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İSTA NBUL ANADOLU CUMHURİYET BA ŞSA VCILIĞ IN A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/89654 sayılı soruşturma dosyası kapsamında;
Müşteki Emrullah USLU'nun vekili tarafından verilen şikayet dilekçesine istinaden İstanbul 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafmdan 2013/89594 sayılı soruşturma başlatılmıştır. 
Soruşturma kapsamında "www.medyagundem.com" adlı internet sitesinde müşteki Emrullah 
USLU hakkmda hakaret içeren çok sayıda yayma yer verildiği ifade edilerek Siber Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü'nden konunun araştırılması talep edilmiştir. Konuyla ilgili Siber 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen tespit 
tutanağı ve ekleri İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına 29.11.2013 tarihinde 

£  sunulmuştur. Bunun üzerine soruşturma savcılığı tarafından Müdürlüğümüze dosya 
kapsamında tespit edilen bilgi, belgelere göre detaylı araştırma yapılması ve CMK'da belirtilen 
tedbirlerle ilgili müracaat edilmesi talimatı verilmiştir.

Talimat üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden temin edilen soruşturma 
dosyası tetkik edilmiş, konuyla ilgili gerek Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerekse 
Müdürlüğümüzce tespit edilen hususlara aşağıda yer verilmiştir.

01- Soruşturma kapsamında Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı 
incelemeler neticesinde;

Müşteki Emrullah USLU hakkında "www.medyagundem.com" adlı internet sitesinde; 
"Çılgın Yalancı, İftira Makinası, Türkiye Uyan Bu İhaneti Gör -  M r.Fitneden Alçakça Bir Provakasyon, 
Mr. Fitne Yine Suçüstü, Bunu Yazan Kariyerini ABD-İsrail-Cemaat Çıkarlarını Kollamakla Yapmış Bir 
İsim Sahibinin Sesi Jamestown Beslemesi, Adama O Lafı Yedirirler Şimdi Uslu Uslu Özür Dile" şeklinde 
hakaret, tehdit ve iftira içeren yazılar bulunduğu görülmüştür. Yine müşteki Emrullah USLU 
tarafından aynı internet sitesinde yazılarına yer verilen Erdem YAVUZ isimli şahıstan şikayetçi 

yolduğunu belirtmiştir.
Bunların yanı sıra, 23/11/2013 tarihinde Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde ifadesi alman 

müşteki Bülent KENEŞ; kendisi hakkında sosyal medyada, Medyagundem, Medyasavar ve 
HaberlO başta olmak üzere bazı internet sitelerinde örgütlü/sistematik olduğu izlenim i veren 
ve Agos Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant D İN K'in öldürülmesiyle sonuçlanan 
malum süreci andıran bir linç kampanyası başlatıldığını ve kendisinin bu yaşananlar üzerine 
yakınlarına resmi vasiyetini bıraktığını beyan etmiştir.

Konuyla ilgili "www.medyagundem.com" adlı internet sitesinde Siber Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmada ise; müşteki Bülent KENEŞ hakkında sitede yer alan 
görüntülerde "Siyonist Ağzıyla Gazetecilik,Milli Duruşun Yoksa Hainsin, Yeterki Erdoğan Düşmanı 
Olsun, Akit Yazarlarının Hedefinde de Onlar Var, Cemaat Medyasına Karanlık Oda KalkajaZ^gflpi 
hakaret, tehdit, hedef gösterme ve iftira içeren birçok yayına yer verildiği b e l i r l e n m i ş M L | U '•
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Müşteki Bülent KENEŞ ifadesinin devamında; şikayete konu "www.medyagundem.com" 
adlı internet sitesinin içeriklerinin aynı zamanda "www.haberlO.com" ve 
"www.medyasavar.com" internet siteleri tarafından da aynı anda yayma konulduğunu, bu 
internet siteleri aracılığıyla şahsına karşı sistematik olarak hedef gösterici, kışkırtıcı ve 
şeytanlaştırıcı yayınlar yapıldığını, "www.medyagundem.com, www.haberlO.com, 
www.medyasavar.com" sitelerinin içeriklerinin bazı twitter hesaplarında da sistematik olarak 
aynı anda yayınlandığını söyleyerek, "esatç. (@esatce)", başta olmak üzere birçok twitter 
hesabından şikayetine konu yayınların yapıldığını belirtmiş, bu yayınların hedef gösterici bir 
kampanya ile özellikle sosyal medyada talimatla başlayıp talimatla sona erdiği izleniminin 
doğduğu ve hashtaglerin açılarak bu faaliyetin daha kitlesel hale getirilmeye çalışıldığını beyan 
etmiştir.

