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HAZIRLIK EVRAKI İNCELENDİ 
Türkiye’de mevcut anayasal düzeni yıkarak yerine dini esaslara dayalı merkezi Türkiye’de 
olan Ortadoğu ülkelerini de içine alan BÜYÜK DOĞU İSLAM DEVLETİ kurmak amacıyla 
faaliyetlerini sürdüren ve 1985 yılında bu fikir doğrultusunda , İBDA/C adlı yasa dışı örgütü 
oluşturan Kumandan kod sanık Salih İzzet Erdiş’in kurmuş olduğu İBDA/C adlı örgütün 1990 
yılından ve sanıkların yakalandığı 29/12/1998 tarihine kadar gerek İstanbul’da ve gerekse 
türkiye genelinde bombalama , molotof kokteyli atma , silahlı saldırı, 6136 sayılı yasaya 
muhalefet , zorla para toplama, pankart asmak,duvarlara yazılama yapmak, adam öldürmek, 
2911 sayılı yasaya muhalefet suçlarını işledikleri, İBDA/C adlı örgütün kurucusu ve lideri 
Kumandan kod sanık Salih İzzet Erdiş olduğu; 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yasa dışı İBDA/C “ 
İslami Büyük Doğu Akıncılar-Cephesi “ örgütüne yönelik istihbari çalışmalarında ; 29/12/1998 
günü saat 14.15 sularında 34 PV plaka sayılı Volvo marka oto içerisinde bulunan Kumandan 
kod Salih İzzet Erdiş yakalanmıştır. 
Yakalanan Kumandan kod sanık Salih İzzet Erdiş’in oturmakta olduğu 34 PV 834 plaka sayılı 
Volvo marka oto içerisinde yapılan aramada 1 adet siyah deri el çantası ele geçirilmiştir. El 
çantası içerisinde yapılan aramada , 25.000 Alman Markı , 10.000 ABD Doları, 800 Fransız 
Frangı ele geçirilerek emanete alınmıştır. 
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29/12/1998 tarihinde yakalanan İBDA/C adlı örgütün lideri olan Kumandan kod sanık 
Salihİzzet Erdiş’in yakalanmasına müteakip ikamet etmekte olduğu İstanbul, Tuzla İlçesi 
Manastır Mevkii Geçici 26.sokak no:14 sayılı evinde arama yapılmıştır. 
Yapılan aramada; 1 adet vizor marka 7.65 mm çaplı tabanca,tabancaya ait şarjör ile 20 adet 
mermi, 1 adet Baretta marka 9 mm çaplı tabanca ,tabancaya ait şarjör ile 25 adet mermi, 1 
adet 22 calibre tüfek ve bu tüfeğin üzerine monte edilmiş Hakko marka 1 adet dürbün ve bu 
tüfeğe ait 49 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 70 adet fişek, 1 adet Sarsılmaz 
marka havalı ava tüfeği, 1 adet Panosonic marka kamera cihazı 1 adet Ericsson marka 388 
cep telefonu. 14 adet cumhuriyet altını 1 adet Underwood marka daktilo makinası, 1 adet 
100x50 cm ebadında mavi zemin üzerine üç hilal ve bir yıldızdan oluşturulmuş İBDA/C adlı 
örgütün simgesi olan bayrak, 1 adet 75x50 cm ebadında Tevhid Bayrağı, İBDA yayınları ile 
örgütsel nitelik arz eden çok sayıda doküman ele geçirilmiş ve buna ilişkin ev arama ve 
zaptetme tutanağı tanzim edilmiştir. 
Kumandan kod sanık Salih İzzet Erdiş’in 29/12/1998 tarihinde yakalanmasından sonra örgüt 
içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün üyesi olduğu belirlenen sanık Saadettin 
Ustaosmanoğlu 30/12/1998 tarihinde yakalanmıştır. 
Yakalanan sanık Saadettin Ustaosmanoğlu’nun kalmakta olduğu Fatih İlçesi Hatip 
Muslahattin Mahallesi Mismarcı sokak no: 24/1 Furkan dergisinde ve ikametinde yapılan 
aramada ; 30metre uzunluğunda bez üzerine küçük küçük basılmış şerid rulo halinde İBDA/C 
örgütünün amblemi; 20 metri uzunluğunda bez üzerine küçük küçük basılmış şerit rulo 
halinde 3 hilel , 1 yıldızdan oluşan İBDA/C adlı örgütün bayrağı, 1x1.5 ebadında İBDA/C adlı 
örgütün bayrağı, bol miktarda İBDA/C adlı örgütün yayınları ile örgütsel nitelik arz eden 
dökümanlar elde edilmiş ve buna ilişkin arama ve zaptetme tutanağı düzenlenmiştir. 
İBDA/C adlı örgütün içerisinde faaliyet gösteren sanık Mehmet Fazıl Aslantürk’ün ikametinde 
31/12/1998 tarihinde arama yapılmış ve yapılan arama sonucunda; 1 adet 32 cal toplu 
tabanca, 1 adet 45 cl toplu tabanca elde edilerek buna ilişkin ev arama ve zaptetme tutanagi 
31/12/1998 tarihli tutanak düzenlenmiştir. 
Yasa dışı terör örgütü olan İBDA/C adlı örgüt mensuplarının hal ve sıfatlarını bilerek yardım 
ettiği tesbit edilen sanık Hüsnü Göktaş 31/12/1998 tarihinde yakalanmıştır. 
Sanık hüsnü Göktaş’ın ikametinde yapılan aramada ;1 adet 1724 seri numaralı 12’lik Lazer 
marka otomatik yivsiz av tüfeği, 1 adet 2705 seri numaralı 12’lik Lazer marka otomatik yivsiz 
ava tüfeği, 1 adet 2975 seri numaralı 12’lik Lazer marka otomatik yivsiz av tüfeği , 600 adet 
bu tüfeklere ait fişekler, 1 adet 8 mm çaplı Röhm marka kuru sıkı tabanca, 1 adet 45 Cl 
Magnum marka kuru sıkı tabanca , elde edilerek 31/12/1998 tarihli ev arama ve zaptetme 
tutanağı düzenlenmiştir. 
Yakalanan sanıkların gerek Emniyette ve gerekse C.başsavcılığımızda ve Yedek Hakimlik 
huzurunda savunmaları alınmıştır. 
