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-

T.C. 
iSTANBUL 

CUMHURiYET BA~SA VCILIGI 
Ter<ir ve Orgutlii Sm;lar Soru~turma Bfirosu 

Soru~turma No : 2012/120653 
Karar No : 2014/69582 

DAVACI 

KOVUSTURMA YA YER OLMADIGINA DAiR KARAR 

: K.H. 

... SI_· KA_Y_E_T_(.._i_L_E_R _____ : 1-CEMAL AGIRMAN, HASAN Oglu MAKBULE'den 
olma, 06/02/1970 dogumlu, 2 No'Lu F Tipi Yilksek 
Gilvenlikli Kapah Ceza infaz Kurumu Merkez/ 
TEKiRDAG ikamet eder. 

2-0RHAN iNCE, NURETTiN Oglu FATiME'den 
olma, 01/05/1974 dogumlu, Ba~ak Mah. Mektep Sk. 
No:lK i9 Kap1 No:19 Ba~ak~ehir/ iSTANBUL 

SUPHELi : 1- ABDULLAH HAPPANi, CEMALETTiN Oglu 
......_ ___________ MEVLUDE'den olma, 01/01/1975 dogumlu, KiLiS ili, 

MUDAFii 

SU<; 

SU<; T ARiHi VE YERi 

T AHLiYE TARiHi 

MERKEZ il9esi, ONCUPINAR koy/mahallesi, 128 
cilt, 35 aile stra no, 265 stra no'da nilfusa kaylth Oneil 
Pmar Mh. N BL Cd.N:4/1 Merkez/ KiLiS ikamet eder. 

: Av. AYTENHi(;YILMAZ, iSTANBUL 
Mim Kemal Oke Cad. Lal Apt. No:23 K:4 D:9 

Ni~anta~1 Si~li / iST ANBUL 
: Srn;tan Kaynaklanan Malvarhgt Degerlerini Aklama, 
5607 Say1h Yasaya Muhalefet, Resmi Belgede 
Sahtecilik, Srn; i~lemek Amactyla Org-Ut Kurma, 
R-U~vet Almak ve Vermek 

: 16/01/2013, 25/10/2013, 17/12/2013, 01/05/2013 
iSTANBUL 

: 14/02/2014, 14/02/2014 

..... S_U_PH_E_L_i ________ : 2- ADEM KARAHAN, HASAN Oglu PEMPE'den 

SU<; 

SU<; TARiHi VE YERi 

olma, 01/02/1980 dogumlu, ERZURUM ili, (;AT 
il9esi, SEYHHASAN koy/mahallesi, 32 cilt, 63 aile 
s1ra no, 23 s1ra no'da ntifusa kay1th Gtiney Mah. Emel 
Sk. No:5 ii; Kap1 No:3 Korfez/ KOCAELi ikamet eder. 

: Sm; i~lemek Amac1yla Orgilt Kurma, Rli~vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 
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iS-=-U=--PH_E=L=--i ----------'-: 3- AHMET MURAT OZi~, BEKiR Oglu 
SEL Vi'den olma, 19/03/1981 dogumlu, ADIY AMAN 
ili, BESNi ili;esi, HAMRA koy/mahallesi, 5 cilt, 157 
aile s1ra no, 19 s1ra no'da nilfusa kay1th Denizk6$kler 
Mah. M1zrak Sk. No: 11 i9 Kap1 No: 1 A vctlar/ 
1ST ANBUL ikamet eder. 

SU<; 

sue; TARiHi VE YERi 
T AHLiYE T ARiHi 

: Sui; I$1emek Amac1yla OrgUt Kurma, Rii$Vet Almak ve 
Vermek 

: 17/12/2013, 04/09/2013 is T ANB UL 
: 14/02/2014, 14/02/2014 

..1.S-=-U=--PH_EL=I=--· _______ ...;;.: 4- BARI~ GULER, MU AMMER Oglu NEV AL'den 
olma, 22/06/1978 dogumlu, MARDiN ili, ARTUKLU 
il9esi, TEKER koy/mahallesi, 11 cilt, 326 aile s1ra no, 
70 sira no'da niifusa kaytth Fatih Sultan Mehmet 
Mahallesi Ye$il Vadi Sokak Kipta$ Ye~ilvadi 
Konaklan Sitesi El 1 Blok No:3M ii; Kap1 No:3 

MUDAFii 

sue; 

SU<; TARiHi VE YERi 
T AHLiYE TARi Hi 

Omraniye/ is T ANBUL ikamet eder. 
: *Av. MEHMET KAMiL ~iRiN, Ankara Cd. 2.Vaktf 
i$h. No.93/6 Kat.3 izmit I KOCAELi 
* Av. MEHMET FEHiM GUNE$, Osmaniye Mah. 
Fildam1 Arahg:1 Sk. Fildamt Sitesi A Blok Zemin Kat 
D.3 ... Bakirkoy/ iSTANBUL 

: Su<; i$lemek Amac1yla Orgilt Kurma, Ril$vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 
: 28/02/2014 

~S_U_PH_E_L_i ________ : 5- CAFER SARAN, MOHAMMAD TAGHI Oglu 
PARVIN'den olma, 21/09/1977 dogumlu, iSTANBUL 
ili, BAKIRKOY il9esi, YE$iLYURT koy/mahallesi, 
69 cilt, 501 aile s1ra no, 1 sira no'da nilfusa kay1th 
Altumzade Mah. Raufpa$aHam Sk. No:17/21 i9 Kap1 
No: 10 Uskiidar/ iST ANBUL ikamet eder. 

sue; 

sue; TARiHi VE YERi 

: Su<; i$Iemek Amac1yla Orgilt Kurma, Rii~vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, l 7/t2/2013 iSTANBUL 

..._S..;._U_P_H_E=L=i _______ --=: 6- CAN SARRAF, HUSEYiN Oglu $EBNEM'den 

MUDAFii 

olma, 04/05/1978 dogumlu, iSTANBUL iii, 
BAKIRKOY ili;esi, ATAKOY 7.8.9.10 KISIM 
koy/mahallesi, 76 cilt, 330 aile s1ra no, 3 s1ra no'da 
nilfusa kay1tl1 Nisbetiye Mah. Aydm Sk. No:9 i9 Kap1 
No:35 Be$ikta$/ iST ANBUL ikamet eder. 

: * Av. VOLGA GOK(:E, Tekfen Tower Eski 
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sue; 

sue; TARiHi VE YERi 

Bliyilkdere Cad. No:209 Esentepe Mah. A Blok L-0 I 1. 
Kat $i$li / iST 

* Av. HATiP MERCAN, Abide-i Hiirriyet Caddesi 
No.137/3 $i$1i / iSTANBUL 

: Sw;tan Kaynaklanan Malvarhgt Degerlerini Aklama, 
Su9 i$1emek Amac1yla Orgiit Kunna 

: 16/01/2010, 17/12/2013 iSTANBUL 

SUPHELi : 7- CEMALETTiN HAPPANi, CEMALETTiN Oglu 
.......,_ ___________ MEVLUDE'den olma, 26/02/ l 978 dogumlu, KiLIS ili, 

sue; 

sue; T ARiHi VE YERi 

MERKEZ il9esi, ONCUPINAR koy/mahallesi, 128 
cilt, 35 aile s1ra no, 351 s1ra no'da niifusa kay1th 
N.Blok Kiime Evlen Oneil Pmar Mah. No:4 it; Kapt 
No:2 Merkez/ KiLiS ikamet eder. 

: Sut; i$lemek Amac1yla Orgiit Kunna, Ril$vet Almak ve 
Vermek 

: 25110/2013, l 7 /12/20 I 3 ISTANBUL 

.._SU_-P_H_E_L_I_· ________ : 8- CENGiZ KUMARTASLIOGLU, AHMET Oglu 
MOJGAN'den olma, 19/05/1970 dogumlu, 

sue; 
sue; TARiHi VE YERi 

AFYONKARAHiSAR ili, MERKEZ il9esi, 
KARAMAN koy/mahallesi, 37 cilt, 3 aile Slfa no, 55 
s!fa no'da niifusa kay1th 33 Sk. Acarlar Mah. No:5 i9 
Kapt No: 1 Beykozl iST ANBUL ikamet eder. 

: Rii$vet Almak ve Vermek 
: 25/10/2013 iSTANBUL 

.... su_··_PH_E_L_i ________ : 9- CEYLAN ER, HiLMi Oglu HANIM'den olma, 

sue; 
sue; T ARiHi VE YERi 

01/06/1968 dogumlu, AFYONKARAHiSAR iii, 
BOL V ADiN il9esi, Y AKUP$EVKiPA$A 
koy/mahallesi, 28 cilt, 41 aile s1ra no, 3 s1ra no'da 
nilfusa kay1th Haydarpa$a Gilrnilrk Miidilrlligii Miidiir 
Y ard1mc1s1 0 skiidar/ is TAN B UL ikamet eder. 

: Rii$vet Almak ve Vermek 
: 25/09/2013 iSTANBUL 

.... su_··_PHE __ L_i ________ : 10- EBRU GUNDES SARRAF, REMZi K1Z1 
MUJGAN'den olma, 12/10/1974 dogumlu, 
iSTANBUL iii, BAKIRKOY il9esi, ATAKOY 
7. 8. 9 .10 KIS IM koy /mahallesi, 7 6 cil t, 312 aile s!fa no, 
2 s1ra no'da niifusa kay1th Kanhca Mah. Halide Edip 

MUDAFii 

sue; 
sue; TARiHi VE YERi 

Adtvar Cad. No: 11 i9 Kapt No: 1 Beykoz/ iST ANBUL 
: Av. $EYDA YILDIRIM, Mim Kemal Oke Cad. Lal 
Apt. No:23 K:4 D:9 N i~anta:;n Si~li / iST ANBUL 

: Ril$vet Almak ve Vermek 
: 25/10/2013 iSTANBUL 
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...... Su_··_PH_E_L_I_· ________ : 11- EMiN HAYYAM, MAGHSOUD Oglu 

MUDAFii 

sue; 

sue; T ARiHi VE YERi 

FATEMEH'den olma, 22/03/1978 dogumlu, 
iST ANBUL iii, BAKIRKOY il9esi, AT AKOY 
7.8.9.10 KISIM koy/mahallesi, 76 cilt, 317 aile s1ra no, 
1 s1ra no'da niifusa kaytth 

: Av. $EYDA YILDIRIM, Mim Kemal Oke Cad. Lal 
Apt. No:23 K:4 D:9 Ni§anta§1 $i§li / iSTANBUL 

: Sur;tan Kaynaklanan Malvarltg1 Degerlerini Aklama, 
5607 Say,h Yasaya Muhalefet, Sur; i§lemek Amac1yla 
Orgilt Kurma, Ril§vet Almak ve Vermek 

: 16/01/2010, 16/0l/2013,25/10/2013, 01/08/2013 iST 

..... SU_ .. P_H_E_L_i ________ : 12- EMiR EROGLU, HASAN DERY A Oglu 

sue; 

sue; TARiHi VE YERi 
T AHLiYE T ARiHi 

YE$iM'den olma, 24/04/1987 dogumlu, iST ANBUL 
iii, SiSLi il9esi, FUL YA k6y/mahallesi, 9 cilt, 243 aile 
s1ra no, 3 s,ra no'da niifusa kay1th Konaklar Mah. ihsan 
Hilmi Alantar Sk. No:23 k Kap1 No:6 Be§ikta§/ iST 

: Sur;tan Kaynaklanan Malvarl1g1 Degerlerini Aklama, 
5607 Say1h Yasaya Muhalefet, Ril§vet Almak ve 
Vermek, Sui; i§lemek Amac1yla Kurulan Orgiite Oye 
Olma 

: I 6/01/2013, 17/12/2013, 31/10/2012 iSTANBUL 
: 20/01/2014 

...... SU_ .. P_H_E_L_i ________ : 13- EMRAH HAPPANi, YUSUF Oglu AY$E'den 
olma, 11/03/1988 dogumlu, KiLis iii, MERKEZ ilr;esi, 
ONCOPINAR koy/mahallesi, 128 cilt, 35 aile s!fa no, 
372 slfa no'da nii.fusa kay1th Mimar Sinan Mah. 75181 

sue; 
sue; T ARiHi VE YERi 

Nolu Sk. No:26 ii; Kap1 No:3 $ahinbey/ GAZiANTEP 
: Ril§vet Almak ve Vermek 
: 25/09/2013 iSTANBUL 

..... SU_ .. P_H_E_L_i ________ : 14- ERCAN SAGIN, VALCIN Oglu SEBiHA'den 

sue; 

sue; T ARiHi VE YERi 

olma, 05/04/1973 dogumlu, AMASY A ili, 
MERZiFON il9esi, KARAMAGARA KOYU 
koy/mahallesi, 50 cilt, 26 aile s,ra no, 25 s1ra no'da 
nilfusa kay1th Y 1ld1z Posta Cad.N :50 Dcdeman istanbul 
Oteli Be§ikta§/ iST ANBUL ikamet eder. 

: Sui; I§lemek Amac1yla Orgilt Kurma, Ril§vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 

_,_~U_ .. P_H_E_L_i ________ : 15- ERTUGRUL BOZDOGAN, YUSUF ZiY A 
Oglu HA TiCE'den olma, 0 l/08/1958 dogumlu, 
HATAY iii, DORTYOL il9esi, KI$LALAR 
koy/mahallesi, 1 cilt, 33 aile s1ra no, 48 sira no'da 
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sue; 

sue; TARiHi VE YERi 

nilfusa kay1th $irinevler Mah. Kaztm Karabekir 3. Sk. 
No:15 if Kap1 No:6 Bah9elievler/ iSTANBUL 

: Sm;tan Kaynaklanan Malvarhg1 Degerlerini Aklama, 
Su9 i§lemek Amac1yla Orgilt Kurma 

: 16/01/2010, 17/12/2013 iSTANBUL 

.... S_U_P_H_E_L_i ________ : 16- FATMA ASLAN, KAMiL K121 CEMiLE'den 

sue; 
sue; T ARiHi VE YERi 

olma, dogumlu, CORUM ili, OSMANCIK il9esi, 
KARALARGUNEY koy/mahallesi, 51 cilt, 45 aile s1ra 
no, 69 stra no'da nilfusa kay1th ikamet eder. 

: Rti$vet Almak ve Vermek 
: 25/10/2013 iSTANBUL 

.._S_U_PH_E_L_i ________ : 17- HALiL iBRAHiM AKKA YA, MAHMUT Oglu 
NURCiHAN'den olma, 10/08/1974 dogumlu, SiV AS 
ili, ZARA il9esi, KURUCAABAT KOYU 
koy/mahallesi, 95 cilt, 9 aile stra no, 22 stra no'da 
nilfusa kay1th Me$rutiyet Mah. Matbaac1 Osman Bey 

sue; 

sue; TARiHi VE YERi 

Sokak Y e$il Apt No: I 7 D: 1 $i$ Ii/ iST ANB UL 
: Sm; i$1emek Amac1yla Orgiit Kurma, Ril~vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 

... Su_·· P_H_E_L_l_· ________ : 18- Hi KMET TUNER, GALiP Oglu SEViM'den 
olma, 03/02/1964 dogumlu, IGDIR ili, MERKEZ 
il9esi, AKYUMAK koy/mahallesi, 4 cilt, 59 aile s1ra 
no, 7 stra no'da nilfusa kaytth Ba~ak$ehir Mah. Efe Sk. 

sue; 

sue TARiHi VE YERi 
T AHLiYE T ARiHi 

No: 1 i9 Kap1 No:40 Ba$ak$ehir/ iST ANBUL 
: Ril$vet Almak ve Vermek, Su9 i$1emek Amac1yla 
Kurulan Orgilte Uye Olma 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 
: 28/02/2014 

.... S_U_P_H_E_L_i ________ : 19- HUSAMETTiN AL TINBA~, ALAiDDiN Oglu 
MUKADDES'den olma, 20/06/1968 dogumlu, KiLiS 
iii, MERKEZ il9esi, TEKYE MAHALLESi 
koy/mahallesi, 31 cilt, 132 aile s1ra no, 65 slfa no'da 
nilfusa kay1th Durak Doviz Ticaret A$ Kapah9ar$1 
Kavaflar Cad No.17 Eminonti/ iSTANBUL 

sue 
sue; T ARiHi VE YERi 

: Su9tan Kaynaklanan Malvarhgt Degerlerini Aklama, 
Su9 i$lemek Amac1yla Orgilt Kurma 

: 16/01/20 I 0, 17/12/2013 iSTANBUL 

...... ~_O_PH_E_Ll_· ---------'-: 20- iRFAN 1$IKGUN, iSMAiL Oglu SULTAN'den 
olma, 22/06/1976 dogumlu, MALA TY A ili, 
ARAPGiR il9esi, ULACLI koy/mahallesi, 60 cilt, 25 
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sue 

sue TARiHi VE YERi 

aile s1ra no, 88 s1ra no'da nilfusa kay1th Ferahevler 
Mah. Meral Sk. No:80 Sanyer/ iSTANBUL 

: Sm; I$lemek Amac1yla Orgilt Kunna, R0$vet Almak ve 
Vennek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 ISTANBUL 

.._SU_--P_H_E_L_i ________ : 21- iSMAiL KARAARSLAN, MUST AF A Oglu 

sue 

sue TARiHi VE YERi 

ASiYE'den olma, 05/06/1974 dogumlu, ADIYAMAN 
ili, GERGER il9esi, YUKARI DAGLICA 
koy/mahallesi, 46 cilt, 27 aile stra no, 24 s1ra no'da 
niifusa kay1th Senlikkoy Mah. Otlukbeli Sk. No:54 19 
Kap1 No:3 Bak,rkoy/ iST ANBUL ikamet eder. 

