
  

T.C.
İSTANBUL

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(CMK.nun 250. Maddesiyle Yetkili Bölümü)

ESAS NO : 2008 / 142                                                                                               09.09.2009

M  Ü  T  A  L  A  A
İSTANBUL 11.  AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

SANIKLAR : 1- HALİS BAYANCUK,
  2- SALİH GÖKÇEGÖZ,
 3- ÖMER FARUK TÜZÜNER,
 4- ENES YELGÜN,
 5-HAKAN SEVCAN,
6- İSHAK LEVENT ERTEK,
7- MUHAMMED HAYRULLAH SÖKE,
8- MEHMET AĞIL,
9- MEHMET AKİF SOFU,
10- MUSTAFA MUSLİHAN,
11- MÜCAHİT YAYLACI,
12- NİHAT KARAKAN,
13- RAMAZAN GÖKDERE,
14- SELAHATTİN ENDEZ,
15- SİNA AKKAYA,
16- SONER GÜRLEYEN,
17- UBEYDULLAH ARCA,
18- TURGUT GÖKÇEGÖZ,
19- TALİP TEKİN,
20- YILMAZ ÇİTİL,
21- MUSTAFA YILMAZ,
22- MUAMMER AÇAN,
23- ÖZGÜR İLBASAN,
24- ERCAN SEVMİŞ,
25- FAHRETTİN AKYÜZ,
26- AHMET TOPAL,
27- ALİ İBRAHİM BAŞARAN,
28- ERHAN YENİDOĞAN,
29- HALİL İBRAHİM YAŞAR,
30- SAFA ALDEMİR,
31- SALİH SALCI,
32- NEVZAT KILINÇ,

Uluslararası çapta bir terör örgütü olarak kabul edilen EL-KAİDE terör örgütünün 
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Türkiye unsurlarınca 15.11.2003 tarihinde İlimiz Şişli ilçesinde bulunan BETH-İSRAEL 
SİNAGOGU ile Beyoğlu ilçesinde bulunan NEVE-ŞELOM SİNAGOGU’na, 20.11.20003 
tarihinde ise Beyoğlu ilçesinde bulunan İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU ile Beşiktaş 
İlçesinde bulunan HSBC BANK Genel Merkez binasına yönelik eş zamanlı bombalı intihar 
saldırıları düzenlenmiş, saldırılar sonuçunda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, bu 
eylemin akabinde gözaltına alınan örgüt mensuplarının beyanları ve elde edilen belgelerden 
de anlaşıldığına göre ülkemizden CİHAT maksatlı Pakistan ve Afganistan ülkelerine giden 
şahısların bu ülkelerde teorik ve pratik eğitimler aldıkları, eğitimlerinin bitiminde eylemler 
gerçekleştirmek üzere ülkemize döndükleri ve örgütten aldıkları eylem talimatı ve maddi 
yardım ile bir grup oluşturarak 15-20 Kasım eylemlerini gerçekleştirdikleri, belirtilen 
ülkelere giderek eğitim alan şahısların tamamı EL-KAİDE terör örgütü ile irtibat kurmasalar 
da almış oldukları siyasi eğitimin etkisi ile SELEFİ/VAHABİ anlayışa sahip olarak ülkemize 
döndükleri, benzer anlayışa sahip Engin VURAL ve Nihat DOĞANEL isimli şahısların 
Adem ÇETİNKAYA isimli şahsın organize etmesi ile 09.03.2004 tarihinde İstanbul ili Kartal 
İlçesi Yakacık Semtinde bulunan “HÜR VE KABUL EDİLMİŞ BÜYÜK MASON 
LOCASI”’ na can kaybı ve yaralanma ile sonuçlanan bombalı intihar eylemi düzenledikleri, 
son olarak 24.01.2008 günü Gaziantep ilinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce EL-KAİDE 
örgütüne yönelik olarak yapılan bir operasyon neticesinde örgüt mensupları ile güvenlik 
güçleri arasında çıkan çatışmad 1 polis memurunun şehit olduğu, 4 polis memurunun ise 
yaralandığı,

 Türkiye ve Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren EL-KAİDE Terör örgütünün üst 
yönetim organı haricinde, 

1) Çok Uluslu Hücreler ,
2) Mücahitler-Mücahit Gruplar,
3) Bölgesel -Yerel Örgütlenmelerden oluştuğu, 

Bölgesel ve yerel grupların kendi imkanlarıyla yerel bazda kurulduğu ve faaliyet 
gösterdiği, bu örgüt ve grupların bir kısmı direk olarak El Kaide çatısı altında bir 
kısmının ise El Kaide ile zaman içerisinde lokal düzeyde irtibata geçerek faaliyet 
gösterdiği,

