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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
PKWKCK, DHKP-C, MLKP, FETÖ/PDY ve DAEş isimli örgütlerin, anayasal düzeni, devlet egemenliğini ve otoritesini
ele geçirmeyi hedefleyen, ülkemiz topraklarının bir kısmını cebir, şiddet yöntemleri kullanarak bölmeyi amaç edinen, her türlü
illegal yöntemi kullanan silahlı terör örgütleri oldukları bilinen bir olgu olup, bu hususta yerleşmiş mahkeme kararları olduğu
gibi Yargıtay ilamlarının da bulunduğu, bu sebeple de bu yapıların, silahlıterör örgütü olduklarına dair herhangi bir tereddütün
bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Ülkemizde yaklaşık 30 yıllık süreçte açıkça silahlı terör örgütü faaliyetlerinde bulunan PKK/KCK, DHKP-C ve MLKP
terör örgütlerinin faaliyetlerine aktif şekilde devam ettikleri hususu izahtan vareste olup, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ise 40
yılı aşan süredir değişik bir strateji izleyerek ülkemiz devlet yapılanmasında ve sosyal yaşamında örgütlenmiş olup, adeta
paralel bir devlet yapılanması vücuda getirerek devlet bürokrasisi İçerisinde etkin bir konuma geldiği, 2012 yılından itibaren
devlet egemenliğini ele geçirmek için açıktan eylem ve faaliyetlerde bulunmaya başladığı, örgütün kamuoyunda 17/25 Aralık
2013 süreci olarak adlandırılan dönemden sonra da açık bir şekilde devlet otoritesini ele geçirmek maksadıyla illegal
yöntemlerle faaliyetlerine devam ettiği ve nihayetinde de 15/07/2016 tarihindeözellikle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde
oluşturduğu yapılanmaya güvenerek darbe teşebbüsünde bulunduğu bilenen bir vakıadır.
17/25 Aralık 2013 tarihinden sonra devam eden süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düzenıne ve bölünmez
bütünlüğüne yönelik yasa dışı eylem ve faaliyetler ile saldırıların yukarıda ismi yazılı örgütler tarafındansistematik bir şekilde
arttırıldığı gibi daha öncesinde ülkemiz gündeminde yer almayan DAEŞ ismi ile bilinen dıni motifleri kullanan örgütlerin de
ülkemiz birlik ve bütünlüğüne, anayasal düzenıne yönelik saldırılara başladığı ve özellikle son bir yıllık süreç içerisinde tüm terör
örgütlerinin her biri ayrı ideoloji ve yapılanmada olmalarına rağmen adeta birbiriyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket
ederek terörıze faaliyetler içerisine gırdikleri, bu yöndeki faaliyetlerinin amacının ise her halükarda Türkiye Cumhuriyeti devletini
yıpratmak, yok etmek, zayıf düşürmek olduğunun açıkça anlaşılabildiği değerlendirilmiştir.
Bu bilgileri ışığında değerlendirildiğinde; yukarıda da izah edilmeye çalışıldığı üzere farklı ideoloji içerisinde hareket eden
terör örgütlerinin veya bu örgütlerin sempatizanı olan grupların, Türkiye Cumhuriyeti Devletinm anayasal düzeni ve bölünmez
bütünlüğü söz konusu olduğunda fıkır ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yek vücut şekilde davrandıkları, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinın anayasal kurumları ve bu kurumları temsil edenlerin yıpratılması noktasında amaçsal birliktelik içerisine
gırdikleri anlaşılmaktadır.
İzah edilen bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde; iş bu soruşturma evrakına konu olan olayda Türkiye Cumhuriyeti
Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 2016 yılı Eylül ayında kullanmakta olduğu mail adreslerinin
şifrelerinin, özellikle DHKP-C terör örgütü ile irtibatlı olan kendilerine REDHACK adını veren hackerler grubu tarafından ele
geçirildiği, elde edilen veriler ve bilgilerin manüpüle edilerek gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanını gerekse onun şahsında seçilmiş meşru hükümeti yıpratmak amaçlı yayınların yapıldığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının stratejik faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgilerin manüpüle edildiği ve bu suretle de milli
enerji politikasının başarısızlığa uğraması için olumsuz algı oluşturulduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşru hükümetinin
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının DAEŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğuna dair algı
oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.