: Su9 hlemek Amac1yla Orgilt Kurma, Ril$VCt Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 ISTANBUL 

..._SU_ .. P_H_E_L_i ________ : 22- MEHMET HAPPANi, CEMALETTiN Oglu 
MEVLUDE'den olma, 01/01/1973 dogumlu, KiLiS iii, 
MERKEZ ih;:esi, ONCOPINAR koy/mahallesi, 128 
cilt, 35 aile s1ra no, 264 s1ra no'da nilfusa kay1th S1h 
Mehmet Mah. Sih Mehmet Y olu Bag Evleri Kilme 
Evleri No:9 Merkez/ KiLIS ikamet eder. 

sue 
SU(: T ARiHi VE YERi 

: Ril$vet Almak ve Vermek 
: 25/10/2013 iSTANBUL 

.._SU_·· _PH_E_L_i ________ : 23- MEHMET BiLiCi, MEHMET F AHRi Oglu 

sue 

sue TARiHi VE YERi 

EDiBE'den olma, 01/03/1949 dogumlu, 
DiY ARBAKIR ili, SUR il9esi, DABANOGLU 
koy/mahallesi, 8 cilt, 126 aile s1ra no, 3 s1ra no'da 
nilfusa kay1th Ozbal Sk. Fulya Mah. No: 16 ic; Kap, 
No:5 Si$1i/ iSTANBUL ikamet eder. 

: Su9 i$lemek Amac1yla Orgilt Kurma, R0$vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 ISTANBUL 

~SU_ .. P_H_E_L_i ________ : 24- MEHMET ALi Al;,iROGLU, ABDULKADiR 

sue 

Oglu FATMA'den olma, 01/01/1990 dogumlu, KiLiS 
iii, MERKEZ ilc;esi, ONCUPINAR koy/mahallesi, 128 
cilt, 32 aile stra no, 45 s1ra no'da nilfusa kay1th 
Hlirriyet Mah. Yavuzlar Sk. No:33 1'; Kap1 No: I 
Bah9elievler/ iSTANBUL ikamet eder. 

: Su9 i$lemek Amac1yla Orgtit Kurma, Rti~vet Almak ve 
Vermek 

sue; T ARiHi VE YERi : 25/10/2013, l 7/12/2013 iST ANBUL 
_..._SU_ .. P_H_E_L_i ________ : 25- MEHMET HAKAN ATiLLA, MEHMET ISIK 

Oglu A YSE'den olma, 25/10/1970 dogumlu, 
GAZIANTEP iii, SAHiNBEY il9esi, KANALICI 
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sue 
sue T ARiHi VE YERi 

koy/mahallesi, 60 cilt, 254 aile s1ra no, 9 s1ra no'da N.K 
: R-U:;;vet Almak ve Vermek 
: 25/10/2013 iSTANBUL 

.._S_U_PH_E_L_i ________ : 26- MEHMET HAKAN BAYRAMi<;, SALiH Oglu 

SU<; 

SU<; TARiHi VE YERi 

EMEL'den olma, 18/04/1970 dogumlu, GAZIANTEP 
iii, ~AHINBEY il<;esi, PAf;A VRA koy/mahallesi, 95 
cilt, 30 aile s1ra no, 46 sira no'da nilfusa kay1th 
Tozkoparan Mah. Koru Sk. No:3 i<;: Kap1 No:23 
Gilngoren/ ISTANBUL ikamet eder. 

: Sui; i:;;lemek Amac1yla Orgilt Kurma, Ril$Vet Almak vc 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 ISTANBUL 

~SU_ .. P_H_E_L_i _________ : 27- MEHMET ~ENOL eAGLAYAN, MEHMET 

sue 
sue; TARiHi VE YERi 

SALiH Oglu MUHLiSE'den olma, 14/10/1965 
dogumlu, ANKARA iii, f;ANKA YA ili;esi, HARBiYE 
koy/mahallesi, 38 cilt, 135 aile sira no, 3 s1ra no'da 
niifusa kay1th Organize Sanayi Bolgesi Karamanhlar 
Cad. No:9 Sincan/ ANKARA ikamet eder. 

: Su<;: hlemek Amac1yla Orgilt Kurma, Ril:;;vet Almak ve 
Verrnek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 

~S_U_PH_E_L_i ________ : 28- METiN CABiR, MEHMET Oglu HUSNE'den 

sue; 

sue; TARiHi VE YERi 

SUPHELi 

sue 
sue T ARiHi VE YERi 
TAHLiYE TARiHi 

olma, 19/03/ I 987 dogumlu, KiLiS iii, MERKEZ ili;esi, 
YAVUZLU koy/mahallesi, 81 cilt, 39 aile sira no, 85 
s1ra no'da niifusa kay1th Yavuz Sultan Selim Cad. 
Yavuz Sultan Selim Mah. No:lO Merkez/ KiLiS 

: Sui; i$lemek Amac1yla Orglit Kurma, Rii$vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 ISTANBUL 

29- MOHAMMADSADEGH RASTGAR 
SHISHEHGARKHANEH, MOHAMMAD Oglu 
SAKINEH' den olma, 21/04/1973 dogumlu, iii, ih;esi, 
koy/mahallesi, cilt, aile sira no, s1ra no'da nlifusa 
kay1th Ye$ilkoy Mah. istanbul Cad. Kultlp Sok. No:6 
D:2 Bak1Tkoy/ ISTANBUL ikamet eder. 

: Su<; i$lemek Amac1yla Orglit Kumm, Rii$vet Almak ve 
Vermek 

: 17/12/2013, 04/09/2013 iST ANBUL 
: 14/02/20 14, 14/02/2014 

-S_U_PH_E_LI_· ________ : 30- MUACET KORKMAZ, HUSEYIN Oglu 
FA TMA'den olma, 15/05/1969 dogumlu, 
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sue; 

sue; TARiHi VE YERi 
T AHLiYE TARiHi 

DiY ARBAKIR iii, KULP il9esi, NARLICA 
koy/mahallesi, 38 cilt, 27 aile s,ra no, 88 s1ra no'da 
nilfusa kay,th Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan 
Selim Cad No:6/21 Beylikdtizti/ iST ANBUL 

: Su9tan Kaynaklanan Malvarhgt Degerlerini Aklama, 
5607 Say,h Yasaya Muhalefet, Resmi Belgede 
Sahtecilik, Ril$vet Almak ve Vermek, Su9 i$lemek 
Amac,yla Kurulan Orgilte Oye Olma 

: 01/01/2013, 16/01/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 
: 20/01/2014 

SUPHELi : 31- MURAT CESURTURK, M0NiR Oglu ~-----------

sue; 

sue; TARiHi VE YERi 

Z i NN ET' den olma, 27/03/1971 dogumlu, ERZURUM 
iii, Y AKUTiYE il9esi, YUKARI HASANiBASRi 
koy/mahallesi, 64 cilt, 603 aile s1ra no, 4 s1ra no'da 
nilfusa kay1th Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan 
Selim Bulvan No:7C i9 Kap, No:55 Beylikdtizti/ iST 

: Su9 I$lemek Amac1yla Orgilt Kurma, Ril$vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 ISTANBUL 

.... SU_ .. P_H_E_L_i ________ : 32- MURAT YILMAZ, ZEKi Oglu VEDiA'den 

sue; 
sue; TARiHi VE YERi 

olma, 11107 I 1976 dogumlu, SiV AS ili, SUSEHRi 
il9esi, BOSTANCIK koy/mahallesi, 37 cilt, 54 aile s1ra 
no, 22 stra no'da nilfusa kay,th Mescit Sk. Omun;:a 
Mah. No:23 Bodrum/ MUGLA ikamet eder. 

: Su9 i$1emek Amac1yla Orgilt Kurma, Ril$Vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 ISTANBUL 

.... SU_ .. P_H_E_L_i ________ : 33- MUSTAFA ASiROGLU, AHMET Oglu 

sue; 
sue; T ARiHi VE YERi 

MUHABBET'den olma, 01/01/1972 dogumlu, KILiS 
ili, MERKEZ il9esi, ONCOPINAR koy/mahallesi, 128 
cilt, 32 aile stra no, 27 s1ra no'da ntifusa kay1th Onell 
Pmar Mah. S.Blok Ktime Evlen No:6 k Kap, No: 1 
Merkez/ KiLis ikamet eder. 

: Su9 i$lemek Amac1yla Orgtit Kurma, Rti$vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 ISTANBUL 

.... SU_ .. P_H_E_LI_. ________ : 34- MUSTAFA BEHCET KAYNAR, MUSTAFA 

sue; 

Oglu NEJLA'den olma, 01/09/1975 dogumlu, 
KARAMAN iii, ERMENEK ih;esi, SUSAKLI 
MAHALLESi koy/mahallesi, 13 cilt, 38 aile s1ra no, 54 
Slfa no'da nilfusa kay1th Bursa Caddesi 444. Sokak 8/4 
Ke9ioren/ ANKARA ikamet eder. 

: Su9 i~Iemek Amac1yla Orgilt Kurma, Ril~vet Almak ve 
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Vermek 
SU<; T ARiHi VE YERi : 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 

_._SU_ .. P_H_E_L_i ________ : 35- NESTE REN ZAREI DENiZ, HABiBULLAH 

SU<; 

sue; T ARiHi VE YERi 

Ktzt PERiHAN'den olma, 17/07/1977 dogumlu, 
TEKiRDAG iii, :$ARKOY il9esi, CUMHURiYET 
koy/mahallesi, 2 cilt, 362 aile s1ra no, 12 s1ra no'da n k 
Levent Mah. Gonilller Arahg1 Sk. No:5 Be~ikta~/ iST 

: Su9 i~lemek Arnac,yla Orgilt Kurma, Ril$Vet Alrnak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 

_._SU_ .. P_H_E_LI_· ________ : 36- ONUR KAYA, OSMAN Oglu FEVZiYE'den 

sue; 

sue; T ARiHi VE YERi 
TAHLiYE TARiHi 

olma, 13/12/1978 dogumlu, CANKIRI ili, ILGAZ 
il9esi, KIYISIN koy/rnahallesi, 45 cilt, 36 aile s1ra no, 
43 slfa no'da nilfusa kay1th Ktrkkonaklar 
Mah.352.Sok.6/8 Cankaya Ankara iST ANBUL 

: Ril$vet Almak ve Vermek, Su9 i$lemek Amac1yla 
Kurulan Orgilte Oye Olma 

: 17/12/2013, 25/09/2013 iSTANBUL 
: 14/02/2014 

.... Su_··_PH_E_L_i ________ : 37- OZGUR OZDEMiR, ERDOGAN Oglu 

SU<; 

SU<; TARiHi VE YERi 
TAHLiYE TARiHi 

NURTAC'den olma, 10/05/1979 dogumlu, 
MALA TY A ili, ARGlN AN il9esi, AKOREN 
koy/rnahallesi, 5 cilt, 48 aile s1ra no, 64 stra no'da 
nilfusa kay1th Kartaltepe Mah. Bahr;esaray Sk. No:7 ir; 
Kap1 No:12 Baktrkoy/ iSTANBUL ikameteder. 

: Rii$vet Almak ve Vermek, Sur; i~lemek Amac,yla 
Kurulan Orgilte -Oye Olma 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 
: 28/02/2014 

...... SU_··_PH_E_L_I_· ________ : 38- OZGUR ERKER, HALUK Oglu SEViM'den 

SU<; 

SU<; T ARiHi VE YERi 

alma, dogumlu, BiLECiK iii, MERKEZ ilr;esi, 
iSTiKLAL koy/mahallesi, 5 cilt, 142 aile stra no, 12 
stra no'da nilfusa kay1th Caddebostan Mahallesi 
Zincirli Ko~k Sokak No: I 0/7 Kadikoy istanbul 
Kad1koy/ iST ANBUL ikamet eder. 

: Sur; i~lemek Amac1yla Orgilt Kurma, Ril~vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 

-§_U_P_H_E_L_i _________ : 39- OZLEM ADA TEPE, iV AN KJZJ LUDMiLA'den 
olma, 23/07/1975 dogumlu, ADANA ili, CEYHAN 
ilr;esi, CiV ANTA YAK koy/mahallesi, 4 cilt, 7 aile s1ra 
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sue; 

sue; TARiHi VE YERi 

no, 61 sITa no'da nilfusa kay1th Acarlar Mah. 46 Sk. 
No: 17 ii; Kapt No: l Beykoz/ iST ANBUL ikamet eder. 

: Bir Kimseyi Fuhu~a Te~vik Etmek veya Yapttrmak 
veya Arac1hk Etmek veya Yer Temin Etmek 

: 03/02/2013 ISTANBUL 

_._SU_ .. P_H_E_LI_· ________ : 40- RIZA SARRAF, HOSSEIN Oglu SHAHEN'den 

MUDAFii 

sue; 

sue; TARiHi VE YERi 

T AHLiYE T ARiHi 

olma, 12/09/1983 dogumlu, iSTANBUL iii, 
BAKIRKOY ili;esi, ATAKOY 7.8.9.10 KISIM 
koy/mahallesi, 76 cilt, 312 aile sITa no, l s1ra no'da 
nufusa kay1th Kanhca Mah. Halide Edip Ad1var Cad. 
No: 11 ii; Kap1 No: 1 Beykoz/ iST ANBUL ikamet eder. 

:* Av. $EYDA YILDIRIM, Mim Kemal Oke Cad. Lal 
Apt. No:23 K:4 D:9 Ni~anta~t $i~li / iSTANBUL 
* Av. A YTEN Hi(:YILMAZ,Mim Kemal Oke Cad. Lal 
Apt. No:23 K:4 D:9 N i~anta~1 Si~li / iST ANBUL 

: Sui;tan Kaynaklanan Malvarhg1 Degerlerini Aklama, 
5607 Say1h Yasaya Muhalefet, Bir Kimseyi Fuhu$a 
Te~vik Etmek veya Yapttrmak veya Arac1hk Etmek 
veya Yer Temin Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, Sui; 
i~Iemek Arnac1yla Orgilt Kumrn, Ril~vet Almak ve 
Vermek 

: 2013, 25/10/2013, 16/01/2013, 17/12/2013, 
01/05/2013 iSTANBUL 

: 28/02/2014, 28/02/2014 

.... SU_ .. P_H_E_L_I_· ________ : 41- RU<;HAN BAYAR, MEHMET MUNIR Oglu 

sue; 

sue; TARiHi VE YERi 

T AHLiYE T ARiHi 

SUPHiYE'den olma, 10/02/1972 dogumlu, MARDiN 
iii, ARTUKLU ili;esi, TEKER koy/mahallesi, 11 cilt, 
322 aile s1ra no, 78 s1ra no'da nilfusa kay1th Num 
Osmaniye Mah. Gazi Cad. Sinan Pa~a Sok. Gold Bazar 
No:5/1 (:emberlita$ Eminonil/ iST ANBUL 

: Sw;tan Kaynaklanan Malvarhg1 Degerlerini Aklama, 
5607 Say1h Y asaya Muhalefet, Resmi Belgede 
Sahtecilik, Sw;: i~lemek Amac1yla Orgut Kurma, 
Ril~vet Almak ve Vermek 

: 1 6/0 1/201 0, 04/01/2013, 05/01/2013, 16/0 l /2013, 
17/12/2013 iSTANBUL 

: 30/01/2014 

... S_U_P_H_E_L_i ________ : 42- SABRi BERK, RE$iT Oglu MEDiNE'den olma, 
13/0 l/ 19 50 doguml u, VAN ili, MERKEZ ili;esi, 
BAHc;iv AN koy/mahallesi, 3 cilt, 221 aile s1ra no, 5 
s1ra no'da nufusa kay,th Atatilrk Mah. Nehir Sk. No:3 
i9 Kap1 No:2 Kii9iik9ekmece/ iST ANBUL 
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sue;: 

sue;: TARiHi VE YERi 

: Sm;: i§lemek Amactyla Orgiit Kurma, Ril§VCt Almak ve 
Vermek 

: 25/l0/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 

L~u.,_"P.,_H=E=L.,_i ________ : 43- SALiH BARI~ KIRANTA, ERTUGRUL Oglu 
MELiHA'den olma, 20/08/1975 dogumlu, TRABZON 
iii, SURMENE il,esi, YENiA Y koy/mahallesi, 8 cilt, 
165 aile s1ra no, 20 sira no'da nlifusa kay1th incirli 
Mah. Yunus Emre Cad. No:33 iy Kap1 No:1 Ke<tiOren/ 
ANKARA ikamet eder. 

sue;: 
sue;: TARiHi VE YERi 

: Ril§vet Almak ve Vermek 
: 25/10/2013 iSTANBUL 

i~U.,_ .. P~H=E=L=I.,_· -------~' 44- SALiH KAAN «;:AGLA YAN, MEHMET 
ZAFER Oglu SONGUL'den olma, 26/09/1986 
dogumlu, ANKARA iii, <;:ANKA YA il,esi, HARBiYE 
k0y/mahallesi, 38 cilt, 126 aile s1ra no, 4 s1ra no'da 
ni.ifusa kayith Yenimahalle <;ayyolu Koru Mah. 
Sizinevler St 3 Cad No. 2 ANKARA ikamet eder. 

