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16. Ceza Dairesi         2019/5014 E.  ,  2019/7639 K.
 
"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Ceza Dairesi 

Suç: Silahlı terör örgütüne üye olma 

Hüküm: TCK'nın 314/2 ve 3713 sayılı Kanunun 5/1 maddesi ile TCK'nın 62/1, 53/1-2-3, 58/9 ve 63

maddeleri uyarınca verilen mahkumiyet kararına ilişkin istinaf 

başvurusunun esastan reddi 

 

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; 

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi,

gereği düşünüldü; 

Hükmolunan cezanın süresine göre şartları  bulunmadığından sanık müdafiin  duruşmalı  inceleme

isteminin CMK'nın 299.  maddesi  uyarınca REDDİNE,  

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi; 

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, tanık beyanları ve gerekçe

içeriğine göre yapılan incelemede; 

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre

yapılan incelemede; 

 Ayrıntıları Dairenin 06.11.2019 tarih, 2019/1528-6838 sayılı kararında açıklandığı üzere; 

 ... SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASI: 

Örgüt için en önemli kurumlar olan TSK, Emniyet, MİT ve Yargı organlarına yerleştirilecek öğrenciler,

“Talebe  İmamları”  tarafından  belirlenmekte  ve  durumlarına  göre  sınıflandırılarak  o  yönde  ders

çalışmaları  sağlanmaktadır.  

 Bu öğrenciler talebe evlerinden alınarak mahrem yapı dışındaki kişilerin bilmediği ve sadece mahrem

hizmetlerde kullanılan “Özel Evlere” yerleştirilmektedir.  

Evlere yerleştirilen öğrencilere kod isim verilmekte ve özel derslere tabi tutulmaktadır. 

 Örgütün mahrem yapısı tarafından ele geçirilen Askeri Liselere Giriş ve Polis Koleji Giriş sınav soruları

Talebe İmamları aracılığıyla bu okullar için hazırlanan öğrencilere ezberletilerek sınavlarda başarılı

olmaları sağlanmaktadır. 

 Bu okullara giriş için yapılan çalışmaların boşa gitmemesi için öğrencilerin sağlık durumları önceden

örgüt tarafından incelenmekte ve engel hali bulunmayanlar seçilmektedir. 

 Her şeye rağmen sağlık raporunda bir sorun çıkması halinde ilgili hastanelerdeki örgüt mensupları

aracılığı ile uygun raporun verilmesi sağlanmaktadır. 

 1985 yılında örgüte mensup bazı öğrencilerin Askeri Liselerden atılması üzerine örgüt tarafından

strateji ve sistem değişikliğine gidilerek, Askeri Liselere ve Polis Kolejine yerleştirilen öğrencilerin, bu

okullardaki öğrenimleri süresince de kendilerini bu okullara hazırlayan “Talebe İmamı” tarafından takibi

sağlanmıştır. 

 Talebe İmamı, sorumlu olduğu öğrenciyi  genelde on beş günde bir kez ziyaret etmekte, ziyaret

gerçekleşmezse ikinci buluşmanın ne zaman ve nerede gerçekleşeceği mutlak surette belirlenmektedir.

Bu görüşmeler, katı kurallarla belirlenmiş yüksek gizlilik içerisinde gerçekleştirilmektedir.  

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sonrası TSK içerisindeki yapılanmaya yönelik yapılan soruşturmalar
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akabinde alınan ifadeler ve yapılan tespitler sonucu gün yüzüne çıkarılan bilgilere bakıldığında;  

“Örgütün TSK içerisinde farklı bir yapılanmaya gittiği, tamamen hücre tipi, birbirinden habersiz ve

bağımsız üniteler oluşturulduğu, bu ünitelerin sivil  abilerin/imamların sorumluluğunda üst düzey

komutanlar (General, Albay, Yarbay, Binbaşı), alt rütbede subaylar (Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen) ve

Astsubay gruplarından oluştuğu” ,tespit edilmiştir. 

 aa- Birim Yapılanması Terminolojisi: 

 ...KUVVETLERİ/KOMUTANLIĞI  BİRİM  SORUMLUSU:  ...Kuvvetleri  Komutanlığı  içerisindeki  ...

Yapılanmasının en üst birimidir. Birim Sorumlusu ... veya görevlendirdiği kişi ile direk olarak görüşen,

emir ve talimat alan, ……. Komutanlığı  içerisindeki  bilgi/belgeler kendisine ulaştırılan, yapılanma

içerisindeki  alt  birimlerden sorumlu olarak görev yapan örgüt mensubudur. 

MÜDÜR (MD): İldeki askeri yapılanmasının sorumlusu olan, il  imamı veya il  Eğitim Danışmanı ile

arasında herhangi bir bağ bulunmayan, doğrudan TEMSİLCİYE bağlı olan örgüt yöneticisini ifade eder. 

 MÜDÜR YARDIMCISI: Müdürün talimatlarını yerine getiren aynı zamanda yapı içerisinde faaliyet

yürüten şahısların sorunlarını müdüre aktaran ve örgüt adına raporlama yapan kişiyi ifade eder. 

 BELGE ENFORMASYON YÖNETİCİSİ  (BEY):  Öğrencilerden (subaylar)  öğretmenlere  onlardan da

Bilginlere  aktarılan  bilgilerden  teyide  muhtaç  ve  araştırılması  gerekenlerin  detaylı  inceleme ve

değerlendirmesini  yapan  kişidir.  

 BİLGİN: Yapı içerisinde müdür yardımcısı konumunda olan, fişleme ve bilişim işleri ile bizzat ilgilenen

örgüt mensubunu ifade eder. 

 ÖĞRETMEN: Müdür yardımcılarına bağlı olarak askeri personel ve askeri öğrenciler ile sohbet toplantısı

yapan, himmet toplayan ve askeri personel ve öğrencilerden sorumlu olan kişiyi ifade eder. 

 ÖĞRENCİ: İlgili Kuvvet Komutanlığında görevli olan ve aynı zamanda ... üyesi Askeri Şahıslara verilen

isimdir. 

 TAŞIYICI: İlgili Kuvvet Komutanlığında görevli ... üyesi Askeri Personelden(öğrenci) gelen bilgi ve

belgeleri üst örgüt mensuplarına şifreli flash veya yutmaya elverişli micro-sd kart içerisinde taşıyan

örgüt üyesidir. 

 GEZİCİ: Birim/Bölge yapılanması içerisinde birim ile bölge arasındaki koordinasyonu sağlayan örgüt

unsurları GEZİCİ olarak tabir edilirler. Askeri Okul/Polis Okulu öğrencileri ile ilgili olarak birim bölgeden

düzenli olarak rapor alır. 

 SERREHBER: Örgüte ait okul ve dershanelerde çalışan öğretmenlerden sorumlu kişiyi ifade eder. 

 EĞİTİM DANIŞMANI (ED): İllerde BÖLGE içerisinde yürütülen tüm faaliyetlerden sorumlu olan ve bu

Maliyetleri yöneten kişiyi ifade eder. 

 SERDOKTOR: İllerde doktorlar ile görüşüp edindiği bilgileri E.D’lere raporlayan kişiyi ifade eder. 

 DOKTOR (Dr.): Örgüte mensup olan Askeri Okulları ve Polis Okullarını kazanmış olan öğrencileri örgüt

adına öğretmenlik yapan kişiler üzerinden takip eden ve durumları hakkında rapor alan kişiyi ifade

eder. 

 GÖZCÜ: Askeri lise ve harp okulundaki örgüt mensubu öğrenciler ile ilgilenen ve her on beş günde bir

okul dışında buluşma yapan talebe abisine verilen isimdir. 

 ARAMA/TARAMA MESULÜ (ATM):  Hem birimde  hem de  bölgede  faaliyet  yürüten  ATM'ler  örgüt

mensuplarının üzerlerinde ve evlerinde suç unsuru oluşturabilecek örgütsel bilgi, belge, dijital materyal

bulunup bulunmadığının tespitini yapan ve dijital cihazları formatlayarak delilleri ortadan kaldıran örgüt

mensuplarıdır. 
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 MESULLERİ: ... ve polis yapılması düşünülen 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilgilenen örgüt mensuplarıdır. 

 ... MESULÜ: Örgüt ile irtibatı zayıflayan örgüt mensubunun tekrar örgütle irtibatını sağlamakla görevli

örgüt mensubudur. 

 İZDİVAÇ MESULÜ: Yapı içerisinde evlilikleri organize eden sorumludur. 

bb- Genel olarak: 

Örgütün TSK içerisinde farklı bir yapılanmaya gittiği, tamamen hücre tipi, birbirinden habersiz ve

bağımsız  üniteler  oluşturduğu,  bu  ünitelerin  sivil  abilerin/imamların  sorumluluğunda  üst  düzey

komutanlar (General, Albay, Yarbay, Binbaşı), alt rütbede subaylar (Teğmen, Üsteğmen, Yüzbaşı) ve

astsubay gruplarından oluştuğu tespit edilmiştir. 

...’nün askeri yapılanmasının adı örgüt tarafından BİRİM olarak adlandırılmaktadır. Her askeri kuvvetin

(Kara, Hava, Deniz, Jandarma) başında bir sorumlunun bulunduğu, onların altında Türkiye’nin coğrafi

bölgelerine / birimin bulunduğu yerlere göre ayarlanmış olan BÖLGE TEMSİLCİLERİ’nin yani bölge

sorumlularının bulunduğu, temsilcilerin altında MÜDÜRLERİN bulunduğu, personel  

(öğrenci) sayısına veya bölgenin büyüklüğüne göre müdürlerin sayısının da değiştiği, Müdürlerin altında

MÜDÜR YARDIMCILARININ bulunduğu, Müdür yardımcılarının altında ÖĞRETMENLERİN bulunduğu, bu

şekilde isimlerin kullanılma amacının ise dikkat çekmemek için olduğu, Öğretmenlerin onların altında

bulunan  askeri  personel  ile  ilgilendikleri,  askeri  personelin  ortak  adının  “ÖĞRENCİ”  olduğu

anlaşılmaktadır.   

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

içerisindeki askeri personel, bir bütün olarak ele alınmaktadır ve aynı mahrem yapılanma tarafından

yönetilmektedir. 

Birim yapılanmasında yer alan örgüt mensupları arasında gerçekleştirilen toplantılarda (Temsilci-Müdür,

Müdür-Müdür Yardımcısı ve Müdür Yardımcısı-Öğretmen) görüşülen konular genel olarak şöyledir: 

-Öğrencilerin  (askeri  personel)  durumunun  görüşülmesi;  okuyan  öğrencilerden  isim  bazlı

olumlu/olumsuz  bir  durum  olup  olmadığı,  

-Personelin durumunun görüşülmesi; çalışanlar ile alakalı varsa özel/genel gündem konuları, örgüt

mensubu olmayan personel hakkında bilgi toplanması, 

-Genel Gündemler; Tedbir, Okuma/İzleme/...’den gelen örgütsel notlar, 

- Mevsimsel Gündemler; Sene başı, tatiller, tayin dönemleri, sicil, okuyan Öğrencileri illerinde ziyaret,

(Sömestr ve yaz tatili) 

- İzdivaç; Evlenme aşamasında olan adayların bölge ile irtibat kurularak tanıştırılması, 

- Diğer/Manevi; Okunan kitaplar, BAMTELİ, notlar, 

Örgütün yönetim modelinde alınan kararların ve verilen talimatların emir-komuta zinciri içerisinde

tepeden en alt  hücreye kadar  ulaştırılması  ve  aşağıdan yukarıya  doğru raporların  verilmesi  söz

konusudur.   

Bu çerçevede Müdür Yardımcıları tarafından, öğretmenler ile yapılan toplantı sonucu oluşan gündem ve

raporlar Müdür pozisyonundaki örgüt mensuplarına, Müdürler ile yapılan toplantı sonucu oluşan talimat

ve gündemler öğretmenlere aktarılmaktadır. 

cc- Kadrolaşma Süreci: 

Örgüt  tarafından seçilerek yetiştirilen elemanlar,  örgütün hedefleri  doğrultusunda kamu ve özel

sektörde istihdam edilmektedir.  Kamudaki örgütlenme anlayışı,  herhangi bir  cemaatin üyelerinin

devletin kademelerinde yer almasının ötesindedir.  
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Devletin kamu kurumlarına yerleşme, her vatandaşın hakkı olarak görülse ve ... tarafından bu hak kılıf

olarak  kullanılmaya çalışılsa  da  gizlenmeye çalışılan  bir  gerçek  vardır.  Bu gerçek;  ...’nün sınav

sorularını çalması, kumpas davalarıyla örgüt mensubu olmayanları tasfiye etmesi ve örgütün devlette

monopol olmaya çalışması, hizmet asabiyyetinin sonucu olarak örgüt mensuplarının hizmet aidiyetini

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından üstün görmesi, sadakatlerin devlete değil örgüte sunulması,

devlet hiyerarşisi yerine örgüt hiyerarşisinin konulması, emirlerin sivil örgüt imamlarından alınması gibi

birçok somut olayda görülmektedir. 

