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SUÇ                                   :   TCK m.257, TCK m.281, TCK m.267

SUÇ TARİHİ                   :   19.09.2008 – 20.09.2008 

ÖĞRENME TARİHİ    : 20.01.2010

KONUSU                           :   Şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak cezalandırılmaları  
                                         için haklarında kamu davası açılması istemidir.

AÇIKLAMALAR

                                       01. Müvekkilimiz Teğmen Mehmet Ali ÇELEBİ Maltepe Askeri 
Lisesi’ni birincilikle bitirmiş Harp Okulunu ise dördüncülükle bitirmiş başarılı bir Subaydır. Harp 
Okulu’nu  bitirmesini  müteakip  bir  sene  kendi  dalında  dünyanın  en  zor  kurslarından  olan 
Helikopter Pilotluğu eğitimi alan müvekkil eğitimini henüz bitirmiş göreve başlamak üzereyken 
18.09.2008 günü  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  yürütülmekte  olan  2008/1756  sayılı 
soruşturma  kapsamında  gözaltına  alınmıştır.  ‘Yargı  Çevresi’ne  ilişkin  kurallara  aykırı  olarak 
İstanbul  9.  Ağır  Ceza  Mahkemesi  Hakimliği’nce  verilen  Arama  ve  Gözaltına  Alma  kararı 
gereğince  Merkez  Komutanlığı’na  teslim  olan  müvekkilimiz  (EK-1),  20.09.2008 (EK-2)  günü 
tutuklanmıştır.  Şikayetçi  Mehmet  Ali  ÇELEBİ  halen  Hasdal  Askeri  Cezaevinde tutuklu 
bulunmaktadır.  

                                      02.Müvekkilimiz İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
2009/191  Esas  sayılı  dosyasına  esas  iddianamede  belirtilen  söz  konusu  isnatlara  karşı  ön 
savunmasını  27-28  Eylül  2010 tarihleri  arasında  yapmış,  savunmasını  takiben  öncelikle 
Cumhuriyet  Savcıları  tarafından  ardından  ise  Mahkeme  Heyeti  tarafından  kendisine  çeşitli 
sorular  yöneltilmiştir.  Mahkeme üyesi  Sayın Sedat Sami HAŞİLOĞLU tarafından Davanın 84. 
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Celsesinde  müvekkile;  Nokia  6670  marka  telefonunun  hafızasında  tespit  edilen  ‘eşim,  
kaynana,  bacanak’ gibi  isimlerin  kayıtlı  olduğu  ve  ‘yapılan  araştırmalar  neticesinde  söz  
konusu kayıtların -Hizbut-tahrir örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmadan 
serbest bırakılan- Mahmut Oğuz KAZANCI isimli kişiye ait olduğu’  söylenmiş ve bu duruma 
açıklama  getirmesi  istenmiştir.  Devamında  Mahkemenin  diğer  üyesi  Sayın  Hasan  Hüseyin 
ÖZESE’de aynı  şahsa ilişkin kayıtlara ilişkin olarak müvekkile çeşitli  sorular sormuştur.(EK-3) 
Belirtmek  gerekir  ki  iddialara  konu  Mahmut  Oğuz  KAZANCI isimli  şahıs  müvekkil  ile  aynı 
tarihlerde  göz  altına  alınmış  daha  sonra  tutuklanmaya  dahi  sevk  edilmeden  serbest 
bırakılmıştır ve 2009/191 E sayılı dosyanın sanıklarından değildir. (EK-4) 

                                                          03. Söz konusu davalar sürecinde tarafımızdan ve bir çok sanık 
tarafından  somut  gerekçeleriyle  gündeme  getirilen  Dijital  Deliller ile  ilgili  CMK’nın  134. 
Maddesine aykırılık nedeniyle değiştirilme, eklenme yapılma iddialarını bilen müvekkil, iki Üye 
Hakimin  söz  konusu  telefon  numaraları  ile  kurduğu  terör  örgütü  ile  irtibat  suçlamalarına 
‘muhtemel  bir  tezgahtır’ şeklinde  açıklamada  bulunmuş  ve  gerçeklerin  tam  olarak  ortaya 
çıkması  için  mahkemeden  ‘telefonuna  takılan  tüm  sim  kartların,  telefonuna  ait  HTS 
raporlarının ve telefonunda kayıtlı bulunan numaraların zamansal olarak sıralanmış halde  
tespitlerini’ talep etmiştir. 