MUDAFii 

sue;: 

sue;: TARiHi VE YERi 
TAHLiYE TARiHi 

: Av. MUHAMMED HARDALA<;:, ANKARA 
K1z1hrmak Mahallesi Ufuk Oniversitesi Caddesi 

1445.Sokak No:2/B Kat:17 Daire:88 <;ukurambar 
<;:ankaya / ANKARA 

: Sm; i§lemek Amactyla Orgtit Kunna, Ril§vet Almak ve 
Vennek 

: 30/08/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 
: 28/02/2014 

"-~-"0-'-P-"H'-=E'-=L=i _______ __,: 45- SULEYMAN ASLAN, HAKKI Oglu 

MUDAFii 

sue;: 

sue;: TARiHi VE YERi 
TAHLiYE TARiHi 

SERiFE'den olma, l0/05/1970 dogumlu, <;:ORUM ili, 
OSMANCIK il,esi, KARALARGUNEY 
k0y/mahallesi, 51 cilt, 45 aile s1ra no, 43 s1ra no'da 
ntifusa kay1th Necip Faz1l Mah. Gaffar Okkan Cad. 
No:6K i, Kap1 No:2 Umraniye/ iSTANBUL i 

: Av. ERSAN SEN, Altunizade, Ku1bak111 Cad. No: 9 
Uskudar / iST 

: Resmi Belgede Sahtecilik, Sm; i~lemek Amac1yla 
Orgtit Kunna, Ril~vet Almak ve Verrnek 

: 05/01/2013, 17/12/2013,07/10/2013 iSTANBUL/null 
: 14/02/2014 

~§i~U.,_P~H=E=L~i ________ : 46- SULEYMAN HAPPANi, ZEYNEL Oglu 
A Y$E'den olma, 25/02/1965 dogumlu, KiLiS ili, 
MERKEZ il,esi, ONCUPINAR koy/mahallesi, 128 
cilt, 35 aile s1ra no, 134 sira no'da n k K Karaiibekir 

11 

LY AP Bih~im Si~teminde yer a Ian bu dokilmana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden c/e/J++ - DKlviTB - I23Bfvf - xslnoM = kodu ik eri~ebilirsiniz. 

Case 1:15-cr-00867-RMB   Document 640-3   Filed 07/14/20   Page 12 of 64



SU<; 
SU<; T ARiHi VE YERi 

Mah Mehmet Tugrul Cad NO 48 Merkez/ KiLis 
: Ri.i~vet Almak ve Vermek 
: 25/10/2013 iSTANBUL 

SUPHELi : 47- TAHA AHMET ALACACI, MEHMET Oglu 
..,__ ___________ MELARA T'den olma, 01/03/1978 dogumlu, DENiZLi 

SU<; 
sue;: T ARiHi VE YERi 

iii, yAL il9esi, AKKENT koy/mahallesi, 3 cilt, 403 
aile s1ra no, 26 s1ra no'da n-Ufusa kay1th ~enlikkoy Mah. 
Konakh Sk. No: 17 ii; Kapt No:6 Bak,rkoy/ iST 

: 5607 Say1h Yasaya Muhalefet 
: 16/01/2013 iSTANBUL 

..i;.SU.;;.. .. ;;;..PH_E=L=-i ________ : 48- TEVFiK USTA, AH MET Oglu HiLMiYE'den 

SU<; 
SU<; TARiHi VE YERi 

alma, 20/11/1967 dogumlu, TRABZON iii, OF ili;esi, 
BALLICA koy/mahallesi, 27 cilt, 96 aile s1ra no, 54 
s1ra na'da n-Ufusa kayith istanbul Giimri.ik Ve Muhafaza 
Ba~miidiirliigii Karakoy iST ANBUL 

: 5607 Say1h Yasaya Muhalefet 
: 16/01/2013 iSTANBUL 

.._S_U_PH_EL_I_· ________ : 49- TURGUT HAPPANi, CEMALETTiN Oglu 
MEVLUDE'den olma, 26/02/1979 dogumlu, KiLiS iii, 
MERKEZ il9esi, ONCUPINAR koy/mahallesi, 128 
cilt, 35 aile s1ra no, 350 stra no'da niifusa kay1tl1 
~irinevler Mah. Kaz,m Karabekir 4. Sk. Na:24 i9 Kap1 

SU<; 

SU<; TARiHi VE YERi 

Na:8 Bahi;elievler/ iSTANBUL ikamet eder. 
: Su9 i~lemek Amac1yla Orgiit Kumm, Rii~vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 

_._S....:...U_P_H_E=L.;;..i ________ : SO- TURKER SARGIN, ~ABAN Oglu CEMiLE'den 

SU<; 

SU<; TARiHi VE YERi 

SUPHELi 

o Ima, 07/12/1973 dogumlu, MALA TY A i Ii, 
DOGANYOL ili;esi, iSHAK koy/mahallesi, 25 cilt, 
160 aile s1ra no, 36 s1ra no'da niifusa kay1tl1 Halkah 
Merkez Mah. Sonmez Sk. No:3B ii; Kap1 Na:35 
Kii9tik9ekmece/ iSTANBUL ikamet eder. 

: Sui; i$lemek Amac1yla Orgiit Kurma, Rii$vet Almak vc 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 

51- UMUT BAYRAKTAR, SEFER Oglu 
NERMiN'den alma, 01/10/1978 dogumlu, GiRESUN 
iii, GORELE ili;esi, BOZCAALi koy/mahallcsi, 15 cilt, 
24 aile slfa no, 28 s1ra no'da niifusa kay1th Erse! Nak. 
Dez Ltd ~ti Kumcular Liman Yolu Akar i$ Mrk No43 
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SU<; 

sue TARiHi VE YERi 
TAHLiYE TARiHi 

D:4 34524 Bi.iyilk9ekmece/ iST ANBUL 
: Rii~vet Almak ve Vermek, Suv i~lemek Amac1yla 
Kurulan Orgute Oye Olma 

: 17/l2/2013, 04/09/2013 iST ANBUL 
: 14/02/2014, 14/02/2014 

...... S_U_P_H_E_L_i ________ : 52- YASiN ATA, GALiP Oglu HA VV A'den olma, 

sue 

sue TARiHi VE YERi 

SUPHELi 

sue 

sue TARiHi VE YERi 

03/06/1984 dogumlu, KASTAMONU ili, CiDE il9esi, 
GUNEBAKAN koy/mahallesi, 37 cilt, 7 aile s1ra no, 
98 s1ra no'da niifusa kay1th Siyavu~pa~a Mah. 
Sardunya Sk. No:8 ii; Kap, No:6 Bahi;elievler/ iST 

: Sui; i~lemek Amac1yla Orgut Kurma, Rti~vet Almak ve 
Vem1ek 

: 25/10/2013, 17,/12/2013 iSTANBUL 

53- YUCEL OZCiL, NECAF A TTiN Oglu 
SANiYE'den olma, 11/06/1971 dogumlu, SiNOP iii, 
BOY ABA T ili;esi, ENGiLEKlN koy/mahallesi, 50 cilt, 
6 7 aile s1ra no, 50 s1ra no'da ntifusa kayith Bah9elievler 
Mah. Ye:;;ilpalmiyc Cad. No:2/5-B ii; Kap1 No:12 
Oskudar/ iSTANBUL ikamet eder. 

: Sui; i~Iemek Amac1yla Orgiit Kunna. Rti~vet Almak ve 
Vermek 

: 25/10/2013, 17/12/2013 iSTANBUL 

A- SORUSTURI\fANIN KONUSU: 

istanbul Emniyet Miidi.irlugii Mali Su9larla Mucadele Sube Miidi.irli.igi.ine 
gonderil en 07 /05/2 0 IO tarihli e-posta ihbarmda ozet le; iranh R 1za Sarraf i simli ~ahsm 
kendisinin istanbul'da, babasmm ise Dubai'de oldugu, yurt d1~111dan milyonlarca dolan 
Tiirkiye'ye soktuklan, bu i~i istanbul Beyaz1t Kapah~ar~1'da faaliyet gosteren Durak Doviz 
isimli i~ yerinde farkh ki~ileri kullanarak yapt1klan ve bunun gibi bir 90k ki~inin 
bulundugu hususunun iddia edilmesi uzerine durumun incelendigi. konu ile ilgili olarak 
Ka9akt,:1hk ve Organize Sut;larla Miicadele Daire Ba:;;kanhg1 ve Mali Sui;lar ve Sui; Gelirleri 
ile Mucadele Sube Mtidiirlugiiniin 06/06/2011 tarihli yaz1s1 ekinde bulunan "Happani Grubu 
Degerlendim1e Raporu" ba~hkh 03/06/2011 tarihli raporda; 

"12.02.2007 tarihinde Kap1kule Hudut Kap1smdan yurtd1~ma 91k1~ yapmak isteyen 
bir TIR aracmda 202 kg eroin maddesi ele gei;irilmi~, akabinde istanbul Cumhuriyet 
Ba~savc1hg1 'nm 2007/1258 soru~tunna dosyas1 ile mahkeme karan 9eryevesinde Edirne 
KOM ~ube Mildilrliigilnce ger9ekle~tirilen ileti~imin dinlenmesi tedbirinin uygulanmas1 
silrecinde, deghik ger9ek/ti.izel ki:;;iler arasmda kaynag1 belli olmayan yiiksek miktarda 
paranm uluslararas1 transferinin yap1ld1g:1, bu transferlere arac1hk yapan ki~iler arasmda 
Durak Doviz isimli i~yeri ve Abdullah isimli 9ah~amnm da bulundugu tespit edilmi~tir. 

istanbul Muhabere Elektronik ~ube Mildtirltigil 'niln 07 .05.2010 tarihl i ve ihbar 
No:6484 say1h e-posta ihbar fonnunda iranh R1za Sarraf isimli :;;ahsm kendisinin Istanbul' da, 
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babasmm ise Dubai'de oldugu, yurtdI§tndan milyonlarca dolan Ti.irkiye'ye soktuklan, bu i§i 
istanbul Beyaz1t Kapah 9ar$1da faaliyet gosteren Durak Doviz isimli i§yerinde farkh ki$ileri 
kullanarak yapttklan iddia edilmi$tir. 

21.12.2010 tarihli ulusal basmda Moskova Havalimam 'ndaki gilmrilk go rev lilerinin 
kontrolleri esnasmda istanbul'dan Rusya'ya giden il9il Azeri biri iranh olrnak ilzere dort 
ki$inin bavul ve strt 9antalannda 14,5 Milyon Dolar vc 4 Milyon Avro ele ge9irildigi ve 
$ah1slarm g6zal tma al md1g:1 haberinin yer almI§, bahse konu habere istinaden 2 3 .12 .20 l 0 
tarihinde Rusya interpolti'nden polisiye i$ i§birligi kapsammda bilgi talep edilmi$ ve 
16.03.2011 tarihinde alman cevabi yazt ile, Azeri vatanda$lan Vagif BADALOV, Ramin 
ISMAILOV, Gusein ISMAILOV ve iran vatanda$I Mohammadsadig 
RASTGARSHISHEGARHANEKH isimli $ah1slarm Uzerinde ytiklti miktarda nakit para ile 
16.10.2010 tarihinde istanbul' dan M oskova 'ya u9akla geldik Jeri, ancak herhangi bir 
bildirimde bulunmad1klarmdan ad1 ge9en $ah1slar hakkmda gilmrlik yetkilileri tarafmdan 
Rusya Ceza Kanunu'nun I 88. Maddesine (Ka9ak91hk) gore i§lem yaptld1g:1, soru$turmanm 
halen devam ettigi bilgisi almmt§ttr. 

15.04.2011 tarihli ulusal basmda ise, genel olarak "150 milyon Dolan bavulla 
ka~:irdtlar" ba§hg1 altmda, Rusya Federal Gtimrtik Servisinin ba§latm1§ oldugu 9ah§malar 
neticesinde 14 kuryenin tespit edilerek isimlerinin illkemiz makamlarma bildirildigi ve para 
transferlerinin soru§turulmasmm istenildigi, soz konusu $ah1slann Dubai'den gelen ve Azeri 
i§adamlanna ait oldugu iddia edilen 40 rnilyon dolar ve 10 milyon Avro'yu 37 seferde 
valizlerle Rusya'ya ta§1d1g:1, Ebru GUNDE$'in e~i Reza Sarrafm §Ofdril olan Turgut 
HAPPANi isimli §ahsm 14 kurye arasmda yer ald1gma ili$kin iddialar yer altnt§tlf. 

Yukanda ad1 ge9en geryek/tilzel ki§iler ve faaliyetleri hakkmda MASAK, istanbul ve 
Edime Emniyet Mi.idilrltikleri ile Daire Ba§kanhg:1m1z Mali ve Narkotik $ube 
Miidiirlilklerince degi§ik tarihlerde yilriltillen 9ah§malarda somut bir neticeye vanlrnas1 
milmkiln olmamt$ ise de gelinen nokta itibariyle yilriltillen 9ah~malann neticelerinin anlamh 
bir §ekilde birle§tirilerek analize tabi tutulmas1 ihtiyac1 has1l olmu~tur. Bu amat; 
dogrultusunda haz1rlanan eldeki raporda Durak Doviz ile ortaklan Turgut HAPPANi, 
Abdullah HAPPANI, Serdal HAPP A Ni, Senel HAPP ANi ve Rtza SARRAF isimli §ah1slarm 
kimlik ve adres bilgileri, yasa d1§1 faaliyetleri, vergi miikellefiyet, mal varhg1 ve yurt di§ma 
giri§-91k1§ bilgileri mercek altma almmt§ttr. 

ADI GE<;EN $AHISLARJN SiRKET ORTAKLJKLARI 

Rtza SARRAF (TC Kimlik No: 61246507012) 

1.Tasfiye Halinde Homa Yapt G1da Tek. Tur. Oto. it; Dt§ Tic. A.$. 
(VKN:4630342380) %4 Hisse 

2.Bella in§aat Tur. ve Oto. San. D1$ Tic. Ltd. Sti. (VKN: 1630348606) %50 hisse 

3.Royal Denizcilik ve Endilstriyel Makine San. Tic. A.S. (VKN:7350626052) 

· R1za Sarraf 
· Ahad Khabbaztamini 
· Abdullah Happani 
· T urgut Happani 

Yonetim Kurulu B~kam 
Yonetim Kurulu Oyesi 
Yonetim Kurulu Oyesi 
Yonetim Kurulu Uyesi 

%80 
%10 
%5 
%2,5 
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· Humayun Zatparvar Y onetim Kurulu Oyesi %2,5 

4. Royal Holding A.$. (VKN:7350691410) 

· R1za Sarraf Yonetim Kurulu Ba$kam %72 
· Mohamad Zarrab Yonetim Kurulu -Oyesi %25 
·Abdullah Happani Yonetim Kurulu Oyesi %1 
· Hamid Reza Fath Razi Yonetim Kurulu Oyesi %1 
· Fathariz Amir Yonetim Kurulu Oyesi %1 

Royal Holding A.$. 'nin alt firmalarmm Durak Doviz A.$., Tural Ltd. $ti. ve Pirlanta 
Ltd. $ti. iinvanh firmalar oldugu, iran ve Dubai'ye kii19e altm ihracaati ve iran'da Atasay 
Kuyumculuk ile ortak hurda altmdan kiil9e altm imalatt yapacaklan, ihra9 bedelleri ile 
bankalardan ve Rona Doviz A.$.' den yine kiil9e altm alacaklan, firmalann ihra9 bedelleri 
i9in bankalar i9in 9ah$ttg1, ad1 ge9en firmalann iran'm ticari i$lemleri ii;in para giri$ 
91k1-5lanna arac1hk ettigi bilgileri istihbar edilmi~tir. 

Aynca R,za SARRAF'm Durak Doviz ve K1ymetli Madenler Tic. A.$.'nin 2007-2008 
y11lannda %47,50 hissesi ile ortakhg:1 mevcuttur. 