Örgütün bilinen yapısı ve faaliyet tarzı dikkate alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
İstihbarat Şube Müdürlüğüyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerinin yaptıkları 
çalışmalar sonucunda, İstanbul' da müslüman gençlik tohum grubu ile irtibatlı ve selefi 
görüşler doğrultusunda faaliyet gösteren ve liderliğini sanık Halis BAYANCUK'un yaptığı 
EL-KAİDE terör örgütüyle irtibatlı gerek EL-KAİDE örgütü çatısı altında gerekse 
oluşturdukları kendi yapılanmaları doğrultusunda ülkemizde gerekli koşulları sağlamaları ve 
maddi destek bulmaları durumunda EL-KAİDE terör örgütünün  ülkemizde gerçekleştirdiği 
daha önceki sansasyonel eylemler gibi eylem yapma potansiyeline sahip bir yapılanmanın 
tespit edildiği ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı,

Sanıkların toplanma yeri olarak kullandıkları ve kendi aralarında şifreli olarak 
dükkan diye bahsettikleri Bayrampaşa ve Bağcılardaki illegal mescitlerin teknik araçlarla 
izlendiği, bazı sanıkların buralarda buluşarak örgütsel toplantı yaptıkları-buluştuklarının, bir 
dönem yargılanarak mahkum olan kişilerin tahliye olduktan sonra çevresinde bulunan 
insanları etkileyerek selefi görüşler doğrultusunda gruplaştıkları ve faaliyetlerine devam 
ettiklerinin, yapılan araştırmalar ve soruşturma sonucunda Müslüman Gençlik ve Tohum 
Grubu adlı grup ile irtibatlı olarak Selefi görüşler doğrultusunda faaliyet gösteren ve 
liderliğini sanık Halis BAYANCUK'ur yaptığı bir yapılanmanın tespit edildiği, söz konusu 
yapılanma içersinde Lider (Emir) konumunda bulunan EBU HANZALA (K) Halis 
BAYANCUK'un Mısır’da dini eğitim aldıktan sonra 2007 yılı içersinde ilimize gelerek 
Muhammed Hayrullah SÖKE grubu mensupları ile tanıştırıldığı  ve ilimizde şiddeti savunan 
selefi düşünceyi yayma faaliyetlerinde bulunduğu, Ebu Hanzala (K) Halis BAYANCUK’ 
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un İstanbul’da bulunan örgüt mensuplarıyla zaman zaman Gaziantep iline giderek 
operasyonda öldürülen örgüt mensuplarıyla görüştükleri ve bu şahısların  evlerinde kaldıkları 
aralarında yapmış oldukları telefon görüşmelerinden anlaşılmakla birlikte özellikle grup 
içersinde faaliyet gösteren Ramazan GÖKDERE, Ubeydullah ARCA, Yılmaz ÇİTİL ve 
Selahaattin ENDEZ’in bu grupla sürekli olarak irtibat halinde oldukları, Halis BAYANCUK 
değişik amaçlarla Gaziantep iline gönderdiği örgüt mensubunu (Nihat KARAKAN) yapılan 
operasyonda ölü olarak ele geçirilen Mehmet YILMAZ isimli şahsın yanına gönderdiğinin 
telefon görüşme tutanakları içeriklerinden anlaşılmakta olduğu,

EBU HANZALA (K) Halis BAYANCUK’ un çevresinde bulunan şahıslara dini 
konularda (Akaid-Siyer-Ahlak-Kuranı Kerim) eğitim verdiği, şahıs ile irtibatlı grubun 
haftanın belirli günlerinde İlimiz Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Özkan Caddesi 
No:65 sayılı adreste açmış oldukları illegal mescitte dini içerikli ders ve örgütsel toplantılar 
yaptıkları ve  her Pazar günü sabah namazı sonrasında İlimiz Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi 
İslambey Sokak Yavuz Apartmanı No:8 sayılı adreste bulunan illegal mescitte Halis 
BAYANCUK tarafından verilen derslere yaşı küçük çocuklarında bulunduğu yaklaşık 
(30-40) kişinin katıldığı, grup üyelerinin bu toplanma yerini “Medrese” olarak 
isimlendirdikleri,

Grup içerisinde faaliyet gösteren Sina AKKAYA (Kadir Has Üniversitesi hukuk 
bölümü) ve Enes YELGÜN (Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü) Halis BAYANCUK ile 
tanıştıktan sonra üniversite öğrenimini bıraktıkları, grup içersinde faaliyet gösteren şahıslara 
Mısır’da dini eğitim alınması hususunun telkin edildiği,