Bu olayla ilgili olarak 20/12/2016 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne mail yoluyla yapılan ihbarda özetle; Türkiye
Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın mail hesabını REDHACK adı verilen Marksist Sol
görüşlü terör örgütleri ile irtibatı olan kişi ve kişilerin ele geçirdiği, yaklaşık 20GB büyüklüğündeki maillerin terör örgütleri ile
bağlantılı basın yayın organlarında yayınlanmaya başladığı, bu maillerin yayılması maksadıyla kendi aralarında 18-19 kişilik
terör
örgütlerine
müzahir gazetecilerden
oluşan sohbet grubu kurduklarını, ele geçirilen
maillerin
önceliklekizilhackerlary1997@gmail.com isimli mail adresine yüklendiği ve sohbet grubunda bu mail adresinin şifresınin
paylaşılması suretiyle servis edildiği, bu şekilde kurulan sohbet grubuna dahil olan twİtter kullanıcılarının ise @etkinhaberajans,
@nucegihan01 (Ömer ÇELİK-Dicle Haber Ajansı Müdürü), @metinyoksu (Metin Yoksu
Dicle Haber Ajansı Gazeteci), @mkanaat (Mahir Kanaat Birgün Gazetesinde Yöneticidir), @gazeteyolculuk, @tuncaogreten
(diken.com.tr Gazeteci) ve diğerleri olduğunu beyan ettiği,
Soruşturmaya konu olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ÇAKI mahlası verilen gizli tanığın alınan
beyanında ise; Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın mail hesabının hacklenmesi
olayının, T.C. Cumhurbaşkanı ve Hükümetinin DAEŞ isimli silahlı terör örgütü ile ilişkilendirilme ve bu şekilde kamuoyuna
lanse edilmesi projesi olduğunu, bahsi geçen maillerin hacklenmesınin kendisine Red Hack adı verilen hacker gurubu tarafından
gerçekleştirildiğini, hacklenen maillerin iki farklı mail hesabına yeniden yüklendiği, ardından bu mail hesaplarına ait şifrelerin
sol veya muhalif gazetecilerden oluşturulan twitter isimli platformda kurulan gruptaki kişilere dağıtıldığını, bu şekilde de Türkiye
Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ele geçirilen maillerinin kamuoyuna yansıtılarak algı
operasyonu yapılmak istenildiğini beyan ettiği hususları tespit edilmiştir.
Soruşturma dosyasına yansıyan bu iddialar ile ilgili olarak yapılan araştırmada ise;
Şüphelilerden Derya OKATANHakkında Yapılan Soruşturmada;
İhbar ve gizli tanık beyanında bahsi geçen @etkinhaberajans adlı hesabın 200457602 ID numarasıyla ETHA isimli Twitter
hesabına çıktığı, bu hesaba ait profil künyesinde adı geçen http://www.etha.com.tr web adresinin yayında olduğu ve "Etkin Haber
Ajansı” logosuyla yayın yaptığı görülmüştür. Etkin Haber Ajansı adlı şirketin sorumlu müdürünün ise Derya OKATAN isimli
şüpheli olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli hakkında yapılan arama-elkoyma işleminde ele geçirilen SAMSUNG marka sabit disk imajı üzerinde yapılan
incelemede; şüphelinin http://etha.com.tr isimli internet sitesine admin kullanıcı olarak giriş yaptığı tespit edilmiş, şüpheli Derya
OKATAN isimli şahsın http://etha.com.tr isimli internet sitesinin yöneticisi olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli Derya OKATAN'ın

hakkında yapılan sosyal medya araştırmasında ise şahsın sorumlu müdürlüğünü yaptığı Etkin Haber Ajansı'nın sosyal paylaşım
sitesi Twitter'da kullanmış olduğu @etkinhaberajans isımli hesapta; MLKP silahlı terör örgütünün propagandası niteliğinde
paylaşımlarının olduğu, bu kapsamda MLKP silahlı terör örgütünün Rakka'nın özgürleşmesıni sağlayıp halkın umudu olduğunu
belirttiği, 22/12/2016 tarihinde MLKP terör örgütü üyesi olup Gaziosmanpaşa ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri
ile silahlı çatışmada ölen teröristler Yeliz Erbay ve Şirin Öter'in güya meşru ve yasal bir mücadele yapıp kahraman olduklarına
dair algı oluşturabilmek maksadıyla "BERÇEM VE EKİN MÜCADELE KARARLILIĞIMIZDIR” şeklinde paylaşımda
bulunduğu, yine "KÜRDİSTAN DÖNEMİN İHTİYACI SÖMÜRGECİLER KARŞISINDA ULUSAL KONGRE İLE
ÇIKMAK”şeklinde, altında MLKP amblemi bulunan paylaşımda bulunduğu, 12/02/2016 tarihli paylaşımında daCizrede güvenlik
güçlerimiz tarafından yapılan operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirilen teröristlerin sanki masum kişiler olduklarına dair algı
oluşturmaya yönelik "İLK BODRUMDAKİ YARALILARIN HEPSİ İNFAZ EDİLDİ' şeklinde paylaşımda
bulunduğu,yinebirbirıne yakın görüş ve ideoljide olan MLKP ve YDG-H yapılanmasını övücü nitelikte "GAZİDE YüRüYüşE
POLİS SALDIRDI SALDIRIYA MLKP VE YDGH MİLİSLERİ KARŞILIK VERDİ” şeklinde paylaşımlarının bulunduğu tespit
edilmiştir.