                                     04. Bunun üzerine Mahkemece alınan ara kararı ile söz konusu 
istemleri içeren yazılar ilgili yerlere gönderilmiş ve 20.01.2011 tarihli duruşmada gelen cevaplar 
okunarak tarafımıza da incelenmek üzere örnekleri verilmiştir. Ek’te sunduğumuz  15.12.2010 
tarihli  bilirkişi  raporunda  ‘Telefonun  hafızasında  bulunan  telefon  kayıtlarının  kayıt  tarihleri 
uluslararası geçerliliğe sahip Paraben Device Seizure ile tespit edilmiştir’. (EK-5) denilmektedir. 
Ek’teki  bu  rapor  incelendiği  takdirde  görülmektedir  ki  aradaki  01/01/2005  tarihli  kayıtlar 
dışındaki  tüm tarihler  zamansal  sıralama ile  girilmiş  bulunmaktadır.  Yani  bir  sonraki  tarihte 
girilen bir kayıt muhakkak sıralamada da bir sonraki kayıt olarak yerini almaktadır. Kayıtların 
aralarında ve 386. sıradan sonra görülen 1/1/2005 tarihine ise gene aynı bilirkişi raporunun 20. 
sayfasında  ‘söz  konusu  Nokia  marka  cep  telefonunun  açıldığında  tarih  ayarlaması  
yapılmadığı  takdirde  otomatik  olarak  bu tarihin  (fabrika  ayarı)  yer  aldığı  görülmektedir’ 
şeklinde açıklama getirilmiştir. Bu raporda görüldüğü üzere telefona güncel tarih ile yapılan en 
son kayıt müvekkil  gözaltına alınmadan 3(üç) gün önce  15 Eylül  2008 tarihinde yapılmıştır. 
Sonrasında ise aşağıda olayların akışını kronolojik olarak ortaya koyacağımız üzere 1 dakika 1 
saniyelik süre içerisinde Şüpheliler tarafından  aleyhe delil  yaratma amacıyla müvekkilin cep 
telefonu açılarak, Mahmut Oğuz KAZANCI isimli şahsın SİM kartında bulunan 139 adet telefon 
kaydı yüklenmiştir.  Bunun nedeni Müvekkilimiz  ile Mahmut Oğuz Kazancı  arasında irtibat 
varmış  gibi  göstererek  Hizbut  Tahrir  örgütü  ile  ilişkili  görünen  Mahmut  Oğuz  Kazancı  ile 
müvekkilimiz  ve dolayısı  ile EREGENEKON ADI VERİLEN dava arasında irtibat olduğu imajı 
yaratmaktır.  Söz konusu sav ile ilgili  ayrıca Emniyet Müdürlüğü Organize Şube görevlileri ile 
ilgili hazırlanan tespit tutanağında ‘konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda Mahmut Oğuz 
Kazancı’nın telefonuna ait rehber bilgilerinin  sehven Mehmet Ali ÇELEBİ’nin telefonuna ait 
rehber dökümlerinin içerisine eklenmiş olabileceği  değerlendirilmiştir’ şeklinde adeta itiraf 
niteliğinde  bir  açıklamada  da  bulunulmuştur.  (EK-6)  Ancak  burada  dikkat  edilmesi  gereken 
nokta dökümlerin evrak üzerinde karıştırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Böyle olsa idi 
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yani  A’nın  bilgileri  B’nin  tutanakları  ile  karışsaydı  bunu  anlardık.  Durum  tam  tersine 
müvekkilimizin  Cep  Telefonunun  belleğine  bir  başka  telefonun  bilgileri  dijital  olarak 
yüklenmiştir. Bu eylemin sehven olması olanaksızdır. 

