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SUNUŞ

SUNUŞ
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde
kararnameler ile tesis edilen, kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli
personelin rütbelerinin alınması ile kurum ve kuruluşların kapatılması işlemlerine ilişkin başvuruları
değerlendirip karara bağlamak üzere 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 685 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup, 22 Mayıs 2017 tarihinde göreve başlamıştır.
Komisyonun görev süresi 25.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/562 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 7075 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca bir yıl süreyle uzatılmıştır.
Komisyon bünyesinde 75’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere, toplam 240 personel
görevlendirilmiştir. Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme
işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve
kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen
kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.
Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte
toplam 494.260 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.
Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma olmak
üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.
31/12/2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.630’dur. 22 Aralık 2017
tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 31/12/2020 tarihi itibariyle
verilen karar sayısı (13.170 kabul, 99.140 ret olmak üzere toplam 112.310) dikkate alındığında,
incelemesi devam eden başvuru sayısı 14.320’dir.
Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 3 (üç) yıllık süre içerisinde
toplam başvuruların yaklaşık yüzde 89’u hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.520
dosya için ön inceleme kararı vermiştir.
Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim
edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar
Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya
kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.
Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”
uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”)
hakkında bilgi edinebilmektedir.
Komisyon, göreve başladığı günden bu yana çalışmaları hakkında bilgi paylaşmak amacıyla,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’ndan birçok üst düzey
heyetin yanı sıra ilgili kurum ve medya temsilcilerine Komisyon faaliyetleri yerinde gösterilerek
çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde
başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Bu kapsamda incelemesi devam
eden tüm başvuru dosyalarının 1 yıl içinde karara bağlanması hedeflenmektedir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN
KURULUŞU VE GÖREVLERİ
685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 22 Mayıs 2017
tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır.
7075 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca Komisyonun görevleri:
Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis

edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.
•

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin

kesilmesi.
•

Yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.

•

Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları,

özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon
kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının
kapatılması.

•

Emekli personelin rütbelerinin alınması.

•

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek

veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen işlemler.
Yukarıdaki belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan

kanun hükmünde kararnamelerde yer alan kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca
başvuru yapılamaz.
Komisyonun görevlerini düzenleyen 7075 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca (kamu
görevinden çıkarılan 125.678, öğrencilikle ilişiği kesilen 270, kapatılan kurum/kuruluş 2.761,

rütbesi alınan personel 3.213) 131.922 gerçek ve tüzel kişinin komisyona başvuru hakkı
bulunmaktadır.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına daha önceden yapılmış başvurular ile yargı
mercilerinden Komisyona intikal eden başvurular, oluşturulan bilgi işlem altyapısı sayesinde

birleştirilmiş ve tüm başvuruların belli bir standarda kavuşması sağlanmıştır.
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OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİ
Komisyon, yedi üyeden oluşur. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Cumhurbaşkanı
tarafından, bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan

hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup
personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtay'da ve Danıştay'da görev yapan tetkik
hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon, kendi üyeleri
arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçer.
 Salih TANRIKULU
Komisyon Başkanı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi
 Esat IŞIK
Komisyon Başkanvekili
Hakim, Adalet Bakanlığı Daire Başkanı
 Mehmet KARAGÖZ
Komisyon Üyesi
Hakim, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
 Mustafa İKBAL
Komisyon Üyesi
Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı
 Murat AYTAÇ
Komisyon Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
 Abdullah ÇİFTÇİ
Komisyon Üyesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri
 Mustafa Cihad FESLİHAN
Komisyon Üyesi
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi
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ANAYASA MAHKEMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİ NEZDİNDE KOMİSYONUN KURULUŞUNUN ETKİSİ
Komisyonun kurulması ve başvuruları almaya başlamasıyla, Anayasa Mahkemesinde ve
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bulunan dosya sayısında önemli ölçüde azalma olmuştur.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün darbe kalkışmasından sonra
AİHM nezdinde Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayısı artarak 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle
24.600’e yükselmiştir. AİHM’nin, Komisyonu etkili iç hukuk yolu olarak kabul eden 12 Haziran
2017 tarihli Köksal kararından sonra, benzer başvuruların AİHM’nce

toplu olarak

reddedilmesiyle, AİHM nezdindeki Türkiye aleyhine olan başvuru sayısı önemli miktarda
düşmüştür.
Anayasa Mahkemesinin 4 Ağustos 2017 tarihli duyurusunda da belirtildiği üzere; 70.771
bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesince kabul

edilemez bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu
başvurulardan yaklaşık 65.000’i Komisyonun görevi kapsamında kalmaktadır.
Bu hususlar Anayasa Mahkemesi ve AİHM tarafından Komisyonun etkili bir iç hukuk
yolu olarak kabul edildiğini göstermektedir.
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Working Visit to Turkey, 15-16 February, Information Documents, 21 February 2018
In my meeting with the State of Emergency Commission, I learned that:
•

In the first months after its establishment, clear and easy procedures have been set up;

•

The Commission receives electronic applications online 24 hours a day;

•

For those who want to deposit the file in person, 105 contact points have been created all over the

country;
•

By 13 February 2018, the Commission had delivered around 5,000 decisions, it now delivers 600
per week and it is envisaged that this will accelerate to 1,000;

•

The Commission delivers individualised and reasoned decisions;

•

A website address was created for applicants who can follow up on their application by introducing
their national identification number.

Avrupa Konseyi heyetinin 15-16 Şubat 2018 tarihli çalışma ziyareti kapsamında Olağanüstü Hal
İşlemleri İnceleme Komisyonu ile yapılan toplantıya dair yapılan açıklamada;
•

Komisyonun göreve başladığı ilk aylarda açık, şeffaf ve kolay erişilebilir bir sistem kurduğu,

•

Komisyonun 24 saat esasında elektronik ortamda başvuru aldığı,

•

Başvuru dosyalarını teslim etmek isteyen başvurucular için ülke genelinde 105 adet irtibat
bürosunun oluşturulduğu,

•

13 Şubat 2018 tarihi itibariyle 5.000 civarında dosya için karar verildiği, Komisyonun haftalık 600
dosya için karar verdiği ve bu sayının haftalık 1.000 adet olmasının hedeflendiği,

•

Komisyonun bireyselleştirilmiş ve gerekçeli kararlar verdiği,

•

Başvurucuların, Komisyon internet adresindeki Başvuru Takip Sistemi uygulaması üzerinden
yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu hakkında bilgi edinebildikleri,
Hususlarına yer verilmiştir.
http://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/
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İKİNCİ BÖLÜM

İKİNCİ BÖLÜM
BAŞVURU USULÜ VE SAYISI
Başvuruların elektronik ortamda alınması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi sürecine dair
bilgi işlem altyapısı oluşturulmuştur. Başvurular, Komisyonun internet adresi üzerinden elektronik
ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılarak, ilgili başvuru dosyası valilikler
veya ilgili kurumlar vasıtasıyla onaylatılmak suretiyle Komisyona gönderilmiştir.
Başvuru hakkı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bilgileri 24 Bakanlık/Kurum ve 112 Alt
Kurumdan temin edilerek sisteme tanımlanmak suretiyle, başvuru sırasında ilgilinin kimlik bilgileri
sistem üzerinden eşleştirilerek kontrol edilmiş ve sadece başvuru hakkı bulunan kişilerin
Komisyona başvuru yapması sağlanmıştır. Bu kapsamda uzun bir süre alabilecek olan ön inceleme
aşaması oluşturulan sistem sayesinde otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu sistem üzerinden Komisyona başvuru bizzat yapılabileceği gibi vekil ve vasi
aracılığıyla da yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Tutuklu ve hükümlüler için ise ceza infaz
kurumlarından başvuru imkanı tanınmıştır.
Oluşturulan elektronik başvuru usulü sayesinde elverişli ve kolay ulaşılabilir bir başvuru
imkanı sağlanmıştır.
31.12.2020 tarihi itibariyle, 126.630 gerçek ve tüzel kişinin başvurusu sistem üzerinden
alınmıştır.
http://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/
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• Bilişim sistemleri altyapılarının, veri analiz
sistemlerinin tamamlanması ve 75’i raportör olmak
üzere toplam 240 personelin istihdam edilmesiyle
birlikte karar verme süreci başlamıştır.

• OHAL KHK’ları ile gerçekleştirilen tedbir
işlemlerine karşı ilk başvurular elektronik ortamda
oluşturulan bilgi işlem sistemi üzerinden alınmaya
başlanmıştır.
• Bugüne kadar 126.630 başvuru onaylanmıştır.

22 Aralık 2017

17 Temmuz 2017

12 Haziran 2017

22 Mayıs 2017

• 685 sayılı KHK ile kurulan Olağanüstü
Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu göreve
başlamıştır.

• AİHM tarafından verilen Köksal kararında,
AİHM Komisyonu etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul
ederek, öncelikle Komisyona başvuru yapılması,
müteakiben idari yargı mercileri ve Anayasa
Mahkemesinin kararından sonra AİHM’e başvuru
yapılması gerektiğini belirtilmiştir.

23 Temmuz 2016
8 Temmuz 2018
Toplam 17 KHK

15 Temmuz 2016
21 Temmuz 2016

• OHAL kapsamında KHK'lar ile;
125.678 Kamu görevinden ihraç
3.213 Rütbe alma
270 Öğrencilikle ilişiği kesilme
2.761 Kurum/Kuruluş kapatma olmak üzere;
Toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

• FETÖ/PDY örgütünün darbe girişimi neticesinde;
251 vatandaşımız şehit edilmiş, 2732 vatandaşımız
ise yaralanarak gazi olmuştur.
• Olağanüstü hal TBMM tarafından onaylanmıştır.

Duyurular ve
Faaliyet Raporu

Başvuru Takip
Sistemi

Kabul Kararları

Ret Kararları

31 Aralık 2020

OHAL SÜRECİ VE YAPILAN İŞLEMLER

• Komisyonun kararları hakkında duyurular
ve faaliyet raporları düzenli aralıklarla
ohalkomisyonu.tccb.gov.tr ve soe.tccb.gov.tr
internet adresleri üzerinden yayınlanmaktadır.

• Başvurucular, Komisyon internet adresindeki
‘’OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi’’
uygulaması üzerinden komisyona yapılan
başvuruların safahatı ve kararın sonucu (‘’Kabul’’
veya ‘’Ret’’) hakkında bilgi edinebilmektedir.

• 13.170 Başvuru hakkında KABUL kararı
verilmiştir. Verilen kararlar sonrasında
başvurucuların geriye dönük tüm mali ve özlük
haklarına kavuşmaları sağlanmıştır.

• 99.140 Başvuru hakkında RET kararı verilmiştir.
Verilen kararlar sonrasında başvurucular için
yetkili Ankara İdare Mahkemelerinde yargı
yolunun açılması sağlanmıştır.

• 13.170 Kabul, 99.140 Ret, olmak üzere; toplam
112.310 başvuru karara bağlanmış olup 3.520
başvuru hakkında ön inceleme kararı verilmiştir.
• 14.320 başvurunun incelemesi devam
etmektedir.
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EVRAK
EVRAK KAYIT,
KAYIT, TASNİF
TASNİF VE
VE ARŞİVLEME
ARŞİVLEME SÜRECİ
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erişim kayıtları
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Ayrıca raportörlerin,
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adli yargılama
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ilişkin dosyalarına
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web servis
servis bağlantısı
bağlantısı ile
ile ulaşabilmeleri
ulaşabilmeleri ve
ve dosya
dosya içeriklerini
içeriklerini görüntüleyebilmeleri
görüntüleyebilmeleri
sağlanan
sağlanmıştır.
sağlanmıştır.
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HİZMET BİNASI, İNSAN KAYNAKLARI
VE BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI
Komisyon tarafından eski Askeri Yargıtay binası gerekli bilgi işlem altyapısı ve tadilat
çalışmaları tamamlanarak hizmet binası olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Hizmet binasında kartlı geçiş sistemi, katlar arasında yapılacak olan giriş yetkilendirmeleri,

güvenlik noktaları ve binanın iç ve dış cephesine yerleştirilen güvenlik kameraları ve diğer güvenlik
önlemleri sağlanmıştır.
Komisyonun çalışmalarında kullanılmak üzere 189 adet All in One masaüstü bilgisayar , 46
adet masaüstü bilgisayar, 117 adet dizüstü bilgisayar, 186 adet klasik, 14 adet çok fonksiyonlu

yazıcı, 100 adet barkod okuyucu ve 6 adet projeksiyon cihazı hizmete sunulmuştur.
Komisyon hizmet binasında kapalı devre kablolu ağ bağlantısı ile serbest dolaşım kablosuz
ağ yapılandırılması yapılmıştır.
Komisyonun çalışma planı, yönerge ve iş bölümü hazırlanmış olup, bir genel koordinatör ve

bir koordinatör ile 75 raportör (Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Müfettiş, Uzman) olmak üzere toplam
240 personelin görevlendirilmesi yapılmıştır.
EVRAK KAYIT BÜROSU
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BAŞVURU KAYIT SİSTEMİ

KURUMLARA GÖRE DOSYA

BAŞVURU KAYIT BARKOD

GRUPLANDIRMASI

ÇIKTISI

ARŞİV

Komisyon arşivi güvenlikli bir ortamda 3 ayrı bölümden ve 250 raylı çelik dolap sisteminden
oluşmaktadır.
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BELGENET
KARARLARIN ELEKTRONİK OLARAK İMZALANMASI
Komisyon tarafından verilen kararlar belgenet sistemi üzerinden elektronik olarak
imzalanmakta olup, kararların ilgili kurumlarına gönderilmesi komisyon tarafından elden teslim
edilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu sayede posta yoluyla yaşanabilecek gecikmelerin

önüne geçilmiş olup, dosyaların güvenli ve hızlı bir şekilde teslim edilmesi sağlanmaktadır.

BAŞVURU TAKİP SİSTEMİ
Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip
Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu
(“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU VERİ İNCELEME SİSTEMİ
Başvurulara ilişkin 20’den fazla kurumdan temin edilen bilgilerin, oluşturulan veri inceleme
sistemi sayesinde 95 ayrı başlıkta sorgulama yapılarak gösterildiği özel bir bilgi işlem yazılımıdır.



Listeler genişletilerek ilgili kayda ait detay bilgileri görüntülenebilmektedir.

Başvuru veri inceleme sisteminde bilgiler 95 ana başlık halinde sisteme yansıtılmaktadır.
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BANK ASYA VERİLERİ İNCELEME SİSTEMİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 28.05.2015 tarihli raporunda, Bank Asya’nın

kurumsal yapısıyla örtüşmeyen şekilde Fetullah Gülen’in yönlendirmesiyle yönetildiği ve bu örgüte
maddi kaynak sağlamak üzere muhtelif işlemlerin gerçekleştirildiği hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca,
aynı raporda mezkûr bankanın içinde bulunduğu finansal krizi aşabilmesi için Fetullah Gülen tarafından
25.12.2013 tarihinde Bank Asya’ya para yatırılması yönünde talimat verildiği, söz konusu talimatın
banka yönetimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda tekzip edilmediği, talimat kapsamında
ekonomik veya rasyonel saike dayanmayan bir şekilde hesabı olmayan kişilerin bankada hesap
açtıkları, hesabı olan kişilerin ise cari ve katılım hesaplarında bulunan mevduatlarında artışa gittikleri
veya muhtelif bankacılık işlemleriyle bankaya likidite sağladıkları belirtilmektedir.
Bu durumda, başvurucuların FETÖ/PDY ile iltisaklı finans kuruluşu olan Bank Asya’da

bulunan hesaplarına örgüt liderinin talimatı doğrultusunda, talimat tarihi olan 25.12.2013 ile Bank
Asya’nın TMSF’ye devir tarihi olan 29.05.2015 tarihi arasındaki dönemde finansal destek mahiyetinde
para yatırıp yatırmadıklarının tespiti açısından, TMSF’den ve Türkiye Bankalar Birliği Risk
Merkezi’nden (Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.) temin edilen verilerin analizine dayanan özel bir inceleme
yazılımı oluşturulmuştur.

Hesap bilgileri başlığı altında; kişinin T.C. kimlik numarası, adı, müşteri numarası, ilk kez
açtığı hesabın açılış tarihi, ortak hesap bilgisi, kredi kartı bilgisi, kredi finansman bilgisi, çek senet ve

kiralık kasa bilgisi yer almaktadır.
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Günlük bakiye grafiği; bir kişinin 01.01.2014 tarihinden 29.05.2015 tarihine kadar Bankasya
nezdinde sahip olduğu cari, katılım ve bu ikisinin toplamı olan tüm varlıklarının toplamını grafiksel
olarak göstermektedir.

Grafikte görülebilecek artışlar seçildiği taktirde bu artışa sebep olan işlemler aşağıda yer alan
ilgili tablolara yansımaktadır. Bu tablolardan işlem fişi ayrıntısı açılmak suretiyle işlemin yapılma
sebebi de görüntülenebilmektedir.

Net giriş tablosunda yer alan veriler, Bank Asya’daki hesaba banka dışından gelen nakit

varlıkları göstermektedir. Anılan tablonun oluşturulmasında BDDK’nın belirttiği referans kodları
dikkate alınmıştır.

Örnekte; net giriş tablosunda 11.09.2014 tarihli para yatırma işleminin ayrıntısı açıldığında
işlem açıklamasında ilgili hesap sahibinin ‘‘Arkandayız Bank Asya Diren’’ ifadesi ile para girişinde

bulunduğu görülmektedir.
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İHRAÇ OLUNAN KİŞİ KREDİ KULLANIM BİLGİLERİ ÖRNEK
SORGULAMA

Söz konusu örnekte başvurucunun başka bir bankadan, 14.02.2014 tarihinde 37.000,00 TL,
12.09.2014 tarihinde 30.000,00 TL tüketici kredisi kullandığı, 17.02.2014 tarihinde 36.500,00 TL

12.09.2014 tarihinde ise 29.369,00 TL parayı Bank Asya’daki hesabına yatırdığı tespit edilmiştir.
Bankalar Birliği Kredi Kayıt Bürosundan alınan kredi kullanım verilerine göre, Komisyona
başvurusu bulunan 27.298 kişi başka bir bankadan kredi kullanmış ve bunlardan 11.516 kişi kredi
kullanımını müteakiben Bankasya hesabına destek mahiyetinde para yatırmıştır.
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BANKASYA PARA YATIRMA İŞLEMLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

17
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FETÖ/PDY’NİN YURT DIŞI YAPILANMASINI FİNANSE ETMESİNE İLİŞKİN
ÖRNEK OLAY
FETÖ/PDY terör örgütünün yurt dışındaki okul, dernek ve vakıflarından oluşan çok sayıda kuruluşa
doğrudan para gönderilmesi veya Asya Katılım Bankasından usulsüz kredi kullandırmak suretiyle bu kuruluşlar
finanse edilmiştir. Söz konusu kredilerin geri ödemeleri ise bu işlemin hiçbir şekilde tarafı olmayan Türkiye’de
yerleşik örgütle iltisaklı kişiler tarafından organize bir şekilde gerçekleştirilmiştir
FETÖ/PDY terör örgütünün yurt dışı yapılanmasını finanse etme faaliyetine ilişkin olarak adli soruşturma
kapsamında Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve
TMSF tarafından raporlar düzenlenmiştir. Söz konusu raporlarda özetle; FETÖ/PDY terör örgütünün yurt dışı
yapılanmasında yer alan okul, dernek ve vakıf şeklindeki 30’dan fazla kuruluşa Türkiye’de yerleşik 4080 gerçek
kişi, 79 tüzel kişi tarafından 2007-2014 yılları arasında toplamda 115.447.843-TL, 43.889.556-USD, 34.575.501EURO para transferi gerçekleştirildiği, aynı kuruluşlara Bank Asya’dan usulsüz krediler kullandırıldığı,
kullandırılan bu kredilerin Türkiye’de herhangi bir harcamada kullanılmayıp aynı gün ya da ertesi günlerde yurt
dışına transfer edildiği, bu kredilerin temel amacının FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı yurt dışı kuruluşların
finanse edilmesi olduğu değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Örnek Olay: İçişleri Bakanlığında memur olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan M.A,
FETÖ/PDY terör örgütünün yurtdışı yapılanmasında yer alan Brooklyn Amity School isimli kuruluşun Bank
Asya’dan kullanmış olduğu kredi hesabına ve doğrudan yurt dışı hesabına 21.10.2013-22.07.2016 tarihleri
arasında toplam 16.977-USD gönderdiği tespit edilmiştir. MASAK raporlarında özetle; Brooklyn Amity School
isimli kuruluşun, Pioneer Academy Of Science ve Putnam Science Academy isimli kuruluşlarla birlikte
FETÖ/PDY terör örgütünün ABD’deki önde gelen kuruluşlarından Metropolitan Education Consulting Services
Llc. isimli kuruluşun bünyesinde faaliyette bulundukları, Asya Katılım Bankasından kredi kullanabilmek
maksadıyla 2010 yılında Türkiye’de vergi mükellefiyeti tesis ettirdikleri, gerek anılan Banka’dan kullandıkları
usulsüz kredi tutarları gerekse Türkiye’de yerleşik kimseler tarafından bu kuruluşların hesabına doğrudan
gönderilen tutarlar aynı gün ya da ertesi günlerde yurt dışındaki ilişkili kuruluşlarına transfer ettikleri
hususlarına yer verilmiştir.
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OHAL KOMİSYONU BAŞVURU DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Komisyon başvuruları inceleme ve değerlendirme çalışmasını, 7075 sayılı Kanun ile ilgili Tebliğde
belirlenen usul ve esaslara göre yürütmektedir. Komisyonun değerlendirmesindeki temel yaklaşım örgütün emir
ve talimatına göre hareket edilip edilmediğinin tespit edilmesine yöneliktir. Komisyon incelemeye aldığı her bir
dosyada kişinin başvuru dilekçesindeki beyanlarından yola çıkarak, kurum ihraç sebepleri ile birlikte tespit
edilen veriler titizlikle ele alındı. Bu inceleme sırasında kullanılan bilgi ve belgeler esas veri kaynağından temin
edilip analiz edilmesi sonucunda karara yansıtılmaktadır.
FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandıkları "bylock" programı kullanıcılığı, örgüt liderinin
talimatı sonrası Bank Asya'daki destek mahiyetindeki hesap hareketleri, FETÖ ile iltisaklı sendikaya örgütsel
talimatla üyelik ve yöneticilik, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan dernek,
vakıflar ve basın yayın kuruluşlarıyla irtibatına ilişkin bilgiler, bu kurumlara yapılan mali yardımlar, idari veya
adli soruşturma ve kovuşturma bilgileri bu veriler arasında yer aldı.
Bunun yanı sıra bir dosyanın üst amir kanaati esas alınarak hazırlandığı görüldüğünde bu kanaat, örgütle
iltisaklı gazeteye abonelik ödemesi ya da kapatılan iltisaklı derneğe üyelik tek başına ret gerekçesi olarak
görülmedi. Esas itibariyle FETÖ örgütü tarafından mağdur edilenler, ortak kullanılan ADSL hatları ve
yakınlarına verilen GSM hatları üzerinden bylock kullanılması vb. gibi örgütün tuzağına düşen kişilerin
haklarının iadesi yönünde çalışılmaktadır.
Bank Asya veri inceleme sistemi; Komisyon tarafından oluşturulan veri analiz sistemi sayesinde
başvurucuların her türlü Bank Asya işlemine ilişkin bilgiler veri havuzunda toplandı. 25 Aralık 2013 tarihinde
Bank Asya'ya ilk destek talimatının ardından 2014 Ocak ayından itibaren hesap açma ve para yatırma
işlemlerinin yoğunlaştığı görüldü. Yine Bank Asya ile ilgili bir kısım tedbirlerin alındığı 2014 Eylül ve 2015
Şubat ayında da bu tür işlemlerin arttığı bilinmektedir. Ocak 2014 - Mayıs 2015 tarihleri arasında sadece ihraç
edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait 465 bin yeni hesap açıldığı ve örgüte destek için yatırılan para
tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi. Komisyonda başvurusu bulunan 27.298 kişinin başka
bir bankadan kredi kullandığı ve bunlardan 11.516 kişinin de söz konusu parayı Bank Asya'daki hesabına
destek mahiyetinde yatırdığı belirlendi. Komisyon, kişinin yapmış olduğu işlem hareketlerinin olağan bankacılık
faaliyetleri içerisinde mi yoksa örgüt liderinin talimatına istinaden mi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.
Gerekçeli karar ve şahsilik ilkesi; Komisyon tarafından her bir dosya ayrı ele alınarak bireyselleştirilmiş
ve gerekçeli karar verilmektedir. Başvurucunun eşi veya aile bireyleri hakkında FETÖ üyeliği, irtibatı, iltisakı
bilgisi olmasına rağmen yapılan gerekli inceleme neticesinde başvurucunun kendisinde herhangi bir irtibat tespit
edilmediğinde başvuru dosyası hakkında kabul kararı verildi. Bu bağlamda Komisyonun yaptığı inceleme
sonucunda terör örgütüyle irtibatı nedeniyle ret kararı verilen eşinden bağımsız olarak 1.116 diğer eşin
başvurusu kabul edildi.
Beraat ve takipsizlik kararları; Komisyonca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar UYAP sistemi
üzerinden takip edilmekte, haklarında takipsizlik ve beraat kararı verilen başvurular öncelikli olarak
incelenmektedir. Yargı mercileri tarafından haklarında adli soruşturma ve kovuşturma yapılan başvurucular
bakımından örgüt üyeliği yönünde suç işleyip işlemedikleri veya örgüte yardım edip etmedikleri değerlendirilen
cezai bir soruşturma yürütülmektedir. Komisyon tarafından yapılan inceleme ise öncelikle idari bir incelemedir.
Bu kapsamda başvurucuların örgüt üyeliği ve mensubiyetinin yanında örgütle iltisak ve irtibatının olup olmadığı
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda yapılan değerlendirmede, cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından
bağımsız olarak karar verilmektedir. Anayasa Mahkemesi ve Bölge İdare mahkemesinin kararı da bu yöndedir.
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BAŞVURU DOSYASI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KRİTER BİLGİLERİ
Komisyona başvurusu bulunan gerçek kişi sayısı 125.686’dır.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi UYAP’tan temin edilen verilere göre; başvurucuların 112.889 kişi
hakkında örgüt yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım etme suçları, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine
Karşı Suçlardan devam eden veya tamamlanmış soruşturma bilgisi ile 85.444 kişi hakkında devam eden veya
tamamlanmış kovuşturma bilgisi bulunmaktadır. Bu kapsamda Komisyona başvurusu bulunan 125.686 gerçek
kişinin % 90’ı hakkında adli işlem süreci bulunmaktadır.