1 - KUMANDAN KOD- SALİH İZZET ERDİŞ kolluk anlatımında; 
Büyük Doğu fikriyatı ile küçüklüğünde tanıştığını , İBDA/C örgütü fikriyatının oluşmaya 
başladığını, 1980 yıllarına kadar bizzat kendisi ve arkadaşları ile birlikte İBDA/C adlı örgüt 
adına yazılama , pankart asma ve molotof kokteyli atma eylemlerine katıldığını ,İBDA fikriyatı 
doğrultusunda ilk olarak Cağaloğlu’nda Gönüldaş Yayınevini kurduğunu ,daha sonra bu 
yayınevinin ismini İBDA olarak değiştirdiği; bu yayınevini Mehmet Tarakçı , Enes Durmaz ve 
Süleyman Dal isimli kişiye devrettiğini, 1991 yılında düzenlenen mitinglere katılan İBDA/C 
örgüt mensupları ile yakalandığını, 4 ay cezaevinde tutuklu kaldığını ve cezaevinden tahliye 
olduktan sonra kitap yazmaya başladığını ve halen kitap yazma işini devam ettirdiğini , 
geçimini Kıvam Hukuk Bürosu’ndan aldığı % 10 hisseden, İBDA yayınevinden ve örgüt 
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mensubu Mehmet Fazıl Aslantürk’ün ortak olduğu Pendik Halk Ekmek Fabrikasından aldığı 
aylık 130 milyon TL ile babasının yaptığı yardımlar ile geçimini sağladığını 34 PV 834 plaka 
sayılı oto içerisinde ele geçirilen 25.000 Mark , 10.000 Dolar ile 800 Fransız Frangı ve 14 adet 
Cumhuriyet altının kendisine ait olduğu; 
İBDA/C fikriyatının kurucusu olduğunu ,örgütsel konuları kendisinin yazdığı “ Üç Işık “ , 
“Adımlar “ ,” İdeolocya ve İhtilal” isimli kitaplarda işlediğini, İBDA fikriyatının kendi 
fikirlerinden oluştuğunu, İBDA ‘nın “ Benzersiz Oluş “ anlamına geldiğini, bu ismin 1984 
yılından sonra İslami Büyük Doğu Akıncıları olarak yerleştiğini, İBDA fikriyatının temelinde 
kendinden zuhur diyalektiği anlayışının bulunduğunu, bunun manasının “Gerektiği yerde 
gereğini yapmak “ yani herkesin kendi anladığı mana nisbetinde bazı faaliyetleri yapması 
olarak anlaşılması gerektiği , bu anlayış içerisinde legal ve illegal faaliyet gösteren cephelerin 
oluştuğunu,bu cephelerin çalışması ve faaliyetleri sonucunda devlet otoritesinde büyük 
boşluklar oluşacağını , bu boşluklardan faydalanarak İSLAM DEVLETİ kuracaklarını, İSLAM 
devletinin kurulmasının ancak devrim yolu ile mümkün olacağını , katılmış olduğu 
konferanslarında ve kaleme aldığı “Üç Işık “ ve “ Adımlar “ isimli kitabında bu hususları 
sürekli olarak dile getirdiğini, bu kitaplarında örgütsel eylemlerin nasıl yapılacağını, cephe 
faaliyetlerinin nasıl ve ne şekilde yürütülmesi gerektiğini, açık bir şekilde anlattığını, 
amaçlarının Türkiye devletini yıkıp yerine İslami esaslara dayalı İslam Devletini kurmak 
olduğunu, stratejisinin de cepheleşmek olduğunu, 1991 yılından sonra hiçbir legal ve illegal 
cepheleşmeye emir ve talimat vermediğini, talimatını, ” Kendinden zuhur diyalektiği “ 
çerçevesinde kitaplarında ele aldığını ve işlediğini, kitaplarını okuyan kişilerin bundan ne 
anlıyorsa onu yaptıklarını, İSLAM devleti olarak , BAŞYÜCELİK devletini kuracaklarını, bu 
devleti kendi dalında uzman olan kişilerin oluşturacağını, bu kurulun kendi arasında devlet 
başkanı olarak görev yapacak olan “BAŞYÜCE “ seçeceğini , başparmak ve işaret parmağının 
gösterilmesinden oluşan şeklinde İBDA/C adlı örgütün amblemi olduğunu, mavi zemin 
üzerine 3 hilal ve 1 yıldız motifinde işlendiği bayrağın ise kurulacak İslam devletinin bayrağı 
olduğunu, bu bayrağın da İBDA/C adlı örgütünü simgelediğini,örgütün Tavır, Öfke, Karar, 
Akdoğuş, Taraf, Tahkim, Ak Zuhur, Akıncı Yol, Siyah Bayrak, Akademya, Kip lokali, Ref Ref 
Yayınevi isimli legal cephelerin oluştuğunu ve bu yayınların örgütün fikir ve görüşleri 
doğrultusunda legal alanda faaliyetlerinin sürdürüldüğünü, kendisine 15 yıldır İBDA/C örgüt 
mensuplarından gerek cezaevinden ve gerekse dışarıdan mektuplar gönderildiğini, kendisine 
gönderilen bu mektupları “TİLKİ GÜNLÜĞÜ“ isimli kitabında yayınladığını, ele geçirilen 
paralar ile altınların kendisinin birikim olduğunu, örgütle hiçbir ilgisinin olmadığını, evinde ele 
geçirilen silahların ise kendisine ait olduğunu 1999 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin karışacağını çıkacak savaşta bu silahları kullanacağını ve bu amaçla 
bulundurduğunu, evinde ele geçirilen ve kendisi tarafından kaleme alınan el yazıların da 
“Atatürk’e, Laik Cumhuriyete, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e ve bazı devlet 
büyüklerine” karşı yazdığı hakaret içeren küfürlü sözleri kendisi tarafından kalem alındığını 
laik düzeni benimsemediğini ve karşısında olduğunu, laik düzeni kuran ve onu korumaya 
çalışan devlet büyüklerine hakarete hami sözleri bunun için yazdığını açık ve samimi bir 
şekilde belirtmiştir. 