            Olayların Kronolojik Sıralaması
1-   Müvekkil  18  Eylül  2008  günü  saat  12:45  te  görev  yaptığı  birliğinde  gözaltına  

alınmıştır. (EK-1)

2-   Suç konusu içerisine yükleme yapılan  NOKİA 6670 marka telefonu  19 Eylül 2008 
saat  17:50 Merkez  Komutanlığınca  şüphelilerden  Polis  Memuru  Ercan  SEZGİN’e teslim 
edilmiştir. (EK-7)

3-  Telefon ve Simkart Çözüm Tutanağının ise şüpheli  bilirkişiler tarafından  20 Eylül  
2008 04:45-05:10 saatleri  arasında  hazırlandığı  ilgili  tutanaktaki  tarih  ve  saatlerden  
anlaşılmaktadır. (EK-8)

4-   El koyma ve bilirkişi incelemesi arasında geçen zaman diliminde ise cep telefonunun  
delil bütünlüğü ve sağlığının muhafazası için mühürlü bir torba içerisinde koruma altında  
tutulması gerekirken ilgili  TİB sonuçlarından görüleceği üzere bilirkişiye gitmeden 5 saat  
önce 19 Eylül 2008 23:52:42 - 23:54:05 zaman diliminde müvekkile ait telefon 1 dakika 23  
saniye usulsüz açılmıştır. Müvekkilin telefonu kendisinden el konulurken CMK 134.madde 
gereği yerine getirilmediği yani telefon içerisindeki kayıtların birebir örneği (imajı) de alınıp  
bir  örneği  kendisine verilmediği  için  zaten görevi  kötüye kullanma suçunu işleyen polis  
memurları bu hareketleriyle de suç işleme kasıtlarını ‘delil yükleme ve suç yaratma’ eylemi  
ile pekiştirmişlerdir.
(EK-9)

5-  Telefon  açıldığı  zaman  diliminde  ise  şüphelilerin  bulunduğu  Emniyet  Metro 
İstasyonu Fatih İstanbul’dan sinyal verdiği gene ilgili TİB Raporundan görülmektedir. Bir  
başka  ifade  ile  telefon  el  koyma  işleminden  sonra  götürülen  İstanbul  Emniyet  
Müdürlüğünde usulsüz olarak açılmıştır.(EK-10)

6-   Suç duyurumuzun başında da belirttiğimiz gibi Müvekkilimizin Telefonuna bilgisi  
dışında 139 adet numara yüklenmiştir.  Bu numaralar  kaydediliş  zamanına bağlı  olarak  
rehberin en sonunda kalıp  halinde yer  almaktadır.  Söz konusu zamansal  sıralama ilgili  
bilirkişi  raporlarında  bulunan  diğer  güncel  tarihler  incelendiği  takdirde  açıkça 
anlaşılmaktadır. Örn. 1/20/2008 tarihi ile başlayan sıralama 15.sırada Mahsus isimli şahıs  
ile  1/26/2008  tarihi  ile  devam  etmektedir.  Gene  Tarih  ile  birlikte  saat  farkının  da  
sıralamaya  etki  ettiğini  müvekkilin  gözaltına  alınmadan  3  gün  önce  girmiş  olduğu  ve  
kendisinin  giriş  yaptığı  son  kayıtlar  olan  385  ve  386  no’lu  kayıtlarda  da  açıkça  
görülmektedir.  386.  sırada  kayıtlı  isimden  itibaren  takip  eden  139  numara  bilirkişi  
raporunda görüleceği üzere müvekkilin telefonuna hayatın olağan akışına aykırı biçimde 1  
dakika 1 saniye içinde yüklenmiştir. (EK-5)