Yapılan incelemede ve değerlendirmede;


Yukarıda belirtilen suçlardan ceza yargılamaları sonucunda verilen mahkumiyet bilgisi,



Adli soruşturma ve kovuşturma dosyalarındaki tespit ve bilgiler,



FETÖ/PDY örgüt içi iletişim programı kullanımına dair bylock, eagle vb. kullanıcılığı bilgisi,



FETÖ/PDY örgüt liderinin talimatı sonrası Bank Asya'da yeni hesap açan ve destek mahiyetinde doğrudan
veya başka bir bankadan kredi çekmek suretiyle para yatırma bilgisi,



FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olduğu gerekçesi ile kapatılan sendika, dernek, vakıf ve
federasyon üyelik, yöneticilik bilgisi,



Bir kısım güvenlik güçleri personelinin ayrıca fiili darbe davalarında yargılanma bilgisi,



Darbe girişimi sürecinde Sıkıyönetim Atama Listesi, Bölge Komutanları Listesi ve Konsey Listesi içerisinde
yer alan güvenlik personeli bilgisi,



FETÖ örgütü mahrem imamlarının güvenlik personeli ile örgütsel irtibat sağlama kapsamında
Ankesör/Ardışık aramalar tespit bilgisi,



Emniyet genel müdürlüğü teşkilatı içerisinde örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin FETÖ örgütüne bağlılık
kodlama bilgisi,



Güvenlik personelinin ve FETÖ mahrem yapılanmasındaki kişilerin örgütsel bağlılığının sağlanması
yönünden FETÖ örgütü içinde mahrem sorumlu (çoğunluğu öğretmen) olan kişiler bilgisi,



Kamu Personeli Seçme Sınavı, Kamu Kurumları Giriş Sınavları, Komiser Yardımcılığı vb. kamu giriş
sınavlarında yapılan örgütsel usulsüzlüklere ilişkin olarak soruşturma bilgisi,



FETÖ örgütü mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirme sürecinde örgütsel amaçlı operasyonel GSM hattı
kullanan kişiler bilgisi,



FETÖ örgüt içi evlilik ve işe yerleştirme hususlarında adli soruşturması bulunan kişiler bilgisi,



İltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtlarına dair bilgiler,



Müzahir kuruluşlara yapılan mali destek, şüpheli para transferleri ve diğer mali bilgiler,



Örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisine dair bilgiler,



Kurumları tarafından yapılan inceleme, araştırma ve idari soruşturmalarda tespit edilen bilgiler,

Komisyonun inceleme usul ve esasları kapsamında analiz edilmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda
başvuru karara bağlanmaktadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARARLARI HAKKINDA DUYURU (31.12.2020)
7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal
kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma,
yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve
kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 75’i raportör
(hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmiştir.
Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel
bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen
bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve
eski başvurularla birlikte toplam 494.260 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.
Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213
rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere
toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.
Komisyon Kararları
31/12/2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.630’dur. Komisyon tarafından
verilen karar sayısı (112.310) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 14.320’dir.
22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon
tarafından 31/12/2020 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (13.170 kabul, 99.140 ret olmak üzere)
toplam 112.310’dur. Kabul kararlarından 61’i kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon
kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı
tarihten itibaren 3 (üç) yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 89’u hakkında karar
verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.520 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.
Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte
olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama
işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve
Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum
veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.
Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden
Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi
edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde
başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden
yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip
edilmektedir.
Komisyonun görev süresi, 25.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/562 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 7075 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca bir yıl süreyle uzatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
22

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
ÇALIŞMA ÖZETİ
OHAL kapsamında KHK’lar ile 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi
» Kamu görevinden çıkarma
125 bin 678
» Emekli personelin rütbesinin alınması 3 bin 213
» Yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi 270
» Kurum / Kuruluşun kapatılması
2 bin 761

22
MAYIS
2017

17
TEMMUZ
2017

22
ARALIK
2017

31
ARALIK
2020

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu göreve başladı
» Komisyon 7 üyeden oluşmaktadır.
» Bünyesinde 75’i raportör 240 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon başvuruları almaya başladı
» Komisyon çalışmalarına ilişkin 12 Temmuz 2017'de yayımlanan
Usul ve Esaslar Tebliği uyarınca elektronik ortamda başvurular
alınmaya başlandı.
» Başvuru sayısı 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 126 bin 630 olmuştur.
Komisyonun karar verme süreci başladı
»Başvurulara ait ilgili kurum ve kuruluşlardan intikal eden
494 bin 260 evrakın tasnif ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.
» Görev kapsamına girmeyen 3 bin 520 başvuru dosyası hakkında
ön inceleme kararı verilmiştir.

Komisyon 3 yılda 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı
» Başvuru
» Kabul
» Ret
» İncelemesi devam eden

126 bin 630
13 bin 170
99 bin 140
14 bin 320

Komisyon tarafından karar verme sürecinden bu yana geçen
3 yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 89'u
hakkında karar verilmiştir.
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OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARAR SÜRECİ
OHAL Komisyonu 3 yıllık görev süresi içerisinde kanun hükmünde kararnameler ile
yapılan tedbir işlemlerine ilişkin 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310’unu sonuçlandırdı.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki
"OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracatlarının
kabul ya da reddine yönelik bilgilere ulaşabilmektedir.
Komisyon etkili iç hukuk yolu olarak yaptığı inceleme ve
değerlendirme neticesinde toplam başvuruların % 89'u hakkında
bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermiştir.

126.630

112.310

Ret kararı sonrası başvuruculara yargı yolu açılmıştır.
Kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde HSK tarafından
belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde en son görev
yaptığı kurum ve kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.
Kabul kararlarından 61’i kapatılan dernek, vakıf, öğrenci
yurdu, gazete ve televizyon kanalının açılmasına ilişkindir.

99.140

13.170

Göreve iade edilenlerin atama işlemi, ilgisine göre en son
görev yapılan kurum veya kuruluş tarafından yapılmaktadır.
İncelemesi devam eden dosyaların belirlenen görev
süresi içerisinde karara bağlanması hedeflenmektedir.

OHAL KOMİSYONU
22 Mayıs 2017’de
göreve başladı
17 Temmuz 2017’de
başvuruları almaya başladı
22 Aralık 2017’den itibaren
karar vermeye başladı
31 Aralık 2020 itibariyle
112 bin 310 başvuruyu karara
bağladı
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İNCELEMESİ DEVAM EDEN
KABUL KARARI
RET KARARI
KARAR SAYISI
BAŞVURU SAYISI

14.320

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARARLARI VE DUYURU TABLOSU
KHK İŞLEM BİLGİSİ
150
KHK'lar İle Yapılan Tedbir İşlemi

131.922
125.678

Kamu Görevinden Çıkarma

KARAR BİLGİSİ

DOSYA BİLGİSİ

Emekli Personelinin Rütbesinin Alınması
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T.C.
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARAR FORMATI
BAŞVURUCU
T.C. KİMLİK NO
BAŞVURU NO
KARAR NO
KURUMU
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:
:
:
:
:
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I- BAŞVURU KONUSU
II- ÖN İNCELEME
III- İNCELEME
A. Komisyon İncelemesine Dair Usul ve Esaslar
B. Başvurucunun Beyanları
C. Başvuruya İlişkin Bilgi, Belge ve Tespitler
1- Örgüt içi iletişim programı kullanımına dair;
2- Bank Asya hesap bilgilerine dair;

3- Kapatılan dernek/vakıf/sendika/federasyon üyelik bilgilerine dair;
4- İltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtlarına dair;
5- Örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisine dair;
6- İltisaklı öğretim kurumlarındaki kayıtlara dair;
7- Müzahir kuruluşlara yapılan mali destek/para gönderme bilgilerine dair;
8- Şüpheli işlem/para transferleri ve diğer mali bilgiler;
9- İdari soruşturma bilgileri;
10- Adli soruşturma/kovuşturma bilgileri;
11- Diğer tespitlere dair;
IV- DEĞERLENDİRME
A. Olağanüstü Hal İlanı ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirler
B. İlgili Hukuk
C. Başvurunun Değerlendirilmesi
V- KARAR
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RET KARAR ÖRNEĞİ

RET KARAR ÖRNEĞİ
T.C.
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARAR

BAŞVURUCU
T.C. KİMLİK NO
BAŞVURU NO
KARAR NO
KURUMU
KHK

:
:
:
:
:
:

I. BAŞVURU KONUSU
Başvuru, 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tesis edilen kamu görevinden çıkarılmaya ilişkindir.
II. ÖN İNCELEME
Başvurucunun, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurusu ile diğer ilgili evrak başvuru
dosyasında birleştirilmiştir. Başvurunun, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8'inci ve 12.07.2017 tarihli ve 30122
mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Tebliğinin 10'uncu maddesinde belirtilen ön inceleme şartlarını taşıdığı anlaşıldığından esastan incelemesine
geçilmiştir.
III. İNCELEME

A. Komisyon İncelemesine Dair Usul ve Esaslar
7075 sayılı Kanun'un l'inci maddesinde; Komisyonun, olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin
doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara
bağlamak üzere kurulduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un 2'nci maddesinde Komisyonun görevleri arasında, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun
hükmünde kararnameler ile tesis edilen kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin
kesilmesi işlemlerine ilişkin başvuruların değerlendirilmesi ve karara bağlanması hükmüne, "'İnceleme ve Karar" başlıklı
9'uncu maddesinde "Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar ve inceleme sonucunda başvurunun reddine veya
kabulüne karar verebilir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin
14'üncü maddesinde; "Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı
veya bunlarla irtibatı yönünden yapar. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmaz." hükmü yer
almaktadır.
B. Başvurucunun Beyanları
Başvurucu dilekçesinde özetle; terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla
irtibatının olmadığını beyan etmekte ve kamu görevine iadesini talep etmektedir.
C. Başvuruya İlişkin Bilgi, Belge ve Tespitler
7075 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde Komisyonun, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep
edebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerden tespit edilen
hususlara aşağıda yer verilmiştir.
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1-Örgüt içi iletişim programı kullanımına dair;
Kurumu tarafından komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında; FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi
iletişimde kullandıkları "Bylock" programının kullanıcısı olduğunun belirtildiği,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen bilgilere
göre; başvurucunun 5
numaralı GSM hattı üzerinden 24.08.2014 tarihinden itibaren FETÖ/PDY mensuplarının
örgüt içi iletişimde kullandıkları Bylock programını kendisinin kullandığının tespit edildiği,
2-Bank Asya hesap bilgilerine dair;
Kurumu tarafından Komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında; başvurucunun Bank Asya'da mevcut
bulunan hesabındaki mevduatını 2014 yılından itibaren artırdığı,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edilen bilgilerde; başvurucunun Bank Asya'da
müşteri
numarası ile 21.01.2014 tarihinde açılmış hesabının bulunduğu, mezkur hesaba 27.01.2014 tarihinde 7.500,00 TL,
15.05.2014 tarihinde 17.500,00 TL, 16.09.2014 tarihinde 25.000,00 TL para yatırdığı ve aynı hesaba muhtelif tarihlerde
farklı tutarlarda para girişi olduğu,
Ayrıca, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'den temin edilen bilgilerde; başvurucunun

Bankası A.Ş.'den

16.09.2014 tarihinde 25.000,00 TL tüketici kredisi kullandığı, kredi kullanım tarihinde Bankasya'da bulunan hesabına
21.988,92 TL para yatırdığı,
3- İltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtlarına dair;
Personel bilgi dosyasından ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından temin edilen bilgilerde; başvurucunun,
FETÖ/PDY ile irtibatı nedeniyle kapatılan
A.Ş. kurumunda Eylül 2006 ile Haziran 2009
tarihleri arasında çalışma kaydının bulunduğu,
Başvurucunun, 07.01.2010 tarihinde kamu görevine başladığı,
4- Örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisine dair;
Maliye Bakanlığından temin edilen bilgilerde; başvurucunun, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu
gerekçesiyle TMSF'ye devredilen Cihan Medya Dağıtım A.Ş.'ye Kasım 2014 ile Aralık 2015 tarihleri arasında toplam
2.820,00 TL tutarında ödeme bilgisinin bulunduğu,

5- İdari soruşturma bilgileri;
Kurumu tarafından Komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında
2017 tarihli Tevdi Raporunda
"Bylock uygulamasını kullananlar" arasında başvurucunun isminin de yer aldığı ve FETÖ/PDY terör örgütü lideri
Fetullah Gülen'in 25 Aralık 2013 tarihli çağrısı üzerine Bank Asya'ya kendisi eşi ve çocukları adına hesap açtırıp para
yatıran veya mevcut hesabına para ekleyenler arasında başvurucunun isminin de yer aldığının belirtildiği,
6- Adli soruşturma/kovuşturma bilgileri;
UYAP'tan temin edilen bilgilerde; başvurucu hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla …… Ağır
Ceza Mahkemesi'nin
2018 tarihli; E: 2016/……… , K: 2017/……. sayılı kararıyla silahlı terör örgütüne üye olma
suçundan hapis cezası ile cezalandırıldığı, verilen mahkumiyet hükmüne karşı başvurucunun istinaf başvurusunda
bulunduğu, bu kapsamda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin …….2018 tarihli; E: 2018/……. , K:
2018/…….. sayılı kararıyla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdiği, davanın temyiz aşamasında olduğu,
7- Diğer tespitlere dair;
Kurumu tarafından Komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında; başvurucu hakkında ……….2016
tarihinde yapılan değerlendirmede FETÖ/PDY terör örgütüyle kuvvetli irtibat ve iltisakı bulunduğu yönünde görüş
belirtildiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen bilgilere
göre, başvurucunun 2017/………….. hazırlık numaralı soruşturma dosyası kapsamında ele geçirilen Emniyet Genel
Müdürlüğü teşkilatı personeline ilişkin örgüt arşivindeki detay bilgisinde; mahrem yapıda SAYV (FETÖ/PDY
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mensubu olup "gassalin elindeki meyyit" olarak ifade edilen, zaafları olmayan, her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş,
yöneticilik vasfı olan, grubu olan kişi) seviyesinde, Etüt 2015:2 (sohbet adı altında katıldığı örgütsel toplantı ve faaliyet
sayısı), zümre başkanı (bağlı olduğu üst düzey mahrem yapı örgüt üyesi) ve öğretmen (bağlı olduğu mahrem yapı üyesi)
verilerinin bulunduğu ve açıklama (İtaatkar arkadaşımızdır. Toparlayıcı ve aktiftir. Eşi ile beraber hizmet eder. Tam görev
adamıdır.05.04.2015) şeklinde detay bilgilerinin bulunduğu tespitleri ile kodlandırılmış durumda olduğu,

Tespit edilmiştir.
IV. DEĞERLENDİRME
A. Olağanüstü Hal İlanı ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirler
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti Anayasa'sının öngördüğü demokratik hukuk düzenini cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma
teşebbüsünde bulunması üzerine, Anayasa'nın 120'nci maddesi uyarınca; Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve
21.07.2016 tarihli ve 1116 sayılı TBMM kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde
kararname hükümleri ile kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi
işlemleri tesis edilmiştir.
FETÖ/PDY, Milli Güvenlik Kurulu tarafından 26.02.2014 tarihinde ve müteakiben farklı tarihlerde yapılan
toplantılarda; "Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanma, devlet içindeki illegal yapılanma, legal görünüm altında illegal
faaliyet yürüten paralel yapılanma ve terör örgütü" olduğu tespit edilmiş ve meşruiyetini Anayasa'dan alan devlet
yönetiminin dışında illegal bir paralel devlet yapılanması ve milli güvenliği tehdit eden bir terör örgütü olduğu ortaya
konulmuştur.
Ayrıca, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 24.04.2017 tarihli ve E:2015/3, K:2017/3 sayılı kararında; FETÖ/PDY; devlet
içerisinde belli bir güce ulaştıktan sonra hasımlarını hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden, böylece devlet teşkilatının bütün
alt bileşenlerini kontrol altına almayı ve sisteme sahip olmayı amaçlayan sui generis bir terör örgütü olduğu, örgütün
kurucusu, yöneticileri ve üyeleri arasında sıkı bir hiyerarşik bağın mevcut olduğu, gizliliğe riayet ettiği, amacının devletin
yanında oluşturduğu paralel devlet yapılanmasıyla demokratik olmayan yöntemlerle cebir şiddet kullanmak suretiyle
parlamento, hükümet ve diğer anayasal kurumları feshedip iktidara gelmek olduğu, bu amacı gerçekleştirmek için meşru
organlara ve halka karşı silah kullanmak suretiyle amaç suça elverişli öldürme, yaralama gibi çok sayıda vahim eylem
gerçekleştirdiğinin, anılan örgüt mensupları hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden ya da örgüte mensubiyetlerinden
dolayı açılıp bir kısmı derdest olan ya da mahkemelerce karara bağlanan davalar, bu davalarda dinlenen itirafçı sanıkların
savunmaları ve gizli-açık tanık anlatımları, örgüt lider ve yöneticilerinin açık kaynaklardaki yazılı ve sözlü açıklamaları
gibi olgu ve tespitler dikkate alındığında, 3713 sayılı Kanunun l'inci maddesinde tanımlanan, amaca ulaşmak için silah
başta olmak üzere her türlü cebir ve şiddeti araç olarak kullanan 5237 sayılı TCK'nın 314/1-2 maddesi kapsamında silahlı
bir terör örgütü olduğu sonucuna varıldığı ve bu kararın, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26/09/2017 tarihli ve
E:2017/956, K:2017/370 sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği görülmüştür.
B. İlgili Hukuk
Anayasa'nın 6'ncı maddesinde egemenliğin kayıtsız şartsız Millete ait olduğu, Türk Milletinin, egemenliğini.
Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanacağı, egemenliğin kullanılmasının, hiçbir surette hiçbir
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı, hiçbir kimse veya organın kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamayacağı; 129'uncu maddesinde ise memurların ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa ve kanunlara sadık kalarak
faaliyette bulunmakla yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu sadakat yükümlülüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında
Devlet memurlarının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorunda oldukları, “Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7'nci
maddesinin ikinci fıkrasında devlet memurlarının her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetinde oldukları,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye
Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamayacakları şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu
hususa, başta 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 37'nci maddesinde olmak üzere diğer istihdam
kanunlarında da yer verilmiştir.
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Diğer taraftan, 7075 sayılı Kanun'un gerekçesinde de ifade edildiği gibi, demokratik bir ülkede kamuda istihdam
edilen görevlilerin. Anayasa ve kanunlara sadakat ile görevlerini yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda
kamuda gerek göreve kabul, gerekse görevin devamı sürecinde kişilerde devlete sadakat kriteri aranmaktadır. Esasen
demokratik düzene karşı olan terör örgütü mensuplarının kamu kurumları bünyesinde bulunmaları hukukun üstünlüğü,
demokrasi, insan hakları ve devletin güvenliği açısından da büyük tehdit oluşturmaktadır.
Bu durumla ilgili olarak, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrası Anayasanın verdiği yetki kullanılarak,
uluslararası yükümlülüklere uyumlu şekilde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde
kararnameler ile başta FETÖ/PDY olmak üzere, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı
veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da
ilişiğin kesilmesi işlemleri tesis edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi'nin 2016/12 sayılı ve Danıştay 5. Dairesi'nin 2016/14136 sayılı kararında da belirtildiği üzere,
olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden veya meslekten çıkarma; adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında
uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer
yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç
doğuran bir tedbir niteliğindedir. Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılma tedbirinin uygulanabilmesi için
kişilerin terör örgütleriyle veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplarla bağının kurulması yeterlidir. Bu değerlendirme, cezai sorumluluğun bulunup
bulunmadığından bağımsız olarak sadece kamu görevinde kalmanın uygun olup olmadığı yönünden yapılmaktadır.
C. Başvurunun Değerlendirilmesi

