2011(kolluk, savcılık), 11/11/2011, 18/05/2012, 19/12/2011, 20/12/2011tarihlerinde 
olmak üzere 6 kez ifadelerinin alındığı, Savcılık ifadelerinde Ferudun Seren ve Şıhmehmet 
Sevdim'e "aynı helikopter ile 1 ay önce uçuş yapan pilotun bu helikopterde ELT cihazı yoktur 
beyanı ve tespiti ile ilgili soruldu" şeklinde soru yöneltildiği, dosyanın incelenmesinde 
sorunun kaynağı olan hususun medyada yer alan helikopterde ELT cihazı olmadığına dair 
haberlerin olduğu, sorudaki "bir ay önce uçuş yapan pilot" olarak belirtilen kişinin Ali 
İbanoğlu olduğu, habere kaynaklık eden kişinin ise Anadolu Ajansı büro müdürü olan Murat 
Kaban olduğu, Murat Kaban'ın alınan beyanında Ali İbanoğlu'nu telefonla arayarak 
helikopterle ilgili ulaşılacak herhangi bir cihaz olup olmadığını sorduğunu, Ali İbanoğlu'nun 
olmadığını söylediği ancak hiç bir şekilde ELT yoktur şeklinde beyanda bulunmadığı, bu 
hususun Ali İbanoğlu ve Murat Kaban'ın beyanlarıyla sabit olduğu, ifade alma sıklığı ve 
yönlendirici yanıltıcı mahiyetteki soruların 5271 sayılı CMK 148. Maddesinde düzenlenen 
yasak sorgu usulleri kapsamında değerlendirilebileceği, adı geçen SHGM görevlilerinin örgüt 
mensubu olduklarına dair kuvvetli suç şüphesi olmadığı halde adı belirtilmeyen suç örgütü 
üyeliği suçundan tutuklandıkları görülmüştür. Fetö/pdy silahlı terör örgütü mensubiyeti 
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iddiasıyla haklarında soruşturma/kovuşturma  olup yargı içerisinde görev alan soruşturmada 
örgüt lehine ve amacı doğrultusunda usulsüzlük yaptığı değerlendirilen görevliler ve onlarla 
fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edenler ilgililer hakkında özel soruşturma ve 
kovuşturma usulleri uygulanacağından Hakimler ve Savcılar Kuruluna 23/12/2019 tarihinde 
bildirimde bulunulmuştur.

VIII. BÖLÜM 
FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN OLAYA İLİŞKİN İLK MÜDAHALESİ 
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OLARAK HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDIĞI YAZICIOĞLU'NUN SAĞ 
BULUNDUĞUNA DAİR ASILSIZ BİLGİ NOTU

ŞÜPHELİLER
1-) DURSUN ÖZMEN
2-)ALİ ORHAN DİNÇ
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2018/8457 soruşturma numaralı Muhsin Yazıcıoğlu ve 

arkadaşlarının helikopter kazasında vefatlarına dair soruşturma dosyasında özet olarak yer 
verilen olayda; İçerisinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki beş kişinin 
bulunduğu TC-HEK tescil işaretli helikopterin BBP'nin 25/03/2009 tarihinde yapılan 
Çağlayancerit mitingi sonrasında Kayseri Erkilet Hava Limanında yakıt ikmali yapılmak 
üzere Yozgat/Yerköy'deki mitinge gitmek için havalandığı, saat 15:25 sıralarında 
helikopterin düştüğü ve kendisinin yaralı olduğu bilgisinin helikopterde bulunan gazeteci 
İsmail Güneş tarafından 112 Acil Servisi aranarak bildirildiği, hemen akabinde arama 
kurtarma çalışmalarının başladığı, öncelikle helikopter enkazının yerinin tespit edilmeye 
çalışıldığı, helikopter enkazı ile ilgili yer tespit çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları 
devam ederken saat 17:00'dan sonra çeşitli ulusal kanallar ve internet sitelerinde Kayseri 
Valisi Mevlüt Bilici'ye atfen Muhsin Yazıcıoğlu'na ve diğer yaralılara ulaşıldığı ve tedavi için 
Kayseri'ye getirilecekleri yönünde haberlerin yayınlanmaya başladığı, bir müddet sonra gelen 
haberin teyidi için yapılan araştırmada haberin doğru olmadığı, henüz helikopter enkazına 
ulaşılamadığı anlaşılmıştır.

Asılsız haberin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube 
Müdürlüğü'nden çıkan bilgi notundan kaynaklandığının anlaşılması üzerine yapılan 
araştırmada; Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce 
25/03/2009 Çarşamba günü İstihbarat Şube Müdürü İsmail Duman tarafından ilk bilgi 
notunun çevre illere 16:52 ile 17:07 de gönderildiği, 

BU BİLGİ NOTUNDA: "Med-Air firmasına ait Esas Havacılık Şirketine ait 
Ayazağa Mh.Candere Mevkii No:35 adresinde faaliyet gösteren şirkete ait özel helikopter 
Sivas ilinden 13:10 da miting için ilimiz Çağlayancerit ilçesine geldiği, 14:30da miting 
bitiminden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 6 kişilik mürettebat ile birlikte saat 
14:35 Yozgat ili Yerköy ilçesine hareket ettiği, 1 saat geçmesine rağmen intikal etmediğinin 
öğrenilmesi üzerine yapılan çalışmalarda;

İlimiz haber merkezinin 112 yi arayan İsmail Güneş İhlas Haber Ajansı Sivas 
Muhabiri olduğu 506 845 35 00 numaralı telefonu kullandığı değerlendirilen şahsın irtibat 
kurduğu, telefonda Muhsin Yazıcıoğlu ile mürettebatın içinde olduğu 6 kişilik grubun 
bulunduğu, şahsın yaralı olduğu, ambulans istediği şeklinde bilgilerin gelmesi üzerine;

0541 585 80 57, 532 231 54 30, 506 504 39 01, 506 843 35 43, 506 854 35 00, 506 
504 39 01 numaralı telefonlar ile yapılan teknik çalışmalarda sabah saatlerinde Sivas ilinden 
çıkış yaptıkları, saat 13:00 - 14:30 saatleri arasında ilimiz Çağlayancerit ilçesinde cell 
verdikleri, ancak şuan itibariyle ulaşılamadıkları, Çağlayancerit - Göksun ve Pazarcık 
ilçelerimizde emniyet, sağlık ve jandarma birimlerince gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup 
gelişme olduğunda bilgi verilecektir." şeklinde açıklamaların olduğu, özetle; helikopterin 
düştüğüne dair bilgi alındığı ancak henüz helikoptere ulaşılamadığı, arama çalışmalarının 
devam ettiğinin bildirildiği, İsmail DUMAN'ın bu bilgi notundan sonra olay yerine gitmek 
üzere İstihbarat  Şube Müdürlüğünden ayrıldığının anlaşıldığı,

İsmail Duman'ın yerine olay tarihinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü 
İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri olan şüpheli Dursun Özmen'in  baktığı, 
İsmail Duman'ın çıkışından sonra şüpheli Dursun Özmen'in talimatıyla ikinci bilgi notu 
hazırlandığı, 
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Bu bilgi notunda: "med air firmasına ait Esas Havacılık şirketine ait Ayazağ 
Mahallesi Candere Mevkii No:35 adresinde faaliyet gösteren şirkete ait özel helikopter Sivas 
ilinden 13:10'da miting için ilimiz Çağlayancerit ilçesine geldiği, 14:30'da miting bitiminde 
BBP genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve altı kişilik mürettebat ile birlikte saat 14:35'te 
Yozgat ili Yerköy ilçesine hareket ettiği, bir saat geçmesine rağmen intikal etmediği 
bildirilmiştir. 

Devam eden çalışmalarda ilimiz Göksun ilçesi Hacıömer Köyü Temurağa Köyü 
Kazmadere Mevkiinde helikopterin enkazına ulaşıldığı, gruptan BBP genel başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu, ölü olmadığı, diğer şahısların yaralı oldukları, ilimiz 
Göksun Devlet Hastanesine intikal ettirilmekte oldukları, Göksun Devlet Hastanesi 
görevlilerinin yaralılara müdahale için hazır bekledikleri şeklinde bilgiler intikal etmiş olup 
gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. " şeklinde açıklamalara yer verildiği,

Bu bilgi notunun Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne ve Kayseri Valisine iletilmesine 
müteakiben son dakika haberi olarak basın yayın organlarında geniş yer bulduğu, büyük 
yankı uyandırdığı ancak bir müddet sonra bilgi notunun doğru çıkmadığının anlaşıldığı, 
asılsız bilgi notu nedeniyle olayda büyük şüphe uyandırıldığı bugüne kadar kamuoyunda bir 
çok tartışma yaşandığı olayın müsebbibi Dursun ÖZMEN hakkında 4483 sayılı Kanun 
uyarınca verilen soruşturma iznine müteakiben soruşturmaya başlandığı, Şüpheli Dursun 
Özmen'in anlatılan eylemi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başşsavclığımızın 2014/5021 
soruşturma numaralı ana dosyasından 01/04/2014 tarihinde  görevi kötüye kullanma 
suçundan tefrik kararı verildiği ve mesnetsiz bilgi notu hazırlayarak arama kurtarma 
çalışmalarını aksattığı iddiasıyla Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/193 
esasına kayden dava açıldığı, davanın halen derdest olduğu,

Her iki bilgi notuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde araştırma 
yapılması için müzekkere yazıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün verdiği cevabi yazıda; 
birinci bilgi notunun saat 16:52 ile 17:07 arasında Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, 
Osmaniye, Kayseri, Malatya, Kilis, Sivas ve Yozgat illerine gönderildiği, ikinci bilgi notunun 
Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay illerine saat 17:40'ta ulaştığı, Osmaniye, Kayseri, 
Malatya, Kilis ve Sivas illerine 17:41'de ulaştığı, Yozgat'a saat 16:45'te (maddi hatayla saatin 
16 olarak yazıldığı, saat 17'nin kastedildiği düşünülmüştür) ulaştığının bildirildiği, 

Şüpheli Dursun Özmen'in 20/05/2009 tarihinde alınan ifadesinde; Kahramanmaraş 
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde Emniyet Amiri ve Şube Müdür 
Yardımcısı olarak çalıştığını, olay günü 15:30'dan itibaren helikopterin düştüğüne dair 
haberlerin kendilerine intikal ettiğini, konuyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne iki adet 
bilgi notu çekildiğini, ilk bilgi notunu şube Müdürü İsmail Duman'ın emniyette bulunduğu 
esnada bir diğerinin kendisi tarafından daha sonra çekildiğini, bilgi notunun saat 17:40 ta 
fakslandığını, ancak haber sitelerinde Kayseri Vali'sinin 17:15'te açıklama yaptığını, NTV 
muhabirinin 17:02 sıralarında Kayseri Valisine dayandırdığı haberin mevcut olduğu, 
dolayısıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kendi kaynaklarına dayanılarak böyle 
bir açıklamanın yapılmış olduğu, kendisinden kaynaklanan bir gecikme var ise de bu 
gecikmenin haberin doğru olmadığının anlaşıldığı saat 18:00 a kadar 20 dakikadan ibaret 
olduğunu savunduğu,

Şüphelinin görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı davanın 19/09/2019 
tarihli 18. Celsesinde dinlenen tanık İsmail Kaya'nın alınan beyanında özetle; Fetö 
soruşturmaları nedeniyle meslekten ihraç edildiğini, olay tarihinde Kahramanmaraş İstihbarat 
Şube müdürlüğünde idari büroda memur olarak çalıştığını, olay günü Sezgin Bozkurt'un 
nöbetçi olduğunu, Dursun Özmen'in kendisi ile Mahmut Demirci'yi olay yeri çevresinde 
araştırma yapmak üzere gönderdiğini, bilgi notlarını Dursun Özmen'in Sezgin Bozkurt'a 
televizyon izlerken yazdırdığını, hatta Sezgin'in "amirim bu ifadeler insanı ipe gönderir" 
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dediğini, kendisinin olay yerinin Jandarma sorumluluk alanında olduğunu kendi sorumluluk 
alanlarında bulunmadığını söylemesi üzerine Dursun Özmen'in "siz bilmiyorsunuz kardeşim" 
şeklinde cevap vererek  bilgi notlarının 81 ile gönderilmesi talimatı verdiğini, Ali Kırcılı'nın 
Dursun Özmen'e Göksun Devlet hastanesinde hazırlık olmadığını söylemesine rağmen bilgi 
notunu göndermesini istediğini, olay günü Ali Süllü'nün çağrılması gerektiğini ancak Fetöcü 
olmadığı için çağrılmadığını beyan ettiği,

 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 31/10/2019 tarihinde tanık sıfatıyla ifadesi alınan 
Sezgin Bozkurt'un özetle; olay tarihinde İstihbarat Şubede nöbetçi büro personeli olduğunu, 
Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu ve yaralı olduğuna dair bilgi notunu odasında tek başına 
olduğu halde müsvedde şeklinde Dursun Özmen'in hazırladığını, aynı zamanda dairenin sabit 
ve görüntülü konuşma özelliği bulunan telefonda Kayseri İstihbarat Şube Müdürü ünvanı 
yazan bir kişi ile görüntülü konuştuğunu, Dursun Özmen'den müsvedde şeklinde aldığı bilgi 
notunu bilgisayara geçirdiğini, Dursun Özmen'e haber kaynağını sorduğunu, ancak herhangi 
bir cevap alamadığını, sonrasında "yüksek yerlerde elemanlarım var" şeklinde cevap 
verdiğini, bilgi notunun tüm illere gönderilmesini istediğini, kendisinin haber kaynağını 
bilmediği için bilgi notunu göndermediğini bunun üzerine bilgi notunun tüm illere 
gönderilmesine  dair talimatı İsmail isimli kişiye verdiğini beyan ettiği,

 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 31/10/2019 tarihinde tanık sıfatıyla ifadesi alınan 
Ali Kırcılı'nın  özetle; Dursun Özmen'in televizyonda Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık 
olduğu, kurtarıldığına dair geçen alt yazının bilgi notu olarak yazıldığını ve çevre illere 
çekildiğini, kendisinin Göksun'dan bir kişiyi arayarak hastanede hazırlık olup olmadığını 
sorduğunu ancak herhangi bir hazırlık bulunmadığını, ambulans gönderilmediğini öğrenip 
durumu Dursun Özmen'e söylediğini ancak bilgi notundan önce mi sonra mı gönderildiğini 
hatırlamadığını beyan ettiği,

Dönemin Kayseri Valisi ve haber kaynağı olarak gösterilen tanık Mevlüt Bilici'nin 
06/4/2009 tarihinde alınan talimat ifadesinde; Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırıldığı, 
şuurunun açık olduğu, Göksun ilçesindeki sağlık kuruluşlarına intikal halinde olduğu 
bilgisinin Kayseri İl Emniyet Müdürü Orhan Özdemir tarafından telefonla aranmak suretiyle 
verildiğini beyan ettiği, 

Ömer Yakut'un 28/12/2011 tarihli ifadesinde abisi Sadık Yakut ile saat 15:00 
sıralarında Kayseri Valisi ile görüşmeye gittiklerini, kaza haberini Validen aldıklarını, o 
sırada kaza yapanların kurtarıldığına dair Kayseri Emniyet Müdüründen bilgi geldiğini, NTV 
de alt yazı geçtiğini, Vali'nin bu esnada basın açıklaması yapmamış olduğunu beyan ettiği,

Sadık Yakut'un 22/12/2011 tarihli ifadesinde; Kayseri Valisi ile olan görüşmelere 
ilişkin Ömer Yakut'un beyanlarıyla benzer şekildeki hususları aktardığı görülmüştür.

Olay tarihinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olan Ömer 
Sarıaslan'ın 07/05/2012 tarihli ifadesinde özetle; Dursun Özmen'in kendisine şifahi olarak 
telefonla Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kurtarıldığına dair bilgi verdiğini, bilgilerin 
bilgi notu olarak da gönderildiğini beyan ettiği, zamanlamayı hatırlamamakla birlikte bilgi 
notundan sonra da kendisini aramış olabileceğini beyan ettiği,

 Ali Orhan Dinç'in Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2009/1551 talimat 
numaralı dosyasında tanık olarak alınan 13/05/2009 tarihli ifadesinde; Kahramanmaraş 
İstihbarat Şube Müdürlüğü nöbetçisinin Kayseri İstihbarat Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amirine 
şifahen bilgi notu ilettiğini, bilahare yazılı olarak bilgi notu şeklinde evrakın kendilerine ve 
diğer illere gönderildiğini, bilgi notunun il Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'e sunulduğunu, 
Emniyet Müdürünün kendilerinden alınan bilgiyi Vali'ye intikal ettirdiğini beyan ettiği,  Ali 
Orhan Dinç'in aşamalarda değişen beyanlarda bulunduğu, ilk ifadesinin aksine kendilerine 
sözlü herhangi bir bilgi iletilmediği şeklinde bilgiler verdiği görülmüş ise de Sivas İstihbarat 
Şube Müdürlüğü personeli olan Ömer Sarıarslan'ın da aynı minvalde kazazedelerin 
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kurtarıldığına dair şifahi bilgi verildiği yönündeki beyanı dikkate alındığında  tanık sıfatıyla 
alınan ilk ifadesine itibar edilmesi gerektiğinin düşünüldüğü,

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sonrasında bir takım yeni 
bilgi ve belgelere ulaşıldığı, Dursun Özmen ve  olay tarihinde Kayseri İstihbarat Şube 
Müdürü Ali Orhan Dinç hakkında Fetö/pdy silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 
soruşturma başlatıldığı,

Şüpheli Ali Orhan Dinç hakkında yapılan araştırmada; olay tarihinde Kayseri 
İstihbarat Şube Müdürü olduğu, bylock kullanıcısı olduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne 
üye olmak suçundan Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/26 esas sayılı dosyasından 
yargılanıp mahkumiyetine hükmedildiği ve hükmün kesinleşmiş olduğu, Şüpheli Ali Orhan 
Dinç hakkında Garson kodlamasının A5 olduğu, anlamının : "Fetö mensubiyeti olan 
teslimiyeti sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri" ifade ettiği belirtilmiştir.

 Şüpheli Dursun Özmen'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 
hakkında Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/12 esas sayılı kovuşturma dosyasıyla 
yargılanıp cezalandırıldığı, hakkındaki hükmün henüz kesinleşmediği, şüphelinin birçok 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesiyle iletişim kaydının olduğu, evinde F serisinde dahil 
olmak üzere 1 dolar bulunduğu, örgüt üyelerinde adli işlemlerde yardımcı olduğu, bylock 
kullanıcısı olduğu, örgüt üyesi olduğuna dair tanık beyanlarının bulunduğu, dijital 
materyallerde Samanyolu, Aktif Haber, Coverme, Tango, Eagle, Bylock kalıntılarının 
olduğunun tespit edildiği, hakkındaki Garson kodlamasının A5 olduğu, anlamının : Fetö 
mensubiyeti olan teslimiyeti sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri ifade ettiği, 
Güvenç Erdoğan'ın teşhis tutanağında: "FETÖ/PDY'nin 87 girişli polis koleji öğrencileri 
sohbet grubu içerisinde bulunan şahıstır "  şeklinde teşhisinin bulunduğu, şüphelinin 
kullanımında bulunan 541 ... 37 numaralı GSM hattı ile ilgili olarak haklarında fetö/pdy 
silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan şahıslardan beş 
yüz otuz dokuz(539)  kişi ile iletişim kaydının bulunduğu,  şüpheliye ait gsm hatlarının 
yaptırılan analizinde; 555 ... 88 numaralı hattından  haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne 
üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan on beş kişi ile, 536 ... 22 numaralı 
hattından haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 
soruşturma/kovuşturma bulunan on altı kişi ile, 505... 94 numaralı hattından  haklarında 
fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan on beş 
kişi ile, 507... 06 numaralı hattından  haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma 
suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan yirmi dört kişi ile, 532 ... 71 numaralı hattından  
haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma 
bulunan on sekiz kişi ile, 535 .... 47 numaralı hattından  haklarında fetö/pdy silahlı terör 
örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan beş kişi ile, 535 .... 48 
numaralı hattından  haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 
soruşturma/kovuşturma bulunan beş kişi ile iletişim kaydının olduğunun görüldüğü,

Sonuç olarak; Her iki şüpheliye Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kendi içerisinde 
yaptığı kodlamaya göre A5 kodunun verildiği, bu kodun, Fetö mensubiyeti olan, teslimiyeti 
sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan emniyet mahrem yapılanmasındaki örgüt 
mensupların ifade ettiği, örgüt elebaşısının gizliliği sağlamak için mensuplarının bylock 
üzerinden görüşmelerini istediği, her iki şüphelinin bu minvalde münhasıran Fetö/pdy 
mensuplarının gizliliği sağlamak için kullandıkları bylock isimli program kullanıcısı 
olduklarının tespit edildiği, bu durumda her iki şüphelinin fetö/pdy mensubu olduklarının 
kabulüyle; örgütten gelen talimatlar muvahecesinde görev ifa ettikleri, olay tarihinde 
(25/03/2009) resmi görevliler ya da sivil şahıslar tarafından merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu 
ve beraberindekileri taşıyan helikopter enkazına ve içindekilere ulaşılamadığı halde, Tanık 
Ali Kırcılı'nın Göksun'daki hastanede hazırlık olmadığına dair bilgi vermesine ve olay 
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tarihinde aynı yerde çalışan polis memurları Sezgin Bozkurt ve İsmail Kaya'nın uyarılarına 
rağmen şüpheli Dursun Özmen'in  "Siz bilmiyorsunuz kardeşim, ... Benim yüksek yerlerde 
tanıdıklarım var vb"  ifadelerle  tanıklara tepki göstererek helikopter enkazına, Muhsin 
Yazıcıoğlu ve beraberindekilere ulaşıldığına dair asılsız bilgi notu hazırlattığı, önce şifahi 
olarak bilahare faks yoluyla çevre illere asılsız bilgi notunu ulaştırdığı, bu bilgi notunu başka 
bir örgüt mensubu olan olay tarihinde  Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü 
görevinde bulunan şüpheli Ali Orhan Dinç'e şifahi olarak ilettiği, onun da bu haberi Emniyet 
Müdürü Orhan Özdemir'e, Orhan Özdemir'in Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye, Mevlüt 
Bilici'nin Büyük Birlik Partisi mensuplarıyla paylaşmasıyla kamuoyuna duyurulduğu, asılsız 
bilgi notunun arama kurtarma çalışmalarını aksattığı ve motivasyonu düşürdüğü aynı 
zamanda olay üzerinde sis perdesi oluşturularak yargı ve yürütme organlarına olan güveni 
zaafiyete uğrattıkları, Dursun Özmen'in bu bilgi notunu hazırlamadaki savunmasının makul 
olmadığı, hakkında yürütülen soruşturmadaki bilgiler göz önüne alındığında örgüt talimatıyla 
bu şekilde hareket ettiğinin değerlendirildiği,  Fetö/pdy silahlı terör örgütünün somut 
olaydaki amacının soruşturma dosyasına müdahalede bulunarak menfaatleri doğrultusunda 
soruşturmaya yön vermek olduğu dikkate alındığında her iki şüphelinin anlatılan 
eylemlerinin örgüt talimatıyla yapmış oldukları örgütsel faaliyet olarak kabul edildiği bu 
şekilde üzerlerine atılı 5237 sayılı TCK m.314'te düzenlenen silahlı terör örgütüne üye olma 
suçunu işlediklerine dair yeterli şüpheye delalet eden somut delilin elde edildiği  anlaşılmıştır.

IX. BÖLÜM
FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN OLAYA İLİŞKİN İKİNCİ 
MÜDAHALESİ OLARAK SİVİL HELİKOPTER ENKAZINDAN GPS 
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PARÇALARININ SÖKÜLMESİ
ŞÜPHELİLER 
3-) AYDIN ÖZSICAK  
4-) NUSRET MEMİŞ 
5-)NEDİM BAKIRHAN 
6-) CEMAL ŞAHİN  
7-) DAVUT UÇUM  
8-) EBUBEKİR SEMİH YÜKSEKKAYA 
9-) YUSUF YİĞİT

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopter enkazına 27/03/2009 
tarihinde köylüler tarafından ulaşıldığı, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması ve 
cenazelerin taşınması amacıyla Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler DAK Timinin olay 
yerine aynı gün içerisinde intikale başladığı, ancak hava şartları nedeniyle Göksun'dan 
Kızılöz köyüne kadar araçla Kızılöz Köyünden itibaren yaya olarak intikale devam edildiği, 
28/03/2009 günü saat 09:55'te hava şartlarının nispeten düzelmesi üzerine DAK Timinin bir 
kısım unsurlarının helikopterle olay yerine intikal ettirildikleri, bu kapsamda içerisine DAK 
Timi unsurlarından Ali Ülker, Gökhan Şifan, Süleyman Yılmaz, Tuncay Ata, Mustafa 
Aydeniz, Rıdvan Acar, Yaşar Şeker bulunan Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Özel 
Hava Alay Komutanlığı envanterinde bulunan 10054 ordu numaralı S70-28A helikopterinin 
28/03/2009 günü  indirme esnasında serbest kar, dik yamaç ve çevresel şartların etkisiyle saat 
10:15 te kırıma uğradığı, 

Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafından askeri helikopterin kaza 
kırım çalışmalarını yapmak üzere teknik heyet başkanı sıfatıyla Bakım Tabur Komutanı Kara 
Pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya, İnceleme Subayı Davut Uçum, rotor aktarma 
teknisyeni H.İbrahim Açan, gövde teknisyeni Bekir Çerikçi, avionik teknisyeni Cemal Şahin, 
motor teknisyeni Aydın Özsıcak ve elektronik teknisyeni Suat Kaplan'ın görevlendirildikleri 
nitekim 02/04/2009 tarihli Kara Kuvvetleri Hava Aracı Kaza Kırım Teknik raporunda 
imzalarının bulunduğu, anket heyetinde ise anket heyeti başkanı olarak Ersöz Sağlam ve 
üyeler olarak Recep Ercan ve İrfan Yavuz'un görevlendirildikleri ve adı geçenlerin Kara 
Kuvvetleri Uçak Helikopter Kaza Kırım raporunda imzalarının bulunduğu, 

Özel Kuvvetlere ait S70 skorski helikopterin kırıma uğradığı sırada TC-HEK tescil 
işaretli sivil helikopter enkazına yeni ulaşıldığı için henüz kaza kırım çalışmalarının 
başlamadığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ulaştırma Bakanlığınca 
görevlendirilen Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ( bundan sonra kaza soruşturma kurulu 
olarak isimlendirilmiştir ) başkanı olarak Ferudun Seren, üye olarak Şıh Mehmet Sevdim, 
Kerem Mumcuoğlu'nun görevlendirildiği, kaza soruşturma kurulu tarafından 28/03/2009 
tarihinde helikopter enkazının yukarıdan görüntülenebildiği, 29/03/2009 tarihinde kaza 
soruşturma kurulu üyeleri tarafından enkaz bölgesine havadan ulaşılarak kırıma uğrayan 
helikopter üzerinde inceleme ve fotoğraflamalar yapılıp ELT cihazının helikopterden sökülüp 
incelenmek üzere götürüldüğü, 30/03/2009 tarihinde hava muhalefeti gerekçe gösterilerek 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kaza soruşturma kurulu 
görevlilerinin olay yerine götürülmediği, 31/03/2009 günü Sivil Havacılık Kaza Soruşturma 
Kurulu personeli tarafından kokpit panelinin alındığı ve ayrıntılı inceleme yapıldığı, bu arada 
29/03/2009 tarihinde çekilen fotoğraflarda helikopter ön panelinde bulunan Argus 5000 ve 
Skymap III C isimli cihazların, 31/03/2009 tarihinde çekilen fotoğraflarda görülmediğinin 
fark edildiği,

 Kara Havacılık Alay Komutanlığında görevli Kara Pilot Binbaşı Nezih Göçmen'in, 
Cumhurbaşkanlığı DDK tarafından oluşturulan teknik komisyonda görev yaparken askeri 
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helikopter kaza kırım heyetinin çektiği video ve fotoğraflardan elde ettiği görüntüler arasında 
bir kısım askeri personelin TC-HEK tescil işaretli sivil helikopter enkazının başında 
oldukları, bu görüntüde; elinde sigara ile çömelmiş bereli bir askerin, elinde tornavida olduğu 
halde enkaza ait parçalarla uğraşan bir askerin ve enkazın başında duran başka bir askerin 
olduğu, söz konusu görüntülerin DDK tarafından Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na  gönderildiği, yapılan araştırmada; sivil helikopterin enkazının yanında sigara 
ile çömelmiş vaziyette olan astsubayın Cemal Şahin, ayakta ilgilenen astsubayın Nedim 
Bakırhan olduğu, elinde tornavida ile görünen astsubayın Aydın Özsıcak olduğu, videodan 
sesi gelen ve görüntüyü çeken astsubayın Nusret Memiş olduğunun tespit edildiği, bunun 
yanı sıra askeri helikopterin kaza kırım çalışmaları esnasında heyette yer alan Bekir Çerikci, 
Ebubekir Semih Yüksekkaya, Halil İbriham Açan, Suat Kaplan, Davut Uçum'un sivil 
helikopter enkazının yanına gittiklerinin tespit edildiği, sivil helikopterin kaza kırım 
çalışmaları esnasında Mart ayınının 29'unda olan ancak  31'inde olmadığı anlaşılan bu iki 
parçanın ayın otuzunda skorsky helikopterinin kaza kırım çalışmaları amacıyla olay yerinde 
bulunan askeri personel tarafından hırsızlandığından bahisle Göksun Asliye Ceza 
Mahkemesi'nin 2016/414 esasına kayden dava açıldığı, bilahare Malatya Özel Yetkili 
Cumhuriyet Başsavcılığınca iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulanan askeri personel olan 
Yusuf Yiğit'in telefon görüşmesinde; "bir söken ekip var bir de sökülen malzemeyi yakan 
ekip var, biz de yaktık ama işte hava soğuktu ısınmak için yaktık falan yaktıkları şey de 
mekanik bir şey ama bu kadar yani fazlasını da bilmiyorum" şeklinde ikrar ve delil 
mahiyetinde görüşmelerinin bulunması üzerine bu kişi hakkında da hırsızlık suçundan diğer 
şüphelilerle açılan davada birleştirilmek üzere iddianame düzenlendiği, söz konusu 
kovuşturmanın halen derdest olduğu, 