Benzer bir şikayetle 27/11/2013 tarihinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 
başvuran müşteki Çelil SAĞIR ifadesinde; uzun süredir Twitter'dan şahsına yönelik tahkir, 
aşağılama içerikli mesajlar atıldığını, özellikle Esat Burak UZUNDERE (TC:22504608872) 

m olduğunu düşündüğü "esat ç." nickli "twitter.com/esatce" twitter kullanıcısı tarafından bu tür 
eylemlerin yapıldığını, şahsına ve ailesine yönelik hakaretlerin ve küfürlerin yam sıra 
kendisinin de benimsediği toplumumuzun milli ve manevi değerlerini zedeleyici mesajların da 
bu şahıs tarafından aynı minvalde atıldığını, kara propaganda ve ağır hakaret içerikli 
"Satılmışlar, Uşaklar" vb. ifadelerin de yer aldığını beyan etmiştir. Aynı ifadenin devamında; 
"esat ç."nickli "twitter.com /esatce"twitter hesabının aralarında meslektaşlarının da yer aldığı 
önemli şahıslar tarafından takip ediliyor olmasının itibarını daha da zedelediğini, bu şahsın 
göndermiş olduğu söz konusu mesajlara paralel içeriklerin "www.medyagundem.com" ve 
isimlerini hatırlayamadığı diğer sitelerde de yer aldığını belirtmiştir.

Yukarıda özet olarak verilen ifadeler doğrultusunda soruşturmaya konu yayınların;
01- www.medyagundem.com
02- www.haberlO.com
03- www.medyasavar.com isimli haber siteleri,
04- esat ç.(@esatce) isimli twitter hesabı,

^  05- Erdem YAVUZ isimli yazar tarafından www.medyagundem.com adresinde yayınlanan köşe 
^•pazılarında yer aldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu yayınlar incelendiğinde ise; sözkonusu internet siteleri, twitter hesabı ve köşe 
yazılarının paylaşım içeriklerinin paralellik arz ettiği belirlenmiştir. Bu kapsamda, örneğin aynı 
haberin, "www.haberlO.com" adlı sitede "Zaman Yazarı mı? İsrail lobicisi mi?", 
"www.medyasavar.com" adlı sitede "Zaman yazarı İsrail lobicisi nıi?", "www.medyagundem.com" 
adlı sitede de "İsrail lobicisi Zaman yazarı" şeklinde verildiği, benzer şekilde bu konuda Siber 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bu internet sitelerinin 
birbirleriyle benzer haberler yaptıkları, özellikle medyagundem.com ve meysavar.com isimli 
haber sitelerinin sık sık haberlO.com sitesine atıf yaptıkları, aynı zamanlarda esat ç.(@esatce) 
hesabı üzerinden de Twitter sosyal paylaşım sitesinde bu içerikleri konu alan 'paylaşımların 
yapıldığı tespit edilmiştir. ■.

Bu sitelerin ve sosyal paylaşım sayfalarının kimlere ait olduğu; ve f im le r  , tarafından 
yönetildiğine yönelik yapılan çalışmalarda; i f
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1. "www.medyagundem.com" İsimli İnternet Sitesi Hakkında Tespitler; 1 2 / 1
Internet sitesinin 19/07/2013 tarihinde künye bilgileri incelendiğinde, genel yayın yönetmeninin 
Haşan YILMAZ isimli şahıs olarak belirtildiği görülmüş ancak internet sitesi ile ilgili açık 
kaynaklar üzerinde yapılan incelemeler neticesinde www.medyagundem.com isimli internet 
sitesinin sahibinin Tutkun AKBAŞ isimli şahıs olduğu belirlenmiştir. Bunun üzerine Tutkun 
AKBAŞ, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edilerek 01/08/2013 tarihinde şüpheli 
sıfatıyla ifadesi alınmıştır.

Tutkun AKBAŞ ifadesinde; " Dosyada geçen şikâyete konu haberlerin tamamı benim tarafımdan 
yapılmış haberlerdir. Dosyada geçen haberler yine dosyada görüleceği üzere Tmitterda paylaşılan tmeetlere 
dayanmaktadır. Erdem Yavuz isimli şahıs benim medyagundem@gmail.com mail adresime 
erdemyavuz435@yahoo.com.tr ve erdemyavuz549@yahoo.com.tr mail adresleri ile yazılarını gönderen 
şahsen tanımadığım biridir. Emrullah Uslu hakkında dosyada geçen şikâyete konu haberlerin sorumluluğu 
kendisine aittir." şeklinde beyanda bulunmuştur.
Bunun yanı sıra şüpheli Tutkun AKBAŞ'tan "medyagundem@gmail.com" isimli e-posta adresine 
//erdemyavuz435@yahoo.com.tr" ve " erdemyavuz549@yahoo.com.tr" isimli e-posta 
adreslerinden gelen e-postaların header (başlık) bilgileri IP tespiti yapılabilmesi amacıyla 
istendiği, şüphelinin ilk etapta kendi rızasıyla verdiği ve "erdemyavuz435@yahoo.com.tr " 
adresine ait 3 adet header bilgisi üzerinden yapılan incelemede 2 headera ait IP adresinin Türk 
Telekom'a, bir headera ait IP adresinin ise Ukrayna'ya ait olduğu tespit edilmiştir.