Sanık Salih İzzet Erdiş gerek C.Başsavcılığımızda ve gerekse yedek hakimlik huzurunda alınan 
savunmasında, emniyet ifadelerinin kısmen doğru olduğunu, emniyette baskı altında 
kalmadığını, İBDA fikriyatının kurucusu olduğunu, İBDA/C adlı örgütle ilgisinin bulunmadığını, 
İBDA fikriyatının “Benzersiz Oluş “ manasına geldiğini “ Gerektiği yerde gereğini yapmak “ 
anlamına geldiğini, kitaplarında bunu işlediğini, kitabı okuyanların kitaptan ne anlıyor ise onu 
yapması gerektiğini, mevcut anayasal düzeni yıkmak için faaliyet gösterdiğini, bu düzeni 
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devrim yolu ile yıkıp başkenti İstanbul olan Büyük Doğu İslam Devletini kurmak amacıyla 
faaliyet gösterdiğini, örgüt mensuplarına talimat vermediğini , İslam Devletinin nasıl 
kuralacağını ve Türkiye cumhuriyeti devletinin nasıl yıkılacağını kitaplarında yazdığını, 
kurulacak İslam Devletinin “BAŞYÜCELİK DEVLETİ” olacağını devlet başkanı olarak da seçici 
kurul tarafından “Baş Yüce“ seçileceğini, İBDA/C adlı örgüt mensuplarının cezaevinde ve 
dışarıda bulunan İBDA/C adlı örgüt mensuplarının kendisine gönderdiği mektuplarının 
kendisinin evinde bulunduğunun doğru olduğunu , bu mektupları yorumlayarak kaleme aldığı 
“TİLKİ GÜNLÜĞÜ“ isimli kitapta yayınlayacağını, evinde ele geçen silahları da 1999 yılında 
Türkiye’nin karışacağını İslam devletini kurmak için savaşta kullanacağını, ele geçirilen para 
ve altınların örgüte ait olmadığını, kendisinin birikimi olduğunu, 34 VP 834 plaka sayılı 
otonon Harun Yüksel’in üzerine kayıtlı olduğunu, otonun parasını kendisinin ödediğini, Harun 
Yüksel’in kendisinin eniştesi olduğunu, evinde ele geçirilen ve devlet büyüklerine yönelik 
hakareti hamiz yazılmış yazıların kendisinin el ürünü olduğunu, bunları bir kitapta 
yayınlayacağını, laik düzene karşı olduğunu , bu devlet büyüklerinin de laik düzeni koruduğu 
için bu mektupları kaleme aldığını, Büyük Doğu İslam Devleti kurmak için uzun zamandan bu 
yana faaliyet gösterdiğini, açık ve samimi bir şekilde kabul etmiştir. 
2- SANIK SAADETTİN USTAOSMANOĞLU kolluk anlatımında; 
İBDA/C adlı örgütün üyesi olduğunu, bu örgütün fikirleri doğrultusunda yayın yapan Furkan 
dergisi cephesini kurduğunu, Kumandan Kod Salih İzzet Erdiş ‘in kitaplarını okuyarak İBDA 
fikrinden merkezi Türkiye olmak üzere dini temele dayalı Başyücelik Devleti kurulmasını 
benimseyerek bu yönde faaliyet gösterdiğini, Başyücelik devletinin devlet başkanının 
Başyüce olduğunu, Başyücenin de Kumandan kod salih İzzet Erdiş olduğunu, bu amaca 
ulaşmak için kendiliğinden zuhur diyalektiği ile gerçekleşeceğini, Kumandan kod Salih İzzet 
Erdiş ve Necip Fazıl Kısakürek ‘in kitaplarını sattığını, İBDA/C adlı örgütün amacının mevcut 
anayasal düzeni yıkıp yerine dini esaslara dayalı Başyücelik devletini kurmak olduğunu, 
stratejisini Kumandan belirlediğini, dergi bürosunda ele geçirilen örgüt bayraklarının ve 
amlemlerinin kendisine ait olmadığını, İBDA/C adlı örgüt mensubu Şükrü Sak tarafından 
getirilip işyerine bırakıldığını belirtmiştir. 
Sanık Saadettin Ustaosmanoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığımızda ve Yedek Hakimlikte alınan 
beyanlarında, İBDA/C adlı örgütün üyesi olmadığını, İBDA fikriyatını benimsediğini, laik 
düzeni istemediğini, dini esaslara dayalı İslam Devletinin kurulmasından yana olduğunu 
belirtmiştir. 
3- SANIK HÜSNÜ GÖKTAŞ kolluk anlatimlarinda; 
İBDA/C adlı örgütün üyesi olan Fazıl Aslantürk ile Tuzla ilçesinde fırın çalıştırdıklarını, Fazıl 
Aslantürk’ün kendisine İBDA/C adlı örgütün propogandasını yaptığını, örgütün amacının 
Başyücelik devletinin kurulması olduğunu, bu devletin kurulmasının stratejisinin Kumandan 
kod Salih İzzet Erdiş’in kaleme aldığı kitaplarda belirlendiğini, 1999 yılında türkiye’nin 
parçalanacağını ve yerine Başyücelik devleti kurulacağını, bu nedenle savaşta kullanılmak 
üzere kendisine av tezkeresi ile sanık Fazıl Aslantürk’ün üç adet av tüfeği ile 2 adet gaz 
tabancası aldığını,29/12/1998 tarihinde sanık Salih İzzet Erdiş’in yakalanması üzerine sanık 
Fazıl Aslantürk’ün kendisini telefonla aradığını ve silahları almasını söylediğini, sanık Fazıl 
Aslantürk’ün evine giderek silahları aldığını, evinde yakalanan av tüfeklerini Fazıl Aslantürk 
tarafından alındığını belirtmiştir. 
Sanığın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan savunmalarında da Emniyet İfadesinin doğru 
olduğunu, kendisine av tezkeresini sanık Fazıl Aslantürk7e vererek örgüt adına silah almasına 
bu şekilde yardımcı olduğunu, Kumandan kod Salih İzzet Erdiş’in 29/12/1998 tarihinde 
yakalandığında Fazıl Aslantürk telefonla kendisini aradığını, silahları alıp evine götürmesini 
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istediğini ve evine getirdiğini açık ve samimi bir şekilde belirterek örgüt üyesi olmadığını 
savunmuştur. 