Mücahit YAYLACI, Sina AKKAYA, Salih GÖKÇEGÖZ ve Nihat KARAKAN 
isimli şahısların grup içersinde Halis BAYANCUK ile doğrudan görüşerek talimat aldıkları 
ve örgütsel toplantıların zaman zaman bu şahısların evlerinde de yapıldığının tespit edildiği,

Yine EBU HANZALA (K)  Halis BAYANCUK’un gerek internet sitelerinde 
yayınlanan derslerinden gerekse yapılan teknik takip neticesi şahısların kendi aralarından 
yapmış olduğu görüşmelerden, Türkiye’deki mevcut düzeni benimsemedikleri, mevcut 
anayasal düzeni  tağuti (Küfür) düzen olarak gördükleri, bundan mütevellit devletin resmi 
okullarında eğitim görmeyi, askerlik hizmeti yapmayı ve bu devletin adli kurumlarına baş 
vurmayı kendi tabirleriyle bu tağuti düzene hizmet olarak gördüklerinden tamamını reddedip 
kendi aralarında kurmuş oldukları şeri esaslara dayanan sözde kurumlarda sorunlarına çözüm 
yoluna gitmeyi amaçladıklarının anlaşılmakta olduğu, 

Şoruşturma sırasında alınan mahkeme karlarına istinaden yapılan arama soucunda el 
konulan belge ve örgütsel dökümanların yapılan incelemesi sonucunda örgütün  “Tağut 
yeryüzünde sadece Allah”a yapılması gereken ibadetlerin kendine yapıldığı varlıklardır 
bunların silinmesi ve insanların sadece Allah”a kulluk yapmaları için Resulullah kılıçla 
gönderilmiştir. Onun yoluna tabi olmakla yükümlü olan ümmeti de tağutlarla 
mücadelelerinde onları elle, kılıçla yeryüzünden silmekle yükümlüdür.” felsefesini 
benimseyerek yukarıda sözde belirtilen ve bir ülkeyi oluşturan Alternatif bir devlet sistemi, 
Alternatif bir yönetim sistemi, Alternatif bir meclis sistemi, Alternatif bir eğitim sistemi, 
Alternatif bir hukuk sistemi ve Alternatif bir ordu sisteminin gelebilmesi için yol olarak 
“SİLAHLI MÜCADELE”nin çözüm yolu olarak gösterildiği, ele geçen belgelerden 
anlaşıldığına göre bazı sanıkların gizli bir yapılanma oluşturdukları, takip ve sorguya karşı 
taktik geliştirdikleri, gizliliği sağlamak için özel metodlar geliştirip uyguladıkları, bazı 
sanıkların kod adları kullandıkları, bomba yapımına dair belgeler ve materyaller ele 
geçirildiği, maksatlarını gizlice ifade edebilmek için şifre oluşturan kelimeler kullandıkları, 
sanık MEHMET AKİF SOFU'nun evinden elde edilen 39 numara ile numaralandırılmış 
CD’de örgüt mensuplarının  mayınlama yaparken ve bomba hazırlarken çekilmiş video 
görüntüleri, çatışma görüntülerinin olduğu, sanık MÜCAHİT YAYLACI'da sahte olduğu 
belirlenen nüfus cüzdanının ele geçirildiği, Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi İslambey Sokak 
Yavuz Ap. No:8/1 sayılı adreste yapılan aramada elde edilen Kahverengi kapağı üzerinde 
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“ERT İnşaat…” ibareleri bulunan, 31 Aralık ve sonrasında gelen sayfalarda fulaj (kalem izi) 
olduğu tesip edilmiş yapılan  Kriminal incelemesinde, -Mandal 10 tane -3 tane Bored bu 
kağıt büyüklüğünde -Direnç takımı (MegaR) -Kapasitör silindir şeklinde -10 uf – 22 uf – 50 
uf – 100 uf -3 tane yan keski -10 tane thyristor (en düşük gerilimle çalışan) -CED değişik 
renklerde 5 tane -CDR 5 tane -3 tane değişik direnç -Diyot direnç büyüklüğünde -Multimeter 
(Diyot testi yapıldığında ötecek) -Değişik renklerde tel Bord için- Tubiyak (1-3) elektronik 
Elektromuanetizm ibareli fulaj izlerinden müteşekkil el yazılarının mevcut olduğunun 
belirlendiği, örgütün dükkan olarak şifrelendirdiği söz konusu yerde ele geçen bu 
dökümanların incelemesi sonucunda bomba uzmanı bilirkişilerinin görüşüne göre bahse konu 
döküman üzerinde yapılan incelemede kişinin bilgi ve yeteneğine bağlı olarak dökümanlarda 
adı geçen elektronik devrelerin uygun şekilde montajı ile istenildiği takdirde elektrik ve 
elektronik devrelerin dizayn edilebileceği ve bu devrelerin el yapımı bombalarda anahtar 
sistemi olarak kullanılabileceğinin belirtildiği, ilimiz genelindeki çeşitli bombalama 
olaylarında da bu tip elektrik ve elektronik devrelerle bombaların yapılmış olduğu, 