Durak Doviz ve K1ymetli Madenler Tic. A.$. (VKN:3150088430) (27.07.20IO'dan 
itibaren) 

Sabri BERK Yonetim Kurulu Ba~kan1 %30 
Abdullah Happani Yonetim Kurulu -Oyesi %20 
Hiisamettin Altmba-5 Yonetim Kurulu Oyesi %20 
Turgut Happani Yonetim Kurulu Oyesi %15 
Murat CESURTURK Yonetim Kurulu Uyesi %15 

R1za SARRAF ve Durak Doviz ve K1ymetli Madenler Tic. A.$.'nin ortaklar1 olan 
HAPPANi ailesi ve diger aile iiyeleri hakkmda; istanbul Curnhuriyet Ba~savc1hg1'ndan 
alman 03.06.2009 tarihli ve 2009/1592 say,h yaz1 ve ekinde yer alan istanbul Emniyet 
Miidiirhigilmiiziln 08.01.2009 tarihli ve 2008/2779 sayth yaz1smda; 

·istanbul Kapah9ar~1'da Bilal HAPPANi, Kadir HAPANNi, Zeynel HAPPANi ve 
irfan HAPPANi isimli ~ah1slarm karapara aklad,klan, ytlda yakla~1k 1.000.000 USO haks1z 
para kazand1klan, 

·istanbul Ticaret Odast kay1tlanndan yap1lan sorgu neticesinde; Bilal HAPPANi 
isimli ~ahsm "Avrasya K1ymetli Madenler Turizm G1da Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.$ti." 
(Sermayesi 250.000 YTL) Abdullah HAPPANi ve Serda! HAPPANi'nin "Durak Doviz 
Ticaret A.$." (Sermayesi 350.000 YTL) ve Abdullah HAPPANi ve Turgut HAPPANi'nin 
"Royal Denizcilik ve Endiistriyel Makine Sanayi ve Ticaret A.$" (Sermayesi 1.000.000 TL) 
firmalannm ortag, oldugu, Abdulkadir HAPPANi ve Halil HAPP ANi'nin ortag1 bulundugu 
"Mavi K,ymetli Madenler Turizrn Otomotiv G1da Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti." adh 
firmanm 04.06.2008 tarihi itiban ile kuruldugu ve sermayesinin 150.000 YTL oldugu, ancak 
bu firmalarm tabela firmalan oldugu yoniinde izlenimlerin olu-'?tugu, Mavi K1ymctli Mad. 
Tur. Oto. G1da Teks. San. ve Tic. Ltd. ~ti. 'nin faaliyet adresine yonelik yap1lan 
ara$ttrmalarda i~yerinde herhangi bir ticari faaliyetin yiiriitiildiigiine <lair bir emare 
bulunmad1g1, 
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· Alman ihbar neticesinde; ihbarcmm yak1m oldugunu belirttigi HAPPANi soyadh 
ki§ilerin iranh §ahtslann eli altmda 9ah§t1klan, yurtdt§mdan karapara havalesi yaparak 
yi.izdelik kar§1hgmda "milyon dolarlar" getirdikleri, Kilis'te baz1 ki§iler adma a9tlan sahte 
hesaplara gelcn paralardan "yi.izde bir" yuzdelik sozil verdikleri, bu $ekilde birisine soz 
verdikleri halde yuzdelik pay, vermemelerinden dolay1 §ahsm hesabmda bulunan paray1 
vekaleti iptal ederek 9ektigi, Kilis'te akrabalan kavga edince durumun meydana 91ktifp, Kilis 
Oncilpmar Mahallesinde bundan ba$ka en az 10 ki$inin daha bulundugunu, bu ki$ilerin 3-5 
sene i9erisinde istanbul'a sahip olduklanm, Fahri HAPPANi, Mehmet HAPPANi, Serdar 
HAPPANi isimli §ah1slann Kilis II Saghk Mildilrlilgilnde temizlik §irketinde sozle$meli 
9ah$t1klanm, paran1n Kilis Garanti Bankasmdan 9ekildigini, banka hesaplarma ula$1ld1gmda 
da durumun anla$ilacagmm iddia cdildigi belirtilmi§tir. 

Azeri i$adamlan Nizami AZiMOV, Hiiseyin G. iSMAYiLOV ve Vag1f 
BADALOV'a ait oldugu iddia edilen ve bir y1l i9erisinde yakla$Ik 150 Milyon Dolann yurt 
dt$1Ila 91kanlmas1 olay1 (21.12.2010 tarihli basm haberleri) ile ilgili olarak ilk a$amada 
yap1lan tespitler: 

· 22 Haziran-31 Ekim 2010 tarihleri arasmda yukanda isimleri ge9en $ah1slarca 
Rusya 'ya 90k yilklii miktarlarda nakit para giri$i yaptld1g1 ve $ah1slarm paramn kaynagmt 
a91klamada yetersiz kald1klan ve bu parayla Moskova ya da Moskova bolgesinde 
gayrimenkul ahm1 yapacaklanmn iddia edildigi, 

· 22 Haziran-31 Ekim 2010 tarihleri arasmda ad1 ge9en $ah1slann yurt dt$ma 
91kard1klan para miktan: 10.300.000,00 EURO ve 37.122.968,00 USO oldugu belirtilmi$tir. 

MASAK'm yukanda belirtmi$ oldugu §ah1slar ile beraber hareket eden §ah1s!an tespit 
edebilmek (kurye olduklan degerlendirilen) i9in yurda giri§-91kt§ kay1tlannm incelenmesi ile 
yapilan 9ah$malar neticesinde MASAK' m bildirdigi 14 ki§i ile birlikte tespit edilen toplamda 
55 ki$inin kurye faaliyetinde bulundugu degerlendirilmektedir. 

Adem GELGE<;'in Tural HUSEYNOV, Kadir HAPPANI ve Surkhay HUSEYNOV 
isimli §ahislarla birlikte yurtdi§ma giri$-91k1$ yapttg1, 

Adnan Menderes YAZAR'm Kadir HAPPANi, Mustafa ASiROGLU, Yilcel OZCiL, 
Murat CESURTURK, Hi.isarnettin ALTINBAS, Mustafa HAPPANi, Vag1f BADALOV, 
Turgut HAPPANi, Vidadi BADALOV, Si.ileyman HAPPANi, Ertugrul BOZDOGAN, 
Nizami AZIMOV, Behzad AGHAZADEHKHALK, Cemil SON ve Mohammadsadeg 
RASTGARSHISHEHG isimli §ahtslarla birlikte yurtdt§ma giri$-91k1§ yapt1g1, 

Erol ERDOGAN'm Ertugrul BOZDOGAN, Ilham HUSEYNOV, Mustafa 
ASIROGLU, Vidadi BADALOV, Silleyman HAPPANi, Turgut HAPPANi, Kadir 
HAPPANi, Muzaffer HAPPANi, Mustafa HAPPANi, Hilsamettin AL TIN BA$, Taleh 
HUSEYNOV ve Surkhay HUSEYNOV isimli $ahtslarla birlikte yurtd1$ma giri§-91k1$ yaphg1, 

Ertugrul BOZDOGAN'm Bahruz ABBASOV, Turgut HAPPANi, Abdullah 
HAPPANi, Mustafa HAPPANi, Kadir HAPPANi, Stileyman HAPPANi, Khagani 
ABBASOV, Mustafa ASiROGLU, Vidadi BADALOV, Ad.nan Menderes YAZAR ve May1s 
BADALOV isimli ~ah1slarla birlikte yurtdI$1Ila giri§-91k1§ yapt1g:1, 

Kadir HAPPANi'nin Rauf ABBASOV, Arastun ABBASOV, Yus1f ABBASOV, 
Khagani ABBASOV, Ahfaga ABBASOV, Leyla ABBASOVA, Sabuhi BADALOV, Rana 
BADALOVA, Vidadi BADALOVA, Nabi ISMA YILOV, Valaddin ISMA YILOV, Huseyn 
ISMAYILOV, Ad.nan Menderes YAZAR, Mustafa ASiROGLU, Murat CESURTURK, 
Husamettin AL TINBAS, Ertugrul BOZDOGAN, Mohammadsadeg RASTGARSHISHEHG 
ve HAPP A Ni soyadh ki$ilerle birlikte yurtd1~ma giri§-9tk1§ yapttg:1, 
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--

Murat CESURTURK'iln Jefrey GILLIES, Kadir HAPPANi, Turgut HAPPANi, 
Mustafa HAPPANi, Mehmet HAPPANi, Adnan Menderes YAZAR, Nizami AZIMOV ve 
Vidadi BADALOV isimli $ah1slar ile birlikte yurtdt$tna giri$-9tkl$ yapttg1, 

Mustafa HAPPANi'nin Ertugrul BOZDOGAN, May1s BADALOV, Mustafa 
A$iROGLU, Ramiz HUSEYNOV, Nizami AZIMOV, Mohammadsadeg 
RASTGARSHISHEHG, Turgut HAPPANi, Hilsamettin ALTINBA$, Adnan Menderes 
Y AZAR, Mtrad ISMA YILOV, Ilgar ISMA YILOV, Ismay1l ISMA YILOV, Vag1f 
BADALOV ve Surkhay HUSEYNOV isimli $ah1slar ile birlikte yurtd1$tna giri$-9tkt$ yapt1g1, 

Sabri BERK'in Adem GELGE<:;:, Mustafa A$iROGLU, Ertugrul BOZDOGAN, Kadir 
HAPPANi, Adnan Menderes Y AZAR, Mustafa HAPP A Ni ve Vidadi BADALOV isimli 
$ah1slar ile birlikte yurtdt$ma giri$-flkt$ yapttg1, 

Sefer Berkant BERK'in Mustafa HAPPANi ve Mustafa A$iROGLU ile birlikte 
yurtdt$ma giri$-91k1$ yaptig,, 

Turgut HAPPANi'nin Mustafa A$iROGLU, Huseyn ISMAYILOV, Khagani 
ABBASOV, Vagif BADALOV, Tural HUSEYNOV, Aydan HUSEYNOV, Surkhay 
HUSEYNOV, Abilfaz ABBASOV, Kamran HUSEYNOV, Elshad HUSEYNOV, Mehmet 
HAPPANi, Ozal HAPPANi, Firidun HUSEYNOV, Parviz HUSEYNOV, Ali ISMAYILOV, 
Zemfira HUSEYNOVA, Madinahon HAKIMOVA, Elchin BADALOV, Zamig 
HUSEYNOV, Ali BADALOV, Ziyafat ISMAYILOV, Amil HUSEYNOV, Hilsamettin 
ALTINBA$, Ertugrul BOZDOGAN, Mazhir HUSEYNOV, Adnan Menderes YAZAR, 
Isamayil ISMA YILOV, ilham HUSEYNOV, Alifaga ABBASOV, Chingiz ISMAYILOV, 
Hasan SAYAR, F1rat SAYAR, Latif ABBASOV, Musa HUSEYNOV, Huseyn 
ISMAYILOV, Ramin ISMAYlLOV, Sabuhi ISMAYILOV ve Yunis ISMAYILOV isimli 
$ah1slar ile birlikte yurtd1$ma giri$-91k1$ yaptlg:1, 

Yu.eel OZ<:;:iL'in Rtza SARRAF, Vidadi BADALOV, Behrooz 
AGHAZADEHKHALK, Ertugrul BOZDOGAN, Devrim KU<:;:0-K, Surkhay HUSEYNOV, 
Ilham HUSEYNOV, Khagani ABBASOV, SUleyman HAPPANi ve Kadir HAPPANi isimli 
$ah1slar ile birlikte yurtdt$ma giri$-ytkt$ yaptlg:1 tespit edilmi$tir. 

Yukanda isimleri yaz1h $ah1slarm birlikte hareket ettikleri ve k1sa siireli yurt d1$ma 
giri$-fikI$ yaptiklannm tespit edilmesi, banka hesaplarmda $-0.pheli i$lemlerin bulunmas1, 
basmda yer alan haberler ve taraf1m1za intikal ettirilen ihbarlar da dikkate almd1gmda bahse 
konu $ah1slann beraberinde yiiksek miktarda nakit paray1 yurt dt$ma 91kard1g1 
degerlendiri lmektedir. 

Yukanda isimleri Ge9en Turk ~ah1slann Ortag, Olduklan ~irketler: 

Adem GELGE<:;:; 

I. Tasfiye Halinde Cihan K1ymetli Madenler Sanayi ve Dt$ Tic. Ltd. $ti. 
(VKN :2090 514985) 

Kurulu$ Tarihi: 04.02.2010 
Tasfiye Tarihi; 13.12.2010 
Kurucu Ortaklar: Adem Gelge9, Vidadi Badalov (Azeri) 

2.Tasfiye Halinde Deniz K1ymetli Madenler Sanayi ve DI$ Tic. Ltd. $ti. 
(VKN:2910801552) 

Kurulu~ Tarihi:24.08.2010 
Tasfiyc Tarihi: 13.12.2010 
Kurucu Ortaklar: Adem Gelgc9, Vidadi Badalov (Azeri) 
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.-. 

3. Tasfiye Halinde Kapital Klymetli Mad. San. ve D1$ Ticaret Ltd. $ti. 
(VKN :4980863395) 

Kurulu~ Tarihi: 24.08.20 I 0 
Tasfiye Tarihi: 20.04.20 l l 
Kurucu Ortaklar: Adem Gelge9, Vidadi Badalov (Azeri) 

4. Tasfiye Halinde Elmas K1ymetli Madenler Sanayi ve D1$ Tic. Ltd. $ti. 
(VKN: 3330708868) 

Kurulu$ Tarihi: I 0.02.2010 
Tasfiye Tarihi: 20.04.2011 
Kurucu Ortaklar: Elika Agha Mohammadi, Toran Khorakchi Gonabadi (iran) 
Tasfiye Memuru-Mudilrti: Adem Gelge9 

5. Tasfiye Halinde Hazine Kuyumculuk Sanayi ve Dt$ Tic. Ltd. $ti. (VKN: 
4600428497) 

Kurulu$ Tarihi: 10.03.2009 
Tasfiye Tarihi: 26.09.2009 
Kurucu Ortaklar: Parviz Faeghi ZAD (iran), K.hagani ABBASOV (Azeri) 
Tasfiye Memuru-Mildtirti: Adem Gelge9 

Ertugrul BOZDOGAN 

1.Tasfiye Halinde Gu.mil$ ith. ihr. Tic. Ltd. $ti. (VKN:4240530797) 
Kurulu$ Tarihi: 13.12.2010 
Tasfiye Tarihi: 28.01.2011 
Ortaklar; Ertugrul BOZDOGAN, Vidadi BADALOV (Azeri) 

2.Tasfiye Halinde Sabra K1ymetli Madenler San. Tic. Ltd. $ti. 
(VKN: 73 90490 I 7 6) 

K urulu$ T arihi: 13 .12. 20 IO 
Tasfiye Tarihi: 28.01.2011 
Ortaklar: Ertugrul BOZDOGAN, Vidadi BADALOV (Azeri) 

3.Tasfiye Halinde Gillzar K1ymetli Madenler San. Tic. Ltd. $ti. 
(VKN:7390490176) 

Kurulu~ Tarihi: 22.05.2007 
Tasfiye Tarihi: 29.11.2007 
Ortaklar: Samad Sharifi Golzar, Majid Rezaei MEHR (iran) 
Tasfiye Memuru: Ertugrul BOZDOGAN 

Turgut HAPPANi 

I. Durak Doviz ve K1ymetli Madenler Tic. A.$. (VKN:3150088430) 
Kurulu$ Tarihi: 20.01.2005 
Ortaklar: Turgut Happani, HG.samettin Altmba$, Sabri BERK, Abdullah Happani, 

Murat Cesurturk 
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2. Royal Denizcilik ve Endilstriyel Makine San. Tic. A.$. (VKN:7350626052) 
Kurulu$ Tarihi: 18.01.2008 
Ortaklar: Turgut Happani, R1za Sarraf, Abdullah Happani, Ahad Khabbaztamimi, 

Humayun Zatparvar 

Hiisamettin AL TINBA$ 

1. Durak Doviz ve K1ymetli Madenler Tic. A.$. (VKN :3150088430) 
Kurulu$ Tarihi:20.01.2005 
Ortaklar: Hilsamettin Altmba$, Sabri BERK, Abdullah Happani, Turgut Happani, 

Murat Cesurtilrk 

Sabri BERK 

l. Durak Doviz ve K1ymetli Madenler Tic. A.$. (VKN:3150088430) 
Kurulu$ Tarihi:20.01 .2005 
Ortaklar: Sabri BERK, Hiisamettin Altmba$, Abdullah Happani, Turgut Happani, 

Murat Cesurtilrk 

Murat CESURTURK 

1. Durak Doviz ve K1ymetli Madenler Tic. A.S. (VKN :3150088430) 
Kurulu$ Tarihi: 20.01.2005 
Ortaklar: Murat Cesurtiirk, Sabri BERK, Hiisamettin Altmba$, Abdullah 

Happani, Turgut Happani 

Bu bilgilerden hareketle, gOniimiizde bankac1hk sistemmm geli$mi$ olmas1, para 
havalelerin k1sa bir sure ii;inde ve gilvenilir bir $ekilde bankalar arac1hg1yla yaptlabilrnesine 
ragmen $ah1slann yilksek miktarda nakit paray1 beraberinde yurtd1$ma i;1karmas1 ve bu 
ki$ilerden 9ogunun Doviz Bi.irolan ile ili$kisinin bulunmas1 dikkat 9eken hususlardir. 