Sanık Mehmet Fazıl Aslantürk’ün olaya müteakip firer ettiği ve bulunamadığı anlaşılmaktadır. 
Emniyet Müdürlüğüne yazılan yazılarımızda sanık Salih İzzet Erdiş’in örgüt içerisinde konumu 
ve İBDA/C adlı örgütün Türkiye genelinde yaptığı eylemler sorulmuş , Emniyet Genel 
Müdürlüğü cevabi yazılarında; 
İBDA/C adlı örgütün liderinin Kumandan kod sanık Salih İzzet Erdiş olduğunu belirtmiştir. 
İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi - İBDA/C adlı örgütün kurulduğundan , Kumandan kod 
sanık salih İzzet Erdiş’in yakalandığı 29/12/1998 tarihine kadar İstanbul İlinde ve Türkiye 
genelinde gerçekleştirdiği başlıca eylemler ;  
03/01/1994 tarihinde Bolu Düzce İlçesinde duvarlara yazılama eylemi yapılması 
07/01/1994 tarihinde Şanliurfa Divan Yolu Caddesi Türkiye Iş Bankasi bankamatigine bomba 
konulmasi ve bombanin patlamasi sonucunda bir şahsin yaralanmasi, 
16/01/1994 tarihinde Gaziantep İli Nizip İlçesindeki Vakıflar bankasına patlayıcı madde 
atılması 
16/01/1994 tarihinde Gaziantep İli İnönü caddesi Cemal sıtkı Beydilli’ye ait içkili tekel 
maddeleri satan büfenin bombalanması 
16/01/1994 tarihinde Gaziantep Hürpa Birleşik Basim ve Dagitim A.Ş. ye patlayici madde 
atilmasi 
19/01/1994 tarihinde İstanbul Eminönü İlçesi Beyazıt Camii avlusuna bomba bırakılması 
19/01/1994 tarihinde İstanbul İli Fatih İlçesindeki İSKİ Genel müdürlüğü’ne , Fatih 
Adliyesine,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine bomba konulması, 
19/01/1994 tarihinde İstanbul Kadıköy Mc.Donald’s ,SHP parti binasına,Barcan Restoranta 
bomba konulması, 
1994 yılı Ocak ayı içerisinde İstanbul Fatih İlçesi Akdeniz caddesi üzerinde bulunan Yapı Kredi 
bankasına molotof kokteyli atılması , 
01/02/1994 tarihinde Gaziantep Şehir merkezinde bulunan Karagöz Ziraat Bankasi ,Iş Bankasi 
,Şahinbey Emlak Bankasi , merkez Vakifbank şubesi ve turistik kaleli oteline bomba 
konulmasi , 
19/02/1994 tarihinde İstanbul’da Pamukbank’a ait Bank 24’e molotof kokteyli atılması 
15/03/1994 tarihinde İstanbul’da Huzur birahanesine molotof kokteyli atılması sonucu çıkan 
yangında 4 kişinin ölmesi ve 15 kişinin yaralanması 
24/03/1994 tarihinde Bursa İli Kültür Parkta Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti’ne ,Altın Parkta 
tekel satış deposuna,SHP İlçe seçim binasına bomba konulması 
04/04/1994 tarihinde İstanbul Kağıthane İlçesinde İstanbul Kağıthane İlçesi’nde Aşiyan 
Birahanesine molotof kokteyli atılması 
10/04/1994 tarihinde Ankara Kızılay Zafer çarşısı önünde Bosna Hersek Katliamı ile ilgili 
pankart açma eylemi 
12/04/1994 tarihinde Gaziantep Şehir Merkezinde karagöz Pamukbank bankamatige bomba 
atilmasi 
21/04/1994 tarihinde Gaziantep Nizip İlçesinde Köşem büfesine ses bombası konulması 
09/05/1994 tarihinde Ankara Kızılay Olgunlar sokakta bulunan seyyar kitapçıların ön 
kısmında bankın altına patlayıcı madde bırakılması sonucunda bir kişinin yaralanması 
28/05/1994 tarihinde İstanbul Rum Patrikhanesine bomba konulması 
19/05/1994 tarihinde İstanbul Beyoğlu İlçesinde Santa Maria Katolik İtalyan Kilisesine bomba 
atılması 
19/05/1994 tarihinde Saint Antuan Katolik Kilisesinin bombalanması 
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22/06/1994 tarihinde İstanbul Bağcılar’da Çağlayan birahanesinin bombalanması 
07/08/1994 tarihinde İstanbul Çeliktepe’de Dallas birahanesinin bombalanması 
24/08/1994 tarihinde İstanbul Beyoğlu İlçesi Fitaş Sinemasının bombalanması 
24/08/1994 tarihinde İstanbul Beyoğlu İlçesi Kurabiye sokak no.19 sayılı yer önüne bomba 
konulması 
29/08/1994 tarihinde İstanbul Fatih İlçesi İtfaiye müdürlüğü önünde park halinde duran 34 
NTN 74 plakalı otoya molotof kokteyli atılması 
02/09/1994 tarihinde İstanbul Beşiktaş İlçesinde kazan birahanesinin bombalanması 
08/09/1994 tarihinde İstanbul’da Garanti bankası şubesine bomba atılması 
25/09/1994 tarihinde İstanbul Gayrettepe Emlak Bankasına bomba atılması 
14/09/1994 tarihinde İstanbul Bakırköy İlçesinde “ Ziya “ restorantın bombalanması 
17/09/1994 tarihinde İstanbul’da İktisat Bankası’nın bombalanması 
17/09/1994 tarihinde İstanbul’da Egebank7ın bombalanması 
08/10/1994 tarihinde İstanbul Tozkoparan’da Yapı Kredi Bankasına bomba atılması 
09/10/1994 tarihinde İstanbul’da Göktürk birahanesinin bombalanması 
27/10/1994 tarihinde Konya İli Selçuk İlçesinde yeni Cami Duvarına yazılama yapılması 
31/10/1994 tarihinde Fatih İlçesinde Zübeyir Yetik’in evinin kapısına bomba konulması 
09/11/1994 tarihinde İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahiliye servisine bomba bırakılması 