Yine şüpheliden ele geçirilen dijital materyalde yapılan incelemede soruşturmaya konu olan olayla ilgili olarak REDHACK
isimli hacker grubu ve maillerin hacklanmesi olayı ile ilgili olarak yapılan habere ilişkin word dosyasının ele geçirildiği tespit
edilmiştir.
Şüphelilerden Eray SARGIN Hakkında Yapılan Soruşturmada;
İhbar metninde bahsi geçen @gazeteyolculuk adlı hesabın 2569721730 ID numarasıyla Yolculuk Gazetesi isimli Twitter
hesabına çıktığı, hesabın profil bilgilerinde geçen www.gazeteyolculuk.com URL adresli web sitesınin yer aldığı,yapılan
araştırmada "YOLCULUK GAZETESİ” adlı mecmuanın "ADALI YAYINLARI KÜLTÜREL FAALİYET MATBAA
REKLAM VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.” altında faaliyet gösteren bir mecmua olduğu, mecmuanın
sorumlu yazı işleri müdürünün Eray SARGIN olduğu hususları tespit edilmiştir.
Şüpheliden ele geçirilen dijital materyallerin yapılan incelemesinde ise twitter adlı internet sitesındeki Eray SARGIN isimli
şahsın yöneticisi olduğu "HaziranAvcilar” adlı grupta Berat'ın kutusu' açıldı başlıklı haberin paylaşıldığı, yine şüphelinin üyesi
olduğu 'HaziranlstanbulPropaganda ” isimli Whatsapp grubunda; soruşturmaya konu olay ile maillerin hacklenmesi olayı ile ilgili
olarak görüşmelerin yer aldığı tespit edilmiştir.
Şüphelinın sorumlu müdürlük görevini yaptığı GAZETE YOLCULUKadlı hesabın yapılan incelenmesinde; Türkiye
Cumhuriyeti hükümetinin DAEŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu algısını oluşturmak amacıyla”HATIRLIYORUZ ış1DE
SINIRLARI BÖYLE AÇMIŞLAR TIRLAR DOLUSU SİLAHI BÖYLE YOLLAMIŞLAR” şeklinde paylaşımda bulunduğu,
yine 18/10/2016 tarihli paylaşımda "KARAYILANDAN KAYYUMLARIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA..
GERİLLA

AFFETMEYECEK” şeklinde paylaşımda bulunduğu, 12/02/2016 tarihli paylaşımında ise Cizre'de güvenlik güçlerimizce
yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist cesetlermin fotoğraflarını yayınlayarak”CİZREDE KATLİAM YüzüN
ÜZERİNDE CENAZE ÇIKARILDI” şeklinde terör örgütüne yapılan operasyonun hukuka aykırı olduğuna ilişkin algı
oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu, yıne soruşturmaya başlangıç gerekçesi olan olay ile ilgili olarak "BERAT
ALBAYRAK'IN MAİLLERİNDEN AKP VE ışiD ARASINDAKİ PETROL TİCARETİ ÇIKTI.” başlıklı haberi paylaştığı, bu
şekilde de iddianamemizin önceki kısımlarında da bahsedildiği üzere ihbara konu edilen fiilleri ve terör örgütü propagandası
yapma fiillerini işlediği,
Her ne kadar şüpheli alınan savunmasında bahsi geçen twitter hesabının aidiyetini kabul etmemiş ise de, şüphelinin bu
yöndeki savunması yukarıda yapılan araştırmalar çerçevesinde değerlendirildiğinde, kendisini atılı suçtan kurtarmaya yönelik
soyut beyanlar olarak değerlendirilmiştir.