Yapılan soruşturma sırasında toplanan delillerden edinilen kanaate göre;
Sanık HALİS BAYANCUK'un kod adı kullandığı, kendisinin savunmasında bu 

hususu inkar etmesine rağmen birçok sanığın gerek yüzyüze gerekse internet ortamında 
sanığı EBU HANZALA nick adı ile tanıdığını beyan ettiği, ayrıca yine kendisine ait 
K.1,D.391'de yer alan ve AHMET TOPAL ile arasında geçen konuşmada kendisini 
HANZALA olarak tanıttığı, yine K.1,D.383-384'de örgütsel içerikli konuşmasının 
bulunduğu, yine K.1,D.364'de sanık SALİH GÖKÇEGÖZ'ün kendisine "Allah seni 
başımızdan eksik etmesin"diyerek onun hiyerarşik üst konumunu ifade ettiği, yine K.1, 
D.328'de sanık HAKAN SEVCAN ile konuşmakta oldukları bir konuda sanık HAKAN 
SEVCAN'ın "...telefonlan olmaz, gizlice konuşsak iyi olur inşallah" dediği, yine 
K.1,D.324'de Gaziantep ilinden döndüğüne dair sanık RAMAZAN GÖKDERE ile 
konuşmasının bulunduğu, yine K.1,D.310'da sanık MEHMET AĞIL ile arasında geçen 
konuşmada Gaziantep ilinde bir polisin ve iki örgüt mensubunun ölümüyle sonuçlanan 
olaydan üzüntü ve endişe ile bahsetmekte oldukları, yine K.1,D.281'de X şahsın sanığa 
verdiği numarayı kullanmamaya dikkat ettiklerini söylemekte olduğu, yine K.1,D.166'da 
sanık UBEYDULLAH ARCA ile arasında geçen konuşmada Gaziantep ilindeki çatışmadan 
"malum yerde" şeklinde bahsederek o örgüt evinin tanıdık bir yer olduğunu ifade etmekte 
oldukları,  örgütsel yapılanma içerisinde birinci adam konumunda olduğu ve diğer bazı 
sanıkları yönetip yönlendirdiği, 

Sanık SALİH GÖKÇEGÖZ'ün ikinci adam konumunda olduğu, kod adı kullandığı, 
evinde ele geçen ajandaların kendisine ait olduğunu savcılık ifadesinde kabul ettiği ancak 
içlerindeki notları başkasının yazmış olabileceğini beyan ettiği(K.19,D.66), bu ajandalardan 
birinde sorguda dikkat edilecek hususlara dair notların bulunduğu, 

Sanık ENES YELGÜN'ün dükkan olarak nitelenen yerde kaldığı, örgütü ve 
faaliyetlerini öven CD ve dokümanlarla yakalandığı, K.9, D.223-224'de yer alan babasına 
yazdığı mektupta kendisini selefi olarak bilinen cemaat içerisinde nitelediği, burada ders 
verip El Kaide örgütünün liderini öven konuşma yaptığı, grup adına gönderilen paranın bu 
sanık adına gönderildiği,

Sanık MUHAMMED HAYRULLAH SÖKE'de örgütsel dokümanlar ele geçtiği, 
kendisine ait ajandalarda sorguda ve telefonda dikkat edilecek hususlara dair notların ele 
geçtiği, ayrıca ders görenlerden alınan raporların bulunduğu, 

Sanık MEHMET AKİF  SOFU'da bomba yapımı ile ilgili CD'lerin ele geçtiği, iletişim 
tespit tutanakları ve tüm evrak kapsamına göre sürekli Bayrampaşa' da bulunan mescide 
gittiği ve bu grup içerisinde yer alan birçok kişi ile irtibatlı olduğu, örgütsel içerikli telefon 
konuşmalarının bulunduğu,

Sanık MÜCAHİT YAYLACI'nın sahte kimlikle yakalandığı, kendisinde sorguda 
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