Şüphelilerin alınan ifadelerinde; hırsızlık olayını kabul etmediklerini, sadece merak 
saiki ile helikopter enkazının başına gittiklerini, Aydın Özsıcak'ın mesleki iç güdü ile 
tornavidayı çıkararak kırılan parçaları incelediğini beyan ettiği, şüphelilerin tamamının 
olayda herhangi bir kimsenin parça söküp götürdüğünü görmediklerini beyanla suçu inkar 
ettikleri, 

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde ki dosyada bulunan tape kayıtları ile şüpheliler 
Cemal Şahin, Nedim Bakırhan, Aydın Özsıcak helikopter başında olduklarına dair video 
görüntüsü ile Nusret Memiş'in videodan  duyulan sesi gibi delillerin yanı sıra örgüt mensubu 
Mustafa Atalar'dan önce Aydın Özsıcak'ın müdafiiliğini yapmış olan bilahare Aydın Özsıcak 
tarafından azledilen Avukat Kürşat Veli Eren'in Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18/07/2019 
tarihinde alınan tanık ifadesinde özetle; Aydın Özsıcak ve diğerlerinin (Cemal Şahin, Nedim 
Bakırhan, Nusret Memiş'i kastederek) kulaklık vb.  bir takım sivil helikopterde bulunan 
eşyaları aldıklarını, ....daha sonra tabur komutanlığında paniğe kapılarak eşyaları yakıp 
gömdüklerini ifade ettiği, 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017/8448 soruşturma numaralı 
dosyasından 12/05/2017 tarihli müzekkere ekinde gönderilen; Asya Katılım Bankası A.Ş'ye 
ait Türkiye genelindeki kiralık kasalarının Mahkeme Kararı doğrultusunda açılması 
neticesinde Elazığ Şubesine ait Aydın Özsıcak ve Nusret Memiş'in müdafiiliğini yapan 
şüpheli  Mustafa Atalar'a ait kiralık kasada 5 sayfadan ibaret el yazılı fotokopi metnin 
bulunduğu, içeriğin olayda vefat eden Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili soruşturmaya katkı 
sağlayacağından bahisle Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği, evrakların 
incelenmesinde; İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 21/04/2017 tarih ve 2017/2503 
d.iş sayılı kararına istinaden Asya katılım Bankası A.Ş Elazığ Şubesi 2108/184 numaralı 
Mustafa Atalar isimli müşteriye ait 3 nolu kiralık kasanın 02/05/2017 tarihinde açıldığı, 
kapalı zarf içerisinde 5 sayfalık el yazılı not, 3 adet çek, 1 adet senet, 1 adet fatura, 1 adet 
sözleşme, 2 adet fotoğraf bulunduğu, 5 sayfalık kareli kağıda el yazılı biçimde yazılan 
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başlıksız imzasız notlarda, helikopterden parça sökme olayına ilişkin görev icabı olay yerinde 
bulunduğu ve ikrar içeren savunma mahiyetinde şüpheli Aydın Özsıcak'a ait olduğu anlaşılan 
yazılar olduğu, Aydın Özsıcak'a ait olduğu anlaşılan bu savunmada; Kaza Kırım Heyeti 
üyelerinden Mustafa Soğur'un kendisine Davut Yüzbaşı (Davut Uçum) ile sorunlarının 
olduğunu, onunla birlikte gitmek istemediğini söylediğini, bu hususun iletilmesi üzerine 
Davut Uçum'un motorla ilgili olarak kendisini ekibin içine davet ettiğini, ekiple birlikte 
askeri helikopterle kaza incelemesi için çalışmaya başladıklarını, Fatih Albay'ın kendilerine 
işleriyle meşgul olmalarını, sivil helikopter enkazına gitmemelerini söylediğini, bu esnada 
sivil helikopter enkazının yanında çalışmaların olduğunu, helikopterin etrafında bir çok 
kişinin olduğunu, sonraki günlerde Nusret Başçavuşun ekibe dahil olduğunu, ayın 30'unda 
olay yerine gittiklerini, bu arada Sivil Havacılığın ayın 29'un da kaza incelemesi yaptıklarının 
duyulması üzerine tabur komutanı (Ebubekir Semih Yüksekkaya) ile birlikte 7-8 kişilik bir 
ekiple sivil helikopter enkazına gittiklerini, enkazın yanında herhangi bir tedbir olmadığını, 
tabur komutanı ile birlikte incelemeye başladıklarını, sol taraftaki tek sağlam kalan kapak 
açılarak içindeki malzemeleri çıkardıklarını, hatta bazı parçaların neden alınmadığını kendi 
kendilerine konuşarak gerekirse kokpiti söküp birliğe götürüp yazıyla Sivil Havacılığa 
gönderilebileceğini tabur komutanının söylediğini, bunun üzerine malzemeleri aşağı 
götürdüklerini, o arada gazetecinin bulunduğunu, 1-2 saat sonra saat iki (14:00) civarında 
Nusret ve üç kişi olmak üzere tekrar gittiklerini, Nusret'in çekim yaptığını, bu arada 
Cemal'in dört tane kulaklığı aldığını, kendisinin de kulaklı olan saati almış 
olabileceğini, başka malzeme almadığını, saat dört (16:00) civarında tekrar enkaza 
gittiklerini, tekrar parça alındığını, Cemal'in bu aletin GPS olduğunu söylediğini, daha 
sonra aleti sandığın içine koyduğunu, sandığın içine konulduğu esnada CHA'nın 
(FETÖ/PDY yayın organı Cihan Haber Ajansı) uzaktan çekim yaptığını hatırladığını, 
tabur komutanının enkazın çekilmemesi için ikazına rağmen uzaktan çekim yapılmaya devam 
edildiğini, ayın 31'inde helikopterde yer olmadığı için olay yerine gitmediğini, çalışmalar 
bittikten sonra sandık içerisinde bulunan sivil helikoptere ait parçaların sandıklarla birlikte; 
bir sandığın gövde, bir sandığın avionik atölyesine getirildiği, sandıkların içerisinde duran 
parçaların iki gün geçmesine rağmen Sivil Havacılığa gönderilmediği, bu cihazların bir 
yıldan fazla süreyle kaldığını, sonrasında cihazı yok ettiğini, şüpheliler arasında bu hususta 
çeşitli tartışmaların yaşandığını hususlarının belirtildiği,

28/09/2011 tarihinde ana dosyaya havale edilen ihbar mektubunda; personelin 
sivil helikoptere dokunmamaları gerektiğini bildiklerini, Nedim Bakırhan'dan askeri 
helikopterle değil sivil helikopterle ilgilenmesinin istendiği, Fatih Bengi'nin bu olaydan sonra 
emeklilik dilekçesi verip tekrar geri aldığını ve sonrasında Tuğgeneral'liğe terfi ettirildiğini, 
Nedim Bakırhan'ın da aynı şekilde terfi ettirildiğini, Albay Semih Yüksekkaya'nın herkesi 
yönlendirdiğini, görüntülerin yok edilmemesi nedeniyle ekip tarafından sökülen 
cihazların 2. Ordu Hava Alayı Sahra Bakım Taburunda imha edildiğini ve 
bulunmasının mümkün olmadığının belirtildiği, 

23'üncü dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 22/02/20011 tarihli Meclis 
araştırma raporuna göre; "Eventıde Argus 5000 CE" isimli cihazın bir GPS olmayıp, herhangi 
bir GPS'ten aldığı konum bilgisini kullanarak pilota seyrüsefer planlaması ve uçuş esnasında 
kolaylıklar sağlayan bir sistemdir. Sistem veri tabanında hava alanları VOR, NDB 
istasyonları gibi seyrüsefer yardımcıları havayolları ve kavşaklar yer alır. GPS'ten alınan 
konum bilgisi bu cihaz tarafından değerlendirilir ve pilota uçuşta faydalı olacak bilgiler bir 
ekran üzerinden verilir.

Eventıde Argus 5000 CE'nin uçuş kayıt özelliği bulunmaktadır. Sistem 
kullanıcısının seçimine göre her (2/5 veya 10) saniyede bir GPS'ten gelen konum bilgisini 
kayıt ederek ekranda göstermektedir. Her 10 saniyede bir konum bilgisi kaydedilmesi halinde 
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yaklaşık 10 saatlik uçuş kaydedilebilir ve görüntülenebilir. Uçuş kayıt özelliğinin aktif hale 
getirilmesi durumunda hava aracının manevraları "X" işaretleri ile ekranda gösterilir. 

"Bendıx/King Skymap III C"  bir GPS cihazıdır. GPS cihazları GPS uydularından 
aldıkları referanslar doğrultusunda coğrafi konum belirlemeye yardımcı olur, aynı zamanda 
bir kayar harita olarak küresel konum bilgisini dijital bir harita üzerinde gösteren sistemlerdir 
şeklinde bilgilerin olduğu, 

21/01/2011 tarih ve 2011/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 
raporuna göre: Argus 5000CE kayar harita göstergesi (moving Map) ile VFR (görerek uçuş 
kuralları) şartlarında kullanılmak üzere tasarlanmış seyrüsefere yardımcı bir cihazdır. 
Standart veri tabanında hava sahasındaki seyrüsefer yardımcı noktaları, havayollarını, 
kavşakları vb bilgileri bulundurur... Argus 5000 CE cihazının flight recorder (uçuş kayıt) 
özelliği vardır. Ancak bu cihazın FDR olarak değerlendirilmemesi gerekir. Kullanıcının isteği 
üzere her 2,5 veya 10 saniye kayıt yaparak 10 saatlik uçuş bilgisi (yer ve irtifa) elde 
edilebilir. 

Skymap III C: kayar haritalı ekran görüntüsü olan bütün dünyayı kapsayan bir veri 
tabanı, Way point (kullanıcı tanımlı varış noktası) depolama ve uçuş planlama yetenekleri ile 
çok kapsamlı özelliğe sahip bir GPS cihazıdır. Bilgileri joystickle girme yakıt planlaması 
dikey seyrüfeser rüzgar hesaplama vb özellikleri de vardır. VFR seyrüseferler için dizde 
Pedestalda, panelde veya elde yatay veya dikey olarak kullanılabilecek bir GPS cihazıdır... 
Bu cihaz uçuş bilgilerini (irtifa, sürat vb) saklamaz, uçuş pozisyon bilgilerini saklar. Hava 
aracının toplam çalışma süresi, toplam uçuş süresi, uçuş başlangıç, uçuş bitiş saati ve uçuş 
tarihi NVM de kaydedilir. 

Cumhurbaşkanlığı DDK ve TBMM Araştırma Komisyonuna olayla ilgili rapor sunan 
pilot Fevzi Altunbulak'ın hazırladığı ve soruşturma dosyasına gönderdiği ve yine müşteki 
vekili Av. Kemal Yavuz tarafından dosyaya sunulan 07/10/2011 tarihli aynı kaza raporuna 
göre; Helikopterlerde uçaklarda yer alan ve kazaları aydınlatmaya yarayan, kamuoyunda kara 
kutu olarak bilinen CVR ve FDR isimli ses ve uçuş bilgisi kaydeden cihazların bulunmadığı, 
kazaya konu helikopterden söküldüğü ve helikopterin beyni olduğu belirtilen cihazlar seyrü 
sefer için yararlanılan basit GPS cihazları olduğu, kazanın oluşumu noktasında bilgi 
içermediği, Argus 5000 isimli cihazın uydudan alınan bilgi ile konum bilgisi veren ancak 
aktif hale getirildiğinde her 10 saniyede bir konum bilgisi kaydeden GPS cihazı olduğu, 
Skymap  III C isimli cihazın bir GPS cihazı olduğu ve uydudan aldığı referansa göre coğrafi 
konum belirlemeye yardımcı olduğu, aynı zamanda kayar harita olup irtifa bilgisi verdiği, 
TC-HEK tescil işaretli helikoptere ait fabrikadan istenen orijinal panel görüntüsünde Argus 
5000 cihazının olmadığı, opsiyonel olarak takıldığı, düşen helikopteri daha önce kullanan Ali 
İbanoğlu'nun alınan ifadesinde; kendisinin helikopterdeki argus cihazını kullanmadığını, 
Skymap III C isimli GPS cihazını kullandığını, bu cihazın kullanma zorunluluğu olmadığını, 
opsiyonel olarak tercih edilip kullanıldığını beyan ettiği, 

Yukarıda kısaca özelliklerinden bahsedilen Argus 5000 ve Skymap III C isimli 
cihazların askeri personel tarafından helikopterden sökülme anına ilişkin görüntülerin 
medyaya yansıması üzerine özellikle FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir yayın 
organları olan Zaman, Aktif Haber vb. Yayın organlarında bu hususun geniş yer bulduğu, 
(Zaman Gazetesinin 21 Eylül 2011 tarihli  manşeti), 25 Eylül 2011 tarihli manşetinde 
helikopterden parça sökülmesi esnasındaki görüntüye yer vererek "işte helikopterdeki 
cihazları söken subaylar" başlığını kullandığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi Emre 
Soncan tarafından hazırlanan haberin arka sayfadan devamında kayıp cihazların sökülme 
görüntülerine Zaman ulaştı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili 
soruşturmanın seyrini değiştirecek videoda 4 subay var biri cihazları sökerken ikisi onları 
izliyor bir asker ise görüntü çekiyor" şeklinde haber içeriğine yer verildiğinin görüldüğü,
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Yukarıda yer verilen FETÖ/PDY örgütüne müzahir yayın kuruluşlarının raporlarda 
belirtildiği üzere ses kaydı yapan ve kara kutu olarak bilinen CVR ve FDR özelliği 
bulunmayan, yer-konum vb bilgileri içeren GPS cihazlarını, kara kutu olarak bilinen ses kayıt 
bilgisi içeriyormuş gibi kamuoyunu etkilemeye ve soruşturmayı örgütün amaçları 
doğrultusunda yönlendirmeye matuf haberler yapıldığı, hatta Fetö/pdy silahlı terör örgütüne 
müzahir Cihan Haber Ajansının skorsky helikopter ve sivil helikopterin görüntüsünü 
profesyonel kamera ile çektiği, söz konusu haberlerin medyada geniş yer bulması üzerine 
Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca bir dizi operasyon yapıldığı, parça söken 
askerlerin yanında dönemin Ulaştırma Bakanlığı tarafından görevlendirilen kaza soruşturma 
kurulu üyelerinin de tutuklandıkları, bu görüntülerle birlikte toplamda 114 (yüzondört)  kişi 
hakkında dinleme kararları alındığı, ifadesi alınan bazı askeri personele Ergenekon'a üye olup 
olmadıklarının sorulduğu, DDK'nın söz konusu cihazların kazayı aydınlatacak bilgi 
içermediği yardımcı bilgiler içerdiğine dair raporunun medyada yer almadığı gibi 
görüntülerde subay rütbesinde herhangi bir kimsenin olmadığı, hepsinin astsubay rütbesinde 
oldukları gözetildiğinde Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün bir yanda medya desteği diğer yanda 
emniyet, askeriye ve yargıda bulunan üyeleriyle algı oluşturmaya çalıştıkları, birçok aşamada 
belirtildiği üzere Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarının devam ettiği süreçte 
soruşturma dosyasını bu dosyayla ilişkilendirilmeye çalışıldığı,

Fetö/pdy silahlı terör örgütü Elazığ avukat sorumlusu tanık Abdullah Önder'in alınan 
ifadesinde; kendisinin Elazığ ilinde örgütün il imamı Mehmet Durakoğlu'na bağlı olarak 
avukat sorumlusu göreviyle faaliyet yürüttüğünü, şüpheli Aydın Özsıcak'ın avukatı şüpheli 
Mustafa Atalar'ın kendisine; kazanın yaşandığı 2009 yılında Malatya Barosuna kayıtlı olup 
örgüt adına 12 ilin bağlı olduğu Gaziantep bölgesinin örgüte ait hukuk derneklerinin 
sorumlusu avukat Turan Canpolat'ın görüşmek için çağırdığını, yanında önceden tanımadığı 
ancak sonradan örgütte Yeşiller adı verilen TSK Mahrem Yapılanması sorumlusu kişi 
olduğunu ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili söküm yapan askeri 
personelin abilerinden yani kendilerinden biri olduğunu, soruşturmayı takip görevini bizzat 
Turan Canpolat'ın kendisine verdiğini beyan ettiğini aktardığı, ayrıca Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 2016/774351 soruşturma numaralı dosyasında şüpheli sıfatıyla bulunan 
Hasan Toksoy'un Aydın Özsıcak ve Nusret Memiş ile ilgili olarak örgüt üyesi olduklarına 
dair beyanda bulunduğu, 

Kahramanmaraş KOM Şube Müdürlüğünün 14/10/2019 tarihli araştırma 
tutanaklarında şüpheliler Aydın Özsıcak, Yusuf Yiğit'in Bank Asya'da hesaplarının 
bulunduğu ancak para hareketliliğinin olmadığı, Yusuf Yiğit'in bylock kullanıcısı olduğu 
bunun haricinde şüphelilerin örgüte müzahir dergi, gazete aboneliklerinin tespit edilemediği, 
örgütle bağlantılı dernek, sendika, otel, konaklama, yurtdışı, milli eğitim, SGK kayıtlarının 
bulunmadığı,

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişimi sonrasında askeri 
helikopterin kaza kırım heyetinde bulunan askerlerden Şüpheliler Davut UÇUM ve Aydın 
ÖZSICAK hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/4413 soruşturma numaralı 
dosyası kapsamında Marmaris'te gerçekleştirdikleri eylemleri kapsamında Cumhurbaşkanına 
Suikast, Anayasayı İhlal, Yasama Organına Karşı Suç, hükümete Karşı Suç, Silahlı Terör 
Örgütü Üyesi Olma, Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme ve Kasten 
Öldürmeye Teşebbüs Etme, Nitelikli Hürriyetinden Yoksun Kılma, Nitelikli Yaralama, 
Nitelikli Tehdit, Nitelikli Mala Zarar Verme, Nitelikli Konut Dokunulmazlığının İhlali 
suçlarından iddianame tanzim edildiği, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/277 E sayılı 
dava dosyasına kayden dava açıldığı  davada bir kısım suçlar yönüyle mahkumiyetlerine 
karar verildiği,

Şüpheli Yusuf YİĞİT hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/109268 
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soruşturma numaralı dosyasından Anayasayı İhlal, Silahlı Terör Örgütüne Üye olma ve diğer 
suçlardan dava açıldığı, iddianame içeriğinde şüphelinin Jandarma Genel Komutanlığında 
Yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken darbeci askerlerin sevk ve idaresinde ilgilendiğinden 
bahsedildiği, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/42 E sayılı dava dosyasında şüpheli 
hakkında Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince aynı suçtan hakkında hüküm kurulduğundan 
davanın reddine karar verildiği,  hakkında yapılan araştırmada olay tarihinde Genelkurmay 
Başkanlığı personeli olduğu, 669 sayılı KHK ile ihraç edildiği, bylock kullanıcısı olduğu, 
örgütü üyeliğine dair aleyhte beyanların bulunduğu, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2017/22 E 2018/131 K sayılı 17/07/2018 tarihli kararı ile anayasayı ihlal eyleminden dolayı 
sonuç olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldığı, örgüt üyeliği suçundan 
ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği, hükmün istinaf aşamasında olduğu, 

Şüpheli Aydın ÖZSICAK'a ait HTS analizinde; kullanımında bulunan 530 ... 02 
ve 506 ... 82 numaralı GSM hatları ile ilgili ; 

İzmir ili Karabağlar ilçesi Selvili Mahallesi 40012. sokak no:18/A sayılı yerde 
bulunan Pelin Market isimli işyerinde ortak kullanılan 232 237 66 51 numaralı kontörlü 
telefondan 15/08/2013, 10/04/2014, 02/06/2014, 02/09/2014, 29/10/2014, 25/03/2015, 
07/10/2015 tarihlerinde yedi kez arandığı, 1 kez de 09/03/2015 tarihinde arama kaydının 
olduğu, 

İzmir İli Gaziemir ilçesi Atıfbey mahallesi Önder Caddesi No:32/1A sayılı adreste 
Genç Tekel Bayii isimli işyerinde kontörlü telefon olarak kullanılan 232 251 37 60 numaralı 
sabit telefondan 03/07/2011, 21/05/2013, 31/05/2014, 03/07/2014, 20/09/2014, 20/09/2014, 
tarihlerinde olmak üzere altı kez arandığı, 

İzmir İli Gaziemir ilçesi Atıfbey mahallesi Önder Caddesi No:34/E sayılı adreste 
Çiçek Tekel Bayii isimli işyerinde kontörlü telefon olarak kullanılan hattan 28/05/2014 
tarihinde bir kez arandığı, 

İzmir ili Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi 275/12 sokak no:5 sayılı adreste 
bulunan Ayçin Market isimli işyerinde kontörlü telefon olarak kullanılan 232 347 94 71 
numaralı hattan 05/09/2011, 21/02/2013 tarihlerinde olmak üzere ik kez arandığı,

İzmir ili Konak ilçesi Gaziosmanpaşa Bulvarı No:40/D sayılı adreste bulunan 
Akmeşeler Büfe isimli işyerindeki kontörlü telefon olarak kullanılan 232 489 72 39 nolu 
hattan 08/07/2013, 15/08/2013 tarihlerinde olmak üzere iki kez arandığı, 

Manisa ili Şehzadeler ilçesi Arda Mahallesi Ali Gemcioğlu Caddesi No:76 sayılı 
adreste bulunan Kurşun Gıda isimli işyerinde kontörlü telefon olarak kullanılan 236 238 65 
01 numaralı hattan 31/07/2013 tarihinde olmak üzere bir kez arandığı,

Ankara ili Sincan ilçesi İstansyon Mahallesi Ayaş Caddesi No:30 sayılı adreste 
bulunan Yılmaz Market isimli işyerindeki kontörlü telefon olarak kullanılan 0312 268 63 13 
nolu hattan 10/06/2014 tarihinde olmak üzere bir kez arandığı, 

Malatya ili Merkez Akpınar Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan Bizim 
Büfe isimli işyerinde kontörlü telefon olarak kullanılan 422 321 17 57 nolu hattan 12/12/2010 
tarihinde olmak üzere bir kez arandığı,

Malatya ili Merkez Buçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi No:64/A üzerinde bulunan 
Sahra Market isimli işyerinde kontörlü telefon olarak kullanılan 422 324 487 59 nolu hattan 
14/02/2011tarihinde olmak üzere bir kez arandığının tespit edildiği,

Şüpheli Davut UÇUM'un hts analizinde; Şüphelinin kullanımında bulunan 505 
...75 numaralı GSM hattı ile ilgili olarak haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma 
suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan şahıslardan ikiyüzonyedi kişi ile iletişim 
kaydının bulunduğu, 505 .... 76 numaralı hattından haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne 
üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan onsekiz kişi ile, bu hatlardan 505 ... 75 
numaralı hatla ilgili olarak  yapılan incelemede ankesör, büfe, ardışık arama soruşturmaları 
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kapsamında arandığının tespit edildiği, buna göre;
Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Maşti Otogat No: 46  sayılı adreste 

bulunan Serhat Büfe isimli işyerinde kontörlü telefon olarak kullanılan 422 238 05 44 nolu 
hattan 09/05/2011 tarihinde olmak üzere bir kez arandığının tespit edildiği, 

İstanbul ili Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi Beşevler Sokak 
No:18/K sayılı adreste bulunan Meydan Tekel Büfe isimli işyerinde kontörlü telefon olarak 
kullanılan 216 352 69 64 nolu hattan 19/08/2011 tarihinde arka arkaya olmak üzere ik kez 
arandığının tespit edildiği,

Şüpheli Cemal ŞAHİN'in hts analizinde; kullanımında bulunan 539 ...36, 537 .... 
45, 537... 49, 539... 13, numaralı GSM hatları ile ilgili olarak aracılığıyla fetö/pdy silahlı terör 
örgütü mensuplarının askeri mahrem yapılanma kapsamında kamuya açık kontörlü ve sabit 
telefonlardan aranıp aranmadığına dair yapılan araştırmada 539 ... 13 numaralı gsm hattının 
sabit hatlardan arandığının tespit edildiği buna göre; 

Ankara İli Altındağ ilçesi Doğanbey Mahallesi1 19 Mayıs Meydanı Serpmeleri 
NO:32 sayılı yerde bulunan Soylu Büfe isimli işyerinde ortak kullanılan 312 310 12 97 
numaralı kontörlü telefondan 02/04/2010 tarihinde bir kez arandığı, 

Ankara İli Etimesgut  ilçesi Oğuzlar Mahallesi Ahi Mesut bulvarı Bahçeli Sokakta 
bulunan Park Büfe isimli işyerinde ortak kullanılan 312 261 25 00 numaralı kontörlü 
telefondan 20/11/2011 tarihinde bir kez arandığı,

Şüphelinin kullanımında bulunan 539 .... 36 numaralı GSM hattı ile ilgili olarak 
haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma 
bulunan şahıslardan Osman Erturan ile iletişim kaydının bulunduğu,  537.... 49 numaralı 
hattından haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 
soruşturma/kovuşturma bulunan onbir kişi ile, 539...13 numaralı hattından haklarında 
fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan yüz 
yedi kişi ile iletişim kaydının bulunduğu, 

Şüpheli Nedim BAKIRHAN'ın hts analizinde; şüphelinin kullanımında bulunan 
539 ... 75 numaralı GSM hattı ile ilgili olarak haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye 
olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan şahıslardan on kişi ile iletişim kaydının 
bulunduğu, 542 ... 25 numaralı hattından ise haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye 
olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan doksan iki kişi ile iletişim kaydının 
bulunduğu, bu hatlarla ilgili olarak  yapılan incelemede ankesör, büfe, ardışık arama 
soruşturmaları kapsamında ARANMADIĞININ tespit edildiği,

Şüpheli Ebubekir YÜKSEKKAYA'nın hts analizinde;Şüphelinin kullanımında 
bulunan 543 ... 84 numaralı GSM hattı ile ilgili olarak haklarında fetö/pdy silahlı terör 
örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan şahıslardan yedi kişi ile 
iletişim kaydının bulunduğu,  506 ... 83 numaralı hattından   haklarında fetö/pdy silahlı terör 
örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan dört kişi ile 532 ... 16 
numaralı hattından  haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 
soruşturma/kovuşturma bulunan ellibir kişi ile, 506 .... 63 numaralı hattından  haklarında 
fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan beş kişi 
ile, 505 .... 67 numaralı hattından  haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma 
suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan iki kişi ile, 543 ... 55 numaralı hattından 
haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma 
bulunan onaltı kişi ile, 505 ... 68 numaralı hattından  haklarında fetö/pdy silahlı terör 
örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma bulunan yedi kişi ile iletişim kaydının 
bulunduğu, bu hatlarla ilgili olarak yapılan incelemede ankesör, büfe, ardışık arama 
soruşturmaları kapsamında ARANMADIĞININ tespit edildiği

Şüpheli Nusret Memiş'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/114283 
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soruşturma numaralı dosyası kapsamında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 
şüpheli olarak soruşturulduğu ve hakkında iddianame tanzim edilerek Ankara 17. Ağır Ceza 
Mahkemesine dava açılıp 2020/195 esas sırasına kaydedildiği, Kahramanmaraş KOM Şube 
Müdürlüğünün ankesörlü arama ile ilgili olarak verdiği cevapta ankesörlü telefonlardan 
ardışık aranmasının olmadığı, örgüt üyeliğine dair yapılan araştırmada şuana kadar örgüt 
hiyerarşisinde bulunduğuna dair yeterli delil elde edilemediği,

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/5237 soruşturma numaralı dosyasından 
etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Uğur BATTAL'ın teşhis ve ifade tutanağında Davut 
Uçum ile ilgili olarak "İstanbul ilinde 4. Kara Havacılık Alayında görev yapan ve 15 
Temmuz 2016 günü nöbetini değiştirerek nöbetçi amir olan ve gündüz kendisinin de nöbetçi 
olmasının nedeniyle toplantı esnasında kendilerine birliğe herhangi bir şey olması durumunda 
silah kullanmaktan çekinmeyin talimatı veren... Saat 21:30 sıralarında Pilot Albay Ali Aktürk 
ile birlikte bindikleri Skorsky helikopter ile teknisyensiz olarak acil bir şekilde olağan dışı 
havalanarak birlikte ayrıldıkları..." vb şekilde örgüt iritbatına dair anlatımlarının bulunduğu,

 Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 13/11/2019 tarih 2018/5526 - 2019/6842 E/K sayılı 
ilamında belirtildiği üzere: bir asker şahsın örgütün gizlilik ve deşifre olmama kuralına 
riayetle örgütün talimatı ile ve örgütsel irtibatı sağlamak maksadıyla kamuya açık ve 
birbirinden bağımsız market, büfe, kırtasiye, lokanta v.b gibi sair işletmelerde kurulu bulunan 
ücret karşılığı kullanılan sabit hat veya ankesörlü hatlar ile mahrem imam tarafından arandığı, 
her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak somut olgu ve teknik verilerle tespit 
edilmesi ve yargılama yapan mahkemeninde tam bir vicdani kanaate ulaşması halinde kişinin 
örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil olacağının kabul edildiği bu minvalde 
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması kapsamında ankesörlü 
telefonlardan aranma, Cumhurbaşkanı'na suikast dava dosyasındaki belge ve bilgiler, 
B.Asyadaki hesap bilgisi, aleyhe beyanlar dikkate alındığında  şüpheli Aydın ÖZSICAK,ın 
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması kapsamında ankesörlü 
telefonlardan aranma, Cumhurbaşkanı'na suikast dava dosyasındaki belge ve bilgiler, aleyhe 
beyan dikkate alındığında Davut UÇUM'un, Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün askeri mahrem 
yapılanması kapsamında ankesörlü telefonlardan aranma nedeniyle Cemal ŞAHİN'in, 
hakkındaki soruşturma dosyası dosyasındaki bilgi ve belgeler dikkate alındığında Yusuf 
Yiğit'in Fetö/Pdy silahlı terör örgütüyle üyelik düzeyinde irtibatlarının bulunduğu kabul 
edildiği, Şüpheliler Ebubekir Semih YÜKSEKKAYA, Nusret MEMİŞ ve Nedim 
BAKIRHAN'ın örgütün hiyerarşisinde bulunduklarına dair yeterli şüpheye delalet eden 
somut delilin olmadığı,

15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ortaya çıkan durum ve soruşturmalarla elde edilen 
bilgi ve belgeler ile şüphelilerin bizatihi kaza kırım personeli olarak helikopterdeki parçaların 
özelliği ve kaza kırım çalışması konusunda tecrübeli ve bilgi sahibi olmalarına, bu tip bir 
olayda helikoptere yaklaşmamaları ve dokunmamaları  gerektiğini bilmelerine rağmen 
helikopterden parça sökmelerinin adiyen hırısızlık eyleminden ziyade maksadın; olay 
üzerinde sis perdesi oluşturularak yargı ve yürütme organlarına olan güvenin zayıflaması, 
Fetö/pdy silahlı terör örgütünün  menfaatleri doğrultusunda ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
ve Hükumeti zararına  yön vermek olduğu olay üzerinde örgütün amaçları doğrultusunda 
müdahalede bulunarak örgütün nihai amacı için katkıda sağlamak olduğu, nitekim bu olaydan 
sonra helikopterden parça sökme görüntülerinin basında geniş biçimde yer aldığı ve bugüne 
kadar birçok tartışmaya  neden olduğu, söz konusu olayda elinde tornavida ile görüntülenen 
aynı zamanda Cumhurbaşkanına suikast davası sanıklarından olan Aydın Özsıcak'ın başı 
çektiği, nitekim elinde tornavida ile helikopteri kurcalarken görüntülerinin bulunduğu, askeri 
helikopterlerin kırıma uğraması durumunda Kara Kuvvetleri Hava Araçları Kaza Kırım 
yönergesi uyarınca her yıl Eylül ayında kaza kırım teknik ve anket heyetlerinin belirlendiği, 
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gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel kazalarda önceden belirlenen heyetin asil üyeleri, 
1. veya 2. yedek üyelerinin kaza kırım heyetinde yer alacağının ön görüldüğü, somut olayda 
S70A helikopteri için Alay Komutanlığı tarafından 28/03/2009 tarihli görevlendirmeyle 
Aydın Özsıcak, Nusret Memiş ve Nedim Bakırhan'ın da aynı şekilde S70 A tipi helikopterin 
listede yer alan kaza kırım teknik heyeti üyeleri arasında yer almamasına rağmen bilfiil  kaza 
kırım heyetinde yer aldıkları, Aydın Özsıcak'ın, Davut Uçum'un yönlendirmesiyle, Nedim 
Bakırhan ve Nusret Memiş'in ise Ebubekir Semih Yüksekkaya'nın emri ile uzmanlık alanları 
gerekçe gösterilerek listeye dahil oldukları, 

Nitelikli hırsızlık suçu olarak tanımlanıp bu sebeple dava açılmış aynı zamanda 
örgütsel amaca matuf olması nedeniyle örgütsel faaliyet olduğu anlaşılan helikopterden parça 
söküp hırsızlama şeklinde ki eylemde; Aydın Özsıcak'ın asli maddi fail olduğu, Davut 
Uçum'un, Aydın Özsıcak'ın kırım heyetine dahil edilmesindeki katkısı ve yukarıda 
ayrıntılarıyla yer verildiği üzere Fetö/pdy silahlı terör örgütü içerisinde mensubiyet 
düzeyinde irtibatı nedeniyle sorumluluğunun olduğu, diğer şüpheliler Nusret Memiş, Cemal 
Şahin'in Fetö/Pdy ile mensubiyet düzeyinde irtibatı ile eyleme iştirak ettikleri, Nedim 
Bakırhan'ın ise örgüt hiyerarşisinde olmaksızın eyleme yardım etmek suretiyle iştirak ettiği, 
nitekim helikopterin başında parça sökerken birlikte görüldükleri, hep birlikte inkar yollu 
savunmada bulunarak suçun ortaya çıkmasını engelledikleri, bunun yanı sıra her ne kadar 
inkar etmiş ise de; o tarihte bakım tabur komutanı, teknik heyet başkanı olan Yarbay 
Ebubekir Semih Yüksekkaya'nın şüphelilerin olay yerine gitmelerine izin verdiği, nitekim 
kendisinin de helikopterin başına giderek ne şekilde düştüğüne dair yorumlarda bulunduğu, 
listede yer almayan Nedim Bakırhan ve Nusret Memiş'i kaza kırım çalışmalarına dahil ettiği, 
kaza kırım heyet başkanı ve en üst rütbeli olan şüphelinin kaza kırım yönergesi 
doğrultusunda kendisine verilen görevi yerine getirerek sadece askeri helikopterin kaza kırım 
çalışmaları ile ilgilenip emir ve komutası altındaki şüphelilerin olay yerine gitmelerine izin 
vermemesi halinde eylemin gerçekleşmeyeceği düşünüldüğünde, aynı zamanda hakkında 
FETÖ/PDY silahlı üyeliği suçuna ilişkin herhangi bir delil ve iddia bulunmadığından 
şüphelilerin bu eylemine yardım eden olarak iştirak ettiğinin değerlendirildiği, Fatih 
Bengi'nin şüphelilerin istikrarlı beyanlarıyla sivil helikopter enkazına yaklaşılmaması emrinin 
yerine getirilmesi halinde suçun işlenmeyeceği Ebubekir Semih Yüksekkaya'nın aksine 
tutumu nedeniyle şüphelilerin suç işleme imkanlarının doğduğu, şüphelinin örgüte yardım 
kastının mahkemece değerlendirilmesi gerektiği bu sebeple Fatih Bengi'nin iddianameye 
dahil edilmeyip  Ebubekir Semih Yüksekkaya'nın dahil edildiği anlaşılmıştır.

 Cemal ŞAHİN, Nedim BAKIRHAN, Aydın ÖZSICAK, Nusret MEMİŞ, Ebubekir 
Semih YÜKSEKKAYA, Halil İbrahim AÇAN, Suat KAPLAN, Davut UÇUM, Yusuf 
YİĞİT, Bekir ÇERİKCİ' nin helikopterden parça sökmelerine dair eylemin'in Göksun Asliye 
Ceza Mahkemesinde hırsızlık suçu isnadıyla  yargılama konusu olduğu, Aydın ÖZSICAK, 
Davut UÇUM, Yusuf YİĞİT ve Cemal Şahin, hakkında Fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye 
olma nedeniyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile delil durumları dikkate alındığında 
eylemde asli maddi fail olarak değerlendirildikleri, Nusret Memiş, Nedim Bakırhan ve 
Ebubekir Semih YÜKSEKKAYA'nın haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma 
suçuna ilişkin üyelik düzeyinde mensubiyetlerinin olmaması nedeniyle yardım eden olarak 
sorumlu tutulmaları gerektiğinin düşünüldüğü, helikopterden parça sökme şeklindeki eylemin 
örgütten gelen talimat üzerine ve örgütsel faaliyet olarak gerçekleştiğinin kabul edildiği, 3713 
sayılı TMK nın 4. Maddesi uyarınca 5237 sayılı TCK nın 142. Maddesinde düzenlenen 
hırsızlık suçunun terör suçu sayıldığı, 3713 sayılı TMK nın 5. Maddesi uyarınca eylemin 
örgütsel faaliyet çerçevesinde işlenmesi nedeniyle yarı oranında artırıma tabii tutulduğu 
cihetle iş bu dava ile  Göksun Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/414 esasına kayden derdest 
olan dava dosyası ile birleştirilmesi gerektiği, şüpheliler  Aydın Özsıcak, Cemal Şahin, Davut 
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Uçum,Nusret Memiş, Yusuf Yiğit'in kişinin malını koruyamacak durumda olmasından veya 
ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçu ile silahlı terör örgütüne üye olma suçunu, Nedim 
Bakırhan  ve Ebubekir Semih Yüksekkaya'nın ise bu suçlara yardım etme suçlarını 
işlediklerine dair yeterli şüpheye delalet eden somut delilin bulunduğu anlaşılmıştır.

X. BÖLÜM
BYLOCK YAZIŞMALARINDA YAZICIOĞLU SORUŞTURMASI
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ŞÜPHELİ 
10-) MUSTAFA ATALAR 
  Avukat Kürşat Veli Eren'in 19/12/2011 havale tarihli dilekçesinde; Aydın 

Özsıcak'ın savunmasını üstlendiğini, bu kapsamda 03/01/2012 Salı günü Cumhuriyet 
Başsavcılığında hazır olacaklarını bildirdiği, dilekçede belirtilen tarihte Aydın Özsıcak'ın 
Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alındığı ancak dikkat çekici bir biçimde Aydın 
Özsıcak'ın 15 gün önce vekalet verdiği avukat Kürşat Veli Eren'i dosyadan azlettiği, 
ifadesinin o tarihte avukat olan Mustafa Atalar huzurunda vereceğini beyan ettiği, bu 
kapsamda şüpheliler Aydın Özsıcak ve Nusret Memiş'i, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet 
Başsavcılığındaki aşamalarda müdafii olarak avukat Mustafa Atalar'ın temsil ettiği,

İlk bakışta Mustafa Atalar'ın hem Aydın Özsıcak hem de Nusret Memiş'in 
vekaletnamesini almasında mahsurlu bir durum yok gibi görünse de 15 Temmuz 2016 
tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sonrasında elde edilen bilgiler ve bylock yazışmalarında 
Mustafa Atalar'ın müdafiilik görevini FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üst düzey 
yöneticilerinin talimatıyla  üstlendiğinin değerlendirildiği, nitekim tanık Abdullah ÖNDER'in 
bu minvalde beyanlarının bulunduğu

Şüpheli Mustafa ATALAR'ın Bylock kullanıcısı olduğu, Bank Asya hesabının ve 
hesap hareketliliğinin bulunduğu, fetö/pdy silahlı terör örgütüne müzahir yayınlara 
aboneliğinin tespit edilemediği, açık kaynaklarda sosyal medya hesabının bulunamadığı, 
örgüte müzahir derneklerden fetö/pdy bağlantılı 677 sayılı KHK ile kapatılan Elazığ 
Girişimci İş Adamları Derneği ile Hukuk ve Yaşam Derneği'ne üye olduğu, otel konaklama, 
yurtdışı, milli eğitim, SGK kaydının bulunmadığı, aleyhe ifade ve teşhisin olmadığı, tepe 
yönetimi ile irtibatının olmadığı, fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Elazığ 2. 
Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamasının bulunduğu, mahkumiyetine hükmedildiği, kararın 
henüz kesinleşmediği,

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu'na bağlı 
olarak faaliyet gösteren ve örgütün avukat sorumlusu olan tanık Abdullah Önder'in 
08/05/2018 tarihinde alınan ifadesinde özetle: 2014 yılından itibaren örgütün Elazığ 
Avukatlar sorumlusu olduğunu, sorumluluğunun yakalandığı 2 Mayıs 2017 tarihine kadar 
devam ettiğini, Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılınca Yazıcıoğlu dosyasının Kahramanmaraş 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, 17 Nisan 2014 günü dosyadaki gizlilik kararının 
kaldırıldığı, örgüt vesilesi ile tanıdığı Av. Ahmet Atilla Kavuran kendisini arayarak yüzyüze 
önemli bir konuyu görüşmek istediğini, bunun üzerine örgüte ait Hikmet Demirel öğrenci 
yurduna gelerek görüştüklerini, kendisine "Mustafa, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının 
avukatıymış, helikopterden sökülen cihazları götüren askerler varya onların avukatıymış" 
dediğini, nereden öğrendiğini sorunca "dosyada gizlilik kararı bugün kalktı, Mustafa 
Atalar'ın avukat olduğu ortaya çıktı" şeklinde cevap verdiği, Mustafa Atalar'ın kendi 
sorumluluğunda olan örgüt mensubu avukatlardan olduğunu, bunun üzerine il imamı Mehmet 
Durakoğlu'nu aradığını, Ahmet Atilla Kavuran'dan duyduklarını ilettiğini, bunun üzerine 
Mehmet Durakoğlu'nun Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı S. E.'den sorumlu olan Sezai 
Çetin ile irtibat kurduğunu, Sezai'ye "Selami'yi de buraya al gel" şeklinde talimat verdiği, S. 
E.'nin bu duruma sinirlendiğini, cemaatten olan bir avukatın Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
helikopterinden parça söken askerlerin avukatlığını yapmasını sindiremediğini, Sezai Çetin'in 
örgüt içerisinde örgüt adına  S. E. ile birebir ilgilendiğini, Mustafa Atalar'ın vekalet görevi ile 
ilgili Mehmet Durakoğlu'nun S. E.'ye hitaben "bu durumdan bizim haberimiz yok, Mustafa bu 
işi para kazanmak için yapmış" dediğini, daha sonra kendisinin Mustafa Atalar'la 
görüştüğünü, Mustafa Atalar'ın bu durumun 2014 yılı öncesinde olduğunu, bu yüzden 
bilgisinin olmamasının normal olduğunu, ayrıca bu durumu Gaziantep bölgesi örgüte ait 
hukuk dernekleri sorumlusu Av. Turan Canpolat'ın bildiğini, helikopter kazası ile ilgili 
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söküm yapan askeri personelin abilerden yani kendilerinden biri olduğunu, soruşturmayı 
takip görevini Turan Canpolat'ın bizzat kendisine verdiğini söylediği, daha sonra Mehmet 
Durakoğlu'nu Gaziantep avukat bölge sorumlusu  Kamil Bakum, Turan Canpolat, Malatya 
dar bölge avukat sorumlusu Halil Kayış'ı Elazığ ilinde bu konu ile ilgili görüşmeye 
çağırdığını, Güzide Hanım Kolejinde bu hususla ilgili toplantı yaptıklarını, kendisinin 
toplantı süresince dışarıda durduğunu, görüşme sonunda Mehmet Durakoğlu'nun önemli bir 
şey olmadığını beyan ettiği, Mehmet Durakoğlu'nun Mustafa Atalar'ı kastederek "bu çocuk 
aptalın teki, olayın vehametinin, boyutunun farkında değil, bu konu Amerika'ya büyüğümüze 
aktarıldı" dediğini, "büyük" sıfatıyla kast edilen kişinin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen 
olduğunu, daha sonra Kamil Bakum'un Mustafa'ya askerlerin avukatlığını bırak dediğini, 
Mustafa'nın da Gaziantep dönüşü yanlarındayken astsubay Aydın Özsıcak'ı arayarak dosyada 
çekildiğini beyan ettiği,

Tanığın bu konunun bylock yazışmalarında yer aldığını belirtildiği, bunun üzerine 
yapılan araştırmada FETÖ/PDY Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu'nun bylock'a kayıtlı 
olduğu 194966 USER ID üzerinden diğer bir örgüt üyesiyle görüştüğünün tespit edildiği, 
örgüt üyesinin 31/01/2016 tarihli yazışmalarda; "yurt içinde misin dışarda mı" diye sorduğu, 
Durakoğlu'nun: "benim başıma yazıcıoğlu hadisesi gelince, hemen izmire gittim, barboros 
abi ile görüştüm, o büyüğümüzle görüştü, sabah İstanbul'da heyet toplandı, öğlen Elaziz'e 
geldim, noktayı koyduk, hepsi bu, tereyağından kıl çeker gibi iş hal oldu, Amerika'ya 
gittiğimde büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dedi, doğru yerle istişare bizim abilere 
kalsak ne var ki dedi bazıları, hızlı hareket edilemedi Malatya hadisesinde bana göre" 
şeklinde 31/01/2016 tarihinde birden fazla mesajla cevap verdiği, Mehmet Durakoğlu'nun 
alınan ifadesinde; mesaj içeriklerini ve bylock kullanıcısı olduğunu kabul etmediği, ancak 
Abdullah Önder'in ifadesi ile diğer delillerden; bylock yazışmalarının, örgüt mensubu olan 
Mustafa Atalar'ın başka bir örgüt mensubu olan Aydın Özsıcak'ın müdafiiliğini üstlenmesi ve 
bu hususun gizlilik kararının  ortadan kalkmasıyla diğer örgüt üyeleri tarafından da 
öğrenilmesi ve Mustafa Atalar'ın dosyadan el çektirilmesiyle ilgili olduğu, örgütün dosyadaki 
müdahalesine yönelik olarak önemli bir açık verdiği, sonrasında örgüt elebaşısı Fetullah 
Gülen'in talimatıyla olayın kapatılmaya çalışıldığı, nitekim tanık Abdullah Önder'in beyan 
ettiği tarihlere yakın bir zamanda Av. Mustafa Atalar'ın 28/05/2014 tarihli Elazığ 
Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza hitaben yazdığı 
dilekçede "gördüğümüz lüzum üzerine müvekkillerimizin müdafiiliğinden çekiliyoruz" 
şeklinde istifa dilekçesi gönderdiği, bu şekilde şüphelinin müdafilikten istifa etmesinin 
örgütten gelen talimatla gerçekleştiğinin değerlendirildiği, 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017/8448 soruşturma numaralı dosya 
üzerinden 12/05/2017 tarihli müzekkere ile Asya Katılım Bankası AŞ ye ait Türkiye 
genelindeki kiralık kasalarının mahkeme kararı doğrultusunda açılması neticesinde Elazığ 
Şubesine ait şüpheli Mustafa Atalar'ın kiralık kasasında  5 sayfadan ibaret el yazılı  fotokopi 
metnin bulunduğu, içeriğin 2009 yılında helikopter kazasında vefat eden Muhsin Yazıcıoğlu 
ile ilgili soruşturmaya katkı sağlayacağı belirtilerek soruşturma dosyasına gönderildiği, 
gönderilen fotokopi evrakların incelenmesinde İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 
21/04/2017 tarih ve 2017/2503 d.iş sayılı kararına istinaden Asya katılım Bankası AŞ Elazığ 
Şubesi 2108184 numaralı Mustafa Atalar isimli müşteriye ait 3 nolu kiralık kasanın 
02/05/2017 tarihinde açıldığı, kapalı zarf içerisinde 5 sayfalık el yazılı not, 3 adet çek, 1 adet 
senet, 1 adet fatura, 1 adet sözleşme, 2 adet fotoğraf bulunduğu, 5 sayfalık el yazılı not 
içerisinde el yazılı biçimde başlıksız imzasız Aydın Özsıcak'ın helikopterden parça sökme 
olayına ilişkin ikrar içeren savunması mahiyetinde yazılar olduğu,

Mustafa Atalar hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame 
düzenlendiği, iddianamede özetle; Mustafa Atalar'ın Bank Asya'da hesap artırımında 
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bulunduğu, kısa adı Dijle Hukuk olan Hukuk ve Yaşam Derneği'nin üyesi/yöneticisi olduğu, 
bu derneğin 667 sayılı KHK ile kapatıldığı, Barotürk.com isimli internet sitesinde "Dijle 
Hukuk Derneği: Basına gözaltılar çadır tiyatrosu" başlıklı yazıda Av. Mustafa Atalar'ın 
Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV ye yapılan adli işlemleri eleştirerek bunların suç olduğuna 
dair beyanatta bulunduğu, bylock  kullanıcısı olduğu bu şekilde örgüt üyesi olduğunun iddia 
edildiği, 05/05/2017 tarihinde yakalanarak tutuklandığı, Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 
2016/366 Esas sayılı dosyasında mahkumiyetine hükmedildiği, halen temyiz aşamasında 
olduğu,

Şüpheli Mustafa ATALAR'ın 15/06/2017 tarihinde ifadesinin alındığı, ancak 
imzadan imtina ettiği, sonraki tarihlerde ifadesinin alınması istenmişse de çeşitli bahanelerle 
ifade vermekten kaçındığı, nihayet alınan ifadesinde sürekli usuli itirazlarda bulunduğu ve 
atılı suçlamayı kabul etmediği, 

 Bylock mesajları, tanık, şüpheli ifadeleri ve tüm deliller birlikte 
değerlendirildiğinde Şüphelinin Fetö/Pdy silahlı terör örgütü üyesi olarak örgütün üst düzey 
yöneticilerinin talimatıyla şüpheliler Aydın Özsıcak ve Nusret Memiş'in müdafiliğini üstlenip 
örgütün Yazıcıoğlu soruşturmasına yönelik müdahalesini gizlemeye çalıştığı, bu minvalde 
şüphelilere önce susma hakkını, sonrasında inkara yönelik savunmada bulunma şeklinde 
yönlendirmede bulunduğu, kısıtlama kararının kalkmasıyla örgütün soruşturma dosyasındaki 
izi görülünce örgüt yöneticilerinin terörist başı Fetullah Gülenden aldıkları talimatla 
müdafiilik görevinden istifa ettiğinin değerlendirildiği, şüphelinin bu şekilde  5237 sayılı 
TCK m.314'te düzenlenen silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğine dair yeterli 
şüpheye delalet eden somut delilin elde edildiği anlaşılmıştır.

XI. BÖLÜM 
FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ İRTİBATLI  YALAN TANIKLIK, İHBAR 

VE ŞİKAYET DİLEKÇELERİ
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ŞÜPHELİ
11-) EROL ÖLMEZ

 Erol Ölmez'in 21/07/2009 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca tanık 
sıfatıyla alınan ifadesinde; Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinin kaza 
olmadığını, sabotaj olduğunu, sabotajın 2008 yılında planlandığını, Ergenekon furyası 
patlayınca 2009 yılında gerçekleştiğini, olayın arkasındaki güçlerin devlet görevlisi 
olduğunu, Ergenekon adlı bir oluşumun gerçek olduğunu, Atakurtlar Cumhuriyet Ordusunun 
Ergenekon'un sağ kanadı olduğunu, kendisinin Atakurtlar Cumhuriyet Ordusu liderliği 
yaptığını, konuyla ilgili geçici bir süre ifade vermek istemediğini beyan ettiği, 

  Tanık sıfatıyla verdiği 21/07/2009 tarihli ifade tutanağının tamamının 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir aktifhaber.com sitesinden yayınlandığı başlık 
olarak "Yazıcıoğlu'nu susturma toplantısı" şeklinde açıklamaya yer verildiği, haberin alt 
başlıkları olarak: "Muhsin Yazıcıoğlu'nu susturmak için toplantı yaptık", "çok iyi planlanmış 
sabotaj",  "Ergenekon oluşumu 1988'den beri var", "Atakurtlar Cumhuriyet Ordusu 
liderliğini yaptığım Ergenekon'un sağ koluyum" ibarelerine yer verildiği, şüphelinin tanık 
ifadesine dayanarak Akşam Gazetesinin "Ergenekon sanığından şok iddia Yazıcıoğlu'nu iki 
yıl önce susturacaktık" başlığının atıldığı, Habertürk Gazetesi'nin "Yazıcıoğlu öldürüldü" 
başlığı altında; "Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Erol Ölmez, BBP partisi genel 
başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun sabotaj kurbanı olduğunu iddia etti, Ölmez, Yazıcıoğlu'nun 
susturulmasını isteyen kişinin şu an bir siyasi partide millet vekili, aynı zamanda MİT'e 
çalışan Amerikan destekli biri " açıklamalarına yer verildiği, 

10/06/2009 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250 maddesiyle 
görevli) tarafından Erol Ölmez'in mahkemeye ibraz ettiği, 14 sayfadan ibaret el yazılı 
dilekçeyi Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği, dilekçede; Ergenekon içerisinde 
Atakurtlar Cumhuriyet Ordusu diye bir oluşumdan, bunun yanı sıra kamuoyunda bilinen bir 
takım davalardan bahsettiği, örneğin İBDA-C, Danıştay'a saldırı davası vb. devamında BBP 
lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun susturulması için bir siyasi partide milletvekili olan kişi ile 
görüştüğünü, sebep olan kişinin birlikte çalışan ve Amerikan destekli olduğunu, olayın 
sabotaj olduğunu beyan ettiği, 

Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza 24/03/2014 tarihinde gönderdiği 
dilekçesinde; önceki ifadelerine nazaran keskin bir dönüşle kendisinin harcanmak istendiğini, 
Muhsin Yazıcıoğlu olayının güçlü bir yapı tarafından tezgahlandığını, Fetullah Gülen'e karşı 
görüşlerin Ergenekon adı altında tasfiye edildiğini, hedefin AKP hükumeti ve Recep Tayyip 
Erdoğan'ın kendisi olduğunu, bazı kişilerin Başbakan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın olayla 
irtibatlandırılmasını istediğine dair açıklamalarda bulunduğu,

Şüphelinin 12/06/2014 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza hitaben yazdığı 
dilekçesinde ise; evrak sunmak istediğini, can güvenliğinin tehlikede olduğunu, koruma talep 
ettiği, dilekçesie ifade içeriğine ilişkin hususların haber olarak verildiğine dair internet 
çıktılarını eklediği,

Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızda tanık sıfatıyla alınan 13/01/2015 
tarihinde dört sayfadan ibaret ifadesinde; MİT'le bağlantılı olduğunu, askerde Çerkez Ali 
kodlu şahısla tanıştığını, bu kişinin kimlik bilgisini vermek istemediğini, Ergenekon Terör 
Örgütü kapsamında cezaevinde tutuklu olarak bulunduğunu, Ergenekon olarak tanınan gruba 
dahil olduğunu, ayrıca Ötüken (Özel Savaş Örgütü) isimli bir oluşama da dahil olduğunu, 
Ergenekon Terör Örgütü suçundan 9 yıl ceza aldığını, ayrıca Ergenekon'un Atakurtlar 
Cumhuriyet Ordusu oluşumunda bulunduğunu, Muhsin Yazıcıoğlu olayı ile ilgili Silivri'de 
cezaevinde iken bir takım beyanlarda bulunduğunu, hatta bu hususta yazılan bir kitapta 
açıklamalarına yer verildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 1996 yılından beri 
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tanıdığını, MİT ile irtibatlı olması nedeniyle Hakan Fidan'a bağlı ismini vermek istemediği 
özel bir ekibin suikaste ilişkin görüntüleri kendisine CD içerisinde teslim ettiğini, bu CD'yi 
Ankara'da bulunan 'Kurtuba' isimli internet kafede izlediğini, daha sonra CD'yi İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına giderek güvendiği bir savcıya teslim etmek üzere Ankara'dan yola 
çıktığını, amacının Çağlayan Adliyesi'ne gidip Zekeriya Öz'e güvenmediğinden sıradan bir 
savcıya teslim etmek olduğunu ancak Metro Turizm'e ait 21/05/2014 tarihinde Ankara'dan 
İstanbul istikametine gitmek üzere bindiği otobüsün bagajındaki çantadan CD'nin çalındığını, 
bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettiğini, CD içeriğinde Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştükten sonra 7-8 siyah giyimli, kar maskeli kişilerin enkaz 
alanına inerek ölenlere müdahale ettiğini, ayrıca şahısların telsizle "eks oluncaya kadar 
bekleyeceğiz" şeklinde konuşmaların olduğunu, önceki dilekçe ve beyanlarının da doğru 
olduğunu beyan ettiği,      

Şüphelinin Ankara CBS aracılığıyla gönderdiği 16/02/2015 havale tarihli 
dilekçesinde; 30/01/2014 tarihinde Cumhuriyet Savcısı huzurunda ifade verdiğini, ifadesinin 
kendisine okutturulmadığını, beyanlarının doğru biçimde geçmediğini, avukatı ile birlikte 
tekrar ifade vermek istediğini (Ötüken Özel Savaş Örgütü) MİT içerisindeki uzantıları 
tarafından komplo kurulduğunu, önemli bilgilerin kumpas yoluyla kaybedildiğini, tekrar 
tanık olarak ifade vermek istediğini beyan ettiği, 

Şüphelinin bylock kullanıcısı olmadığı, Bank Asya'da hesabının olduğu ancak 
hesap hareketliliğinin bulunmadığı, fetö/pdy silahlı terör örgütüne müzahir yayınlara 
aboneliğinin tespit edilemediği, açık kaynaklarda sosyal medya hesabının bulunamadığı, 
örgüte müzahir dernek, sendika, otel konaklama, yurtdışı, milli eğitim, SGK kaydının 
bulunmadığı, aleyhe ifade ve teşhisin olmadığı, 

Şüphelinin FETÖ/PDY ana çatı soruşturması kapsamında HTS kayıtları alınan ve 
terör örgütünün tepe yönetiminde bulunan 72 şahsa ait 336 adet telefon numarası arasında yer 
alan TEPE YÖNETİCİLERİNDEN Ziya DEMİREL isimli şahsa ait 505 681 4344 nolu hat 
ile Erol ÖLMEZ adına kayıtlı 537 ...15 nolu hattın irtibatlı olduğu ve 08/09/2013 tarihinde 17 
saniyelik görüşme kaydının bulunduğu, Ziya DEMİREL'in adına kayıtlı 506 372 6303 nolu 
GSM hattına irtibat olarak 505 218 8892 nolu GSM hattını verdiği, Abdulvahap GÜLLÜ'nün 
de 555 7.... 93 numaralı GSM hattına irtibat numarası olarak aynı numarayı verdiği, Fetö/Pdy 
 elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlığını yapan Nurullah ALBAYRAK'la şüphelinin iletişim 
kaydının olduğu, Ziya DEMİREL'İN ÖRGÜT İÇERİSİNDE Türkiye Emniyet Mahrem 
İmamının altında Alevi imam yardımcısı olarak yer aldığı, Nurullah ALBAYRAK'ın örgüt 
elebaşının avukatlığını yaptığınını tespit edildiği, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 
2018/36221 soruşturma sayılı dosyasındaki HTS kaydında 05/01/2011 tarihinde Suruç ilçesi 
46. Nolu bayii önündeki ankesörlü telefondaki şüpheliye ait 537... 15 numaralı GSM hattının 
toplam 3 kez iletişimin tespit edildiği, 

Şüphelinin alınan savunmasında: "Ben hakkımdaki suçlamayı anladım 
savunma yapmaya hazırım. 