Şüphelilerden Mahir KANAAT Hakkında Yapılan Soruşturmada;
İhbar metninde bahsi geçen @mkanaat adlı hesabın 459071271 ID numarasıyla Mahir Kanaat isımli Twitter hesabına
çıktığı, yapılan araştırmada, bahsi geçen profili kullanan şahsın Mahir KANAAT olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheliden yapılan arama sonucu ele geçirilen SAMSUNG marka cep telefonu imajı üzerinde yapılan ıncelemede; anında
mesajlar ve e-postalar bölümünde yukarıda bahsi geçen ihbarda adı geçen iki farklı kişi ile doğrudan iletişim kayıtlarının mevcut
olduğu tespit edilmiştir.
Yine şüpheli Mahir KANAAT isimli şahıstan ele geçirilen cep telefonun imajı üzerinde yapılan İncelemede; Mahir
KANAAT 'ın sahibi olduğu @mkanaat adlı Twitter hesabının "Takip Edilen” ve "Takipçi” tabloları üzerınde; ihbara konu olan
Red Hack adı verilen hacker grubunun çeşitli profil sayfalarının karşılıklı şekilde takip edildiğinin ve bu suretle de ihbara konu
olan maillerın hacklenmesi olayını gerçekleştiren hacker grubu ile şüphelilerin doğrudan iletişim halinde olduğu tespit edilmiştir.
Yine şüphelinin kişi listesinde yapılan incelemede de ihbara konu olan diğer şahısların kişi listesinde kayıtlı oldukları tespit
edilmiştir.
Şüpheli Mahir KANAAT isimli şahıstan ele geçirilen cep telefonunun imajı üzerinde yapılan incelemede de FETÖ/PDY
silahlı terör örgütünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrolarında görev yapmakta iken, seçilmiş meşru hükümeti, hukuki
soruşturma görünümü altında devirme amaçlı icra edilen 17/25 Aralık 2013 tarihli operasyonlara ilişkin kolluk fezleke
örneklerinin ele geçirildiği, bu kapsamda 17 Aralık operasyonuna ilişkin fezlekenin 09/09/2013 tarihinden 22/09/2013 tarihine
kadar geçen süreçte 80 saatlik çalışma süresınde oluşturulduğu, orjinal olan bu fezlekenin internet ortamda bulunmasının mümkün
olmadığı ancak ve ancak FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet birimlerindekiüyelerininden ele geçirilebilmesinin mümkün
olduğu, keza FETÖ/ PDY yapılanmasının 25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmeyi düşündüğü operasyona dair fezleke ömeğinin
de şüphelinin bilgisayarında ele geçirildiği, dosyanın öz niteliğine bakıldığında 25 Aralık 2013 tarihinde yapılması düşünülen
operasyon fezlekesinin oluşturulma tarihinin 17/12/2013 olduğu, önceki paragrafta da belirtildiği üzere bu orijinal fezlekenin

örneği olan bu dosyanın ancak FETÖ/PDY mensuplarından elde edilmesinın mümkün olduğu, bu suretle de şüphelinin cep
telefonunda, daha operasyonu dahi yapılmamış bir kısım kolluk evrakına dair fezlekelerin, operasyon tarihinden önce
oluşturulmuş hallerinin ele geçırilmesınin, şüphelinin adı geçen FETÖ PDY silahlı terör örgütüne üye olduğunun ve bu örgüt
adına bir kısım görevler yürüttüğüne daır delil olduğu değerlendirilmiştir.
Şüphelinin kullanmakta olduğu cep telefonlarında yapılan incelemede, hakkındaki sonışturma evrakı ile ilgili olarak tefrik
kararı verilen aynı olaydan hakkında sonışturma yürütülen İlker Deniz YÜCEL isimli şüpheli ile telefon iletişimlerinin olduğu
tespit edilmiştir.