İnceleme bölümünde yer alan bilgi, belge, olgu ve tespitler dikkate alındığında;
Başvurucunun, FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandıkları Bylock programının kullanıcısı olduğu
ve kullanım bilgisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.09.2017 tarihli ve E:2017/956,
K:2017/370 sayılı kararında, Bylock iletişim sisteminin FETÖ/PDY mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve
münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle bu programın
kullanıldığının tespiti halinde, kullanıcı kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan başvurucunun, doğrudan ve başka bir bankadan kredi kullanmak suretiyle Bank Asya'daki hesabına
örgüt liderinin çağrısı üzerine finansal destek mahiyetinde para yatırdığı tespit edilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumunun 28.05.2015 tarihli raporunda açıklandığı üzere, Bank Asya'nın kurumsal yapısıyla örtüşmeyen
şekilde Fetullah Gülen'in yönlendirmesiyle yönetildiği, bu örgüte maddi kaynak sağlamak üzere muhtelif işlemlerin
gerçekleştirildiği hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca, aynı raporda mezkûr bankanın içinde bulunduğu finansal krizi
aşabilmesi için Fetullah Gülen tarafından 25.12.2013 tarihinde Bank Asya'ya para yatırılması yönünde talimat verildiği,
söz konusu talimatın banka yönetimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda tekzip edilmediği, talimat
kapsamında ekonomik veya rasyonel saike dayanmayan bir şekilde hesabı olmayan kişilerin bankada hesap açtıkları,
hesabı olan kişilerin ise cari ve katılım hesaplarında bulunan mevduatlarında artışa gittikleri veya muhtelif bankacılık
işlemleriyle bankaya likidite sağladıkları belirtilmektedir. Bu durumda, başvurucunun FETÖ/PDY ile iltisaklı finans
kuruluşu olan Bank Asya'da bulunan hesabına örgüt liderinin talimatı doğrultusunda finansal destek mahiyetinde para
yatırdığı sonucuna varılmaktadır.
Başvurucunun, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredilen Cihan Medya
Dağıtım A.Ş.'ye para göndermek suretiyle bu örgüte mali destek sağlaması, şahsın mezkur örgütle irtibatının bir unsuru
olarak görülmektedir.
Başvurucunun FETÖ/PDY'nin örgüt arşivine göre Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı içerisinde örgütün mahrem
yapılanmasında yer alan şahıslardan olması, şahsın mezkur örgüt ile irtibatını göstermektedir.
Başvurucunun silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında hakkında dava dosyasında yer alan ve bu kararın
inceleme bölümünde belirtilen bilgi belgeler ile tespit ve olgular, başvurucunun FETÖ/PDY ile irtibatını göstermektedir.
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Başvuru konusu dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge ve tespitler dikkate alındığında; başvurucunun,
FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandığı Bylock programının kullanıcısı olduğu, örgüt liderinin
talimatı doğrultusunda örgütle iltisaklı Bank Asya adlı finans kurumuna finansal destek mahiyetinde para yatırdığı,
örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşuna mali destek kapsamında para gönderdiği, FETÖ/PDY örgüt arşivinde
Emniyet teşkilatı mahrem yapısı içerisinde yer alan şahıslardan olduğu hususları ile FETÖ/PDY terör örgütüne üye
olma suçu kapsamında hakkında dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler FETÖ/PDY örgütü ile irtibatını ortaya
koymaktadır.
Başvuruya ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirmede, terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan başvurucunun talebi yerinde
görülmeyerek, 7075 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna
varılmıştır.
V. KARAR
1. Başvurunun reddine,
2. 7075 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca dosyanın kurumuna devrine,

3. Kararın, kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre başvurucuya tebliğ edilmesine,
4. Kararın, başvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde
yargı yolu açık olmak üzere ……….2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
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RET KARAR ÖRNEĞİ
RET KARAR ÖRNEĞİ

T.C.
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARAR
BAŞVURUCU
T.C. KİMLİK NO
BAŞVURU NO
KARAR NO
KURUMU
KHK

:
:
:
:
:
:

I. BAŞVURU KONUSU
Başvuru, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tesis edilen kamu görevinden çıkarılmaya ilişkindir.
II. ÖN İNCELEME
Başvurucunun, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurusu ile diğer ilgili evrak başvuru
dosyasında birleştirilmiştir. Başvurunun, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8'inci ve 12.07.2017 tarihli ve 30122
mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Tebliğinin 10'uncu maddesinde belirtilen ön inceleme şartlarını taşıdığı anlaşıldığından esastan incelemesine
geçilmiştir.
III. İNCELEME

A. Komisyon İncelemesine Dair Usul ve Esaslar
7075 sayılı Kanun'un l'inci maddesinde; Komisyonun, olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin
doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara
bağlamak üzere kurulduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un 2'nci maddesinde Komisyonun görevleri arasında, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun
hükmünde kararnameler ile tesis edilen kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin
kesilmesi işlemlerine ilişkin başvuruların değerlendirilmesi ve karara bağlanması hükmüne, "'İnceleme ve Karar" başlıklı
9'uncu maddesinde "Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar ve inceleme sonucunda başvurunun reddine veya
kabulüne karar verebilir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin
14'üncü maddesinde; "Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı
veya bunlarla irtibatı yönünden yapar. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmaz." hükmü yer
almaktadır.
B. Başvurucunun Beyanları
Başvurucu dilekçesinde özetle; terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla
irtibatının olmadığını beyan etmekte ve kamu görevine iadesini talep etmektedir.
C. Başvuruya İlişkin Bilgi, Belge ve Tespitler
7075 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde Komisyonun, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep
edebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerden tespit edilen
hususlara aşağıda yer verilmiştir.
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1-Örgüt içi iletişim programı kullanımına dair;
Kurumu tarafından komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında; FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi
iletişimde kullandıkları "Bylock" programının kullanıcısı olduğunun belirtildiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen
bilgilere göre; başvurucunun 505…………….. numaralı GSM hattı üzerinden 14.08.2014 tarihinden itibaren ve
..................@ttnet ADSL hattı üzerinden FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandıkları Bylock programını
kendisinin kullandığının tespit edildiği,
2-Bank Asya hesap bilgilerine dair;
Kurumu tarafından Komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında; başvurucunun Bank Asya'da mevcut
bulunan hesabındaki mevduatını 2014 yılından itibaren artırdığı,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edilen bilgilerde; başvurucunun Bank Asya'da …………………. müşteri
numarası ile 16.01.2014 tarihinde açılmış hesabının bulunduğu, mezkur hesaba 20.01.2014 tarihinde 10.000,00 TL,
09.09.2014 tarihinde 18.847,00 TL, 04.02.2015 tarihinde 30.000,00 TL para yatırdığı ve aynı hesaba muhtelif tarihlerde
farklı tutarlarda para girişi olduğu,
Ayrıca, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'den temin edilen bilgilerde; başvurucunun …………..…….. Banka'dan 05.09.2014
tarihinde 10.000,00 TL tüketici kredisi kullandığı, kredi kullanım tarihinde Bankasya'da bulunan hesabına 9.000,00 TL
para yatırdığı ve yine ……….. Banka'dan 11.09.2014 tarihinde 10.000,00 TL tüketici kredisi kullandığı, kredi kullanım
tarihinde Bankasya'da bulunan hesabına 9.820,00 TL para yatırdığı,

3-Kapatılan dernek/vakıf/sendika/federasyon üyelik bilgilerine dair;
Kurumu tarafından Komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında; başvurucunun, FETÖ/PDY'ye aidiyeti,
iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan sendikalar arasında yer alan Aktif Eğitimciler Sendikasına, Ocak 2014 Temmuz 2016 tarihleri arasında 31 ay süreyle üyeliğinin bulunduğu,
Maliye Bakanlığından temin edilen verilere göre; başvurucunun, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu
gerekçesiyle kapatılan Aktif Eğitim-Sen isimli sendikaya Ocak 2014 - Temmuz 2016 tarihleri arasında 31 ay sendika
kesintisinin bulunduğu,
4- Örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisine dair;
Maliye Bakanlığından temin edilen bilgilerde; başvurucunun, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu
gerekçesiyle TMSF'ye devredilen Cihan Medya Dağıtım A.Ş.'ye 08.01.2014 - 16.02.2016 tarihleri arasında toplam
3.318,00 TL tutarında ödeme bilgisinin bulunduğu,

5- Müzahir kuruluşlara yapılan mali destek/para gönderme bilgilerine dair;
Maliye Bakanlığından temin edilen bilgilerde; başvurucunun, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu
gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne 12.01.2014 ile 11.02.2015 tarihleri arasında 1.650,00 TL para
gönderdiği bilgisinin yer aldığı,
6- Adli soruşturma/kovuşturma bilgileri;

UYAP'tan temin edilen bilgilerde; başvurucu hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla …..……. Ağır
Ceza Mahkemesi'nin
....2018 tarihli; E:2017 .. K: 2017/
sayılı kararıyla silahlı terör örgütüne üye olma
suçundan hapis cezası ile cezalandırıldığı,
7- Diğer tespitlere dair;
Kurumu tarafından Komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında; başvurucunun FETÖ/PDY Terör Örgütü
ile bağlantısı-ilişkisi olduğu yönünde değerlendirmenin bulunduğunun bildirildiği,

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş’den temin edilen bilgide; başvurucunun FETÖ/PDY’ye aidiyeti, iltisakı
veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan Samanyolu yayın grubu kanallarının digitürk platformundan çıkarılmasını
gerekçe göstererek aboneliğini …..10.2015 tarihinde iptal ettirdiği,
Tespit edilmiştir.
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IV. DEĞERLENDİRME
A. Olağanüstü Hal İlanı ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirler
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti Anayasa'sının öngördüğü demokratik hukuk düzenini cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma
teşebbüsünde bulunması üzerine, Anayasa'nın 120'nci maddesi uyarınca; Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve
21.07.2016 tarihli ve 1116 sayılı TBMM kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde
kararname hükümleri ile kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi
işlemleri tesis edilmiştir.
FETÖ/PDY, Milli Güvenlik Kurulu tarafından 26.02.2014 tarihinde ve müteakiben farklı tarihlerde yapılan
toplantılarda; "Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanma, devlet içindeki illegal yapılanma, legal görünüm altında
illegal faaliyet yürüten paralel yapılanma ve terör örgütü" olduğu tespit edilmiş ve meşruiyetini Anayasa'dan alan
devlet yönetiminin dışında illegal bir paralel devlet yapılanması ve milli güvenliği tehdit eden bir terör örgütü olduğu
ortaya konulmuştur.
Ayrıca, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 24.04.2017 tarihli ve E:2015/3, K:2017/3 sayılı kararında; FETÖ/PDY;
devlet içerisinde belli bir güce ulaştıktan sonra hasımlarını hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden, böylece devlet
teşkilatının bütün alt bileşenlerini kontrol altına almayı ve sisteme sahip olmayı amaçlayan sui generis bir terör örgütü
olduğu, örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri arasında sıkı bir hiyerarşik bağın mevcut olduğu, gizliliğe riayet ettiği,
amacının devletin yanında oluşturduğu paralel devlet yapılanmasıyla demokratik olmayan yöntemlerle cebir şiddet
kullanmak suretiyle parlamento, hükümet vc diğer anayasal kurumları feshedip iktidara gelmek olduğu, bu amacı
gerçekleştirmek için meşru organlara ve halka karşı silah kullanmak suretiyle amaç suça elverişli öldürme, yaralama
gibi çok sayıda vahim eylem gerçekleştirdiğinin, anılan örgüt mensupları hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden ya
da örgüte mensubiyetlerinden dolayı açılıp bir kısmı derdest olan ya da mahkemelerce karara bağlanan davalar, bu
davalarda dinlenen itirafçı sanıkların savunmaları ve gizli-açık tanık anlatımları, örgüt lider ve yöneticilerinin açık
kaynaklardaki yazılı ve sözlü açıklamaları gibi olgu ve tespitler dikkate alındığında, 3713 sayılı Kanunun 1 'inci
maddesinde tanımlanan, amaca ulaşmak için silah başta olmak üzere her türlü cebir ve şiddeti araç olarak kullanan
5237 sayılı TCK'nın 314/1-2 maddesi kapsamında silahlı bir terör örgütü olduğu sonucuna varıldığı ve bu kararın,
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26/09/2017 tarihli ve E:2017/956, K:2017/370 sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği
görülmüştür.
B. İlgili Hukuk
Anayasa'nın 6'ncı maddesinde egemenliğin kayıtsız şartsız Millete ait olduğu, Türk Milletinin, egemenliğini,
Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanacağı, egemenliğin kullanılmasının, hiçbir surette
hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı, hiçbir kimse veya organın kaynağını Anayasadan almayan bir
devlet yetkisi kullanamayacağı; 129'uncu maddesinde ise memurların ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa ve
kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu sadakat yükümlülüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında
Devlet memurlarının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorunda oldukları, "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7'nci
maddesinin ikinci fıkrasında devlet memurlarının her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetinde
oldukları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü
bozan Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamayacakları şeklinde
hükme bağlanmıştır. Bu hususa, başta 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 37'nci maddesinde
olmak üzere diğer istihdam kanunlarında da yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 7075 sayılı Kanun'un gerekçesinde de ifade edildiği gibi, demokratik bir ülkede kamuda istihdam
edilen görevlilerin, Anayasa ve kanunlara sadakat ile görevlerini yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda
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kamuda gerek göreve kabul, gerekse görevin devamı sürecinde kişilerde devlete sadakat kriteri aranmaktadır. Esasen
demokratik düzene karşı olan terör örgütü mensuplarının kamu kurumları bünyesinde bulunmaları hukukun üstünlüğü,
demokrasi, insan hakları ve devletin güvenliği açısından da büyük tehdit oluşturmaktadır.
Bu durumla ilgili olarak, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrası Anayasanın verdiği yetki kullanılarak,
uluslararası yükümlülüklere uyumlu şekilde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde
kararnameler ile başta FETÖ/PDY olmak üzere, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti,
iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma
ya da ilişiğin kesilmesi işlemleri tesis edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi'nin 2016/12 sayılı ve Danıştay 5. Dairesi'nin 2016/14136 sayılı kararında da belirtildiği
üzere, olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden veya meslekten çıkarma; adli suç veya disiplin suçu işlenmesi
karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul
edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve
nihai sonuç doğuran bir tedbir niteliğindedir. Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılma tedbirinin
uygulanabilmesi için kişilerin terör örgütleriyle veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla bağının kurulması yeterlidir. Bu değerlendirme, cezai
sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak sadece kamu görevinde kalmanın uygun olup olmadığı
yönünden yapılmaktadır.
C. Başvurunun Değerlendirilmesi

İnceleme bölümünde yer alan bilgi, belge, olgu vc tespitler dikkate alındığında;
Başvurucunun, FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandıkları Bylock programının kullanıcısı
olduğu ve kullanım bilgisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.09.2017 tarihli ve
E:2017/956, K:2017/370 sayılı kararında, Bylock iletişim sisteminin FETÖ/PDY mensuplarının kullanmaları amacıyla
oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle bu
programın kullanıldığının tespiti halinde, kullanıcı kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağı belirtilmektedir.
Diğer taraftan başvurucunun, doğrudan ve başka bir bankadan kredi kulanmak suretiyle Bank Asya'daki hesabına
örgüt liderinin çağrısı üzerine finansal destek mahiyetinde para yatırdığı tespit edilmiştir. Bankacılık Düzenleme vc
Denetleme Kurumunun 28.05.2015 tarihli raporunda açıklandığı üzere, Bank Asya'nın kurumsal yapısıyla örtüşmeyen
şekilde Fetullah Gülen'in yönlendirmesiyle yönetildiği, bu örgüte maddi kaynak sağlamak üzere muhtelif işlemlerin
gerçekleştirildiği hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca, aynı raporda mezkûr bankanın içinde bulunduğu finansal krizi
aşabilmesi için Fetullah Gülen tarafından 25.12.2013 tarihinde Bank Asya'ya para yatırılması yönünde talimat
verildiği, söz konusu talimatın banka yönetimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda tekzip edilmediği, talimat
kapsamında ekonomik veya rasyonel saike dayanmayan bir şekilde hesabı olmayan kişilerin bankada hesap açtıkları,
hesabı olan kişilerin ise cari ve katılım hesaplarında bulunan mevduatlarında artışa gittikleri veya muhtelif bankacılık
işlemleriyle bankaya likidite sağladıkları belirtilmektedir. Bu durumda, başvurucunun FETÖ/PDY ile iltisaklı finans
kuruluşu olan Bank Asya'da bulunan hesabına örgüt liderinin talimatı doğrultusunda finansal destek mahiyetinde para
yatırdığı sonucuna varılmaktadır.
Başvurucunun Aktif Eğitimciler Sendikasının üyesi olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu sendika ilk olarak
01.03.2012 tarihinde kurulmuş ve daha sonra 31.03.2013 tarihinde kendisini feshetmiş olup, 22.1 1.2013 tarihinde
tekrar kurulmasını müteakip büyük çoğunluğu eski üyelerinden oluşan 24 bin üyeye 6 ay gibi kısa bir zamanda
ulaşmıştır. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin E:2017/1862 ve K:2017/5796 sayılı kararında, FETÖ/PDY örgütü ile
irtibatlı olduğu için kapatılmasına karar verilen mezkur sendikaya üye olan kişinin durumunun amaca eden faaliyet
olduğu ifade edilmiştir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin E:2018/190 ve K:2018/3885 sayılı onama kararı ile kesinleşen
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ilk derece mahkemesinin E:2017/103 ve K:2017/74 sayılı kararında, Aktif Eğitimciler Sendikasının FETÖ/PDY örgüt
lideri Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda kurulduğu ve faaliyet gösterdiği, eğitim alanında yapılanmak amacıyla
verilen talimatla üye olunduğu hususları belirtilmektedir. Nitekim, Anayasa Mahkemesinin B.No:2016/68962 sayılı
kararında; Aktif Eğitim sendikasının FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı olduğu ve örgüt yöneticilerinin talimatı ile
kurulan sendika olduğuna dair tespit ve olgulara yer verilmiştir. Bu durumda, başvurucunun üyesi olduğu Aktif
Eğitimciler sendikasının Cihan Sendikalar Konfederasyonunun (Cihan-Sen) bünyesinde yer aldığı, mezkur sendika ve
konfederasyonun FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenmesi nedeniyle kapatıldığı dikkate
alındığında, kapatılan sendikaya üyeliği bulunan başvurucunun mezkur örgüt ile irtibatının olduğunu göstermektedir.
Başvurucunun, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredilen Cihan
Medya Dağıtım A.Ş.'ye ve aynı gerekçeyle kapatılan Kimse Yok Mu derneğine para göndermek suretiyle bu örgüte
mali destek sağlaması, şahsın mezkur örgütle irtibatının bir unsuru olarak görülmektedir.
Başvurucunun silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında hakkında dava dosyasında yer alan ve bu kararın
inceleme bölümünde belirtilen bilgi belgeler ile tespit ve olgular, başvurucunun FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakına
delalet etmektedir.
Başvuru konusu dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge ve tespitler dikkate alındığında; başvurucunun,
FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandığı Bylock programının kullanıcısı olduğu, örgüt liderinin
talimatı doğrultusunda örgütle iltisaklı Bank Asya adlı finans kurumuna finansal destek mahiyetinde para yatırdığı,
örgütle iltisaklı sendikada üyeliğinin bulunduğu, örgütle iltisaklı derneğe ve basın yayın kuruluşuna mali destek
kapsamında para gönderdiği, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçu kapsamında hakkında dava dosyasında yer alan
bilgi ve belgeler ile inceleme bölümünde belirtilen diğer tespitler bu örgütle irtibatını ortaya koymaktadır.
Başvuruya ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirmede, terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan başvurucunun talebi yerinde
görülmeyerek, 7075 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

V. KARAR
1. Başvurunun reddine,
2. 7075 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca dosyanın kurumuna devrine,
3. Kararın, kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre başvurucuya tebliğ edilmesine,
4. Kararın, başvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı
yolu açık olmak üzere ……….2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
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KABUL KARAR ÖRNEĞİ

KABUL KARAR ÖRNEĞİ
T.C.
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARAR

BAŞVURUCU
T.C. KİMLİK NO
BAŞVURU NO
KARAR NO
KURUMU
KHK

:
:
:
:
:
:

I. BAŞVURU KONUSU
Başvuru, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tesis edilen kamu görevinden çıkarılmaya ilişkindir.
II. ÖN İNCELEME
Başvurucunun, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurusu ile diğer ilgili evrak başvuru
dosyasında birleştirilmiştir. Başvurunun, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8'inci ve 12.07.2017 tarihli ve 30122
mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Tebliğinin 10'uncu maddesinde belirtilen ön inceleme şartlarını taşıdığı anlaşıldığından esastan incelemesine
geçilmiştir.
III. İNCELEME

A. Komisyon İncelemesine Dair Usul ve Esaslar
7075 sayılı Kanun'un l'inci maddesinde; Komisyonun, olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin
doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara
bağlamak üzere kurulduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un 2'nci maddesinde Komisyonun görevleri arasında, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun
hükmünde kararnameler ile tesis edilen kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin
kesilmesi işlemlerine ilişkin başvuruların değerlendirilmesi ve karara bağlanması hükmüne, "'İnceleme ve Karar" başlıklı
9'uncu maddesinde "Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar ve inceleme sonucunda başvurunun reddine veya
kabulüne karar verebilir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin
14'üncü maddesinde; "Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı
veya bunlarla irtibatı yönünden yapar. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmaz." hükmü yer
almaktadır.
B. Başvurucunun Beyanları
Başvurucu dilekçesinde özetle; terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla
irtibatının olmadığını beyan etmekte ve kamu görevine iadesini talep etmektedir.
C. Başvuruya İlişkin Bilgi, Belge ve Tespitler
7075 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde Komisyonun, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep
edebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerden tespit edilen
hususlara aşağıda yer verilmiştir.
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Kurumu tarafından Komisyona intikal ettirilen dosyada; başvurucunun Bylock programı kullanıcısı olduğunun
belirtildiği,
UYAP'tan temin edilen bilgilerde; başvurucu hakkında ……………… Ağır
Ceza
Mahkemesinin
…………2018 tarihli. Esas No:2017/…… Karar No:2018/……. sayılı kararında özetle; …….2016 tarihli bylock
araştırma ve tespit tutanağına göre bylock programının sanığın adına kayıtlı ……………….@ttnet aboneliğine bağlı
olarak …………. tarafından kullanılan 5…………….. numaralı hat ile kullanıldığı, …………………..’nin Denizli
nüfusuna kayıtlı olduğu ve Isparta’da görev yaptığı, bylock programına ilişkin kullanıcı adının bu illerin plaka kodunu
içerek şekilde “……………….” olduğu, şifresinin ise …………..’nin soyadını içerecek şekilde “…………………..”
olduğu, bylock programının kurulu olduğu …………………. İMEİ numaralı cihazın ……’nin evinde yapılan aramada
geçirildiği bu sebeplerle bylock programının kullanıcısının …….. olduğu, sanığın bylock programına kullandığına
ilişkin bir delilin bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildiği,
Komisyon tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalardan; başvurucu hakkında terör
örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve
belge elde edinilmediği,
Tespit edilmiştir.
IV. DEĞERLENDİRME
Başvuru konusu dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge, olgu ve tespitler birlikte değerlendirildiğinde;
Başvurucunun, terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
gerekçesiyle tesis edilen kamu görevinden çıkarılma işlemine karşı yapılan kamu görevine iade talebi yerinde görülerek
7075 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca başvurusunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
V. KARAR