Devam eden çalışmalar kapsamında, 19/11/2013 tarihinde Siber Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü’ne davet edilen şüpheli Tutkun AKBAŞ e-posta adresine emniyet biriminde girmek 
istemediğini ifade ederek, e-posta adreslerinden gelen bütün maillere ait header bilgilerini kendi 
bilgisayarında ekran görüntülerini alıp teslim edeceğini beyan etmiştir.

Şüpheli Tutkun AKBAŞ 20/11/2013 tarihinde getirdiği ve sadece 
erdemyavuz435@yahoo.com.tr zsimli e-posta adresinden medyagundem@gmail.com isimli e-posta 
adresine gelen bütün maillere ait olduğunu beyan ettiği 141 adet ekran görüntüsü ve 71 adet 
header bilgisi 3 adet DVD’ye kopyalanarak tutanağa bağlanmıştır.

Şüpheliden alman ekran görüntüleri incelendiğinde ise, 69 adet IP bilgisine ulaşıldığı, 
IPTerin 42 tanesinin Türkiye kaynaklı, 10 tanesinin Ukrayna kaynaklı, 10 tanesinin Kazakistan 
kaynaklı, 7 tanesinin Polonya kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.

I Türkiye kaynaklı IP adreslerinin dökümü incelendiğinde, Antares AVM, ACity Outlet, Karacan 
"^Akademi ve Ankuva Roll House gibi sabit adreslerin yanı sıra 3G data hattı olarak kullanıldığı 

değerlendirilen 05437450389 numaralı telefona ait baz adresleri tespit edilmiştir. Bahse konu 
lokasyonlar değerlendirildiğinde ise; erdemyavuz435@yahoo.com.trisim\i e-posta adresinden 
medyagundem@gmail.com isimli e-posta adresine mail gönderen kişinin bu mailleri yollamak 
için yoğun olarak alışveriş merkezlerinin veya ticari işletmelerin internet bağlantısını tercih ettiği 
görülmüştür.

2- "www.medyagundem.com" İnternet Sitesi ile Bağlantılı Olduğu Değerlendirilen İnternet 
Siteleri (www.medyasavar.com, www.karakutu.com); . .»
www.medyagundem.com isimli internet sitesinin Google Analytics Kodu ye Göogie" Rdklam 
kodu 1 bilgileri incelendiğinde; sitenin UA-1088672 Google Analytics 
5356585783519848 Google Reklam Kodunu kullandığı tespit edilmiştir. •/ T

1 G o o g le  A n a ly tic s  k od u , k iş iy e  ö zel o la ra k  G o o g le  ta ra fın d a n  v e rile n  v e  w e b  s ite le r in e  z iy a re tç it& fîÎT İ^ sıl u laştığ ı 

v e n e le r  y a p tık la rın ın  ö ğ re n ilm e s in e  y a ra y a n  b ir  a ra çtır . W e b m a ste rla r  b u  k o d u  s ite le r in e  ek ley erek , site lerin d ek i

GİZLİ

E m n i y e t  Mü dür l üğü V a t a n  Cd .  3 4 2 6 0  Fat ih/ İ s tanbul
Tl f :  0 ( 2 1 2 )  6 3 6  17 3 0  Faks :  0  ( 2 1 2 )  6 3 6  21 0 6

Ayr ınt ı l ı  bi lgi  için irtibat:  A . Ç E V İ K

N
ordic

M
onit

or.c
om

http://www.medyagundem.com
http://www.medyagundem.com
mailto:medyagundem@gmail.com
mailto:erdemyavuz435@yahoo.com.tr
mailto:erdemyavuz549@yahoo.com.tr
mailto:medyagundem@gmail.com
mailto:erdemyavuz435@yahoo.com.tr
mailto:erdemyavuz549@yahoo.com.tr
mailto:erdemyavuz435@yahoo.com.tr
mailto:erdemyavuz435@yahoo.com.tr
mailto:medyagundem@gmail.com
mailto:medyagundem@gmail.com
http://www.medyagundem.com
http://www.medyasavar.com
http://www.karakutu.com
http://www.medyagundem.com


GİZLİ

' 2 7 0
Bu siteye ait Google Analytics Kodu ve Google Reklam Kodu ile ilgili yapılan incelemelerde 

bazı internet sitelerinin de bu kodları kullandığı tespit edilmiştir. Aynı Google Analytics ve 
Google Reklam Kodunu kullanan bu sitelerin;
1- www.medyagundem.com
2- www.medyasavar.com
3- www.karakutu.com olduğu tespit edilmiştir.