ve iki kişinin yaralanması 
27/11/1994 tarihinde İstanbul Yenibosna’da İş Bankasının bombalanması 
25/12/1994 tarihinde İstanbul Bakırköy İlçesinde Sivaslılar Dayanışma Derneğinin 
bombalanması 
29/12/1994 tarihinde Beşiktaş’da bulunan Mimoza Butik’in bombalanmasi 
01/01/1995 tarihinde Beşiktaş’ta Consert Holl Bar7a bomba atilmasi 
03/01/1995 tarihinde İstanbul Çağlayan’da DYP İl binası önünde park halinde duran 06 DYP 
62 plakalı otonun bombalanması 
09/01/1995 tarihinde İstanbul Eminönü Türk ticaret Bankası Şubesinin bombalanması 
10/01/1995 tarihinde İstanbul Eminönü milli Piyango Şubesinin bombalanması 
11/01/1995 tarihinde İstanbul Fatih İlçesinde Tekbir Giyim Mağazasının bombalanması 
28/01/1995 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde oturan Vakit Gazetesi köşe yazarı 
Yaşar Kaplan’ın ikametine bomba konulması 
01/02/1995 tarihinde İstanbul Merter Pamukbank Şubesine bomba konulması 
01/02/1995 tarihinde merter’de Mc. Donald’s bomba atılması 
05/02/1995 tarihinde Fatih’te Tekbir Giyim Mağazasının bombalanması 
08/02/1995 tarihinde Merter ‘de Vakko mağazasının bombalanması 
13/02/1995 tarihinde İstanbul Güngören’de Barış birahanesinin bombalanması 
13/02/1995 tarihinde Bağcılar ‘da yaşam birahanesinin bombalanması 
16/02/1995 tarihinde Gaziosmanpaşa Ilçesinde Imar Bankasi’nin bombalanmasi 
16/02/1995 tarihinde Gaziosmanpaşa Ilçesinde Pamukbank’in bombalanmasi 
17/02/1995 tarihinde Fatih’de tekbir Giyim mağazasının bombalanması 
17/02/1995 tarihinde Fatih’de Yaysat Pazarlama dağıtım A.Ş. Gameda Bölge Bayiliğinin 
bombalanması 
17/02/1995 tarihinde Gaziosmanpaşa Ilçesindeki Pamukbank Şubesine ses bombasi 
konulmasi 
27/02/1995 tarihinde Gaziosmanpaşa Ilçesindeki Agora meyhanesinin bombalanmasi 
27/02/1995 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde Türkiye Gazetisinin bombalanmasi 
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27/02/1995 tarihinde Ankara Kızılay GMK Bulvarı no:7/3 sayılı yerde faaliyet gösteren 
Atatürk’ün Derneğine bomba konulması ve patlama sonunda (1) İBDA/C örgüt mensubunun 
ölmesi 
01/03/1995 tarihinde Fatih’te Tekbir giyim mağazasının bombalanması 
1995 yılında Ramazan ayında Beyoğlu sinemasının bombalanması 
18/03/1995 tarihinde Konya İli Karatay İlçesi Çifte Merdiven mahallesindeki duvarlara 
yazılama yapılması 
07/07/0995 tarihinde Konya MHP Merkez Meram İlçe Başkanlığı binasının kundaklanması 
23/08/1995 tarihinde Beyoğlu’nda ALARKO DİM İş Merkezine bomba atılması 
28/10/1995 tarihinde İzmir İli Karşıyaka İlçesindeki Öğretmenler lokaline molotof kokteyli 
atılması 
16/11/1995 tarihinde Beyoğlu Kemeraltı caddesi üzerinde faaliyet gösteren İş Bankasına 
bomba konulması 
12/04/1996 tarihinde Ankara Ulus’da bulunan sayıştay binasının önündeki çöp bidonuna ses 
bombası bırakılması 
04/05/1996 tarihinde Beyoğlu İlçesi Bülbül Mahallesi Dernek sokak no:12 sayılı yere bomba 
atılması ve 5 kişinin yaralanması 
08/07/1996 tarihinde Konya İlinde Fikret Bayram’a ait Posta Gazetesi bürosuna İBDA/C 
rumuzlu tehdit mektubu bırakılması 
08/07/1996 tarihinde Kocaeli İli Gebze İlçesindeki Atatürk Düşünce Derneğine bomba 
atılması 
16/10/1996 tarihinde Gaziosmanpaşa Ilçesi Merkez Demokrasi Bariş Hareket Partisi binasina 
patlayici madde atilmasi 
20/10/1996 tarihinde Kartal İlçesinde Atatürk Düşünce Derneğine ait binanın camlarının 
kırılması 
29/10/1996 tarihinde Gaziosmanpaşa Nizami Alem Ocaklarina bomba atilmasi 
29/10/1996 tarihinde İstanbul Fatih Fevzi Paşa Caddesi Yapı Kredi Bankasına bomba atılması 
29/10/1996 tarihinde Eyüp Ziraat Bankası şubesine bomba atılması 
29/10/1996 tarihinde Kartal İlçesindeki Ticaret Meslek Liselinin bahçesindeki Türk bayrağının 
yakılması 
01/11/1996 tarihinde Eyüp İlçesinde Eyüp Tekel büfesine bomba atılması 
1996 yılı Kasım ayı içerisinde Fatih İlçesindeki koca Mustafa Kemal Paşa mahallesinde Nuri 
Baba isimli Tekel bayisine bomba atılması 
01/12/1996 tarihinde Beyoğlu İlçesi Karaköy Yüksek kaldırım caddesi üzerinde bulunan 
Misevi Askenazım Sinegogu’na bomba atılması 
03/12/1996 tarihinde konya İlinde Servet ve Cemal Şekeroğlu’na ait mobilye mağazasına 
bomba atılması 
07/12/1996 tarihinde İzmir karabağlar semtinde Hatice Hanım İlkokulu bahçesindeki Atatürk 
büstünün yağlı boya ile boyanmsı 
17/12/1996 tarihinde Beyoğlu İlçesindeki Sent Antuan Katolik Kilisesine bomba konulması 
31/12/1996 tarihinde Gaziosmanpaşa Ilçesinde YAY-SAT bürosunun bombalanmasi 
04/01/1997 tarihinde Eyüp İlçesinde Şuka Gıda markete bomba atılması 