Yukarıda belirttiğim numarayı yaklaşık 9-10 yıldır kullanıyorum. Benim Fetullahçı 
terör örgütü ile herhangi bir irtibatım yoktur. Aksine bu örgüt tarafından tehdit ediliyorum. 
Ziya Demirel isimli şahsı tanımıyorum. 

Fetö/pdy tepe yönetimi listesinden olduğu hatırlatıldı: Ben Ziya Demirel isimli şahsı 
hatırlamıyorum. Bu ismi ilk defa sizden duyuyorum 537 .... 15 numaralı hat bana aittir ancak 
ben bu şahısla görüşmedim. Adıma kayıtlı olan diğer hatlar ticaretle uğraştığım için ve 12-13 
yıl önce hat almak çok kolay olduğu için almıştım. 

Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili dosyada gönderdiğim dilekçeler ve verdiğim ifadeler bana 
aittir. 

21/07/2009 tarihli tanık ifade tutanağı okundu soruldu: O tarihte ben Ergenekon 
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kapsamında Silivri Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunuyordum. Benim Muhsin 
Yazıcıoğlu olayı ile ilgili olarak doğrudan bir bilgi ve görgüm yoktur. O tarihteki ifademi bu 
olay olduktan sonra haber ve yayın kuruluşlarında bir çok haber röportaj ve tartışma 
programı yapılıyordu. Ayrıca gazetelerde sürekli bu konudan bahsediliyordu. Bu sebeple 
izlediğim gördüğüm ve okuduğum haberlerden edindiğim kanaati bildirmek istedim. Bana 
sabotaj gibi geldi. Zaten bu hususla ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe 
göndermiştim. Başkan Köksal Şengül sorduğunda da bu şekilde anlattım. Biz o dönemde 
haksız yere ergenekon kapsamında tutuklandık, bilahare beraat ettim.

24/03/2014 tarihli dilekçesi okundu soruldu: 2014 yılı seçimlerinden ve Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun vefatından hemen önce benim Ankara'da Yayla Mahallesinde bulunduğum 
esnada 3 kişi benim yanıma geldi ve MİT Mensubu olduklarına dair kimlik gösterdiler ve 
benimle konuşmaya başladılar. Bu kişiler beni tanıdıklarını, iş yerimi ve evimin adresini 
bildiklerini, bir çocuğum olduklarını söyledikten sonra Yazıcıoğlu olayı ile ilgili bir takım 
şeyler bildiğimi söylediler. Eğer bizim dediğimizi yapmazsan seni öldürürüz, evini ve işyerini 
biliyoruz, ayrıca çocuğun var diyerek tehdit ettiler. Ellerindeki kağıdı uzatarak bu şekilde 
ifade ver sıkıntıların olduğunu biliyoruz, sana para verelim, sıkıntılarını hallet, devamı 
gelecek" dediler. Ellerindeki kağıtta ise Muhsin Yazıcıoğlu olayının o dönem Başbakan olan 
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla MİT tarafından düzenlenen bir suikast olduğu 
yazıyordu, benim bu şekilde ifade vermemi istediler. Ayrıca Hakan Fidan infazı gerçekleştirdi 
şeklinde söylememi istediler, böyle olunca ben tepki gösterdim, Hakan'ı ve Recep Tayyip 
Erdoğan'ı kurtarmak sana mı kaldı, ayrıca bu kişileri korumak sana kalmadı dediler. Bende 
"benim canımı alacak Allah'tır, bana iftira attıramazsınız, ben doğru bildiğimden şaşmam, 
elinizden geleni ardına koymayın" dedim, o arada tartışma çıktı bu 3 kişi hem silah 
gösterdiler hemde beni ve ailemi ölümle tehdit ederek oradan ayrıldılar. Ben bu 3 kişiyi 
tanımıyorum, kim olduklarını bilmiyorum.

Bu olay üzerine bende iyice hırslandım ve Ergenekonda kumpas kuran fetullahçı 
örgütün işi olduğunu anladım ve bu minvalde Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümünden önce 
Ankara'dan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben 24/03/2014 tarihli dilekçeyi 
yazmış oldum. 

13/01/2015 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesi okundu soruldu: Ben 
hatırlamadığım bir tarihte Ankara Çankaya Sakarya Caddesinde bulunan Kütüphane, 
Mescit, Çay ocağı ve internet kafe gibi imkanları olan Kutuba isimli bir kafede oturuyordum. 
Dışarıdan iki adam geldi. Ellerinde bir çanta vardı. Bana "merhaba Erol bey" diyerek selam 
verdiler ve bir kısım tanıdığım insanlardan bahsettiler. Ayrıca bana rahmetli Muhsin 
Yazıcıoğlu'nu sevdiklerini, çok değer verdiklerini, benimde Yazıcıoğlu için mücadele ettiğimi 
ve sevdiğimi bildiklerini söylediler. Daha sonra çantadan bir laptop çıkararak bir görüntü 
olduğunu, söylediler ve bana video görüntüde Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi şeklinde 
bir görüntü izlettiler. Ben bu görüntüyü izleyince böyle bir şey nasıl olabilir diye kendi 
kendime düşündüm. Sonra bu şahıslar CD yi hazır bir vaziyette paket lastiği ile paketleyip 
bana verdiler. Bana bu CD yi Savcılığa teslim etmem için verdiklerini söylediler. Yarın gelip 
seninle bu konuda ayrıntılı olarak oturup konuşuruz diyip gittiler. 

soruldu: Ben kendilerine siz kimsizini necisiniz, Mit misiniz, Jandarma mısınız gibi bir 
takım sorular sordum. Neden bu CD yi kendilerinin vermediğini sordum. Onlarda devlet 
memuru olduklarını, kendilerinin vermesi halinde sıkıntıya gireceklerini, benim ergenekon 
davalarında mağdur olduğumu ve Muhsin Yazıcıoğlu için mücadele ettiğimi bildikleri için 
verdiklerini söylediler. 

devamla; Bir gün sonra bu kişiler sözlerinde durmadılar. Aynı kafeye gelmediler. İki 
üç gün geçtikten sonra benim İstanbul'da kızımın tedavisi nedeniyle bulunmam gerektiği için 
acilen Ankara'dan İstanbul'a gitmem gerekti. Ayrıca kendi kendime bu CD yi İstanbul'da 
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daha önce dilekçe verip yargılandığım yer olduğu için oradaki Cumhuriyet Başsavcılığına 
veririm diye düşündüm. 

Soruldu: Aslında Ankara Adliyesinde Serdar Coşkun isimli savcıya verecektim ancak 
çok acele İstanbul'a gitmem gerekti.  

Ankara'dan Metro Turizmin otobüsüyle İstanbul'a doğru hareket ettim. Cd yi çantanın 
içinde, çantada koltuğun üzerindeki kısımdaki raftaydı. Sonra muavin bu çantayı bagaja 
koydu. Yolculuk devam ederken otobüs olmayacak yerlerde durdu. Arka arkaya bir kaç servis 
geldi, ben Samandıra'daki metro tesislerinde indim. Ancak bagajımı yerinde göremeyince 
araştırmama rağmen bulamadım. Böyle olunca çalındığını anlayıp önce Esenler'e gittim 
şikayette bulundum. Ayrıca karakola gidip bu konuda şikayetçi oldum.

Gördüğüm video görüntüde 7-8 kişi, siyah maskeli, siyah pantolonlu ve silahlı 
adamlar olay yerine geliyordu. Daha sonra içlerinden bir tanesi Muhsin Yazıcıoğlu'nun elini 
arkadan bağlayıp, kafasını ayağıyla kara bastırdı ve boğarak öldürdü. Ayrıca İsmail Güneş'e 
bir kişi tekme attı. Ayrıca bu olaydan hemen önce Muhsin Yazıcıoğlu silahını ateşledi. Biz 
geldik, devlet geldi, başkan kurtarma ekibiyiz şeklinde sözler söylemişlerdi. Ayrıca kendi 
aralarında bir takım konuşmalarda geçti. Görüntüler bu şekildedir.  

Ben ergenekon ve Yazıcıoğlu'ndaki tanıklıklar ve ifadelerim nedeniyle işe 
giremiyorum, mağdur durumdayım. Ben Ziya Demirel isimli şahsı tanımıyorum, telefonla 
görüşmedim. Ergenekonda olduğu gibi kumpas kuruluyor olabilir. Ben yalan tanıklık 
yapmadım. Fetöyle herhangi bir irtibatım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, 
serbest bırakılmayı talep ediyorum"  şeklinde beyanda bulunduğu,

Şüphelinin cezaevinde bulunduğu esnada helikopter kazasından yaklaşık 4 ay 
sonra dilekçe vererek tanık olmak istediği, bilahare alınan tanık ifadesinde; helikopterin 
düşmesinin sabotaj olduğunu, bu sabotajın arkasında bir devlet görevlisinin olduğunu, 
kendisinin Ergenekon içerisindeki Atakurtlar Cumhuriyet Ordusu lideri olduğunu belirterek 
Yazıcıoğlu olayı ile ilgili olarak Ergenekon soruşturmasıyla ilişkilendirilmeye çalıştığı, 
müteakip ifadelerinde ve dilekçelerinde ısrarla bu husustan bahsettiği, azmettirici olarak bir 
MİT görevlisi ve Milletvekilinden bahsettiği,  keza ifadesinde sık sık "MİT", "Çerkez Ali", 
"İstihbarat" gibi bir takım kişi ve kuruluşlardan bahsederek ifadesine sürekli bir gizem 
kattığı, ifade içeriğinde bir çok çelişkinin bulunduğu, MİT tarafından kendisine suikast 
görüntülerinin verildiğini, Ankara'daki savcılara güvenmediği için CD'yi İstanbul'a 
götürmeye karar verdiğini beyan ederek önem verdiği böyle bir görüntüyü aracın bagajına 
koyduğu, sonrasında ise sıradan bir savcıya teslim edeceğini beyan etmesinin kendi içerisinde 
çelişkili ve kurgu mahiyetinde ifade verdiğinin delili olduğu, şüphelinin önce bir olay 
kurguladığı ve tanıklık yaptığı, ifadesindeki hususların doğrulanmasını sağlayacak olaylarla 
ilgili kişilerin ya ölü yahut da ismi bilinmeyen kişiler olduğu, bir kısım iddiaların ise 
doğrulanması mümkün olmayacak şekilde uydurulduğu, dolayısıyla şüpheli ifadesinin 
kendisini yalanladığı, nitekim önceki ifadelerinde kesin bir yargı ile olayın Ergenekon 
irtibatlı suikast olduğunu söylemesine rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan 
savunmasında; ifadelerin yorum olduğunu söyleyerek yalan tanıklık yapmış olduğunu ikrar 
ettiği, 17/25 Aralık olayları yaşandıktan sonra ise bu defa keskin bir dönüşle olayın paralel 
yapıyla ilgisi olduğunu, Başbakan'ın ve MİT Müsteşarının dosyayla ilişkilendirilmeye 
çalışıldığını beyan ettiği,  şüphelinin bu beyanının aslında suç ikrarı mahiyetinde olduğu,  
nitekim FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ana hedeflerinden birisinin 17/25 Aralık 
olaylarına kadar soruşturma dosyasının Ergenekon'la ilişkilendirilmesi, 17/25 Aralık 
olaylarından sonra ise o dönem Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan'ın olayla ilişkilendirmesi olduğu, buna dair Fuat Avni, Talebeyi İlahiyat, Önder 
Aytaç ve Asım Yıldırım isimli örgüte müzahir sosyal medya hesaplarında paylaşımlar 
yapıldığı,  şüphelinin ilk ifadesinin  gazete manşetlerinde, konuyla ilgili yazılan kitaplarda 
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yer aldığı, kamuoyunda geniş yer tuttuğu, şüphelinin Fetö/pdy silahlı terör örgütünün tepe 
yönetimiyle irtibatı, ankesörlü arama kaydı ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, 
şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü ile aynı hedefe matuf olarak soruşturma 
dosyasını Ergenekonla ilişkilendirip olayın MİT ve Ergenekon tarafından yapılan suikast 
olduğu yönünde tanıklık yapmak suretiyle soruşturma dosyasındaki maddi gerçeğin 
aydınlatılmasının önüne geçerek Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün yararına müdahale edip 
yönlendirmeye çalıştığı bu şekilde üzerine atılı yalan tanıklık, suç uydurma, örgüt adına suç 
işleme suçlarını işlediği anlaşılmıştır.

ŞÜPHELİ
12-)ÜNAL  KURT 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından C..1 kodu verilen gizli tanığın 
04/01/2012 tarihinde verdiği ifadede özetle; Ergenekon soruşturmasıyla ilgili uzun uzadıya 
bilgiler verdiği, bunun yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına da temas eden birçok 
ayrıntılı bilgi vererek gizli tanıklık yaptığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın (CMK 250 
madde ile görevli) 2011/1009 soruşturma numaralı dosyası kapsamında ifadesi alınan gizli 
tanığın Muhsin YAZICIOĞLU  soruşturmasına dair anlatımları nedeniyle  MİT Tırları 
Savcısı olarak bilinen ve FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında dava açılan Özcan Şişman 
tarafından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  2011/1009 soruşturma numaralı dosyasından 
21/02/2012 tarihinde tefrik kararı verildiği, bilahare 21/02/2012 tarihinde gizli tanığın beyanı 
gerekçe gösterilerek yetkisizlik kararı verilerek Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK 
250 madde ile görevli) 2011/79 soruşturma dosyası ile birleştirildiği, Özcan Şişman 
tarafından alınan gizli tanık ifadesinin bu şekilde ana dosyaya dahil edildiği,

Şüphelinin gizli tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde  özetle; İnfaz Koruma Memuru ve 
Adliye'de memur olarak çalışmakta iken aynı zamanda MİT görevlisi olduğunu, Jandarma 
İstihbarat'la da ilgili olduğunu, Kaşif Kozinoğlu'nun 2007 yılında içinde çeşitli belgelerin 
olduğu bir çantayı kendisine teslim ettiğini, çantayı 2009 yılındaki mahalli seçimlerden 
yaklaşık 1,5 ay önce BBP genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na teslim etmesini söylediğini, 
aranmasından 3 gün sonra Kahramanmaraş Göksun ilçesinin Elbistan istikametine doğru iki 
km gittikten sonra çantayı Muhsin Yazıcıoğlu'na teslim ettiğini, yanında koruması gibi genç 
iri yarı iki şahıs olduğunu ve şoförünün bulunduğunu, arabasının Passat marka olduğunu, 
ayrıca MİT bünyesindeki kaynaklardan Yazıcıoğlu'nun Ergenekon soruşturması kapsamında 
gizli tanık olarak ifade verdiğini duyduğunu, ayrıca verdiği çantanın içerisinde Ergenekon 
yapılanmasına dair bir takım bilgiler olduğunu, Kaşif Kazinoğlu'nun Yazıcıoğlu 
Çağlayancerit'e gelmeden önce kendisini takip etme görevini verdiğini, kendisinin de Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun Çağlayancerit'e gelmesine müteakiben oraya gittiğini, Yazıcıoğlu helikopterle 
ayrıldıktan sonra kendisinin birlikte çalışan bir arkadaşının evine gittiğini, haberleri izlerken 
Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğünü öğrendiğini, saat 15:30 - 16:00 sıralarında bölgeyi 
iyi bilen arkadaşıyla helikopterin güzergahını takip ederek Çağlayancerit'ten çıkıp 1,5-2 saat 
aradıklarını, bir saatini yaya gittiklerini, enkazı uzaktan gördüklerini, enkazın başına üç 
kişinin geldiğini, bunlardan birinin MİT Müdürü İlker Yüzbaşı, ikisinin İl Jandarma 
Komutanlığı Astsubayı olduğunu, kendilerinin 20 metre mesafede bir kayanın arkasında 
saklandıklarını, İlker Yüzbaşı'nın telsiz ile Sezai Albayla görüştüğünü, Yüzbaşının telsizden 
bir kişinin ağır yaralı olduğunu, diğerlerinden ses gelmediğini söylediğini, astsubaylardan 
birinin yerde yatan yaralıya tekme vurduğunu, 20-25 dakikada enkaz yerinde arama 
yapıldığını, kendisinin Yazıcıoğlu'na verdiği çantayı ve bir metal parçasını yanlarından alarak 
uzaklaştıklarını, kendilerinin bu kişilerin uzaklaşmasından sonra enkaz bölgesine gidip 
kontrol ettiklerinde cesetlerin donmuş halde olduğunu, havanın sisli olduğunu, korucuların 
enkaz yerinin üst tarafından gitmekte olduklarını, Kaşif Kozinoğlu'nun kendisine 
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Yazıcıoğlu'nun öldürülmesinde MİT müdürü İlker Yüzbaşı, Jandarma Alay Komutanı Sezai 
Albay, Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta, Malatya Üst Komutanı, Kayseri Valisi, 
Göksun Kaymakamının rolü olduğunu, emri Mehmet Eymür'ün verdiğini söylediğini beyan 
ettiği,   

Ana dosya niteliğindeki 2018/8457 soruşturma numaralı dosyanın incelenmesinde; 
Gizli tanık sıfatıyla ifade veren şüphelinin çantayı iki koruması ve bir şoförü olduğu halde 
Muhsin Yazıcıoğlu'na teslim ettiğini beyan etmiş ise de; Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumaları 
olan Yıldıray Yıldız, Erol Yıldız, Hakan Murathanlı'nın böyle bir olaydan bahsetmediği,

 Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun eşinin Ergenekon dosyasında 
gizli tanıklık yapmasına ihtimal vermediğini beyan ettiği, 25/04/2011 tarihli İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünün cevabi yazısında "Ergenekon terör örgütü" soruşturması nedeniyle BBP Genel 
Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun iddia olunan "Ergenekon Terör örgütü" ile ilgili olarak 
Müdürlükte ifadesinin alındığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin olmadığı, 26/04/2011 
tarihli tutanakta da "Ergenekon silahlı terör örgütü" soruşturması kapsamında herhangi bir 
şekilde ifadesinin alınmadığının belirtildiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 02/05/2011 
tarihli yazısında aynı şekilde adı geçen kişinin ifadesinin alınmadığının belirtildiği, bu itibarla 
Fetö/Pdy silahlı terör örgütü üyelerinin sıklıkla öne sürdükleri Ergenekon soruşturmasında 
Muhsin Yazıcıoğlu'nun gizli tanıklık yaptığı hususunun dolayısıyla gizli tanık beyanının 
aksinin ispatlandığı, 27/03/2009 günü helikopterin düştüğü yerin koordinatlarının 
belirlenmesi üzerine olay yerinde inceleme yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcısının 
talimatı üzerine saat 21:15 sıralarında Çoğulhan Jandarma personeli 30 kişi 4 GKK, Adana 
ve Erzurum Sivil Savunma ekiplerinden 19 kişi ve olay yeri inceleme ekipleriyle Kızılöz 
Köyüne hareket edildiği, olay yerine giden patika veya başka şekilde yol olmadığı, bölgenin 
coğrafi olarak yüksek ve engebeli dağlarla çevrili olduğu, havanın kapalı ve sisli görüş 
mesafesinin yaklaşık 1-2 metre olduğu, helikopterin düşmesinden itibaren sürekli kar 
yağışının bulunduğu, 130 cm ile 250 cm aralığında bölgede kar birikintisinin olduğu, saat 
21:15'de başlanan intikalde personelin donma tehlikesi ve çığ tehlikesi üzerine aynı 
güzergahtan dönüşe geçilerek 28/03/2009 günü saat 12:30 sıralarında Kızılöz köyüne 
dönüldüğü, intikalin toplam 14 saat 45 dakika sürdüğüne dair tespitlerin 28/03/2009 tarihli 
tutanakla imza altına alınmış olduğu, Genelkurmay DAK Timinin helikopterin enkazının 
belirlenmesine rağmen Kızılöz köyünde bir kısmı yaya, bir kısmı helikopter vasıtasıyla 
intikalle yaklaşık 12 saat 45 dakikada olay yerine ulaştıkları, olay yerini iyi bilen ve enkaza 
ilk ulaşan çevre köy sakinlerinden oluşan 17 kişilik grubun donma tehlikesi geçirmesi 
nedeniyle enkaz bölgesinden saat 16.00 da inişe geçtikleri, saat 22.00 olduğunda sis ve 
tipiden dolayı yollarını kaybettiklkeri, tüfekle ateş ederek karşı ateş sesiyle yollarını bularak 
28/03/2009 günü saat 00.15 sıralarında Sisne Orman Yoluna indikleri, kısaca özel donanımlı 
özel kıyafetli ve özel eğitimli DAK timinin olay yerine yaklaşık on üç (13 )saatte çıktığı ve 
olay yerini çok iyi bilen köylülerin enkaz alanından sekiz (8) saatte ancak Sisne Obası Orman 
yoluna inebildikleri, İsmail Güneş'in 112, 155 ile ve diğer kişilerle yaptığı görüşmede 
heryerin kar ve sis olduğundan bahisle olay yerini tarif edemediği, ancak gizli tanıklık yapan 
şüphelinin kar, tipi ve olumsuz hava koşullarında bir  saati araçla olmak üzere iki saatte 
Çağlayancerit'ten olay yerine giderek suikasti seyrettiği iddiasında bulunduğu, üstelik arama 
kurtarma çalışmalarına katılan birçok kişinin görüş mesafesinin sis nedeniyle 1-2 metre 
olduğu, havanın tipi şeklinde karlı olduğuna dair beyanları, arama kurtarma çalışmalarında bu 
beyanları destekleyen görüntülerin varlığına rağmen şüphelinin 20 metre ötede telsiz 
konuşmasındaki sesin Sezai isimli kişiye ait olduğunu, konuşulanları en ince ayrıntısına dair 
duyduğunu iddia ettiği, gizli tanık beyanlarının hayatın olağan akışına ters ve absürt olduğu 
keza gizli tanığın Kaşif Kozinoğlu'nun vefatından üç ay sonra tanıklık yaptığı ve 
anlatımlarını, iddialara cevap vermesi mümkün olmayan bu kişinin üzerinden kurguladığı, 
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gizli tanığın ya hiç isim vermediği yada öldüğünden veya başka nedenlerle iddialara cevap 
veremeyecek kişiler üzerinden kurgu yoluyla anlatımda bulunmak suretiyle yalan tanıklıkta 
bulunduğunun değerlendirildiği,

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının 09/09/2019 tarihli yazısında şüphelinin 
teşkilatla herhangi bir ilişiğinin bulunmadığının bildirildiği, İl Jandarma Komutanlığının 
18/09/2019 cevabi yazısında şüpheli hakkında herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığının 
bildirildirildiği, kurumların cevabi yazıları dikkate alındığında şüphelinin Milli İstihbarat 
teşkilatı yada Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde herhangi bir sıfat ve unvanının 
irtibatının bulunmadığı, şüphelinin kendisine gizem ve önem atfetmek üzerine sürekli MİT 
gibi kurumlardan bahsettiği, 

 UYAP üzerinden alınan adli sicil kaydının incelenmesiyle İnegöl 5. Asliye Ceza 
Mahkemesince ruhsatsız silah bulundurma suçundan cezalandırıldığı, 10/04/2012 tarihinde 
Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesince uyuşturucu madde ticareti suçundan, 26/12/2013 
tarihinde Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 
17/07/2012 tarihinde güveni kötüye kullanma suçundan, Kozan 1. Asliye Ceza 
Mahkemesince hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan cezalandırıldığı, Bursa 
Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/97053 soruşturma numaralı dosyasında FETÖ/PDY ve 
PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan soruşturmasının devam ettiği, soruşturma 
dosyası incelenmek üzere ilgili yerden istendiği ancak kısıtlılık kararı bulunduğundan sadece 
şüphelinin  kolluk(Bursa KOM/TEM) aşamasında vermiş olduğu 16/11/2017 tarihli ifade 
tutanağında özetle; 46 BJ 755 plakalı araçta yapılan aramada ele geçen Cemil, Besime, Halil, 
Ali, Salman isimli kişilere ait kimlik fotokopilerinin akrabalarına ait olduğu, çeşitli iller 
bünyesindeki üzerinde Jandarma Komando Özel Harekat yazılı takdir belgesi, görev belgesi, 
üstün başarı belgesi gibi belgelerin üzerinde polis amblemi olan haberleşme daire başkanlığı 
yazılı evrakın akraba ve arkadaşlarına ait olduğu, çok sayıdaki simkartın oğlu Mehmet Kurt 
adına kayıtlı olduğunu, istihbari bilgi mahiyetindeki notların Kahramanmaraş İl Jandarma 
İstihbarat Müdürlüğü haber elemanı olarak çalıştığı döneme ait olduğunu, üzerinde kürtçe 
yazılı bir takım evraklarla Fetullah Gülen ve Ramazan Akyürek'e ait kimlik ve adres 
bilgilerinin gazetelerde yayınlanan notlardan elde ettiğini, Erol Akman'ı patronunun fetö/pdy 
den dolayı cezaevinde bulunduğunu, kendisinin 100.000 dolara avukat bulabileceğini 
söylediğini, kendisininde avukattan kişi başı 20.000 dolar komisyon almak üzere anlaştığını 
ancak alamadığını, görevlilere mit personeli olduğunu söylediğini, tek amacının kimlik ve 
ünvan kullanarak menfaat temin etmek olduğunu beyan ettiği,

Şüpheli hakkında yapılan araştırmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı 
sosyal medya hesabı, dernek sendika, otel, konaklama, yurt dışı milli eğitim ve SSK kaydının 
bulunmadığı, örgüt irtibatına dair aleyhe ifade bulunmadığı, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 2014/37666 sayılı FETÖ/PDY çatı soruşturması kapsamında tepe 
yönetiminde bulunan 72 şahsa ait 336 telefon numarası ile irtibatının bulunmadığının tespit 
edildiği, 

Şüphelinin bilfiil kullandığı 544 ... 69  ve 531 ... 40 numaralı GSM hatlarına ait 
olay tarihini kapsayacak şekilde 20/03/2009 – 30/03/2009 tarihlerinde sinyal aldığı baz 
istasyonlarının getirtildiği, buna göre bu tarih aralığında bahse konu GSM hatlarının 
Pazarcık Adliyesinin sinyal aldığı baz istasyonundan sinyal aldığı, (19/02/2009 – 
29/03/2009 tarihleri arasında Ziyarettepesi TV vericileri yanı Pazarcık/Kahramanmaraş baz 
istasyonu)

Şüphelinin alınan savunmasında: "Hakkımdaki suçlamayı anladım. Ben şuanda 
Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ruhsatsız silah bulundurmaktan 
dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararının infazı için bulunuyorum. 

Ben 1997 - 2000 yılları arasında Mardin'de İnfaz Koruma Memuru olarak çalıştım. 
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sonrasında istifa ettim 4 yıl kadar Avrupa'ya gittim. Tekrar Türkiye'ye döndüm ve 2005 
yılında Türkoğlu Adliyesinde Mübaşir olarak başladım. Daha sonra 2007 yılın 
Kahramanmaraş 3. Sulh Ceza Mahkemesinde Mübaşir olarak çalıştım. Daha sonra 2008 
-2011 yılları arasında Pazarcık Asliye Ceza Mahkemesinde çalıştım. 2011 yılından sonra 
aracımda uyuşturucu bulunması nedeniyle ihraç edildim. 2015 yılına kadar Cezaevinde 
kaldım. Sonrasında bir takım fabrikalarda çalıştım. 

ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ;
 UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ OKUNDU SORULDU: Uyuşturucu madde 

satmadım ancak 2011 yılında kullandığım aracımda 15 kg uyuşturucu madde bulundu. 
Aracıma koymuşlar. Parmak izi bana ait değildi. 

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA OKUNDU SORULDU:  Rahmetli dedemden 
kalma bir tabancayı yakalattığım için ceza aldım. 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA OKUNDU SORULDU: Yeğenim kız 
kaçırmıştı. Bu olay onunla ilgilidir. 