Bu  gibi  somut  olaylar  da  göstermektedir  ki  ...  mensubunun  devletin  kamu  kurumlarına

yerleşmesi/yerleştirilmesi değil, sızması ve halk tabiriyle ayrık otu gibi bulunduğu yerleri işgal etmesi

söz konusudur. 

15.07.2016 tarihli  darbe girişimini  gerçekleştiren  ...  terör  örgütünün Türk  Silahlı  Kuvvetlerimiz

içerisindeki yapılanmasının "Mahrem Hizmetler" olarak isimlendirildiği ve yapılanmada gizliliğe azami

derecede riayet edildiği bilinmektedir. 

Genellikle ortaokul/lise döneminde kazanılan şahısların, örgütsel ideolojiye uygun olarak yetiştirilerek

örgüt mensuplarınca özel bir sınavdan geçirilen bu şahısların, örgütün mahrem yapılanmasını oluşturan

birimlerde istihdam edilmesine örgütün oldukça önem verdiği  ve mahrem hizmetlerde kullandığı

görülmektedir.  

Askeri  mahrem yapılanmasında yer  alan bir  örgüt  mensubunun hayatını  dört  evrede özetlemek

mümkündür.  Bunlar  şu  şekildedir:  

- Birinci evre; Işık Evi, 

- İkinci evre; Hususi/Özel ev, 

- Üçüncü evre; Askeri okullardaki eğitim süreci, 

- Dördüncü evre; Birim yapılanması, 

Çocuk yaşta örgüte kazandırılan öğrenciler, talebe evlerinden alınarak mahrem yapı dışındaki kişilerin

bilmediği ve sadece mahrem hizmetlerde kullanılan özel evlere yerleştirilmektedir. 

Örgüt mensupları, ortaokul ve lise dönemlerinden itibaren düzenli olarak örgüt liderinin ses veya

görüntü kaydı haline getirilmiş vaazlarını, kitaplarını sohbet toplantılarında dinlemekte, izlemekte ve

okumaktadır. Sohbet toplantıları, örgüt tarafından masum dini faaliyetler gibi gösterilmeye çalışılarak

ardındaki örgütsel fikir ve idealler gizlenmektedir. Oysaki bu toplantılarda, dini kılıf altında ya da

buzdağının görünmeyen yüzünü oluşturan kısımlarında örgütsel bir bakış açısı kazandırılmaktadır. 

Örgütün elinden geçen ve endoktrine edilen örgüt mensuplarının bu bakış açısını kazanmaması, söz

gelimi askeri mahrem yapılanmada yer alan bir örgüt mensubunun bu ses kayıtlarını ve videoları

izlememesi mümkün değildir. Çünkü bu örgüt mensuplarının ikna edilmesi, kandırılması, gönülden

bağlanarak örgüt ideallerine hizmet etmesi için ordunun içerisinde bulunmalarının elzem olduğu,

kendilerini  gizlemezlerse  orduda  barındırılmayacağı,  bu  yüzden  tedbir  uygulamaları  gerektiği,

hedefledikleri amaçlara yönelik propaganda yapılmakta ve bu propaganda sohbet toplantılarında kitap,

kaset vb. şekillerde adeta elemanların beynine işlenmektedir. Sonuç olarak bu propaganda, yolu ışık

evlerine düşmüş, sohbet toplantılarına katılmış herkese uygulanan standart bir örgüt uygulamasıdır. 

Bir örgüt mensubunun bütün bu hayat evreleri, sohbet toplantılarına katılmakla geçer. Örgütün temel

direği, olmazsa olmazı bu toplantılardır.  

Sohbet toplantılarını, çeşitli alt başlıklar altında incelemek ve sınıflandırmak mümkündür. Ortaokul

döneminden irtibata geçilen çocuk yaştaki kişilerin katıldığı sohbet toplantıları “Keyfiyet” odaklıdır. Bu
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toplantı türünde, evlere gelenlere yoğun ideolojik eğitim programı uygulanmaktadır. Bunun haricinde

sivil/bölge yapılanmalarında ve mahrem yapılanmalarda gerçekleştirilen toplantılar  ise,  iki  genel

kısımdan oluşmaktadır. Birincisi keyfiyet denilen örgütsel bağ oluşumunu sağlayan, destekleyen ve

geliştiren kısım, ikincisi örgüt idaresi ve stratejileri ile alakalı “İş/Meslek” konularının görüşülmesi

kısmıdır. 

Keyfiyet odaklı toplantıların işleyişine bakıldığında; 

- “Pırlantalar” olarak adlandırılan ...’in kitaplarını okuma, 

- Önceden kayda alınmış sesli ve görüntülü kayıtlarını dinleme ve izleme, 

- Haftalık Bamteli sohbeti, Sızıntı, Çağlayan dergisi vb. yazılarını okuma/izleme, 

- Örgüt mensubu yazarların kitapları, yazılarından kesitler okunması, anlatılması vb. faaliyetler, 

İle örgütsel değerler aşılanmaktadır. 

Daha önce de açıklandığı gibi bu faaliyetler rastgele değildir, belli bir plan dâhilinde, belli bir sistematik

içinde, zamana yayılarak Işık Evlerine gelmesi sağlanan herkese uygulanmaktadır. Bu toplantıların belli

bir takvime göre, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılacak şekilde ayarlandığı ele geçirilen belgelerde

açıkça görülmektedir. Bir yıl içinde sohbet toplantılarına katılan kişilere örgütün temel değerlerinin

hemen hemen hepsinin eğitiminin verildiği anlaşılmaktadır. Ondan sonraki süreçte de her yıl, yine belli

bir plan-program doğrultusunda bu değerler çerçevesinde “İdeolojik Örgüt Eğitimi”nin verilmeye devam

ettiği görülmektedir. 

Sohbet toplantılarının fonksiyonlarına, verilen ideolojik eğitimin içeriğine bakıldığında; 

- Olağanüstü kişilik bilincinin aşılanması, (...’in insanüstü özelliklere sahip, ilahi irade tarafından

seçilmiş ve özel bir misyonla dünyaya gönderilmiş, her dediği ilahi iradenin isteklerini yansıtan ve yanlış

olması mümkün olmayan bir kişi olduğuna iman edilmesi), 

- Kutsal dava fikrinin yerleştirilmesi (...’in olağanüstülüğüne iman etmiş kişilerin, ona verilen kutsal

görevleri, ona bağlanan kutsal ordusuyla başaracağına olan inanç), 

- Ham olarak gelen hedef şahısların örgüt elemanına dönüştürülmesi, bu hedef şahıslara örgütün

ideolojisi ile öğretilerinin empoze edilmesi, 

-Toplantıya katılanların bireysel dönüşümlerinin sağlanması ve radikalleştirilmesi, 

- Grup aidiyetinin keskinleştirilmesi, 

- Dayanıklılık, katı disiplin ve mutlak itaatin sağlanması, 

- Bağlılık, güven ve sadakatin oluşturulması, 

- Birlik ruhunun sağlanması, 

- Örgüt idealleri doğrultusunda mücadele ederken başa gelebilecek her türlü zorluk ve acıya (örgüt

içinde imtihan olarak adlandırılır) karşı insanı kayıtsız kılan bir dayanıklılık kazanılması, psikolojik olarak

önceden hazırlanılması,  

-Hizmet uğruna ölmenin erdemi ve mükâfatının cennet olduğu bilincinin yerleştirilmesi, 

- Moral değerlerin ve mücadele kapasitesinin yükseltilmesi, 

Şeklinde olduğu görülmektedir. 

Sohbet toplantılarının örgütün temellerinin dayandığı  en önemli  taşıyıcı  sütun olması  dolayısıyla

gizlenmesi ve dış müdahalelere karşı çeşitli şekillerde korunması gerekmektedir. Örgüte hâkim olan

gizlilik ilkesi, diğer uygulama ve faaliyetlerde olduğu gibi sohbet toplantılarının da koruyucu kalkanıdır.

Bu  toplantıların  ne  zaman,  nerede  yapıldığı  açık  ve  şeffaf  değildir.  Özellikle  mahrem hizmetler

toplantılarının gizliliği için birçok tedbir uygulanmaktadır. Yine gizlilik ilkesi gereği bu toplantılar, “Dini
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Faaliyet, Dini Sohbet” kılıfı altında hedef saptırma yöntemi kullanılarak ardındaki örgüt gerçekleri

saklanmaya çalışılmaktadır. 

Örgütün toplantılara bakışı gayet nettir. Elemanların örgüt içi değerinin, toplantılara katılma durumuna

göre belirlendiği örgütten ele geçirilen bütün belge ve dokümanlarda açıkça görülmektedir.  

Toplantılara aksatmadan, düzenli katılanlar ele geçirilen bütün fişleme belgelerinde en sadık, en yüksek

mertebede yer alan kişiler olarak nitelendirilmektedir. Ara sıra aksatanlar, bir alt basamakta yer

almakta ve kendi içinde aksatma sıklığına göre sıralanmakta/sıralanabilmektedir. Aksatma sıklığı

artanlar ve gelmemeye başlayanlar “...” pozisyonuna düşürülmekte, bunlar da kendi içinde kategorilere

ayrılarak ve tekrardan kazanılmak bunlara özel stratejilerle yaklaşılmaktadır. Bu çabaların da sonuçsuz

kalması ve kişinin irtibatı keserek toplantılara katılmaması örgütten çıkma anlamına gelmektedir. 

Diğer  terör  örgütleriyle  mukayese  edilemeyecek  ölçüde  gizliliğe  büyük  önem vermesi,  yasadışı

faaliyetlerinin  bilinmesinin  önüne geçmek ve meçhulde kalmasını  sağlamak,  örgüt  mensubunun

güvenliğini sağlamak, örgüt mensubunun kriptolanması ile deşifre olmasını engellemek, yapılması

planlanan  eylemin  veya  yasadışı  faaliyetin  başarıyla  gerçekleştirilmesini  temin  etmek,  yasadışı

faaliyetlerin  akabinde  mümkün  olduğunca  az  iz  ve  emare  bırakmak  amacına  yönelik  KOD ADI

kullanılmakta ve yine mahrem hizmetlerde kullanılan evlere yerleştirilen öğrencilere özellikle KOD isim

verilerek özel derslere tabi tutulmaktadır. 

Örgütün neredeyse tüm uygulamalarında olduğu gibi gizlilik de istismar edilen dini kavramlarla kamufle

edilmekte, örgüt jargonunda TEDBİR olarak adlandırılmaktadır. 

Böylelikle, askeri öğrenci olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirdiği mensuplarını ikişer üçer kişiden

oluşan, birbirinden ayrı ve habersiz hücreler halinde sözde abilerin sorumluluğuna vermiş, kod adı

vererek gerçek isimlerini  gizlediği  bu örgüt üyelerinin,  hiçbir  hücre diğer bir  hücreden haberdar

olmayacak şekilde, ayda sadece bir-iki kez örgütün evlerine gitmelerini sağlayarak ya da dışarıda yüz

yüze  görüşerek  deşifre  olmalarının  önüne  geçmeye  çalışmıştır.  Türk  Silahlı  Kuvvetlerine  sızan

elemanların korunması, orduda tutunabilmesi ve arkadan gelenlerin önünün açılabilmesi için her türlü

yol ve yöntemin uygulandığı anlaşılmıştır. 