Bu bilgiler ışığında www.medyagundem.com isimli internet sitesi ile 
www.medyasavar.com ve www.karakutu.com isimli siteleri aynı kişilerin yönettiği anlaşılmıştır. 
Bunların yanısıra, www.medyagundem.com ve www.medyasavar.com adlı internet sitelerinin 
www.domaintools.com isimli internet sitesi vasıtasıyla whois bilgisi incelendiğinde; bahse konu 
sitelerin alan adlarının www.godaddy.com isimli internet sitesinden alındığı fakat kimin 
tarafından kaydettirildiğinin gizlendiği tespit edilmiştir, www.karakutu.com adlı istenin 
www.domaintools.com isimli internet sitesi vasıtasıyla whois bilgisi incelendiğinde ise; domain 
kaydı www.godaddy.com isimli internet sitesinden yaptırılan sitenin alan adı bilgilerinde admin 
adının Mustafa Eylül YÜCE, e-posta adresinin mustafa@karakutu.com, iletişim adresinin 

^ A k d e n iz  Caddesi No:15 ve telefon numarasının 05353031242 olarak verildiği tespit edilmiştir.
^  05353031242 no'lu hattın abone bilgilerine bakıldığı zaman Ahmet Bedri-Suphiye oğlu 1981

doğumlu, Siirt-Merkez nüfusuna kayıtlı (T.C: 64672341014) Mustafa YÜCE adına kayıtlı olduğu 
tespit edilmiştir.

Şüpheli Tutkun AKBAŞTn ifadesinde kendisinin kullandığını beyan ettiği 
medyagundem@gmail.com isimli e-posta adresiyle ilgili açık kaynaklar üzerinde yapılan 
incelemede;
medyagundem@gmail.com isimli e-posta adresinin kurtarma e-postası olarak 
k******u@gmail.com isimli e-posta adresinin verildiği; aynı şekilde medyasavar@gmail.com isimli 
e-posta adresinin de kurtarma e-postası olarak k******u@gmail.com e-posta adresinin verildiği 
görülmüştür. Bu nedenle "k" ile "u" ile biten ve 8 harf ya da rakamdan oluşan kurtarma mail 
adresinin karakutu@gmail .com olabileceği değerlendirilmiştir.

Yine açık kaynak incelemelerinde, www.karakutu.com isimli internet sitesinin sahibi 
Mustafa YÜCE'nin kullandığı değerlendirilen www.facebook.com/mustay isimli facebook 
sayfasının karakutu@gmail.com isimli e-posta hesabına tanımlı olduğu tespit edilmiş, 
carakutu@gmail.com isimli e-posta hesabının kurtarma e-postası kullanmadığı, bunun yerine 

SMS yoluyla doğrulama işlemini gerçekleştirdiği, SMS'in gönderileceği numara olarak 
************42" nolu numaranın belirlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda www.karakutu.com isimli internet sitesinin alan adı bilgileri içerisinde yer alan 
telefon numarasının Mustafa YÜCE (TC: 64672341014) isimli şahıs adına kayıtlı +905353031242 
numara olduğu da dikkate alındığında karakutu@gmail.com isimli e-posta adresinin son iki 
hanesi 42 olan kurtarma numarasının Mustafa YÜCE adına kayıtlı +905353031242 olabileceği 
değerlendirilmiştir.

3. ''www.haberlO.com" İsimli İnternet Sitesi Hakkında Tespitler;

h arek etlilik leri g ö z le m le m e  ş a n s ın a  sa h ip  o lu rla r . G o o g le  R e k la m  k o d u  ise  y in e  G o o g le  ta ra fın d a n  ' ^ | ^ ^ ^ ^ I S J B r a k  

v erilen  ve G o o g le  R e k la m la r ın ın  b u  in te n e t s ite le r in d e  y a y ın la n m a sı iç in  v e rd iğ i b ir  k o d d u r.
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HaberlO.com isimli haber sitesinin künye bilgilerine bakıldığında, sahibinin Ahmet 
ÖZCAN müstear ismini kullanan Seyfettin MUT isimli şahıs, Genel Yayın Yönetmeninin Hikmet 
GÖK isimli şahıs, Yazı İşleri Müdürünün Ömer ALTAŞ isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır.
Ayrıca iletişim bilgisi olarak verilen haberlO@gmail.com isimli e-posta adresinin Google e-posta 
kurtarma servisinde MN Yazılım Medya Dış. Tie. Ltd. Şti. adına kayıtlı 05053837958 numaralı 
telefon numarasının tanımlı olduğu tespit edilmiştir.