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA OKUNDU SORULDU: Bir araç alım satım işi 
vardı, onunla ilgilidir. 

HÜKÜMLÜ TUTUKLUNUN KAÇMASI OKUNDU SORULDU: İzin dönüşü 
cezaevine teslim olmadım. Firar suçuyla ilgilidir. 

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ (Mülga Özel Yetkili Başsavcılığına ait ) 
04/01/2012 tarihli  "C...1" KOD ADIYLA VERDİĞİ GİZLİ TANIK İFADESİ OKUNDU 
SORULDU: Ben o tarihte Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunuyordum. Beni 
Adana Adliyesine götürdüler. Benim Ergenekon olarak bilinen davalar yada Muhsin 
Yazıcıoğlu vefatına dair olayla ilgili tanıklık yapma talebim olmadı ancak yukarıda 
bahsettiğim aracımda yakalanan uyuşturucu maddeler üzerindeki yabancı parmak izlerine 
dair kovuşturma aşamasında kovuşturmanın genişletilmesine dair talepte bulunmam üzerine 
götürüldüğümü biliyorum. 

MİT BAŞKANLIĞININ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞININ YAZILARI 
OKUNDU SORULDU: Doğrudur benim MİT veya Jandarma ile haber elemanı veya başka 
bir sıfatla herhangi bir irtibatım yoktur.

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 04/01/2012 TARİHLİ GİZLİ TANIK 
İFADE TUTANAĞININ 5 VE 6. SAYFALARI OKUNDU SORULDU: Bu ifadeler bana ait 
değildir. Ben Adana'da veya başka herhangi bir yerde bu şekilde bir beyanda bulunmadım. 
25 Mart 2009 tarihinde Pazarcık Asliye Ceza Mahkemesinde Mübaşir olarak duruşmada 
bulunuyordum. Benim Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin başına gitmem gibi bir durum 
söz konusu olamaz. Çağlayancerit'e hiç gitmedim. Benim Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına 
dair olayla ilgili herhangi bir bilgi ve görgüm yoktur. İfadede bahsetmiş olduğunuz Kaşif 
Kozinoğlu, Ali Lapanta, Sezai Albay ve diğer isimleri ilk defa duydum. Tanımıyorum. 
Uzaktan yakından herhangi bir ilişkim yoktur. Bu ifadeler tamamen düzmecedir. Bana ait 
değildir. 

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 2011/1009SORUŞTURMA NUMARALI 
DOSYASINDAKİ GİZLİ TANIK "C...1" SIFATIYLA ALINAN 19/01/2012 TARİH VE 
04/01/2012 TARİHLİ  FOTOKOPİ İFADE TUTANAĞI ALTINDAKİ İMZALAR 
GÖSTERİLDİ SORULDU:  Her iki imzada bana ait değildir. Eminim. Ayrıca şunu söylemek 
istiyorum ben uyuşturucu nedeniyle ifade verdikten sonra tutanağı imzalamadan önce seni 
biraz bekleteceğiz diye Cumhuriyet Savcısı söyleyince, bende sigara içmek için müsaade 
istedim, beni yaklaşık yarım saat, 1 saat kadar adliye nezarethanesinde kaldım. Sonra tekrar 
ifademi alan Savcının odasına çıktım. Burada yazıcıdan tomar halinde 40-50 sayfa ifade 
tutanağı çıkarıldı. Ben bu kadar ifade vermediğimi söylemiştim ancak Cumhuriyet Savcısı 
bana bu ifadelerin kurumlara gönderilecek sen imzala ancak o şekilde aklanırsın dedi. Ancak 
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bu ifadeden sonra benim uyuşturucu maddeden almış olduğum cezam onandı. Ben iki defa 
ifade için Adana Adliyesine götürüldüm. Ancak net olarak gün ay yıl hatırlamıyorum. İfadem 
esnasında bulunan Zabıt Katibi bayandı. Sonuç olarak gizli tanık olma talebim yoktu. 
Bilmediğim bir olayla ilgili gizli tanıklık yapmam mümkün değildir. Ayrıca o tarihte 
duruşmada olduğum için Yazıcıoğlu'nun helikopteri ile ilgili bir bilgimin olması söz konusu 
değildir. Ben herhangi bir şekilde tanıklık yapmadım. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" 
şeklinde beyanda bulunduğu,  şüphelinin gizli tanık sıfatıyla ifade verdiği hususunu 
reddettiği, ifade tutanağı altındaki imzanın kendisine ait olmadığını savunduğu, bu nedenle 
ifadenin şüpheliye ait olup olmadığının tespiti için soruşturmanın genişletildiği, şüphelinin 
tanık olarak ifade vermeye gittiği 04/01/2012 ve 19/01/2012 tarihlerinde bulunduğu Ceyhan 
M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ifade nedeniyle Adana Adliyesine çıkış yaptığının 
tespit edildiği, şüphelinin samimi imza örnekleri getirtilerek tutanak altındaki imza ile 
mukayese edildiği, 10/06/2020 tarihli bilirkişi raporunda söz konusu imzanın Ünal Kurt'un eli 
ürünü olduğunun tespit edildiği, bunun üzerine yeniden şüpheli savunması alındığınında 
ısrarla Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını, o tarihte 
Pazarcık Adliyesindeki duruşmada olduğunu, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili olarak 
Adana Adliyesine ifade vermeye gittiğini savunduğu,  

Şüpheli hakkındaki Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY ve PKK/KCK 
silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla başlatmış olduğu soruşturması hususları dikkate 
alındığında şüphelinin doğrudan örgüt hiyerarşisinde bulunduğuna dair delil bulunamadığı 
ancak fetö/pdy silahlı terör örgütü ile aynı amaca matuf olan örgütün yargı yada emniyet 
yapılanması ile bir şekilde irtibata geçerek görmediği yada hiç bir bilgi sahibi olmadığı 
olayla ilgili olarak fetö/pdy silahlı terör örgütünün menfaati doğrultusunda kurgulama 
mahiyetinde olayın MİT ve ergenekon irtibatlı suikast olduğuna dair ayrıntılı anlatımlarda 
bulunduğu, beyanlarıyla  bu şekilde üzerine atılı yalan tanıklık, suç uydurma, örgüt adına suç 
işleme suçlarını işlediğine dair yeterli şüpheye delalet eden somut delilin elde edildiği 
anlaşılmıştır.

ŞÜPHELİ
13-) ABDULVAHAP GÜLLÜ
Bir kısım müştekiler vekili Av. Kemal Yavuz' a ait 14/05/2010 tarihli 

Cumhuriyet Başsavcılığımıza hitaben yazılmış dilekçede; "anılan dosya ile ilgili yürütülen 
soruşturmanın konusu ile ilgili olarak bugün cafesiyaset.com sitesinden ve yine son dakika 
haberleri gazeteoku.com internet sitesinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun MİT tarafından 
öldürüldüğünü ima eden ergenekon soruşturmasında gizli tanıklık yaptığı, bu sebeple 
aleyhinde böyle bir eylem yapıldığıyla ilgili imalar içeren ekte sunduğumuz internet 
çıktılarından görüleceği üzere Erzican'da ki ergenekon iddianamesindeki adı geçen Erzincan 
kod adlı Gizli Tanık Abdulvahap Güllü'nün ifadeleri olduğu iddia edilen beyanlar mevcuttur. 
Anılan dosyada bu soruşturmanın konusu ile ilgili olan kısımları dosyanıza celbi için 
müzekkere yazılmasını talep ediyoruz"  şeklinde talepte bulunduğu ve internethaber isimli 
haber sitesinde 14/05/2010 tarihinde yayınlanan haber çıktısının ve cafesiyaset.com isimli 
haber sitesinden alınan haber çıktısının eklendiği, buna göre cafesiyaset.com isimli internet 
sitesinde haber başlığında "Yazıcıoğlu gizli tanık olduğu için öldürüldü" şeklinde başlık 
kullanıldığı, alt başlığında ise; "Erzincan'da ki Ergenekon iddianamesinde yer alan bir ortam 
dinlemesinde Yazıcıoğlu'nun MİT tarafından gizli tanık olduğu için öldürüldüğü iddia 
ediliyor. Kayıtta konuşanlardan biri aynı davanın gizli tanığı" şeklinde açıklamaların olduğu, 
haberin son kısmında ise; ortam dinlemesine ait tapelerin olduğu şekliyle yayınlandığı, 
internethaber.com isimli haber sitesinde ise "Yazıcıoğlu kazasıda dinlemeye takıldı" şeklinde 
başlık ve "Ergenekon iddianamesinden çıkan bir ses kaydında BBP liderinin nasıl 
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öldürüldüğüne ilişkin iddialar var. Erzincan'da ki ergenekon iddianamesinde yer alan bir 
ortam dinlemesinde BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun MİT görevlileri tarafından gizli tanık 
olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia ediliyor. Kayıtta konuşanlardan biri aynı davanın 
gizli tanığı." şeklinde açıklamaların olduğu, ayrıca: "Erzurum Özel Yetkili Başsavcı Vekili 
Tamer Topsakal'ın (Aksakal olacakken sehven yazıldığı düşünülmüştür) havalesiyle Erzurum 
2. Ağır Ceza Mahkemesinden İstanbul'a gönderilen dava dosyasına giren CD çözümüne göre 
tanık Erzincan Muhsin Yazıcıoğlu hakkındaki iddiasını ise şöyle anlatıyor" şeklindeki 
açıklamalardan sonra ortam dinlemesine ilişkin tapelerin olduğu şekliyle haber içeriğinde 
yazıldığı,  

Bir kısım müştekiler vekili Av.Kemal YAVUZ'un talebi üzerine Erzurum 
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan (CMK 250 madde ile görevli)  kayıtların talep edildiği, 
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK 250 madde ile görevli) tarafından 26/05/2010 
tarihli cevabi yazıda; tanık Erzincan'ın bir özel okulun müdürüne (Fetö/Pdy silahlı terör 
örgütüne müzahir Özel Otlukbeli İlköğretim Okulu Müdürü olan Ahmet Demir olduğu 
anlaşılmıştır.) anlattığı, iddia edilen hususların Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 
23/12/2009 tarih ve 2009/733 esas sayılı kararına istinaden teknik araçlarla tespit edildiği, X, 
Y, Z olarak adlandırılan bu kişilerin Yazıcıoğlu olayı ile ilgili olarak görüştüğü, 
görüşmelerde;

Y erkek şahıs: "öğretmen sandım sonradan yakında bakınca orada oturuyordu 
baktım öğrenciye benziyor şey biraz daha genç bu insanlar...koymadığı için şeyde bende 
oldum üniversiteyi okuyorsunuz bitirdiniz."

Z erkek şahıs : "bitirdim sayılır." 
Y erkek şahıs: "Hangi bölümdü" 
Z erkek şahıs: "Fen bilgisayar" (Fen Bilgisi kast edildiği düşünülmüştür)
Y erkek şahıs: "Fen bilgisayar öğretmeni olacaksınız. "
Z erkek şahıs: "Evet"
Y erkek şahıs: "inşallah evet 4 yıl Erzincan'dasınız o zaman"
Z erkek şahıs: "Abi ben fizikte okuyordum. 2000 yılında ben tekrar sınava 

girdim. Fen bilgisayar öğretmenliğe geçtim. İşte ders filan şey saydırdık. İşte muaf 
olduk."

Y erkek şahıs: "Şey değil mi Fen Edebiyat onun için aramıştım."
Z erkek şahıs: "Evet"
Y erkek şahıs": "çünkü onların öğretmenlik imkanı yoktu."
Z erkek şahıs: "iyi oldu."
Y erkek şahıs: "Fen bilgisininde şeyi dersi çok şey okullarda fen bilgisi dersi çok 

ihtiyaç duymuyorum nasıl...durumları kaç kişi alıyorlar"
...
(isimlendirme olmayan 22. Sayfadan itibaren): "Kolay değil tabiki emniyet şu 

adliye ya şöyle bir kapısı var şurdan araban şuaraya yanaştığında kimse görmedi gizli tanığı 
bunlar kendileri anlattığına göre ama şuraya  geldiğinde yanaştığında kapı açıklık olduğu için 
gizli tanığı görüyor o şoförü MİT miş herhalde ikinci duruşmada Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun şu kapıdan götürmüş yani kale kapısından götürmemiş. Yemekhaneye 
gitse direkt yaşıyormuş kapı öldükten sonra mitin biri şey çekiyor..."

Y erkek şahıs: "yani onun gizli tanık olduğunu anlıyorlar 
Z erkek şahıs: "bizi batıran bu diye"
Y erkek şahıs: "bizi bu batırdı diye ona suikast yaptılar"
Z erkek şahıs: "ama güvenlik adamı bizimkiler yakında çıkartır falan"
Y erkek şahıs: "hala onlar içerde olanlara sahip mi çıkıyorlar"
Z erkek şahıs: "onlar kendileri de anlamadı onlar girdiğinden beri haber paramı 
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alamıyorlar ne alamıyorlarsa yardım mı alamıyorlar"
Y erkek şahıs: "bunlar aslında memur mu ya bizzat devlete mi çalışıyorlar yoksa 

bunlar bir mafya türü bir şey mi"
Z erkek şahıs: "grup oluşturmuş hali"
Y erkek şahıs: "bunlar herhangi devletten maaş mı alıyorlar"
Z erkek şahıs: "maaşı devletten alıyor zaten"
Y erkek şahıs: " "o Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendileri biz hallettik dediler mi" 
Z erkek şahsın "evet abi" 
Y erkek şahıs: "Nasıl yaptıklarını..."
Z erkek şahıs: "Nasıl yaptınız falan dedim ben onlara bu yaptığını böyle anlattı"
Y erkek şahıs: "olayı nasıl yaptıklarını anlattı"
Z erkek şahıs: "evet bizi ele verenlerin hepsi"
Y erkek şahıs: "bu şeylerle iş birliği yaptıklarını söylüyor mesela bu terör örgütü 

ile iş birliği yapmışlar mı mesela onudan bahsediyorlarmı"
Z erkek şahıs: "terör örgütü ile abi bu üniversitede kalanlar onlarla alakalı 

üniversiteyi bastavır 24 kişiyi tutukladılar 15ini hapse attılar"
...
Z erkek şahıs: "TV24e var bizim şahikada kalan abiyle"
...
Y erkek şahıs: "resimden şey olur mu sana da milletvekili de demiş olsa gel 

Abdullah bu bana az önce anlattığın şeyleri tekrar anlatır mısın dese anlatır mısın"
Z erkek şahıs: "anlatır ve elimden geleni yaparım gizli tanık olarak anlatırım."
Y erkek şahıs: "biz gizli tanık olduktan sonra emniyetin işin içine girer onlar seni"
Z erkek şahıs: "abi...onlar Muhsin Yazıcıoğlu'nu uyarmışlar"
Y erkek şahıs: "öyle mi Muhsin Yazıcıoğlu'nu onlar mı şey yaptılar"
Z erkek şahıs: "abi şöyle diyeyim sana anlattım dedim korkutma veya korkutma 

amaçlı şekilde Muhsin Yazıcıoğlu'nu ilk şeyi çıkartan işte belgelere göre bunlar şey 
kapısından götürmüşler abi bu"  şeklinde görüşmelerin yapıldığı, tapelerde özet olarak 
Muhsin YAZICIOĞLU'nun Ergenekon soruşturmasında gizli tanık olduğu için MİT 
tarafından yapılan suikaste kurban gittiğinin konuşulduğu, Bu konuşmaların basın yayın 
organlarında yayınlanması ve müşteki vekilinin talebi üzerine tanığın ifadesinin talimat 
yoluyla alındığı,

Tapelerde geçen konuşmalarla ilgili olarak gizli tanık ERZİNCAN'ın 03/06/2010 
tarihli Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca (CMK 250 madde ile görevli)  talimat yoluyla 
alınan ifadesinde; "Bana gösterdiğiniz dökümü yapılan görüşmede geçen Muhsin Yazıcıoğlu 
ile ilgili bilgileri bana Erzincan MİT Şube Müdürlüğünde görevli olan ismini bana Murat 
olarak söyleyen kişi anlatmıştı. Bu kişi tutuklu 2 MİT personelinden gözlüksüz ve uzun boylu 
olandı. Bana bu bilgileri 2009 yılının Eylül ayı içerisinde hatırlayamadığım bir tarihte beni 
görüşmek üzere  kararlaştırdığı yerden alıp aracın içinde gezerken anlatmıştı. Araçta 
ikimizden başkası yoktu. Benim yaz tatilinde önceki okul döneminde yaşadıklarım ile ilgili 
birilerine bir şeyler anlattığımı düşünmüş olacaklar ki bana sanki bizi ispiyon edenin başına 
böyle şeyler gelir gibisinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ergenekon davasında kendilerini deşifre 
ettiğini öğrendiklerinde ona suikast yapıldığını anlattı. Suikastin nasıl yapıldığını anlatmadı. 
Bende sormadım. Bu konuyu bana gözdağı vermek için anlattı. Benim söyleyeceğim bundan 
ibarettir" şeklinde beyanda bulunduğu,

17/25 Aralık tarihinden sonra fetö/pdy silahlı terör örgütü ile ilgili soruşturmaların 
başlaması üzerine örgütün yargı mensupları tarafından örgütsel saikle bir kısım 
soruşturmaları yapıldığı, bunun üzerine gizli tanık Erzincan'ın da fetö/pdy silahlı terör 
örgütünün manipülasyon hareketi olarak ifadesinin alındığının değerlendirilmesi üzerine gizli 
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tanık sıfatının şüpheli sıfatına çevrildiği, şüphelinin bilahare alınan savunmasında tapelerde 
geçen X, Y ve Z isimli şahısların kendisi olup olmadığını bilmediğini, nitekim adli tıp 
kurumunun 20/02/2017 tarihli raporununda bu minvalde olduğunu savunduğu görülmüş ise 
de şüphelinin Kahramanmaraş KOM Şube Müdürlüğünde alınan savunmasında 2008 yılında 
girdiği üniversite sınavında Erzincan Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliğini 
kazandığını, 2. Sınıfa kadar okuduktan sonra bıraktığını ve tekrar memleketine döndüğünü, 
tapelerde de Z olarak adlandırılan kişinin Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünde okuduğundan 
bahsettiği, yine Z olarak adlandırılan erkek şahsın  "TV24e var bizim şahikada kalan 
abiyle" şeklinde tapeye dökülen konuşması ve biraz sonra bahsedecek olan Erzincan 
Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/3392 soruşturma numaralı dosyasında şüpheli Abdulvahap 
Güllü'nün fetö/pdy silahlı terör örgütüne müzahir yurtta kalmak istediği göz önüne 
alındığında Z olarak adlandırılan şahsın şüpheli Abdulvahap Güllü olduğu, nitekim Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun suikaste kurban gittiğini, bu hususta bilgisinin olduğunu gizli tanık olarak 
ifade vermek istediğine dair beyanlarda bulunduğu, 

Uyap üzerinden gizli tanık hakkında yapılan araştırmada: Fetö/pdy silahlı terör 
örgütüne üye olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yalan tanıklık suçlarından Erzincan 1. 
Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/140 Esasına kayden bir davanın bulunduğu, her ne kadar bu 
davada sanık olarak şüpheli hakkında beraat kararı verilmiş ise de kararın henüz 
kesinleşmediği, söz konusu davada özü itibariyle şüphelinin yalan tanıklık yaparak Erzincan 
Ergenekonu olarak bilinen davada delil ihdas ederek mağdurların tutuklanmasına neden 
olduğunun iddia edildiği, davaya esas teşkil eden Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının 
2016/3392 numaralı soruşturmasında düzenlenen iddianamede mağdurların İlhan Cihaner, 
Saldıray Berk, müştekilerin; Sadri Barkın İnce, Murat Yıldız, Şinasi Demir, Ersin Erbut, 
Nedim Ersan, Kıvılcım Üstel isimli kişiler olduğu, şüphelilerin ise; İ.B, K.G, Y.G, H.D.G, 
Abdulvahap Güllü, Ahmet Demir ve Murat Günbeyi olduğu, söz konusu iddianamede 
dosyamızı ilgilendiren kısmı itibariyle Abdulvahap Güllü'nün eylemlerine yönelik olarak özet 
olacak şekilde aşağıdaki anlatımların bulunduğu:

...Somut olayımızda da (yukarıda belirtilen amaç ve şekilde) şüpheliler 
...Abdulvahap Güllü...birbirleriyle irtibatlı şekilde hareket ederek, fetö/pdy terör örgtü için 
zararlı veya tehlikeli olduğuna inanılan müştekiler Şinasi Demir, Kıvılcım Üstel ve Sabri 
Barkın İnce ile mağdurlar Saldıray Berk ve İlhan Cihaner aleyhine delil oluşturacak ve 
birbirlerini teyit edecek şekilde müşteki beyanı, gizli tanık beyanları ile özellikle gizli tanık 
beyanlarını destekler mahiyette kamera kaydı oluşturulmuştur. 

Benzer şekilde şüpheliler Murat Günbeyi, Kemal Günay ve İbrahim Bayşan'ın 
birbirleriyle irtibatlı şekilde hareket ederek, fetö/pdy terör örgütü için zararlı veya tehlikeli 
olduğuna inanılan müştekiler Nedim Ersan, Ersin Ergut ve Murat Yıldız aleyhine delil 
oluşturacak ve birbirlerini teyit edecek şekilde gizli tanık beyanları oluşturulmuştur... 

...2006-2008 yılları arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fizik Bölümünde 
öğrenim gördüğü, ekonomik durumu iyi olmaması nedeniyle o dönemde Diyarbakır ilinde 
bulunan cemaat evinde ikamet eden şüpheli Abdulvahap Güllü, 2008 yılında ise Erzincan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünü kazanarak Erzincan iline 
geldiği, Diyarbakır ilinde tüm camaat evlerinden sorumlu olan kişinin yönlendirmesi 
sonucunda cemaate ait Şahika Öğrenci Yurdunda kaldığı, kendisinin kalmış olduğu yurt 
odasının yanındaki odada bulunan ve PKK terör örgütü lehine çalışan öğrencilerin 
faaliyetlerini birden çok kez yurt müdürüne iletmesine rağmen, bu kişilerle ilgili hiçbir işlem 
yapılmaması üzerine MİT Müsteşarlığının internet adresine 24/03/2009, 07/04/2009 ve 
13/04/2009 tarihlerinde Erzincan Üniversitesinde PKK/KCK terör örgütü lehine 
faaliyetlerde bulunan kişilerle ilgili olarak yardımcı olmak üzere e-posta gönderdiği, ısrarla 
gönderilen e-postalar üzerine MİT Müsteşarlığının talimatı üzerine Erzincan MİT Şube 
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Müdürlüğünde görevli müştekiler Kıvılcım Üstel ve Sabri Barkın İnce şüpheli Abdulvahap 
Güllü ile 05/05/2009 tarihinde tanışıp görüşmeye başladıkları, bu arada cemaat yurdundan 
ayrılarak Erzincan ilinde bulunan Kurtoğlu cemaatine ait bir evde kalmaya başlayan şüpheli 
Abdulvahap Güllü, kalmış olduğu bu evdeki faaliyetler ile ilgili olarak MİT mensuplarına 
istihbari nitelikte bilgi paylaşımında bulunduğu, bir süre sonra iki MİT mensubunun 
yönlendirmesi üzerine Fetullah Gülen cemaatinin Erzincan ilindeki faaliyetleri ile ilgili 
olarak bilgi toplamak amacıyla cemaatin kontrol ve denetiminde bulunan Otlukbeli 
okullarına bağlı öğrenci pansiyona yerleşmek üzere dönemin okul müdürü olan şüpheli 
Ahmet Demir ile görüşme yaptığı, bu görüşme sırasında şüpheli Abdulvahap Güllü'nün hal 
ve hareketleri ile sözlerinden şüphelenen şüpheli Ahmet Demir, dönemin TEM Şube Müdürü 
olan ve aynı apartmanda komşusu olan şüpheli Murat günbeyi'ne bu durumu açarak birlikte 
bir plan yapıldığı, yapılan bu plan dahilinde şüpheli Ahmet Demir ve kimliği tespit 
edilemeyen kolluk güçleri ile Latif (K) isimli şahsın birlikte şüpheli Abdulvahap Güllü'yü 
kalmak istediği yer ile ilgili olarak konuşma bahanesi ile Otlukbeli Okuluna çağırdıkları, 
daha önce odaya döşenen ortam dinlemesi yapabilecek ve görüntü çekebilecek teknik 
araçları uygun yerlere yerleştirildikten sonra kanuna aykırı bir şekilde şüpheli Abdulvahap 
Güllü'yü sorguya çektikleri ve kendisine MİT mensupları ile olan ilişkileri, yapmış olduğu 
faaliyetlerle ilgili olarak sorular sordukları, karşılıklı mülakat şeklinde gerçekleşen bu 
görüşme hem ortam dinlemesi ile sesler ve gizli kamera ile görüntüler kayıt altına alındığı, 
bu görüşmeden bir süre sonra şüpheli Ahmet Demir'in şikayeti üzerine şüpheli Abdulvahap 
Güllü Erzincan Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınıp, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına 
götürüldüğü ve kendisinin Ergenekon Terör örgütü adına çalıştığından bahisle etkin 
pişmanlık hükümleri doğrultusunda gizli tanık yapılan şüpheli Abdulvahap Güllü'ye 
ERZİNCAN KOD adı verilmiş ve 17/11/2009 tarihinde ifadesine başvurulmuştur...

...Suç tarihi itibariyle Gülen cemaatinin yönetim ve denetiminde bulunan Erzincan 
Özel Otlukbeli İlköğretim Okulu Müdürü olan şüpheli Ahmet Demir ile irtibatlı bir şekilde 
hareket eden dönemin TEM Şube Müdürü Murat Günbeyi'nin, Gülen Cemaatine ait Hacı Ali 
Akın pansiyonunda kalmak üzere şüpheli Ahmet Demir'den yardım isteyen şüpheli 
Abdulvahap Güllü'yle yapılacak olan görüşmenin ortam dinlemesi ve görüntü alınması 
suretiyle kaydedilmesi hususunda fikir birliğine vardıkları, yapılan bu plan gereğince 
13/10/2009 tarihinde okula çağrılan Abdulvahap Güllü ile şüpheli Ahmet Demir ve açık 
kimliği tespit edilemeyen Latif (K) isimli şahsın birlikte görüşme yaptıkları, üç kişinin yapmış 
olduğu bu görüşme, daha önceden kolluk güçlerince odaya yerleştirilen ses ve görüntü 
kaydedebilen sistem ile kayıt altına alındığı, bu şekilde kayıt altına alınan görüşmeden sonra, 
şüpheli Ahmet Demir'in kendi iradesi ile Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat edip, ilgililer 
hakkında soruşturma yapılmasını sağlamak üzere şikayetçi olduğu izlenimi verilecek şekilde, 
aynı konu ile ilgili olarak iki ayrı "müracaat tutanağı" tanzim edilmiştir..." şeklinde 
şüphelinin somut eylemlerinin anlatıldığı, soruşturma dosyamızın incelenmesinde 
Abdulvahap Güllü'nün eyleminin "Erzincan Ergenekonu" nda olduğu gibi kurgu mahiyetinde 
ve fetö/pdy silahlı terör örgütüyle aynı amaca matuf olarak yapıldığının anlaşıldığı, 

Alınan savunmasında: "Ben Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/140 E 
sayılı dava dosyasında fetö/pdy silahlı terör örgütü üyeliği ve yalan tanıklık iddiasıyla 
yargılandım ve beraat ettim. 

21/04/2016 tarihinde Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı ifade vermiştim, 
ifadem doğrudur bana aittir. Ben o ifademde olayı ayrıntılarıyla anlatmıştım. Özetlemem 
gerekirse; ben 2008 - 2009 yılında Erzincan'da Üniversite öğrenimi için kalacak yer 
arıyordum. Otogarda Fetöcülerin standları vardı. O vasıtayla onlara ait yurtta kalmaya 
başladım. Yurtta kalırken hoşuma gitmeyen bir takım uygulamalar olduğunu gördüm. Mesela 
bazı PKK lı öğrenciler bu yurtta barınıyordu. Yurt yetkilileri durumu bilmelerine rağmen 
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müdahale etmiyordu. Bunun üzerine rahatsız olduğum konuları ihbar ettim ve MİT le irtibat 
kurdum. MİT Müdürü olarak bildiğim şahıs ve 2 kişi ile zaman zaman görüşmelerim oldu. 
Bunun öncesinde yaptığım ihbarların ulaştığı kişilerde benimle görüşmüştü. Hakkımda ön 
inceleme yapacaklarını söylemişlerdi. Daha sonrada az önce bahsettiğim MİT personeli ile 
görüşmüş oldum. Ben bu şahıslara yurtta olan bazı olayları zaman zaman ihbar ettim hatta 
fotoğraf çektim. Bunun üzerine MİT Müdürü olan şahıs "başımıza iş açacaksın, bunlarla 
ilgili bilgiyi kes" dedi ve hatırlamadığım bir tarihte operasyon yapılabileceğini bu kapsamda 
ilk önce benim alınabileceğimi söyledi, daha sonra dediği gibi oldu. Erzincan Başsavcısı 
İlhan Cihaner'in gözaltına alındığı Erzurum'da başlatılan bir operasyon kapsamında bende 
gözaltına alınmış oldum. O tarihte Cumhuriyet Savcısı olan Osman Şanal benim şüpheli 
olarak ifademi aldı ve beni serbest bıraktı. Tam hatırlayamadığım bir tarihte emniyetten seni 
tanık koruma kapsamına aldık diye beni tekrar adliyeye götürdüler. Orada Erzincan kod 
adıyla tanık sıfatıyla ifadem alındı. Osman Şanal bana "sen bilmeden bu örgüte girmişsin, 
başkalarının kimlik bilgilerini vermişsin, senin tanık olarak ifadeni alacağım" dedi. Osman 
Şanal'ın bahsettiği örgüt "Ergenekon" idi. Bu ifadeden sonraki bir tarihte de 
Kahramanmaraş veya Malatya'dan gelen bir talimat üzerine yine Erzincan kod adıyla 
03/06/2010 tarihinde bana göstermiş olduğunuz ifadem alındı. 