Askeri Mahrem Yapılanmada örgüt, özel olarak seçip yetiştirdiği elemanlarını Askeri Okullara sokarak

dikey büyüme stratejisini takip etmekte, Emniyet Mahrem Yapılanmasında olduğu gibi sızdırdığı bu

elemanlarını kullanarak kendi örgütüne mensup olmayan öğrencileri saflarına çekerek yatay büyüme

stratejisini uygulamadığı görülmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim birimlerine giren öğrencilerin örgütsel görevi hedef üniteye girmekle

sonlanmaz.  Öğrenci  sınavı  kazandıktan  sonra,  kendisini  hazırlayan  abisi  ya  da  onun  yerine

görevlendirilen başka bir abi ile takibi yapılır.  Bu abiler vasıtasıyla hedef ünitelere sokulan örgüt

mensubu  öğrencilerle  sık  sık  görüşülür.  İrtibatın  hiçbir  zaman  koparılmadığı  ...  mensuplarının

sadakatlerine göre gruplara ayrılarak eğitim hayatları boyunca bir an olsun boş bırakılmadan verilen

görevleri  yerine getirmesi istenir.  Öğrenci okulu bitirene kadar bu işlemler, bu şekilde büyük bir

gizlilikle devam eder. 

Hususi/mahrem yapılanmaya yerleştirilmesi planlanan bir öğrencinin sınav öncesi gelişim aşamasını

takip etmek ve görülen aksaklıklar varsa giderilmesini ve Birim Yapılanması ile Bölge Yapılanması

arasındaki bağlantıyı sağlayan, koordinasyon görevleri olan, örgüt mensuplarının devlet birimlerine

sızdırılmasına ve yerleştirilmesine işlerlik kazandıran ve mahrem yapılanmanın devamlılığına katkıda

bulunan GEZİCİ yapılanmasında görevli örgüt mensuplarının; yılda bir veya iki kez de hususi/mahrem
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yapıda olup sonraları irtibatını koparan ve yapı içerisinde ARIZA olarak adlandırılan muvazzaf kişilerden

sorumlu olup, bunların tekrar yapıya kazandırılmasında görev alan ... diye tabir edilen yapılanma ile

görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. 

Bu görüşmelerde; ... grubunun, GEZİCİ’lerden genellikle ARIZA’ya düşen şahıslar hakkında yardım

talebinde bulunduğu, bu kapsamda ümitçilerin şahsın daha iyi tanındığı ve şahısla ilgili toplanan her

türlü bilgilerin de bulunduğu elemanı ilk yetiştiren bölgeden şahısla ilgili ayrıntılı bilgileri kendilerine

vermelerini gezicilerden istediği, gezicilerin de ümitçilerin isteklerini ilgili ilin EĞİTİM DANIŞMANI’na

ilettiği anlaşılmıştır. 

Örgütten kopma aşamasına gelmiş, devri tamamlanamayan öğrencilerin tekrardan örgüte katılımının

sağlaması amacıyla, öğrenciler sistem üzerinden ... yapılanmasına aktarılır. 

Öğrenci, eğer okuldan yeni mezun olarak birim yapılanmasına aktarılmış ise birimden koptuğu anda

sistem  üzerinden  bir  önceki  geldiği  yerdeki  sorumlularına  ulaşılır.  Hangi  ilden  askeri  okula

kazandırıldıysa o ildeki Doktor-Gezici-Öğretmen olarak adlandırılan sorumlusuna ulaşılır ve öğrencinin

(askeri personel) nerede, nasıl, neden koptuğuna ilişkin rapor verilir. 

Doktor-Gezici-Öğretmen olarak adlandırılan sorumlular tekrar öğrenci ile görüşerek yapılanmaya

kazandırılmaya çalışılır. Bunun için öğrenci (askeri personel) olan şahsın yapı içerisinde bulunan aile

mensubu, atandığı ildeki sorumlusu ve ilk geldiği ildeki sorumlusu ile bir araya gelinir. Hem arkadaşlık

ilişkileri, aile ilişkileri, devrelerinden yapı içerisinde olan beraber grup olmuş olduğu halen birimde

öğrenci olanlar devreye sokularak kopma aşamasında olan öğrenci tekrar birim yapılanmasına alınmaya

çalışılır. 

Bu aşamada kopma aşamasındaki öğrenciye yapıdan çıktığı takdirde çok büyük şefkat tokadı yiyeceği,

askeri okulu kazanmasında bir sürü insanın emeğinin olduğu söylenerek psikolojik baskı yapılır. 

Öğrenci (askeri  personel) hala birim yapısına devam etmek istemiyorsa öğrencinin görev yaptığı

yerdeki birim içerisinde faaliyet gösteren bir öğrenciye,  

ayrılmak isteyen şahsı zimmetleyerek takibini yapar. Buna rağmen örgüte geri kazandırılamazsa örgüt

tarafından “şefkat tokadı” olarak tabir edilen adli veya idari müeyyidelere tabi tutulur. 

Örgütün yüksek gizlilik seviyesinde örgütlendiği TSK içerisindeki kadrolaşma süreci stratejik noktaların

işgali  ile  başlayıp,  belirlenen  öncelik  sırasına  göre  zamanla  bütün  birimlerin  ele  geçirilmesini

kapsamaktadır. Çok öncelikli hedeflerden daha az öncelikli hedeflere doğru, elde edilmesine dayanan

bir planlamaya göre yapılmaktadır. 

Bu kadrolaşma süreci; öğrencinin/elemanın bulunması, mahrem yapıya seçilmesi, hazırlanması, sınava

sokulması ve kazandırılması, subay ve astsubay yetiştiren eğitim birimlerinde irtibatının ve ideolojik

eğitiminin devam ettirilmesi, meslek hayatına geçtiğinde örgüt elemanı olarak örgütsel faaliyetlere

iştirak etmesi ve hayatının örgütün hedefleri doğrultusunda sürdürmesini kapsamaktadır. 

Meslek hayatına başlayan örgüt mensubu askeri personel; maaşından yaklaşık %10 (evlilik durumuna

göre  değişkenlik  gösterebiliyor)  veya  üstü  HİMMET  adı  altında  para  vererek  örgüte  finansman

sağlamakta, evlilik kararı vermesi durumunda örgütün izin verdiği kişiyle evlenmekte, toplantılara

katılarak ideolojik bağlarını sürekli canlı tutmakta, devlet içerisinde kalması gereken bilgileri dışarı

sızdırarak sivil sorumlusuna aktarmaktadır. Yine örgütün uygun görmediği bir şahısla evlenmenin ise

örgüt tarafından olumsuz karşılandığı ve müeyyidesinin olduğu bilinmektedir. 

Bütün bunlar, örgüt mensuplarının en özel bireysel alanına dahi örgütün büyük ölçüde nüfuz ettiğini ve

akrabalık bağlarından bile daha sağlam olan örgütsel bağların mesleki hayatları boyunca devam ettiğini
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göstermektedir. 

Dünya  genelinde  160  ülkede  faaliyet  gösteren  ve  binlerce  mensubu  olan  örgüt  açısından,  iç

haberleşme, talimatların alınıp verilmesi, gelişmelerin güvenli ve zaman kaybetmeksizin aktarılması,

faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hayati öneme sahiptir. 

Faaliyet  alanlarının  çeşitliliğine  paralel  olarak  örgütün  haberleşme  yöntemleri  de  çeşitlilik  arz

etmektedir.  Örgütün neredeyse tüm uygulamalarında olduğu gibi  haberleşme yöntemlerinde de

GİZLİLİK içerisinde iletişim sağlamaya özen gösterilmektedir.  

Örgütün İletişimde Kullandığı Yöntemlerin; 

- Yüz Yüze/Buluşma, 

- Canlı Kurye, 

- Kriptolu IP Hattı, 

- Not ile Haberleşme, 

- Basın Yayın Üzerinden Talimat Verme, 

- Sosyal Medya (Facebook, Twitter vb.), 

- Telefon (GSM, Operasyonel Hat, Ankesör/Büfe Arama), 

- İletişim/Haberleşme Programları (... vb.), 

Olduğu anlaşılmaktadır. 

Canlı kurye kullanılması, en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Talimat

almak ve faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla doğrudan ABD/Pensilvanya'ya gidilerek örgüt lideri

ile yüz yüze görüşülmekte ve talimatlar bizzat alınmaktadır. ... elebaşının “çok önemli hususların yüz

yüze  (Ru  Be  Ru)  görüşülmesi"  yönünde  talimatlarının  olduğuna  dair  bilgiler  mevcuttur.  Örgüt

toplantılarında  verilen  talimatlar  ufak  kâğıtlara  yazılmakta  hatta  bunların  lüzumu  halinde  yok

edilebilmesi  için  yenilebilir  özellikte  olması  sağlanmaktadır.   

Kiralık hatlar vasıtasıyla kriptolu IP telefon kullanılması, özellikle yurt dışındaki okullarla irtibatta

kullanılan yöntemlerdendir. 

En kolay ve önemli haberleşme araçlarından biri GSM hatlarıdır. Bu hatlar, genel olarak başkası adına

kayıtlı  ya  da  örgüt  kontrolündeki  kurum/kuruluş  adına  kayıtlı  olan,  abone  bilgilerinin  gerçek

kullanıcısına kolaylıkla ulaşılamayan hatlardır. Genellikle yaklaşık 3 ayda bir yeni GSM hattı temin

edilmekte ve eski hatla birlikte telefon cihazı da değiştirilmektedir. (Uygulanan tedbir şekline göre süre

değişkenlik gösterebilir.) 

Telefonların değiştirilmesi sürecinde, eski telefonlar imha edilmekte ve parçalanarak farklı bölgelerdeki

çöp kutularına vb. atılmaktadır. Bu işlerin kamera olmayan yerlerde yapılmasına dikkat edilmektedir.

Böylece tek numara ile görüşme yapan hat görüntüsünden uzaklaşılması ve örgütün kullandığı hatların

tespitinin zorlaştırılması amaçlanmaktadır. 

İletişimin  telefonla  kurulduğu  dönemlerde,  telefonun  (İletişim/Haberleşme  Programlarının

kullanılmadığı dönemlerde), akıllı olmaması ve internet bağlantısının olmamasına dikkat edilmiştir. Aynı

zamanda mesaj atılması da istenmediği için yasaklanmıştır.  

Örgüt  mensuplarının  kendi  adlarına  olmayan  GSM hatları  temin  edip,  bunları  belirli  aralıklarla

cihazlarıyla birlikte değiştirmeleri dahi, legal olduğunu iddia ettikleri faaliyetlerinin illegal olduğunu ve

bunları gizlemeye çalıştıklarını ortaya koymak açısından önemli bir veridir. 

Türkiye'de Almanya, ABD ya da başka bir ülkeye kayıtlı GSM hatlarının kullanılması, örgütün üst düzey

abilerinin  kullandığı  yöntemlerdendir.  Abone  bilgilerinden  sadece  hangi  ülkeye  ait  olduğunun
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görülebilmesi nedeniyle zaman zaman tercih edilebilmektedir. 

Örgüt mensupları, tedbir olarak haberleşme araçlarını değiştirdikleri gibi isim zikretmekten imtina

ederek genel ifadeler kullanmaya özen göstermekte ve yaygın olarak "KOD" isim kullanmaktadırlar.

Örgütsel  görüşmeler  sırasında  “hizmet,  şakirt,  GÜLEN,  cemaat”  gibi  kelimelerin  telefonda

zikredilmemesine özen gösterilmekte, buluşma yeri söyleneceği zaman şifreli ifadeler kullanılmasına

önem verilmektedir. 

Askeri Mahrem (Birim) Yapılanmasında Telefonla İletişim Kurma Yöntemi: 

... askeri mahrem yapılanmasında, öncelikle iletişimde “Randevulaşma Sistemi” esas alınmıştır. 

Randevulaşma sistemi; bir örgüt mahrem sorumlusunun, bir öğrenci ile (askeri personel) kontrol,

buluşma ve/veya toplantı amacı ile bir araya geldiğinde bir sonraki görüşmenin o gün netleştirilmesidir.

Ancak; olağan dışı bir durum gelişmesi veya buluşmanın gerçekleşmemesi durumunda diğer farklı araç

ve yöntemlerin (telefon, internet, internet tabanlı haberleşme programları ve kurye vs.) kullanıldığı

anlaşılmıştır. 

Mahrem yapılanmanın telefon kullanımına ilişkin genel bakış açısı ise, tedbir ve gizlilik bakımından

uygun görülmediğinden telefon kullanılmaması, görüşmelerin randevulaşma sistemi ile ayarlanması

yönündedir. Ancak randevulaşma sistemi her zaman geçerli olmamakta, şartlar gereği ya da tedbirsizlik

nedeniyle telefon da kullanılabilmektedir. 

