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lLGl : (a) 6413 Sayılı.tTSl( Dısiplin Kanunu.

'-(b) TsK. Oğrenci Disiplin Yönetmeliği.

.: AAIKLAMA in -'

1, Güvenlik Soruşturmalarl sonucunda elde edilen biigilerin derinlemesine araştlrtlarak somut
bilgi ve belge temin edi|mesi maksadıyla ilgi (a) kanun ve i|gi (b) yönetmelik kapsamlnda
"Disiplin Soruşturma Heyeti" teşkil edilmiştir. Bu Heyet tarafından yapılan çalışmalar müteakip
maddelerde açıklanmlştlr.

2. Adalet Bakanlığında görevli Hökimler ve benzer soruşturma yürüten Müfettiş|er ile
görüşülmüştür, Adalet Bakanllğı yetkjliıeri tarafından;

(1) Adli Sicil Ve İstatistik GeneI MüdürtüğU ile yazışma yapılarak adli sicii ve arşiv
kayıtlarının alınabileceği,

(2) Ankara Cumhurayet Başsavcısı ile görüşülerek malum yapılanma hakkında devam
eden "Sınavlarda(KPSS, Askeri Lise, GATA, Askeri Hikimlik, Aı<idemi sınavı vs.) Yap|lan
Usulsüzlükler" ile ilgili soruşturmaların iddianamelerinin talep edilebileceği,

(3) Malum yapının uyku sürecine girdiği, Emniyet ve Yargı'da kendilerini ifşa ettikleri için
lespit ediıebildikleri fakat TSK içindeki yapılanmanın çok tedbirli daviandlğı ve herhangi birini tes-piı
edebjlnıenin çok zor olduğu, bunun için MiT ve Emniyet istihbaraİ ile koordiĞlı gidilmesi
belirtilmiştir.

3 Adli Sicil Ve İstalistik Genel Müdür]üğü ile yazışma_yapılafak haklarında bi|gi ge|en öğrencilerin
birince derece yakınlarlna ait adli sicil ve arşiv kq;ıtĞ'rl istenmiŞtir Adli Sicii ve istati;tik Genel
Müdürlüğu taraflndan. "kanunda açıkça belirtilfiNiğ tsdirde, kişi hakkında alınacak bir
karar veya yapılacak bir işlenıle iloiıi 9!*1*, bir fil<ihının adli sicit ve arşiv kayıtlaıı
istenemez ve bu bilgiıer, kişiyi herhangf. bir hakaftyiksun bırakmak için dayanak olarak
kullanılamaz" gerekçesi ile istenilen kiytb|n y.:oı_,eİbeyeceği bildirilmiştir.

4. Ankara Cumhuriyet BaşsaVclsl v& vekilİer} ile görüşme yapılm|ştır. Başsavcı ve vekiIleri
tarafından,

(1) Gönderdikleri evraklara hiçbir işlem yapılmadığı için malum yap,lanmanın Askeri
Yargıda etkin olduğunun değerlendirildiği, bu nedenle TSK'ya güvenmebiileri belirtilmiş ve
iddianame Verilmemiştir,

(2) Soruşturma kapsamlndaki öğrencilerin, geçmişe dönük "whatsapp" Ve "cover me''
yazıŞmalarının(mesajlaşma uygulamaları) incelenmesi, telefon|arlnln teknik takibe alInarak gittik|eri
Yerlerin tesPit edilmesi, hesap hareketlerinin kontrol edilerek ilgisiz kişilerden para yatırılan
öğrencilerin tespit edilmesi yöntemlerinin kullantlabileceği belartilmiştir,

2. Başsavcı ve vekillerı taraflndan tavsiye edilen yöntemler, Adalet Bakanllğı ile yapılan bir
sonrakj gOrüşmede dile getirilmiştir, Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından; bu taleplerin'resmi yazı
ile verilemeyeceği, mahkeme kararl ile talep edilebileceği fakat malum yapllanmanln Askerayargıda etkin olduğu değerlendirildiğinden dolayl bununda pek mümkün olmadığı, bu yüzden
Askeri ve Sivil Yargının birleştiriImesi çalışmalarının beklenmesi gerektiği belinilmiştir.

3, Emn.isth.D.Bşk iıe görüşülmuştür. Emn isth.D.Bşk. tarafündan,

a. Telefon ve banka n".1o]rr] takibinin_ mahkeme karan olmadan yapılamayaclgİ}
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yanııması o+yrfibnİa ğdi"çııerhakk|nda mahallinde güvenlik soruşturmasI yapabilecekleri bildiriimiştir. 
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4- Müteakjben Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile tekrar görüşülmüştür, Baş\savcı veı<ilı.iarJi'inoan;
öğrencaler hakkında savcılığa ihbarda bulunulmast ve konunun savcılar taraİından *bt;i;larak deıil
topIanması gerektıği belirtılmiştir.
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