ŞÜPHELİYE ERZURUM 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN 23/10/2009 TARİH VE 
2009/733 SAYILI KARARINA İSTİNADEN YAPILAN SESLİ GÖRÜNTÜ ÇÖZÜMÜNÜN 21 
VE 22. SAYFALARI OKUNDU SORULDU: Orada geçen X, Y, Z isimli kişilerin kim 
olduğunu bilmiyorum, kendimin olduğunu da bilmiyorum. Ancak Erzincan 1. Ağır Ceza 
Mahkemesinde isimler yazılıydı. Ses kaydı da vardı. Kriminale gönderildi, kime ait olduğu 
noktasında kriminal herhangi bir kanaat söyleyemedi. Bana okumuş olduğunuz çözümü 
yapılan görüşmeler 2 MİT mensubunun ve benim olduğum bir ortamda bir yandan gazete 
okuyarak gazetedeki haberler üzerine karşılıklı yaptıkları yorumdan ibarettir. Hatırladığım 
kadarıyla Yazıcıoğlu olayı ile ilgili gazetede bir haber vardı. Murat isimli şahısta acaba 
tanıklık yaptı diye öldürülmüş olabilir mi şeklinde yorum ve sohbet tarzında bir şeyler 
söylüyordu. Bir yandan da fetö bağlantılı kişiler dışarıdan bu konuşmaları kaydediyormuş. 
Bu hususu sonraki tarihte öğrendim. Olay bu şekilde olmuştur. Daha sonra bana bu 
konuşmayı sordular bende bunun günlük bir konuşma olduğunu söyledim. Bu ortam 
dinlemesini fetö mensubu olan kişiler yapmıştır.  

Şüpheliye 03/06/2010 tarihli ifadesi okundu soruldu: O ifademde belirttiğim gibi bu 
görüşmeler araç içerisinde hareket halindeyken yapılmıştı. Ayrıca bana Ergenekon şeklinde 
bir şey söylemediler. İfademi kalemde Zabıt Katibi aldı. Cumhuriyet Savcısı o esnada başka 
bir şeyle ilgileniyordu. Ben ifademde Ergenekon şeklinde bir şey söylemedim. Tutanağa bu 
şekilde yazılmış. Beni ifade için herhangi bir kimse yönlendirmedi ancak tekrar söylemek 
gerekirse benimle görüşen MİT mensuplarının konuşması fetö/pdy silahlı terör örgütü 
üyelerinin ortam dinlemesi ile dinlemeleri sonrasında benim ifademe başvurulması şeklinde 
olay cereyan etmiştir. Benimle görüşen MİT mensuplarının bildiğim kadarıyla örgütle 
herhangi bir bağlantısı yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda 
bulunduğu, 

Şüpheli hakkında yapılan araştırmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı 
sosyal medya hesabı, dernek, sendika, otel, konaklama, yurt dışı milli eğitim ve SSK 
kaydının bulunmadığı, örgüt irtibatına dair aleyhe ifade bulunmadığı, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 2014/37666 sayılı FETÖ/PDY çatı soruşturması kapsamında tepe 
yönetiminde bulunan 72 şahsa ait 336 telefon numarası ile irtibatının bulunmadığı, Şüpheli 
Erol Ölmez'in FETÖ/PDY ana çatı soruşturması kapsamında HTS kayıtları alınan ve terör 
örgütünün tepe yönetiminde bulunan 72 şahsa ait 336 adet telefon numarası arasında yer alan 
tepe yöneticilerinden Ziya DEMİREL isimli şahsa ait 505 681 4344 nolu hat ile Erol ÖLMEZ 
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adına kayıtlı 537...15 nolu hattın irtibatlı olduğu ve 08/09/2013 tarihinde 17 saniyelik 
görüşme kaydının bulunduğu, Ziya DEMİREL'in adına kayıtlı 506 372 6303 nolu GSM 
hattına irtibat olarak 505 218 8892 nolu GSM hattını verdiği, Abdullah GÜLLÜ'nün de 555 
... 93 numaralı GSM hattına irtibat numarası olarak aynı numarayı verdiği, 

Şüpheliye ait 505... 04 numaralı GSM hattında haklarında fetö/pdy silahlı terör 
örgütüne üye olma suçundan soruşturma/kovuşturma olan ondört ayrı kişi ile görüşmesinin 
olduğu, 534 ... 94 GSM numaralı hattından üç ayrı iletişim kaydı olduğu, 534 ... 85 numaralı 
hattından 1, 538 ... 68, 538... 38, 538 ... 40, 534 ... 85, 534 ... 94, 531 ... 75, 506 ... 40, 505 ... 
04 numaralı hatlardan ise görüşme kaydına rastlanmadığı,  

Şüpheliye ait hts kayıtları Erzincan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/140 Esas 
sayılı dava dosyasındaki deliller hep birlikte ele alındığında şüphelinin  Fetö/pdy silahlı terör 
örgütüyle irtibatlı olduğu, bu bağlamda; Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/3392 
soruşturma numaralı iddianamesindeki kabulünün somut olayla örtüştüğü, buna göre; 
fetö/pdy silahlı terör örgütünün  Erzincan ilindeki faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi toplamak 
amacıyla örgütün kontrol ve denetiminde bulunan Otlukbeli okullarına bağlı öğrenci 
pansiyona yerleşmek üzere dönemin okul müdürü olan Ahmet Demir ile görüşme yaptığı, bu 
görüşme sırasında şüpheli Abdulvahap Güllü'nün hal ve hareketleri ile sözlerinden 
şüphelenen Ahmet Demir, dönemin TEM Şube Müdürü olan ve aynı apartmanda komşusu 
olan Murat Günbeyi'ne bu durumu açarak birlikte bir plan yapıldığı, yapılan bu plan 
dahilinde Ahmet Demir ve kimliği tespit edilemeyen kolluk güçleri ile Latif (K) isimli şahsın 
birlikte şüpheli Abdulvahap Güllü'yü kalmak istediği yer ile ilgili olarak konuşma bahanesi 
ile Otlukbeli Okuluna çağırdıkları, daha önce odaya döşenen ortam dinlemesi yapabilecek ve 
görüntü çekebilecek teknik araçları uygun yerlere yerleştirildikten sonra kanuna aykırı bir 
şekilde şüpheli Abdulvahap Güllü'yü sorguya çektikleri, şüphelinin merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu'nu ergenekon soruşturmasında gizli tanık sıfatıyla ifade vermesinden dolayı MİT 
mensuplarınca öldürülmüş olduğunu, olayı bildiğini, bu hususta gizli tanıklık yapacağını 
söylediği, söz konusu konuşmanın fetö/pdy silahlı terör örgütü mensuplarınca ortam 
dinlemesi ile tapeleştirildiği, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon dosyalarına 
konulduğu, daha sonra planlı bir şekilde örgüte müzahir Aktif Haber gibi internet sitelerinde 
gizli olan konuşmaların kamuoyuna sızdırıldığı, akabinde Abdulvahap Güllü'nün Muhsin 
Yazıcıoğlu soruşturmasında gizli tanık olarak ifadesinin aldırıldığı, Abdulvahap Güllü'nün 
gerçeğe aykırı olacak şekilde Muhsin Yazıcıoğlu'nu ergenekonda gizli tanıklık yapmış olması 
nedeniyle MİT mensuplarınca suikast sonucu öldürüldüğünü, bu bilgileri kendisine görüştüğü 
iki mit personelinden bir tanesini verdiğini beyan etmek suretiyle yalan tanıklık yaptığı, 
nitekim Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan savunmasında tanıklığına ilişkin hususların 
görüştüğü iki mit personelinin Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili gazete haberlerine yaptığı 
yorumlardan ibaret olduğunu beyan ettiği, dolayısıyla savunmasıyla önceki tanık ifadesini 
yalanlamış olduğu, aynı zamanda bu hususun suç ikrarı mahiyetinde değerlendirildiği,

Şüpheli hakkındaki tüm bilgi ve belgeler dikkate alındığında örgüt  irtibatlı olarak, 
örgütün amacı  doğrultusunda yalan tanıklık yapmak suretiyle hukuka aykırı delil ihdas etmiş 
olduğu, bu şekilde yalan tanıklık, suç uydurma, silahlı terör örgütüne üye olma, suçlarını 
işlediğine dair yeterli şüpheye delalet eden somut delilin bulunduğu anlaşılmıştır. 

ŞÜPHELİ
14-) MEHMET YAŞAR DURUKAN
Mehmet Yaşar Durukan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla 
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30/03/2009 tarihli dilekçe ibraz ettiği, dilekçenin muhabere yoluyla Cumhuriyet 
Başsavcılığımıza gönderilerek ana soruşturma dosyası ile birleştirildiği, dilekçede "suç 
işleyen şüpheliler Recep Tayyip Erdoğan (Başbakan), Orgeneral İlker Başbuğ (Genelkurmay 
Başkanı), Beşir Atalay (İçişleri BAkanı), Mevlüt Bilici (Kayseri Valisi), Hasan İpek (Türkiye 
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü), Albay Sezai Akgün, (İl Jandarma Alay Komutanı), 
Med- Air Esas Hava Taşımacılık Turz. Tic. AŞ yetkilileri" şeklinde isim ve sıfat belirterek  bir 
takım açıklamalara yer verdiği, açıklamalar kapsamında arama kurtarma çalışmalarında 
yaşanan aksaklıklara değindiği, dilekçenin ilk paragrafının son cümlesinde: "...görevlerini 
ihmal eden yukarıdaki yetkililer yaralı halde yardım bekleyen Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan 
Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve Kaya İstektepe'nin ölümüne 
sebebiyet vermiştir." şeklinde açıklamalarda bulunduğu, talebimiz kısmında ise: "yukarıda 
arz ve izah edildiği üzere şüpheli suç işleyen Recep Tayyip Erdoğan (Başbakan), Orgeneral 
İlker Başbuğ (Genelkurmay Başkanı), Beşir Atalay (İçişleri BAkanı),  Mevlüt Bilici (Kayseri 
Valisi), Hasan İpek (Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü), Albay Sezai Akgün, (İl 
Jandarma Alay Komutanı), Med- Air Esas Hava Taşımacılık Turz. Tic. AŞ yetkilileri görevi 
ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet vermek suçundan haklarında kamu adına soruşturma 
yapılarak dava açılması ve cezalandırılmalarını saygılarımla arz ederim." şeklinde 
dilekçenin sonlandırıldığı, 

Şüpheliye ait şikayet dilekçesi üzerine, Başbakan Sayın Recep  Tayyip Erdoğan, 
İçişleri Beşir Atalay ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü Hasan İpek yönünden 
2009/6598 soruşturma numaralı dosya üzerinden 27/04/2009 tarihinde Ankara CBS ye 
yetkisizlik kararı verildiği,  İlker Başbuğ yönünden 27/04/2009 tarihinde  Genelkurmay 
Başkanlığı Adli Müşavirliğine müzekkere ile ihbarda bulunulduğu,

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından  Fetö/Pdy silahlı terör örgütüyle ilgili 
bir çok bilgi ve belgenin elde edildiği, ana dosya niteliğindeki 2018/8457 soruşturma nolu 
dosya kapsamında daha önce belirtildiği üzere dikkat çekici sayıda isimli/isimsiz ihbar 
mektubu ve dilekçesinin olduğu gönderen kişilerin Fetö/Pdy bağlantısı araştırıldığı, bu 
bağlamda; Mehmet Yaşar Durukan'ın uyap  üzerinden taraf olduğu dosyaların 
incelenmesinde  şüphelinin İstanbul CUmhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/170110 soruşturma 
numaralı dosyasında Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütü üyeliği suçlarından şüpheli sıfatıyla kayıtlı olduğu, getirtilerek incelenen 
dosyada; şüphelinin Fetö/Pdy iltisakı nedeniyle çalıştığı Basın İlan Kurumunun Tekirdağ 
Şube Müdürlüğü nezdindeki görevinden ihraç edildiği, kurumun  suç ihbarında bulunmasıyla, 
 soruşturmanın başladığının anlaşıldığı,

Şüphelinin bylock kullanıcısı olmadığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve 
hesap hareketliliğinin olduğu, fetö/pdy silahlı terör örgütüne müzahir yayınlara aboneliğinin 
tespit edilemediği, açık kaynaklarda sosyal medya hesabının bulunamadığı, örgüte müzahir 
dernek, sendika, otel konaklama, yurtdışı, milli eğitim kaydının olmadığı, tepe yönetimle 
irtibatının BULUNDUĞU, aleyhe ifade ve teşhisin olmadığı, şüphelinin fetö/pdy bağlantısı 
nedeniyle KHK kapsamında kapatılan FEZA GAZETECİLİK (ZAMAN GAZETESİ) VE 
CİHAN HABER AJANSI çalışanlarından olduğu, Örgütlü suçlar bilgi bankasından yapılan 
araştırmada; Kayseri Erciyes Üniversitesinde örgütün adına faaliyet gösteren Şakir BATMAZ 
ile para havalesinin olduğunun tespit edildiği, 

Şüpheliye ait 532... 54 numaralı GSM hattının HTS analizinde hakkında fetö/pdy 
silahlı terör örgütü suçundan soruşturma/kovuşturma bulunan aralarında Mehmet 
BARANSU, Mehmet Rasim KUSEYRİ, Yunanistan imamı Recep UZUNALLI gibi 
isimlerinde bulunduğu yünonbeş kişi ile iletişim kaydının bulunduğu, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 2014/37666 soruşturma numaralı dosyasında bulunan 72 şahsa ait 336 GSM 
numarasının 01/01/2006 – 01/01/2016 tarihleri arasındaki HTS kayıtları dikkate alınarak 
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yapılan sorgulamada fetö/pdy silahlı terör örgütünün tepe yöneticilerinden Hamdullah 
Bayram ÖZTÜRK ile 532 ... 54 numaralı hattıyla 10/12/2007 ve 24/01/2008 tarihlerinde iki 
kez, tepe yöneticilerden Abdullah AYMAZ’la 17/07/2009 tarihinde bir kez iletişim kaydının 
bulunduğu,

Şüphelinin uzun süre Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün yayın organı niteliğindeki 
Cihan Haber Ajansı, Zaman, Gazetesi, Aksiyon Dergisi gibi kurumlarında çalıştığı, Örgüt 
mensuplarıyla para alış verişinin bulunduğu, tepe yönetimle ve diğer örgüt mensuplarıyla çok 
sayıda görüşmelerinin olduğu dikkate alındığında Fetö/pdy silahlı terör örgütüylr mensubiyet 
düzeyinde irtibatının bulunduğunun değerlendirildiği,

Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan savunmasında:  "Ben üzerime 
atılı suçlamayı ve etkin pişmanlık hükümlerini anladım. Herhangi bir suç işlediğimi 
düşünmüyorum ancak benim için uygun olursa faydalanmak isterim. 

1973 yılın İskenderun doğumluuym. İskenderun Ticaret Lisesinden mezun oludm. 
Daha sonra Kırşehir MYO okudum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden 
mezun oldum. 2003 yılından önce mezun olduğumu hatırlıyorum. Öğrenim hayatım boyunca 
örgütle bağlantılı herhgangi bir ev yada yurtta kalmadım. Devlet yurdu çıkmayınca otelde 
konakladım. Bir müddette KYK yurdunda kaldım ve bir sürede arkadaşlarımla özel evde 
kaldık. Mezun olduktan sonra gazetecilik yapmaya başladım. 1992-1993 yılında çalışmaya 
başladım. 1993 yılında Cihan Haber Ajansı İskenderun Temsilciliğinde muhabir olarak 
çalıştım. Yaklaşık 1 yıl kadar burada çalıştım. daha sonra aynı ajansın İstanbul ofisine 
geçtim. Burada 7-8 yıl kadar çalıştım. Bu ajans Zaman Gazetesinin ajansıydı. Zaman 
Gazetesinden sonra Aksiyon dergisinde çalıştım. Bu grup içerisinde 2007 yılına kadar 
çalıştım. Daha sonra işten atıldım. Ben İskenderun'da yerel gazetelerde çalışmıştım. Bu 
sebeple bana teklif geldi ve bu şekilde Cihan Haber Ajansında çalışmaya başladım. Herhangi 
bir kimsenin yönlendirmesi yada referansı olmadı. Kız arkadaşım olduğu için ve ajans içinde 
bu tür şeylere müsade edilmediği için işten atıldım. 2009 yılında Star Gazetesinde çalıştım ve 
istifa ederek Tempo Dergisinde çalıştım. Daha sonra 2010 yılında Habertürk gazetesinde 
çalıştım kadrom onaylanmadı. Ben 2010 yılı Mart ayında Basın İlan Kurumunda işe girdim 
ve 15 TEmmuz 2016 tarihinden sonra KHK haricinde gerekçe gösterilmeksizin işten atıldım. 
İşe iade davası açtım ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hakkımdaki soruşturma 
nedeniyle davam reddedildiği için bekletici mesele yapıldı. 

Ben Cihan Haber Ajansı ve ona bağlı gruplarda aykırı bir kişilik olduğum için sadece 
haber yaptım. Beni kendi iç meselelerine dahil etmediler. Ben örgütün sohbetine katılmadım.  
Örgütle ilgili herhangi bir dernek üyeliğim yoktur. Bank Asyada hesabım maaş hesabım 
mevcuttur. Örgüt talimatı ile herhangi bir hesap artırımı yapmadım. Bylock v.b kripto 
yazışma programları kullanmadım. Himmet burs adı altında bağışta bulunmadım zaten 
düşük maaş aldığım için böyle bir şey söz konusu olamaz. Gazete dergi aboneliğim yoktur. 

532 ... 54 ve birde benim üzerime kayıtlı uzun süredir kullanmadığım 532 ... 46 
numaralı telefon kurumun bana tahsis ettiği numaradır. Bu numarayı sonradan kendi 
üzerime aldım. Bu numarayı 2010 yılından 15 Temmuz 2016 tarihi sonrası (içten çıkarılana 
kadar) kadar kullandım. 538... 80 ve 538 ... 99 numaralı telefon hatlarını kullanmadım. 

Hamdullah Bayram Öztürk Zaman Gazetesinin yöneticisiydi. Aynı gazetede muhabir 
olduğum için görüştüm. Abdullah Aymaz Zaman Gazetesinde Genel Müdürdü kendisiyle 
görüştüğümü hatırlamıyorum. Recep Uzunallı yanılmıyorsam Cihan Haber Ajansında Genel 
Müdürlük yapmıştı. Bu telefon görüşmeleri işle ilgili olabilir haricinde görüşmedim. Mehmet 
Baransu eskiden Aksiyon Dergisinde çalışıyordu. Kendisimi beni aradı tam hatırlamıyorum 
ancak bu tür isimlerle çok görüşmemeye çalıştım. Mehmet Rasim Kuseyri yurtdışında devlet 
adına bir takım davaların vekilliğini üstlenmişti. Kazandığı davalarla ilgili haber yaptırmak 
istiyordu. Ayrıca kardeşi Cem Kuseyri vasıtası ile bir medya tanıtım işi vardı onunla ilgili 
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görüştüm. Şakir Batmaz Erciyes Üniversitesinde öğretim üyesi idi. "Su" konusu ile ilgili 
sempozyum düzenlenecekti bu sebeple medya tanıtım işi nedeniyle irtibatımız olmuştu. 

30/03/2009 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza göndermiş olduğu dilekçesi 
okundu soruldu: O tarihte ben Tempo dergisinde çalışıyorum veya ayrılmıştım diye 
hatırlıyorum. Olay tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterine bir türlü ulaşılamıyordu. 
Arama kurtarmada ihmal olduğunu düşündüm. Belki üst yönetimden alt  yönetime baskı 
yapılarak arama kurtarma çalışmaları hızlandırılabilir diye düşündüm. Kendiliğimden, 
kimsenin yönlendirmesi olmadan böyle bir suç duyurusunda bulunmuştum. Hatta 
Yazıcıoğlu'nun avukatları beni aradı. Sadece benim şikayet dilekçem olduğunu söyleyerek 
bana teşekkür ettiler. Kimin aradığını şuanda hatırlayamıyorum. 

 FETÖ/PDY üyesi değilim, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest 
bırakılmayı talep ediyorum" şeklinde beyanda bulunduğu,

Şüpheli'nin soruşturma dosyasında hiçbir sıfatı olmadığı, vefat edenlerle herhangi 
bir yakınlığı olmadığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Genel Başkan olduğu Büyük Birlik Partisinde 
üye yada sorumlu düzeyde görevli olmamasına rağmen şikayet dilekçesi gönderdiği, 
dilekçede somut olayın özelliği, basında çıkan haberler ve adı geçenlerin bulundukları 
görevleri dikkate alındığında dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay , Kayseri Valisi Mevlüt 
Bilici, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü Hasan İpek, İl Jandarma Alay Komutanı 
Albay Sezai Akgün, Med- Air Esas Hava Taşımacılık Turz. Tic. AŞ yetkilileri  hakkındaki 
şikayetin makul karşılanması Anayasal şikayet hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 
nitekim basında çıkan doğru yada yanlış haberleri izleyenlerin zihninde suç işlendiği 
izleniminin oluşmasının mümkün olduğu ancak dosya içerisindeki bilgi belgelerden o dönem 
Başbakan olan Recep Tayyip ERDOĞAN ve Genelkurmay başkanı olan İlker BAŞBUĞ 
bakımından aynı değerlendirmenin; şüphelinin alınan ifadesinde Muhsin YAZICIOĞLU ve 
beraberindekilerin bulunması için dilekçeyi verdiğinini savunduğu, dilekçe tarihi olan 
30/03/2009 tarihi itibariyle gazeteci merhum İsmail GÜNEŞ dahil helikopterde bulunanların 
tamamına ulaşıldığı, dolayısıyla şüphelinin savunmasının doğrulanamadığı,  şüphelinin 
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün üst yönetimiyle irtibatı ve soruşturma dosyasındaki bilgi ve 
belgeler göz önüne alındığında; Fetö/pdy silahlı terör örgütünün amacı ve yararı 
doğrultusunda soruşturmaya eylemin Altmışıncı (60.) Hükümeti temsil eden Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u hedef alıp soruşturmayla 
ilişkilendirerek dosyaya müdahalede ve yönlendirme niteliğinde olduğunun düşünüldüğü, 
şüphelinin bu şekilde, silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğine dair yeterli şüpheye 
delalet eden somut delilin bulunduğu anlaşılmıştır. 

  ŞÜPHELİ
15-)EMRULLAH ÖNALAN
Fetö/pdy silahlı terör örgütüne müzahir Rota Haber isimli internet sitesinin 

10/11/2013 tarihli haberinde: Emrullah Önalan'ın örgüte müzahir Cihan Haber Ajansına bir 
takım beyanatlarda bulunduğu, izlediği bir görüntü ile ilgili olarak "izlediğim görüntüde 
Muhsin Yazıcıoğlu dizlerinin üzerinde sırtı dönük, ellerini açmış dua eder şekildeydi" 
ifadelerini kullandığı, haber içeriğinde görüntünün 15 saniyelik bir bölümünü izlediğini, 
haber kaynağının kendisine görüntüdeki kişilerin özel kuvvetler ve NATO kaynaklı olduğunu 
söylediğini beyan ettiği, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek soruşturma konusu 
olayla ilgili 13/06/2012 ve 24/05/2013 tarihlerinde tanıklık yaptığı, olayla ilgili bir takım 
bilgiler verdiği, 

 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tanık sıfatıyla alınan 13/06/2012 
tarihli ifadesinde; Ali Lapanta'nın arama çalışmalarıyla ilgili "daha ne yapacağım, yapılması 
gereken herşeyi yaptım, casa uçağı uçuruyorum" dediğini, stratejik düşünce enstitüsünde 
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bulunan arkadaşı Ahmet Ünal'ın (Fetö/Pdy yayın organı zaman gazetesinde sorumlu/çalışan 
olduğu anlaşılmıştır) helikopter düşmeden önceki bir tarihte kendisine Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun başına kötü şeyler gelebileceğini ima ettiğini, Yazıcıoğlu'nun yakınındaki 
bazı eski devlet görevlilerinin "Ergenekon terör örgütü" içerisinde faaliyetleri olduğunu, bu 
nedenle risk taşıdığını söylediğini, kendi birikimleri doğrultusunda helikopter düştükten 
sonra bir yerel gazetede hazırlanmış kadere helikopter yolculuğu başlığı ile yazı 
yayınladığını, daha önce İstanbul'da Ahmet Akbak isimli bir devlet görevlisi ile tanıştığını, 
bir kafede kendisine fotoğraf gösterdiğini, fotoğrafta düşen helikopterin başında kar maskeli 
3 kişinin görüldüğü, helikopterin yanında karlar arasında cesetler görüldüğünü, fotoğrafı 
gösteren kişinin bahsetttiği köşe yazısını okuduğu için "biz ne halt ettik bende bu işin 
içindeyim" şeklinde bir şeyler söylediğini, kendisini Ahmet Akbak'la Adli Hortooğlu isimli 
bir arkadaşının buluşturduğunu, Yazıcıoğlu'nu Silivri'de bulunan Ergenekon tutukluları ile 
İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'a af çıkarmak isteye kişilerin hedef gösterdiğini beyan 
ettiği, 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca 24/05/2013 tarihinde tekrar alınan 
tanık ifadesinde; 2013 yılı Nisan ayı sonunda Adil Hortooğlu isimli arkadaşının 
Beylikdüzü'nde araçla seyehat ederken elektronik bir cihazdan görüntü izlettiğini, görüntüde 
Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter enkazının olduğu Genel Başkanın yandan elleri dua eder 
şekilde kaldırılmış vaziyette diz üstü vaziyette olduğunu, çekimin rahmetli genel başkanın 
arkasından yapıldığını, üç kişinin üzerine doğru yürüdüğünü, fotoğrafın biraz flu olduğunu, 
bunun havanın sisli olmasından kaynakladığını, görüntüyü arkadaşından yetkili kişiler 
aracılığıyla alınmasını gerektiğini düşündüğünden almadığını, arkadaşı ile irtibata geçip ve 
Avukatlara da bildirerek görüntüyü temin etmeye çalışacağını beyan ettiği, 

Adil Hortooğlu'na ait Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/3875 
talimat numaralı 09/10/2013 tarihinde alınan şüpheli ifadesinde; Emrullah Önalan'la 
Erzurum BBP Merkez İlçe Başkanı olduğu dönemden tanıştığını, iddia ettiği gibi Emrullah 
ÖNALAN'a herhangi bir şekilde görüntü izletmediğini, polis muhabirliği yapan Ahmet 
Akpak isimli kişinin kendisini ziyarete geldiğini, şeker ve böbrek yetmezliği hastalıklarından 
dolayı bu kişi için yurtdışından ilaç getirttiğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasından 
sonraki görüntülerin özel birimlerin elinde olduğunu, bu görüntülerde Yazıcıoğlu'nun dua 
eder şekilde dizlerinin üzerinde olduğu bir görüntünün bulunduğunu Ahmet Akpak'ın 
söylediğini, görüntüyü göster dediğinde ise görüntünün kendisinde olmadığını söylediğini, 
Ahmet Akpak'la aralarında geçen bu konuşmayı Emrullah Önalan'a aktardığını, Ahmet 
Akpak'ın hastalıkları nedeniyle vefat ettiğini, kendisinin de herhangi bir görüntü izleyip 
görmediğini, Emrullah Önalan'a herhangi bir cihazdan görüntü gösterdiği yada izlettiği 
iddiasının yalan olduğunu, Emrullah Önalan'ın BBP de MKYK üyeliğine kadar yükseldiğini, 
daha sonra buradan ayrılarak AKP den milletvekili adayı olmak istediğini, aday 
gösterilmeyince tekrar BBP ye dönmek için bu şekilde gündeme gelmek ve sansasyon 
yaratmak amacıyla beyanda bulunmuş olabileceğini belirttiği,

Şüpheli Emrullah Önalan'ın iddia ettiği görüntünün polis muhabirliği yapan 
Ahmet Akpak'ta olduğu, bu kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle görüntünün halen oğlu 
olan ve 06/01/2014 tarihinde kavga sonucu öldürülen Alper Akpak'ta olabileceğinin 
belirtilmesi üzerine adresinde arama talep edildiği, ancak İstanbul ili Beyoğlu ilçesi 
Kasımpaşa Fırını Sk. No17 sayılı adresinde metruk ve kullanılmayan bir bina olduğu, 
bahçelievler ilçesi Siyavus Paşa Mh. Gül Hatmi sk. Topsakal Apt 36/14 sayılı adreste yapılan 
aramada elde edilen dijitallerin kopyalarının seagate marka 6vphklp8 seri numaralı 1 TB 
HDD'nin alındığının bildirildiği, 