Mahrem yapılanmanın, telefon kullanımı ile ilgili çok sıkı kuralları mevcuttur. Bu kurallardan bazıları;

askeri mahrem yapılanma yöneticilerinin, öğrenci numaralarını telefonlarına yazmasının yasak olması,

öğrencileri ararken genelde dışardan bir telefon bulup araması gibi deşifre olmayı önleyici kurallardır. 

İşte bu kurallardan “dışardan bir telefon bulup arama”, örgüt içinde özel bir iletişim şeklinin ortaya

çıkmasına yol açmıştır.  

Her  ne  kadar  iletişimde  esas  olan  usul  “Randevulaşma  Sistemi”  olsa  da,  örgütün  mahrem

sorumlularının, sevk ve idaresi altındaki askeri personel ile deşifre olmayı engellemek maksadı ile

irtibat kurma yollarından birisinin de;“Kamuya açık ve birbirinden bağımsız Market, Büfe, Kırtasiye,

İddia Bayii ve Lokanta gibi işletmelerde bulunan ve ücret karşılığı kullanılan sabit (kontörlü/voip) hatlar

ile Türk Telekom’a ait Ankesörlü telefon hatlar” olduğu tespit edilmiştir. 

Örgüt tarafından bu yöntemin kullanılma sebepleri ise; 

-Pratik ve kolay ulaşılabilir bir iletişim modeli olması (Örneğin, operasyonel hat ile iletişim için gerekli

olan 2. bir telefon, çevresi tarafından şahsın durumunu şüpheli hale getirebilir.), 

- Anonim bir iletişim modeli olması (Açıklamaya ihtiyaç duyulduğunda gönül ilişkisi vb. bahaneler ileri

sürülebilir.), 

-Teknolojik  imkanların  güvenilir  olmadığı  (...  serverlarının  elde  edilmesi  vb.  toplu  deşifrasyon

olmayacağı  inancı.),  

- Arayan mahrem sorumlusunun kimliğinin deşifre olmayacağı, 

Düşüncelerine dayanmaktadır.  

Büfe/Ankesörlü Sabit Telefon Hatlarıyla İrtibat Kurma Yönteminin Özellikleri: 

... silahlı terör örgütü “sohbet” olarak adlandırdığı örgütsel toplantıları devam ettirmek için elzem olan

askeri personel ile irtibatlarında gizliliğe çok önem verdiği hususuna yukarıda ayrıntılarıyla değinilmiştir.

 

... kapsamında yürütülen soruşturmalardaki şüphelilerin hatları ile kamuya açık ve birbirinden bağımsız

market, büfe, kırtasiye, lokanta vb. gibi sair işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı kullanılan sabit
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hat ve ankesörlü hatların HTS kayıtlarının incelenmesinde; 

- Ardışık Arama (Yakın zaman diliminde birbirini takip eden peşi sıra), 

- Periyodik Arama (Farklı tarih ve zaman diliminde belirli gün aralığı dahilinde), 

- Tek Arama, 

Şeklinde iletişimin gerçekleştirildiği ve irtibat sağlandığı saptanmıştır. 

Birim içerisinde sorumlu düzeyde bulunan örgüt mensuplarının, kendilerine bağlı askerlere ait telefon

numaralarını, telefonlarına farklı isimler kullanarak veya not kağıtlarına GSM numaraları üzerinde belirli

değişiklikler  yaparak  kaydettikleri,  iletişim kurmak  istedikleri  zamanlarda  ise;  kamuya  açık  ve

birbirinden bağımsız Market/Büfe/Lokanta vb. işletmelerde kurulu bulunan kontörlü/voip (sabit) hatlar

ile Türk Telekom’a ait Ankesörlü telefonları kullanılmak suretiyle kendilerine bağlı askerleri aradıkları

belirlenmiştir. 

Bu kapsamda, örnek olarak; 

Erzincan  Muhabere  Elektronik  Şube  Müdürlüğüne  02.09.2015  tarihinde  saat  10.58'de  internet

üzerinden  e-posta  olarak;  

“Merhabalar. Ben bir konuda bilgi vermek istiyorum. Erzincan merkezde ikamet ediyorum. Merkezdeki

birçok noktada bakkallarda kontörlü telefon kullanılıyor. Özellikle paralel yapı bu telefonları kullanarak

iletişim kuruyor. Merkezde bulunan Doğan büfedeki kontörlü telefon sürekli paralel yapı tarafından

kullanılıyor.  Ne  zaman görsem hali  vakti  yerinde  bi  paralel  yapı  elemanı  o  telefondan  anormal

konuşmalar  yapıyor.  Dikkat  Edilirse  sevineceğim",  

Şeklinde e-mail ihbarının gönderildiği, 

...  silahlı  terör  örgütünün TSK içerisindeki  MAHREM YAPILANMASI'nda faaliyet  yürüten ve etkin

pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüpheliler vermiş olduğu ifadelerinde ankesör-sabit hat(büfe-

market vb.) aramaları konusunda; 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) 2017/202838 sayılı soruşturma

dosyasına istinaden 08.02.2018 tarihinde şüpheli  M.  S.  S.  isimli  ...  silahlı  terör  örgütünün Kara

Kuvvetleri  içerisinde  MAHREM YAPI  içerisinde  2009 yılı  sonlarından 2014 yılları  arasında askeri

şahıslardan sorumlu ÖĞRETMEN olarak faaliyet yürüttüğünü beyan ederek ifade veren şahıs ifadesinde; 

“Buluşma esnasında bir sonraki buluşma zamanı belirlenirdi, ters bir şey olması durumunda bir sonraki

hafta yine aynı gün ve aynı saate buluşma gerçekleşirdi. Bunların haricinde ben de ve bana bağlı olan

....... isimli kişilerde tuşlu telefon üzerinden görüşme yapılırdı.. Bir şahıs örgüt adına aranacaksa

kontörlü  telefonu  bulunan  büfe,  market  ve  kuruyemişçilerden  arama yapılmaktaydı,  Ankesörlü

numaralar kullanmıyorlardı. Diyarbakır da bulunduğum dönemde Diclekent bölgesinde carrefoursa

market yakınında bulunan 3 adet bakkal ve büfeden sabit hatlardan arardık. Ankara ilinde Öveçler 4.

Cadde üzerinde bulunan bir kuruyemişçiden, Çankaya civarında bulunan büfelerden arama yapardım..

Benim sorumlu olduğum askeri şahısların telefon numaralarını kendi cep telefonumun rehberine son

dört rakamını 9999’a tamamlamak suretiyle kayıt yapmamızı bizle ilgilenen kişiler söylemişlerdi..Kendi

cep telefonlarımızdan kesinlikle arama yapmazdık. ... şahıslara kendi cep telefon numaramızı, kendi

ismimizi, işyerimizi, aile bilgilerimizi kesinlikle vermezdik, kullandığım kod ismi verirdik. İlgilediğimiz ...

şahıslar bizle tanıştırılırken kod adlarıyla tanıştırılırdı, ancak bizden sorumlu müdür ve müdür yardımcısı

olan örgüt yöneticileri askerler gerçek isim ve konumlarını bize söylerlerdi”, 

Tekirdağ Cumhuriyet  Başsavcılığı  Anayasal  Düzene Karşı  İşlenen Suçlar  Soruşturma Bürosunun

yürüttüğü Silahlı  Kuvvetler  Soruşturmasında;  
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Soruşturma kapsamında şüpheli .......’ün (... Terör Örgütü TSK Yapılanması içerisinde konumu Müdür

Yardımcısı ) ifadesinde; 

“…Cep telefonlarını  son iki  rakamlarını  99'a tamamlayacak şekilde kodlayıp kâğıda kaydederdik.

“aramam gerektiğinde kendi cep telefonumdan asla aramazdım. çünkü bu şekilde irtibat kurmak

yasaktı. bu durumu kısmen akademide görev yaparken de biliyordum. tedbir olarak uyguluyorduk.

bana bağlı öğrencileri aramam gerektiğinde olabildiğince evime uzak büfelerden kontörlü telefonlardan

arıyordum. sadece bir kişiyi arardım. birkaç kişiyi arayacağım zaman farklı büfeleri gezerdim. bu da

uyulması gereken bir tedbirdi. aynı büfeden art arda askerlerin aranmış olması, o büfeden arayan

öğretmenin tedbire uymadığını gösterir.. neticede hangi tedbirleri alacağımız bize öğretilirdi ama tüm

tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı takibi pek mümkün değildi.” Toplantıya gelirken öğrencilerin

arabayı mümkün olduğunca uzağa park etmesi gerekiyordu. Normalde cep telefonu da getirmemeleri

gerekiyordu. Fakat benim öğrencilerim çoğunlukla doktor olduğu için acil hastaları olur diye getirenler

tek tük çıkıyordu. Sorumlular kendi aralarında cep telefonu irtibatını başkası adına kayıtlı  telefon

hatlarıyla sağlarlardı. Bu telefon hatları ve mümkünse kullanıldığı cihaz ya imha edilirdi ya da sadece

cihaz ikinci el olarak satılırdı. Ancak satma işine çok sıcak bakılmazdı. Genelde ucuz telefonlar imha

edilirdi. Ben bu şekilde 5-6 civarında hat kullandım. Şuanda numaralarını hatırlamıyorum.”, 

Aynı soruşturmada şüpheli......’nin (... Terör Örgütü Yapılanması içerisinde ... Abisi (ÖĞRETMEN)

ifadesinde; 

“….Öncelikle Mahrem Yapıda tüm iletişim RANDEVULAŞMA SİSTEMİNE dayanıyordu. Yani bir Öğretmen

bir Öğrenci kontrolüne gittiğine bir dahaki görüşmeyi o gün netleştiriyordu. Ancak bir iş çıkar aksi bir

durum gelişirse bu kişi öğretmense genellikle sabit hatlardan (büfelerden) öğrencisini arar ve durumu

bildirir. ancak aksi durumda olan öğrenci ise genelde belli bir zaman öncesinden öğretmenin evini

biliyorsa gelip bilgi verirdi. …ben özelikle hiçbir ÖĞRENCİME kendi numaramı vermedim. Vermemem de

... KOD tarafından bana söylenmişti. Ben öğrencilerimin numaralarını bir kâğıda yine ... kod’ dan

öğrendiğim 99’lu şifreleme yöntemiyle telefonun son iki numarasında oynayarak not alıyordum. bu

sistem öğretmen-müdür yardımcısı arasında da uygulanıyordu”, 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) 2018/7498 sayılı soruşturma

dosyasına istinaden 15.01.2018 tarihinde şüpheli ifadesi alınan ...... isimli BİNBAŞI rütbesiyle görev

yapan şahıs ifadesinde; 

“Buluşmalar genellikle buluşma esnasında bir sonraki buluşma yeri ayarlanırdı. Örgüt yöneticilerinin

vermiş talimat doğrultusunda deşifre olmamak ve gizli kalması için, buluşma gerçekleşmez ise, bizle

irtibat kuran örgüt mensupları bizi genellikle ankesörlü telefonlardan veya büfelerden bulunan sabit

hatlardan bizi ararlar, bizde aynı şekilde örgüt yöneticilerini arayacağımız zaman büfelerde bulunan

sabit hatlardan veya ankesörlü hatlardan irtibat kurmamız söylenirdi. Örgüt yöneticilerinin vermiş

oldukları sabit numaraları veya cep telefonu numaralarını ya ezberlerdik ya da bir kâğıda yazardık.