Paramn kutye kullamlarak yurda sokulacagi/yurttan i;tkanlacagmm tespiti ya da yurda 
giri$ 91k1$larda yolcu iizeri ve e$yasmda kaynag1 belli olrnayan nakit ele ge9irilmesi 
hallerinde takip edilecek hareket tarzmm belirlenmesinde kambiyo ve su9 gelirlerinin 
aklanmasmm onlenmesi ile ilgili mevzuat goz onilnde bulundurulur. 

Rapora konu edilen para ta.;,1mac1hgm1 mevzuat 9er9evesinde incelendiginde; yurda 
giri$-y1k1$larda $ah1slarm beraberinde ta$td1g1 nakit paralara ili$kin diizenlemeler Tiirk Parast 
K1ymetini Koruma Hakkmda 32 Say1h Karar'da yer ald1g1, 

1567 Say1h Ttirk Parasmm K1ymetini Koroma Hakkmda Kanunu'nda yurtd1$ma 
beyan edilmeden 91kart1lan nakit paralar ile ilgili idari para cezasma ili$kin dilzenlemeler yer 
ald1g1, idari para cezasma karar vermeye Cumhuriyet Savc1s1 'nm yetkili oldugu, 

Aynca 5549 Say1h Su<; Gelirlerinin Aklanmasmm Onlenmesi Hakkmda Kanun'un 16. 
Maddesine gore Turk Paras1, doviz veya bunlarla odemeyi saglayan belgeleri yurt dt$tna 
91karan veya yurda getiren yolcular, gilmriik idaresinin talebi ilzerine bunlarla ilgili olarak 
tam ve dogru a.;,klama yapmayan yolcuya beraberindeki degerin, tutar konusunda gen;ege 
aykm ai;1klamada bulunan yolcuya beyan ettigi deger ile ger.;ek deger arasmdaki farkm onda 
biri kadar idari para cezas, verilecegi, Binbe~yiiz Tiirk Liras1 'na kadar olan farklar i9in bu 
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rnadde hiikilrnlerinin uygulanrnayacag:1 anla$1lrn1$tlr. 
Yaptlan incelemelerde bahse konu $ah1slarm cogunun Azeri uyruklu oldugu, 90k 

say1da $ahsm birlikte hareket ettigi ve kurye olarak para ta$1mac1hg1 yapttklan anla$tlmt$ 
olup bu para ta$1mac1hgmm hangi ama9la yaptld1g1/yap1hyor olabilecegine ili$kin 
degerlendirmeler $U $ekildedir; 

Q") MASAK'm ald1g1 istihbaratlar dogrultusunda; Royal Holding A.S.'nin alt 
firmalan olan Durak Doviz A.S. Tural Ltd. Sti. ve P1rlanta Ltd. Sti.'nin iran ve Dubai'ye 
kiilce altt n ihracat1 ve i ran' da A tasay Ku yum cu luk ile ortak hurda al tmdan kiilce al tm imalatt 
yap1yor, ihrac bedelleri ile bankalardan ve Rona Doviz A.S.'den yine kill9e altm ahyor 
olabilecekleri, bu kapsamda iran baglantth ticari i§lemler kaynakh paralarm giri§ 91k1$ma 
arac1hk ediyor olabilecekleri, 

(!) Yurtd1~mda kazantlan ancak legal/illegal kaynag:1 bilinmeyen paralann Rusya'ya 
ula$tmlmas1 i9in Dubai 'den tilkemize sokuluyor olabilecegi, 

@ Bu ki~ilerce ya da il9ilncil ki§ilerce i$lenmi$ sm;lardan (herhangi bir tespit 
bulunmamaktadtr) elde edilen gelirin izini kaybettirmek icin Olke d1$ma 91kart1hyor, bu 
kapsamda Tilrk Ceza Kanunu'nun 282. Maddesinde dtizenlenen "Sm;tan Kaynaklanan 
Malvarhg1 Dcgerlerini Aklama" sucunun i$leniyor olabilecegi, 

Bu paralann Tiirkiye'de veya ba§ka bir illkede kay1t dt$1 ticaret kapsammda 
kazamlrnt$ olabilecegi ve bu §ekilde vergi incelemesine tabi tutulmarnas1 amac1yla 
il.lkemizden 91kart1hyor olabilecegi degerlendirilmi§tir." yaz1h oldugunun gortildtigil, 

Yine Kapattlan Si$li Cumhuriyet Ba$Savc1hgmm 2004/46272 soru§turma say1h 
evrakma gonderilen Mali Sm;lan Ara§ttrma Kurulu Ba$kanhgmm 10/06/2008 tarihli 6517 
say1h yaz1smda ekli bulunan bankalar yeminli rnurak1b1 Mehmet Tahir Ozsoy tarafmdan 
dil.zenleruni$ 13/05/2008 tarih ve R-61 say1h "ATiK-iS<;EN Rumuzlu Aklama incelemeleri" 
konulu raporun konusu olan, Kapahcar$I Hahcdar Caddesi No:93 Eminonil faaliyet adresli 
Vala DI$ Tic. Ltd Sti i.invanh finna ortaklannm; Bahram Dargahi Moghaddam, Hassan 
Dargahi Moghaddam, Orman Meman Khameneh isimli $ah1slar oldugu, istanbul Ticaret 
Odas1 kay1tlanndan yap1lan sorgulamada, ad1 gecen $irketin 31/01/2011 tarihinde oda 
kaydmm iptal oldugunun anla$1ld1g1, bu nedenle §irketin faaliyet gosterdigi adresin fa.al 
olup olmad1gmm tespiti i9in yap1lan kontrolde 02/05/2011 tarihinde $irketin faaliyet 
adresinde Saran Kuyumculuk ve Dt$ Tic Ltd Sti unvanh firrnanm faaliyet gosterdiginin 
belirlendigi, soz konusu finna ile ilgili olarak istanbul Ticaret Odas1 kay1tlarmdan sorgularna 
yap1ld1gmda 180,000 TL serrnayeli ~irketin ortaklarmm Mehmet Happani ve Giilpembe 
Happani isimli §ah1slar oldugu, Abdurrahman i$<;en isimli $ah1sm 17/01/2005 tarihine kadar 
~irketin eski yetkilisinin oldugunun belirlendigi, R-61 say1h raporda Abdurrahman i$t;en'in 
Vala Dovizin cah$ant oldugu, $ah1sm mali gilcilniln cok ilstilnde, son derece $ilphe arz 
eden para transferlerinin tespit edildigi gerekceleri ile durumun Mali Su9larla Milcadele Sube 
Mildilrlilgtiniln 13/09/2012 tarihli yaz1s1 ile istanbul Cumhuriyet Ba$savc1hgma ihban 
ilzerine Ba$savc1hg1m1z tarafmdan soru$turma ba$lattld1g1, soru$turma kapsammda su<; 
i$1emek amac1yla orgilt kurmak, ka9ak91hk ve suctan elde edilen mal varhgmm aklanmas1 
suclarmm takip edilmesi amac1yla istanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 17/09/2012 tarih ve 
Degi§ik i$ No 2012/561 say1h karanna dayanarak 17/09/2012 tarihinden itibaren CMK 135. 
Maddesi kapsammda teknik takip 9ah$malanna ba$lanild1g1 anla$1lmt$tlr. 

Yukanda a91kland1g1 gibi soz konusu soru§turmaya bir e-posta ihban ilzerine 
ba§lamlmt§, sue vas1flandmlmadan once toplanan bilgilerden haklarmda ihbar bulunan 
$ah1slardan bir k1sm1 ile ilgili olarak Ka9ak91hk ve Organize Su9larla Mi.icadele Daire 
Ba$kanhg1 ve Mali Sm;larla ve Su<; Gelirleri ile Milcadele Sube Mtidilrlilgilniln raporlarmm 
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bulundugu, aynca aym ki$iler ile ilgili olarak Mali Sw;lan Ara;;tmna Kurulu Ba$kanhgmm 
raporunun bulundugu gereki;eleri ile ki$ilerin ka9ak91hk, sm;tan elde edilen mal varhgmm 
aklanmas1 suc;lanm i$1edikleri iddias1 ile CMK 135. Md. kapsammda teknik takip 
9ah$malarma ba$lamld1g:1, yap1lan c;ah$malarda ki;;ilerin sue; i$1emek amac1yla orgut kurmak 
ve ril$Vet sw;lanm da i$lediklerine <lair delillere rastland1g1 gerekc;esi ile sonraki surei;te 
bu suc;larla ilgili olarak da ileti$imin denetlenmesi karan almmas1 yoluna gidildigi 
anla$tlmt$tlr. 

* Yaptlan sOru$turma s1rasmda $Uphelilerin 

1- iran'm uygulamaya c;ah$tlg:1 nukleer programm ban$c;1l amac;lar ta;;1mad1g1 
gerekc;esi ile gerek Birle$mi;; Milletler, gerek Avrupa Birligi, gerekse Amerika Birle$ik 
Devletleri tarafmdan, nukleer programm uygulanmasmm engellenmesini saglamaya yonelik 
olarak iran'a ekonomik ambargo uyguland1g1, bu c;erc;evede iran'm ihracatl ve ithalatmm 
k1s1tland1g1, sadece petrol ve dogal gaz satmasma, elde edilen gelirin dogrudan iran'a transfer 
edilmeyip sat1$m yaptld1g1 Olkede bulunan bankada iran Merkez Bankasi tarafmdan ac;tlan 
hesaba bloke edilmesine, bu para ile iran'm dt$andan sadece g1da ve ilac; almasma izin 
verildigi, iran astlh olup sonradan Turk Vatanda;;hgma gec;en, Turk Vatanda$hgma gec;tikten 
sonra Reza Zarrap olan adtm R1za Sarraf olarak deg:i$tiren ve halen Tilrkiye'de ya$ayan 
i$adammm kurdugu $irketlerin 2013 y1h ortasma kadar iran'm ithaline izin bulunan alttm, bu 
tarihten soma da g1da ve ilact Turkiye'den vc Dubai'den iran'a ihrac; cderek, ihra9 ettigi 
mallann bedelinin iran Merkez Bankasmm Turkiye'de Halkbank nezdinde a91lan hesaptaki 
paradan odenmesini saglad1g1, bu i$ten ciddi komisyon ahp kar ettigi, ;;irketleri Tilrkiye'nin 
ihracat rakamlanm ciddi olarak etkileyecek boyutta ihracat yapan R1za Sarrafm bir silre 
sonra Ekonomi Bakam Zafer <:;aglayan ve ihracat i$lemleri sonunda odemelerin yaptld1g1 
Halkbank'm Genet Milduril Suleyman Asian ile tam$tig1, en yo gun i;; yaptig, bankanm en ust 
duzeydeki bilrokratma ve devletin ihracat politikalannm belirlenmesinde ve ihracatm 
artmlmas1 c;abalannda en list duzeyde kararlan alma makammda bulunan Ekonomi Bakanma 
a$ag1da a91klanacag1 $Ckilde menfaat temin ettigi, hediyeler gonderdigi, temin edilen 
menfaatlerin ilgililerine ula~tmlmasmda R1za Sarrafm $irketlerinde c;ah~anlann, Ekonomi 
Bakanhg:1 ozel kalem c;ah$anlanmn, Ekonomi Bakanmm oglunun ve Halkbank Genel 
Mudilrilniln e$inin yard1m ve i$tiraklerinin oldugu, 

2- Turkiye'nin ihracat rakamlarm1 ciddi bic;imde etkileyecek boyutlarda ihracat 
yapan i$adam1 R1za Sarrafm bu surei;te ic;i$leri Bakam ile tan1$hg1, onun yetkilerinden ve 
burokratik gucunden yararlanarak i$lerini kolayla$tlracak konularda yard1m ve destek ald1g1, 
bu cumleden olarak Ulke ic;inde saygmhk gorilntiisunil art1rmaya ve ozellikle istanbul ic;inde 
bir yerden bir yere intikali suasmda trafikte ya~ad1g1 s1kmt1lan a;;,p emniyet $Cridini 
kullanmasm, saglamaya yonelik olarak koruma altma alma karan ve koruma tahsisi karan 
ald1rd1g1, karde$1erinin ve babasmm istisnai yoldan Turk Vatanda$hgma gec;melerini 
saglad1g1, is ya$ammda kendisine engel y1kard1gm1, kendisini ugra;;tlfacak ihbarlan yapttgm1 
veya yapacagmt dii~ilndugil bir emniyet mildiirilniln ba$ka illere atanmasm1 saglad1g1, kendisi 
ve $irketi hakkmda haber yapacagmt 6grendigi ve rahats1zhk duydugu gazetecilerin aranarak 
haber yapmalanm engellemesini sagladtgt, bu $ekilde nilfuzundan yararland1g1 ii;i$leri 
Bakanma, $irketinde 9ah~an elemanlan, ii;i$leri Bakanmm ozel kalemindeki gorevliler ve 
bakanm oglu arac1hg1 ile menfaat temin ettigi, 

3- Bu silrec;te tam;;tig1 Avrupa Birligi Bakam Egemen Bag1$'m niifuzundan 
faydalanmarnakla birlikte, iyi iliskilerinin devammt saglamaya yonelik olarak ona ciddi 
ekonomik deger ifade edecek boyutta hediyeler gonderdigi iddia edilmi~tir. 
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Olaylann geli9imi ve nedenlerini ar;1klayabilmek 1pn oncelikle iran'a uygulanan 
yaptmmlann ar;1klanmasmda fayda gorillmi.i;,ti.ir. 

* iran 'a uygulanan yaptmmlar k1saca ;;oyle ozetlenebilir 

iran, BM Gi.ivenlik Konseyi, ABO ve AB'nin birbirinden bag1ms1z yaptmmlan, 
iran'm nilkleer programmm ban;,r;Il olmad1g1 ve iran'm uluslararas, terorizmi destekledigi 
iddialanna dayandmlmaktad1r. Yaptmmlann temel hedefinin iran'm uluslararas1 finans 
sisteminden izolc edilmesi oldugu anla91lm19ttr. 

BMYaptmmlan 

31 Temmuz 2006 tarih ve 1696 say1h Karar ile; 
• 31 Agustos 2006 tarihine kadar silre verilerek niikleer faaliyetlerini 

durdurmamas1 halinde iran'a ekonomik yaptmmlar uygulanacag:1 uyansmda bulunulmu9tur. 
27 Arahk 2006 tarih ve 1737 say1h Karar ile; 
• Uye tilkelerden kendi topraklan ilzcrinde, karar ekinde iran'm n0kleer 

program1 ile ilgili oldugu belirtilen ki;,i ve kurumlara ait btitiin fonlarm, mali varhklann ve 
diger ekonomik kaynaklann dondurulmas1 istenilmi;;tir 

24 Mart 2007 tarih ve 1747 say1h Karar ile; 
• iran'a yonelik yaptmmlara silah al1m-sat1mm1 dahil etmi9 ve bir onceki kararm 

ekinde iran 'm ntikleer program, ve balistik fiize program1 ile ilgili ki;,ilerin ve kurumlann 
say1s1 artmlmt§ ve bu ki;,ilerin seyahatlerine smtrlama getirilmi9tir. 

• B0tiln iiyelerden ve uluslararas1 finans kurumlanndan insani amar;lar ve 
kalkmma amar;lan d19mda, iran hilkilmetinc mah yard1m yapmak ya da borr; vermek gibi 
yeni yilkilmlOlOklere girmemeleri istenmi;,tir. 

• Aynca ilyelerin finans kurulu;;lanmn, biitOn iran bankalanmn iran d1;,mdaki 
9ubeleri ile ili;,kilerinde, iran'm nilkleer ve balistik fiize programma katk1da bulunmu9 
olmamak ir;in dikkatli olmalan istenilmi;;tir. 

BM Gilvenlik Konseyi 27 Eylill 2008'de kabul ettigi 1835 say1h Karar ile de onceden 
ald1g1 biitiln kararlan teyit ctmi;, ve Konsey'in iran'dan taleplerini yinelemi;,tir. 

ABD 'nin Yaptmmlart 

• 2005 yilmda, 13382 say1h Karamame ile 8 iran bankast ve 1 iran ;,irketinin 
mal varhklarmm dondurulmasma karar verilmi;, ve ABD'li kurumlann bunlarla i9 yapmas1 
yasaklanmt;,tlr. 

• 31 Aral1k 2011 tarihinde, Ulusal Savunma Yetki Yasas1 (Kirk-Menendez 
Yasas1) kabul edilmi;,tir. Yasaya gore, iran Merkez Bankasi ve bclli ba;,h iran mali 
kurulu;,lan ilc ciddi olr;ude i;,lem yapan banka ve finans kurulu;,lanmn ABD hesaplan 
dondurulacakttr. Yasada yaptmmlar ir;in bir ger;i;, sfireci belirlenmi;,tir. 

Iran ile enerji scktoril d1~mda i;,lem yapan (ozel/kamuya ait) kurulu;,lar ii;in 
2012 Y th Mart ay1, 

• Enerji sektoril de dahil olmak ilzcre her tilrlil finansal ili;,kilerine son vermeyen 
(ozel/kamuya ait) kurulu;,lar ir;in 2012 Y1h Haziran ay1. 
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• iran'dan enerji ahmlanm azaltmakla beraber devam eden Tiirkiye'ye, Yasa 
kapsammda r;e§itli donemlerde rnuafiyetler tanmmI§ttr. 