Alper Akbak'a ait Seagate marka 6VPHKLF8 seri numaralı 1 TB kapasiteli HDD 
içerisindeki WD marka WX90A79T7821 seri numaralı 160 GB kapasiteli HDD imajın 
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incelenmiş olduğu, 29/01/2014 tarihli inceleme raporunda; WD marka WX90A79T7821 seri 
numaralı 160 GB kapasiteli HDD imajında  disk üzerinde kullanıcının internet üzerinden 
yapmış olduğu işlem (facebook, skype, messenger, hotmail, yahoo, mynet, gmail, twitter v.b) 
anlık ileti yazışmaların, yazılı belge olabilecek dökümanlar, video ve resim dosyalarının 
incelendiği, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun olay yerinde ölmeden önce ellerini kaldırır şekilde dua 
eder pozisyonda iken üzerine 3 asker görünümlü kişilerin gittiği" ŞEKLİNDE BİR VERİYE 
RASTLANMADIĞI, disk içerisinde silinmiş alanlardan elde edilen verilerin incelenmesinde 
Muhsin Yazıcıoğlu'na ait 1 adet fotoğraf, 2 adet düşen helikoptere ait enkazın görüntüsü, 1 
adet Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter içerisinde çekilmiş fotoğrafının üzerine "ölümünün 4. 
yıl dönümünde şok iddia" yazılı görüntünün olduğu ve genel nitelikli haberlerin olduğu, 
facebook chat başlığı altında 1789 adet mesajlaşmanın olduğu, tamamının incelenmesinde 
soruşturma konusu olayla ilgili herhangi bir yazışmanın olmadığının görüldüğü,

Şüpheli Emrullah Önalan'ın bahsettiği konu ile ilgili Okan Köksal, Hüseyin Berçin 
ve Emrullah Önalan'ın arasında geçen telefon görüşmelerinde bu hususun konuşulduğu, 
şüphelinin tanık sıfatıyla alınan beyanından sonra bir kısım müştekiler vekili Av. M Selami 
Ekici'ye ait 24/05/2013 tarihli dilekçede; Emrullah Önalan'ın Muhsin Başkanın öldürülme 
görüntüsünün Silivri dosyalarında olduğunu, hatta Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmeden 
önce Allaha yakarır bir şekilde dua ettiğini ve yanına maskeli bazı kişilerin yaklaştığını ve 
görüntünün kesildiğini ve görüntüleri izleten kişinin İstanbul'da olduğunu bu kişinin iletişim 
bilgilerinin kendisinde olduğunu, buna dair kendisine e-mail gönderildiğini, bu sebeple 
Ergenekon 1,2, Balyoz, Oraj Eylem Planı, Sarıkız, Ayışığı, Kozmik oda, Askeri Casusluk, 
KCK, 28 Şubat, 12 Eylül vs. dosyalarındaki Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili bilgi ve belgelerin 
dosyaya celbinin talep edildiği, ayrıca görüntülerle ilgili Alper Akpak, Adil Hortoğlu ve 
Feridun isimli kişiye ilişkin ayrıntılı araştırma yapılması talep edildiği, 

Şüphelinin fetö/pdy silahlı terör örgütü mensupları ve örgüte müzahir bir takım 
basın yayın kuruluşları ile aynı amaca matuf beyanlarda bulunması üzerine fetö/pdy silahlı 
terör örgütü ile bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı, yapılan araştırmada; 17-25 Aralık 
sonrasında Bank Asya'da bakiye artırımı yapmadığı, örgüt irtibatlı Milli Eğitim, Dernek, 
Sendika ve SGK kaydının bulunamadığı, bylock kullanıcısı olmadığı, örgüt mensuplarıyla 
birlikte yurtdışı çıkış kaydı olmadığı, Zaman, Sızıntı v.b dökümanlara abonelik kaydının 
tespit edilemediği, aleyhinde beyan ve teşhisin olmadığı, kendisinin kullanımında bulunan 
twitter hesabından yapılan açık kaynak araştırmasında 6 Ocak 2015 tarihinde örgüte müzahir 
Rota Haber'e ait link atarak "Muhsin Başkanı ölüme götüren konuşma - 2" şeklinde 2 ayrı 
paylaşımda bulunduğu, 2 Mart 2014 tarihinde "FGulencomtr İYİ MUHTEREM HOCAM 
"bir ülkede küçük insanlara büyük gölgeler oluşturuluyorsa orada güneş batıyor demektir" 
muhsin başkanın.!.?" şeklinde, 26/02/2014 tarihinde: "@fuatavni Muhsin BAŞKAN 
olayının devamını ve belgelerini bekliyoruz" şeklinde, 21 Ocak 2014 tarihinde "ABD de 
Hoca Efendi başına Allah muhafaza ölüm vakası gelse bunun müsebbibi iktidar 
gösterilse ülkenin hali ne olur hiç düşünen oldu mu?" şeklinde, 7 Ocak 2014 
tarihinde"Muhsin Başkanın izlediğim görüntülerinin kaynağı Ahmet Apak'ın Alper 
mirasçısının ölümü ile bir kapı daha kapandı  ama cihan.com.tr"  şeklinde, 6 Aralık 
2012 tarihinde "@fgulencom medeniyet üretmeyen özgürlük ve zenginliğin garabet 
oluşturduğu ülke olmaktan kurtarmak yolunda sizlere ihtiyacımız var.!" şeklinde, 31 
Ocak 2013 tarihinde "@imc_televizyonu yahu silivri - imarlı hattında eş güdüm affı ile 
apo siyasete dönsün diye Muhsin Yazıcıoğlu öldürülmedi mi...?" şeklinde, 27 Kasım 
2012 tarihinde "@zamancomtr büyüme ve zenginliğin aynı paralelde bir medeniyet 
inşası getirmesi dileğimle ZAMANI KUTLUYORUM" şeklinde twitter paylaşımlarının 
olduğu, 

Şüphelinin kullanımında bulunan 532 ... 83 numaralı GSM hattı ile ilgili olarak 
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haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma 
bulunan şahıslardan 58 kişi ile iletişim kaydının bulunduğu, mütevelli üyesi ve SAHADER 
Küresel Doktorlar Derneği üyesi bulunan Rafet Arslanoğlu ile 25/05/2013 ve 12/12/2013 
tarihlerinde 9 kez iletişim kaydının olduğu,

UYAP üzerinden yapılan araştırmada Rafet Arslanoğlu'nun Kahramanmaraş 2. 
Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/254 E sayılı dosyasına kayden fetö/pdy silahlı terör örgütüne 
üye olma suçundan yargılanarak mahkumiyetine hükmedildiği, henüz Yargıtay kanun yolu 
incelemesinde olduğu, Rafet Arslanoğlu ile ilgili olarak etkin pişmanlık kapsamında ifade 
veren Özcan Öztürk'ün teşhisinde "Rafet Arslanoğlu isimli şahıs Andırın ilçesinde görev 
yaparken Mustafa Çolak ile yanıma geldiğinde Rafet Arslanoğlu'nun resmi herhangi bir 
görevi yoktu. Benimle tanıştırılmak için getirilmişti. Rafet Arslanoğlu esnaf grubunda 
sohbetlere katılıyordu. Ayrıca mütevelli idi. Ayrıca benden sonra SAHADER dernek 
başkanlığını yaptı. Cemaat bu şahsın Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacanağı olmasından dolayı 
vitrin olarak kullandı. Rafet Arslanoğlu isimli şahsı sürekli yanlarında gezdiriyorlardı. 
Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacanağı olmasından dolayı tüm işlerinin çözüleceğini 
düşünüyorlardı. Aslında cemaati en çok eleştiren kişiydi" şeklinde beyanda bulunduğunun 
anlaşıldığı,

Emrullah Önalan'ın tanık ifadesinde bahsettiği olayları Adil Hortooğlu'nun 
doğrulamadığı, şüphelinin şahsi ikbal ve sansasyon oluşturmak için bu şekilde ifade 
verdiğine dair beyanda bulunduğu ayrıca ikamet ve dijital aramada bahsi geçen görüntülerin 
bulunamadığı, Fetö/pdy silahlı terör örgütü elebaşını öven ve örgütün bu dosyaya münhasır 
olarak fuat avni isimli twetter  hesabından yaptığı örgüt tezlerini (VI. bölümde ayrıntıları 
yazılı) paylaşması üzerine tanık sıfatının  şüpheliye çevrildiği, 

Şüpheli Emrullah Önalan'ın alınan savunmasında:  "Ben üzerime atılı suçlamayı 
anladım. Ben halen Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak görev yapmaktayım. Rahmetli 
Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazada vefatına dair Kahramanmaraş'ta ifade verdiğimi hatırlıyorum. 
Bu hususta Av. Selami Ekici'nin yönlendirmesiyle ifade vermiştim. Ben Ahmet Akpak isimli 
kişide ve ondanda oğlu Alper Akpak'a geçen bir görüntü izledim, tanıklığım bununla ilgilidir. 
Adil Hortooğlu'ndan herhangi bir görüntü izlemedim, bana bir görüntü izletmedi. Adil 
Hortooğlu sadece Yazıcıoğlu olayı ile ilgili bir görüntüden bahsetti. Benim Alper Akpak'tan 
izlediğim görüntüde karlı bir zemin üzerinde parkeli 3 kişi helikopter enkazına doğru 
ilerliyordu. Arkadan 4. Bir kişi görüntüyü çekiyordu. Muhsin Yazıcıoğlu dizüstü ancak 
doğrulmuş bir vaziyette görüntüde görülüyordu. Görüntü genel olarak net değildi. İfademde 
bahsettiğim Ahmet Ünal isimli kişi Zaman Gazetesinde çalışıyordu. Bana "Muhsin Başkanın 
başına bir iş gelebilir, uyar" dedi. Ahmet Ünal Ergenekonla ilgili bir şey söylememişti. Adil 
Hortooğlu bana görüntüden bahsetti ancak görüntü izlettirmedi.  

Adil Hortooğlu'na ait 09/10/2013 tarihli ifade tutanağı okundu soruldu: Ben Adil 
beyin bu ifadeyi ne şekilde verdiğini bilmiyorum. İfadesini kabul etmiyorum. 

Öldürülen Alper Akpak'a ait dijital materyalinde bahsettiği görüntülerin olmadığı 
anlatıldı, soruldu: bu kişiye ait dijital materyallerin tamamına ulaşılmadığı için görüntüler 
çıkmamış olabilir.

Ben ifadelerimi herhangi bir kimsenin yönlendirmesiyle vermedim. Ahmet Akpak'ta 
olduğu söylenen ve Alper Akpak'tan gördüğüm görüntülerden sonra olayın suikast olduğunu 
düşünmeye başladım ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili kendimce araştırma 
yapıp tanık olarak da beyanda bulundum, bu işin peşini bırakmadım.

Benim fetö/pdy ile bir irtibatım yoktur. Kendi yazdığım bazı köşe yazılarında da yanlış 
yolda olduklarını, bu ülkeye ihanet ettiklerini, zarar verdiklerini yazmıştım. 

Şüpheliye Twitter isimli sosyal medya hesabındaki yapmış olduğu  paylaşımlar okundu 
soruldu: O tarihte bir çok siyasi, devletin üst kademesindeki kişiler Fetullah Gülen'e 
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Muhterem Hoca Efendi şeklinde hitap ediyorlardı. Fuat Avni ile ilgili mesaj ise Fuat Avni 
bazı olayları deşifre ediyordu. Ancak sonrasında devletle sorunlu olduğu anlaşıldı. Bu 
anlaşıldıktan sonra bende bu kişiyi takip etmedim. 

532 ... .. 83 numaralı hattı yaklaşık 30 yıldır kullanıyorum. Üzerime atılı suçlamayı 
kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" şeklinde beyanda bulunduğu, 

Şüpheli Emrullah Önalan'ın görmediği ve izlemediği halde Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
helikopter düştükten sonra enkaz alanında sağlıklı biçimde oturup dua ettiği, sonrasında bir 
kısım kişilerin Muhsin Yazıcıoğlu'nu öldürdüğüne dair görüntü olduğunu tanıklık yapmak 
suretiyle fetö/pdy silahlı terör örgütüne müzahir bir takım yayın kanallarında haber yaptırarak 
hem soruşturma dosyasına hem kamuoyuna yanıltıcı bilgiler aktardığı, görüntünün 
kendisinde olduğu iddia edilen Ahmet Akpak'ın ölümü nedeniyle oğlu Alper Akpak'ın evinde 
arama yapıldığı, dijital materyallerde yapılan arama ve inceleme sonucunda bahsi geçen 
herhangi bir video veya görüntünün bulunamadığı, bu durumda şüphelinin gerçeğe aykırı 
ifade verdiği hususunun ortaya çıktığı, ayrıca yukarıda tarif edilen görüntünün olduğu 
fotoğrafa baktığını söylediği Adil Hortooğlu'nun şüpheliyi yalanladığı, şüphelinin Büyük 
Birlik Partisi ve Ak Parti içerisinde bir yerlere gelebilmek adına sansasyon yaratmak ve 
gündeme gelmek amacıyla bu şekilde bir görüntüden bahsettiğini söylediği, dijital 
materyallerde yapılan inceleme, şüpheli savunması ve tüm dosya içeriğine göre Adil 
Hortooğlu'nun beyanının itibar edilebilir olduğu, şüphelinin şahsi çıkar amacıyla fetö/pdy 
silahlı terör örgütüyle aynı doğrultuda ve amaçla soruşturma dosyasını Ergenekon olarak 
bilinen dava ve soruşturmalarla irtibatlandırdığı, nitekim Av. Selami Ekici'nin talebi üzerine 
iddia edilen görüntülerin Ergenekon 1,2, Balyoz, Oraj Eylem Planı, Sarıkız, Ayışığı, Kozmik 
oda, Askeri Casusluk, KCK, 28 Şubat, 12 Eylül ve benzeri dosyalarda olabileceğinden 
bahisle söz konusu soruşturmalara ait iddianamelerin getirtildiği, yapılan incelemede Muhsin 
Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belge bulunamadığı, bu şekilde soruşturma 
dosyasını incelemenin ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasının zorlaştırıldığı,17/25 aralık 
tarihinden sonra ise fetö/pdy propogandası ve ideolojisini yayan fuat avni isimli twetter 
hesabından; "@fuatavni Muhsin BAŞKAN olayının devamını ve belgelerini bekliyoruz" 
şeklindeki paylaşımla  örgütün somut dosyadaki amacına ulaşması için yardımda bulunduğu, 
şüphelinin izlemediği ve görmediği halde Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğüne dair 
görüntülerin varlığından bahsederek gereksiz arama, el koyma, bilgisayar kütüklerinde arama 
gibi işlemlerle soruşturmada emek, mesai ve maddi kayba neden olarak soruşturmayı 
sulandırmış olduğu, aynı zamanda Adil Hortooğlu isimli kişinin şüpheli sıfatıyla 
soruşturmaya dahil edilmesine neden olarak iftira suçunu işlemiş olduğu, şüpheli hakkındaki 
fetö/pdy silahlı terör örgütü bağlantısı bakımından yapılan araştırmalar dikkate alındığında 
doğrudan örgütün hiyerarşik yapısında bulunmadığı ancak somut olayda iddianamede önceki 
bölümlerde yer verilen fetö/pdy silahlı terör örgütünün dosyayı yönlendirmeye dair bir takım 
çalışmalarına katkı sunduğu, bu anlamda @fuatavni isimli twitter hesabını yöneten kişilerin 
bu dosyaya yönelik ayrıntıları ilgili bölümde paylaşılan mesajlarına atıfta bulunduğu, örgütün 
yayın organları olan Zaman Gazetesi, Rota Haber ve bu gazetede olayla ilgili yazı yazanlarla 
aynı minvalde paylaşımlarda bulunduğu, gerek twitter hesabındaki yazışmaları gerekse dosya 
kapsamındaki tüm delillerden şüphelinin fetö/pdy silahlı terör örgütü Muhsin Yazıcıoğlu ve 
arkadaşlarının vefatına dair olayla ilgili başlatılan soruşturma dosyasına örgütün amaçları 
doğrultusundaki faaliyetine yardım etmiş olduğu, bu nedenle yalan tanıklık, silahlı terör 
örgütü adına suç işleme, İftira, suçu ve suçluyu övme suçların işlediğine dair yeterli şüpheye 
delalet eden somut delilin elde edildiği  anlaşılmıştır.

ŞÜPHELİ
16-)MUHARREM TUNÇ
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Şüphelinin 17/03/2014 tarihinde bulunduğu cezaevi aracılığı ile Malatya 
Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazdığı dilekçede; Emekli Subay olduğunu, Kaya 
İstektepe'nin 44 yıllık arkadaşı olduğunu, İstanbul TMK dan sorumlu Savcılık tarafından 
gönderilen memura gizli tanık olarak helikopterin nasıl bir suikast sonucu düşürüldüğünü 
anlattığını, ancak olayın peşine düşülmediğini, olayın nasıl bir suikast sonucu gerçekleştiğini, 
gizli tanık olarak anlatmak istediğini beyan ettiği, dilekçenin ulaştığı tarihte soruşturma 
dosyasını Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olduğu, şüphelinin gizli 
tanıklık talebi uygun görülmeyerek tanık sıfatıyla ifadesinin alınması için talimat yazıldığı, 

Muharrem TUNÇ'un talimat üzerine alınan 27/03/2014 tarihli tanık ifadesinde 
özetle: Pilot Kaya İstektepe'nin arkadaşı olduğunu, helikopterin düşmesinden yaklaşık 15 gün 
önce İstanbul iline Kaya İstektepe ile sohbet ettiğini, Kaya İstektepe'nin kendisine 
korktuğunu söylediğini ,bunun nedeni olarak da "Ergenekon örgütü" üyelerinin Ankara 
Elmadağ ilçesi yakınlarındaki konteynerlerin içerisine yaklaşık 20 Milyar Avro para ile 4 ton 
silahı toprağa gömdüklerini öğrendiğini, bu işi yapan ekibin başında Silivri'de tutuklu emekli 
Subay İlyas Kayalı'nın bulunduğunu, durumu Teoman Koman paşaya bildirdiğini, Teoman 
Koman'ın kendisini fırçaladığını, Kaya İstektepe'nin korkusundan başka yere 
başvuramadığını, ancak Muhsin Yazıcıoğlu'na söylediğini, helikopterin düştüğü gün Kaya 
İstektepe'nin miting alanında kendisini aradığını, iyi hissetmediğini, istifra ettiğini, 
fenalaştığını söylediğini, kendisininde bu durumu Muhsin Yazıcıoğlu'na iletmesi ve 
helikopteri kullanmaması gerektiğini söylediğini, bir kaç saat sonra helikopterin düştüğünü 
öğrendiğini beyan ettiği, 

Mustafa Kaya İstektepe'nin kullanımında bulunan telefonun aldırılan hts 
kayıtlarının incelenmesinde Muharrem TUNÇ tarafından arandığına dair kayıt tespit 
edilememesi ve olay tarihinden yaklaşık beş yıl geçtikten sonra beyanda bulunması nedeniyle 
şüphelinin yalan tanıklık yaptığının anlaşıldığı tanık sıfatının şüpheliye çevrildiği,

Şüpheli hakkında UYAP üzerinden yapılan incelemede kamu kurum ve 
kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin 
araç olarak kullanılması suretiyle DOLANDIRICILIK ve resmi belgede SAHTECİLİK 
suçlarından sabıka kaydının olduğu, sabıkaya esas teşkil eden Kadıköy 3. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 06/10/2011 tarih ve 2011/89-254 E-K sayılı ilamında özetle; K.B nin yanına 
istihbaratçı Albay olarak tanıttığı ve Albay kıyafetiyle katılanlarla buluşturduğu, Emekli 
Subay Muharrem Tunç'u da alarak yurtdışından bir takım bitkiler getirteceğini, bununla ilgili 
ihalelerin olduğunu, bu ihalelerden katılanları faydalandırabileceğini, askeri tesislerde ve 
kurumlarda Milli Savunma Bakanlığında tanıdıklarının olduğunu belirterek ihale 
kazandıracakları vaadiyle menfaat temin edip katılanları dolandırdığının kabul edildiği, 5237 
sayılı TCK'nın 158/1-d-l maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak 
kullanmak suretiyle dolandırmak suretiyle netice itibariyle 2 yıl 6 ay hapis ve 1258 gün adli 
para cezası ile cezalandırıldığı, ayrıca 5237 sayılı TCK nın 264/1 maddesi gereğince bir rütbe 
veya kamu görevinin veya mesleğin resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını 
yanıltacak şekilde giymek suçunda netice itibariyle 6 ay 20 gün hapis cezası ile 
cezalandırıldığı ve söz konusu ilamın kesinleştiği, şüphelinin savunması alındığı tarih 
itibariyle ilamın infazının devam etmekte olduğu, 

Şüphelinin bylock kullanıcısı olmadığı, Bank Asya'da 17-25 Aralık sonrasında 
hesap artırımının olmadığı, fetö/pdy silahlı terör örgütüne müzahir yayınlara aboneliğinin 
tespit edilemediği, açık kaynaklarda sosyal medya hesabının bulunamadığı, örgüte müzahir 
dernek, sendika, otel konaklama, yurtdışı, milli eğitim, SGK kaydı ile tepe yönetimle 
irtibatının bulunmadığı, aleyhe ifade ve teşhisin olmadığının tespit edildiği,

Şüphelinin kullanımında bulunan 544.... 45 numaralı GSM hattı ile ilgili olarak 
haklarında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından soruşturma/kovuşturma 



  

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  I+qrouG - 6l0TlvI - WIPsyDY - oDSLXE=  ile erişebilirsiniz.

bulunan şahıslardan beş kişi ile iletişim kaydının bulunduğu,  
Şüphelinin alınan savunmasında: "Ben üzerime atılı suçlamayı ve etkin pişmanlık 

hükümlerini anladım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum.
1974 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldum. Sırasıyla Antalya, Kırklarerli, 

KKTC, Manisa, Ardahan, Tekirdağ'da görev yaptım ve 1986 yılında emekli oldum. Kıdemli 
Yüzbaşı iken malulen emekli oldum. Şuanda herhangi bir iş yapmıyorum. Emekli olduktan 
sonra bir müddet pazarlama işinde çalışıp bıraktım. 

SORULDU: Ben meshane kanseriyim, tedavi gördüğüm için hangi telefon 
numarlarını kullandığımı tam olarak hatırlamıyorum.

Arif Erbaş isimli bir kişi beni fetö/pdy isimli örgüt sohbetlerine çağırmıştı ancak ben 
katılmadım. 5-6 yıl süre ile benimle bu şekilde uğraştılar. Örgütle ilgili herhangi bir dernek 
üyeliğim veya çalışma kaydım yoktur. Bank Asyada hesabım yoktur. Bylock v.b kripto 
yazışma programları kullanmadım. Himmet burs adı altında bağışta bulunmadım. Gazete 
dergi aboneliğim yoktur. Mustafa Tunç benim amcamdır. Kendisi vefat etti. Ailemizden 
örgütle ilgili herhangi bir soruşturma geçiren kimse yoktur.

Mustafa Kaya İstektepe ile Harp Okulundan birlikte mezun olduk. Devre 
arkadaşımdır bu sebeple kendisini tanıyorum. Kaya İstektepe ile ben Beylikdüzü'nde 
otururken evlerimiz yakın olduğumuz  için devamlı görüşürdük.

Sabıka kaydı okundu soruldu: birlikte çalıştığım arkadaşlarım beni bir suça 
bulaştırmışlardı. Yargılandım ve hapis yattım. Şuanda onun denetimli serbestliğini yerine 
getiriyorum. 

17/03/2014 tarihli dilekçesi okundu soruldu: ben olayı en başından anlatmak 
istiyorum. 2007-2008 yıllarında Mustafa Kaya İstektepe yanıma gelerek bana bir takım 
olaylardan bahsetti. Bir dozer operatörünün Elmadağ'da çok sayıda silah ve parayı 
konteynere gömdüklerini bu işi yapanların bir kısım subaylar olduğunu söyledi ve tehdit 
edildiğini söyledi. 

Soruldu: Mustafaa Kaya İstektepe bana Ergenekon şeklinde bir şey söylemedi. 
Devamla; Mustafa Kaya İstektepe bu hususları bana anlattıktan sonraki bir tarihte 

Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu helikopterle miting çalışmalarına katılmıştı. 
Miting alanından kendisi beni arayarak istifra ettiğini, zehirlendiğini söyledi. Bende 
kendisine uçma dedim. Kendisi de bana bir şey olursa konuş dedi. Bundan maksat bana 
anlattığı hususları ifade vererek ilgili makamlara bildirmekti. Ben o tarihte hangi 
telefonumdan arandım hatırlamıyorum ancak ben hazır kart kullanıyordum. Kullandığım 
numarayı hatırlamıyorum. 

Soruldu: Güvenlik amacıyla daimi hat kullanmamıştım. Bu sebeple hazır kart 
kullanıyordum. Ben kendisiyle görüştüğümü hatırlıyorum. Mustafa Kaya İstektepe ile 
sağlığımdayken yüz yüze görüşüyorduk ancak telefonla görüşmüyorduk. Arada bir telefonla 
da görüşüyorduk. 

Şüpheliye bu olayı kazadan neden yaklaşık 5 yıl geçtikten sonra anlattığı hususu 
soruldu: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ancak ben cezaevine girince haksızlığa uğradığımı 
düşündüm. İçinde bulunduğum psikolojik durumun etkisiyle ifade verdim. Beni herhangi bir 
kimse yönlendirmedi, yönlendiremezde.

Ben ifademi TMK dan sorumlu savcıya vermiştim. FETÖ/PDY üyesi değilim, üzerime 
atılı suçlamayı kabul etmiyorum, yalan tanıklık yapmadım, serbest bırakılmayı talep 
ediyorum" şeklinde beyanda bulunduğu,  

Helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin kullanımında olduğu anlaşılan Elçin 
İstektepe'ye ait 506 .... 91 GSM numaralı hattın 25/03/2009 tarihinde herhangi bir görüşme 
kaydının bulunmadığı, Mustafa Kaya İstektepe'ye ait 532 231 54 30 numaralı GSM hattın 
25/03/2009 tarihinde görüşme kayıtlarının olduğu ancak şüpheliyle yapılan herhangi bir 
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görüşme kaydının olmadığı, bu durumda şüphelinin gizli tanıklık adı altında yalan beyanda 
bulunmak amacıyla girişimde bulunduğu, soruşturma dosyasının Malatya Özel Yetkili 
Cumhuriyet Başsavcılığından Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelmesi ile şüphelinin bu 
girişiminin akim kaldığı, bunun üzerine alınan tanık beyanında kurgu mahiyetinde ifade 
vererek olayın Ergenekon tarafından gerçekleştirilmiş suikast olduğu yönünde ifade verdiği, 
şüphelinin alınan savunmasında örgüt tarafından sohbetlere çağrıldığına dair beyanı ve hts 
kaydı dikkate alındığında doğrudan Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün hiyerarşisinde olduğuna 
dair delil olmasa da fetö/pdy silahlı terör örgütü ile aynı doğrultuda ve aynı amaca matuf 
olarak soruşturma dosyasını Ergenekon soruşturmalarıyla irtibatlandırarak yönlendirme ve 
müdahalede bulunduğu, bu şekilde  gerek Fetö/Pdy silahlı terö örgütüne yardım suçunu, 
gerekse yalan tanıklık suçunu işlediğine dair yeterli şüpheye delalet eden somut delile 
ulaşıldığı anlaşılmıştır.