Yazarken de numaraları baştaki GSM şirketinin sabit kalması şartı ile (örneğin 0530 sabit kalırdı) diğer

numaraları bir arttırarak kâğıda yazardık, cep telefonumuza kesinlikle kayıt yapmazdık. Hts kayıtlarım

incelendiğinde  örgüt  üyeleri  görüştüğüm dönemde  sabit  numaralardan  ve  Ankesörlü  hatlardan

arandığım ve  aradığım anlaşılacaktır”  ,  

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) 2017/221193 sayılı soruşturma

dosyasına istinaden 04.01.2018 tarihinde şüpheli ifadesi alınan B. A. isimli YÜZBAŞI rütbesinde görev

yapan şahıs ifadesinde;  
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“Yoğun görevlerinden dolayı Ankara ilinde bulunduğum dönemlerde evleneceğim tarihe kadar her

toplantı esnasında bir sonraki toplantı tarihi netleştirmekteydim. Evlendikten sonra da yine aynı şekilde

eşimin  nöbet  günlerine  göre  ayarlamaktaydım.  Ankesörlü  telefon  görüşmeleri  de  toplantıya

gidemeyeceğimiz  ya  da  iptal  olduğu  zamanlar  için  yapılırdı”  ,  

 Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/566 sayılı soruşturması kapsamında Örgüt İçerisinde sorumlu

düzeyde Mahrem İmam Pozisyonunda olan şahsın; 

 “… Hatırladığım kadarı ile ilk önceleri yani 2009-2010 yıllarından sonra Ankesörlü telefonlar ile sorumlu

olduğumuz askeri personel ile irtibat kuruyorduk. Görüşme yapmak istediğimiz askeri personelin kendi

kullanmış olduğu cep telefonunu herhangi bir ankesörlü telefondan arayarak yapacağımız sohbetin ne

zaman, nerede yapılacağı konusunda görüşme yapardık. Bir süre sonra ankesörden normal şehir içinde

paralı olarak arama yapılabilen büfelerden görüşme yaptık. ANKESÖRLÜ VE BÜFE TELEFONLARI İLE

TÜM ASKERİ PERSONEL ARANMAZDI SADECE GÖRÜŞMEDE ZORLUK ÇEKİLEN VE UZAK İLÇELERDE

İKAMET  EDEN ŞAHISLARI  ARARDIK.  Belli  bir  süre  sonra  Ankesör  görüşmelerini  bırakarak  büfe

telefonlarını  kullanmaya başladık.  Ben askeri  personelle ankesör ile görüşme yaptığımda her bir

personel için ayrı bir ankesör kartı kullanıyordum ayrıca büfeden aradığım zaman her bir personeli ayrı

bir  büfeden arardım.  Buradaki  amacım görüşmenin  deşifre  olmaması  idi,  eğer  personel  yapılan

aramalara cevap vermezse, şahıs ayrı aralıklarla tekrar aranır ve ulaşılmaya çalışılıyordu.” (…) 17-25

Aralık olayları  olduktan sonra bu aramalar minimum seviyeye düşürüldü, çok çok gerekli  değilse

aranma yapılmadı, ancak askeri personel ile hiçbir şekilde irtibat kurulamıyorsa son çare olarak büfe ya

da ankesörlü telefon ile arayarak irtibat kuruluyordu.…” , 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) 2017/221193 sayılı soruşturma

dosyasına istinaden 04.01.2018 tarihinde şüpheli ifadesi alınan .... .... isimli YÜZBAŞI rütbesiyle görev

yapan şahıs ifadesinde;  

“Buluşmalar genellikle buluşma esnasında bir sonraki buluşma yeri ayarlanırdı. Örgüt yöneticilerinin

vermiş talimat doğrultusunda deşifre olmamak ve gizli kalması için, buluşma gerçekleşmez ise, bizle

irtibat kuran örgüt mensupları bizi genellikle ankesörlü telefonlardan veya büfelerden bulunan sabit

hatlardan bizi ararlar, bizde aynı şekilde örgüt yöneticilerini arayacağımız zaman büfelerde bulunan

sabit hatlardan veya ankesörlü hatlardan irtibat kurmamız söylenirdi. Örgüt yöneticilerinin vermiş

oldukları sabit numaraları veya cep telefonu numaralarını ya ezberlerdik ya da bir kâğıda yazardık.

Yazarken de numaraları baştaki GSM şirketinin sabit kalması şartı ile (örneğin 0530 sabit kalırdı) diğer

numaraları bir arttırarak kâğıda yazardık, cep telefonumuza kesinlikle kayıt yapmazdık. Hts kayıtlarım

incelendiğinde;  

2012-2013 ve 2014 yıllarında örgüt yöneticilerinin ağırlıklı olarak sabit numaralardan ve Ankesörlü

hatlardan arandığım ve aradığım anlaşılacaktır.” , 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) 2017/221193 sayılı soruşturma

dosyasına istinaden 15.01.2018 tarihinde şüpheli ifadesi alınan H. Ş. isimli YÜZBAŞI rütbesiyle görev

yapan şahıs ifadesinde; 

“Buluşmalar genellikle buluşma esnasında bir sonraki buluşma yeri ayarlanırdı. Örgüt yöneticilerinin

vermiş talimat doğrultusunda deşifre olmamak ve gizli kalması için, buluşma gerçekleşmez ise, bizle

irtibat kuran örgüt mensupları bizi genellikle ankesörlü telefonlardan veya büfelerden bulunan sabit

hatlardan bizi ararlar, bizde aynı şekilde örgüt yöneticilerini arayacağımız zaman büfelerde bulunan

sabit hatlardan veya ankesörlü hatlardan irtibat kurmamız söylenirdi. Hts kayıtlarım incelendiğinde;
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geçmiş  yıllarda  yukarıda  beyan  ettiğim  örgüt  yöneticilerinin  bir  kısmının  ağırlıklı  olarak  sabit

numaralardan ve Ankesörlü hatlardan arandığım ve aradığım anlaşılacaktır. Ancak benim bu şekilde

aranmam yada aramam çok fazla olmamıştır” , 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) 2018/7504 sayılı soruşturma

dosyasına istinaden 14.01.2018 tarihinde şüpheli ifadesi alınan ....... isimli YÜZBAŞI rütbesiyle görev

yapan şahıs ifadesinde; 

“Buluşmalar genellikle buluşma esnasında bir sonraki buluşma yeri ayarlanırdı. Örgüt yöneticilerinin

vermiş talimat doğrultusunda deşifre olmamak ve gizli kalması için, buluşma gerçekleşmez ise, bizle

irtibat kuran örgüt mensupları bizi genellikle ankesörlü telefonlardan veya büfelerden bulunan sabit

hatlardan bizi ararlar, bizde aynı şekilde örgüt yöneticilerini arayacağımız zaman büfelerde bulunan

sabit  hatlardan  veya  ankesörlü  hatlardan  irtibat  kurmamız  söylenirdi.  Numaraları  kaydederken

numaraları baştaki GSM şirketinin sabit kalması şartı ile (örneğin 0530 sabit kalırdı) diğer numaraları

bir arttırarak kayıt yapardık, Hts kayıtlarım incelendiğinde; örgüt yöneticilerinin ağırlıklı olarak sabit

numaralardan ve Ankesörlü hatlardan arandığım ve aradığım anlaşılacaktır” , 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) 2018/61496 sayılı soruşturma

dosyasına  istinaden;  09.04.2018 tarihinde  şüpheli  ifadesi  alınan  C.  D.  Astsubay  Kıdemli  Çavuş

rütbesiyle  görev  yapan şahıs  ifadesinde;  

“... terör örgütü üyesi imamları ile Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulunda okuduğum dönemde ve

Kars ili Sarıkamış ilçesinde görev yaptığım dönemde görüşmelerim oldu, Okulda okuduğumuz dönemde

görüşmeler buluşma esnasında ayarlanırdı, Bir sonraki buluşma yeri ve tarihi verilir bizde buraya

giderdik. Kars ili Sarıkamış ilçesinde görev yaptığım dönemde... isimli şahıs bizi sabit numaradan .......

isimli devremi arardı ve görüşmeyi ayarlardı. ....... da bana söylerdi bu şekilde görüşmeye iki defa

gittik” , 

Şeklinde beyanlarda bulundukları görülecektir.  

Örgütün bahse konu yöntemi kullanmış olması ve yapılan soruşturmaların örgüt üyelerini deşifre etmesi

nedeniyle büfe/ankesör operasyonlarına ilişkin tedbirler almaya ve/veya sosyal medya üzerinden

dezenformasyon ve algı operasyonu yapmaya çalıştıkları  belirlenmiştir. Örneğin; 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/1143 sayılı soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan

örgüt içerisinde Askeri Mahrem yapıda sorumlu düzeyde görev yapmış bir şahıs;  

“……… … isimli şahıs bir gün işyerine gelerek abimin telefonundan beni aradı. ... … AVM üst geçidinde

buluşmak istedi. Bende kendisi ile görüştüm. Bana … isimli şahsın yakalandığını, büyük işkencelere

maruz kaldığını sonrasında da serbest kaldığını söyledi. …’ın da itirafçı olduğunu söyledi. KENDİSİNİN

DE ORTADAN KAYBOLACAĞINI YARIN ÖBÜR GÜN BENİMDE TUTUKLANABİLECEĞİMİ, EĞER BÖYLE BİR

DURUM OLURSA SENDE İŞKENCE GÖRÜRSEN BİLDİKLERİNİN İÇERİSİNE ANKESÖRLÜ TELEFON

KONUSUNDA MENFİ DİYE TABİR ETTİĞİMİZ KİŞİLERİ DE ARADIĞIMIZI SÖYLEMEMİ İSTEDİ. Ayrıca

bana fokusçunun selamı ile gelen birisi olursa irtibata geçmemi istedi. Bu görüşmeye … plakalı siyah

renkli bir ford focus marka araç ile gelmişti. Bu görüşmeden yaklaşık olarak bir hafta sonra polis

evimde arama yaparak beni yakaladı………” , 

Şeklinde anlatımda bulunmuştur. 

Yapılan soruşturma ve kovuşturmalar sırasında elde edilen bilgilerden, ...  silahlı  terör örgütünün

“Mahrem Yapısı” içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, kendi sorumlulukları altında bulunan

...  şahısların  telefon  numaralarını,  deşifre  edilmelerinin  önlenmesi  ve  örgütsel  faaliyetlerinin
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sürdürülebilir olması amacıyla şifreleme metotları kullanarak kaydettikleri de tespit edilmiştir. 

... silahlı terör örgütü mensuplarınca kullanılan ve şu ana kadar tespit edilebilen bazı şifreli kaydetme

yöntemlerinin; 

1- On (10) Rakamına Tamamlama; Öğrencilerin telefon numaralarını telefona kaydetmek yasak olduğu

için normal bir esnafın kartvizitinin arkasına veya herhangi bir kâğıda telefon numaralarının son dört

rakamının her biri 10’a tamamlanarak kaydedilir. Yani kayıtlı telefon numarasının son dört rakamının

her birini 10 sayısından çıkararak ortaya çıkan rakam yazılır. 10’a tamamlama sistemine örnek vermek

gerekirse telefon numarasının son dört rakamı ......  ise not kâğıdına yazılan numaranın son dört

rakama...... olur. Bir başka örnekte ise telefon numarasının son dört rakamı ...... ise kartvizite yazılan

numaranın son dört rakamıv...olur. 

2- Sondan İkili Rakam Bloklarını Çapraz Yer Değiştirme; Telefon numarasının sondan rakam bloklarının

yerlerinin çapraz olarak değiştirilmesi yöntemidir. Örneğin, ...... numaralı telefon kaydedilirken ......

olarak kaydedilir. 

3- Rakam Bloklarını Ters Yazma; Telefon numarasının operatöre ait ilk 3 rakamları sabit kalmak şartıyla

geri kalan rakamları ise rakam bloklarının kendi arasında ters yazılarak kaydedilmesidir. Örneğin, ......

numaralı telefon kaydedilirken ...... olarak kaydedilir. 

4- Sondan 4'üncü Rakamı Dört (4) Arttırma; Telefon numarasının sondan dördüncü rakamına dört

eklenerek kaydedilmesidir. Örneğin, ...... numaralı telefon kaydedilirken ...... olarak kaydedilir. 

5- Sondan 2'nci ve 4'üncü Rakamı Yer Değiştirme; Telefon numarasının sondan ikinci ve dördüncü

rakamlarının yerlerinin değiştirilerek kaydedilmesidir. Örneğin, ...... numaralı telefon kaydedilirken......

olarak kaydedilir. 

6-Telefon Numarasını Oluşturan Rakamlara Bir Ekleme Bir Çıkarma; Telefon numarasını oluşturan

rakamlara soldan başlayarak sırasıyla bir ekleme bir çıkarma yapılarak kaydedilmesidir. Örneğin, ......

numaralı telefon kaydedilirken ...... olarak kaydedilir. 