02- Soruşturma kapsamında Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde;
03/12/2013 tarihinde Şube Müdürlüğümüzce ifadesine başvurulan Müşteki Ekrem 

DUMANLI; şahsı, kendisine bağlı bulunan yayın organları ve yazarlar hakkında sistemli bir 
biçimde yapıldığını düşündüğü hedef gösterme, aşağılama, tehdit, yabancılaştırma ve nefret 
objesine dönüştürmeye yönelik bir kampanyanın, www.medyagundem.com, 
www.medyasavar.com ve www.haberlO.com adlı internet sitelerince yapıldığını, bu sitelerin 
benzer içerikleri paylaştıklarını, bu sitelerde paylaşılan içeriklerin benzerlerinin sosyal medyada 
yer alan, "Wake Up Attack (@WUAttack)", "@Akkulis", "Turkiyesevdalilari" gibi twitter grup 
hesapları ile "esatç (@esatce)", "rkopar(@rkopar)", "fatihtezcan(@fatihtezcan)", "Cevdet 
akbay(@cevdet_akbay)", "Ahm et Bayekoğlu (@ahmet_bayekoglu)" gibi şahıs hesapları üzerinden 
'de yayıldığını ifade etmiştir.

Müşteki Ekrem DUMANLI ifadesinin devamında; bu internet siteleri ve twitter 
kullanıcılarının, grubunun bazı yazarlarına yönelik hashtagler açarak, haklarında yürüttükleri 
kampanyayı daha kitlesel hale getirmeye özen gösterdiklerini, "İsrail ajanı, Siyonist, Uluslararası 
Komplonun Yerli İşbirlikçisi, CIA Ajanı, Soros Beslemesi, Fitneciler" gibi ifadeler kullanmak 
suretiyle de şahsı ve yayın grubunu toplumda hedef konumuna yerleştirmeye çalıştıklarını 
belirtmiştir.

Bu iddialarla ilgili yapılan incelemelerde, örneğin yukarıda ifade edilen isimlerden olan 
Ahmet BAYEKOĞLU'nun 18/10/2013 tarihinde paylaştığı, "Hürriyet'te Bülent Mumay, TZ'de 
Bülent Keneş vatana ihanet konusunda destan yazıyorlar..." şeklinde paylaşımda bulunduğu 
görülmüştür.

03/12/2013 tarihinde Şube Müdürlüğümüzce ifadesine başvurulan bir diğer Müşteki 
Abdulkerim BALCI ise; son günlerde internet medyasında, yazılı basında, başta twitter olmak 
üzere sosyal medyada, uzun yıllar dış politika yazarı olarak Kudüs'te bulunmasına atfen "İsrail 
ıtobicisi" gibi ithamlarda bulunulduğunu, medyagundem.com, medyasavar.com ve haberlO.com 
internet sitelerinin hakkında yaptıkları bu haberleri neredeyse aynı başlıklarla ve tamamen aynı 
metin içerikleriyle yayınladıklarını, bir kısım twitter şahıs ve grup hesaplarının da bu yazılanlara 
destek verdiğini ya da bu haberlerden etkilenerek şahsına yönelik hakaret, aşağılama, tehdit, 
düşmanlaştırma ve hedef göstermeye yönelik faaliyetlerin adeta bir linç kampanyasına 
dönüştüğünü belirtmiştir.

İfadesinin devamında müşteki Abdulkerim BALCI, şahsına yönelik sürdürülen karalayıcı 
yayınların benzerlerinin başka twitter adreslerinden de devam ettiğini, örneğin Wake Up Attack 
(@WUAttack) isimli twitter kullanıcısının 25/11/2013 tarihinde "Camia7ya Sızan İsimler II -  
Kerim BALCI" şeklinde paylaşımda bulunarak bu hesabı takip eden 
nezdinde itibarsızlaştırılmasımn amaçlandığını beyan etmiştir.
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Müşteki Abdulkerim BALCI'nın iddiaları araştırıldığında; 11/04/2013 tarihinde haberlO.com 
adlı sitede yayınlanan "Zaman Yazan mı? İsrail Lobicisi mi?" başlıklı yazının 
medyagundem.com ve medyasavar.com adlı internet sitelerinde "HaberlO.com'un analizi" 
şeklinde, fakat bir gün önce 10/04/2013 tarihinde yayınlandığı; aynı haber içeriğinin 
HaberlO.com'un Genel Yayın Yönetmeni Hİkmet GÖK un (@hikmetgok) adlı twitter hesabmdan 
paylaşıldığı görülmüştür.