1. Başvurunun kabulüne,
2. Kararın 7075 sayılı Kanun'un 10/1 inci maddesi uyarınca kurumuna bildirilmesine,
3. 7075 sayılı Kanun'un 10/3 üncü maddesi uyarınca dosyanın kurumuna devrine,
4. Kararın, Kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre başvurucuya tebliğ edilmesine, ……..2020
tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
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KABUL KARAR ÖRNEĞİ

KABUL KARAR ÖRNEĞİ
T.C.
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARAR

BAŞVURUCU
T.C. KİMLİK NO
BAŞVURU NO
KARAR NO
KURUMU
KHK

:
:
:
:
:
:

I. BAŞVURU KONUSU
Başvuru, 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tesis edilen kamu görevinden çıkarılmaya ilişkindir.
II. ÖN İNCELEME
Başvurucunun, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurusu ile diğer ilgili evrak başvuru
dosyasında birleştirilmiştir. Başvurunun, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8'inci ve 12.07.2017 tarihli ve 30122
mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Tebliğinin 10'uncu maddesinde belirtilen ön inceleme şartlarını taşıdığı anlaşıldığından esastan incelemesine
geçilmiştir.
III. İNCELEME

A. Komisyon İncelemesine Dair Usul ve Esaslar
7075 sayılı Kanun'un l'inci maddesinde; Komisyonun, olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin
doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara
bağlamak üzere kurulduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un 2'nci maddesinde Komisyonun görevleri arasında, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun
hükmünde kararnameler ile tesis edilen kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin
kesilmesi işlemlerine ilişkin başvuruların değerlendirilmesi ve karara bağlanması hükmüne, "'İnceleme ve Karar" başlıklı
9'uncu maddesinde "Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar ve inceleme sonucunda başvurunun reddine veya
kabulüne karar verebilir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin
14'üncü maddesinde; "Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı
veya bunlarla irtibatı yönünden yapar. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmaz." hükmü yer
almaktadır.
B. Başvurucunun Beyanları
Başvurucu dilekçesinde özetle; terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla
irtibatının olmadığını beyan etmekte ve kamu görevine iadesini talep etmektedir.
C. Başvuruya İlişkin Bilgi, Belge ve Tespitler
7075 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde Komisyonun, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep
edebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerden tespit edilen
hususlara aşağıda yer verilmiştir.
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Başvurucu hakkında UYAP'tan temin edilen bilgilere göre; ……………Cumhuriyet Başsavcılığının
2018 tarihli ve 2018/………
sayılı kararında özetle, yapılan incelemelere göre şüphelinin Bylock programını
kullanmadığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğuna ve örgüt lideri tarafından verilen talimata bağlı olarak hesap
artırımı yoluna gittiğine dair bir tespitin bulunmadığı, FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile
kapatılan dernek ve sendika üyeliğinin tespit edilmediği, örgütle bağlantılı kurum ve kuruluşlarda SGK kaydının
bulunmadığı, terör örgütünün propagandasını yaptığına ilişkin herhangi bir paylaşımının tespit edilemediği,
dolayısıyla kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediği anlaşıldığından, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer
olmadığına karar verildiği, başvurucu hakkında halihazırda başkaca bir soruşturma ve kovuşturma bilgisinin
bulunmadığı,
Komisyon tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalardan; başvurucu hakkında terör
örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve
belge elde edinilmediği,
Tespit edilmiştir.
IV. DEĞERLENDİRME
Başvuru konusu dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge, olgu ve tespitler birlikte değerlendirildiğinde;
Başvurucunun, terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
gerekçesiyle tesis edilen kamu görevinden çıkarılma işlemine karşı yapılan kamu görevine iade talebi yerinde
görülerek 7075 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca başvurusunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
V. KARAR
1. Başvurunun kabulüne,
2. Kararın 7075 sayılı Kanun'un 10/1 inci maddesi uyarınca kurumuna bildirilmesine,
3. 7075 sayılı Kanun'un 10/3 üncü maddesi uyarınca dosyanın kurumuna devrine,

4. Kararın, Kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre başvurucuya tebliğ edilmesine, ……….2020
tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
2/2
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FETÖ/PDY’NİN KAMU KURUMLARINDA YAPILANMASI
15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY terör örgütü, özel olarak yetiştirdiği

mensuplarının devlet teşkilatına sızmasını sağlayarak paralel bir yapılanma ile kamu kurumlarına hakim olmayı
amaç edinmiştir.

FETÖ/PDY’NİN SINAV USULSÜZLÜKLERİ VE BU KAPSAMDAKİ YAPILANMASI
FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen’in “devletin tüm kılcallarına sızmak” hedefi ve talimatı

doğrultusunda başta mülkiye, adliye, askeriye ve emniyeti ele geçirmek amacıyla örgüt mensuplarını bu
kurumlara yerleştirme faaliyetlerinin ilk basamağı olan kamu kurumları giriş sınavlarına ait soruları
mensuplarına temin etmeyi en kestirme yol ve yöntem olarak benimsemiştir. Örgüt kamu kurum ve
kuruluşlarından başlayıp devletin güç merkezlerine ulaşıncaya kadar kendilerini belli etmeden faaliyette
bulunmayı hedeflemiştir. Örgüt mensuplarının bu alanlarda kontrolü sağlamasıyla birlikte usulsüz yollarla ele

geçirdiği sınav sorularını KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık evlerinde kendi mensuplarına yaygın bir şekilde
verdiği ve soruları haksız şekilde temin eden bu kişilerin de kamu kurumlarına girdikleri hususu adli işlemler
sonucu elde edilen bilgilerden anlaşılmaktadır.

KPSS ve Kurum Sınavlarına Hazırlık Evleri Yapılanması ve Faaliyetleri
KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık evleri; müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir
örgüt hiyerarşisine bağlıdır. Her müdür yardımcısının 3 ila 5 arasında evden sorumlu oldukları bu evlerde
öğrenci adı verilen örgüt mensuplarından sorumlu öğretmen adlı ev yöneticileri bulunmaktadır. Bu kapsamda
ayrıca bağlı bulunduğu bölge içerisinde faaliyette bulunan “mezuncu” adı verilen ve örgüt içerisinde
üniversiteden mezun olan öğrencilerle ilgilenen ve hazırlık evlerine yerleştirilecek örgüt mensuplarını belirleyen

kişiler bulunmaktadır.
KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık evlerinin amacı, faaliyetleri ve bu evlere seçilecek örgüt mensupları ile
ilgili olarak örgütün bu kapsamdaki yapılanmasında müdür yardımcısı konumunda görev alan Rüstem kod adlı
A.Y. ifadesinde; amaçlarının örgüte ait bu evlerde örgüt mensuplarını öncellikle KPSS sınavına, bu sınavdan
yeterli puan alanları KPSS A grubu sınıflandırma içerisinde yer alan kaymakamlık, uzmanlık, müfettişlik ve
denetçilik gibi mesleğe yarışma sınavı ile alan kurum sınav ve mülakatlarına hazırlamak olduğunu, örgüte ait bu
evlerin finansmanının örgüte müzahir esnaf ve iş adamlarından sağlandığını, bu evlere seçilen öğrencilerin beşlik
(örgüte tam manasıyla bağlı) veya bir alt kademede dörtlük olan (örgüte tam manasıyla bağlı olmakla birlikte
zafiyetleri bulunan) şahıslar olduğunu, belirtmektedir. İfadenin devamında, örgüte ait evlerden sorumlu kişilere
evde kalan öğrencilerin takibinin yapılabilmesi için bilgisayar ve mikro SD kart verildiğini, bu kartı takarak
bilgisayarı açtıklarını ve tüm takipleri buradan yaptıklarını; bu bilgileri başka bir hafıza kartına aktararak müdür
konumunda bulunan Aydın kod adlı A.G. isimli şahsa verdiğini, örgüte mensup kişilerle örgütsel konularda
yapılacak görüşmeler için kişisel telefon ve hatlarının haricinde ikinci bir telefon ve hat kullandıklarını, 17/25
Aralıktan sonra iletişimi Bylock üzerinden gerçekleştirdiklerini, öğrencilere verilecek sınav sorularının Aydın
kod adlı şahıs tarafından getirildiğini ve belirlenen öğrencilere dağıtıldığını beyan etmiştir.
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Örgütün KPSS ve Kamu Kurumları Giriş Sınavlarındaki Usulsüzlükleri
Adli soruşturma kapsamında ifade veren İ.Ö. isimli şahıs, örgütle ilk tanışmasının liseye hazırlık için gittiği
örgüte müzahir dershane ile gerçekleştiğini, üniversite döneminde örgüte ait evde kaldığını, mezun olmaya yakın
örgüt mensubu B. isimli kişi tarafından mülakata alındığını, sonrasında örgüt sorumlusu kişi tarafından
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan KPSS sınavlarına hazırlık evine yönlendirildiğini, bu evde örgütsel
toplantılar ve örgüt liderine ait yayınların takip edildiğini beyan etmiştir. İfadenin devamında 2012 KPSS
sınavından kısa bir süre önce B. isimli kişi ile evden sorumlu olan Sayıştay’da denetçi olarak çalışan kişinin
geldiğini, bu kişilerin evde kalanlara, kamu kurumlarını kastederek, bu kurumlara bizim dışımızda farklı fikirleri
olan kişilerin girmesinin tehlikeli olduğunu, bu kurumlara örgüte gönül vermiş kişilerin gelmesi gerektiğini, evde
kalanlara yemin ettirerek 2012 KPSS sınavında çıkacak soruları verdiğini, bu soruları ezberleyerek sınava
girdiklerini, soruların tamamına yakınının sınavda çıktığını ve bu sınavda soruları alan kişilerin yüksek puanlar
aldığını, bazı bakanlıklar tarafından yapılan sınavlara ait soruların da sınavdan önce sorumlu örgüt mensubu
tarafından evde kalanlara verildiğini beyan etmiştir.
Bu kapsamda itirafları bulunan örgüt mensupları 2009, 2010, 2011 yılı KPSS sınav sorularının da örgüte ait
sınav hazırlık evlerinde kendilerine verildiğini, soruları veren örgüt mensubu tarafından sınavda soruların
tamamını çözmemeleri, kitapçık üzerinden soruları yapıyormuş gibi karalama yaparak soruların cevaplanması
gerektiği şeklinde uyarıldıklarını beyan etmişlerdir.
Adli soruşturma kapsamında ifade veren F.K. isimli şahıs, örgüte ait evde kalanlara sınav sorularının
verildiğini, soruların örgüt tarafından verilmesinin nedeninin bunun bir koz olarak kullanılarak soru verilen
şahısların örgüt tarafından rahatlıkla kullanılması olduğunu, örgüt tarafından 2012 yılı Devlet Gelir Uzman
Yardımcılığı, 2013 yılı Vergi Müfettiş Yardımcılığı, 2012 yılı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi

Yardımcılığı, 2012 yılı Kaymakamlık, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına ait soruların örgüte
ait hazırlık evinde kalanlara verildiğini beyan etmiştir. Bu kapsamda ifadeler incelendiğinde ayrıca 2009 yılı SPK
Uzman Yardımcılığı, 2013 yılı Sayıştay Denetçiliği sınav sorularının da verildiğine dair beyanlar bulunmaktadır.

Örgütün Akademik Yapılanma Kapsamındaki Sınav Usulsüzlükleri
FETÖ/PDY örgütünün en önemli faaliyet alanlarından birisini eğitim kurumları oluşturmaktadır. Bu
kapsamda, yükseköğrenim kurumlarında kadrolaşmayı stratejik bir öncelik olarak değerlendirmiş ve örgüt
mensuplarının her aşamada haksız biçimde desteklenmesi, sınav usulsüzlükleri vb. yöntemlerle üniversitelerde
hızla örgütlenmiştir.
Adli soruşturma kapsamında ifade veren M.S. isimli şahıs örgüt ile ilk temasının lise yıllarında örgüte

müzahir dershaneye gitmesiyle başladığını, sonrasında örgüte ait yurt ve evlerde kaldığını, YDS ve ALES
sınavlarına hazırlanmak amacıyla Ankara’da bulunan örgüt evine geçtiğini, bu evde sadece sınavlara yönelik
çalışma yapıldığını, 2013 yılında yapılan ALES sınavına girmeden bir gün önce örgüt içerisinde abla konumunda
yer alan yönetici E. tarafından yemin ettirilerek ALES sınav sorularının evde kalanlara verildiğini, bu soruların
tamamının girmiş oldukları ALES sınavında birebir çıktığını ve bu sınavdan 95 puan aldığını, ÖYP (Öğretim

Üyesi Yetiştirme Programı) sistemi ile K. üniversitesine yerleştiğini, ÖYP sisteminde mülakat olmaksızın ALES,
yabancı dil ve diploma puanı toplamı üzerinden en yüksek puandan başlayarak açık bulunan üniversite
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kadrolarına otomatik olarak atama yapıldığını beyan etmiştir. İfadesinin devamında yerleştiği üniversiteye
gitmeden önce kendisinden sorumlu ablanın gideceği yerde iletişim kuracağı örgüt mensubu hakkında bilgi
verdiğini, ayrıca telefon numarasını ve kod adını değiştirmesi gerektiğini söylediğini, yeni yöneticiye kendisini D.
olarak tanıttığını, üniversiteye yakın bir yerde örgüte ait evde örgüt mensubu asistanlarla birlikte kaldığını, himmet

adı altında örgüte mali destek sağladığını, örgüt yöneticisinin evde kalanları Bylock programı kullanmaları için
uyardığını, tabletine örgüt sorumlusu tarafından Eagle programının yüklendiğini, bu program üzerinden buluşma
yeri ve tarihlerinin belirlendiğini beyan etmiştir.

FETÖ/PDY’NİN KAMU KURUMLARINDAKİ YAPILANMASINA

İLİŞKİN TESPİTLER
FETÖ/PDY örgüt mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle Devlet teşkilatını ele geçirme
yöntemleri ve örgütlenmesi, adli soruşturma dosyalarına yansıyan ifade ve tespitlerde görülmektedir.

Bakanlığa Yerleştirilecek Mensupların Seçilmesi ve Sınav Usulsüzlükleri
FETÖ/PDY’nin bir kurumdaki yapılanması öncelikle Bakanlık personelinin mesleğe giriş sınavları, özlük,
tayinler vb. hususlardaki en mahrem bilgileri haiz İnsan Kaynakları biriminin ele geçirilmesiyle başladığı
görülmektedir. İlgili Bakanlığın İnsan Kaynakları birimi bünyesinde 2010-2013 yılları arasında görev alan
personelin çoğu hakkında soruşturma bulunduğu, Bylock kullanıcısı oldukları, ankesörlü hatlardan örgüt
mensupları ile görüştüklerine ilişkin tespitler bulunmaktadır. Ayrıca personel sınav sisteminin değiştirildiği

görülmektedir.
Bakanlıktan örgütle iltisakı nedeniyle ihraç edilenlerin adli soruşturmalar kapsamında vermiş oldukları
ifadeleri incelendiğinde; hemen hemen hepsinin bir dönem örgütün evlerinde, yurtlarında kaldığı, dershanelerinde
veya okullarında okuduğu görülmektedir. Örgütün sınav sorularını usulsüz temin ederek servis ettiği KPSS ve
kurum sınavlarına hazırlık evlerine seçilmenin ön şartını örgüte sadakat oluşturmaktadır.
Bu kapsamda N.K. isimli şahıs ifadesinde örgüt ile ilk tanışmasının lise yıllarına dayandığını, üniversite
döneminde örgüte ait yurtta kaldığını, mezun olduktan sonra müzahir dershanede çalışmaya başladığını, Bakanlık
meslek memurluğu sınavını kazanan ev arkadaşının yönlendirmesiyle bu Bakanlığın sınavlarına hazırlanmaya
başladığını, Ankara’da Cevizlidere semtinde örgüte ait bir eve yerleştirildiğini, 2012 yılı kariyer memurluk

sınavına çalıştıkları sırada T. isimli şahıs tarafından getirilen dokümanlarda yer alan soruların sınavda birebir
çıktığını, sınavı kazandıktan sonra mülakattan kısa bir süre önce takım elbise giyerek örgüte ait Balgat civarında
bir eve gittiğini, bu evde Sami kod adlı şahsın olduğunu, sınavı kazananları tek tek paravan kurulu bir odaya
aldıklarını, mülakat masasında kamera olduğunu, mülakatta kendisine sınavla ilgili sorular sorulduğunu beyan
etmiştir.
Adli soruşturma kapsamında ifade veren H.A. isimli şahıs, örgüt tarafından yazılı sınav için soru kağıtlarının
arkasına nokta ile işaret bırakmalarının istendiğini, bu şekilde iz bırakan örgüt mensuplarına daha yüksek not
verileceğinin söylendiğini, kendisinin de bu şekilde sınavı kazandığını beyan etmiştir.
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Bakanlığa Yerleştirilen Örgüt Mensuplarının Faaliyetleri
Sınav usulsüzlükleri ile Bakanlığa giren örgüt mensupları bu aşamadan sonra kendilerine örgüt içerisinde
abi olarak tabir edilen yöneticiler atanarak 3 ila 5 kişiden oluşan gruplar halinde örgütsel faaliyetlerine devam
etmişlerdir. Adli soruşturma kapsamında ifade veren H.K. isimli şahıs, Bakanlık sınavlarını kazandıktan sonra
sınavlara hazırlık evinde kendisinden sorumlu olan S. isimli şahsın kendisini aradığını, bu buluşmada bakanlıkta
bağlı olacakları sorumlu kişi ile tanıştırdığını, haftada bir gün örgütsel etkinlik için toplanmaları gerektiğini, bu
toplantılarda örgüt elebaşına ait yayınların takip edildiğini, kendisinden sorumlu kişiye himmet adı altında
örgüte mali destek sağladığını, ayrıca içinde bulunduğu gruptan sorumlu olan şahsın örgüt içi evlilik yapmaları
yönünde telkinde bulunduğu, örgüt faaliyetlerinin aksatılması veya ayrılma durumunda tehdit edildiğini beyan
etmiştir.
Bu kapsamda A.Y. isimli şahıs da ifadesinde, üniversite döneminde örgüt ile tanıştığını, sınavlara hazırlık
evinde yazılı ve sözlü sınav sorularının örgüt tarafından kendisine usulsüz olarak verildiğini ve bu sayede

Bakanlığa girdiğini, Bakanlıkta içinde bulunduğu bayan mensuplar grubuyla örgütsel etkinliklere devam ettiğini,
himmet adı altında kendisinden para alındığını, katalog evlilik yaptırılmak suretiyle örgütten kopmamasının
sağlanmak istendiğini beyan etmiştir.
K.A. isimli örgüt mensubunun ifadesinde, yurtdışı görevi esnasında FETÖ/PDY örgütüne müzahir
gazetenin mensubu vasıtasıyla örgütün Avrupa okullarının sorumlusu olan S. isimli şahıs ile görüştürüldüğünü,
Bylock programı tabletine yüklenerek buradan iletişim kuracaklarının söylendiğini beyan etmiştir. İfadesinin
devamında Bylocktan yapılan yazışmalarda iki ülke yönetimlerinin örgüte dair düşünceleri hakkında bilgi
vermesini istediklerini, kamu görevlileri tarafından yapılan görüşmeler, toplantılardaki konulara dair ilgili diğer
bilgileri Bylock üzerinden S. isimli örgüt mensubuna aktardığını beyan etmiştir.

Örgüt, Bakanlık yapılanmasında yer alan ve örgütün içyüzünü tanıdıktan sonra ayrılmak isteyen ve örgütün
faaliyetleri ile Bakanlık içindeki yapılanması hakkında beyanda bulunanlara, kendilerine ulaşamadıkları takdirde
ailelerine ulaşarak, adli soruşturmalar kapsamında vermiş oldukları beyanlarını değiştirmeleri yönünde tehdit
ederek örgütün çözülmesini engellemeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

Örgüt İçi Haberleşme Yöntemleri
Örgüt mensupları Bakanlık yapılanmasında iletişim yöntemi olarak Bylock ve ankesörlü hatlar
kullanılırken, mahrem imam olan şahsın örgüt mensupları ile operasyonel hat olarak tabir edilen genel olarak
başkası adına ya da örgüt kontrolündeki kurum ve kuruluşlara kayıtlı olan abone bilgilerinden gerçek
kullanıcısına kolaylıkla ulaşılamayan hatlardan haberleştiklerine ilişkin tespitler bulunmaktadır.

Bakanlık içerisinde yer alan örgüt mensuplarına verilen tabletlere Bylock programının yüklendiğine ilişkin
beyanlar ve yürütülen soruşturmalar sonucunda ulaşılan tespitler bulunmaktadır. Adli soruşturma kapsamında
bakanlık personeli şahsın Bylock programı içerikleri üzerinde yapılan analizler sonucunda “pazarlamacılar”
isimli Bylock temelli bir grup bulunduğuna ilişkin tespitler bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak H.A. isimli
şahıs ifadesinde, Bylock programının tabletine Kerim kod adlı E.Ş. tarafından yüklendiğini, Süleyman kod adlı

A.S.’nin kendilerinden sorumlu şahıs olduğunu ve bu şahıs tarafından Bylock programında yer alan
‘pazarlamacılar’ isimli gruba eklendiğini beyan etmiştir.
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Örgüt mensubu M.T. hakkındaki adli soruşturmada, adına kayıtlı GSM numarasının 8 ayrı ankesörlü
telefon numarası ile 20 irtibatının tespit edildiği, HTS kayıtları alınan ankesörlü hat numaraları ile irtibat
kurduğu zaman dilimi dikkate alınarak, bu saatten 10 dakika öncesi ve sonrasında yapılan ardışık aramalarda
aynı meslekte görev alan şahıs ile kayıtlarının bulunduğuna ilişkin tespit bulunmaktadır. Bu tespite ilişkin
olarak M.T. ifadesinde, örgütte kendilerinden sorumlu olan Kerim kod adlı yöneticinin kendisini ve kayıtlarda
yer alan arkadaşı R.’yi aradığını, bu görüşmelere göre hareket ettiklerini beyan etmiştir.