09/03/1997 tarihinde Bakırköy Türk Hava Kurumu şubesine bomba atılması 
10/04/1997 tarihinde İzmir Konak İlçesinde ve İlahiyat Fakültesinin duvarlarına yazılama 
yapılması 
17/04/1997 tarihinde Eyüp İlçesinde Surp YUĞYA Ermeni Kilisesinin giriş kapısına bomba 
bırakılması 
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18/04/1997 tarihinde İstanbul Eyüp Sultan belediyesi önündeki Yapı Kredi Bankası 
bankamatiğine bomba atılması 
29/04/1997 Hatay İlinde Siyasi Partiler ile evlere posta yolu ile bildiri gönderilmesi 
30/04/1997 tarihinde İzmir Alsancak’da bulunan Özel Saint Jopheph lisesine molotof kokteyli 
atılması 
11/05/1997 tarihinde İzmir İli Hatay Güzel Yalıda Amerikan Koleji’nin resim salonuna molotof 
kokteyli atılması 
18/05/1997 tarihinde Kartal İlçesinde Tekel Köprüsüne pankart asılması 
24/05/1998 tarihinde Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Kurtuluş İlköğretim okulunun duvarlarına 
yazılama yapılması 
30/07/1998 tarihinde Bandırma İlçesinde E Tipi Kapalı Cezaevinde sayım vermemesi 
12/08/1998 tarihinde Denizli PTT sinden posta yolu ile Malatya İline bildiri gönderilmesi 
30/12/1998 Balıkesir İli Merkez Gaziosmanpaşa Mahallesi Kuvayı Milliye İlköğretim okuluna 
yazılama eylemi yapılması 
İBDA/C adlı silahlı terör örgütünün 1994 yılından 30/12/1998 tarihine kadar gerçekleştirdiği 
bu eylemlerin Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiği 
yazılardan anlaşılmaktadır. 
 
İBDA/C örgütünün amacı: 
Mevcut Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirip, yerine orta doğu ülkelerini kapsayan dini 
esaslara dayalı Federal bir İslam Devleti kurmaktır. 
İBDA/C adlı örgütün lideri: Kumandon Kod - sanık Salih İzzet Erdiş 
İBDA/C adlı örgütün yapısı: 
Kumandan kod-Salih İzzet Erdiş’in yazdığı kitaplardan etkilenen şahısların bir araya gelerek 
aralarında hiyerarşik bir yapılanma olmadan bağımsız hareket eden ve aldığı kararları 
faaliyete geçiren “KENDİLİĞİNDEN ZUHUR” adı ile oluşturulan cephelerden meydana geldiği; 
 
TOPLANAN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SANIKLARIN HUKUKİ DURUMLARI : 
Kumandan kod sanık Salih İzzet Erdiş’in ikametinde 29/12/1998 tarihinde arama yapılmış ve 
arama neticesinde ele geçirilen silahların balistik raporları aldırılmış ve verilen 30/12/1998 
gün ve 9785 sayılı raporlarında, silahlarda mekanik bir arızalarının olmadığı, atışa sarih 
olduğu, bu haliyle 6136 sayılı yasa kapsamında kaldığı, bu silahların daha önceki olaylarda 
kullanılmadığı tesbit edilmiştir. 
Sanık Hüsnü Göktaş’ın evinde ele geçirilen av tüfeklerinin faili meçhul olaylarda 
kullanılmadığı ,6136 sayılı yasa kapsamında kalmadığı ,2521 sayılı yasaya göre 
bulundurulması ve taşınmasının düzenlendiği, iki adet gaz tabancalarının da atışa sarih 
olduğu ve 6136 sayılı yasa kapsamında kalmadığı 
Sanık Mehmet Fazıl Aslantürk’ün evinde ele geçirilen 2 adet toplu tabancanın ateşleme 
tertibatının arızalı olduğu ve bu haliyle 6136 sayılı yasa kapsamında kalmadığı ve buna ilişkin 
31/12/1998 gün ve 9805 sayılı ekspertiz raporları verilmiştir. 
Kumandan kod sanık Salih İzzet Erdiş ve sanık Saadettin Ustaosmanoğlu’nun evlerinde ve iş 
yerlerinde yapılan aramada elde edilen dökümanların, aldırılan ekspertiz raporlarında ile 
işaretlenen sayfalardaki yazılaran sanık Salih İzzet Erdiş’in el ürünü olduğu, ele geçirilen bu 
dökümanların örgütsel dökümanlar olduğu, 
Sanık Salih İzzet Erdiş’in Tuzla İlçesindeki ikametinde ele geçirilen ve (100-101-102-135-134-
133) sayfalarda Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in İlahiyatçı danışmanına ,MGK 
kararlarına ,İsrail’in Ankara Büyükelçisine,hakarete hamiz sözler içermekte olduğu, 
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Sanık Saadettin Ustaosmanoğlu’nun işyerinde ve ikametinde ele geçirilen  rakamları ile 
işaretlenen el yazılarının sanık Saadettin Ustaosmanoğlu’nun el ürünü olduğuna ilişkin 
01/01/1999 tarih ve 4280 sayılı ekspertiz raporlarından anlaşılmaktadır. 
Sanık Saadettin Ustaosmanoğlu’ndan ele geçirilen (193-194-195-196-197-198-199-200) 
rakamları ile işaretlenen ve bu sanığın el ürünü olan dökümanlarda rakamlarla işaretli 
sahifelerde gazetelerden kesilerek fotoğrafları yapıştırılmış olan eski Başbakan Necmettin 
Erbakan, Tansu Çiller, Polis -Halk görüntüleri, işadamı Üzeyir Garih, Eski orgeneral İsmail 
Hakkı Karadayı, ANAP milletvekili Mehmet Sağdıç, Necmettin Erbakan ve Erbakan’dan 
Atatürk’e başlıklı haber fotoğraflarının yer aldığı ve bu yazıların sanık Saadettin 
Ustaosmanoğlu tarafından yazıldığı ekpertiz raporları ile tesbit edilmiştir. 