Şüphelinin alınan savunmasında ihbara konu olan yukarıda bahsi geçen twİtter hesabını kendisinin kullandığını, rızası
dışında twitter isimli portal üzerinden bir gruba eklendiğini, bu grupta Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak'ın ele geçırilen maillerinin yüklendiği farklı bır mail hesabına dair kullanıcı adı ve şifresinin dağıtıldığını,
yine bu grupta yapılan yazışmalarda bu maillerin ne şekilde dağıtılacağı veya spekülasyonlarının yapılacağına dair bir kısım
talimatların verildiğini, sonrasında kendisinin bu gruptan ayrıldığını, ihbarda bahsi geçen iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği
tespit edilmiştir.
Şüphelilerden Metin YOKSU Hakkında Yapılan Soruşturmada;
İhbar metninde bahsi geçen @metinyoksu adlı hesabın Twitter adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinde araması yapıldığında
https://twitter.com/metinyoksu Url uzantılı, 589282300 ID numaralı hesap olduğu, bu hesabı kullanan kişini şüphelilerden Metin
Yoksu olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheliden ele geçirilen Samsung cep telefonu imajı üzerinde yapılan incelemede şüphelinin kullanıcısı olduğu
@metinyoksu adlı Twitter hesabının "takip edilen” ve 'takipçi” tabloları üzerinde yapılan ıncelemede; ihbar metninde bahsi geçen
@crymora
(Anonymous) adlı kullanıcıyı, RedHack adlı hacker grubuna müzahir bir hesap olan @AnonyOps (Anonymous) adlı kullanıcıyı,
RedHack adlı hacker grubuna müzahir bir hesap olan @AnonymousVideo (AnonymousVideo) adlı kullanıcıyı, ihbar metninde
bahsi geçen @TheRedHack97 (RedHack) adlı kullanıcıyı, RedHack adlı hacker grubuna müzahir bir hesap olan ve aynı zamanda
ihbarda adı geçen @sirinered hesabıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen @RHSirine (RedHack Şirine* ) adlı kullanıcıları takip
ettiği tespit edilmiştir. Bu suretle de şüphelinin yukarıda bahsi geçen ihbara konu olayla alakalı olabileceği değerlendirilen
kişilerle iletişim halinde olduğu hususları tespit edilmiştir.
Şüphelinin alınan savunmasında, ihbara konu olan yukarıda bahsi geçen twitter hesabını kendisinin kullandığını, rızası
dışında twitter isimli portal üzerinden bir gruba eklendiğini, bu grupta Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak'ın ele geçırilen maillerinin yüklendiği farklı bir mail hesabına dair kullanıcı adı ve şifresinin dağıtıldığını,
ihbarda bahsi geçen iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği tespit edilmiştir.

Yine şüphelinin sosyal paylaşım sitesi Twitter da kullanmış olduğu @metinyoksu isimli hesabın yapılan araştırmasında;
08/12/2016 tarihli paylaşımında güvenlik kuvvetlerimiz ile çatışmaya girerek ölen terörist Oğuz Meşe için "DERSİMDE
ÇATIŞMADA YAŞAMINI YİTİREN GERİLLA OĞUZ MEŞE CENAZESİ KIRAÇ KURUÇEŞME CEMEVİNDE BUGÜN
DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN
DEFNEDİLDİ”, 07/12/2016 tarihli paylaşımında da yine "DERSİMDE YAŞAMINI
YİTİREN CEPHE GERİLLASI OĞUZ MEŞE içiN GAZİ MAHALLESİ CEMEVİNDE
KARŞILAMA
tarihli paylaşımında "DERSİMDE
YAŞAMINI YİTİREN TİKKO GERİLLASI ERSİN EREL (HAKAN) PERTEK KARABULUT KÖYÜNDE
TOPRAĞAVERİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ”, 20/11/2016 tarihli paylaşımında”POLİS DEVRİM ÖNDERİ MAHİR ÇAYANIN
FLAMASINI ALANA GİRMESİNİ ENGELLEMESİNE RAĞMEN MAHİR ÇAYAN FLAMASI
MEYDANDA DALGALANDI”, 26/11/2016 tarihli paylaşımında "BUGÜN KüRDüN VE KÜRDİSTANLI BİR MARKSİST
LENİNSTİM DİYEBİLİYORSAM RAHATLIKLA KÜRTÇE KONUŞABİLİYORSAM BİR TEK SEBEBİ VAR O DA
'şeklinde paylaşımlarının olduğu tespit edilmiş olup, şüphelinin bu paylaşımlarında TİKKO DHKP-C silahlı terör
örgütlerininülkemizanayasal düzenıne yönelik silahlı saldırı ve faaliyetlerde bulunan mensuplarına ilişkin güzelleme yaparak bu
şahıslar ile ilgili olarakadeta vatansever oldukları veya bağımsızlık mücadelesi veren kişiler olduklarına dair algı oluşturmak için
gerilla tabirini kullandığı, güvenlik güçlerinin engellemesine rağmen DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerini
başarı ile icra ettiğini belirtmek suretiyle DHKP-C silahlı terör örgütü ile PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptığı
tespit edilmiştir.