7-   Müvekkilin telefonuna sonradan kaydedilen 139 numarayla ilgili  TİB sonuçlarına  
göre hiçbir iletişim kaydının olmaması da suç duyurumuzu destekleyen bir başka önemli  
tespittir. (EK-10) 
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8-   Mahkemece istenen ve tarafımıza verilen bir başka TİB raporuna göre ise Mahmut  
Oğuz Kazancı isimli  şahsa ait  SİM Kart müvekkilin telefonuna hiç takılmamıştır.  (EK-11) 
Talep ettiğimiz Mahmut Oğuz Kazancı’nın Telefon ve Simkart Çözüm Tutanağı (EK-10) ve 
müvekkile ait telefon ve simkart çözüm tutanağı karşılaştırıldığında (EK-4), Mahmut Oğuz 
Kazancı’nın  telefonundaki  139  kaydın  tamamının  müvekkilin  telefonuna  veri  transferi  
yoluyla yüklendiği, kayıtların karakterlerinin dahi örtüştüğü açıkça görülmektedir.

9-   Suç duyurumuzun başında belirttiğimiz itiraf niteliğindeki yazı ise İstanbul Organize  
Şube  Görevlileri  tarafından  21.12.2010  tarihinde  İstanbul  13.Ağır  Ceza  Mahkemesi’nin  
müvekkil ile Mahmut Oğuz KAZANCI isimli şahsın bağlantılı olup olmadığı sorusu üzerine  
“İRTİBAT  TESPİT  EDİLEMEMİŞ,  MAHMUT  OĞUZ  KAZANCI’YA  AİT  REHBER  BİLGİLERİNİN  
SEHVEN M.ALİ ÇELEBİ’NİN TELEFONUNA EKLENMİŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.”  
şeklinde  kaleme  alınmış  ve  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığı  aracılığı  ile  Mahkemeye  
ulaştırılmıştır. (EK-6 ) 

                                        05. Sonuç olarak tüm bu yaşananlar alt alta sıralandığında 
görülmektedir ki müvekkilimiz gözaltı işlemlerini yürüten ve kendisinden teslim alınan delillerin 
güvenliğinden  sorumlu  ‘şüpheli’  Emniyet  Görevlilerince  aleyhine  delil  yaratılmak  suretiyle 
iftiraya maruz kalmış ve bu durum müvekkilin iki (2) yılı aşkın tutukluluğuna sebep olmuştur. 
Kendilerine halkın güvenliği  emanet edilmiş ve adalete hizmet için halkın vergileri  ile görev 
başında  bulunan  polis  memurlarının  görevi  kötüye  kullanmak  suretiyle  müvekkile  iftira 
niteliğinde  bilgiler  yüklemesi  ve  sorumluluğu  kendilerinde  olan  delilleri  değiştirmesi  Hukuk 
tarafından  korunamaz,  korunmamalıdır.  Kamuoyuna  da  yansımış  bu  olayın  bir  an  önce 
soruşturma  açılarak  sonuca  ulaştırılması  ve  sorumluların  tespit  edilerek  haklarında  Dava 
açılması bu Davalar sürecinde bir çok sanık tarafından çeşitli deliller için ileri sürülen benzer 
iddialar için de dayanak oluşturacak belki de bu vesile ile Eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi 
AVCI’nın tutuklanmadan önce ‘Haliç’te Yaşayan Simonlar’ isimli kitabında yer verdiği Emniyet 
içerisine yerleşmiş Cemaat bağlantılı ‘çeteleşmeyi’ de ortaya çıkaracaktır.

