İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
Dosya No: 2007/428
MÜDAHİLLER

: Rahil Dink, Delal Dink, Arat Dink, Sera Dink, Hasrof Dink

VEKİLLERİ

: Aşağıda imzası olan avukatlar

KONU

: Soruşturulması ve araştırılması talep edilen hususlar hk.

AÇIKLAMA

:

Bilindiği üzere CMK 250. Madde ile görevli İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca, halen
görülmekte olan bu davanın iddianamesinde; “takibi ve incelemesi yapılan tüm
delillerin toparlanarak ortaya çıkabilecek yeni vakıalar ve suç delilleri ile başka bir
kısım şüpheliler hakkında bu dosya ile birleştirme talepli başka kamu davaları
açılabilme ihtimali bulunmaktadır.
Ancak bu tür inceleme ve delil tespitinin daha da uzun bir zaman dilimine yayılabilme
ihtimali göz önüne alınarak şüphelilerin elde mevcut deliller ışığında bağımsız
mahkeme önüne çıkarılmaları süresinin gereksiz yere uzatılmaması amacıyla bu
iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.” denilmişti.
Savcılığın bu tespiti, esasen şu anlama geliyordu: Suikast sanıkları bunlardan ibaret
değil, yeni vakıalar ve suç delilleri ortaya çıkma ihtimali yüksektir, başka bir kısım
şüpheliler hakkında bu dosya ile birleştirme talepli başka kamu davaları açılabilir. Bu
nedenle, Hrant Dink suikasti soruşturmasına 2007/972 No.lu soruşturma dosyasıyla
devam edilecektir.
Savcılığın 2007/972 No.lu soruşturması halen derdesttir ve Hrant Dink suikastine
ilişkin elden edilen yeni veri ve bulgular bu dosya üzerinden araştırılmaya devam
edilmektedir. Sayın Mahkeme de duruşmada ortaya çıkan yeni kimi bulgular ile
taleplerimizi araştırılıp soruşturulmak üzere Savcılığın anılan dosyasıyla soruşturmayı
yürüten Sayın savcılara göndermiştir.
25 Ekim 2010 tarihli duruşma sonrasında, yaşanan gelişmeler, kimi yayınlar ve
iddialar ile delil sayılabilecek yeni bulgular ortaya çıktığından, aşağıda belirttiğimiz
hususlarda araştırma ve soruşturma yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na
iletilmesini, ayrıca Savcılıktan yürütülen soruşturumaların akibetinin sorulmasını da
talep ediyoruz.

1. Hrant Dink cinayeti hazırlık sürecine aktif olarak katılan, Hrant Dink’in hedef
gösterilmesi kampanyasını örgütleyen. Dosyamızdaki şemada ve İstanbul
Emniyet Müdürlüğünden Mahkemenize gönderilen 10.05.2010 tarihli yazıda
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ismi bulunan kişilerden Kemal Kerinçsiz’in, 0532 2143354 ve 533 2949190
numaralı telefonlarına ait görüşme kayıtlarının davamızla ilgili olabileceği
kuşkusu yüksektir. Bu görüşme kayıtları ve detayları Ergenekon Davası
eklerinde bulunduğundan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında ve
eklerinde yer alan Kemal Kerinçsiz’e ait görüşme detayları ile görüşme
çözümlerinin istenmesine, bu kişinin özellikle Hrant Dink’i savcılığa şikayet
ettiği ve duruşmalarına katıldığı tarihlerdeki görüşme yoğunluğu, görüşme
detayları ve içeriklerinin araştırılmasına,
2. Ergenekon davası sanıklarından Hurşit Tolon’da bulunduğu iddia edilen
“Türkiye’de Yaşayan Azınlıklar” ve vakıflarına ilişkin “GİZLİ” ibareli dokümanlar
ile “Misyonerlik” isimli slaytlı sunumların yine davamızla ilgisi olabileceği
nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesindeki dosyasından istenerek
içeriklerinin davamız yönünden araştırılmasına,

3. Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Konya Şubesi Başkanı Vehbi Şanlı’nın 20
Ocak 2007 tarihli telefon görüşmesi yaptığı Nejat Mete’nin yüzbaşı rütbesiyle
TSK bünyesinde görev yapıp yapmadığının tespiti ile bu kişi hakkında bugüne
kadar TSK bünyesinde herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığının, açılmış
ise sonucunun araştırılmasına, bu kişilerin Hrant Dink cinayetini işleyenler için
‘bizim çocuklar’ nitelemesi yapması nedeniyle ‘bizim çocuklar’dan kimleri
kastettiklerinin araştırılmasına, (Ek: 1 Vehbi Şanlı ve Nejat Mete’nin telefon
konuşmaları örneği)
4. Yine sanıkların ifadelerinde geçen Süleyman Kartal ile sanık Numan Şişman’ın
Trabzon Jandarma Komutanlığına çalışan jandarma muhbiri olup
olmadıklarının ilgili kurumlara sorulması yanında bu kişilerin telefonlarına ait
HTS raporlarının istenerek ilgili kurumla ve kurumda çalışanlarla ilgilerinin
araştırılmasına,

5. Trabzon Jandarma astsubayı Satılmış Şahin’in telefonuna ait HTS raporları da
istenerek, sanıklar Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal ve Ogün Samast ile
ilişkilerinin tespiti ile 18 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Esenler ve
Bayrampaşa’da bulunup bulunmadığının, İstanbul’a hangi vasıta ile ve hangi
görevle geldiğinin, soruşturma safhasında ‘hükümlü getirdiği’ şeklindeki beyanı
da göz önüne alınarak hangi hükümlüyü, hangi cezaevine getirdiğinin,
kendisinin mutat olarak hükümlü getirmek gibi bir görevinin bulunup
bulunmadığının, 2008 tarihinde isim tashihi ile isminin ‘Volkan’ olarak
değiştirilmesinin sebebinin araştırılmasına,
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6. Hrant Dink suikasti sırasında İstanbul Emniyeti Terörle Şube Müdürü olarak
görev yapan ve suikast soruşturmasını yürüten Selim Kutkan’ın hangi suç
kapsamında ve hangi örgütlerle ilgili teknik bir takibe ya da takiplere takılıp
takılmadığının, takılmış ise bu bilginin ve görüşmelerinin detayının, Kutkay’ın
İstanbul TEM Şubesindeki görevinden alınıp alınmadığının, alınmış ise
görevden alınmasının ardındaki nedeninin araştırılmasına, yine Selim
Kutkan’ın görevini yürüttüğü esnada Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerinin
görevlerini yapmalarına engel ve zorluk çıkarıp çıkarmadığının tespitine,

7. Trabzon Türk Ocağı’na ilişkin olmak üzere, 1 Aralık 2010 tarihinde İstanbul
Cumhuriyet Savcılığı’na ulaşmış bir ihbarın bulunup bulunmadığının, böyle bir
ihbar var ise, ihbar içeriğindeki diğer bilgiler yanında özellikle Hüseyin Mümtaz
Beyazıtoğlu’nun Yasin Hayal ile görüşmelerine ilişkin bilgilerin araştırılmasına,
8. Trabzon’da Dervişoğlu çetesi olarak bilinen çeteyle ilgili sürdürülen bir
operasyon sırasında elde edilen ve ekte örneği sunulan 20 Ocak 2007 günlü
telefon tapesinin istenmesine, çete üyesi G.K. ile görüşen Oktay Daştan’ın
Trabzon Emniyetinde çalışıp çalışmadığının, keza Oktay Daştan’ın sanıklar
Ogün Samast ve Erhan Tuncel ile ilişkisinin araştırılmasına,
9. Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerinin Ogün Samast ile yaptıkları görüşme
sırasında Ogün Samast’ın ‘yakalanmasaydım beni öldüreceklerdi’ dediği iddia
edildiğinden yukarıdaki görüşme ile bu iddianın doğruluğunun araştırılarak
aralarındaki bağlantının tespitine, dilekçemizdeki hususların araştırılmak ve
soruşturulmak üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 2007/972 No.lu
dosyasına gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.
Saygılarımızla
07.02.2011
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