Şüphelilerden Omer ÇELİK Hakkında Yapılan Soruşturmada;
İhbar metninde bahsi geçen @nucegihan01 adlı hesabın 222441290 ID numarasıyla Ömer ÇELİK isimli Twitter hesabına
çıktığı, bahsi geçen profili kullanan kişinin şüphelilerden Ömer ÇELİK olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır.
Şüphelinin alınan savunmasında, ihbara konu olan yukarıda bahsi geçen twİtter hesabını kendisinın kullandığını, rızası
dışında twİtter isimli portal üzerınden bır gruba eklendiğini, bu grupta Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak'ın ele geçirilen maillerinin yüklendiği linki takip ederek indirdiğini, sonrasında bu konuyu
haberleştirdiğini, grupta yer alan bir kısım şahsı tanıdığını, ihbarda bahsi geçen iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği tespit
edilmiştir.
Şüphelinin 668 sayılı KHK ile PKK/KCKsilahlı terör örgütü ile iltisakl nedeni ile kapatılmasına karar verilen DİCLE
HABER AJANSI'nın haber müdürlüğünü yaptığı,taşımakta olduğu USB bellek incelendiğinde iseYPG silahlı terör örgütü
mensupları ilefotoğraf çektirdiğinin anlaşıldığı, 31/10/2016 tarihinde Twitter sosyal paylaşım sitesinde "ONBİR ASKERİN
KAMERALAR ÖNÜNDE İNFAZ EDİLEN GERİLLALARDAN SONRA ALIKONULDUĞU BELİRTİLİYOR”, 25/10/2016
tarihinde "DERSİMDE YAŞAMINI YİTİREN ONDÖRT GERİLLADAN SEKİZİ AMEDDE TOPRAĞA VERİLDİ”,

22/10/2016 tarihinde "ÖZ YÖNETİM DİRENİŞLERİ SÜRECİNDE DİRENENLERE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZI
YETERİNCE YERİNE GETİRMEDİK KÜRDİSTAN HALKINDAN özüR DİLİYORUZ", 14/12/2015 tarihinde”KÜRTLER
özGüRLüĞü içiN SUR'A üFLüYOR”, 10/09/2015 tarihinde”CİZRE HALKININ DİRENİŞİNİ NE ULUSAL NE DE
ULUSLARARASIMEDYA DUYMUYOR BU SESSİZLİK
tarihinde 'HEPİMİZ TERÖRİSTİZ YETİYORSA
KURŞUNUNUZ BUYRUN GELİN” ve 27/08/2015 tarihinde "KURŞUNUMUZ BİTSE DE TüKüRüĞü YİYECEKSİNİZ
SURATINIZIN ORTASINA” şeklinde paylaşımlarının olduğu, şüphelinin güvenlik güçlerimizin 2015 yılı ile 2016 yılında yoğun
olarak PKK /KCK silahlı terör örgütü ile mücadele içinde olduğu ve terör unsurlarına Diyarbakır Sur ilçesi ve Cizre ilçesindeki
ayıklama faaliyetleri sürecinde adeta terör örgütüne cesaret verircesine paylaşımlarının olduğu, keza güvenlik güçlerine saldırıda
bulunurken öldürülen teröristler için sanki halkı için bağımsızlık mücadelesi veren kişiler oldukları algısını verecek şekilde gerilla
ibarelerinin kullanıldığı, silahlı terör örgütü mensuplarına yeterince yardım edilmediği şeklinde beyan ve açıklamalarda bulunmak
suretiyle birçok kez terör örgütü propagandası suçunu işlediği tespit edilmiştir.