7-Telefon Numarasını Oluşturan Rakamları Kredi Kartı Numarasına Benzetme; Telefon numarasını

oluşturan rakamlarının başına, sonuna rakamlar ekleyerek veya 16 haneli kredi kartı numarası şeklinde

kaydedilmesidir. Örneğin, ...... telefon numarası ...... olarak kaydedilir. 

8-Telefon  Numarasını  Oluşturan  Rakamları  Servis  Sağlayıcı  Operatör  Kodunun  İl  Alan  Koduna

Değiştirme; Operatör kodunun herhangi veya faaliyet gösterdiği il  kodu şeklinde kaydedilmesidir.

Örneğin,...... numaralı telefon kaydedilirken ......olarak kaydedilir. 

9-  99’a  Tamamlama;  Aranacak  telefon  numaraları  doğrudan  olarak  değil  son  iki  hanesini  99‘a

tamamlama yöntemiyle  aranmasıdır.  Örneğin  ......  numarasının......  32  şeklinde  yazılması.  

-  100’e  Tamamlama; Aranacak telefon numaraları  doğrudan olarak değil  son iki  hanesini  100'e

tamamlama yöntemiyle  aranmasıdır.  Örneğin  ......  numarasının  ......  şeklinde yazılması.  

10- Çaprazlama metodu; Aranacak telefon numaraları doğrudan olarak değil son dört hanesinin ikili

gruplar halinde kendi içinde çaprazlama yöntemiyle aranmasıdır.  Örneğin ......  numarasının ......

şeklinde yazılması,  

Şeklinde olduğu saptanmıştır. 

Mahrem İmamların; kendilerine bağlı muvazzaf askerlerin(öğrenci) telefon numaralarını ajandalarına

kaydederken yukarıda açıklamaları verilen örnek şifreleme yöntemlerini kullanmakla birlikte; “bazı

Mahrem İmamların arama yapmadan önce numaralara baktığında şifreleme yaptığını unutarak/kasten

yazılı olan şifreli numarayı aradığı, daha sonra yanlış numara çevirdiğini fark ederek/kasten ... şahsı
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tekrar gerçek numarasından aradıkları da” sıklıkla gözlemlenmiştir.  

Kolluk birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar ve soruşturmalarda alınan ifadelerden; 

“Mahrem imamların belirledikleri periyodik zaman diliminde grubunda bulunan askeri personelle sohbet

adı altında örgütsel toplantıları düzenledikleri, bir sonraki toplantının yerinin-zamanının ve saatinin

yapılan bu toplantılarda yüz yüze görüşülerek belirlendiği, toplantı günü ve saatinde değişiklik veya

farklı bir gelişme olduğu zaman mahrem imam tarafından sabit hatlardan(ankesör-büfe-market vb.)

askeri personelin cep telefonu aranmak suretiyle irtibatın gerçekleştirildiği, mahrem imam tarafından

gerçekleştirilen bu görüşmelerin genellikle çok kısa tutulduğu ve şifreli olarak anlatılmak istenilenin

söylendiği, bu telefon görüşmelerinin kısa tutulmasının sebebinin mahrem imamın ve sabit hatlardan

aranan askeri personelin deşifre olmasını engellemek olduğu, askeri personelle mümkün olduğu kadar

sabit hatlardan az irtibat kurulmaya özen gösterildiği, askeri personelin çok aranmasının o personelle

ilgili bir sıkıntının yani toplantılara gelmeme, terör örgütü ile irtibatını koparmaya çalışma gibi etkenlere

işaret  ettiği,  mahrem imam tarafından sürekli  arama yapılarak  askeri  personelin  ikna edilmeye

çalışıldığı,  askeri  personelin  az  aranmasının  ise  o  personelin  toplantılara  düzenli  geldiğinin,

gerçekleştirilen  toplantılarda  yüz  yüze  alınan  kararlar  sonucunda bir  sonraki  toplantıya  düzenli

katıldığının göstergesi olduğu, katalog evlilik yapan askeri personelin eşleri ile toplantılara katıldıkları

örgüt imamlarının eşlerinin askeri personelin eşleri ile ilgilendikleri, bu şekilde mahrem imamlarca

yapılan  görüşmelerin  2017  yılına  kadar  devam ettiği,  bu  tarihten  sonra  sabit  hatlardan  askeri

personelin aranmamasına dikkat edildiği, bunun sebebinin ise yapılan örgütsel faaliyetin deşifre olması

ve mahrem imamların takip edilmesinden korku duyulmasından kaynaklı olduğu, bu süreçten sonra

askeri personel ile görüşme yapılmak istenildiği zaman; lojmanlarda oturmayan ve ... terör örgütü

içerisinde faaliyet gösteren askeri  personelin evlerine gidilerek irtibat kurulduğu ya da ...  şahsın

mahrem imamın evine gitmesi şeklinde irtibat kurulmaya çalışıldığı, subay, astsubay veya askeri

öğrenciler ile ilgilenen mahrem imamların birbirinden farklı olduğu, örneğin subay ve astsubayların aynı

grup içerisine dâhil edilmediği”, anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak; 

Yukarıda izah edilen açıklamalar, olgular ve ... silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturma ve

kovuşturmalarda alınan ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 

... silahlı  terör örgütünün, Türk Silahlı  Kuvvetleri bünyesine sızmış mensuplarının çok az kısmına

kriptolu haberleşme programı ..., Eagle,vb. gibi programlar yüklediği, geri kalan mensupları ile özellikle

geçmiş yıllarda kullandıkları bir sistem olan Büfe, market vb benzeri yerlerdeki ücretli telefonlar veya

kontörlü telefonlar ile haberleştikleri, örgütsel irtibatta asıl olan iletişim metodunun yüz yüze görüşme

olduğu ve bir sonraki görüşmenin tarih ve yerinin bu esnada belirlendiği, bu mümkün olmaz ise tedbir

anlamında  her  ...  şahsın  farklı  ankesör  ya  da  sabit  hatlardan(market-büfe-bakkal  vb.)

aranmak(GEZEREK) suretiyle örgütsel iletişimin kurulduğu, arama işleminin genellikle tek taraflı ve kısa

süreli olduğu, sadece sorumlu şahısların ARAMA işlemini yaptığı (askeri şahıs tarafından karşı arama

yapılmadığı, askeri personelin de çok sık olmamakla birlikte mahrem sorumlusuna ulaşmak istedikleri

durumlarda aradığı), sorumlu şahıs tarafından aranan askeri personelin büyük kısmının rütbe/makam

olarak genelde denk olduklarının tespit edildiği (Örneğin; aranan Astsubay ise ardışık aranan kişide

Astsubay, Subay ise ardışık aranan da Subay gibi), aynı şekilde kuvvetlerinde denk olduğu (Örneğin;

aranan jandarma ise ardışık Jandarma, aranan KKK personeli ise ardışık KKK personelinin arandığı

gibi), genel olarak her sivil yöneticinin sorumluluğunda birden fazla hücre bulunduğu ve hücrelerin 2-3

Sayfa 1502/04/2020 21:03 Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Tarafından Oluşturulmuştur.



YARGITAY BAŞKANLIĞI

... şahıstan (askeri öğrenci ve/veya muvazzaf personel) oluştuğu, bu ... şahısların da aynı Kuvvete

mensup olup aynı rütbede bulundukları (istisnai olarak farklı rütbe ve/veya Kuvvetlere mensup ...

şahıslardan bir hücre oluşabildiği, örneğin; sivil sorumlunun astsubaylardan oluşan grubunun yanında

astsubaylıktan subaylığa geçen askeri personelle de ilgilenebileceği), tek ankesör ya da sabit hattan

(market-büfe-bakkal  vb.)  farklı  ...  şahısların aranmasının; arka arkaya arama(ARDIŞIK ARAMA)

şeklinde  olması  durumunda,  aramanın  örgütsel  olduğu  kanısını  güçlendirdiği,  ayrıca  aynı

ankesör/sabit(büfe-market vb.) hattan arka arkaya (ARDIŞIK) arama yapılmasının; mahrem sorumlu

şahsın tedbirsizliği ve işin kolayına kaçmasından kaynaklandığı, daha çok gizliliğe uymayan MAHREM

İMAMLAR tarafından yapıldığı, aramaların kısa olmasının nedeninin ise askeri personelin daha önceden

yeri ve zamanı kararlaştırılan görüşmeye gelinmemesi gerektiği veya gelip gelemeyeceğinin teyit

edilmesi ya da görüşmeye gelmeyen kişiye gelecek görüşme yer ve zamanının bildirilmesi veya daha

önceden kararlaştırılan yer/tarihin değişmesinden dolayı yapılan aramalar olmasından kaynaklı olduğu,

aramaların genellikle mesai saatleri dışında yapıldığı, sorumlu şahsın, askeri personeli aradıktan sonra

tedbir  amaçlı  ilgisiz  ve  alakasız  kişileri  de  ankesörle  arayarak  bu  bütün  içerisinde  hedeflerin

kaybolmasının amaçlandığı,  genellikle on beş gün, ayda veya iki  ayda bir kez iletişime geçilerek

buluşmalar/toplantıların gerçekleştirildiği, bu görüşmede bir sonraki buluşma tarihinin kararlaştırıldığı,

bir aksaklık olmadığı müddetçe yeniden bir aramaya ihtiyaç duyulmadığı, bazen mahrem sorumlu

tarafından, sorumlu bulunan gruplarla ilgili grup içerisinde bulunan tek şahsın arandığı ve bu şahıstan

gruptaki diğer şahsa veya şahıslara bilgi vermesini istediği, aramanın sadece büfe, lokanta, market vs.

kontörlü arama yapılabilen yerler olmadığı, ayrıca ankesörlü telefonlar ile kontörü olmadığından bahisle

rica yolu ile işyerlerinde mevcut sabit hattan da arama işlemi yapılabildiği, genel olarak Yüzbaşı ve üstü

rütbedeki subaylarda, "birebir sorumluluk" esasının geçerli olmasından dolayı birden fazla ... şahsın

oluşturduğu hücre sisteminin tercih edilmediği, mahrem yapı sorumlusunun kural olarak sorumlusu

olduğu ... şahıs/şahıslarla aynı ilde ikamet ettiği ve aynı ildeki sabit hatlarla iletişim kurduğu, istisnai

olarak sözde TSK Yapılanmasının bölge esaslı teşkilatlanması nedeniyle yakın ilde bulunan hatlarla da

iletişim  kurulabildiği,  mahrem yapı  sorumlusunun  sorumlu  olduğu  örgüt  mensubu  ...  şahısları

aramasından  sonra  belirlenen  buluşma  yerinde  aranılan  hatların  takılı  bulunduğu  cihazların

götürülmemesi veya götürülse bile kapatılmasına yönelik tedbir uygulanmaya çalışıldığı, ancak istisnai

durumların olabileceği, bu tedbirin ortak yer baz istasyonundan sinyal verilmesini ve/veya dinleme

yapılmasını önleme amaçlı olduğu, daha önceden kararlaştırılan noktaya gelinmediği takdirde ya da

mahrem imam il dışında ise ve periyodik zamanlarla bir araya geliniyorsa (2 haftada bir Cumartesi gibi)

bir gün önce mahrem imamın arayarak çağrı bıraktığı, arama işlemi sonrasında gizlilik (son aradığı

numaranın telefon hafızasında kalmasını  önlemek) ve sözde tedbir  amaçlı  olarak ilgisiz  rastgele

numaraların çevrildiği, redial (geri arama) tuşu ile son aranan kişinin tespitinin önlenmeye çalışıldığı,

sivil  yönetici  unsurun  sorumlusu  olduğu  ...  şahsın  numarasının  son  iki  rakamını  kendi  telefon

rehberinde "10”, “100” veya “99" rakamına tamamlayacak şekilde kayıt etmesinin en fazla başvurulan

tedbir  yöntemlerinden biri  olduğu, bu nedenle yanlışlıkla numaraların şifrelenmiş haliyle yapılan

aramaların da gerçekleşebildiği, yapılanmada her yönetici sivil unsurun deşifre olmamak amacıyla kendi

tedbir ve iletişim metodunu kendisinin belirlediği, (Bu metotlardan birisine örnek vermek gerekirse kısa

süreli arama,  

cevapsız çağrı bırakma, aynı hattan parça parça kısa süreli arama vb.), mahrem yapı içerisindeki

irtibatın ve şifreleme tekniğinin deşifre olmaması amacıyla çok sayıda şifreleme tekniğinin kullanıldığı, 
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Belirlenmekle;  

Günümüzde iletişim aracı olarak cep telefonlarının kullanılmasının hayatın olağan akışına uygun ve

kabul edilen bir gerçek olmasına karşın, kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, kırtasiye,

lokanta vb. gibi sair işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı kullanılan sabit hat ve ankesörlü hatlar

üzerinden ... şahıslarla GEZEREK ya da ARDIŞIK şeklinde yapılan aramaların; örgütün “gizlilik” ve

“deşifre olmama” kuralına uygun olarak Askeri Mahrem Yapılanmasının irtibat kurma yöntemlerinden

biri  olup  ...  silahlı  terör  örgütünün  MAHREM  İMAMLARI  tarafından  örgütsel  amaçlı,  örgütsel

haberleşmeyi  sağlamak  amacıyla  gerçekleştirildiği  sonucuna  varılmıştır.  

dd-Sabit/Ankesörlü Hatlardan Arama Sonuçlarının Delil Olarak Hukukiliği:  

Telekomünikasyon  yoluyla  yapılan  iletişimin  denetlenmesi  araya  bir  vasıta  sokulmak  suretiyle

gerçekleştirilen her türlü haberleşmenin gizlice dinlenmesi, burada elde edilen bilgilerin kaydedilmesi ve

değerlendirilmesini ifade eder. İletişimi sağlayan araçlar çok geniş ve çağdaş tekniğin ortaya koyduğu

muhtelif  ekipmanlar olup telefon, faks, bilgisayar gibi  kablolu veya kablosuz araçlardır.  Bunların

sinyalleri  yazıları  resimleri,  görüntü ve sesleri  dinlenmekte ve tespit  edilmektedir.   