Sanıklar Kumandan kod Salih İzzet Erdiş ile Saadettin Ustaosmanoğlu‘nun ikametlerinde 
yapılan aramalarda ele geçirilen kitapların İBDA yayınlarından olduğu, Kumandan kod Salih 
İzzet Erdiş ‘in kaleme aldığı TİLKİNİN GÜNLÜĞÜ adlı kitabın 6. cildinin İstanbul 1.Sulh Ceza 
Mahkemesince 29/11/1995 gün ve 1995/329 müt.sayılı kararı ile toplatılmasına karar verildi. 
İstanbul Eminönü İlçesinde İBDA yayınevinde İstanbul 5.Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Yedek Hakimliği’nin 02/01/1999 ve 1999/7 D.İş sayılı verilen arama kararı gereğince 
02/01/1999 tarihinde İBDA yayınevinde arama yapılmış, yapılan aramada İBDA/C adlı 
örgütün bayrakları ile el işareti olarak kullanılan amblemleri ele geçirilmiş ve buna ilişkin 
02/01/1999 tarihli tutanak tanzim edilmiştir. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 1991 yılından 
günümüze kadar İBDA/C adlı örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, yakalanan ve 
Mahkemelerimizde yargılanan sanıklar, İbrahim Tatlı, Mehmet Galiz Turan,Osman Hakan 
Hira , Hidayet Taş, Mehmet Fırat, Ali Osman Zor, Osman Nuri Çoraklı , Şaban Çavdar, Kazım 
Albayrak, Harun Yüksel, Mevlut Koç, Yahya Yıldırım, Mehmet Fatih Aydın, Burak Çileli , Şükrü 
Sak, İbrahim Kapucu, Mevlüt Dal, Kemal Şişman, Hüseyin Arı, Mehmet Tarakçı, Gökhan Ali 
Öztürk, Mahmut Karaca, Hasan Kapar, Mehmet Gelgeç, Harun Reşit Akkoyunlu, Yılmaz 
Yüksel, Mehmet Mustafa Aşık, beyanlarında İBDA/C adlı örgüt liderinin Kumandan Kod Salih 
İzzet Erdiş olduğunu belirtmişler ve bu kişilerin ifade örnekleri dosyasına sağlanmıştır. 
02/01/1999 tarihinde Eminönü İlçesinde faaliyet gösteren İBDA yayınevinde ele geçirilen 
İBDA/C adlı örgüt mensupları tarafından gönderildiği, dökümanların incelenmesinde içeriği 
itibariyle örgütsel dökümanlar olduğu, bazı dökümanların arka sayfalarında örgütün 
bayrağının olduğu, 
30/12/1998 tarihinde sanık Saadettin Ustaosmanoğlu’nun ikametinde ele geçirilen İBDA/C 
adlı örgütün simgeleri, İBDA/C adlı örgütün bayrağı, 
30/12/1998 tarihinde sanık Saadettin Ustaosmanoğlu’nun Furkan dergisinde ele geçirilen ve 
dosyasına sağlanan İBDA/C adlı örgüt mensuplarının fotografları ile fotoğraf arkasında yer 
alan pankartta “ TEK YOL İSLAM “ ibaresi yazılı olduğu ve 3 hilal ile 1 yıldızdan oluşan mavi 
renkli bayrak, İBDA/C adlı örgütün simgesi olan baş parmak ile şahadet parmağının kaldırılıp, 
diğer parmakları yummak suretiyle yapılmış işaretler, 
İBDA/C adlı örgüt mensuplarının yapmış olduğu eylemleri belgeleyen resimler ele geçirilerek 
zaptedilmiş ve dosyasına delil olarak sağlanmıştır. 
Sanıklar Kumandan kod Salih İzzet Erdiş ve Saadettin Ustaosmanoğlu’nun doktor raporları 
aldırılmış ve baskı altında kaldıkları ve zorla beyanları alındığına dair maddi bir bulguya 
rastlanılmamıştır. Kaldı ki; sanıklar gerek Cumhuriyet Başsavcılığımızda ve gerekse Yedek 
Hakimlik huzurunda alınan beyanlarında , Emniyette baskı altında kalmadıklarını hür iradeleri 
ile savunmalarını yaptıklarını belirtmişlerdir. 
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Kumandan kod sanık Salih İzzet Erdiş, tüm aşamalarda, laik düzeni benimsemediğini bu 
düzeni yıkarak yerine İslami esaslara dayalı tüm ortadoğu ülkelerini de içine alacak Büyük 
Doğu İslam Devleti kurmayı amaçladığını ve bu yönde faaliyet gösterdiğini, samimi olarak 
belirtmektedir. 
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nden İBDA/C adlı örgütün yapısı hakkında bilgi istenmiş ve 
örgütün liderinin Sanık Salih İzzet Erdiş olduğu gelen yazılardan anlaşılmaktadır. 
İBDA/C adlı örgüt mensuplarının 1994 yılından 1998 yılının Aralık ayı sonuna kadar gerek 
İstanbul İlinde ve gerekse Türkiye genelinde gerçekleştirdiği eylemle tarih ve zaman da 
belirtilerek belirlenmiştir. 
İBDA/C adlı örgüt mensuplarının gerçekleştirdiği eylemlerin çokluğu, toplum içerisinde 
yarattığı huzursuzluk, kaygı ve panik, toplum huzurunu bozan, kamu güvenliğini sarsan, 
istikrar ve gelişmeyi engelleyen boyutlara vardığı görülmektedir. 
İBDA/C adlı silahlı terör örgütünün asıl hedefinin de, mevcut Anayasal düzeni silah zoru ile 
değiştirip yerine İslam Devleti kurmaktır. 
İBDA/C adlı örgütün lideri olan kod adıyla da kurulacak BÜYÜK DOĞU İSLAM DEVLETİ ‘ nin 
komutanı seçilecek olan KUMANDAN KOD SALİH İZZET ERDİŞ’İN ÖRGÜT MENSUPLARININ 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EYLEMLERE DOĞRUDAN DOĞRUYA KATILDIĞI TESBİT EDİLEMEMİŞ 
OLMAKLA BERABER , bizzat kendisi tarafından kaleme alınan ve İBDA/C adlı örgüte sempati 
ile bakanlara okutturulmak suretiyle SİYASİ VE İDEOLOJİK BİR BİLİNÇ VERİLMESİNDE 
KULLANILDIĞI ve Büyük Doğu İslam Devleti’nin nasıl kurulacağı hususunda kitaplarında yer 
vererek örgüt mensuplarına yön vermektedir. Lidersiz bir örgüt düşünülemeyeceği gibi, örgüt 
mensuplarının gerçekleştirdiği eylemlerden de örgüt liderinin sorumlu tutulmaması eşyanın 
tabiatına aykırı düşer. İBDA/C adlı örgüt mensuplarının gerçekleştirdiği tüm eylemlerden 
örgütün lideri de sorumludur. 