FETÖ/PDY ÖRGÜTÜNÜN MAHREM YAPILANMASI
Askeri Mahrem Yapılanmasına İlişkin Örnek Olay
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, Devlet kurumlarında yapılanırken stratejik kurumların ele geçirilmesine
öncelik vermiştir. Mahrem birimler olarak tabir edilen TSK, EGM, MİT, yargı teşkilatı, mülkiye, BTK (TİB),
ÖSYM, TÜBİTAK gibi kurumlar stratejik öneme haiz olmaları sebebiyle ayrı bir noktada konumlandırılmıştır.
TSK, EGM ve MİT’teki yapılanmalar örgütün silahlı ve istihbari kanadını oluşturması nedeniyle mahrem yerler
arasında ayrı bir öneme sahiptir.
FETÖ/PDY örgütünün mahrem birimlerdeki yapılanması sistematik ve hiyerarşik bir düzene bağlıdır.

Örgütün genel yapılanmasındaki gizlilik ve tedbir yöntemleri mahrem yapılanmasında daha sıkı bir şekilde
uygulanmaktadır. Mahrem yapılanma, örgütün sivil mahrem sorumluları ve kendilerine bağlı asker ya da
emniyet mensuplarının oluşturduğu gruplardan oluşan hücre tipi bir örgütlenmedir. Mahrem birimlerde faaliyet
gösteren tüm örgüt mensupları kod isim kullanarak, gerçek kimliklerini saklamaktadır. Mahrem hizmetlerde,
Fetullah Gülen veya örgütün üst yönetim katından gelen talimatlara, doğruluğunu veya akla uygunluğunu, dini,

hukuki, ahlakiliğini sorgulamadan yerine getirecek, mutlak itaat ve teslimiyet gösteren özel seçilmiş örgüt
mensupları kullanılmaktadır. Bu birimde istihdam edilecek örgüt mensuplarının bulunması, örgüte
kazandırılması ve yetiştirilmesi örgüt için hayati önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, terör örgütü ile irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılan öğretmen A.B.’nin adli
soruşturma kapsamında alınan ifadesinde,

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Hava Kuvvetleri mahrem

yapılanması içerisinde 2011-2015 yılları arasında Ankara bölgesinde astsubaylardan sorumlu müdür olarak
görev yaptığını, bu dönemde örgütün hava kuvvetleri yapılanmasında en üst yetkilinin Adil Öksüz olduğunu,
bu kişi kara kuvvetleri sorumlusu olunca yerine Kemal Batmaz’ın geçtiğini, örgüt içindeki görüşmelerin
operasyonel hat kullanılarak gerçekleştirildiğini, kendilerinden olmayanları rainbow vb. fişleme programlarını
kullanarak takip ettiklerini, örgüt içi evlilikle kişilerin ömür boyu kontrol ve baskı altında tutulmasının

amaçlandığı, mahrem yapı üyelerinin evliliklerinde eş adayı bayanların başı kapalıysa açtırıldığını beyan
etmiştir. İfadesinin devamında 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra tüm mahrem yapı üyelerinin bir gecede
telefon hatlarını kırarak imha ettiğini, örgütten olmayan askeri personele her an izlendiği mesajı verilerek
korkutulduğu, örgüt mensubu olmayanlar hakkında isimsiz ihbar mektuplarıyla iftiralar atılarak adlî ve idarî
işlem yapılmasının sağlandığı, örgüt tedbirlerinin her alanda olduğu, mahrem yapıda kâğıt üzerine not almanın

yasak olduğu, mahrem yapı üyelerine teslim edilen bilgisayarlarda kurulum programları değiştirilerek wifi ve
kameranın devre dışı bırakılması gibi otomatik ayarlamalar yapıldığı, bütün bilgisayarların en geç 45 günde bir
winhex adlı programla sürekli temizlendiği bilgisini vermiştir. Hava Kuvvetlerinde ilgilendiği örgüt elemanları
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ile büfe/ankesörlü telefon aracılığı ile görüştüğünü, telefonda şifre olarak “emlakçıdan arıyorum, baktığınız ev
müsaitmiş, hemen gelin evi görün” şeklinde konuştuğunu beyan etmiştir.
Örgütün mahrem birimlerinde görev yapacak kişiler, küçük yaşlarda örgüt adına devşirilmiş sadakatleri

yüksek, örgüt yapılanmasında her kademede sorumluluk alarak örgüt içinde ilerlemiş, örgüt ideolojisini azami
derecede benimseyen ve örgüt içinde gizlilik ve tedbir unsurlarını en iyi uygulayan kimseler arasından
seçilmekle birlikte mahrem yapıya kabulden önce yeniden örgüt içi mülakata tabi tutulmaktadırlar.
Örneğin, kamu görevinden çıkarılan K.Y.’nin ifadesinde, lise döneminde FETÖ ile temasının olduğu,
üniversitede ilk defa örgütün kozmik işleriyle ilgilenen birisiyle tanıştığını, Emre kod ismini kullanmaya
başladığını, üniversite son sınıftayken örgütün mahrem işleriyle uğraştığını, örgüt içindeki konumunun
öğretmenlik olduğunu, daha sonra tank, muhabere ve personel sınıf okullarındaki kişilerden sorumlu müdür
yardımcısı olarak görev yaptığını, yurtdışı görevdeyken teğmen rütbesinde olan ve master yapmaya gelen
askerlerle örgütsel görüşmeler yapmaya devam ettiğini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile iki defa görüştüğü
beyan etmiştir. İfadesinin devamında 2012 yılında örgüt içinde müdürlüğe geçtiğini, 2016 yılı ocak ayında
TSK'daki birimlerin içerisinde yer alan birçok temsilcinin değiştirildiğini, örgüt mensuplarıyla iletişimde tablet
üzerinden örgüt içi iletişimde kullanılan programları kullandığını, himmet olarak belirlenen parayı örgüte
verdiğini, darbe gecesi Adil kod adlı temsilcinin örgüt içi iletişimde kullanılan programla bir grup kurduğunu,
bu gruba kendisi gibi müdürleri eklediğini ve bu gruptan "darbe başlamıştır, öğrencileri cep telefonundan
arayın, direnenleri ezsinler" diye mesaj attığını beyan etmiştir.
Bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hava kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde bulunan Alp
kod isimli şahsın ifadesinde; örgüt dershanelerinde yapılan seviye tespit sınavlarında dereceye giren
öğrencilerin örgüte ait evlere yerleştirilerek askerî sınavlara hazırlandığı, hatta bu öğrencilerin ücreti örgüt
tarafından ödenerek örgüte müzahir olmayan dershanelere kayıt ettirildiği, diğer taraftan TSK’ya girecek

öğrencileri seçecek mülakat komisyon üyelerinin yine örgüt mensuplarından seçildiği ve isim listelerinin bu
komisyona verildiği, bu listelerde olmayanların elendiğini beyan etmiştir. İfadesinin devamında askeri okula
giren öğrencilerin o ildeki sorumlu mahrem şahsa devredildiği ve mezuniyete kadar onun ilgilendiği,
mezuniyet sonrası atanan askeri öğrencilerin görev yerlerine ulaşınca büfe veya ankesörlü telefondan arandığı,
örgüt evine gidildiği, kendi görev sınıfında üçer kişilik gruplara bölündüğü ve her grubun bir mahrem şahsa

teslim edildiği şeklindeki beyanları ile örgüte askeri öğrenci kazandırmada izlenen yol açıklanmıştır.

Askeri Mahrem Yapılanmadaki İletişim Yöntemine İlişkin Örnek Olay
FETÖ/PDY mahrem birimlerinde görev yapan örgüt mensuplarıyla iletişimde gizlilik ve tedbir
yöntemlerine azami ölçüde riayet edilmektedir. Örgütün mahrem yerlerdeki örgüt mensuplarıyla görüşmek için

belirlenen iletişim yöntemleri yüz-yüze, büfe veya ankesörlü telefonla arama, örgüt içi iletişimde kullanılmak
üzere üretilmiş mobil uygulamalar yükleme, operasyonel hat temin etme, mahrem hizmetlere özel mail
kullanımı vb. şeklindedir.
FETÖ/PDY terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki mahrem yapılanma kapsamında
örgütün 'askeri mahrem sivil imamı/mahrem yapı sorumlusu' olarak adlandırdığı sivil imamların mahrem
yapılanma içerisinde yer alan örgüt mensuplarıyla esas olarak yüz yüze görüşme yaptığı, istisnai durumlarda
telefonla görüşmeler yaparak örgüt toplantılarına katılım için buluşma tarih ve yerinin kararlaştırılmasının
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sağlanması ile örgütsel organik bağın sürdürülmesini amaçladıkları anlaşılmaktadır. Askeri mahrem yapıya
dâhil örgüt mensuplarıyla iletişimde gizliliği sağlamak amacıyla belirledikleri ankesörlü veya büfe-market tarzı
işyerlerindeki genel kullanıma açık sabit hatlardan arayarak ve kod isim kullanarak irtibat sağladıkları hususu,
örgüt askeri mahrem yapılanmasına dâhil bir kısım asker personel ile örgüt mahrem imamlarının etkin
pişmanlık kapsamındaki ifadeleri doğrultusunda yapılan asoruşturmalar ve HTS incelemeleri sonucunda tespit
edilmiştir.

Adli soruşturmalar kapsamında elde edilen bilgilere göre; askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu
düzeyde bulunan örgüt mensuplarının, kendilerine bağlı askerlerin telefon numaralarını rehberlerine farklı
isimler veya not kâğıtlarına GSM numaraları üzerinde belirli değişiklikler yaparak kaydettikleri, iletişim
kurmak istedikleri zamanlarda ise halka açık yerlerde farklı adreslerde bulunan sabit kontörlü veya ankesörlü
hatlar vasıtası ile genellikle mesai saatleri dışında ardışık veya tekil olarak değişik tarih ve saatlerde arayarak

birbirleri ile irtibat kurdukları anlaşılmaktadır. Mahrem yapı sorumlularının asker şahıslarla yaptıkları örgütsel
toplantıları genellikle kendilerine ait evlerinde gerçekleştiği ve bu görüşmede bir sonraki toplantının yeri ve
tarihinin kararlaştırıldığı, telefonla yapılan aramaların kısa olmasının nedeninin ise askeri personelin görüşmeye
gelip gelemeyeceğinin teyit edilmesi veya daha önceden kararlaştırılan yer/tarihin değişmesinden dolayı yapılan
aramalar olmasından kaynaklı olduğu görülmektedir. Askeri mahrem yapı içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet

yürüten örgüt mensuplarının başka şahıslar üzerine kayıtlı operasyonel hattın numarasını örgüt üyelerine
verdikleri, numarayı örgüt stratejisi içerisinde şifrelemek suretiyle kaydettikleri, acil konularda aynı şekilde
kontörlü/ankesörlü telefonlar üzerinden iletişime geçilmesi yönünde talimat verdikleri, mahrem yapı içerisinde
çok sayıda şifreleme tekniğinin kullanıldığı bilinmektedir.
Söz konusu askeri mahrem yapı iletişim yöntemine ilişkin olarak kamu görevinden çıkarılan S.Z.’nin
ifadesinde; büfe veya ankesörlü telefonlardan öğrencilerin (asker şahısların) arandığını, kendisinin de örgüt
içinde bölgeci olarak faaliyet gösterdiği dönemde askeri lise veya harp okulu öğrencileri ile büfe veya
ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurduğunu, ardışık periyodik aramalar kapsamında kişilerin rehberlerine
kaydettikleri numaraların önce üç haneli GSM operatör numarasını baz alarak son bazı rakamların arttırılması
veya telefon numarasının bazı rakamlarının arttırma ya da eksiltme yapılarak kaydedilmesi şeklinde
olabileceğini, bu işlemin telefon rehberine isimleri ve telefon numaralarını kaydeden örgüt mensubunun
inisiyatifinde olan ve kendisi tarafından anlaşılabilen bir yöntem olduğunu beyan etmiştir.
TSK’da görev yapan askeri şahısların etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde mahrem yapıdaki
iletişimin nasıl yapıldığına ilişkin beyanlar yer almıştır. TSK’da astsubay rütbesinde görev yapan ve kamu

görevinden çıkarılan M.A. ifadesinde, FETÖ/PDY örgütü ile ilk temasının ortaokulda olduğunu, örgütün
evlerinde lise sınavlarına hazırlandığını, lisedeyken örgüte müzahir dershanede eğitim aldığını, örgütün
yönlendirmesiyle askeri okula başladığını ve takip eden yıllarda görev yaptığı yerlerde örgütün mahrem hizmet
sorumluları ile görüşmeye ve toplantılarına katılmaya devam ettiğini,

görev yeri değiştikten sonra ise

kendisiyle R.B. isimli mahrem sorumlunun ankesörlü telefonlardan aramak suretiyle bağlantı kurduğunu, R.

isimli şahsın kendisine verdiği başkası adına kayıtlı hattı kullandığını, 2014 yılından sonra tekrar ankesörlü
hatlar vasıtasıyla örgütle iletişim kurduğunu, bu dönemlerde kod adı kullandığı ve himmet adı altında örgüte
yardımda bulunduğunu, 2015 yılından sonra bağlı olduğu Nesimi kod adlı şahısla örgütsel toplantılara darbe
girişimine kadar devam ettiğini beyan etmiştir.
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Emniyet Mahrem Yapılanmasına İlişkin Örnek Olay
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü emniyet mahrem yapılanması vasıtasıyla teşkilatın kadrolarına
mensuplarını yerleştirmeyi ve stratejik birimleri ele geçirmeyi hedeflemiştir. Diğer mahrem yapılarda olduğu
gibi burada da örgütsel hücre tipi yapılanma, mahrem sorumluların kod adı kullanması, polis okulları ve polis
akademisine girişlerin takibi gerçekleştirilmiştir. Kuruma giren örgüt mensuplarının davranış ve strateji

tarzlarının belirlenmesi, okuldan mezun olarak emniyet görevlisi sıfatıyla işe başladıktan sonra da takibine
devam edilmesi, bu doğrultuda toplantılar düzenlenerek örgüte mali kaynak sağlanması ve örgüt içerisinde yer
alan emniyet görevlilerinin örgüt talimatları doğrultusunda hareket etmelerine yönelik faaliyetler yapılmıştır.
Adli soruşturma kapsamında ele geçirilen emniyet teşkilatı personeline ilişkin FETÖ/PDY örgüt arşivini
oluşturan dijital materyalin içerisinde EGM mahrem yapılanmasına dair detay bilgilerin ve yönetici

konumundaki mahrem sorumluların bilgilerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Veri içerisinde ayrıca EGM mahrem
yapılanması kapsamında örgüt sorumlularınca kayıt altına alındığı tespit edilen; Emniyet personelinin kodlama
bilgileri (örgüt üyesi olup olmadığı, örgüte bağlılık derecesi, fikri ve sosyal yaşantısı gibi özellikleri ile örgütle
irtibatını gösteren bilgileri içeren çeşitli harf ve rakam gruplarının bulunduğu listeler) ile emniyet mensupları
hakkında çok sayıda not bulunduğu, örgüt içi talimat ve değerlendirilmelere yer verildiği görülmektedir.

Örgütün genel işleyişi, hiyerarşik yapılanması, stratejisi, mali kaynakları ve kullanım alanları hakkında çok
sayıda doküman bulunmuştur. Soruşturma aşamasında ifade verenlerin beyanları verinin içerdiği bilgilerin
doğruluğunu teyit etmiştir.
Bu kapsamda, “Garson” kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijital veride örgütün mahrem sorumlusu
olduğu anlaşılan ve Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmakta iken kamu görevinden çıkarılan
S.D.’nin örgüt arşiv bilgilerine göre; FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde, Salih kod adı ile
BB EGE-KB İZMİR-İL İZMİR 1-İLÇE MERKEZ bölgesinde “Öğretmen” olarak A vasfında tanımlandığı ve
“ÜN” (Akademi Mezunu Amir Sınıfı Personel) biriminde görevlendirildiği tespit edilmiştir. Kişinin adli
makamlara vermiş olduğu ifadesinde; emniyet mahrem yapılanması ile ilgili olarak örgüt içerisinde öğretmen
konumunda olduğunu, örgüt içinde “Müdür” görevinde olan Y. isimli şahsın evinde toplantı yaptıklarını,
müdür Y. nin toplantıda bulunan örgüt içinde öğretmen olan diğer şahısları ayrı ayrı çağırdığını, sıra kendisine
geldiğinde daha önce de gördüğü şifreli bilgisayar açık bir şekilde önünde durduğunu ve bu bilgisayara yine
şifreli flaş bellek takılı olduğunu, bu bilgisayardaki bir klasörün içerisinde 96’lı emniyet müdürleri listesi
olduğunu, kendisine sırasıyla ilgilenmiş olduğu örgüt mensubu emniyet müdürleri hakkında; haftalık
görüşmelere katılma durumları, himmet adı altında toplanan paraları verip vermedikleri şeklinde sorular
sorduğunu ve kendisinin her şahıs için ayrı ayrı cevap verdiğini belirtmiştir. Daha sonra adli soruşturma
dosyasında kendine ait bilgilerin de bu örgüt arşivine aynen kaydedildiğini gördüğünü ifade etmiştir.
Yukarıdaki örnek olayda da görüldüğü üzere, FETÖ/PDY örgütü emniyet teşkilatı mahrem
yapılanmasında örgüt mensubu teşkilat personeli (öğrenci), bu öğrenciden sorumlu sivil imam (öğretmen),

öğretmenden sorumlu mahrem yapılanma müdürü silsilesiyle temin edilen teşkilat personeline ilişkin bilgileri
sistematik ve düzenli bir arşiv haline getirmiştir.
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Emniyet teşkilatı mahrem yapılanması kapsamında, öğretmen iken kamu görevinden çıkarılan H.Ç.’ninadli

makamlara vermiş olduğu ifadesinde; üniversite yıllarında örgüte ait evlerde kaldığı, üniversiteyi bitirince
FETÖ/PDY’ye müzahir dershanede öğretmen olarak çalışmaya başladığı, kendisine Hakan kod ismi verilerek
mahrem imamlık görevi verildiği, FETÖ/PDY mensubu polis akademisi mezunu emniyet müdürlerine sohbet
toplantıları yapmaya başladığı, örgüte müzahir özel okulda öğretmen olarak çalıştığı dönemde örgütün emniyet
müdürlerinden sorumlu mahrem imamlığa devam ettiğini, örgüt emniyet imamı olan Bekir kod adlı H.G.

tarafından 2010 KPSS sınav sorularının sınav öncesinde kendisine verildiğini ve milli eğitimde öğretmen olarak
göreve başladığını beyan etmiştir. İfadesinin devamında, örgüt içinde Ömer kod adını kullandığını, 2012 yılında
D. İlinde bölgedeki il emniyet müdürleri ve emniyet mahrem imamlarının irtibat ve faaliyetlerinin organize
edilmesinde görev aldığını, 2014 yılında yine emniyet mahrem yapılanmasının Polis Akademisi mezunu örgüt
mensubu personelinin mahrem imamlığını yapan öğretmenlerin takibini yapmaya başladığını, Bylock

programını kullandığını beyan etmiştir.

Diğer Kamu Kurumlarındaki Mahrem Yapılanmaya İlişkin Örnekler
Türkiye’nin bilişim ve teknolojik altyapısını düzenleme, geliştirme ve yönetmekle görevli kurumları
arasında yer alan BTK (TİB) kurumuna yerleştirilen örgüt mensuplarının, örgütün yasa dışı amaçlarını

gerçekleştirebilmek için genel ve mahrem yapılanmadaki faaliyetlerine hem teknik konularda destek verdikleri,
hem de diğer mahrem birimlerde sivil imam olarak görev aldıkları görülmektedir. FETÖ/PDY terör örgütü yasa
dışı dinleme, kumpas davalarında sahte delil üretmek, bilgi, belge ve görüntü sağlamak, devletin gizli
arşivlerinde bulunması gereken bilgi ve belgeleri ele geçirme hedefini bu kurumdaki mensupları sayesinde icra
etmiştir.