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ceza muhakemesi dışında önleyici amaçla

ve istihbarat amacıyla başvurulabilmektir. CMK'da söz konusu tedbirin uygulanması bir suç dolayısıyla

ceza soruşturması yapılması koşuluna bağlı tutulduğu için Ceza Muhakemesi Hukuku açısından bu

yetkinin  delil  elde  etmek amacıyla  halen  işlenmiş  olan  bir  suçun kovuşturmasıyla  sınırlı  olduğu

söylenebilir.   

AİHM kararlarında vurgulandığı gibi  telekomünikasyon araçlarıyla yapılan iletişimin denetlenmesi

tedbirine “ancak demokratik kurumları korumak bakımından mutlak zorunluluk bulunması” koşuluyla

başvurulabilir.  (AİHM Klass ve diğerleri  davası.)  Dolayısıyla  bu tedbirin  uygulanma amacının ve

uygulanacağı  suçların  sınırlı  olması  gerekmektedir.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Klass ve diğerleri ve Almanya kararında bu hassasiyete şöyle işaret

etmektedir; Demokratik toplumlar günümüzde kendilerini sofistike casusluk yöntemleri ve terörizm

tehdidi ile karşı karşıya bulmuşlardır. Bunun neticesi olarak bu tür tehditlerle etkili bir şekilde mücadele

edebilmek için devletin, kendi yargı yetki alanında faaliyet gösteren yıkıcı unsurları gizlice izlemenin

sorumluluğunu üzerine almak zorundadır. Mahkeme bu yüzden, ulusal güvenlik sebebiyle ve/veya suç

veya düzensizliğin önlenmesi amacıyla demokratik bir toplumda gerekli olduğu ölçüde ve istisnai şartlar

altında  mektup,  posta  ve  telekomünikasyon  üzerinde  gizli  izleme  yapma  yetkisi  veren  kanuni

düzenlemelerin  varlığını  kabul  etmek  zorundadır.   

İletişimin tespiti belli bir telefon numarasından kimlerin ne zaman arandığı, konuşmanın ne kadar

süreyle yapıldığı, elektronik posta yoluyla kimlerle iletişim kurulduğu hususlarının tespit edilmesidir.

İletişimin tespiti, iletişimin içeriğine müdahale etmeden iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla

kurduğu iletişime ilişkin arama, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemlerden

oluşmaktadır. İletişimin tespiti geçmişe yöneliktir. Kişinin geçmişte özgür iradesiyle yapıp bitirdiği

iletişimine dair harici bilgilerinin tespitidir. 

İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması telli veya telsiz telefonla ya da internet üzerinden yapılan

konuşmalardaki ses ve görüntülerin veya elektronik posta yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi ve

kayda alınmasıdır. İletişimin dinlenmesi geleceğe yöneliktir. Halen ve gelecekte yapılacak görüşmelerin

dinlenme ve kayda alınmasıdır.  

Suç tarihinde mer'i  kanuni düzenlemeye bakıldığında, kanun koyucu CMK’nın 135/6. maddesinde
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"iletişimin tespiti" kavramını kullanmasına rağmen aynı Kanun maddesinin 1. fıkrasında, “şüpheli veya

sanığın  telekomünikasyon  yoluyla  iletişimi  dinlenebilir,  kayda  alınabilir  ve  sinyal  bilgileri

değerlendirilebilir.”  ,  8.  fıkrasında ise "bu madde kapsamında" dinleme ve kayda alma...katalog

suçlarda uygulanır demek suretiyle dinleme ve kayda almanın, iletişimin tespitinden farklı olduğuna

işaret ederek, esas itibari ile haberleşme özgürlüğünün ağır bir şekilde kısıtlanması sonucunu doğuran

dinleme ve kayda alma tedbirinin sadece belirtilen katalog suçlarda alınabileceğini kabul etmişken,

iletişimin tespitinin, dinleme ve kayda almadan farklı olarak kişinin daha önce özgür iradesi ile yaptığı

konuşmaların içeriğine müdahale edilmeden sadece iletişim aracının dış bağlantılarının kimle, ne zaman

görüşüldüğünün tespitine yönelik bir işlem olması nedeniyle, maddenin 6. fıkrası (yeni düzenlemede 8.

fıkra)  kapsamı  dışında bırakmıştır.  Bu itibarla  iletişimin tespiti,  Yargıtay Ceza Genel  Kurulu'nun

15.11.2011 tarih ve 2011/6-140 esas ve 2011/222 sayılı kararında da belirtildiği gibi suç soruşturması

kapsamında tüm suçlar yönünden başvurulabilecek bir koruma tedbiridir ve hangi suça ilişkin olursa

olsun, şüpheliye ait telefondan kimlerle, ne zaman görüşüldüğüne dair 'tespit' CMK'nın 135/1. maddesi

(yeni  düzenlemeye  göre  6.fıkra)  uyarınca  hakim  veya  gecikmesinde  sakınca  bulunan  hallerde

Cumhuriyet  savcısının  kararıyla  mümkün  olacaktır."  (5.CD,  E.  2005/14969,  K.2005/20489,  T.

03/10/2005)  

İletişim özgürlüğü ve gizliliği herkese karşı ileri sürülebilen bir hak olmakla beraber bu hak sınırsız

değildir.  Sınırsız  bir  özgürlük  kargaşaya  ve  düzensizliğe  neden  olabilir  ve  başkalarının  hak  ve

özgürlüklerini tehdit edebilir. O nedenle, belirli bir toplumsal düzende yaşanabilmesi için bireylerin hak

ve özgürlüklerine sınırlamalar getirilmesi kaçınılmazdır. İletişim teknolojisinin sunmuş olduğu araçların

ve imkânların suç işlenmesinde de kullanıldığı bir gerçektir ve devletin bu iletişim araçlarıyla yapılan

iletişimi denetlemesi  olağan karşılanmalıdır.  Demokratik toplumda aslolan kişilerin temel hak ve

özgürlüklerinin korunması ise de, demokratik kurumların korunmasının da esas itibari ile kişisel hak ve

özgürlüklerin teminatı  olduğu unutulmamalıdır.  Diğer hak ve özgürlüklerde olduğu gibi  iletişimin

gizliliğine getirilecek sınırlamaların ve sınırlama sebeplerinin yasayla düzenlenmesi ve sınırlamada belli

ölçütlerin gözetilmesi lazımdır. Bu nedenledir ki yasa, anayasa ve uluslararası sözleşmelerde “bir hakkın

kullanımı ve kısıtlanması” birlikte düzenlenir.  

Anayasanın 22. maddesinde,"..bir suçun önlenmesi", CMK'nın 135/1 maddesinde "bir suç nedeniyle,..

suçun işlendiğine dair  delil  ve emare bulunması",  AİHS'nin 8.  maddesinde "bir  suçun önlenmesi

amacıyla demokratik toplumun korunması amacıyla" hakkın kısıtlanabileceği yine Anayasanını 13.

maddesinde ise, "ölçülülük ilkesi" esas alınarak kısıtlama yapılacağı ön görülmüştür. 

 4709 sayılı Kanunla değişik Anayasanın 22. maddesi AİHS’nin 8. maddesi ile paralel düzenlemeler

içermektedir.  AİHS’nin  8/1.  maddesinde  herkesin  özel  hayatına,  aile  hayatına,  konutuna  ve

haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğu belirtildikten sonra, 2. fıkrada, “bu hakkın

kullanılmasına bir  kamu otoritesinin müdahalesi,  ancak ulusal  güvenlik,  kamu emniyeti,  ülkenin

ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve

yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir” denilmektedir. Anayasamızın 22. maddesi,

AİHS’nin 8. maddesiyle benzer düzenlemeler içerdiğine göre AİHM tarafından sorunun ne şekilde

çözüldüğünün açıklığa kavuşturulmasında yarar vardır. 

AİHM, müdahalenin demokratik bir toplumun korunması için zorunlu olması halinde suça ilişkin delil

elde edilmesi ve AİHS’nin 8/2. maddesinde yer alan “dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin
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önlenmesi”ni  meşru  amaçlar  kapsamında  değerlendirmektedir.  (Malone/Birleşik  Krallık  davası,

Lambert/Fransa davası ) Yeter ki bireysel haklar ve kamu yararı arasında adil bir denge kurulmuş

olsun.  

“Suç işlenmesinin önlenmesi” sebebi, hem Sözleşmenin 8/2. maddesinde hem de Anayasanın 22.

maddesinde yer almaktadır. Anayasamızın 22/2. maddesinde yer alan “kamu düzeninin” korunması

kavramı, Sözleşmede yer alan" dirlik ve düzenin korunması”nı kapsar niteliktedir. O nedenle AİHM’nin,

suç delili  elde etmek maksadıyla  yapılan iletişimin denetimini  “dirlik  ve düzenin korunması,  suç

işlenmesinin önlenmesi”  sebepleri  çerçevesinde ele alması,  8.  maddenin ihlal  edilip  edilmediğini

belirlerken, ayrıca iletişimin gizliliğine yapılan müdahalenin demokratik bir toplumda zorunlu olup

olmadığını irdeleyerek bir sonuca varması yönündeki uygulaması, Anayasanın 22. maddesi bakımından

da kabul edilebilir. 

CMK'nın 135. maddesinde düzenlenen “iletişimin denetlenmesi” tedbirine, bir suç dolasıyla yapılan

soruşturma  ve  kovuşturmada,  suç  işlendiğine  ilişkin  somut  delillere  dayanan  kuvvetli  şüphe

sebeplerinin  bulunması  durumunda  başvurulabilir.  

Ayrıntıları ilgili bölümde açıklandığı üzere, AİHS'in 8 ve Anayasanın 20. maddesinin ikinci fıkralarında

teminat  altına  alınan  özel  yaşamın  ve  aile  yaşamının  korunması  haklarının,  meşru  sebepler,

“demokratik bir ülkede gereklilik” ve “orantılılık” ilkeleri çerçevesinde kısıtlanması mümkündür. Terörle

mücadelede de, devletlerin ulusal güvenliği ve yetki alanlarındaki yaşamları koruma görevleri  ile

sözleşme tarafından garanti altına alınan diğer hak ve özgürlüklere saygı gösterme yükümlülükleri

arasında adil bir denge kurması gerekmektedir. 

Ceza Yargılama sistemimize göre, soruşturma/yargılama konusu olayın açıklığa kavuşturulması ve

maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için ispat amacıyla kullanılan ve hukuka uygun olarak elde edilen her araç

delil olarak kabul edilir. Bu manada esas olan, delilin denetlenebilir olması, keyfi ve açıkça dayanaktan

yoksun olacak şekilde sanık aleyhine kullanılmaması ve yargılamanın bir bütün olarak adil yapılmasıdır. 