Diğer taraftan Abdulkerim BALCI ifadesinde, Youtube'da "Milletin Gücü Kanalı" isimli 
kullamcı tarafından kendisi birlikte 5 kişi hakkında bir video yayınlandığını belirtmiştir. 
Sözkonusu video da Abdulkerim BALCI'nın Mossad tetikçiliği yaptığı iddia edilmektedir. 
Müşteki Abdulkerim BALCI'nın ifadesine konu olan paylaşım ve içeriklerin ise halen internet 
sitelerinde ve twitter adreslerinde yayınlanmakta oldukları tespit edilmiştir.

Yukarda belirtilen tüm tespitler, müşteki ifadeleri ve diğer bilgiler bir bütün olarak ele 
alındığında;

Tutkun AKBAŞ'm sahibi olduğu "www.medyagundem.com" isimli internet sitesinin, 
Mustafa YÜCE'nin sahibi olduğu "www.karakutu.com" adlı internet sitesi ve 

f "www.medyasavar.com" internet sitelerinin aynı Google Analytics ve Google Reklam Kodunu 
** kullandıkları, gerek kişiye özel olarak verilen bu kodların her üç sitede aynı olması, gerekse de 

"medyagundem@gmail.com" ve "medyasavar@gmail.com " isimli e-posta adreslerinin her ikisinin 
de kurtarma e-postası olarak "k******u@gmail.com" e-posta adresini kullanıyor olmaları ve bu 
adresin "karakutu@gmail.com" adlı e-posta adresi olabileceği değerlendirildiğinden; bu üç 
internet sitesinin arasında fiili irtibatın bulunduğu ve aynı kişi veya kişiler yahut tek merkezden 
yönetiliyor olabilecekleri değerlendirilmiştir.

Bunun yanı sıra Ahmet ÖZCAN müstear ismini kullanan Seyfettin MUT'un sahibi olduğu, 
Hikmet GÖK'ün Genel Yayın Yönetmenliği'ni ve Ömer ALTAŞ'm ise Yazı İşleri Müdürlüğü'nü 
yaptığı "haberlO.com" adlı internet sitesinin, "www.medyagundem.com" adresinde "Erdem 
YAVUZ" ismiyle yazıları yayınlanan ancak gerçek kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın ve 
Esat Burak UZUNDERE'nin sahibi olduğu değerlendirilen "twitter.com/esatce" isimli Twitter 
kullanıcısının da yukarıda sözü edilen "medyagundem.com" ve "medyasavar.com" adlı internet 
siteleriyle birlikte, birbirlerine çok yakın ifadeler içeren, yakın zaman aralıklarında senkronize

Cbir şekilde yayınlandıkları ve belirli bir koordinasyon içerisinde hareket ederek 
Soruşturmaya konu tehdit, hakaret, iftira ve hedef gösterme içerikli birçok dezenformasyon 
amaçlı haber ve paylaşımlarda bulundukları anlaşılmıştır.

Bunların yanı sıra, dosya kapsamında müşteki konumunda bulunan kişiler hakkında, 
"Ülkesine İhanet Eden Gazeteci Kim ”, "Türkiye Uyan Bu İhaneti Gör", "Mr. Fitne Yine Suçüstü" 
ve "Sahipleri Rahatsız" gibi birçok benzeri ifadelerin kullanıldığı yayınlarla halkı kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik ederek aşağılama faaliyetini yürüttükleri, bu faaliyetleri sonucunda 
aynı kişileri toplum nezdinde hedef konumuna getirdikleri değerlendirilmiştir.