İBDA/C adlı örgüt mensuplarının KUMANDAN KOD SANIK SALİH İZZET ERDİŞ’e olan bağlılığı, 
bağlı oldukları İBDA/C adlı örgütün ülke genelindeki organik bütünlüğü, gerçekleştirdikleri 
eylemlerin çokluğu, gerçekleştirilen eylemlerin ağırlığı, toplum içerisinde yarattığı korku ve 
vehamet derecesi, eylemlerde çok sayıda bombaların kullanıldığı ve bir çok insanın 
yaralanmasına ve ölümüne neden olduğu, büyük çapta maddi hasarlar meydana getirildiği 
göz önüne alındığında, sanık Salih İzzet Erdiş’in Mevcut Anayasal düzeni silah zoru ile 
değiştirmeye teşebbüs etmek suçunu oluşturduğu; 
Sanıklar Saadettin Ustaosmanoğlu ile Mehmet Fazıl Aslantürk’ün İBDA/C adlı örgütün sair 
efradı oldukları; 
Sanık Hüsnü Göktaş’ın da örgüt mensuplarının hal ve sıfatını bilerek örgüte silah alınmasına 
yardımcı olduğu ve bu şekilde örgüte yardım ettiği, sanıkların beyanlarından, bu beyanları 
doğrulayan ve tamamlayan, yakalama, arama tutanakları ile aramada ele geçirilen silahlar ile 
bu silahlara ait ekspertiz raporları, örgütsel dökümanlar, bu dökümanların sanıkların el ürünü 
olduğuna ilişkin ekspertiz raporlarından, örgüte ait bayraklar, örgütün simgesini gösteren el 
işaretlerinden, örgüt mensuplarının eylemlerini gösteren fotoğraflardan, örgüt 
mensuplarının İBDA Yayınevine gönderdiği ve sanıklara gösterilen el yazılı örgütsel nitelik 
arzeden dökümanlardan, örgüt mensuplarının fotoğrafların arkasında “TEK YOL İSLAM” yazılı 
pankartlardan, kurulacak İslam devletinin bayrakları gibi delillerden anlaşılmaktadır. 
Sanık Salih İzzet Erdiş hakkında, İBDA/C adlı örgüt içerisinde kumandaya haiz görev almak 
suçundan, suç tarihinin 1997 ve öncesi olan olaylarla ilgili olarak 10/06/1998 tarih ve 
1998/275 Hazırlık 1998/216 Esas sayılı iddianame ile Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK.168/1, 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi uyarınca 
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cezalandırılması istemi ile Adana Devlet Güvenlik Mahkemesine kamu davası açıldığı, 
yargılamanın devam ettiği görülmüştür. 
İş bu dava ile Adana Devlet Güvenlik Mahkemesine sanık Salih İzzet Erdiş’le ilgili açılan kamu 
davasının birleştirilmesi hususu Mahkemenin takdirine bırakılmıştır. 
 
Bu nedenlerle: 
1- Mevcut Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek suçundan; 
Sanık Salih İzzet Erdiş’in eylemine uyan TCK. 146/1 Maddesi uyarınca, 
2- İBDA/C adlı örgütün sair efradı olmak suçundan sanıklar; 
1- Saadettin Ustaosmanoğlu, 
2- Mehmet Fazıl Aslantürk’ün eylemlerine uyan; 
TCK.168/2, 3713 Sayılı Kanunun 5. Maddesi, 
Tck. 31,33, 40 Maddelerinden, 
 3- Yasadışı İBDA/C adlı örgüt mensuplarına yardım etmek suçundan sanık; 
Hüsnü Göktaş’in eylemine uyan TCK 169, 3713 Sayili Kanunun 5. Maddesi geregi TCK 31, 33, 
40 Maddelerinden; 
4- Emanetimizin 1999/25 sırasında kayıtlı bulunan; 7. 65 mm. çaplı 452237 seri nolu tabanca 
ve tabancaya ait şarjör, 9 mm çaplı 31341172 seri nolu tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 8 
mm çaplı gaz tabancası, Mamser marka 5’li gaz tabancası numarasız 6’14 toplu tabanca, 
numarasız 7’li toplu tabanca 22 kalibre çaplı numarasız dürbünlü tüfek, Mag 870032641 seri 
nolu pompalı tüfek, Sarsılmaz marka nişan tüfeği, 12 numara çaplı 1724 seri nolu av tüfeği, 
Panasonic marka F 2 HCO 4933 seri nolu kamera cihazı ve şarj cihazı, Sony marka ses kayıt 
cihazı, daktilo makinası Ericsson marka CH 388 cep telefonu, bir adet avcı yeleği, bir adet 
bayrak, bir adet tevhid bayrağı, rulo şeklinde İBDA/C bayrağı, rulo şeklinde İBDA/C simgesi, 2 
adet Tilki Günlüğü isimli kitapların TCK. 36 maddesi gereğince zoralımına; 
5- Örgüte ait olduğu iddia edilerek zaptedilen zilliyetliği sanık Salih İzzet Erdiş’te olan 34 PV 
834 plaka sayılı Volvo marka otonun TCK. 36 Maddesi gereğince zoralımına; 
6- Emanete alınan 25.000 Alman Markı, 10.000 Amerikan Doları ve 800 Fransız Frangı’nın 
TCK 36 Maddesi gereğince hazineye irat kaydına; 
Karar verilmesi için; 
Yargılamanın 2845 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mahkemenizde yapılarak, sanıkların 
üzerine atılı müsnet suçlar subuta erdiğinde sanıkların yukarıda belirtilen sevk maddeleri 
uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia olunur. 12/01/1999 
 
Ali Yorulmaz 
23783 Sicil. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı 

N
ordic

M
onit

or.c
om




