
gittiği, orada çatışmalarda yaralandığı, örgüt üyelerince haberleşmede kullanılan "Esrarrülmücahidin" 
programını öğrenip kullanmakla görevlendirildiği, eylemlere katılmak üzere Gaziantep iline çağrıldığı, 
şüphelinin yakalanmaması için ekspertiz raporu ile aldatma kabiliyeti olduğu anlaşılan sahte nüfus 
cüzdanı düzenletip kullandığı, tüm dosya kapsamı incelendiğinde, şüpheli Muhammet Zana Alkan 
10/10/2015 tarihinde Ankara Tren Gar'ı önünde meydana gelen terör saldırısı eylemine katıldığına, 
iştirak ettiğine dair delil  bulunamadığı, şüpheli Muhammet Zana Alkan'ın DEAŞ Silahlı Terör 
Örgütü'ne üye olma ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarını işlediği ve TCK.md.314/2, 3713 Sayılı 
TMK.md.3, TMK.md.5/1, TCK.md.53/1, TCK.md.58/9, TCK.md.204/1, 3713 Sayılı TMK.md.4/1-a, 
TMK.md.5/1, TCK.md.53/1 maddelerini ihlal ettiği, şüpheli savunmaları, ekspertiz raporları, Yunus 
Durmaz'ın dijital materyallerinden elde edilen belgeler,  bilirkişi raporları,  adli sicil ve nüfus kaydı ile  
tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır. 

  

 25-) ŞÜPHELİ WALENTİNA SLOBODJANJUK; 

  

 Yukarıda açık kimliği yazılı şüpheli Walentina Slobodjanjuk'un DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne 
üye olduğu, Yunus Durmaz'ın emrinde çalıştığı, 10/10/2015 tarihinde Ankara Tren Gar'ı önünde 
meydana gelen terör saldırısı olayı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin eylemi 
organize edenlerden Halil İbrahim Durgun ve Yunus Durmaz ile irtibatlı olduğunun anlaşılması 
üzerine, şüpheli hakkında gözaltı emri verildiği, bulunamayınca Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 
23/02/2016 tarih ve 2016/1143 D.İŞ sayılı kararı ile yakalama emri düzenlendiği, aradan geçen 
zamana rağmen şüphelinin yakalanamadığı, bu nedenle de savunmasının alınamadığı anlaşılmıştır.  

 10/10/2015 tarihinde Ankara Tren Gar'ı önünde meydana gelen terör saldırısı eylemini 
organize eden Yunus DURMAZ’ın Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Akkent Mahallesi 134108 sokak N0: 4/B 
KFB inşaat Larımar Sitesi F Blok Daire 19 sayılı adresinde yapılan aramada; Yıldız Bozkurt 
T.C.(19976196402) Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Ünaldı Mah.nüfusunda kayıtlı, ALİ-SİTTİ kızı, 
Gaziantep 01/01/1970 doğumlu, şahsa ait nüfus cüzdanın bulunduğu ancak nüfus cüzdanı üzerindeki 
fotoğrafın şüpheli Walentina Slobodjanjuk'a  ait olduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin terör olaylarında 
kullanmak ve yakalanmamak için Yıldız Bozkurt adına ekspertiz raporuyla aldatma kabiliyeti olduğu 
anlaşılan sahte  nüfus cüzdanı  düzenletip kullandığı anlaşılmıştır.  

 Walentina SLOBODJANJUK isimli şahısla ilgili yapılan araştırmalarda; İnterpol-Europol Daire 
Başkanlığınca Almanya ülkesi ile yapılan yazışmalarda; Açık kimlik bilgilerinin; Fedor ve Irma kızı, 
Atbasar-Kazakistan-24.05.1995 doğumlu, L6Y6YXLF50Y seri numaralı Alman Pasaport hamili olduğu, 
ayrıca şüpheli Ömer Deniz DÜNDAR’ın imam nikahlı eşi olduğunun değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 

 Şüpheli Walentina SLOBODJANJUK’un fotoğrafının nüfus cüzdanında yer aldığı Yıldız 
BOZKURT (T.C.19976196402) Gaziantep İli Şahinbey ilçesi Ünaldı mahallesi nüfusuna kayıtlı, Ali –Sitti 
kızı Gaziantep 01.01.1970 doğumlu isimli şahsın müşteki olarak beyanı alındığında; 

 Kimliğini hiç bir yere veya kimseye vermediğini, kimlik bilgilerinin belirtilen adreste nasıl 
çıktığının bilmediğini, daha önceden kimliğini hiç kaybetmediğini, nüfus cüzdanına sahte olarak 
yerleştirilen fotoğraftaki (Walentina SLOBODJANJUK) isimli şahsı tanımadığı ve daha önceden hiç 
görmediğini, bu resmin kendisine ait olmadığını, kimlikteki baba adı ve doğum tarihininde kendisine 
ait olmadığını beyan ettiği anlaşılmıştır.  