Şüphelilerden Tunca İlker ÖĞRETEN Hakkında Yapılan Soruşturmada;
İhbar metninde bahsi geçen @tuncaogreten adlı hesabın 69797292 ID numaralı Tunca ÖĞRETEN isimli Twitter hesabına
çıktığı, bahsi geçen bu hesabı şüphelinin kullandığı hususunun yapılan araştırma sonucunda tespit edildiği anlaşılmıştır.
Şüpheliden ele geçirilen APPLE Marka Dizüstü Bilgisayar imajı üzerinde yapılan incelemede; Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK'a ait mail yedeklerini içeren zip dosyasının ele geçirildiği, yine şüpheliden
ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede; nişanlısı ve bir arkadaşı olduğunu beyan ettiği farklı şahıslarla
soruşturmaya konu maillerin hacklenmesi olayı ile ilgili olarak karşılıklı şekilde görüştüğü, bu görüşmelerde şüphelinin diyalog
halinde olduğu şahıslara hitaben bu mailleri RedHack adlı hacker grubundan temin ettiğini beyan ettiği, yıne şüpheliden elde
edilen materyaller üzerinde yapılan incelemede; kişi listesinde ihbara konu olan diğer şahıslardan bir kısmının ekli olduğu tespit
edilmiştir.
Şüphelinin alınan savunmasında, ihbara konu olan yukarıda bahsi geçen twİtter hesabını kendisinin kullandığını, rızası
dışında twitter isimli portal üzerinden bır gruba eklendiğini, bu grupta Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak'ın ele geçirilen maillerinin yüklendiği linki takip ederek indirdiğini, sonrasında bu konuyu
haberleştirdiğini, ihbarda bahsi geçen iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği tespit edilmiştir.
Şüpheli hakkında yapılan HTS incelemesinde ise şüphelinin hakkındaki soruşturma evrakı tefrik olunan İlker Deniz YÜCEL
ile İrtibat ve iletişiminin olduğu, bu suretle de şüphelinin soruşturmaya konu olan diğer şüphelilerle irtibatlı olduğu tespit
edilmiştir.
Şüphelinin yukarıda açıklanan şekilde elde ettiği verileri haberleştirmek suretiyle, açıkça kişisel veri niteliğinde ve duruma
göre devlet sırrı niteliğinde de olabilecek bilgileri illegal bir şekilde elde ettiği, şüphelinin bu bilgilerin nasıl ve ne şekilde
kendisine geldiğini açıklayıp ifade edemediği, bu maillerin DHKP-C silahlı terör örgütüne müzahir hackerlar tarafından ele

geçirilmiş olması, sonrasında şüpheli Tunca İlker Öğreten'e İletilmesi, şüphelinin yukarıda izah edildiği şekilde REDHACK
hacker grubu ile irtibat halinde olduğuna dair bilgisayar ve yazışmalarının incelenmesinden anlaşılması, ayrıca halihazırda
DİKEN.com.tradlı haber sitesinde çalıştığı, daha öncesinde ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yayın organlarından olan
TARAF gazetesinde de çalıştığının tespit edildiği, bu suretle de şüphelinin her iki örgüte de üye olmamakla birlikte işlemiş olduğu
fiiler ile bu örgütlerin amacı ve ideolojileri doğrultusunda işlenen suça iştirak ettiği ve bu suretle de örgüte üye olmamakla birlikte
örgüt adına suç işleme suçunu işlediği değerlendirilmiştir.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME
Yukarıda açıklanan deliller ve bilgiler ışığında değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 2016 yılı Eylül ayında kullanmakta olduğu mail adreslerinin şifrelerinin,
özellikle DHKP-C terör örgütü ile irtibatlı olan kendilerine REDHACK adını veren hackerler grubu tarafından ele geçirildiği,
elde edilen veriler ve bilgilerin manüpüle edilerek gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını gerekse
onun şahsında seçilmiş meşru hükümeti yıpratmak amaçlı yayınların yapıldığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının stratejik faaliyet ve İşlemlerıne ilişkin bilgilerin manüpüle edildiği ve bu suretle de milli enerji
politikasının başarısızlığa uğraması için olumsuz algı oluşturulduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşru hükümetinin ve