Bu kapsamda, kamu görevinden çıkarılan S.Z.’nin adli makamlara vermiş olduğu ifadede; kendi mahrem
sorumlusu M.K.’dan aldığı talimat üzerine FETÖ örgütü faaliyetleri kapsamında diğer birimlerin
temsilcilerinden oluşan teknik toplantılara katıldığı, bu toplantılarda güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken
konuların görüşüldüğünü, örgüt içi iletişimde kullanılmak amacıyla yeni programların tanıtımının yapıldığını,
bu toplantılara emniyeti temsilen Akif kod isimli şahsın, karacıları temsilen Halit kod isimli şahsın, denizcileri

temsilen Kocaeli’nde mukim bir akademisyenin, jandarmayı temsilen Murat kod isimli bir kişinin katıldığını ve
toplantıda bir dönem TİB personeli olan Harun Biniş isimli sahsın da bulunduğunu beyan etmiştir.
Diğer bir örnek olayda, kamu görevinden çıkarılan A.O. ifadesinde; Telekomünikasyon Üst Kurulu
sınavına girdiğini, daha önce örgüt içinde Bölge Talebe Mesullüğü yapan şahsın tanıdığı ve o dönem kurumda

daire başkanı olan örgütle bağlantısını bildiği T.A.B.‘ye yönlendirdiğini ve bu sayede uzman yardımcısı olarak
göreve başladığını, kurumda birlikte aynı dönemde göreve başladığı kişilerle beraber örgüt evinde kaldığını,
toplantılar yapıldığını, maaşlarından himmet adı altında para alındığını, takip eden yıllarda da bu grupla
toplantılara devam ettiğini beyan etmiştir.
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KARAR ÖRNEKLERİ
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatı, iltisaki ve mensubiyeti nedeniyle kamu görevinden çıkarılan
kişilere ait başvurular hakkında Komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde diğer bilgi ve belgelere ilave
olarak, UYAP’tan temin edilen adli soruşturma/kovuşturma bilgileri kapsamında örgütün kamu kurumlarındaki
genel ve mahrem yapılanmasına ilişkin hususlar örnek ret kararlarıyla ortaya konulmaktadır.
1. Başbakanlıkta görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan başvurucu hakkında silahlı terör örgütüne üye

olma suçu kapsamında Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde 2019/212 esas sayılı kovuşturmanın bulunduğu, bahse
konu mahkeme dosyasında özetle; başvurucunun, başkası adına kayıtlı GSM hattı üzerinden Bylock programını
kullandığı ve ayrıca başkası adına kayıtlı hat ile örgütsel iletişim sağladığı tespit edilmiştir. Başvurucunun
ifadesinde; lise eğitimi sırasında örgüte müzahir yurda gitmesiyle örgütle temas kurduğunu, üniversitede okurken
örgüt evinde kaldığını, buradaki kişilerle örgüt toplantılarına katıldığını, 2005 yılından itibaren KPSS çalışma

evleri sorumlusu olduğunu, 2007-2008 yılları arasında sınav hazırlık evlerine KPSS sınavıyla alakalı brifing
vermeye başladığını beyan etmiştir. İfadesinin devamında, 2011 tarihinde örgüt içerisinde müdür yardımcısı
olarak vazifesine başladığını, beş evden sorumlu olduğunu, Rüstem kod adını kullandığını ve Aydın kod adlı
A.G. isimli şahsa bağlı olarak faaliyet yürüttüğünü, kendisine notebook ve mikro SD kart verildiğini, bu kartı
takarak bilgisayarı açıp takiplerini yaptıklarını, bilgileri flash bellek üzerinden diğer bir hafıza kartına aktararak

Aydın kod adlı kişiye verdiğini, ayrıca kendisine ikinci bir telefon ve hat verildiğini, örgütsel konu ve kişilerle
olan görüşmelerde bu telefonu kullandığını beyan etmiştir. Ayrıca, Aydın kod adlı şahıs tarafından sınav
sorularının getirildiğini ve öğrencilere bu soruları verdiklerini, 17/25 Aralık sonrası ikinci telefonları kullanmayı
bıraktıklarını, örgütsel iletişimi telefonuna yüklediği Cover me, Line programları vasıtasıyla gerçekleştirdiklerini,
Bylock programını telefonuna yüklediğini, bu tarihten sonra takip ve haberleşmelerini Bylock üzerinden

yaptıklarını beyan ettiği tespit edilmiştir.
2. Dışişleri Bakanlığında görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan başvurucu hakkında silahlı terör
örgütüne üye olma suçu kapsamında Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde 2020/53 esas sayılı kovuşturmanın
bulunduğu, söz konusu dava dosyasında özetle; başvurucunun FETÖ/PDY örgüt mensuplarınca gizliliğin temin
için üretilen ve kullanılan Bylock kullanıcısı olduğunun ve ‘pazarlamacılar’ isimli grupta yer aldığının tespit

edildiği, etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğu ifadede, FETÖ terör örgütü ile ilk tanışmasının lise yıllarına
dayandığını, örgüte ait yurtta kaldığını ve KPSS ile kurum sınavlarına bu yapıya ait hazırlık evlerinde
hazırlandığını, bakanlıkta göreve başladıktan sonra da örgütle irtibatını devam ettirdiğini beyan etmiştir.
İfadesinin devamında, yurt dışı görevi esnasında örgüte müzahir basın mensubunun kendisini tanıtarak
“görüşelim, teması kopartmayalım” dediğini, bu şahısla sohbetlere başladığını, bu şahsın kendisini örgütün

Avrupa’daki okullarından sorumlu yöneticisi olan S. ile tanıştırdığını, S. isimli şahsın yönlendirmesiyle Bylock
isimli programı tabletine yüklediğini, 17/25 Aralık olaylarından sonra iki ülke yönetiminin örgüt hakkındaki
düşünce ve bilgilerini Bylock üzerinden örgüt mensuplarına verdiğini beyan ettiği tespit edilmiştir.
3. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan başvurucu
hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde 2020/368 esas
sayılı kovuşturmanın bulunduğu, söz konusu dava dosyasında özetle, başvurucunun, FETÖ/PDY’nin örgütsel
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arama yöntemleriyle uyumlu olarak ankesörlü hatlardan asker kişileri aradığı, A.D.Ö.’nün ifadesinde beraber
kaldıkları örgüt evinde başvurucunun ev abiliği yaptığını beyan ettiği, M.K’ın ifadesinde başvurucuyu teşhis ettiği
ve askeri okul sınavlarına hazırlık döneminde kendisi ile ilgilenen örgütün mahrem sorumlusu olduğu şeklinde
beyanda bulunduğu tespit edilmiştir.

4. Milli Savunma Bakanlığında astsubay olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan başvurucu
hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesinde

2017/341

esas sayılı dosyasında özetle; başvurucunun 2012 yılında lise son sınıfa giderken S.Ö. isimli arkadaşının
yönlendirmesi ve askeri okul sınavlarında örgüt mensuplarının kendisine yardımcı olabilecekleri düşüncesiyle
FETÖ/PDY'ye ait evlere gidip gelmeye başladığını, Ahmet kod adlı şahsın kendisi ile ilgilendiğini, aynı yıl

astsubaylık sınavı için müracaatta bulunduğunu, mülakattan önce kendisini askerlik yönünden elverişli olup
olmadığının tespiti açısından bir hastaneye yönlendirdiğini, sınavları geçerek eğitime başladığını beyan etmiştir.
İfadesinin devamında, Ahmet kod adlı şahsın sabit numaralı hattan kendisini aradığını ve Balgat'ta bulunan bir
eve gelmesini söylediğini, bu eve gittiğinde S.Ö. ve F.S. isimli arkadaşlarının da orada bulunduğunu gördüğünü,
Ahmet kod adlı şahsın daha sonraki süreçte kendilerinden sorumlu asker abisi olan Resul kod adlı şahısla
tanıştırdığını, kendilerine hitaben "çok fazla sivrilmeyin, gerekirse namazı kılmayın, duvardan abdest alın, dini
konulara çok girmeyin" şeklinde sözler söylediğini, kendisine Cihan kod ismini bu şahsın verdiğini, toplantılar
yaptıklarını beyan ettiği tespit edilmiştir.
5. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan başvurucunun,
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nin; E:2018/270, K:2020/44 sayılı kararıyla cebir ve şiddet kullanarak

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası ile
cezalandırıldığı, söz konusu dava dosyasında özetle; başvurucunun FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma
yapılanmasında örgüt lideri Gülen’e doğrudan bağlı olarak konumlanan Jandarma Kuvvet imamına bağlı
Marmara Bölge Temsilcisi görevini yürüttüğü, örgütün mahrem yapılanmasındaki görevi kapsamında darbe
girişimine iştirak ettiği, örgüt içerisinde kod isimler kullandığı, Bylock programını kullandığı tespit edilmiştir.
6. Maliye Bakanlığında görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan başvurucunun, İstanbul 23.Ağır Ceza
Mahkemesi’nin 04.11.2019 tarihli; E:2017/161, K:2019/444 sayılı kararıyla anayasal düzeni ortadan kaldırmaya
teşebbüs etme suçundan hapis cezası ile cezalandırıldığı, anılan mahkemenin gerekçeli kararında özetle;
başvurucunun FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile organik bağ kurarak hiyerarşik yapı içinde yer aldığı ve Burak
kod ismini kullandığı, örgüt içerisinde "öğretmen" pozisyonunda görev yaparak mahrem sınıf kabul edilen asker
kişileri birebir takip edip ilgilendiği, evinde örgütsel toplantılar yaptığı, başvurucunun kendi kullanımında
olduğunu beyan ettiği ve K.Y. adına kayıtlı olan GSM hattından Bylock programını kullandığı, başvurucunun
eylemlerinin örgütsel hiyerarşi ve iş bölümü çerçevesinde kendisine tanımlanan görevleri yerine getirmek olduğu,
darbe teşebbüsü kapsamında İstanbul ilinde değişik adreslerde yapılan toplantılara katıldığı, 14-15 Temmuz 2016
günlerinde askeri personelle evinde toplantı yaptığı, darbe girişiminden haberdar olarak bu kapsamda yapılan
eylemlerde görev aldığı tespit edilmiştir.
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7. Milli Savunma Bakanlığında subay olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan başvurucu
hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava
dosyası içeriğinde özetle, başvurucunun FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatının lise döneminde başladığı, örgüte
bağlı evlerde kaldığı, örgüt mensupları tarafından askeri kurumlara girilmesi yönünde telkinde bulunulması

üzerine askeri okul sınavlarına girerek Kara Harp Okulunu kazandığı, askeri okul dönemi ve sonrasında örgüt
mensupları ile irtibatını devam ettirdiği, ankesörlü telefondan iletişim kurmak suretiyle periyodik olarak örgüt
toplantılarına katıldığı, izinde bulunduğu dönemde de örgüte müzahir evlere giderek örgüt toplantılarına iştirak
ettiği, teğmen olduktan sonra kendisi gibi örgütle irtibatlı askeri öğrencilerle birlikte örgütün talimatıyla ev
tuttuğu, her hafta periyodik olarak eve gelen örgüt mensubunun toplantı düzenlediği, örgüte mali yardımda

bulunduğu tespit edilmiştir.
8. Milli Savunma Bakanlığında subay olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan başvurucu
hakkında, silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava
dosyasında özetle; başvurucunun FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde kendisinden sorumlu kişilerce ortaokul
döneminde askeri okullara yönlendirildiği, sınavlarda başarılı olabilmesi için yardımcı oldukları, askeri lise,
harp okulu ve uçuş eğitimi dönemlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasındaki
“öğretmenleri" ile görüştüğü, örgüt içi haberleşmenin istihbari ve adli takibata uğramaması maksadıyla
ankesörlü telefonlar üzerinden yürütüldüğü, örgüt mensubu diğer askeri personel ile beraber ikamet ettiği evde
mahrem sorumlularıyla görüştüğü, örgüt içerisinde Tarık kod adını kullandığı, örgüte mali yardımda bulunduğu
tespit edilmiştir.
9. Maliye Bakanlığında görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan başvurucunun Ankara 15. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin 13.10.2020 tarihli; E:2019/380, K:2020/276 sayılı kararıyla silahlı terör örgütüne üye olma
suçundan hapis cezası ile cezalandırıldığı, söz konusu mahkeme kararında özetle; başvurucunun Bylock
programını kullandığı, Yahya kod ismiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına asker şahıslarla ilgilendiği,

Altındağ bölgesinde örgütün askeri mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu, örgüt faaliyetleri kapsamında
kendisine bağlı örgüt mensupları ile toplantılar yaptığı ve örgüt liderinden gelen talimatları aktardığı tespit
edilmiştir.
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ALTINCI BÖLÜM

ALTINCI BÖLÜM
ZİYARETLER VE MEDYA YANSIMALARI
YABANCI HEYETLER İLE TOPLANTI
 Avrupa Konseyi ve AİHM Heyeti - 8 Eylül 2017
 Avrupa Konseyi Heyeti- 3 Kasım 2017

 Avrupa Konseyi Heyeti- 15 Şubat 2018
 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger - 21 Mart 2018
 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu - 29 Mart 2018
 Avrupa Birliği Türk Delegasyonu Başkan Yardımcısı - 12 Eylül 2018
 Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu - 18 Eylül 2018
 Avrupa Konseyi ve AİHM Heyeti - 5 Ekim 2018
 Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri - 16 Ekim 2018
 Avrupa Konseyi İnsan Hakları Bakanı Dunja Mijatovic - 18 Ekim 2018
 BM Cenevre Ofisi, AİHM, Avrupa Konseyi Çalışma Ziyareti - 26-29 Kasım 2018, Strazburg
 BM ve AGİT Çalışma Ziyareti - 3-4 Temmuz 2019, Viyana
 AİHM ve Avrupa Konseyi Heyeti İle Görüşme - 9 Aralık 2019 İstanbul
 ABD ve Avrupa Ülkeleri Büyükelçi ve Temsilcilerinin Çalışma Ziyareti - 17 Temmuz 2019


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals



ABD Büyükelçilik Başkatibi, Siyasi Bölüm Şefi Amy Lillis



Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve Başkâtibi Paul Amman



Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe



Danimarka Büyükelçilik Müsteşarı Anders Peder Boetker Siegumfeldt



Fransa Büyükelçilik Başkâtibi Virginie Hervo



Hollanda Büyükelçilik Maslahatgüzarı Erik Weststrate
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İngiltere Büyükelçilik Müsteşarı Mel Lawrance



İspanya Büyükelçilik Müsteşarı Lucía García Rico



İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren



İsviçre Büyükelçilik Müsteşarı Tiziano Balmelli



İtalya Büyükelçilik Siyasi Bölüm Şefi Luca Carpintieri



Kuzey Makedonya Büyükelçilik Müsteşarı Daim İljazi



Moldova Büyükelçilik Konsolosu Sorin Pleșca



Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen



Romanya Büyükelçilik Müsteşarı Laura Dumbraveanu Onat



Ukrayna Büyükelçilik Müsteşarları Natalia Lopatina ve Olha Bokhonska



Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Kıvılcım Kılıç

 AİHM Başkanı Robert Spano ile Görüşme – 3 Eylül 2020

MEDYA TEMSİLCİLERİ İLE TOPLANTI
 Haber Ajansları ve Televizyonları Ankara Temsilcileri - 25 Aralık 2019


Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu



Demirören Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Tuba Atav



TRT Haber Koordinatörü Yahya Bostan



CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova



Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir



Ülke TV Ankara Temsilcisi Mehmet Acet



Akit TV Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı



A Haber Haber Müdürü Fatih Atik



Haber Global Haber Müdürü Ali Obuz



NTV İstihbarat Şefi Ahmet Ergen



TGRT Haber Müdürü Ahmet Sözcan
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ZİYARETLER

ZİYARETLER

Yirmiden fazla büyükelçilik temsilcisinin katıldığı çalışma ziyaretinde Komisyon çalışmaları
hakkında brifing verildi. 17 Temmuz 2019

Komisyon tarafından gerçekleştirilen toplantıda haber ajansları ve televizyonları Ankara
Temsilcilerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. 25 Aralık 2019
56

MEDYA YANSIMALARI

MEDYA YANSIMALARI

OHAL Komisyonu kararları

27.03.2020
OHAL Komisyonu, ihraç kararlarına ilişkin yapılan başvuruların 27 Mart itibariyle yüzde 83'ünü karara bağladı.
Komisyonda incelemesi devam eden 21 bin 200 dosya bulunuyor.

Olağanüstü hal işlemlerini inceleme komisyonu, 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren başlayan karar verme
sürecine, başvuruların yüzde 83'ünü karara bağladı.
OHAL Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, son istatistikler paylaşıldı.
Açıklamada bugüne kadar komisyona 126 bin 300 başvuru yapıldığı, bunların 105 bin 100'ünün karara
bağlandığı belirtildi. Bunlardan 11 bin 200'ü kabul edildi, 93 bin 900'ü içinse ret kararı verildi.
Kabul kararlarından 57'si kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazete gibi kuruluşların
açılmasına ilişkin olarak verildi.
27 aydır ihraç kararlarına ilişkin başvuruları değerlendiren OHAL Komisyonu 3 bin 500 dosya için de ön
inceleme kararı verdi.
Başvurucular komisyon kararlarını OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi üzerinden görebiliyor.
Komisyon kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde HSK tarafından belirlenen Ankara İdare
Mahkemelerinde iptal davası açılabiliyor.
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19 Haziran 2020

İhraç edilen akademisyenin oyunu deşifre edildi

FETÖ soruşturması kapsamında aranan Bank Asya’nın eski avukatı Karakuş, iki yıl sonra Ankara'da saklandığı
evde yakalandı. Karakuş'un ihraç edilen akademisyen eşinin ise FETÖ bağlantısını OHAL Komisyonu deşifre etti.

İki yıldır aranan Bank Asya avukatı Orhan Karakuş’un eşi S.K akademisyendi.
KHK ile ihraç edilen S.K, göreve iadesi için Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurdu.
Dilekçesinde FETÖ ile hiçbir iltisakının olmadığını savundu. Başvurusu FETÖ ile ilişkiyi ortaya koyan

deliller nedeniyle reddedildi.
OHAL Komisyonu'nun dikkatinden kaçmadı
O delillerden biri FETÖ liderinin talimatı sonrası Bank Asya’da açılan hesap ve yüksek miktarda para artışı.
Bu artış OHAL Komisyonu’nun dikkatinden kaçmadı.
S.K Bank Asya’nın avukatlığını yapan eşi Orhan Karakuş ile birlikte aynı gün aynı saatte bir dakika arayla Bank

Asya’ya yarım milyona yakın para yatırdı.
S.K FETÖ’ye destek amaçlı dolar cinsinden yatırdığı parayla katılım hesabı da açtı. Banka hesabındaki
hareketlilik 2014 ve 2015 yılları boyunca da artarak sürdü.
S.K’nın hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan halen
devam eden bir soruşturma bulunuyor.

Bank Asya'ya 2,5 milyon para yatırdığı belirlendi
Eşi Orhan Karakuş aynı zamanda FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici
olan “Kozanlı Ömer” kod adlı firari Osman Hilmi Özdil’in avukatıydı. Kısa sürede edindiği servetle dikkati
çekmişti.
FETÖ elebaşının talimatıyla 2014'te özel bir bankadaki 2,5 milyon lirasını bir kalemde Bank Asya'ya yatıran

Karakuş, eşinin ve ailesinin yatırdığı paralarla 4 milyonu aşan miktarı bankanın TMSF'ye geçmesiyle hepsini
çekti.
Hakkında yakalama kararı bulunan eski Bank Asya avukatı Karakuş, iki yıl sonra Ankara’da bir evde
yakalandı.
Evden 19 bin dolar 19 bin Euro 3 adet 100 gramlık külçe altın ve 25 adet 1 dolar çıktı.
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12 Temmuz 2020

OHAL Komisyonu, Adil Öksüz’e yakın kişilerin
mesleğe iade taleplerini reddetti

Yakınları ‘işe iade’ istemiş
15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’e yakın kişilerin Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri
İnceleme Komisyonu’na “işe iade” için başvurdukları ortaya çıktı.
Komisyon ise aralarında Öksüz’ün kardeşi ve yeğenlerinin de bulunduğu kişilerin başvurusunu “örgütle
bağlantılarını ortaya koyarak kabul etmediği” öğrenildi.
AA’nın haberine göre, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun
Hükmünde Kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik
personeli, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan komisyonun kararları arasında
“FETÖ’nün TSK imamı” firari Adil Öksüz’ün yakın çevresindekilerin mesleğe iade talepleri de yer aldı.
Komisyon, Öksüz’ün meslekten ihraç edilen akademisyen kardeşi Ahmet Öksüz, öğretmen bacanağı Ökkeş Tetik,
yeğenleri İsmail ve Sahure Öksüz ile imam Hacı Ahmet Öksüz, sınıf arkadaşı öğretim üyesi İsmail Acar, hocası olduğu
iddia edilen eski Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Davut Aydüz’ün kamu görevine geri dönebilmek
için yaptıkları başvuruları FETÖ ile irtibat ve iltisak gerekçesiyle reddetti.
YEĞENİ DE ‘MAHREM İMAM’
Komisyon, Ahmet Öksüz’ün, Bank Asya’ya 400 bin liranın üzerinde para yatırdığını tespit etti. Çocuklarını FETÖ
okullarında okutan ve örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Öksüz’ün geçmişte FETÖ’ye ait
kolej ve üniversitelerde çalıştığı tespit edildi.
Adil Öksüz’ün, Muğla’da öğretmenlik yaparken FETÖ ile irtibatı nedeniyle meslekten çıkarılan ve örgütün askeri
mahrem imamı olduğu belirlenen yeğeni İsmail Öksüz’ün ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya’ya para yatırdığı,
kamu görevinden ihraç edildikten sonra da itiraz dilekçelerini hazırlamak için örgüt mensuplarıyla bir araya geldiği
belirlendi.
Ökkeş Tetik’in ise Bank Asya’ya para yatırdığı, kapatılan Aktif Eğitimler Sendikası üyesi olduğu ve örgüte ait
okullarda çalıştığı tespit edildi. Komisyon, Sahure Öksüz’ün 2010’daki KPSS sorularını önceden alarak sınavda yüksek
başarı elde ettiğini ortaya koydu. Öksüz’ün hocası Davut Aydüz’ün ise Bank Asya’ya para yatırdığı, kapatılan Cihan
Medya Dağıtım Şirketi’ne bin 800 lira mali destek sağladığı tespit edildi.

OHAL Komisyonu dur dedi!
Bank Asya’ya destek için para yatıran, Fetullah Gülen’in hediye ettiği imzalı saati kullandığı tespit edilen İ.P.
hakkında yerel mahkeme takipsizlik kararı verdi. Müezzinlik görevine dönmek için OHAL Komisyonu’na
başvuran İ.P.’ye ret kararı çıktı. Komisyon, imzalı saatinin örgüt ile irtibatını ortaya koyduğunu belirtti.
15 Temmuz sonrası müezzinlik yaparken ihraç edilen İ.P.’nin, idari soruşturmayla, FETÖ toplantılarını
organize ettiği, Bank Asya’ya destek mahiyetinde para yatırdığı ve elebaşı Fetullah Gülen’in hediye ettiği imzalı
saati kullandığı tespit edildi. Savcılık, İ.P. hakkındaki FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verdi. Ancak
OHAL Komisyonu, tüm bu tespitlerin, İ.P.’nin FETÖ ile irtibatını ortaya koyduğunu değerlendirerek, kamu
görevine iadesine ilişkin başvurusunu reddetti.
TOPLANTILARIN ORGANİZATÖRÜ
OHAL Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığından başvurucu hakkındaki idari soruşturma dosyasını istedi.
Ayrıca Komisyon, İ.P.’nin elebaşı Fetullan Gülen’in talimat verdiği tarihlerde Bank Asya’ya para yatırıp
yatırmadığının, örgüte ait kurumlarla herhangi bir irtibatının olup olmadığının araştırılması için de ilgili
kurumlara yazı yazdı. Diyanetin idari soruşturmasında, İ.P.’nin, FETÖ’nün toplantılarına katıldığı ve bu
toplantıları da organize ettiği belirtildi.
ELEBAŞIDAN İMZALI SAAT
İ.P.’nin, örgütü ve örgüt elebaşını savunan, öven konuşmalar yaptığı, örgüte mali destek sağlamak amacıyla
para topladığı da ifade edildi. Yine soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, İ.P., elebaşı Fetullah Gülen’in
imzalayarak kendisine hediye ettiği saati kolunda taşıdı. Bu süreçte, İ.P.’nin ihraç edildiği tarihte görev yaptığı il
başsavcılığınca FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma da başlatıldı. Ancak savcılık, İ.P. hakkında
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Böylece başvurucu İ.P. hakkındaki soruşturma kapanmış oldu.
KOMİSYONDAN RET
Adli soruşturmadan bağımsız olarak, kararlarında başvurucuların örgütle iltisak ve irtibatının olup olmadığı
değerlendiren OHAL Komisyonu, yaptığı inceleme neticesinde İ.P.’nin başvurusunu reddetti.
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16 Temmuz 2020

FETÖ'nün OHAL Komisyonu taktiği: Darbeye katılan eski
generaller de başvurdu
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen FETÖ mensupları, OHAL
Komisyonu'na başvurdu. Darbeye fiili olarak katılan eski generaller ve FETÖ'nün üst düzey
yapılanmasında görev alanların başvuruları reddedildi.