                                         06. Ceza Muhakemesinin amacı, maddî gerçeğin araştırılması 
ve bu suretle adil bir yargıya varılmasıdır. Maddî gerçeğin araştırılıp ortaya çıkarılması ve bu 
suretle  adil  bir  yargıya  varılması,  suç  şüphesi  altında  bulunan  kişinin  de  menfaatine  bir 
husustur. Çünkü insan şahsîyetinin devamı, ancak hakikat ve adaletle mümkün olabilecektir. 
Yargı kararlarının gerçeğe uygunluğu, hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının vazgeçilmez 
şartıdır. Yargı kararları, gerçeğe uygunluğu ölçüsünde kamu vicdanında kabul görür ve otorite 
sağlar. Bir yargılama faaliyeti sırasında sunulan ve başvurulan delillerin ve hangi sıfatla olursa 
olsun verilen bilgilerin gerçeğe uygun olması gerekir. Bu bakımdan, işlenmiş olan bir suçla ilgili 
delil  ve  eserlerin  yok  edilmesi,  değiştirilmesi  veya  gizlenmesi,  maddî  gerçeğin  ortaya 
çıkarılmasını ve sonuçta ceza adaletinin gerçekleşmesini engelleyecektir. TCK’nın 257. Maddesi 
bu konuda açık düzenleme getirmiştir, bu maddenin 1. ve 2. Fıkralarında belirtilen hükümler 
olayımızla  birebir  örtüşmektedir.  Bununla  birlikte  Suç  Duyurumuzda  belirttiğimiz  ve  Sayın 
Savcılığınızca yapılacak araştırma sonucu ortaya çıkacak olan sorumlu kişilerin aynı zamanda 
TCK’nın  267. maddesinde  düzenlenen  İftira suçunu,  bilirkişiler  sorumlu  ise  m.276’da 
düzenlenen  ‘Gerçeğe Aykırı  Bilirkişilik’ suçunu,  bu hususta  yapılan  yüklemeyi  bilip  de  ilgili 
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makamları  uyarmayan Kamu Görevlilerinin ise TCK’nın  279.  maddesinde düzenlenen  ‘Kamu 
Görevlisini Suçu Bildirmemesi’ suçunu ve son olarak yüklemeyi gerçekleştiren kişilerin TCK’nın 
281.  maddesinde  düzenlenen  ‘Suç  Delillerini  Yok  Etme,  Gizleme  veya  Değiştirme’ suçunu 
işledikleri  tarafımızdan değerlendirilmektedir.  Ayrıca belirtmek gerekir  ki  Suç  Delillerini  Yok 
Etme,  Gizleme  veya  Değiştirme  suçunun  kamu  görevlileri  tarafından  işlenmesi  TCK  281. 
maddenin ikinci fıkrasında suçun cezasını ağırlaştırıcı bir sebep olarak kabul edilmiştir.

SONUÇ ve İSTEK                       :   

Yukarıda  yapmış  olduğumuz  açıklamalar  çerçevesinde,  Şüpheliler  hakkında,  yukarıda 
belirttiğimiz  ilgili  suçlardan  soruşturma  yapılmasını  ve  şüphelilerin  cezalandırılmaları  için 
haklarında KAMU DAVASI açılmasını, 

Saygılarımızla Arz ve Talep ederiz. 26.01.2011

Av. Celal ÜLGEN – Av. Serkan GÜNEL
                       Yakınan Vekilleri

EKLERİ          :  
1. 18.09.2008 tarihli Yakalama Tutanağı
2. İstanbul 9.Ağır Ceza Mahkemesi Yargıçlığınca 20.09.2008 tarihinde verilen Tutuklama 
Kararı
3. İstanbul  13.Ağır  Ceza  Mahkemesi  2009/191  Esas  Sayılı  Duruşmasının  İlgili  Celse 
Tutanakları
4. Mahmut Oğuz Kazancı’nın yakalandıktan sonra serbest bırakıldığına dair iddianame.
5. 07.10.2010 Tar. Ot. 4-A No’lu Ara Karar Gr. Resen Bilirkişi Raporu 
6. M.  Oğuz  Kazancı  Müvekkilin  İrtibatı  Bulunmadığına  ve  Söz  Konusu  Kayıtların 
Müvekkilin  Telefonuna  ‘Sehven’  Yüklenmiş  Olabileceğine  Dair  İfadeleri  İçerir   Org.  Şube 
Görevlilerince Hazırlanmış Tespit Tutanağı
7. Malzeme Teslim Tutanağı
8. Telefon ve Simkart Çözüm Tutanağı
9. 10.11.2010 Tar.2010-746 D.İş Sayılı Kararın (20-A) Nolu Ara Karar Gereği TİB Sonucu
10. TİB Sonucu
11. 07.10.2010 Tar. Otr.4-Ğ Nolu Ara Karar Resen TİB Sonucu
12. Vekaletname Sureti
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