ŞÜPHELİ
17-)ERKİN ÇÖZELİ
Bir kısım müştekiler vekili Av. Kemal Yavuz tarafından Erkin Çözeli isimli 

kişinin soruşturma konusu olayla ilgili beyanda bulunduğu, bu beyanın dosya arasına 
alınması talebi üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı 2014/248 talimat numaralı 
dosyasından 09/05/2014 tarihinde müşteki sıfatıyla alınan ifadesinin getirtildiği, ifade 
içeriğinde; MİT personeli Bülent Özkömürcü ile 2007 yılında tanıştığını, 2010 yılında bu 
kişinin kendisini Cem Uzan'la tanıştırdığını, Fetullah Gülen'in Bülent isimli şahısla çok 
samimi olduğunu, Cem Uzan'ın da Fetullah Gülen grubundan olduğunu, helikopterin roketle 
vurulma görüntüsü olan bir kasetten bahsederek başka bilgilerde verebileceğini ifade ettiği, 

Şüphelinin 20/05/2014 tarihinde tanık sıfatıyla alınan ifadesinde MİT görevlisi 
olduğunu öğrendiği kod adı  Ali Şahin lakabı İhtiyar olan Bülent Özkömürcü isimli şahısla 
tanıştığını, kendisinin Kadirli'de ki Jandarma istihbarat birimlerine yaptığı yardımlardan 
dolayı Bülent'le aralarında güven ilişkisinin doğduğunu, hatta kendisini bir şirkete ortak 
olarak yerleştirdiğini, tarihi eser çıkarmak üzere Bülent ve Bayram'la Göksun'da arama 
yapmaya başladıklarını, bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı İsrail'li hristiyan Papazı Andon'la 
buluştuğunu 23 veya 24 Şubat 2009 tarihinde Göksun'a gittiklerini, yanlarında kendi arkadaşı 
Züfer Zorlu ile Andon'un arkadaşı olan 4-5 kişinin olduğunu, tarihi eser bulamayınca 2 araçla 
birlikte Kadirli'ye doğru dönüşe geçtiklerini, Göksun Çamurlu mevkiinde mola verdiklerini, 
mola esnasında papazın sırt çantasındaki eşyaları karıştırırken bir kamera gördüğünü, tarihi 
eser görüntüleri olduğunu düşünerek rızası dahilinde kameraya baktığını, daha sonra yanında 
bir mikro kaset gördüğünü, papazdan habersiz kaseti izlediğini, bej rengi bir helikopterin sisli 
ve yağışsız havada çekim açısına göre karşıdan geldiğini, sağ taraftaki tepeden 50-60 metre 
kadar mesafeden Bülent Özkömürcü'nün roket tarzı bir silahla ateş ettiğini, roketin 
helikopterin kuyruk kısmına çarptığını, helikopterin 5-6 tur kendi etrafında dönüp yere 
düştüğünü, Bülent ve yanındakilerin ellerindeki filelerle helikopterin yanına koştuklarını, 
Bülent'in elinde bir şırınga olduğunu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ elini kaldırıp kalın ve 
boğuk sesle "böylemi olacaktı" gibi sözlerle seslendiğini, Bülent Özkömürcü'nün elindeki 
şırıngayı Yazıcıoğlu'nun boyun kısmına zerk ettiğini, yaralılardan bir tanesinin aşağı doğru 
indiğini, bir şahsın kumaş pantolonlu bir yaralının boynunu bükerek kırdığını gördüğünü, 
kasedi papaz görmeden aldığını, bir kaç gün süre içerisinde Papaz Andon'dan aldığı kaseti 
getirerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edebileceğini beyan ettiği,

Erkin Çözeli'nin tanık sıfatıyla verdiği ifadede helikopterin silahlı bir cisim 
tarafından düşürüldüğüne dair anlattığı olayın 23-24 Şubat tarihinde gerçekleştiğini, bir 
kişinin boynunda kırık olduğunu belirttiği ancak helikopterin 25 Mart 2009 tarihinde 
düştüğü, müteveffalar Muhsin Yazıcıoğlu,  İsmail Güneş, Mustafa Kaya İstektepe, Yüksel 
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Yancı, Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya'ya ait otopsi raporlarının incelenmesinde boyunda 
herhangi bir kırık tarif edilmediği dikkate alınınca tanığın yalan beyanda bulunduğunun 
değerlendirildiği, bunun üzerine tanık sıfatının şüpheli sıfatına çevrildiği, 

Şüphelinin bylock kullanıcısı olmadığı, Bank Asya'da 17-25 Aralık sürecinden 
sonra hesap artırımın olmadığı, fetö/pdy silahlı terör örgütüne müzahir yayınlara aboneliğinin 
tespit edilemediği, açık kaynaklarda sosyal medya hesabının bulunamadığı, örgüte müzahir 
dernek, sendika, otel konaklama, yurtdışı, milli eğitim, SGK kaydı ile tepe yönetimle 
irtibatının bulunmadığı, aleyhe ifade ve teşhisin olmadığı, 

UYAP üzerinden incelenen adli sicil kaydında hakaret, tehdit, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye kullanılması 
suçlarından kaydının bulunduğu, hakaret, ateş etmek suretiyle genel güvenliğin kasten 
tehlikeye sokulması, dolandırıcılık, mühür bozma suçlarından arşiv kaydının olduğu, tehdit, 
hakaret, izinsiz define araştırma suçlarından devam eden soruşturma ve kovuşturmalarının 
bulunduğu,  

Şüphelinin 17/03/2020 tarihinde alınan savunmasında: "Ben kaçak kazı suçundan 
Osmaniye ili Kadirli ilçesi Yoğunoluk köyünde yakalanmıştım. O tarihten sonra bana 
Elazığ'dan Kemal olarak ismini bildiğim fetö üyeliğinden cezaevinde olan bir kişi bende 
görüntü olup olmadığını sordular ve beni telefonla Mustafa Destici ile görüştürdüler. 
Sonrasında birlikte Osmaniye Ülkü ocakları veya Alperen Ocaklarına gittik. Orada aynı 
konu üzerinde tekrar görüştük. 545 ... 57 nolu telefonun bana ait olup olmadığını sordular. 
Sonra bana olay günü ne işimin olduğunu sordular. Ben bunun üzerine 20/05/2014 tarihinde 
tanık olarak verdiğim ifadedeki olayları anlattım. Saat 10.30 gibi Alperen Ocaklarına bir 
takım rütbeli askerler geldi. Olayla ilgili  sorular sordular sonra beni tekrar Kadirli'ye 
bıraktılar. Aradan bir kaç gün sonra Kahramanmaraş'tan Kemal Yavuz aradı. Bana bende 
görüntü olup olmadığını sordu. Bende bu görüntüyü bana ilk ulaşan Kemal isimli kişiye 
verdim. Ayrıca beni Av. Kemal Yavuz görüşmeye çağırdı. Kendi bürosuna gittim burada bana 
bu konuda ciddi olup olmadığımı sordu. Bende ciddi olduğumu söyledim hatta beni kameraya 
aldılar. Bu arada büroya gittiğimde benim Kemal olarak bahsettiğim kişiye verdiğim ve 
Bülent Özkömürcü'ye ait bilgi ve belgelerin fotokopileri duruyordu. Ayrıca helikopterin 
havadaki görüntüsü ve aynı zamanda yerdeki 4-5 kişinin görüntüsü vardı ben bunlardan 
videonun Kemal Yavuz'da olduğunu anladım. Beni bir gün misafir ettikten sonra Maraş 
Adliyesine götürdüler. Bende tanık olarak orada ifade verdim. Bana 3-4 tane isim sordular 
bende tanımadığımı söyledim. 

ŞÜPHELİYE OLAYLA İLGİLİ DOĞRUDAN BİLGİSİ OLUP OLMADIĞI SORULDU: 
Ben olay gününden bir önce Göksun'da bulunan Meryeçin Yaylası'na geldim, burası alevilere 
ait köydür. 

OLAY GÜNÜ SORULDU: Olay günü 13-14 Şubat gibiydi. Bir gün sonra bizi kazı var 
diye Zufer Zorlu, Andırın ilçesinden muhasebeci olarak bildiğim bir kişi, cami hocası, Orman 
İşletmeden emekli bir kişi vardı. Biz Meryeçin'e kazıya giderken Zufer'e bir telefon geldi. 
Başka bir kişide ekranlı görüntülü dedektör olduğunu söylediler ve biz hep birlikte 
bilmediğimiz bir yaylaya gittik. Orada bir evde 14:00 - 14:30 gibi bir evde misafir olarak 
oturduk. Daha sonra Zufer Zorlu'yu arayan kişi bu evde buluştular ve bu kişi çadır, tulum, 
giysi gibi bir takım eşyalar getirdi. Daha sonra hep birlikte bilmediğim bir yerde yamaç bir 
araziye gittik bende Zufer'e buraya neden geldik burada kazı olmaz dedim. Hava soğuktu çok 
az kar vardı. Benim daha önceki ifademde Andon isimli bahsettiğim kişide ordaydı ve o 
çantasından bir telefon çıkarttı. Bu arada karşı tarafta dumanı tüten bir ev vardı. Helikopteri 
ilk defa gördüğümde yaklaşık 200 metre kadar mesafe vardı. Sağ tarafımızdan helikoptere 
doğru roket benzeri bir ışık geçti. Sonra helikopter etrafında döndü ve tepenin yamacına 
düştü. Bu arada helikopterle benim aramda 80 metre kadar mesafe vardı. Helikopterdekilerin 
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hepsi sağ idi. Zufer Zorlu helikopterin yanına gitti bizede geride kalmamızı söyledi. 545 ....57 
telefon numarası telefonun çektiği bir yere giderek 156 Jandarmayı aradım. Malatya 
Jandarma çıktı, sonra Elazığ Jandarma çıktı, daha sonra 112 yi aradım, helikopterin 
düştüğünü söyledim. Onlarda bana yerini sordu. Helikopterin yerini bilemediğimi söyledim. 
Bir kaç dakika sonra tepeden bazı kişiler aşağı doğru indi. Bir iki dakika sonra tekrar 156 yı 
aradım.  545 ... 57 numaralı hat benim adıma kayıtlıdır. Bu arada papaz Andon kamera 
çekimine devam ediyordu. Ayrıca Jandarma Komutanlığından telefona bakan rütbeli kişi 
bana zırt pırt arama dedi bende küfrettim.  

RÜTBELİ OLDUĞUNU NEREDEN ANLADIĞI SORULDU: Jandarmayı aramıştım, 
telefona bakıyordu.

Bu arada helikopter kuyruk kısmından ayrılmıştı ancak fazla dağılmamıştı. Bizde 
Zufer ve diğerleriyle Meryeçine döndük. Daha sonra Osmaniye'ye dönüşte Jandarma bizi 
aldı. Bir Transporterdan atılan kamerayı aldık. Bu transporter Jandarmadaki evrakta vardır. 
Kadirli merkez Jandarma Karakolu Osman Başçavuş'a olayı anlattım. Bu arada Papaz 
Andon kaçmıştı. Oradaki Osman Başçavuş bu olay cinayet üstünüze kalır. Siz en iyisi kazı 
yapmaya gidiyoruz diyin, olayı anlatmayın dedi. Bizde Jandarmadaki ifademizde bu olaydan 
bahsetmedik. Kadirli'de ki Savcılığa gittiğimizde ise Savcıya burada kazı yok cinayet var 
dedim. O da delilin varmı diye sordu. Bu arada Katibi de dışarıya çıkartmıştı. Bende bir 
kamera kaydı olduğunu söyledim. Bu kamera kaydının kazı yapılan yerde olduğunu söyledim. 
Servet isimli Jandarma Karakol Komutanı ve Osman Başşçavuş ile birlikte kazının yapıldığı 
yere gittik. Bu arada komutanın üslubu değişince bende bilerek kameranın yerini 
göstermedim. Daha sonra Karakol Komutanlığına döndük. Kadirli'de ki Savcı Karakola 
gelmişti ne oldu diye sorunca bende bulamadığımız söyledim. Daha sonra mahkemeye sevk 
etmediler ve Kadirli'de ki çarşıya resmi Jandarma aracıyla bıraktılar. 2 saat sonra aynı 2 
saat sonra aynı yerden kırmızı yol olarak bilinen bu yerden bilgileri aldım. Kadirli'de 
Adliyenin karşısında bulunan Foto Konar isimli iş yerinden bu görüntüleri 3 - 4 tane 
çoğalttım. CD de ve Flashta ayrı ayrı vardı. İfademin başında Kemal olarak bahsettiğim 
kişiye Mustafa Destici'de araya girince bir kopya verdim. Ayrıca Av. Kemal Yavuz'un 
bürosunda da aynı görüntüleri hep birlikte izledik. Bu arada bir yandan görüntüyü izleyip bir 
yandan beni kameraya çekiyorlardı. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacanağı olan Beyin 
Cerrahı olarak bildiğim kişide benden bu görüntüyü istedi, bende kendisine verdim.

KAZA KIRIM RAPORU OKUNDU SORULDU: Ben böyle bir şey olduğunu iddia 
ediyorum. Ayrıca ben ifade verdikten sonra Adana İnsan Hakları Derneği Başkanı Osman 
Kara önceki ifademin düzmece olduğunu söylemem yönünde baskı yaptılar, hatta evim 
kurşunlandı.  

Ben beni yakalayan Jandarma Personeline suç atmıyorum. 533 ... 01 numaralı telefon 
hattı bana aittir. Olay tarihinde hem 533 ... 01 hemde 545 .... 57 numaralı telefonlar yanımda 
mevcuttu. Ben yalan ifade vermedim. Ayrıca Kemal Yavuz'da görüntü var, ondan 
alabilirsiniz. Benim sadece böbrek rahatsızlığım vardır. Akıl sağlığım yerindedir. Atılı 
suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulunduğu,

Şüphelinin savunmalarında öne sürdüğü soruşturma ve kovuşturma konusu yapılan 
olayla ilgili UYAP üzerinden yapılan araştırmada; Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığının 
2010/488 soruşturma numaralı dosyası üzerinden Kadirli 1. Asliye Ceza Mahkemesine dava 
açıldığı, davanın mahkemenin 2016/53 E sırasına kayden yürütülüp sonuçlandırıldığı, 
neticede şüpheliye izinsiz olarak define araştırma suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası 
verildiği, ilamın Yargıtay 12. Ceza Dairesince onandığı, halen infaz aşamasında olduğunun 
anlaşıldığı, belirtilen kovuşturma dosyasının getirtilerek incelendiği, şüphelinin o tarihte 
Jandarma Karakol Komutanlığına vermiş olduğu ifadesinde: "Ben imam olan ve ismini 
bilmediğim hoca olarak hitap ettiğim şahıs ile bundan 4 gün önce bir arkadaşlık ortamında 
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tanıştım. Aramızda geçen muhabbette bana tarihi eserler hakkında sorular sordu bu bölgede 
var mı biliyor musun diye sorular sordu. Bende kendisine benim bilmdiğim bir yer var ama 
ben bu işlerle uğraşmam dedim. Hoca bana bildiğim yeri kendisine göstermem konusunda 
ısrar etti ve bende kendisine yeri gösterebileceğimi söyledim. 15/02/2010(2009) günü saat 
16:00 sıralarında beni aradı ve bana benim olan Eğriçam Gazinosunda olup olmadığımı 
sordu ve bende kendisine gazinoda olduğumu söyledim. Sonrasında bana beni bekle ben 
geliyorum dedi. Daha sonra 18:30 sıralarında benim Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı mevkiinde 
bulunan Eğriçam Gazinosuna imam ve yanında bulunan tanımadığım 4 arkadaşı ile birlikte 
geldi. Bana geçenlerde bahsettiğin tarihi eser olan yeri gösterir misin diye sordu bende 
kendisine gösterebileceğimi söyledim. Sonrasında gazinoda biraz oyalandıktan sonra Tahta 
Köyü Taraklı mevkiinde bulunan Koltuktaşı olarak bildiğim ere hoca ve yanında bulunan 
tanımadığım 4 arkadaşını götürdüm. Hoca ve ben benim kullandığım 34 BT 5359 plakalı 
aracım ile diğer tanımadığım 4 arkadaş ise kendilerine ait plakasını bilmediğim otomobil ile 
geldiler. Ben şahıslara bahsettiğim yeri gösterdim ve buraya kadar gelmişken bulunduğumuz 
yere yakın olan Maksutoluğu Yaylasında bulunan ağabeyimin evini de kontrol edeyim diyerek 
olay mahallinden ayrıldım. Hocada benimle gelmek istedi ve Kadirli ilçesi Maksutoluğu 
yaylasında bulunan ağabeyimin evine Hoca ile birlikte gittik. Ağabeyimin evini kontrol 
ettikten sonra Hocaya telefon geldi ve sonrasında Hoca birisini arayarak Asker devriyeye 
çıkmış kaybolun dedi. Sonrasında tekrar benim gazinoma gitmek üzere yola çıktık ve 
yoğunoluk J. Krk. Önünde Jandarma ekipleri bizi durdurdu ve aracımı aradı. Benim bu 
olayla ilgili başka bir bildiğim yoktur. Ben arabasında kazma kürek ve tabanca olduğunu da 
bilmiyordum. Ben bu olaydan dolayı kimseden  şikayetçi ve  davacı değilim" şeklinde beyanda 
bulunduğu, şüphelinin bu ifadesinde Yazıcıoğlu olayı ile ilgili herhangi bir husustan 
bahsedilmediği gibi izinsiz kazı ve define arama olayının 15/02/2009 tarihinde vuku bulduğu, 
yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde  bulunduğu helikopterin düşmesinden yaklaşık 1.5 ay 
önce meydana gelmiş olduğu, dosyanın yapılan incelemesinde 15/02/2009 günü Tahtaköyü 
Taraklı mevkiinde (Kadirli)  kaçak kazı yapılacağı ihbarının üzerine Yoğunoluk Jandarma 
Karakol Komutanlığı ekiplerinin belirtilen mevkide bulunan 34 BT 5359 ve 46 N 0909 
plakalı araçları durdurduğu, araçların içerisinde Mehmet Sağlam, Mustafa Keleş, Mahmut 
Rüzgar, Erol Kocabaş, Züfer Zorlu ve Erkin Çözeli'nin olduğu, ayrıca bir adet tüfek, bir adet 
glock marka tabanca ve bu silahlara ait fişeklerin ele geçirildiği ve adı geçenlerin 
savunmalarının alındığı, buna göre şüpheli Erkin Çözeli'nin Züfer Zorlu isimli cami imamına 
Maksutoğlu yaylası yolu üzerinde koltuk taşı olduğunu belirttiği, Züfer Zorlu'nun da bunu 
diğer şüphelilerden Mehmet Sağlam'a ilettiği, daha sonra bu yerde bulunan tarihi eser ve 
varsa hazinenin çıkarılabilmesi için Mehmet Sağlam Mustafa Keleş, Erol Kocabaş ve 
Mahmut Rüzgar'ın şüpheli Erkin Çözeli'ye ait Eğriçam yaylasında bulunan Eğriçam 
Gazinosuna gittikleri, daha sonra kazma kürek ve murçta alarak Tahtaköyü Taraklı mevkine 
ulaştıkları, burada Jandarmaya ait aracı görünce olay yerinden ayrılacakken Jandarma 
tarafından durdurularak yakalandıkları, adı geçenlerin şüpheli savunmalarının alındığı, Erkin 
Çözeli'nin birlikte define aramaya gittiği kişilere hazinenin bulunduğu yerin bilgisini bir 
papazdan aldığını söylediğini savunduğu, kovuşturma aşamasında bu kabul üzerine Mustafa 
Keleş, Mehmet Sağlam, Mahmut Rüzgar, Erol Kocabaş ve şüpheli Erkin Çözeli'ye 2863 
sayılı kanunun 74/1-son maddesi uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezası verdiği, Züfer Zorlu'nun 
ise 11/07/2014 tarihinde ölümü nedeniyle hakkındaki davanın düşürüldüğü, 

Şüphelinin bilfiil kullandığı 545 ....57 numaralı GSM hattına ait olay tarihini 
kapsayacak şekilde 23/03/2009 – 30/03/2009 tarihlerinde sinyal aldığı baz 
istasyonlarının getirtildiği, buna göre bu tarih aralığında bahse konu GSM hattının 
Kadirli ve Osmaniye illerinden sinyal aldığı, hiçbir şekilde Kahramanmaraş il Merkezi 
yada İlçelerinde sinyal almadığının tespit edildiği,
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Şüphelinin kullanımında bulunan 533... 01 numaralı GSM hattı üzerinden 
hakkında fetö/pdy silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma veya kovuşturma 
yürütülen 6  (altı) kişiyle iletişim kaydının olduğu, bunlar arasından mütevelli ve SAHADER 
Küresel Doktorlar Derneği üyesi olan Rafet Arslanoğlu ile 15/05/2014 - 22/05/2014 tarihleri 
arasında 5 (beş) kez iletişim kaydının olduğu,  

 Rafet Arslanoğlu ile ilgili olarak etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özcan 
Öztürk'ün teşhisinde; "Rafet Arslanoğlu isimli şahıs Andırın ilçesinde görev yaparken 
Mustafa Çolak ile yanıma geldiğinde Rafet Arslanoğlu'nun resmi herhangi bir görevi yoktu. 
Benimle tanıştırılmak için getirilmişti. Rafet Arslanoğlu esnaf grubunda sohbetlere 
katılıyordu. Ayrıca mütevelli idi. Ayrıca benden sonra SAHADER dernek başkanlığını yaptı. 
Cemaat bu şahsın Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacanağı olmasından dolayı vitrin olarak 
kullandı. Rafet Arslanoğlu isimli şahsı sürekli yanlarında gezdiriyorlardı. Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun bacanağı olmasından dolayı tüm işlerinin çözüleceğini düşünüyorlardı. 
Aslında cemaati en çok eleştiren kişiydi" Şeklinde beyanda bulunduğu. 

Şüphelinin tanık ifadesiyle diğer delillerin hiç bir şekilde uyuşmadığı, şüphelinin 
tanık ifadesinde papaz Andon isimli kişinin roketatar benzeri bir silahla ateş edip helikopteri 
kuyruk kısmından vurduğunu söylediği görülmüşse de, hava aracı kazası nihai raporunda: 
"kaza araştırma ve inceleme kurulu tarafından kaza mahallinde ve TC-HEK tescil işaretli Bell 
206-L4 tipindeki hava aracına ait enkaz üzerinde yapılan araştırma ve incelemelerde yangın 
emaresine rastlanmamıştır." şeklinde tespitin bulunduğu, şüphelinin tanık ifadesinde Cem 
uzan, Bülent Özkömürcü, Bayram isimli ve Papaz Andon isimli kişilerden bahsettiği, ancak 
Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan savunmasında bu kişilere hiç bir şekilde değinmediği, 
şüphelinin ifadesinde adı geçen Züfer Zorlu ile define aramaya gittiği hususunun doğru 
olduğu ancak bu olayın 15/02/2009 tarihinde gerçekleştiği, olayla ilgili adli tahkikat yapılıp 
dava açıldığı, yukarıda ayrıntılarıyla yer verilen (İzinsiz kazı ve Define araştırmaya dair) 
soruşturma ve kovuşturma safhasının hiç bir yerinde şüphelinin helikopterle ilgili olaydan 
bahsetmediği, zaten helikopterin 15/02/2009 tarihinde değil 25/03/2009 tarihinde düşmüş 
olduğu, keza şüphelinin Göksun'da bulunduğunu iddia etmesine rağmen 155i aradığı ancak 
Elazığ Jandarma Komutanlığı'nın çıktığı yönündeki savunmasının hayatın olağan akışına 
aykırı olduğu, kaldı ki aldırılan baz istasyonu raporunun şüphelinin yargılanıp ceza aldığı 
Kadirli 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/53 E sıralı dosyasındaki bilgileri doğruladığı, 
şüphelinin  kullanımındaki GSM hattının 23/03/2009 – 30/03/2009 tarihleri arasında hiç bir 
şekilde Kahramanmaraş İl ve İlçelerindeki baz istasyonlarından sinyal almadığı, Kadirli ve 
Osmaniye idare sınırlarındaki baz istasyonlarından sinyal almış olduğunun tespit edilmiş 
olduğu, şüphelinin fetö/pdy irtibatına dair yapılan araştırmada örgüt hiyerarşisine girdiğine 
dair bir delil bulunmadığı ancak ifade öncesi örgüt üyeleriyle yaptığı görüşmeler (ifadesinde 
fetöden cezaevinde olan Kemal isimli şahıs olarak bahsetmiştir) dikkate alındığında fetö/pdy 
silahlı terör örgütünün yönlendirmesi ve amacına hizmet edecek şekilde hayali bir takım 
kişiler üzerinden define arama olayı ile birlikte harmanlayarak kurgulama yaptığı, soruşturma 
dosyasını sulandırmaya çalıştığı, bu şekildeki eylemleri ile birden fazla kez yalan tanıklık, 
suç uydurma, fetö/pdy silahlı terör örgütü adına suç işleme suçlarını işlediğine dair yeterli 
şüphenin elde edildiği anlaşılmıştır.

XII. BÖLÜM
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
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Bilindiği üzere Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün milli ve manevi bir çok değeri 
istismar ederek yargı, emniyet ve TSK içerisinde yapılandığı, bu yapılanma sayesinde 17-25 
Aralık yargı darbe girişimi, Selam Tevhid gibi bir çok soruşturmada örgütün amaçları ve 
menfaati doğrultusunda yargının araç olarak kullanıldığı , kamuoyunun malumu olduğu üzere 
şahsi ve siyasi hayatı itibariyle mümtaz ve müstesna kişiliği ile partili olsun olmasın bir çok 
insanın sevgi ve saygısına mazhar olan Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu çizgisinin 
fetö/pdy tarafından fark edilmesi uzun sürmediği anlaşılmaktadır. Muhsin Yazıcıoğlu' ve 
beraberindekilerin vefatı üzerine başlatılan soruşturma dosyasında Fetö/Pdy silahlı terör 
örgütünün; amaçları ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz bir çok iş ve işlemler yapıldığı, bu 
manada ayrıntıları yukarıda yazılı olduğu üzere isimli isimsiz bir çok ihbar mektubuyla 
yüzün üzerinde kişinin iki yılı aşkın sürelerle telefonlarının dinlendiği ve soruşturmaya dahil 
edildikleri, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismiyle yan yana gelmesi dahi düşünülemeyecek; 
uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, sahtecilik v.b suçlardan sabıkalı, kriminal şahıslara Muhsin 
Yazıcıoğlu'nu hukukunu koruma görüntüsü altında yalan tanıklık yaptırıldığı, kurgu 
mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller ihdas edildiği, aynı 
zamanda vefat edenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği, örgütün genel olarak amacı, 
taktik ve stratejisi dikkate alındığında; bu şekilde olayın Ergenekon tarafından 
gerçekleştirilen suikast olduğu iddiasıyla TSK içerisindeki açılması muhtemel kadrolara 
örgüt mensuplarının yerleştirilmesinin planlandığının değerlendirildiği, 17-25 Aralık 
tarihinden sonra ise doğrudan Altmışıncı (60.) hükümeti temsil eden Başbakan Sayın Recep 
Tayyip  Erdoğan ve bazı üst düzey görevlilerin soruşturmayla  ilişkilendirilerek örgütün 
Emniyet, Yargı ve TSK içerisindeki gücü ile hükumetin görevini kısmen veya tamamen 
yapmasını engellemeye çalışıldığının düşünüldüğü, 3713 sayılı TMK'ya 21/02/2014 tarih ve 
6526 Sayılı Kanunu'nun 1. Maddesi ile eklenen geçici 14. Maddesinin 3. bendi ile yapılan 
değişiklikle özel yetkili mahkemeler kaldırılınca bu girişimin akim kaldığı anlaşılmıştır. 
Yukarıda ayrıntısıyla yer verildiği üzere etkin pişmanlıkta bulunan Özcan Öztürk'ün, Rafet 
Arslanoğlu'nu teşhis ederken ifade ettiği üzere fetö/pdy silahlı terör örgütü tarafından Muhsin 
Yazıcıoğlu'na yakın kişiler dolayısıyla temelde merhum Muhsin Yazıcıoğlu ismi  kullanılıp 
istismar edildiği anlaşılmakla iş bu iddianameyle örgüt üyeleri ya da örgüt adına istismar 
eylemine iştirak ederek soruşturmayı örgüt menfaatleri doğrultusunda yönlendiren 
şüphelilerin  suç oluşturan ve haklarında yürütülen / yürütülmüş  soruşturma ve kovuşturma 
dosyalarında değerlendirilip tartışılmayan eylemlerinin cezalandırılması amaçlanmıştır.

XIII
TALEP
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1-5271 sayılı CMK 175. Maddesi uyarınca İDDİANAMENİN KABULÜNE,
2-Şüpheli Dursun Özmen'in yukarıda anlatılan eyleminin aynı zamanda 

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/193 E sayılı dava dosyasında yargılama 
konusu olduğundan iddianamede anlatılan eyleminin örgütsel faaliyet ve silahlı terör örgütü 
üyeliği olarak tanımlanmış olması nedeniyle 5237 sayılı TCK 44. Maddede belirtilen fikri 
içtima kuralının uygulanma ihtimaline binaen iş bu dava ile birleştirilmesi gerektiği 
anlaşılmakla gereğinin TAKDİRİNE ,

3-Aydın Özsıcak, Nusret Memiş, Nedim Bakırhan, Cemal Şahin ,Davut Uçum, 
Ebubekir Semih Yüksekkaya ve Yusuf Yiğit'in yukarıda anlatılan eylemlerinin aynı zamanda 
 Göksun Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/414 E sayılı dava dosyasında yargılama konusu 
olduğundan iddianamede anlatılan eyleminin örgütsel faaliyet ve silahlı terör örgütü üyeliği 
olarak tanımlanmış olması nedeniyle 3713 sayılı TMK nın 4 ve 5. Maddelerinin uygulanma 
ihtimaline binaen iş bu dava ile  birleştirilmesi gerektiği  anlaşılmakla gereğinin 
TAKDİRİNE,

4-Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelilerin sevk maddeleri uyarınca AYRI 
AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

5-5237 sayılı TCK 53. Madde uyarınca haklarında mahkumiyet kararı verilmesi 
halinde güvenlik tedbirine örgüt üyeliğine örgüt üyeliği ve örgüt adına suç işleme suçlarına 
yönelik mahkumiyet hükümleri yönünden mükerrirlere özgü İNFAZ REJİMİNİN 
UYGULANMASINA,

6- FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Fuat Avni, Talebe-i 
ilahiyat, Asım Yıldırım ve Önder Aytaç isimli twitter kullanıcılarının hesap sahibi olarak 
tespit edilen Asım Yıldırım (TC:16127908228) ve Önder Aytaç (TC:50095764028) isimli 
kişiler ile Aydoğan Vatandaş, Emre Soncan isimli kişilerin soruşturma ve kovuşturma 
dosyalarına Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki yönlendirme ve müdahale faaliyetleri 
aracılığıyla "hükûmete karşı suç" suçunu işledikleri anlaşıldığından aleyhlerine delil olmak 
üzere iddianamenin bir suretinin soruşturma ve kovuşturma dosyalarına EKLENMEK 
ÜZERE GÖNDERİLMESİ,  

Kamu adına talep ve dava olunur.11/12/2020
  

    RAMAZAN KAPLAN              Osman GÖĞEBAKAN
 Cumhuriyet Savcısı 189990                                   Cumhuriyet Başsavcı Vekili

                        E-İMZALIDIR  E-İMZALIDIR.

Not: Abdullah Önder'in ifadesinde adı geçenlerle ilgili şüpheli oldukları 
soruşturma ve kovuşturma dosyalarında değerlendirilmek üzere gerekli işlem kısıtlama 
kararının kalkmasıyla yapılacaktır.

EKİ:
13 KLASÖR 

         2 ADET DOSYA 
         1 ADET KİTAPÇIK (Ulaştırma Bakanlığı Hava aracı kazası nihai raporu)