Belirtilen hususların teyidi ve adı geçen şahısların illegal bir oluşum içerisinde bulunup 
bulunmadıklarının tespit edilmesi, illegal bir oluşumun tespit edilmesi halinde suç örgütünün 
yapısının ve faaliyetlerinin tüm yönleriyle deşifre edilebilmesi, suç örgütünün ggrçğl^^tirdiği 
eylemlerin ve örgüt adına hareket eden şahısların ortaya çıkartılabilmesi amacıyl#'^şüğıdaıf'nçık 
kimlik bilgileri belirtilen şahıslar hakkında kapsamlı çalışma yap j^||ı<5İ^0© R ^ i  
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, yukarda belirtilen faaliyetlerin ve eylem lerin;;,t^ı^öı; 
aydınlatılabilmesi için başka türlü delil elde etme imkanı bulunmadığından;
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1) Esat Burak UZUNDERE (TC Kimlik No: 22504608872) isimli şahsın kullanımında olan; 
05357910270 ve 05319592390 numaralı telefonlarm bulunduğu,

2) Seyfettin MUT (TC Kimlik No: 61468076334) isimli şahsın kullanımında olan; 
05324210733 numaralı telefonun ve seyfi2@hotmail.com isimli e-posta adresinin bulunduğu,

3) Hikmet GÖK (TC Kimlik No: 36838895044) isimli şahsın kullanımında olan; 
05334206722 numaralı telefonun ve hikmetgok@gmail.com isimli e-posta adresinin bulunduğu

4) Mustafa YÜCE (TC Kimlik No: 64672341014) isimli şahsın kullanımında olan; 
05548585800, 05353031242, 02123543691 numaralı telefonlarm ve karakutu@gmail.com, 
mustafa@karakutu.com, mustayweb@hotmail.com isimli e-posta adreslerinin bulunduğu,

5) Tutkun AKBAŞ (TC Kimlik No: 61507233186) isimli şahsın kullanımında olan; 
05427204158, 02125232192, 05323126714 numaralı telefonlarm ve tutkun.akbas@gmail.com, 
tutkunakbas@hotmail.com isimli e-posta adreslerinin bulunduğu,

6) Ramazan SATILMIŞ (TC Kimlik No:55801177284) isimli şahıs adına kayıtlı ve Erdem 
YAVUZ müstear isimli şahsın kullanımında olduğu değerlendirilen; 05437450389 numaralı 
telefonun ve erdemyavuz435@yahoo.com.tr, erdemyavuz549@yahoo.com.tr isimli e-posta 
adreslerinin bulunduğu,

7) Medyagundem.com internet sitesine ait medyagundem@gmail.com ve 
medyagundem@yandex.com.tr isimli e-posta adreslerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen şahıslara ait söz konusu telefonların iletişimlerinin dinlenmesi ve e- 
posta adreslerine ait mail takiplerinin yapılarak kayıt altına alınmasının uygun olacağı 
değerlendirilmiştir.

Örgütlü bir yapı içerisinde faaliyet gösteren şahısların suç faaliyetlerinin önlenmesi, tüm 
faaliyet alanlarının ortaya konulması ile bağlantılı olduğu tüm kişilerin deşifre edilmesi, grup 
içerisindeki yapının ortaya konulabilmesi, suç ve suç delilerinin tespiti fiziki takip ve tarassut 
çalışmaları ile mümkün olmadığından; Esat Burak UZUNDERE (TC Kimlik No: 22504608872) 
isimli şahsın kullandığı 05357910270 ve 05319592390 numaralı, Seyfettin MUT (TC Kimlik No: 
61468076334) isimli şahsın kullandığı 05324210733 numaralı telefonun ve seyfi2@hotmail.com  
isimli e-posta adresinin, Hikmet GÖK (TC Kimlik No: 36838895044) isimli şahsın kullandığı 
05334206722 numaralı telefonun ve hikmetgok@gmail.com isimli e-posta adresinin, Mustafa 
YÜCE (TC Kimlik No: 64672341014) isimli şahsın kullandığı 05548585800, 05353031242, 
02123543691 numaralı telefonların ve karakutu@gmail.com, mustafa@karakutu.com, 
mustayweb@hotmail.com isimli e-posta adreslerinin, Tutkun AKBAŞ (TC Kimlik No: 
61507233186) isimli şahsın kullandığı 05427204158, 02125232192, 05323126714 numaralı 
telefonların ve tutkun.akbas@gmail.com, tutkunakbas@hotmail.com isimli e-posta adreslerinin, 
Erdem YAVUZ isimli şahsın kullandığı 05437450389 numaralı telefonun ve 
erdemyavuz435@yahoo.com.tr, erdemyavuz549@yahoo.com.tr isimli e-posta adresleri ve 
Medyagundem.com internet sitesine ait medyagundem@gmail.com ve 
medyagundem@yandex.com.tr isimli e-posta adreslerinin ;