300’den fazla üst düzey rütbeli asker başvurdu
Komisyon'a darbe teşebbüsünde bulunan ve yargılanan 300’den fazla üst düzey rütbeli asker başvurdu.
Birçoğunun darbe girişimine fiili olarak katıldıkları tespit edildi, ceza aldılar.
Eski Tuğgeneral Yunus Kotaman'ın adı listede Bingöl Sıkıyönetim Komutanı olarak geçiyordu. Eski
Tuğgeneral Savaş Beyribey Diyarbakır'a, eski tuğgeneral Ali Avcı Kars'a, eski Tuğgeneral İsmail Güneşer ise
Bolu'ya sözde sıkıyönetim Komutanı olarak atanmıştı. Eski Tuğgeneral Salih Kırhan birliğine o gece “Gelen
emirleri uygulayacağız” dedi; adı listede Mardin Sıkıyönetim Komutanı olarak geçiyordu.
Neden Komisyon'a başvuruyorlar?
OHAL Komisyonu'nun verdiği 96 bin red kararının neredeyse yarısı FETÖ ile irtibatı tespit edilen ve
mahkumiyet cezası verilen güvenlik personeli. Peki neden Komisyon'a başvuruyorlar?
Çünkü, OHAL Komisyonu “Etkili iç hukuk yolu” olarak kabul ediliyor.
Davaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması için iç hukuk yollarını tüketilmek zorunda.
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15 Temmuz 2020

Darbenin beyin takımına OHAL Komisyonu'ndan ret

Sokaklarda terör estiren darbecileri organize edenler... Genelkurmay Başkanı'nı derdest eden Albay… İhanet çemberindeki özel kalem
müdürleri… Darbe direktifinin imzacısı… Ve daha niceleri… Yurtta Sulh Konseyi üyeleri olarak cezalandırıldılar… Tüm eylemlerine
rağmen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurup göreve iade istediler… Ancak ret cevabi aldılar… Fevzi Çakır’ın özel
haberi…
Türkiye’nin en uzun gecelerinden 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti… O hain gecede rol alan FETÖ’cü
askerler yargı önünde hesap veriyor. Ancak bunun bir de idari işlem süreci var… Darbe girişimi ve sonrasında yapılan idari soruşturmalar
neticesinde 20 bin dolayında isim, FETÖ iltisakı nedeniyle TSK’dan ihraç edildi.
Bu isimler de tüm diğer ihraç edilen memurlar gibi OHAL Komisyonu’na başvurdular... Darbe girişiminin en kritik isimleri bile göreve iade
talebiyle Ohal Komisyonu’na başvurdu… Peki o isimler kimler ve OHAL Komisyonu’ndan hangi yanıtı aldılar…

DARBE DİREKTİFİNDE İMZASI VARDI

Eski Kurmay Albay Cemil Turhan… Genelkurmay Personel Başkanlığı General Amiral Şube Müdürüydü… Darbe direktifinin altında
imzasi vardı… 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı… OHAL Komisyonu’ndan ret yanıtı aldı..

“ÜRKÜTÜCÜ YÜZ İFADELİ” DARBECİ

Eski Kurmay Albay Fırat Alakuş… Özel Kuvvetler'de görevliydi… O gece Genelkurmay karargahını basan Özel Kuvvetler personelinin
başındaydı… Derdest ettiği dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın “ürkütücü yüz ifadeli” olarak tanımladığı kişiydi… 141 kez
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı… OHAL Komisyonu’ndan ret yanıtı aldı.

ŞIRNAK’TAN ANKARA’YA KOMANDO SEVK ETMEK İSTEDİ

Eski Tuğgeneral Osman Ali Gürcan… Şırnak'taki komando taburlarına, darbe girişimine destek için Ankara'ya intikal emri verdi. Darbe
hazırlık toplantılarına katıldı. Darbecilerin atama listesinde Emniyet Genel Müdürü olarak bulunuyordu. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına çarptırıldı. O da OHAL Komisyonu’ndan ret yanıtı aldı.

İSTANBUL’U ORGANİZE ETTİ

Eski Kurmay Albay Muzaffer Düzenli… Darbenin İstanbul ayağını organize etti. “Yurtta sulh biziz” adlı whatsapp grubundan İstanbul’daki
darbecilere talimatlar verdi… İki ayrı davada; 149 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. OHAL Komisyonu, başvurusunu
reddetti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİ

O dönem Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Akar’ın özel kalel müdürleri eski kurmay albaylar Ramazan Gözel, Osman
Kılıç, Başdanışmanı Orhan Yıkılkan’ın ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olan Muhsin Kutsi Barış’ın
başvuruları da OHAL Komisyonu’nca reddedildi

HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILMASI TALİMATI VERDİ

Eski Yarbay Ertuğrul Terzi… O gece Ankara’da terör estiren tankları yönetti. Darbe hazırlık toplantılarına katıldı. Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi etrafında toplanan halkın üzerine ateş açılması talimatı verdi. 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Onun da
başvurusu reddedildi.

AKAR’I AKINCI ÜSSÜ’NE GÖTÜREN PİLOT

Darbe gecesi derdest edilen Akar ve diğer komutanları Akıncı Üssü’ne götüren helikopterin pilotlarından Yarbay Halil Gül, Ankara’da terör
estiren helikopterleri orgazine eden isimlerden Albay Mehmet Şahin’in başvuruları da OHAL Komisyonu’nca reddedildi…

JANDARMA AYAĞINI ORGANİZE ETTİ

Albay Murat Koçyiğit… Darbenin jandarma ayağını organize eden isimlerdendi. Adil Öksüz başkanlığındaki darbe hazırlık toplantılarına
katıldı. Darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da sivillere ateş etti. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O da OHAL
Komisyonu’ndan ret yanıtı aldı.

KARA KUVVETLERİ TEMSİLCİSİ

Albay Bilal Akyüz… Darbe hazırlık toplantılarına katıldı. Kara Kuvvetleri temsilcisi olarak o gece darbecilerin karargahı Akıncı
Üssü’ndeydi… 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı… O da ret yanıtı aldı…

FİRARİ DARBECİYE DE RET

15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısız olmasının ardından firar eden eski Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü olan
Turgay Sökmen’inde OHAL Komisyonu’na başvuru yaptığı ortaya çıktı.
Komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Sökmen’in 2014 yılından itibaren FETÖ/PDY terör örgütü haberleşme
ağı olan Bylock kullanıcısı olduğu, darbe girişimine fiilen iştirak ettiği, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘Silahlı terör
örgütü yönetmek’ suçlarından müebbet cezası aldığı belirtilerek başvurusu reddedildi.
Komisyon kararında sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi olan Sökmen’in 15 Temmuz öncesinde örgüt mensuplarıyla bir araya gelerek darbe
eylemlerini hazırlamak üzere organize edilen toplantılara katıldığı, darbe girişiminde Ankara’da bombalanacak yerlerin planlanmasında da
yer aldığı ifade edildi.
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OHAL Komisyonu suç dosyaları kabarık 3 mahrem imamın başvurularını reddetti

Komisyon, FETÖ'nün darbe girişiminden önce kendilerine bağlı askerlerle görüşen ve toplantılar
düzenleyen, örgütten ayrılanları tekrar kazanmak için çalışmalar yürüten üç mahrem imamın göreve
iade talebiyle yaptıkları başvuruları reddetti.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe
girişiminden önce kendilerine bağlı askerlerle görüşen ve toplantılar düzenleyen, örgütten ayrılanları tekrar
kazanmak için çalışmalar yürüten üç mahrem imamın göreve iade talebiyle yaptıkları başvuruları reddetti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından vergi dairesi müdür
yardımcısı Y.B, gelir uzmanı S.M. ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan memur A.K, OHAL
kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK), terör örgütleriyle irtibat ve iltisak gerekçesiyle
meslekten ihraç edildi.
Y.B, S.M ve A.K, mesleğe iade istemiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu.
Komisyon, FETÖ'nün mahrem imamlarından oldukları belirlenen, yargılandıkları davalarda hapis cezasına
çarptırılan Y.B, S.M. ve AK'nin başvurularını, "silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisak" gerekçesiyle reddetti.
Mahrem imamların örgütsel faaliyetleri
Komisyonun yaptığı incelemelerde elde edilen bilgiler ve soruşturma ile dava sürecindeki delillere göre, eski
vergi dairesi müdür yardımcısı Y.B, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandı.
Örgüte ait kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Y.B, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen
Cihan Medya Dağıtım A.Ş'ye çeşitli tarihlerde ödemeler yaptı.
FETÖ'yle bağlantılı olduğu için kapatılan "Kimse Yok Mu Derneği"ne de bağışta bulunan Y.B, yargılandığı
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten hapis cezasına çarptırıldı.
"Burak" kod adını kullanan Y.B, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldı, FETÖ üyesi Sualtı Taarruz (SAT) ile
Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki askerlerin mahrem imamı olarak görev yaptı.
Y.B, darbe girişiminden bir gün önce ve 15 Temmuz 2016'da kendisine bağlı askerlerle toplantılar gerçekleştirdi.
Askerleri şifreli görüştürdü
FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski gelir uzmanı S.M. ise örgüt içinde "Serhat" kod adını
kullandı, SAT komandolarının mahrem imamlığını yaptı.
S.M, kendisine bağlı SAT komandosu E.Ö'yle yaptığı 12 Temmuz 2016'daki görüşmede, yanına gelerek
"Kemal'i tanıyor musun?" diyecek olan kişinin her dediğini yapmasını, ona yardımcı olmasını istedi. E.Ö, şifre
olarak kullanılan "Kemal'i tanıyor musun?" ifadesini kullanan başka bir SAT komandosuyla 13 Temmuz 2016'da
irtibata geçti. E.Ö, S.M'nin gönderdiği kişiyle birliğindeki nöbet değişikliğiyle ilgili görüşme yaptı. S.M'nin,
örgütün tepe yöneticileriyle bağlantıları da tespit edildi.
Eski memur, örgütten ayrılanları kazanmak için çalışmış
Eski memur mahrem imam A.K. de kapatılan Bank Asya'da hesap açtı, çeşitli tarihlerde bu hesaba para
yatırdı. FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan A.K, örgüt içinde "Abdullah" kod adını kullandı, FETÖ'nün "Deniz
Kuvvetleri Ümit Yapılanması"nda yer aldı. A.K, örgütten ayrılanları tekrar kazanmak için çalışma yürüttü.
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17 Aralık 2020

FETÖ’nün kumpasçı müdürlerine OHAL Komisyonu'ndan ret
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpaslarında yer alan ve
meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Ali Fuat Yılmazer ile Yurt
Atayün'ün başvurularını reddetti.

17/25 Aralık yargı ve polis darbesinin, usulsüz dinlemelerin, kumpasların kurulduğu dönemin FETÖ'cü emniyet
amirleri, daire başkanları... Kritik görevlerini FETÖ amaçları uğruna kullandıkları tespit edildi. Şimdi çoğu
cezaevinde. OHAL İnceleme Komisyonu'na göreve iade edilmek için başvuru yaptılar. Ancak tamamı reddedildi.

A5 kategorisinde ByLock kulanıcılarıydı
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 17/25 Aralık polis ve yargı darbesinin FETÖ'cü emniyet
mensuplarının başvuru dosyalarını karara bağladı. O isimlerin tamamı ByLock kullanıcısıydı. Örgüte teslimiyeti,
bağlılığı en üst düzeyde anlamına gelen A5 kategorisinde kodlanmışlardı. FETÖ ile irtibatları, haklarında yürütülen
onlarca soruşturma ve kovuşturma ile ortaya çıkarıldı. Davalarda verilen cezalarla kesinleşti. Komisyona yaptıkları
başvurular reddedildi.
Yurt Atayün: Kumpasların Terörle Mücadele Şube Müdürü
Onlardan biri eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün’dü… Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy, Askeri
Casusluk, Amirallere Suikast, MİT kumpasları sırasında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü’ydü…
FETÖ’cü Atayün “Silahlı Terör örgütüne üye olma”, “resmi belgede sahtecilik”, “casusluk” suçlarından 2014'ten bu
yana tutuklu… FETÖ yöneticilerinden Ali Çelik ve İlhan İşbilen ile irtibat halindeydi. Selam Tevhid Kumpası
davasının sanığıydı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı.
Ali Fuat Yılmazer: Usulsüz dinlemelerin amiri
Komisyondan ret cevabı alan isimlerden biri de Ali Fuat Yılmazer... Dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü’ydü.
FETÖ’nün talimatı üzerine kumpas soruşturmalarını yönlendirdi. Terör örgütü yöneticilerinden Önder Aytaç ve İlhan
İşbilen ile irtibat halindeydi. Yılmazer, binlerce kişinin uydurma soruşturmalarla dinlendiği "Usulsüz Dinleme"
davasında 7 buçuk yıl hapse mahkum oldu. Gazeteci Hrant Dink cinayetinde "Tasarlayarak adam öldürmek"
suçuna iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanıyor. FETÖ elebaşının Bank Asya'ya destek
amaçlı para yatırılması talimatı verdiği dönemde aktif hesabına yüklü miktarda para yatırdığı ortaya çıktı. FETÖ ile
irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Günün Mağdurları Derneğinin kurucusu.
Yakub Saygılı: Evrak ve dijital verileri usulsüz imha etti
Reddedilen FETÖ’cülerden bir diğeri Yakub Saygılı... İstanbul Eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü… Usulsüz
dinlemelerin başındaki isimlerden biriydi… Önemli evrak ve dijital verileri usulsüz imha etti. Emniyet
yapılanmasındaki bir gizli tanığın ifadesine göre FETÖ 160 bin dolar vekalet ücreti ile kendisine avukat tuttu. “Cebir
ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Eski
istihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan’da komisyona başvurmuştu. Demirhan, “silahlı terör örgütüne üye olma”,
“resmi belgede sahtecilik”, “haberleşmenin gizliliği ihlal”, suçlarından hapis cezası aldı. Emekli komutanlar Çetin
Doğan, İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı gibi isimler onun döneminde Emniyet’te
ifade verdi.
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OHAL Komisyonu 112 binden fazla başvuruyu sonuçlandırdı
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilenler,
kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310'unu karara bağladı.

(OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen
öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere
kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 126 bin 630 müracaat gerçekleştirildi.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den
itibaren karar vermeye başladı. Komisyon, bugüne kadar 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı.
Başvuruların yüzde 89'u sonuçlandırılmış oldu
Başvuruların 99 bin 140'ını reddeden ve 13 bin 170'ini ise kabul eden Komisyonda, 14 bin 320 müracaatın incelemesi
sürüyor. Böylece Komisyon, karar vermeye başladığı tarihten itibaren geçen 3 yıllık sürede başvuruların yüzde 89'unu
sonuçlandırmış oldu.
Öte yandan, Komisyonun, inceleme ve değerlendirmesi aşamasında 20'den fazla kurum ve kuruluştan gelen yaklaşık
500 bin evrakın tasnifi de yapıldı.
Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da
değerlendiren Komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61
kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.
Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin
atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlarca yapılıyor. Ayrıca bu kişiler, geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını
da geri alabiliyor.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve
Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.
Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden
müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.
Gerekçeli karar veriyor
Etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Komisyonu, kapsamlı incelemeler sonucunda başvurularla ilgili
gerekçeli karar veriyor.
Komisyon tarafından her bir dosya ayrı ele alınıyor. Şahsilik ilkesi gereğince başvurucunun eşi veya aile bireyleri
hakkında terör örgütü üyeliği, irtibatı, iltisakı bilgisi olup olmadığından bağımsız yapılan inceleme neticesinde
başvurucunun kendisinde herhangi bağlantı tespit edilmediğinde dosya hakkında kabul kararı veriliyor. Meslekten ihraç
edilen eşlerden biri hakkında ret kararı verilip diğer eşin de mesleğe iade edildiği başvuru sayısı ise 1120 oldu.
Değerlendirmeye aldığı her bir dosyada öncelikle kişinin başvuru dilekçesindeki beyanlarından yola çıkarak, kurum
ihraç sebepleri ile tespit edilen verileri ele alan Komisyon, incelemelerini terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca
devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet,
aidiyet, iltisak veya bunlarla irtibat yönünden yapıyor.
Başvuru dosyalarının büyük çoğunluğunu neticelendiren Komisyon, Cumhurbaşkanı kararıyla devam eden görev süresi
içerisinde incelemesi süren dosyaları karara bağlamayı hedefliyor.
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OHAL Komisyonu 3 yılda 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve
kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310'unu karara bağladı.
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar
meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310'unu
sonuçlandırdı.
Komisyondan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan
emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL
İşlemleri İnceleme Komisyonuna 126 bin 630 müracaat gerçekleştirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık
2017'den itibaren karar vermeye başladı.
Komisyon, bugüne kadar 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı.
Başvuruların 99 bin 140'ını reddeden ve 13 bin 170'ini ise kabul eden Komisyonda, 14 bin 320 müracaatın
incelemesi sürüyor. Böylece Komisyon, karar vermeye başladığı tarihten itibaren geçen 3 yıllık sürede
başvuruların yüzde 89'unu sonuçlandırmış oldu.
Öte yandan, Komisyonun, inceleme ve değerlendirmesi aşamasında 20'den fazla kurum ve kuruluştan gelen
yaklaşık 500 bin evrakın tasnifi de yapıldı.
Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin
başvuruları da değerlendiren Komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının
da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.
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YEDİNCİ BÖLÜM

YEDİNCİ BÖLÜM
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
Kanun Numarası
: 7075
Kabul Tarihi
: 1/2/2018
Yayımlandığı Resmî Gazete
: Tarih : 8/3/2018
(Mükerrer)Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5

Sayı : 30354
Cilt : 59

Komisyonun Oluşumu
MADDE 1- (1) Anayasanın 120 nci maddesi kapsamında ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye
Büyük Millet Meclisi Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis
edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları
değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur.
(2) Komisyon, yedi üyeden oluşur. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Cumhurbaşkanı tarafından, bir üye
Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından Adalet
Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye
Yargıtay'da ve Danıştay'da görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından
belirlenir. Komisyon, kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçer. (1)
(3) Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.
Komisyonun görevleri
MADDE 2- (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen
aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları,
vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları,
yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.
ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.

(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin
hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de
Komisyonun görev alanındadır.
(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde
kararnamelerde yer alan (İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 tarihli ve E.:2018/74; K.:2019/92
sayılı kararı ile) (…) kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.
––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı”
şeklinde değiştirilmiştir.
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Komisyonun görev süresi
MADDE 3- (1) Komisyon, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapar.
Cumhurbaşkanı, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilir. (1)
(2) Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev yapar. Sürenin uzatılmasına karar
verilmesi halinde 1 inci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre yeni üyeler belirlenir. Daha önce görev yapan
üyeler de yeniden görev alabilir.
Üyelerin güvenceleri ve hakları (2)
MADDE 4- (1) Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak üyenin;
a) Komisyon tarafından kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde toplam beş Komisyon
toplantısına katılmaması,
b) Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi,
c) Görevi ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi,
ç) Geçici iş göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302 nci, 309 uncu, 310 uncu, 311 inci, 312 nci, 313
üncü, 314 üncü ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma
başlatılması,
e) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle
hakkında Cumhurbaşkanlığınca idari soruşturma başlatılması veya soruşturma izni verilmesi,
hallerinin tespit edilmesi üzerine Komisyon tarafından üyeliğine son verilir. Ölüm, istifa veya herhangi bir diğer
nedenle boşalan üyelikler için en geç iki ay içinde 1 inci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre yeni üyeler
belirlenir.
(2) Komisyon üyeleri hakkında birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen suçlardan soruşturma açılması
Cumhurbaşkanının iznine tabidir.
(3) Üyeler, Komisyondaki görevleri süresince kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Üyeler, mali ve sosyal
haklarını kurumlarından almaya devam ederler. Üyelerin görevli oldukları süreler yükselme ve emekliliklerinde
de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Hâkim ve savcılar
dahil üyelerin görevli oldukları süreler, kendi kurumlarında veya mesleklerinde fiilen geçirilmiş sayılır. Üyelere,
kurumlarınca mali haklar kapsamında bir ayda yapılan toplam ödeme tutarı ile (142.000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, damga vergisi hariç herhangi bir vergi
ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve görev yaptıkları süreyle orantılı olmak üzere Cumhurbaşkanlığınca ayrıca her
ay ilave ücret olarak ödenir.
––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde
değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Başbakanlıkça”
ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi, “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve üçüncü
fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
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(4) Komisyon üyelerinin üyelik görevleri kapsamındaki karar, görev ve fiillerine ilişkin hukuki, idari, mali ve
cezai sorumlulukları hakkında 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken
Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesi uygulanır.
Bilgi ve belge talep etme yetkisi

MADDE 5- (1) Komisyon, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilir.
(2) Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu
kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve
belgeyi gecikmeksizin Komisyona göndermek veya yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorundadır.
Gizlilik
MADDE 6- (1) Üyeler ve Komisyon çalışmalarında görevlendirilenler, görevlerini yerine getirmeleri sırasında
edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve
bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya
üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
Başvurularda usul ve süre
MADDE 7- (1) Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılır. Kamu görevinden, meslekten veya görev
yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilir. Başvuru
tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Valilikler ve ilgili
kurumlar kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin Komisyona iletir. Mükerrer başvurular işleme alınmaz.

(2) Bu Kanun kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
(3) Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle
ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun
hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde
yapılmayan başvurular işleme alınmaz.
Ön inceleme
MADDE 8- (1) Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi
tutulur. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin
bulunmadığı, bu Kanun kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular
reddedilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Komisyon tarafından belirlenir.
İnceleme ve karar
MADDE 9- (1) Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar. Komisyon, inceleme sonucunda başvurunun
reddine veya kabulüne karar verebilir.