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının DAEŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğuna dair algı
oluşturulmaya çalışıldığı olayda, bahsedilen amacın ve filin tek bir şüpheli tarafından gerçekleştirilmesınin mümkün olmadığı,
bu haliyle soruşturmaya konu olayın çok failli suç olduğu, bilgi ve teknik yeterliliği mevcut olan ve hakkında tefrik kararı verilen
faili meçhul şüphelilerce bahsi geçen maillerin iddianamemizin önceki kısımlarında da izah edildiği üzere hackelendiği, ardından
tweteer isimli sosyal paylaşım sitesinde oluşturulan bir grup vasıtasıyla bu dijital verilerin bir yerden başka bir yere aktarıldığı,
bu aşamada ise hakkında iddianame tanzım edilen tüm şüphelilerin hukuka aykırı yöntemlerle ele geçırilen bu verileri, bu
özelliğini bilerek ve iddianamemızın önceki kısımlarında bahsedilen amaç çerçevesinde faaliyet göstererek elde ettikleri ve bu
dijital verileri başka mecralara aktararak bahsedilen amacı gerçekleştirmeye yönelik eylemlere girdikleri, şüphelilerin sosyal ve
eğitim durumları göz önüne alındığında bahsi geçen hukuka aykırı yöntemlerle ele geçirilen bu verilerin bu özelliklerini
bilebilecek durumda oldukları, bu nedenle de savunmalarında bahsi geçtiği üzere, bu faaliyetlerinin gazetecilik faaliyeti olarak
değerlendirilemeyeceği, şüphelilerin farklı görüş ve sosyal çevrelerden gelmelerine rağmen yukarıda izah edilen amaç
çerçevesinde fiil ve eylem birlikteliği içerisine girdikleri ve suretle de yukarıda yazılı bulunan sevk maddelerinde yer alan
TCK'nın 244. Maddesinde yazılı olan suçları işlediklerideğerlendirilmiştir.
Ayrıca yukarıda detayları yazılı bulunan ve iddianamemize ek olarak eklenen şüphelilerden Ömer ÇELİK, Metin YOKSU,
Eray SARGIN ve Derya OKUTAN'ın terör örgütlerinin cebir ve şiddet içeren yöntemlerinı meşru gösterecek veya övecek ya da

bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptıkları ve bu suretle de üzerlerine atılı bulunan terör örgütü
propagandası suçunu işledikleri değerlendirilmiştir.
Yine şüphelilerden Mahir KANAAT'in, ilgili iddianamemizin ilgili kısmında bahsedilen ve kendisinden ele geçirilen
delillerin bir arada değerlendirilmesi sonucu adı geçen şüpheliden elde edilen kamuoyunda 17-25 Aralık operasyonları olarak
adlandırılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı erki içerisindeki mensupları tarafından icra edilmeye çalışılan ve o dönemin
hükümetini devirme maksadıyla ifa edilen operasyonlar ile ilgili olarak daha operasyonu dahi yapılmamış bir kısım kolluk
evrakına dair fezlekelerin, operasyon tarihinden önce oluşturulmuş hallerinin ele geçirilmesinin, şüphelinin adı geçen FETÖ /
PDY silahlı terör örgütüne üye olduğunun ve bu örgüt adına bir kısım görevler yürüttüğüne dair delil olduğu değerlendirilmiştir.
NETİCE VE TALEP
Yukarıda açıklanan nedenler ve soruşturma evrakı kapsamında bulunan tüm deliller uyarınca üzerlerine atılı suçları
işlediklerine dair haklarında 5271 Sayılı CMK 170/2 maddesi anlamında yeterli delil elde edilen şüphelilerin eylemlerıne uyan
sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrısüreli hapis cezası ile CEZALANDIRILMALARI,
Kasten işlemiş oldukları suçlar nedeniyle süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde 5237 Sayılı TCK'nun 53/1
maddesinde sayılı belirli hakları kullanmaktan ayrı ayrı yoksun BIRAKILMALARI,
Şüphelilerin atılı suçlardan gözaltında ve tutuklu kaldıkları sürelerin hapis cezasına mahkumiyetleri halinde TCK'nin 63.
maddesi uyarınca MAHSUBUNA,
Şüphelilerin atılı suçlardan süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde 5237 sayılı TCK'nin 58/9 maddesi uyarınca
MÜKERRİRLİKLERİNE HÜKMEDİLMESİ,
Soruşturma ve kovuşturma giderlerinin ŞÜPHELİLERDEN TAHSİLİNE,
Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.23/06/2017
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