• Ancak ABD'nin, bu yasanm Turkiye gibi baz1 milttefikleri s1kmt1ya sokmasma 
neden olacag1 endi§esini ta§tmas1 nedeniyle 2013 ytlmda yeni bir dilzenleme yap1lm1§ttr. 

• 6 $ubat 2013 tarihinde resmi olarak uygulanmaya ba§layan yeni kararlara gore, 
iran'dan dogalgaz ve/veya petrol almak isteyen Ulkeler; 

• ihracat bedellerini illkelerindeki bir banka hesabma yahracaklardtr, 
• Bu tutarlar iran' a transfer edilmeyecektir, 
• iran bu tutarlar ile o Ulkeden yiyecek, ilar;, t1bb1 malzeme ve endlistriyel 

ilrOnler alabilecektir. 
AB D, dig er u luslararas1 aktorlerin de iran' a yaptmm uygulamas1 ir;in 2006 ytlmdan 

itibaren seferberlik ba§latmt§tlr. 

AB 'nin Yaptmmlarz 

• AB Ulkeleri, BM Giivenlik Konseyinin iran 'a yonelik yaptmm kararlanm 
kendi mevzuatlanna uyumlu hale getirerek uygulamaya koymu§lard1r. 

• 2007 y1lmda, BM'nin 1737 say1h Karannda ger;en listeye kendisinin 
belirledigi ba§ka ki§i ve kurulu§lan da ekleyerek, vize yasag1 getirmi§ ve mal varhklanm 
dondurmu$tur. 

• 2010 yilmda, iran Merkez Bankasmm ilye Ulkelerdeki hesaplanm dondurmu§, 
iran ile yap1lan k1ymetli maden ticaretini yasaklamt§hr. 

• 17 Mart 2012 tarihinde Belr;ika merkezli SWIFT sistemi yaptlg1 duyuru ile 
ilyelerinden, Tiirkiye saatiyle 18:00'den itibaren Avrupa Birligi Konseyi 'nin 15 Mart 2012 
tarihli kararmda yer alan iran'h finansal kurulu§lar ile i§lem yapmamalarm1 (disconnection) 
istemi§tir. 

• 2012 Temmuz aymda AB, iran petrolilne ambargo koymu§tur. 
• AB aynca Avrupah sigorta §irketlerinin iran kaynakh tilm petrol nakliyelerini 

sigortalamasm1 yasaklam 1 §tlf. 
• 2012 Ekim aymda AB, iran'dan turn dogalgaz ahmm1 durdurmu§ ve Avrupah 

gemi in§a §irketlerinin iran'm kullamm1 ir;in petrol tankeri in§a etmesini yasaklamt§tlr. 

TG.rkiye Bankalar Birliginin "iran'a Yonelik Yaptmmlar Kapsammda Banka 
Uygulamalannm Nedenleri Hakkmda Degerlendirme" notuna bakild1gmda, 

"Bilindigi ilzere; Birle§mi§ Milletler, A.B.D. ve Avrupa Birligi (AB) tarafmdan iran'a 
donilk r;e§itli diizeylerde ekonomik, ticari, bilimsel, askeri ve finansal yaptmmlar 
u ygulanmaktad1r. 

iran'a yonelik yaptmm kararlannm iilkemiz mevzuatma dogrudan yans1mas1 
olmamakla beraber; bankalanm1z, muhatap yabanc1 kurulu§lar tarafmdan, bu dilzenlemelere 
uymaya zorunlu tutulmaktad1r. Ba§ta, 

1. Muhabirlik ilii~kisi kurulmas1, 
2. YurtdI$I kaynakh kredi anla§malanmn gen;ekle$tirilmesi, 
3. SWIFT ili$kisi kurulmas1, 
4. Para transferi i;;lemleri 
5. Dt§ ticaret i§lemleri, 
olmak ilzere, yabanc1 kurulu§larla yiirOtillen tilm i$lemlerde, bankalanmtZJn bu 

23 

UYAP Bili}im Sistcminde yer alan bu doktimana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden c/e/J++ - DKlviTB - I23BfvF - xsLnoM = kodu i!e e1i~ebilirsiniL 

Case 1:15-cr-00867-RMB   Document 640-3   Filed 07/14/20   Page 24 of 64



dtizenlemelere uyup uymad1g1 sorgulanmakta, bu konuda yaz1h taahhtitler almmaktad1r. 
Bu taahhiitlcre uygun davramlmad1gmm tespiti durumunda; muhabirlik ili§kisi 

kurulmamakta veya gerfekle§tirilmesi talep edilen i$lemler reddedilmekte; transfer edilen 
fonlar bloke edilmektedir. 

Aynca, iran'a yonelik yaptmm uygulayan -Ulkelerde §Ube, i§tirak vb bagh birimleri 
bulunan Ttirkiye'de yerle$ik finansal kurulu$lar ile T-Urkiye'de yerle$ik finansal kurulu§lann 
yabanc1 ortaklar1 iyin de bu k1s1tlarnalara uyulmas1 zorunludur. Yine, yabanc1 finansal 
kurulu§lann Ttirkiye'de bulunan finansal kurulu§lar1 iyin de aym dtizenlemeler geyerlidir. 

Bu kurallara uymayan finansal kurulu§lar, ABO ve AB bankalan tarafmdan kendi 
otoritelerine bildirilmekte ve astronomik d-Uzeyde cezai yaptmmlara maruz kalabilmektedir. 
Bu konudaki detay bilgilere 
http; //www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Ci v Pen/Pages/ ci vpen-index2 .aspx 
baglant1smdan ula§mak mtirnktindtir. 

Aynca bu bankalara don-Uk rum finansal i§lemler engellenebilmektedir. Ornegin 20 l 0 
y1hnda ABO tarafmdan ytiriirltige sokulan CISADA Kanununa gore; iran'la ilgili i§lemlere 
arac,hk ettigi tespit edilen Chinese Bank of Kunlun ve Elaf Islamic Bank kara listeye 
almarak; uluslararas1 finansal sisteme eri§imleri k1s1tlanmt§; ABO finansal sistemine 
eri$imleri ise tamamen engellenmi§tir. 

Bakanhgm1zm ilgide kay1th yaz1s1 Oye bankalanm1za gonderilerek, bu konudaki 
uygulamalan talep edilmi$tir. Uyelerimizden gelen yamtlann incelenmesinden; standart bir 
uygulamamn bulunmad1g1; gene! olarak bankalann listelenmi$ (designated) iran ki§i ve 
kurulu§lanyla i§lem yapmad1g1; listelerin dt§mda kalan iran ki§i ve kurulu$1arma da 
geni§letilmi§ mil§terini tam (enhanced due diligence) ilkeleri uyguland1ktan soma i§lem 
yapma karan verildigi gortilmektedir. 

Aynca, listelenmi§ ki§i ve kurulu§lara i§lem tesis edilmemesi ve geni$letilmi§ 
mii§terini tam ilkelerini uygulamanm d1§mda; bazt bank.alarm da i§lem tipi, rnal veya hizrnet 
konusu (savunma sanayiinde kullamlan mallar, otomotiv sektorti, gemi irnalatmda kullamlan 
rnallar, ABO men§eli mallar, k1ymetli madenler gibi) veya para birimi (ABO dolan, Kanada 
dolan gibi) bazmda k1s1tlamalar uygulad1g1 anla§tlmaktadir. 

Ote yandan, bankalanm1zca geryekle§tirilen tedbir ve uygularnalann sadece iran ki§i 
ve kurulu§larma yonelik olmad1g1; benzer tedbir ve uygulamalann uluslararas1 dOzeyde 
yaptmmlara tabi olan diger tilkelerin vatanda~lan ve kurulu§lanm da kapsad1g1 bilinmektedir. 
Ornegin Kuzey Kore, KOba, Sudan, Suriye ve Bunna gibi tilkeler de uluslararas1 alanda 
benzer aglf yaptmmlara rnaruz kalmaktadlf. En yaygm olan k1s1tlamalar ise hedef illkeye 
silah ihracm1 yasaklayan yaptmmlar olup, ornegin Avrupa Birligi tarafmdan <;in'e silah 
arnbargosu uygulanmakta olmas1 baknnmdan bankalann AB iiyesi tilkelerde faaliyet gosteren 
bankalan hesap rnuhabiri olarak kullanarak bu i§lemlere ili$kin odemeleri yapmas1 mOrnk-un 

degildir. 
Sonuy olarak; bankalanm1zm iran uyruklu gerfek ya da t-uzel ki$ilere hesap afmamak, 

hizmet vermernek, i§lernlerine arac1hk etmernek olarak nitelendirilebilecek bir politikalar1 ve 
tutumlan olmad!g1, fakat yaz1rn1zda detaylan ile belirtilen uluslararas1 ve uluslararas1 
nitelikte sonuylan ve yaptmmlan olan k1s1tlarnalardan dolay1, bankalarm yapt1g1 kontroller 
ve ald1klan tedbirler oldugu gorOlmektedir. Bankalarnmzm uluslararast finansal sisteme 
eri§im iyin bu hususlara dikkat etrneleri zorunluluktur. Bankac1hk sisteminin kendi iradesi 
d1:;;mda kalan bu tilr k1s1tlamalardan oturti zaman zaman iran uyruklu mO~terilerine hizmet 
sunmalarmda baz, k1S1tlarla kar§1la§abilmeleri de tamam1yla bu durumdan 
kaynaklanmaktad!f." 

iran'a uygulanan yaptmmlar ile ilgili ay1klamadan anla§1ld1g1 ilzere iran'm dt$anya 
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mal satmas1 ve d1§andan mal ithali engellenmi§ olmakla birlikte k1smen petrol ve dogalgaz 
ihracma izin verilmi$ bulunmaktadir. Tilrkiye, petrol ve dogalgaz ihtiyacmm onemli bir 
k1smm1 iran'dan ithal ettigi petrol ve dogalgaz ile kar$1lamaktadir. Ancak uygulanan 
yaptmmlar geregi Tilrkiye'nin iran'dan satm ald1gi petrol ve dogalgazm bedeli iran Merkez 
Bankasi adma Halkbank'da m;1lan hesaplara yatmlmaktadtr. Keza Hindistan'm 201 1-2013 
y1llan arasmda iran'dan ithal ettigi petroliln bedeli ve Avrupa filkeleri ile Japonya'nm 
iran'dan ithal ettikleri petrol ilrilnlerinin bedelleri de 2012-2013 y1llarmda soz konusu hesaba 
yatmlmi§tlf. Iran Merkez Bankasi Halkbank nezdindeki hesapta biriken tutarlan iilkesinin 
ithaline izin verilen urUnlerin bedellerinin odenmesinde kullanmaya ba$lamt$tlr. 

Soz konusu hesapta biriken para/arm ithalat bedellerinin odenmesinde 
kullamlmas1 ,$U $ekilde olmaktad1r; 

1- Oncelikle iran'da ithalat yapacak veya ithalatt gen;ekle§tiren firma iran'da bulunan 
bankaya giderek yapacag1 ithalata ili$kin belgeleri sWID1akta, 

2- ilgili iran bankas1 soz konusu belgeler kapsammda firmamn belirttigi tutar1 
firmadan tahsil edip, kaf$1hg1 kadar Turk Liras1 ya da Euroyu iran Merkez Bankasmdan 
(iMB) satm almakta, 

3- iMB soz konusu tutan Halkbank nezdindeki hesabmdan yine ilgili bankamn 
Halkbank nezdindeki hesabma aktarmakta, 

4- ilgili iran Bankasi tarafmdan gonderilen SWiFT mesaj1yla da iran Bankasmm 
Halkbank nezdindeki hesabma ihracah yapan firmanm hesabma odeme yap1lmaktadir. 

Soz konusu sistemin i$1eyi$inde di§ ticarete, yani iran a<;:1smdan ithalata, diger 0lkeler 
yontinden ihracata konu mallar ile dt§ ticareti yapan taraflann Birle$mi§ Milletler, Avrupa 
Birligi ve ABO yaptmmlarmm kapsam1 dt~mda olmasma dikkat edilmektedir. 

A<;tklanan yaptmm kararlan 9er<;evesinde 01/07/2013 tarihine kadar k1ymetli maden 
ahm sat1m1 Halkbank tarafmdan yaptlan arac1hk i~lemlerine konu edinilmi$, bu tarihten sonra 
iran'm k1ymetli maden ithalatt da yaptmm kapsamma ahnd1g1 ii;;in i$lemler transit ticaret 
kapsammda yilrutillmil~tilr. 

iran'm Turkiye'ye yapt1g1 petrol ve dogal gaz ihracat1 kar;;1hgmda, elde ettigi 
gelirlerin, yaptmmlar gozetilmek kayd1 ile iran'm yaphg:1 ithalatlara ili~kin bedellerin 
odenmesinde kullantlan sistemde degi$ik firmalar i~lem yapmakla birlikte, bu firmalar 
arasmda ~ilpheli R1za Sarrafm agirhkh hissedar oldugu ~irketler onemli bir yere sahip 
bulunmaktadlf. 

$iipheli R1za Sarrafm agirhkh ortak oldugu ,$irketler temel olarak iki yo/la jran'a 
ihracat gen;ekle,$tirmektedirler: 

I- 01/07/2013 tarihinde ktymetli maden ticaretmm yaptmmlann kapsamma dahil 
edilmesine kadarki silre9te, altm ihracatt kapsammda ihracat bedeli pe:,;in tahsil edilmi;,, 
soz konusu tahsilattan elde edilen gelir ile Turkiye'de yerle~ik firmalardan altm ahm, 
yapilarak altmm fiziki yollar ile iran'a gonderilmesi saglanm1;,ttr. 

2- 01 /07 /20 I 3 tarihinde k1ymetli mad en ticaretinin yaptmmlarm kapsamma dah i I 
edilmesinden sonraki surer;te ise, transit ticaret kapsammda iran'daki !;,irketlerden 6demeler 
pe~in almm1:,;, soz konusu odemelerden elde edilen gelirler ile Dubai'de kurulu bir ~irketten 
ilai;; ve g1da ilrtinleri (~eker, bugday v.b.) ahm1 yap,larak soz konusu mallarm Dubai'den 
direk iran'a gonderilmesi saglanm1~ttr. 
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Altm ihracati kapsammda Tiipra~, Bota~, Avmpa, Japonya ve Hindistan'm iran Ulusal 
Petrol Sirketi (NIOC)'nden dogal gaz ve petrol ithal ettigi, ithal edilen dogal gaz ve petrol 
bedellerinin Halkbank nezdindeki IMB(iran Merkez Bankasi) hesaplanna yatmld1g1, 
Tiirkiye'deki firma ile iran'daki firmanm iran'a ihracat ~eklinde altm ticareti ivin anla~ttg,, 
iran'daki firmanm iran'daki bir bankaya giderek soz konusu altm ithalatma ili~kin olarak 
kar~• tarafa yaptlmak iizere odeme talebinde bulundugu ve bahse konu iran bankasmm soz 
konusu odemeye ili~kin bedeli talepte bulunan iran firmasmdan tahsil ettigi, tahsilatt yapan 
iran bankasmm tahsil ettigi bedelin kar$1hg1 kadar TL ya da dovizi iMB'den satm aldig:1, 
iMB'nin TL ya da dovizi Halkbank nezdindeki petrol ve dogal gaz ihracmdan elde ettigi 
gelirin biriktigi hesabmdan bahse konu iran bankasmm yine Halkbank nezdindeki 
hesabma aktard1g1, ilgili iran bankasmm Halkbank'a gonderdigi Swift mesaj1 ile Halkbank 
nezdindeki hesabmdan iran firmas1 adma ihracat1 gervekle$tiren Tiirkiye'deki firma 
hesabma odeme yap1lmas1 talebinde bulundugu, Swift mesajm1 alan Halkbank'm ihracah 
yapan firmanm ibraz ettigi belgeleri kontrol ettikten sonra Swift mesajmda belirtilen 
tutarm bahse konu iran bankasmm Halkbank nezdindeki hesabmdan ytkararak ihracat1 
gen;:ekle$tiren Tiirkiye'deki firma hesabma gei;irdigi, yapacag:1 ihracata ili$kin maim 
bedelini bu ~ekilde pe~in olarak tahsil eden Tiirkiye'deki firmanm ihrai; edecegi altmm 
ahm1 ii;in Tiirkiye'deki bir ba~ka $irkete paray1 transfer ettigi, yaptlan transfere konu 
altmm ihracati yapacak firma tarafmdan fiziki olarak teslim almd1g1, yine fiziki yollarla 
iran'a gonderildigi, altm ihracatt i~leminin bu $ekilde tarnamland1g1, bedelinin iran'm ihrav 
ettigi ve kaf$1hg1 Halkbank'daki IMB hesabmda biriken paradan odemesinin bu ~ekilde 
yapt!d1g1 anla$1lm1$hL Yapilan i$lemlerde hukuka aykm her hangi bir yon 
bulunmamaktadir. 