- İletişimlerinin 5271 sayılı CMK'nun 135-137-138 maddeleri ve 14.02.2007 tarih ve 26434 
sayı ile yürürlüğe giren CMK'da Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, 
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına ilişkin yönetmelik 
çerçevesinde, (3) AY süre ile Telekomünikasyon İletişim Başkanılığı Kanuni Dinleme Programı 
üzerinden tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendiril^gsi*^|Q ÎgJ^ne 
detay sorgulamalarının yapılabilmesi;
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- Şüpheli şahısların irtibatlarının tam olarak tespiti ile şahısların gün' içerisindeki 

hareketliliğinin fiziki takip ve tarassut altına alınabilmesi ve gelişen ani olaylar karşısında derhal 
müdahale edilebilmesi amacıyla, iletişimi tespit altına alman şüpheli şahıslara ait telefonlarm 
görüşme yaptığı anda bulunduğu baz istasyonlarının tespiti ve takibinin Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı Kanuni Dinleme Programı üzerinden alınabilmesi amacıyla ön olunması;

Suç unsuru görüşmelerin tespiti halinde bu görüşmelerin çözülerek metin haline 
getirilmesini yapmak üzere Şube Müdürlüğümüzde görev li, 34-TO-00002, 34-TO-00003, 34-TO- 
00004, 34-TO-00005, 34-TO-00006, 34-TO-00009, 34-TO-OOOll, 34-TO-00012, 34-TO-00015, 34-TO- 
00016, 34-TO-00017, 34-TO-00018, 34-TO-00019, 34-TO-00023, 34-TO-114748, 34-TO-117781, 34- 
TO-121654, 34-TO-127692, 34-TO-135722, 34-TO-157407, 34-TO-09100, 34-TO-16133, 34-TO-41360, 
34-TO-75958, 34-TO-79987, 34-TO-84929, 34-TO-88547, 34-TO-97628, 34-TO-98522, 34-TO -l08642, 
34-TO-110217, 34-TO-112523, 34-TO-115038, 34-TO-130105, 34-TO-132724, 34-TO-141105, 34-TO- 
152426, 34-TO-154780 aidiyet numaralı görevliler tarafından;

İletişimlerin tespiti ile dinlenerek kayıt altına alınması çalışmalarına son verilen telefonlara 
ait verilerin, soruşturma savcısına teslimi amacıyla, ana veri taşıyıcısından alt veri taşıyıcısına 
kopyalanması ve TİB KDM programı üzerinden yapılması gerekli imha işlemlerinin yerine 

m getirilmesi çalışmalarını İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde, 34-TO-37946, 
34-TO-64028, 34-TO-92016, 34-TO-93569, 34-TO-l 18701 ve 34-TO-OOOlO aidiyet numaralı
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personellerin görevlendirilmesi hususunu; 
Arz ederim.

 ̂AhmetKALENDlÎNDER
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü a. 

Şube Müdür Yardımcısı
4. Sınıf Emniyet Müdürü

EK:Rapor (01 Adet-09 Sayfa)
TELEFONLARIN ADRES BİLGİLERİ

05357910270 Emirhan ALPBOĞA
Kazım Karabekir Mh. 860 Sk No:14 D:3 \ Gaziosmanpaşa, 
İstanbul

05319592390 Esat Burak UZUNDERE Mevlana Mah. 835. Sokak No:25 Daire 2 Gaziosmanpaşa, 
İstanbul

^05334206722 Hikmet GÖK Çengelköy Mh. Kalantor Sk. No:14 D:2 \ Üsküdar, İstanbul
05324210733 Ayşe MUT Haşan Halife Mah. Mutemet Sok. No:39/3 Fatih, İstanbul

05548585800
Haşan GIN Turkuvaz 
Radyo Televizyon 
Hab.Yay.A.S.

Turkuvaz Radyo Televizyon Hb.Yy.A,Ş.-300 Barbaros 
Bulvarı Cam Han No:153 Balmumcu Beşiktaş - İstanbul

05353031242 Mustafa YÜCE Barbaros Bulvarı Cam Han. 153/5 Beşiktaş, İstanbul
02123543691 Türk Telekom Turkuvaz Radyo Telev İzyon Haberleşme Ve Yaymcılı.A.Ş
05427204158 Hülya Güler AKBAŞ Oğuzhan Caddesi No:14 Daire 7 D Fatih, İstanbul
02125232192 Tutkun AKBAŞ Molla Gürani Mah Oğuzhan Cd Çmar Ap No:14 /7 - Fatih
05323126714 Tutkun AKBAŞ Oğuzhan Cd X 14/7 Fatih, İstanbul
05437450389 Ramazan SATILMIŞ 6.Cad 15/B Bahçelievler Çankaya, Ankara

05/12/2013
.../12/2013
.../12/2013

Br.Memuru 
Grup Amiri 
Br.Amiri

A.ÇEVİK i 'Y
M.ÖZTÜRK
A.ARIKANOĞLU
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