Kararların uygulanması
MADDE 10- (1) (Değişik: 25/7/2018-7145/22 md.) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan
teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro veya
pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim
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elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar
verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. (İptal üçüncü cümle: Anayasa Mahkemesi’nin
24/12/2019 tarihli ve E.: 2018/159, K.: 2019/93 sayılı Kararı ile.) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan
yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu
görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine
önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır. Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini
takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve
pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere
bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş
sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları hâlinde başka bir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün
içerisinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları düşer. Kamu kurum ve
kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün
içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun
hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte
ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden
aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu
kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
(2) Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname
hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun
hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler
ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
yerine getirilir.
(3) Komisyonun karara bağladığı dosyaya ilişkin olarak Komisyonda bulunan tüm evrak, birinci fıkra
kapsamına giren dosyalarda ilgilinin son görev yaptığı kurum veya kuruluşa, ikinci fıkra kapsamına giren
dosyalarda ilgili kurum veya kuruluşa, diğer dosyalarda ise ek 1 inci maddeye göre husumetin yöneltileceği
kurum veya kuruluşa devredilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeli ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer
memurlarına ilişkin kararların uygulanması
MADDE 10/A- (Ek: 25/7/2018-7145/23 md.)
(1) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay,
astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar ve
Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarından; haklarında mahkemeler tarafından göreve iade
mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü
kararı verilenlerden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı ile uygun görülmeyenler
ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma
merkezlerinde bu madde esaslarına göre istihdam edilir.
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(2) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile emniyet hizmetleri sınıfında
bulunan her sınıftaki emniyet müdürlerinin atamaları araştırma merkezlerindeki araştırmacı unvanlı kadrolara,
diğerlerinin atamaları ise Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine ilgisine göre İçişleri Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilen araştırma merkezlerindeki diğer
kadrolara, kararların bildirimini takip eden otuz gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılır. Bunlara ilişkin
kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca atama onayının alındığı tarih itibarıyla
ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadrolar herhangi bir sebeple boşalmaları hâlinde iptal edilmiş
sayılır.
(3) Atama emri, ilgili bakanlık tarafından 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ
tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların atanma hakkı düşer. İlgili bakanlık atama ve
göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet
Personel Başkanlığına bildirir.
(4) Bu madde kapsamında araştırma merkezlerinde göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihi
takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları eski
kurumları tarafından ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat
talebinde bulunamaz. Mahkeme kararları saklı kalmak üzere, ilgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin
kanun hükmünde kararname hükümleri, bu madde kapsamında yer alanlar bakımından tüm hüküm ve
sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır.
(5) Bu madde uyarınca atananlara, eski kadro, rütbe veya unvanlarına ilişkin atama onayının tebliği tarihi
itibarıyla almaya hak kazandıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil
tazminatları, ek ödeme ile diğer mali hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı yapılan ödemeler,
tayın bedeli, fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net
tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atandıkları yeni kadroları için öngörülen aylık, ek
gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme ile diğer mali hakları
(ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı yapılan ödemeler, tayın bedeli, fazla mesai ücreti ile fiilen
yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark
tutarı, farklılık giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

(6) Bu madde kapsamına giren personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal
haklarını kullanamaz, emniyet hizmetleri sınıfındakiler ile Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurları
hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır ve bunların 21/4/2004 tarihli ve 5143
sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun kapsamında verilen silahları irat
kaydedilir. Talepte bulunanların Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelikleri devam eder.
(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Komisyon tarafından başvurunun kabulü kararı verilenler
hakkında da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bu maddedeki usul ve esaslar
çerçevesinde yeniden işlem tesis edilebilir.
(8) Araştırma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, kurulacağı iller, çalışma usul ve esasları ve diğer
hususlar ilgili bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. Bakan onayı ile Ankara dışında
araştırma merkezlerine bağlı çalışma grupları oluşturulabilir.
(9) Bu madde kapsamında araştırma merkezlerine atananlar hakkında 10 uncu ve geçici 3 üncü madde
hükümleri uygulanmaz.
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(10) Bu madde hükümlerine göre araştırma merkezlerine atanan personelden ilgili mevzuat uyarınca diğer
kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro veya pozisyonlara atananlara, beşinci fıkraya göre ödenen fark
tazminatının aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesine devam olunur.
(11) Bu madde kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin konularda ortaya çıkabilecek
tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine ve Maliye
Bakanlığı yetkilidir.
(12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlıkça belirlenir.
Yargı denetimi
MADDE 11- (1) Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare
mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir. Bu
davalarda ayrıca Cumhurbaşkanlığına ve Komisyona husumet yöneltilemez. (1)
(2) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde
Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine
Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve
meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece
mahkemesi olarak Danıştaya dava açabilir.
Sekretarya (2)
MADDE 12- (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yerine getirilir. Bu
hizmetler için yeteri kadar personel Komisyona tahsis edilir. Bu şekilde görevlendirilen personelin görevli
oldukları süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek
duyulmadan süresinde yapılır. Hâkim ve savcılar dâhil görevlendirilen personelin Komisyonda geçirdikleri
süreler, kendi kurumlarında veya mesleklerinde fiilen geçirilmiş sayılır.
(2) Komisyon çalışmaları kapsamında sekretaryada görevlendirilenlere her ay (11.000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek kaydıyla Cumhurbaşkanlığınca ilave
ücret ödenir. İlave ücret ödemesi damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İlave
ücret ödemesi; görevlendirilen personelin sınıfı, kadro unvanı, atanma biçimi, yapmış olduğu görevin önem
ve güçlüğü ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle Komisyon Başkanı tarafından belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu personele ayrıca herhangi bir ad altında fazla mesai ücreti ödenmez.

Usul ve esaslar (3)
MADDE 13- (1) Başvurulara ve Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun teklifi üzerine
Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.
––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanlığa” ibaresi
“Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık”
ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” ve ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde
değiştirilmiştir.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Başbakanlık” ibaresi
“Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
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h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığı,
ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajanslarınca Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü,
j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü
hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri
alınan Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı,
k) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, 6413 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan, Devlet
memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri fesih edilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay, sözleşmeli subay,
astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile 926 sayılı
Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında haklarında işlem tesis edilmiş olup rütbesi alınan ve emekli
kimlikleri iptal edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelince Milli Savunma Bakanlığı, bu fıkra kapsamına
giren Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince İçişleri Bakanlığı,
aleyhine açılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir.
(2) Bu Kanun kapsamında Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, bu maddenin
yayımlandığı tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ilan edilir.

(3) Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava
açmış olanlar için de 7 nci maddedeki usul ve süreler uygulanır. Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince
karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya
üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı
aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir.
(4) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin
birinci fıkrası ile 6749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının
uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren
altmış gün içinde 11 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere göre dava açabilir. Bu kapsamda
idare mahkemelerinde derdest olan davalar Danıştaya gönderilir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
açılmış olup da karar verilen dosyalarda da bu fıkra hükümleri uygulanır.
Komisyona intikal ettirilecek başvurular
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun kapsamına giren konularda bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
yapılmış olan başvurular, süre şartı hariç 7 nci maddedeki şartlara uygun olması halinde ilgili kurumlarca
işleme alınmak üzere Komisyona intikal ettirilir.
Komisyonun iade kararlarının uygulanması
GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 25/7/2018-7145/24 md.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Komisyon tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden
atama teklifi yapılmamış olan kişiler 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmek üzere Devlet
Personel Başkanlığınca kurumlarına bildirilir. Bunların atama işlemleri bildirim tarihinden itibaren otuz gün
içinde kurumlarınca gerçekleştirilir.
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(2) Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte kadro veya pozisyonunun
bulunduğu kurumdan başka bir kuruma atama teklifi yapılanlar hakkında teklif işlemi 10 uncu madde esas
alınarak yeniden yapılır.
(3) Bu Kanun uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından atama
teklifi yapılan ve göreve başlayanlar hakkında da 10 uncu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Mali
haklarının hesaplanmasında göreve başladıkları tarihi takip eden hizmetleri karşılığında ilgiliye yapılan
ödemeler, kurumlarınca yapılacak toplu ödeme tutarından mahsup edilir. Bu maddenin ikinci fıkrası
kapsamındakilere atama teklifinin yapıldığı kurumlar tarafından ödeme yapılır.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yön vermeye ilgisine göre
Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkilidir.
İlave tedbirler için başvuru yolu
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:11/11/2020-7256/41 md.)
(1) Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında kabul
edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı hakkında tedbir uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da
mirasçıları tarafından tedbiri uygulayan veya tedbirle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru üzerine
yapacağı inceleme sonucuna göre en geç altı ay içinde başvurunun reddine veya tedbirin kaldırılmasına karar
verir. 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun ek 7 nci maddesi hükmü saklıdır.
(2) Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde komisyon
kurulabilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında yapılacak başvuruların sonuçlandırılması için her
türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilir.
(4) Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla
kurum ve kuruluşlar ile yargı mercileri, başvuru kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi
gecikmeksizin başvuru yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına göndermek veya yerinde incelenmesine imkân
sağlamak zorundadır.

(5) Bu madde kapsamındaki çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilenler, görevlerini
yerine getirdikleri sırada edindikleri kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel
verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına
açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından
sonra da devam eder.
(6) Bu madde ile olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı kamu
kurum ve kuruşlarına yapılan başvurular hakkında karar verenlerin görev ve fiillerine ilişkin hukuki, idari, mali
ve cezai sorumlulukları hakkında 6755 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uygulanır.
(7) Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara
idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.
(8) Bu madde uyarınca yetkili olmayan kamu kurum ve kuruluşuna yapılan başvurular yetkili olduğu
değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir ve durum başvurana bildirilir.
(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye Cumhurbaşkanlığı
yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TEBLİĞ
Başbakanlıktan:
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN
ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan
başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin hususları düzenlemektir.
(2) Bu Usul ve Esaslar, 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu
Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Komisyona yapılan başvuruların incelenmesi ve
Komisyonun çalışmasına ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Komisyonun görevleri
MADDE 3 – (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis
edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim
kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber
ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.
ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.
(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel
kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de
Komisyonun görev alanındadır.
(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun
hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca
başvuru yapılamaz.
Başvuru sahipleri
MADDE 4 – (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği
kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili
aracılığıyla başvuru yapabilir.

(2) Kapatılan kurum veya kuruluşlar adına başvuru yapma yetkisi, kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya
kuruluşu temsile kanunen yetkili olanlara aittir. Yetkili olmayanlar, üyelik veya başka sebeplere dayanarak
başvuru yapamaz.
(3) Kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan başvurularda temsil belgesi veya vekâletnamenin
inceleme sürecinde geçersiz hale gelmesi, başvurunun incelenerek karara bağlanmasını engellemez.
(4) Başvuru hakkındaki inceleme devam ederken başvurucunun ölmesi halinde ilgilinin kanuni
mirasçılarından yeni başvuru alınmasına gerek olmaksızın mevcut başvuru incelenerek karara bağlanır.
(5) Başvuru hakkı olan kişinin, başvuru süresi başlamadan veya başvuru süresi sona ermeden önce ölmesi
halinde kanuni mirasçılardan biri mirasçılık belgesi ibraz etmek kaydıyla ölüm tarihinden itibaren altmış gün
içinde başvuruda bulunabilir.
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Başvuru süresi
MADDE 5 – (1) Komisyona başvuru süresi;
a) Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun
hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında, başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten itibaren,
b) Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten sonra yürürlüğe konulacak kanun
hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında ise ilgili kanun hükmünde kararnamenin Resmî
Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren,
altmış gündür.
(2) Başvuru tarihi, valiliklere veya kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Ceza infaz
kurumları ve tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişiler bakımından başvuru tarihi, kurum
müdürlüğüne başvurunun yapıldığı tarihtir.

Başvuru usulü
MADDE 6– (1) Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr
internet sitesinde yayımlanan ve bu Usul ve Esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu
doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle
birlikte yazılı olarak yapılır.
(2) Komisyona doğrudan başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular hakkında herhangi bir işlem
veya inceleme yapılmaz.
(3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlüler, bu Usul ve Esaslara ekli
formu fiziki olarak doldurup bulundukları kurumda görevli memura teslim eder. İlgili memur, doldurulan
formu esas alarak internet sitesinde yayınlanan formu doldurup alınan çıktıyı başvurucuya imzalatarak kurum
müdürlüğüne teslim eder. Kurum müdürlüğü, gerekli işlemleri tamamlayarak başvurucuya alındı belgesi verir
ve bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla başvuru formunu varsa dilekçe ve ekleriyle birlikte
Komisyona gönderir.
(4) Valilikler ve ilgili kurumlar, başvuru evrakını gecikmeksizin Komisyona gönderir.
(5) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
(6) Başvurulara ilişkin diğer hususlar Komisyonca belirlenir ve ilan edilir.
Başvuru formu

MADDE 7 – (1) Başvuru formu elektronik ortamda doldurulur. Formun çıktısı alınır, başvurucu,
kanuni temsilcisi veya vekili tarafından imzalanır ve ilgili valilik veya kuruma ekleriyle birlikte teslim edilir.
(2) Gerçek kişilere ilişkin başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır.
a) Başvurucunun adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile
varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.

b) Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin adı,
soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve
elektronik posta adresi.
c) Başvurucunun en son görev yaptığı kurumu, sicil numarası ve unvanı.
ç) Öğrencilikle ilişiği kesilenler bakımından başvurucunun en son öğrencilik yaptığı okulu ile öğrenci
numarası veya sicil numarası.

d) Başvurucu hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile
başvurucunun bulunduğu liste ve sırası.
e) Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin başvuru hakkındaki beyanları.
f) Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin imzaları.
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(3) Kurum veya kuruluşlara ilişkin başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır.
a) Kurum veya kuruluşun adı, unvanı, MERSİS numarası, vergi numarası, sicil numarası, özel öğretim
kurumları için kurum kodu, dernekler için kütük numarası, vakıflar için merkezi sicil numarası, adresi ile
varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.
b) Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin adı,
soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve
elektronik posta adresi.
c) Kapatılan kurum veya kuruluşun sahibinin gerçek kişi olması halinde, bu kişinin adı, soyadı, Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarası ile bu kurum veya kuruluşun varsa bağlı olduğu tüzel kişinin unvanı, vergi
kimlik numarası, MERSİS numarası veya sicil numarası.
ç) Kurum veya kuruluşlar hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile
ilgili kurum ve kuruluşun bulunduğu liste ve sırası.
d) Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin başvuru hakkındaki beyanları.
e) Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin imzaları.
(4) Başvuru formunda, varsa daha önce adli mercilere veya idari makamlara yapılan başka başvurular
da belirtilir.

Başvuruda gerekli bilgi ve belgeler
MADDE 8 – (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği
kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personele ilişkin işlemler hakkında yapılan
başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.
a) Gerçek kişiler için başvuru formu. (Ek-1)
b) Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.

c) Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname örneği.
ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından
tasdikli sureti.
(2) Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve
belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:

a) Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu. (Ek-2)
b) Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapana ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
c) Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapanın kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu
temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı
sureti.
ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından
tasdikli sureti.
(3) Başvuru formundaki “Başvurucunun Dilekçesi” bölümüne yazılan beyanlar, okunaklı ve
başvurunun esasına yönelik özlü bilgileri içerir şekilde hazırlanır. Forma yazılan beyanların on sayfayı
geçmesi hâlinde başvurucunun, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi gerekir.
(4) Başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı ve gerekli belgelerin eklenip
eklenmediği başvuruyu alan valilik veya kurum tarafından kontrol edilir. Başvuru formu ile başvuruda
sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, ilgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için
başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten sonra belgeler Komisyona gönderilir.
(5) Başvurana, başvurunun kayda alındığını gösteren alındı belgesi verilir. (Ek-3)
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Kayıt ve dosyalama
MADDE 9 – (1) Komisyona yapılan her başvuruya bir tarih ve sayı verilir.
(2) Her başvuru, kendisine ait dosya numarası üzerinden kayıt altına alınır. İlgili kurumlar tarafından
Komisyona iletilen bilgi ve belgeler ile başvurunun incelenmesine dair diğer belgeler, ait olduğu dosyada
kayıt altına alınır.
(3) Komisyona intikal eden dosyalarla ilgili olarak daha önce kurumlara yapılan başvurular birleştirilir.
Ön inceleme

MADDE 10 – (1) Başvurular, bu Usul ve Esaslar ile 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur.
(2) Ön inceleme Başkan tarafından raportör olarak görevlendirilen personelce yapılır.
(3) Ön inceleme sonucunda aşağıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde başvuru Komisyonca
reddedilir.
a) Başvurunun Komisyonun görev alanına girmemesi.
b) Başvurunun süresi içinde yapılmaması.
c) Başvurunun yazılı olarak, şahsen veya kanuni temsilci ya da vekil aracılığıyla yapılmamış olması.
ç) Başvurunun kurum veya kuruluşları kanunen temsile yetkili olanlar dışında kalanlar tarafından
üyelik veya diğer sebeplerle yapılması.
d) Başvuru sahibinin hukuki menfaatinin bulunmaması.
e) Başvurunun olağanüstü hal döneminde yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle
doğrudan tesis edilmeyen işlemler hakkında olması.
f) Başvurunun olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer
alan ilgili kişinin silah ruhsatlarının alınması, pasaportunun iptal edilmesi, kamu konutlarından veya vakıf
lojmanlarından tahliye edilmesi gibi ilave tedbirler hakkında olması.
g) Başvuru konusunun kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında olması.
ğ) Başvurunun aranılan diğer şartlara uygun olarak yapılmaması.
(4) Üçüncü fıkrada sayılan hususların ön inceleme safhasından sonra tespit edilmesi halinde de
başvurunun reddine karar verilir.
Eksikliklerin giderilmesi
MADDE 11 – (1) Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde,
durum başvuruyu alan valiliğe veya kuruma bildirilir. İlgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için
başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten sonra belgeler Komisyona gönderilir.
Verilen süre içinde eksilik giderilmemesi halinde, durum Komisyona bildirilir. Valiliğe veya kuruma yapılan
ilk başvuru, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
Bilgi ve belge talep etme yetkisi
MADDE 12 – (1) Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya
da ilişik kesme ile öğrencilikle ilişik kesme ve emekli personelin rütbesini alma işlemleriyle ilgili bilgi, belge,
bulgu, olgu ve kanaatlerini ilgilinin en son görev yaptığı Bakanlıktan veya kurumdan talep edebilir.
(2) Kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi, belge, bulgu, olgu ve kanaatler;
a) Kapatılan dernekler açısından İçişleri Bakanlığından,
b) Vakıflar açısından Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıktan,

c) Vakıf yükseköğretim kurumları ile özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurtları ve pansiyonları
açısından Millî Eğitim Bakanlığından,
ç) Sendika, federasyon ve konfederasyonlar açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından,
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d) Özel sağlık kuruluşları açısından Sağlık Bakanlığından,
e) Radyo ve televizyon kuruluşları açısından Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun ilişkili olduğu
Bakanlıktan,
f) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajansları açısından Basın-Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıktan,
talep edilebilir.
(3) Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü
bilgi ve belgeyi verilen süre içinde Komisyona göndermek veya Komisyon kararı üzerine yerinde
incelenmesine imkân sağlamak zorundadır.
(4) Bu madde kapsamındaki kurum ve merciler, başvurucuların terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu kanaatinin oluşmasına dayanak oluşturan,
istihbari nitelikte olanlar dahil tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine resmi yazıyla birlikte verilen süre içinde
Komisyona iletir.
Görüşme usulü ve oylama
MADDE 13 – (1) Komisyon toplantısında işler, gündemdeki sıraya göre incelenir ve karara bağlanır.
(2) Komisyon Başkanı, söz almak isteyen üyelere söz verir. Görüşmeler tamamlandıktan sonra açık
oylama yapılır.
(3) Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.
(4) Komisyon Başkanı, toplantının bir düzen ve disiplin içinde yürütülerek sonuçlandırılmasını
sağlayacak gerekli tedbirleri alır.
Esastan inceleme ve karar

MADDE 14 – (1) Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya
kabulüne karar verir.
(2) Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti,
aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapar.
(3) Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmaz.
Kararların bildirilmesi ve dosyaların devri
MADDE 15 – (1) Komisyon kararlarının bildirilmesinde ve dosyaların devrinde aşağıdaki usul ve
esaslar uygulanır.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin
başvurunun kabulü kararları Devlet Personel Başkanlığına,

b) Öğrencilikle ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Milli Eğitim Bakanlığına,
c) Rütbeleri alınan emekli personele ilişkin başvurunun kabulü kararları ilgilinin son görev yaptığı
kuruma,
ç) Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü kararları, ilgili bakanlık veya kuruma,
Komisyon tarafından bildirilir.

(2) Komisyon, sonuçlandırdığı başvurulara ilişkin dosyaları aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara
devreder.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilen ve rütbesi
alınan emekli personel açısından en son görev yapılan kurum veya kuruluş.
b) Devlet memurları ve işçiler dâhil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar açısından Millî Savunma
Bakanlığı.
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c) Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
teşkilatlarından çıkarılanlar açısından İçişleri Bakanlığı.
ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrenciler açısından Millî Eğitim Bakanlığı.
d) Kapatılan dernekler açısından İçişleri Bakanlığı.
e) Kapatılan vakıflar açısından Vakıflar Genel Müdürlüğü.
f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlar açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
g) Kapatılan özel sağlık kuruluşları açısından Sağlık Bakanlığı.
ğ) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları, özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonları
açısından Millî Eğitim Bakanlığı.
h) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşları açısından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.
ı) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajansları açısından Basın-Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü.
i) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü
hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri
alınan Emniyet Teşkilatı personeli açısından İçişleri Bakanlığı.
(3) Başvurunun kabulüne veya reddine ilişkin Komisyon kararları, başvurucu tarafından bildirilen
adrese, dosyanın devredildiği kurumlarca 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
tebliğ edilir.
Kanun yoluna başvuru

MADDE 16 – (1) Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde 685 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1 inci maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine
Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilir. Bu
davalarda ayrıca Başbakanlığa ve Komisyona husumet yöneltilemez.
Personel görevlendirme, sekretarya ve bürolar
MADDE 17 – (1) Komisyon çalışmaları için yeteri kadar personel Başbakanlık tarafından
görevlendirilir. Bu personel Komisyon Başkanının gözetim ve denetimi altında çalışır.
(2) Raportörler ile sekretarya hizmetini görecek kişiler, personel arasından Komisyon Başkanı tarafından
görevlendirilir.
(3) İhtiyaç duyulan bürolar Komisyon Başkanı tarafından oluşturulur.
(4) Bürolar ile personelin iş bölümü ve görev dağılımı Komisyon Başkanı tarafından belirlenir.

Bilişim sistemlerinin kullanılması
MADDE 18 – (1) Komisyonun görev alanına giren işlerde her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile
dokümantasyon işlemleri ve bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama ve saklama işlemleri ile uyum ve
işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler elektronik ortamda yapılabilir.
Kurumlarca Komisyona intikal ettirilecek başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten önce yapılan başvurularla ilgili
olarak; Komisyona yapılan başvuruların alınması süresinin tamamlanmasından sonra, daha önce kendilerine
başvuru yapılmış olan kurumlarca önceki başvuruya ait dilekçe ve ekleri ile en son görev yapılan kurum adı,
başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve işlem yapılan kanun hükmünde
kararnamenin sayısını içeren liste Komisyona intikal ettirilir.
(2) Aynı kişi tarafından 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren konularda bu Usul
ve Esaslara göre Başbakanlık tarafından ilan edilen altmış günlük başvuru süresinde yeni başvuru yapılması
halinde, kurumlar tarafından Komisyona gönderilen başvuru dilekçe ve ekleri bu başvuru ile birleştirilerek
incelenir. Yeni başvuru yapılmaması halinde kurumlara daha önce yapılmış başvuru Komisyon tarafından
işleme alınır.
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(3) Bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinde sayılan başvuru hakkı olmayanlar tarafından kurumlara
verilen dilekçeler Komisyona gönderilmez.
(4) Bu Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten önce kurumlara yapılan başvurular da 10 uncu
maddede belirtilen şartlar bakımından ön incelemeye tabi tutulur.
(5) Komisyonun başvuruları almaya başlayacağı tarih, Başbakanlık tarafından ilan edilir.
Yargı mercilerince Komisyona intikal ettirilecek başvurular
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı
merciine başvurulmuş veya dava açılmış olması halinde, bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar
verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden
kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar yargı mercilerince bu Usul ve
Esaslara göre başvuruların alınması süresinin tamamlanmasından sonra Komisyona gönderilir. Aynı kişi
tarafından yeni başvuru yapılması halinde, gönderilen dosya bu başvuru ile birleştirilir.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Usul ve Esasları Başbakan yürütür.
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