Yaptlan altm ihracatma ili$kin olarak Halkbank kay1tlan Uzerinde bilirki$i tarafmdan 
yap1lan incelemelerde R1za Sarrafm aguhkh ortak oldugu Royal Denizcilik Endilstriyel 
Makine ve K1ymetli Madenler San. Tic. A.S. ile Safir Altm Ticaret ithalat ve ihracat Ltd. 
Sti.'nin 2012 y1h Subat aymdan itibaren iran'a onemli tutarda altm ihrac1 ger9ekle$tirdigi 
tespit edilmi§tir. Royal ve Safir firrnalan tarafmdan 2012 yilmda toplam 2.587.809.063,3 
TL 2013 y1lmda 1.701.736.917,38 TL olmak iizere toplam 4.289.545.980,68 TL , 2012 
ylimda 5.244.628.878,63 Euro, 2013 y1lmda 912.326.813,81 Euro olmak ilzere toplam 
6.156.955.692,44 Euro, 2012 y1lmda 206.000.000 Japan Yeni (JPY) altm ihracatt 
geri;ekle~tirildigi, soz konusu firmalar hesabma en son 11/06/2013 tarihinde odeme geldigi, 
2012 ytlmda iran'a yapilan altm ihracatmm %58'inin Ti.irkiye'deki be~ $irket tarafmdan 
ger9ekle~tirildigi, bu ~irketlerin ilk ikisinin Royal ve Safir oldugu, diger $irketlerin ise 
§iipheli R12a Sarrafm daha once birlikte 9ah§t1g1 Taha Ahmet Alacac1'nm ag!fhkh ortak 
oldugu ilsam D1~ Ticaret Dan1i;imanhk San. in~. ve Taah. Ltd. ~ti, Taha K1ymetli Madenler 
Ticareti AS. ve Atanur Kuyumculuk ith. ihr. San. ve Tic. Ltd. ~ti. oldugu anla$ilm1~ttr. Bu 
siire i9erisinde soz konusu be$ §irketin tamam1 aym iranh firmalara ma! satl§I yapm1~lar, 
aym iranh firrnalardan para transferi alm1~lardu. 

01/07/2013 tarihinde kiymetli maden ithalati iran apsmdan yaptmm kapsamma 
almmca bu defa $ilpheli R1za Sarrafm ortag:1 oldugu $irketlerin transit ticaret 9eryevesinde 
iran'a ilai; ve g1da ihra9 etrnek suretiyle benzer bir i~lemi geri;ekle~tirdikleri, bu kapsamda 
Tiipra~ ve Bota~'m NIOC'tan dogal gaz ve petrol ithal ettigi, ithal edilen dogal gaz ve petrol 
bedellerinin Halkbank nezdindeki 1MB hesaplanna yatmld1g1, Tiirkiye'deki firrna ile 
iran'daki firrnanm iran'a ihracat ~eklinde transit ticaret ii;in anlai;it1klan, iran'daki 
firrnanm iran'daki bir bankaya giderek soz konusu ithalata ili$kin olarak kar§I tarafa 
yap1lmak ilzere odeme talebinde bulundugu, bahse konu iran bankasmm odemeye ili~kin 
bedeli talepte bulunan iran firrnasmdan tahsil ettigi, daha sonra bu bedelin kar$1hg1 kadar 

26 

UYAP Bili$im Sistcminde yer alan bu dokiimana hnp://vatandus.uyap.gov.tr adrcsindcn c/e/J+ + - DKlviTB - I23BfvF - xslnoM= kodu ile eri~ebilirsiniz. 

Case 1:15-cr-00867-RMB   Document 640-3   Filed 07/14/20   Page 27 of 64



TL ya da dovizi IMB'den satm ald1g:1, IMB'nin bu miktardaki TL ya da dovizi Halkbank 
nezdindeki kendi hesabmdan bahse konu iran bankasmm yine Halkbank nezdindeki 
hesabma aktard1g1, bahse konu iran bankasmm Halkbank'a gonderdigi, Swift mesaj1 ile 
Halkbank nezdindeki hesabma iran firmas1 adma ihracah gen;:ekle$tiren Tilrkiye'deki firma 
hesabma odeme yapilmas1 talebinde bulundugu, Swift mesaj1m alan Halkbank'm 
belgelerini kontrol ettikten soma ilgili tutan iran bankasmm Halkbank nezdindeki 
hesabmdan ihracah gen;:ekle$tiren Tilrkiye'deki firmanm hesabma gec;:irdigi, Tilrkiye'deki 
finnanm ihracata konu mahn ahm1 ic;:in Dubai'de yerle$ik bir ba$ka $irketin 
Halkbank'daki hesabma para transferi yaptlg:1, ihracata konu olup bedeli odenen maim 
ihracatJ geryekle$tiren Tilrkiye'deki finna tarafmdan fiziki olarak teslim almmadan ve 
dolay1s1yla Tilrkiye'ye hie;: getirilmeden Dubai'den dogrudan iran'a gonderildigi, Dubai'de 
yerle$ik $irketin Halkbank'daki hesabma yap1lan odemeyi Hindistan men$eli Bank of 
Baroda'ki hesabma gonderdigi, bu $ekildeki i$lemlerin Rtza Sarraf m ortak oldugu Royal 
ile Volgam G1da DI$ Tic. Ltd. :$ti.'nin agtrhkh olarak gerc;:ekle$tirdikleri anla$1lm1$hr. 

Soz konusu iki $irketin 2013 y1h Haziran ay1 sonundan itibaren gerr;ekle$tirdikleri 
iran'a transit ticaret kapsarmnda Halkbank nezdindeki hesaplanna toplam 917.313.631,44 
TL, 7 4 7 .315 .5 3 I , 49 Euro gonderi ldi gi bilirki$i tarafmdan Halk bank kay1tlan ilzerinde 
yap1lan tespit ile anla$1lm1$tir. Yine yaptlan incelemelerden Royal ve Volgam'm transit 
ticaret kapsammda iran'a yapt1klan ihracat i$lemlerinde ilar; ile $eker ve bugday gibi g1da 
ahmlannm tamamm1 Dubai'dc yerle$ik Atlantis Capital General Trading LLC finnasmdan 
gen;ekle$tirdikleri, odemelerin tamam1m soz konusu firmanm Halkbank nezdindeki 
hesaplanna yaptiklan, yine Halkbank kay1tlan ilzerinde yap1lan ara$tmnadan anla$1lm1$tir. 

Transit ticaret; gen;;ek veya tiizel ki$i tacir tarafmdan satm alman, yabanc1 veya yerli 
rnen$eli olup, yurt d1$ma sattlm1$ mallann transit olarak veya dogrudan dogruya ithalat ve 
ihracat rejimi hilkmiine tabii olmaks1zm ba$ka veya aym Olkeye sat1lrnasm1 ifade eder. 
Tiirkiye'de yerle$ik her hangi bir finna tarafmdan ithal edilrnek amac1yla yurda getirilerek 
gilmriik antrepolanna alman bir maim aym firma ya da mallan giimriik antreposunda 
devir alan ba$ka bir finna tarafmdan ba9ka bir i.ilkeye ya da maim getirildigi illkedeki 
ba$ka bir finnaya sat1lrnas1 da transit ticaret i$lernidir. Transit ticaret, bir odeme $ekli degil 
ticaret 9eklidir. Gerr;ekte bir ithalat - ihracat i$lemi olmad1gmdan dolay1 gilmriik 
beyannamesi dilzenlenmez. Transit ticaret i$lemlerinde vergi, resirn, harr; istisnas1 
uygulamr. Transit ticareti yapan ki$i mal ahm sat1rn1 nedeni ile donen paranm %3'il 
civarmda komisyon ahr, kazanc1 bundan ibarettir. 

Yukanda a91kland1g1 ilzere iran as1lh olup, daha sonra Tilrk Vatanda$hgma ger;en 
R1za Sarraf m Ti.irkiye'de faaliyet gosteren r;ok say1da 9irketinin bulundugu, bu $irketlerde 
kendisinin agtrhkh ortak oldugu, agJrhkh ortak oldugu $irketlerde yonetim kurulu 
ba$kanhg:1 yapt1g1, R1za Sarrafm ortag:1 ve yonetim kurulu ba$kam oldugu Royal Denizcilik 
Endilstriyel Makine ve K1ymetli Madenler San. Tic. Anonim $irketinin ve Safir Altm Ticaret 
ithalat ve ihracat Ltd. $ti.'nin ticari hacminin onemli bolilmiini.i iran'a yap1lan altm 
ihracatmm olu$turdugu, ozellikle altm ihracatmm 2012 yilmda rekor dilzcylere ula9tig,, 
hatta Ti.irkiye'nin ihracatmda onemli bir yer tuttugu, her iki $irketin kay1tlanndan ve 
Halkbank'm kayttlannda yaptlan incelemelerden anla$1lmt$tlf. 

Sozil edilen $irketler ihracatI iran'a uygulanan ambargo nedeni ile yukanda a91klanan 
yontemler ile ger9ekle$tirmektedirler. Sirketlerin yapt1klan ihracat i$1emlerinde yasaya 
aykm bir yon bulunmamaktad1r. Yapdan i$lemin iran'a uygulanan ambargoyu delmeye 
yonelik giri9im olarak degerlendirilmesi ba$savc1hg1m1z tarafmdan yilriitiilen sur; 
soru$tunnas1 kapsammm d1$mda olan bir husustur. Bu yondeki i$lemlere devam edilmesi 
ve izin verilmesi bir devlet politikas1 geregi olup, dogrulugu ve yanh$hg1 tartt$ma konusu 
yap1 lmayacakttr. 
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iran'a yapilan k1yrnetli maden ve ozellikle altm ihracatJ ile 01/07/2013 tarihinden 
sonra agirltkh olarak yap1lmaya ba$lanan ilac; ve g1da transit ticareti sadece R1za Sarraf 
yonetimindeki $irketler tarafmdan yi.iriltiilen bir i$l_em olmay1p, aym i$ Ttirkiye'de faaliyet 
gosteren ba$ka firmalar tarafmdan da yap1labilmektedir. Soz konusu ihracat i$lemlerini 
yapan firmalarm ba$mda R1za Sarrafm yonetimindeki $irketler olmakla birlikte daha once 
R1za Sarraf ile ortak i$ yapan Taha Ahmet Alacac1 yonetimindeki $irketlerin de benzer 
ticareti yaptiklan kay1tlann incelenmesinden anla$1lmaktadlf. 

istanbul Emniyet Mildilrlilgil Mali Suc;larla Milcadele ~ube Mildilrlilgilne yap1lan 
e-posta ihban iizerine ba$1attlan soru$turma s1rasmda, ileti$imin denetlenmesi yolu ile 
yap1lan telefon dinlemelerinden R1za Sarrafm o donemde Tilrkiye Cumhuriyeti 
Hilkilmeti'nde Ekonomi Bakam olarak gorev yapan Zafer <;aglayan ile tam$tlg1, gerek 
telefon ile gerekse yiiz yiize s1kc;a ve rahatc;a g6ril$tiigil, Ttirkiye'nin ihracat rakamlanm 
ciddi miktarda artt1ran ticari i$ler yapan firmalarm en list dilzeydeki yoneticisinin, 
Tiirkiye'nin ihracatm1 artITmaya yonelik politikalan belirleyip uygulamaktan sorumlu olan 
Bakan ile medeni ili$kiler c;en;:evesinde g6ril$mesi son derece dogal olmakla birlikte, 
yap1lan tespitlerden R1za Sarraf ile Ekonomi Bakam Zafer <;aglayan arasmdaki ili$kilerde 
yasal olmayan bir yon bulundugu, zira Rlza Sarrafm Ekonomi Bakamna menfaat temin 
ettigine <lair ku$ku uyand1ran g6ril$meler bulundugu, bu yonde baz1 deliller oldugu, 

R1za Sarraf ile Ekonomi Bakam Zafer <;aglayan arasmdaki yakm ili$kiyi gosterir ilk 
delillerden birisinin 31/12/2012 tarihinde Gana'dan gelip istanbul Atatiirk Havalimanma 
inen 1,5 ton altm yilk!O oldugu iddia edilen ULS Havayollarma ait kargo uc;agmm yilkii ile 
ilgili 91kan problem nedeni ile uc;agm yiikilniln bo$alttlmasmdan vazgec;ilerek Dubai'ye 
gonderilmek istendigi a$amada, bu.nun ba$anlamamas1 ilzerine R1za Sarrafm telefon 
g5ril$meleri ile i$ arkada$lanna; "Bakan beyi arad1m, Bakan bey gorevlileri arayacak" gibi 
konu$malardan sonra, 04/01/2013 tarihinde Ekonomi Bakamnm ozel kaleminden Onur 
Kaya'nm Ba$bakanhk DI$ Ticaret Miiste$arhgmakay1th 0530 302 12 12 numarah telefondan 
Giimriik ve Ticaret Bakanhgma kay1th 0530 880 75 70 numarah telefonu kullanan Giimriik 
ve Ticaret Bakanhg1 Miiste$an Ziya Altunyald1z't arayarak saat 20:55'de yaptlg:1 g6rii$mede 
Saym Bakanm talimatlarm1 aktarmasma <lair konu$ma oldugu, bu konu$ma Ekonomi 
Bakam ile R1za Sarrafm o tarihten once tanI$tiklanm, R1za Sarrafm bir s1kmt1smm 96zilmil 
ic;in kolayca bakam arayabildigini, bakamn da yard1m ic;in en tist dilzeyde giri$imde 
bulundugunu gosterdigi, 

Keza R1za Sarrafm evli oldugu ses sanaty1s1 Ebru Giinde$ Sarrafm Ekonomi Bakam 
Zafer <;aglayan'm oglunun dilgiiniinde sahne ald1g1, R1za Sarrafm dtigilnde davetliler 
arasmda olup bir silre bakanlann da bulundugu masada oturdugu, orada ba$ka bakanlarla 
tanI$tig:1 dos ya ic;inde mevcut gazete haber kuptirleri ve resimlerden anla$1ld1g1, 

Y ine Ekonomi Bakam ile R1za Sarrafm zaman zaman yilz ytize goril$tiikleri 
ileti$imin denetlenmesi s1rasmda elde edilen delillerden ve teknik takip kay1tlanndan 
anla$1ld1g1, 

Sum; i9erisinde R1za Sarrafm, Ekonorni Bakamnm da referans1 ile Halkbank Genel 
Mildiiril ilc tam$tlg:1, yapt1g1 ihracata ili$kin odemelerin yap1ld1g1 ve 90k stk muhatap 
olduklan bankanm en list dilzeydeki yoneticisi ile olu$turdugu tam$1khktan 90k mutlu 
oldugunun ileti$imin denetlenmesi i$lemleri s1rasmda tespit edilen konu$malardan anla$1ld1g1, 
en tist diizeydeki bu tam~1khk ve hatta istedigi zaman telefonla veya yiiz yi.ize g5rii$me 
yapabilecegi dilzeydeki yakmhgm, baz1 biirokratik i$lemlerin 9ozilmiinde kolayhk ve h1z 
saglamas1 nedeniyle R1za Sarraf tarafmdan c;ok onemsendigi, bakanla tam~masmdan bile 
daha fazla onem atfettigi bir ili$ki halini ald1g1, 
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Soru$tunna evrak1 kapsammdaki bilgi ve belgelerle bilirki$i raporlarmdaki tespitler, 
MASAK raporlarmdaki tespitler ve Halkbank kay1tlannda yap1lan incelemelere <lair 
raporlardaki bilgilerden anla$dacag1 -Uzere, R1za Sarraf yonetimindeki $irketlerin ihracat 
rakamlanmn 90k ciddi boyutlarda ytiksek oldugu, silrekli olarak kendisi ve $irket 
9ah$anlannm yilksek meblagh parasal i$lemler yapt1klan, bu i§lemlerin tamamma yakmm 
Halkbank nezdindeki IMB(Iran Merkez Bank.as,) hesabmdan $irketlerine yap1\acak 
odemelere ili$kin oldugu, bu nedenle Halkbank'm, R1za Sarraf ve §irketleri a91smdan 90k 
bilytik 6nem arz eden bir nitelik ta§1d1g:1, aym §ekilde Halkbank'm i$lem hacminin artmasmda 
90k onemli bir yer tu.tan R1za Sarraf'm §irketlerinin de Halkbank y6netimi a91smdan bilyilk 
onem ta§1d1g1, 

R1za Sarrafm Ekonomi Bakam ve Halkbank Genel Miidilrti ile tam§mas1, yakm ili$ki 
i9inde olmasmm bir stire sonra menfaat ili$kisine donil§ttigil, R1za Sarrafm gerek Ekonomi 
Bakam'na, gerekse Halkbank Gene! Mildilrilne menfaat temin etmeye ba§lad1g:1, onlann da 
temin edilen bu menfaatleri kabul ettikleri, 