Somut olay yönünden, suçun işlendiğini gösterir somut olgulara dayanan kuvvetli  suç şüphesinin

bulunması, elde edilen delilin keyfi ve açıkça dayanaktan yoksun olmayıp denetlenebilmesi, kamu

düzenini bozan bir eylem olarak işlenen suçun aydınlatılamamasının ve cezasız kalmasının, toplumun

dirlik  ve  düzeninin  bozulması  sonucunu  doğuracağında  tereddüt  olmaması  hususları  dikkate

alındığında;  

Demokratik kurumlara, hukuk devletine, demokrasiye ve insan haklarına karşı, 15.07.2016 tarihli

darbe teşebbüsünü gerçekleştiren, pek çok insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verip bir çok

ağır suçu organize şekilde işleyen ... silahlı terör örgütünün, çok büyük bir önem verdiği ... silahlı

kanadını oluşturan askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada, şüpheliler ve suç

delillerine ulaşılması amacıyla Ankara merkezli ve diğer illlerde Cumhuriyet Başsavcılıklarının yasal

yetkisine dayanarak hakim kararıyla geçmişe dönük elde ettiği “iletişimin tespiti (HTS)” kayıtlarının,

"hukuka uygun bir delil olarak hükme esas alınmasında herhangi bir hukuki isabetsizlik bulunmadığı"

yapılan işlemin“demokratik bir ülkede gereklilik” ve “orantılılık” ilkelerine uygun” olduğu, somut olay

kapsamında da, kanunda yazılı esas ve usullere göre bu tedbire başvurulmasının “iletişim özgürlüğü”

hakkının özünü ortadan kaldırmayacağı kanaatine varılmıştır. 

İçeriğine müdahale edilmeden, iletişim araçlarının diğerleri ile kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma,

yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespitine yönelik işlem olması ve daha çok dış bağlantı verilerini ifade

etmesi nedeniyle “iletişimin tespiti”, Cumhuriyet savcısının soruşturma yetkisini düzenleyen CMK'nın 16
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0 ve 161.  maddeleri  kapsamında istenebilecek delillerdendir.  Cumhuriyet  savcısı  soruşturmanın

ayıklayıcılık ve kişilerin lekelenmeme hakkı ilkelerini dikkate alarak delil  toplarken Anayasada ve

kanunda düzenlenen "orantılılık" ilkesini göz önüne almak durumundadır. İletişimin tespitinin istenmesi

her zaman aleyhe sonuç doğurmaz. Bazen suça katılmayan kişilerin erkenden tespiti ile haklarında

başkaca ceza muhakemesi tedbirine başvurmama imkanını da sağlayabilir.  

Ceza Muhakemesi Kanununun 135/6 maddesinde (Ek: 2.12.2014-6572/42 md.) Şüpheli ve sanığın

telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti,  soruşturma aşamasında hâkim veya gecikmesinde

sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden

yapılır.  Daha  önce  uygulamada  Ceza  Muhakemesi  Kanunu  160-161.  maddelerinde  düzenlenen

Cumhuriyet savcısının delil toplama yetkisi kapsamında iletişimin tespitinin yapıldığı, yapılan değişiklikle

bu yetkinin hakime verildiği, gecikmesinde sakınca olduğu hallerde Cumhuriyet savcısının bu yetkiyi

kullanabileceği düzenlenmişti.  

Ancak  yeni  ceza  yargılaması  sisteminde  soruşturma evresi,  suç  işlendiği  izlenimini  veren  halin

öğrenilmesi ile başlar ve iddianamenin kabulü kararı verilinceye kadar devam eder. Soruşturma evresi

üç  aşamada  gerçekleşir.  Bunlar;  başlangıç  soruşturması,  kısa  soruşturma  ve  ara  soruşturma

aşamalarıdır.  (Kunter-Yenisey-Nuhoğlu CMK 18.  bası  sy.  643) İlk  aşama, Cumhuriyet  savcısının

“araştırmalara” başlama kararı ile gerçekleşen “başlangıç soruşturması”dır. Bu aşamada, kural olarak

henüz suçun kim tarafından işlendiği konusunda bir bilgi mevcut bulunmadığı için, “şüpheli” de yoktur.

Bu aşamada bir suç işlendiğine dair “basit şüphe” oluşmazsa kovuşturmama kararı verilecektir. Aksi

takdirde soruşturmanın diğer  aşamalarına geçilip  ortaya çıkan şüpheli/şüphelilere  ilişkin  deliller

toplanarak ara soruşturma sonucunda toplanan deliller  suçun işlendiği  hususunda yeterli  şüphe

oluşturuyorsa Cumhuriyet  savcısı  bir  iddianame düzenleyecektir.  

Somut  olayda,  ayrıntıları  ilgili  bölümde  açıklanan  ...  terör  örgütünün  iletişim  yöntemi  olarak

ankesörlü/sabit hatlardan periyodik veya ardışık aramalar yaptıkları yönündeki tespitlerden sonra,

soruşturma makamlarınca başlangıç soruşturması kapsamında ve CMK’nın 160/1 maddesinin verdiği

yetkiye dayanarak yapılan araştırmalar sonucunda; ... terör örgütü mensuplarının “sohbet” olarak

adlandırdıkları örgütsel toplantılara devam etmek için kamuya açık market, büfe vb. yerlerde kurulu

bulunan ücret karşılığı kullanılan sabit hat veya ankesörlü hatları özel yöntemlerle kullandıklarının tespit

edilmeleri üzerine, CMK'nın 135/6 maddesi gereğince sabit hat ve ankesörlü hatlara yönelik iletişimin

tespiti kararları alınarak uygulamaya konulması, bu cümleden olarak şüpheli kişilerin hatlarıyla kamuya

açık, birbirinden bağımsız büfe, market vb. yerlerde kurulu bulunan sabit veya ankesörlü hatların HTS

kayıtlarının incelenmesi,  üçüncü kişilere ait  verilerin ayıklanması  ile  yapılan analizler  sonucunda

şüphelilere ulaşılmasında hukuka aykırı yöntemlerin kullanıldığı ileri sürülemeyeceği gibi, ihlal edildiği

iddia edilen hakka nazaran kamu güvenliğinin korunması ve suçla mücadele için sağlanan yararın

üstünlüğünden de kuşku duyulmaması gerekecektir.  

Şüphelinin/sanığın Askeri mahrem hizmetler yapılanmasında yer alıp sabit hat ve/veya ankesörlü

telefonlar üzerinden hücresel haberleşme ağına dahil olup olmadıklarının belirlenmesi ile soruşturma ve

yargılama aşamasında sanığın hukuki durumunun ve konumunun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde

tespiti bakımından; suçun ispatı açısından belirleyici nitelikte olması nedeniyle bu delilin elde edilişi,

niteliği, kullanımı, hukukiliği konusunda yukarıda yapılan tüm açıklamalar ışığında, taraflar huzurunda

tartışılması, savunma argümanlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; 
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 Yukarıda açıklanan özellikler doğrultusunda bir ... şahsın; gizlilik ve deşifre olmamak kuralına riayetle,

örgütün talimatı ile ve örgütsel irtibatı sağlamak maksadıyla kamuya açık ve birbirinden bağımsız

market, büfe, kırtasiye, lokanta vb. gibi işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı kullanılan sabit hat

veya ankesörlü hatlar ile mahrem imam tarafından arandığı, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate

ulaştıracak somut olgu ve teknik verilerle tespit edilmesi ve yargılama yapan mahkemenin de tam bir

vicdani kanaate ulaşması halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil olacağından, 

Bu delilin  teyidi  ve  maddi  gerçeğin  hiçbir  kuşkuya yer  bırakmayacak biçimde ortaya konulması

açısından;  

a-Mahrem imamların büfe/ankesörlü sabit telofon hattı ile hedef şahıslarla görüşmelerinde gizliliği

sağlamak için genellikle kullandığı yöntem olarak belirlenen; 

Hedef şahsın telefon numarasının, deşifre edilmesinin önlenmesi amacıyla çeşitli şifreleme metotları

kullanarak kaydedilmesi,  

Bazı Mahrem İmamların arama yapmadan önce ajandada kayıtlı  numaralara baktığında şifreleme

yaptığını unutarak/kasten yazılı olan şifreli numarayı aradığı, daha sonra yanlış numara çevirdiğini fark

ederek/kasten ... şahsı tekrar gerçek numarasından aramış olması, 

Aramalar tek taraflı ve kısa süreli olması veya sadece çağrıdan ibaret bulunması, 

Aranan askeri personelin büyük kısmının genellikle rütbe/makam olarak ve bağlı bulunduğu kuvvetlerin

de denk olmaları, 

Mahrem imamlar tarafından gerçekleştirilen arka arkaya aramanın (ARDIŞIK ARAMA) örgütsel amaçlı

olduğuna dair karine oluşturması, 

Aramanın mesai saatleri dışında yapılması, sorumlu şahsın, askeri personeli aradıktan sonra tedbir

amaçlı ilgisiz ve alakasız kişileri de ankesörle arayarak bu bütün içerisinde hedeflerin kaybolmasını

sağlama çabası, 

Aramanın on beş gün, ayda veya iki ayda bir kez olmak üzere periyodik olması, 

Mahrem imamın sorumlusu olduğu ... şahıs/şahıslarla aynı ilde ikamet ettiği ve aynı ildeki sabit hatlarla

iletişim kurduğunun gözetilmesi, 

... şahısların hatların takılı bulunduğu cihazların toplantı yerine götürülmediği veya götürülse bile kapalı

tuttukları, 

Mahrem imamlarca hedef şahıs arandıktan sonra ilgisiz rastgele numaraların çevrilerek, redial (geri

arama) tuşu ile son aranan kişinin tespitinin önlenmeye çalışılması, hususlarını da ortaya koyan, bu

delilin elde edilişi, niteliği, kullanımı, hukukiliği konusunda yukarıda yapılan tüm açıklamalar ışığında

kişiselleştirilmiş, Emniyet birimlerince, büfe/ankesörlü sabit telefon hatlarıyla irtibat kurma yöntemine

ilişkin olarak düzenlenen ayrıntılı analiz raporunun temin edilerek dosyaya konulması,  

b-Emniyet kayıtlarının yanı sıra BTK’dan alınan baz istasyonunu gösterir HTS kayıtlarının, “0” saniyeli

çağrılar da dahil olmak üzere getirilmesi, 

c-Şüpheli/sanığın görev yaptığı diğer şehirlerde ardışık aramalarının olup olmadığı araştırılarak sabit

hat ve ankesörlü telefon kullandığına ilişkin analiz raporunun istenmesi, 

d-Şüpheli/sanıkla  ilgili  sabit  hat  veya ardışık  aramaya ilişkin varsa itirafçı  beyanlarının dosyaya

getirilmesi,  gerektiği  takdirde tanık  sıfatıyla  dinlenilmeleri,   

e-Ardışık aramalar kapsamında, diğer ... şahıslar hakkında bir soruşturma veya dava olup olmadığı

araştırılıp  varsa  ifade  örneklerinin  dosyaya  ibrazı  sağlanarak  CMK'nın  217.maddesi  gereğince

değerlendirilmesi, delilin elde edilişi, niteliği, kullanımı, hukukiliği hususunda savunma argümanlarının
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tartışılması ve değerlendirilmesi gerekirken eksik araştırma ve yetersiz belgelere dayanarak yazılı

şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, 

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu

sebeplerden  dolayı  CMK'nın  302/2.  maddesi  uyarınca  BOZULMASINA,  CMK'nın  307/4  maddesi

gereğince sonuç ceza yönünden sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, sanığın tutuklulukta

geçirdiği süre, bozma nedeni, atılı suç için kanun maddelerinde öngörülen ceza miktarı ve mevcut delil

durumu gözetilerek tahliye talebinin reddi  ile  tutukluluk halinin devamına, 28.02.2019 tarihinde

yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun

304/1. maddesi uyarınca dosyanın Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için

Ankara  Bölge  Adliye  Mahkemesi  19.  Ceza  Dairesine  gönderilmek  üzere  Yargıtay  Cumhuriyet

Başsavcılığına  TEVDİİNE,  09.12.2019  tarihinde  oybirliğiyle  karar  verildi.  

 

 

Sayfa 2202/04/2020 21:03 Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Tarafından Oluşturulmuştur.