 Şüpheli Walentina SLOBODJANJUK isimli şahsın kullandığı 5326750477 numaralı gsm hattının 
baz sinyal bilgileri incelendiğinde; 
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 03.10.2015 – 15.10.2015 tarihleri arasında Gaziantep ilinde baz sinyali verdiği tespit 
edilmiştir. 

 SONUÇ OLARAK;  

 Yukarıda açık kimliği yazılı şüpheli Walentina SLOBODJANJUK'un DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne 
üye olduğu, şüpheli Ömer Deniz Dündar'ın imam nikahlı eşi olduğu,  Terör Örgütüne katılmak üzere 
Suriye ülkesine gittiği, Yunus Durmaz'ın evinde yapılan aramada, üzerinde şüpheliye ait fotoğrafın 
olduğu, Yıldız Bozkurt'un kimlik bilgileriyle düzenlenmiş ekspertiz raporu ile aldatma kabiliyeti olduğu 
anlaşılan sahte kimliğin ele geçirildiği, şüphelinin bahse konu sahte kimliği düzenletip kullandığı, 
şüphelinin canlı bomba eylemlerinde görev almak üzere hazırlık yaptığı, tüm dosya kapsamı 
incelendiğinde, şüpheli Walentina SLOBODJANJUKun 10/10/2015 tarihinde Ankara Tren Gar'ı önünde 
meydana gelen terör saldırısı eylemine katıldığına, iştirak ettiğine dair delil  bulunamadığı, şüpheli 
Walentina SLOBODJANJUK'un DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma ve Resmi Belgede Sahtecilik 
suçlarını işlediği ve TCK.md.314/2, 3713 Sayılı TMK.md.3, TMK.md.5/1, TCK.md.53/1, TCK.md.58/9, 
TCK.md.204/1, 3713 Sayılı TMK.md.4/1-a, TMK.md.5/1, TCK.md.53/1 maddelerini ihlal ettiği, şüpheli 
savunmaları, ekspertiz raporları, Yunus Durmaz'ın dijital materyallerinden elde edilen belgeler,  
bilirkişi raporları, pasaport bilgileri  ile  tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır. 

 

 26-) ŞÜPHELİ MUSTAFA DELİBAŞLAR; 

  

 Yukarıda açık kimliği yazılı şüpheli Mustafa Delibaşlar'ın DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye 
olduğu, CÜHEYMAN KOD ismini kullandığı, Yunus Durmaz'ın emrinde çalıştığı, 10/10/2015 tarihinde 
Ankara Tren Gar'ı önünde meydana gelen terör saldırısı olayı nedeniyle yürütülen soruşturma 
kapsamında şüphelinin eylemi organize edenlerden Halil İbrahim Durgun ve Yunus Durmaz ile irtibatlı 
olduğunun anlaşılması üzerine, şüpheli hakkında gözaltı emri verildiği, bulunamayınca Ankara 3. Sulh 
Ceza Hakimliği'nin 05/04/2016 tarih ve 2016/1926 D.İŞ sayılı kararı ile yakalama emri düzenlendiği, 
aradan geçen zamana rağmen şüphelinin yakalanamadığı, bu nedenle de savunmasının alınamadığı 
anlaşılmıştır.  

 

 Yunus Durmaz'dan elde edilen dijital materyallerden şüpheli Mustafa Delibaşlar ile ilgili ele 
geçirilen belgelerin incelenmesinde;   

 

 Yeni Microsoft Word Belgesi[1755].docx isimli belge ve 3059.docx isimli belgeler içinde;  

 "Allaha hamd, Rasulune salat ve selam olsun, Selamun Aleykum Şeyhim bu risalem şikayet 
üzere değil, bir askerin sıkıntısını emiriyle paylaşması ve nasihat istemesi üzeredir. Şeyhim bizim 
beldemiz 100 yıldır dininde ve vatanında büyük bir musibete uğradı. Dinimiz aşağılandı, hicabımız 
kaldırıldı, medreselerimiz kapatıldı, Kur’anı okumamız yasaklandı. Alimlerimiz öldürüldü, kitabımız 
yakıldı ve topraklarımız Hristiyanların, Yahudilerin, mürtedlerin beldesi oldu. Bu topraklar üzerinden 
geçen haçlı orduları Irakta, Afganistan’da, Somali’de, Yemen’de, Lübnan’da,şimdi ise Suriye’de 
müslüman kanlarını döktüler. Özellikle Türkiye’li müslümanlar Irak savaşında haçlı ve murted 
orduların bu topraklar üzerinden geçişini engelleyemedi. Ve 2 milyon muslumanın katledilmesine, 
kadınların esir olmasına dinimize açılan savaşa seyirci kaldı. Ve halen bu zülme olan yardım, 
topraklarımız üzerinde devam etmektedir. Ve biz, kardeşimize yardım etme dinimize açılan savaşa 
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