Ttirkiye'nin ihracat rakamlanm 6nemli ol9iide etkileyip yukardara 9ekecek dilzeyde 
ihracat yapan, bu nedenle Ekonomi Bakam ile yakmdan tam§an i$ adam, R1za Sarrafm 
Ekonomi Bakanmm oglunun dilgtinii i9in davetli olarak gittiginde kabineden ba~ka 
Bakanlarla da tam$Ug:1, bu arada donemin i9i~leri Bakam Muammer Gtiler'den Ekonomi 
Bakan1 Zafer <;aglayan referans, ile randevu alarak ziyaretine gidip daha yakmdan tam$ma 
f1rsat1 buldugu, Tiirkiye'nin ihracatmm artmasmda katk1s1 oldugunu dii$iindiigil i$ adamma 
i<;i$leri Bakanmm sempati gosterdigi, bu tarihten sonra R1za Sarraf'm i9i$leri Bakam ile 
telefon ile ve zaman zaman yuz yilze g6rti$ecek kadar yakmhk tesis ettigi, bu yakmhktan 
yararlanarak Ti.irk Vatanda$hgma ge9mek isteyen ve halen Tilrkiye'de ya$ayan babas1 ile 
karde§inin Tiirk Vatanda$hgma ge9irilmeleri konusunda yard,m talep ettigi, keza ugrad1g:1 
tehditten dolay, gtivenlik endi$esi duyarak koruma talebinde bulundugunda i<;i$leri 
Bakanmm yakm ilgisine ve yard,mma mazhar oldugu, kendisi hakkmda koruma karan 
91kartdd1g:1, ii;i§leri Bakanmm R1za Sarrafm i§leri ile ilgili olumsuz miidahalelerde 
bulundugunu dil§ilndilgii bir emniyet mensubunun ba§ka illere atanmasmda gayret gosterdigi, 
i9i§leri Bakanhg:1 gibi onemli bir makamda bulunan bir kamu gorevlisinden bu denli yakm 
ilgi ve yard1m goren R1za Sarraf'm memnuniyetini i9i$leri Bakam Muammer Giller'in 
dam§manhk $irketi bulunan oglu Ban§ Giiler'i dam§man olarak i$e almak suretiyle 
gosterdigi, aynca bir k1smmm Muammer Gtiler'in akrabas1 olup, R1za Sarrafm yanmda 
9ah$an Rti9han Bayar'dan olan alacaklarma kar$1hk odendigi anla$tlan toplam 5.985.000 
Dolar paray1 muhtelif zamanlarda Bari§ Giller arac1hg1 ile ii;i$leri Bakanhgma gondennek 
suretiyle menfaat temin ettigi, i9i$leri Bakanmm ciddi parasal degerler ifade eden 
menfaatler sagland1gmdan haberdar oldugu halde kabul edilmesine muvafakat gosterdigi, 

Soz konusu menfaatlerin onemli bolilmiiniln R1za Sarraf ve i$ yerinde 9ah§an 
elemanlan arac1hg1 ile bizzat Ban§ Giller'e odendigi, bir k1smmm i9i§leri Bakanmm bzel 
Kaleminde 9ah$an Ozgilr Ozdemir ve Hikmet Tuner tarafmdan teslim almd1g:1, 

i§ adam1 R1za Sarrafm yogun ihracat i§leri ile ugra$mas1 nedeni ile tam$tig1 
Ekonomi Bak.am Zafer (:aglayan tarafmdan I9i$leri Bakam Muammer Giller ile birlikte 
Avrupa Birligi Bakan1 Egemen Bagi$ ile de tam$tmld1g1, Egemen Bagi§ ile R1za Sarraf 
arasmda hi9bir i$ baglant1s1 olmamakla birlikte R1za Sarraf'm A vrupa Birligi Bakanhg:1 
gibi onemli bir Bakanhkta gorev yapan Egemen Bagi§ ile arasmdaki ili$kileri iyi tutmak, 
geli§tinnek, ileride ihtiyac1 oldugunda yard1mmdan yararlanabilmek i9in zaman zaman 
hediyeler gonderdigi, bu baglamda I 9/04/2013 tarihinde Egemen Bag:1$'1 Avrupa Birligi 
Bakanhgmm Ortakoy'deki ofisinde ziyarete gittigi, ziyarete giderken yanmda hediye olarak 
bir ayakkab, gotilrdtigil, aynca ayakkab, kutusunun i9ine 500 Bin Dolar koyarak ziyaret 
s1rasmda paketi bizzat teslim ettigi, bu hususun ileti$imin denetlenmesi Sirasmda dinlenen 
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telefon kay1tlanndan ve yapdan fiziki takip s1rasmda elde edilen gorilnttilerden 
belirlendigi, 29/08/2013 tarihinde bir tak,m elbise ile tak,m elbise arasma konulmu-5 500 
Bin Dolann, Egemen Bag1;;'m istinye'de Hillpark Sitesindeki evinde teslim edildigi, bu 
hususun ileti-5imin denetlenmesi s1rasmda tespit edilen telefon goril~meleri ve teknik takip 
s1rasmda elde edilen goriinttilerden belirlendigi, 09/10/2013 tarihinde 9ikolata kutusu 
i9erisinde 500 Bin Dolar konulmak suretiyle Egemen Bag1-5'a gonderildigi ve Egemen 
Bag,;;'m Hillpark Sitesindeki evinde Egemen Bag1-5'm 9ah-5anma teslim edildigi, bu hususun 
da ilefo;;imin denetlenmesi sirasmda tespit edilen telefon goril-5meleri ve teknik takip 
s1rasmda elde edilen gorilntiller ile belirlendigi iddia edilmi-5, soru-5tunnay1 yilriiten istanbul 
Emniyet MildilrlUgil Mali SU(;:larla Milcadele ~ube MUdUrlilgti tarafmdan dilzenlenen 
Fezlekede bu yondeki iddialar aynntlSl ile yer alm1-5ttr. 

B-TOPLANANDELiLLER 

1- ~ilphelilerin ileti-5imlerinin denetlenmesi amac1yla ilgili mahkemelerden 
verilen, aynntts1 Ek-I 'de yer alan ileti-5imin tespiti kararlan ve bu kararlar dolay1s1yla yap1lan 
tespitlere ili-5kin Ek-2 de yer alan goril-5me tapeleri, 

2- $ilphelilerin fiziki olarak takip edilmeleri amac1yla ilgili mahkemelerden 
verilen, ayrmtis, Ek-3 de yer alan fiziki takip kararlan ve bu kararlar dolay1s1yla yap1lan 
tespitlere ili-5kin Ek-4 de yer alan fiziki takip tutanaklan, 

3- Bilirki~i raporlan (Ek-5), 
4- Bankalara yaztlan yaz1lara verilen cevaplar (Ek-6), 
5- Kurum ve kurulu~lara yazilan yazilara verilen cevaplar (Ek-7), 
6- Tamk beyanlan (Ek-8). 

C-DELiLLERiN DEGERLENDiRiLMESi 

Yukanda aynnt1s1 a91klanan deliller 
soru-5turmamn, soru-5turma s1rasmda izlenen 
degerlendirilmesinde yarar bulunmaktadtr. 

degerlendirilirken oncelikle, yap1lan 
deli! toplama yonteminin incelenip 

Soru-5turma ile ilgili olarak bu yonden yaptlan degerlendirmelerde; 

I. Soru-5turmaya R1za Sarraf ve diger 32 ki-5iyle ilgili olarak haks1z ekonomik 91kar 
saglamak amac1yla orgilt kurmak ve yonetmek, orgilte ilye olmak, orgtite yard1m etmek, 
rti-5vet almak ve vermek, rti-5vete arac1hk etmek, ka9ak91hk, resmi belgede sahtecilik, su9tan 
kaynaklanan ma! varhg:1 degerlerini aklama ve fuh-5a arac1hk etme su9lanm i~ledikleri 
-5-Uphesiyle ba-5lanm1-5t1r. Soru-5turmanm ba-5lamas1yla ilgili olarak net bir olay bulunmamakta, 
9e-5itli kurumlarm rapor ve yaz1larmda somut bir vakiaya dayanmaks1zm belirtilen -5-Upheler 
ile isimsiz ihbarlar gibi bilgilerle soru-5turmanm ba-5latdd1g1 anla-5Ilmaktad1r. 

2. MASAK tarafmdan yiirtitillen ve bu kapsamda Mehmet Tahir Ozsoy'un 
dilzenledigi R 61 say,h ve 31.01.2008 tarihli raporda Mehmet Happani ve bu ki-5inin ortag, 
oldugu Saran Kuyumculuk -5irketi hakkmda, adli soru-5turma ba~lat1lmasma yonelik talepte 
bulunulmu:;, olup, ad1 ge~en MASAK Raporunda incelemelerde bir taktm -5ilpheli i-5lemler 
olabilecegi belirtilmekte ancak karapara aklama su9una ili-5kin somut bir veri elde 
edilmemesinc ragmen, adli soru-5turma yap1lmas1 gerektigi ileri stirtilmti:;,tilr. Buna kar~1hk 
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3 1.01.2008 tarihli raporla ilgili o larak 2012 y1lma de gin hiyb ir i$lem yapilmam 1$, ancak 
amlan rapor i$bU soru~tunnamn ba;ilang,cmda bir dayanak olarak kullamlm1$ttr. Oysa soz 
konusu MASAK Raporunun soru$turmanm $ilphelileri ile bir ilgisi yoktur. Soru$turmanm 
~ilphelileri hakkmda yap1lan incelemeye ili;ikin MASAK Raporu temin edilmi;; olmasma 
ragmen esasa ili$kin degerlendirmeler bolilmilnde ay1klanacag1 ilzere bu rapor soru$turmada 
dikkate almmam1$, bir ba$ka soru$turmaya ili$kin olan ve 2008 y1lmdan bu yana herhangi bir 
i$lem yap!lmam1;; olan MASAK Raporuna at,fta bulunularak, bu rapor soru$turmaya dayanak 
ahnm1$hr. 

3. Ka9ak91hk ve Organize Su9\arla Milcadele $ube Mild-0.rlilgil tarafmdan yaz1lan 
06.06.2011 tarihli yaz, ekinde bulunan 03.06.2011 tarihli Happani Grubu Degerlendirme 
Raporunda, 12.02.2007 tarihinde Kap1kulede 202 kg eroin ele ge9irildigi, bu 9er9evede 
yap!lan telefon dinlemeleri s1rasmda 90k say1da ki$i arasmda kaynagt belirsiz para hareketleri 
oldugunun, para transferine Durak Doviz ve Abdullah isimli bir 9ah$anmm isminin de 
kan$tlgmm anla$ild1g1 bildirilerek, 07.05.2010 tarihinde yapilan isimsiz ihbarla R1za Sarraf 
ve babasmm yurt d1~mdan yiiklil miktarda dovizi Turkiye 'ye soktugu, 21.12.2010 tarihinde 
ulusal basmda 91kan yaymlarda il9u iranh biri Azeri dort ki$inin yuklu miktarda dovizi 
Rusya'ya ta;i1d1klan haberleri ilzerine, olayla ilgili Rus Makamlan tarafmdan yap,Ian 
bildirimlerde R1za Sarrafm ve Turgut Happani 'nin de Rusya'ya para goturme olaymm i9inde 
oldugu bildirilmi$tir. Bu bildirim ilzerine R1za Sarraf ve diger ki;iilerin yurt d1$ma giri;i 91kt;i 
kay1tlan ve birlikte giri$ 91kt;i yapan ki;iilerin isimleri tespit edilmi$tir. 

4. Yine 18.07.2012 tarihinde yaptlan faks ihbannda R1za Sarraf ve ortag1 
bulundugu ;iirketlerle ilgili aynntth bilgilere yer verilmi$, ili$kili bulunan turn ;iah,slarm 
telefon nurnaralanna da yer verilerek kara para, ka9ak91hk gibi su9lamalarda bulunulmu;itur. 

5. Sonu9 olarak; 2007 y1hnda yap,lan uyu~turucu operasyonu s1rasmda elde edilen 
telefon gorti~melerinden hareketle Happani Grubu ve Durak Doviz ile ilgili bir tak1m 
~liphelerden ve 2008 y1lmda ise isimsiz bir ihbar mektubu almd1gmdan, yine aym yil bir 
MASAK raporunun haztrland1gmdan bahsedilmekte oldugu anla~ilm1$, bu a;iamaya kadar 
R1za Sarraf m ad, ge9medigi, bilahare Rusya 'ya fiziki para transfer edildigine ili§kin basmda 
91kan haberlerden hareketle ki$iler arasmda baglantilann ara§tmld1g1 ve en onemlisi 2012 
yilmda i§ bu soru$turma ile hakkmda soru$turrna a9tlan ki$ilerin tamammm telefon 
numaralanm da bannd1ran detayl1 bir isimsiz ihbar faks1 gonderildigi goriilmii;itiir. 

6. isimsiz, uyu$turucu ve karapara aklama gibi iddialar1 i9eren ihbarlar, somut 
vakrnya dayanmayan iddialar, Rusya 'ya kanunlarm izin verdigi yer9evede para transfer 
edilmesi gibi su9 olu~turmayan i§lemler ve bu i~lemlerle ilgili yerel basmdaki yaymlar gibi 
ara9lann hi9 birisi, telekomilnikasyonun denetlenmesi gibi kuvvetli $iiphe nedenlerinin 
arand1g1 bir koruma tedbirinin uygulanmas1 i9in yeterli degildir. Nitekim 2008-2012 y11lan 
arasmda bu soru$turmaya konu olan $ilpheliler hakkmda dogrudan dogruya her hangi bir 
ara$tirma faaliyeti yapilmamt§tlr. Diger bir deyi$le, bu soru~turmaya b8$land1g1 anda gerek 
MASAK tarafmdan haz1rlanan soz konusu raporda gerekse ihbar mail ve fakslart oncesindeki 
durumda, bizzat soru;iturma makamlarmm faaliyetiyle R1za Sarraf hakkmda somut fiil 
isnadtm gerektirecek bir bilgiye ula$tlmarm~tlf. Buna ragmen dogrudan CMK'nun 135. 
Maddesine gore telekomiinikasyonun denetlenmesine b<t$lanm1$hr. ilk telekomlinikasyonun 
denetlenmesi karan vcrildigi anda dosya i9eriginde kuvvetli su9 $iiphesini gosteren bir delil 
olmad1g1 gibi, ba$ka ~ekilde delil elde etme imkan1 olmasma ragmen, diger yollardan hi9bir 
ara$ttrma yapilmam1~ olmas1, telekomilnikasyonun denetlenmesi karanm hukuka aykm hale 
getirmcktedir. 

7. Bu noktada dikkati 9eken onemli husus, soru~turma ba$lang1cmda yap1lan e-mail 
ve faks ihbarlannda R1za Sarraf ve diger ;iliphelilerle ilgili olarak kullandtklan telefon 
numaralanna kadar her tiirlil detaym bildirilmesidir. Bu durum, kolluk tarafmdan istihbari 
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dinlemeden elde edilen bilgilerin veya hukuka aykm yollarla elde edilen delillerin isimsiz 
ihbarlar yoluyla adli soru~turmada kullamld1gm1 gostermektedir. istihbari dinleme veya 
izleme ya da hukuka aykm yollardan elde edilen verilerin, isimsiz ihbarlarla soru§turmaya 
ba§lanmas1 iyin delil olarak kullamlrnas1 hukuka aykmdtr. Bu husus PVSK'nun Ek. 7. 
maddesinde a91k9a ifade edilmi§tir: "Bu madde htlkilmlerine gore yilriitillen faaliyetler 
t;e~evesinde elde edilen kay1tlar, birinci f1krada belirtilen amai;lar d1~mda kullamlamaz." 
Gorilldiigil tizere istihbari dinlemeden elde edilen bilgilerin adli soru§turmada kullamlmas1 
yasaklanmt§ttr. Soru§turmanm ba~lang1cmda kullamlan ihbann kaynagmm ara~tmlmarm~ 
olmas1, kullamlan ifadelerin benzer soru~turmalardaki isimsiz ihbarlarla aym mahiyette 
olmas,, stradan bir ihbara nazaran 90k daha geni~ bilgi ve detaylan havi olmas1, istihbari 
dinlemeden elde edilen verilerin adli soru§turmada kullamld1g1 §eklindeki kanaati 
gii9lendirmektedir. Bu noktada ihbann hukuka aykm oldugu iddias,, bir deli! olarak ihbar 
faksmm, dogrulugunu ve hukuka uygunlugunu §iipheli hale getirmektedir. 

8. Dikkati 9eken diger bir husus ise kollugun soru§turmaya ba§lamak i9in 
Cumhuriyet savc1sma haber vermesi gerekirken bunu yapmay1p, tespit edilemeyen bir 
silreden sonra durumu Cumhuriyet Ba~savc1hgma bildirmesidir. Nitekirn 18 Temrnuz 2012 
tarihli isirnsiz ihbardan, soru~turmanm ba~lang19 tarihi olarak belirtilen 13 Eyltil 2012 
tarihine kadar neden beklendigi ve ne yaptld1g1 belirsizdir. Halbuki CMK'nm 160. 
Maddesine gore;"(l) Curnhuriyet savc1s1, ihbar veya ba§ka bir suretle bir su9un i§lendigi 
izlenimini veren bir hali ogrenir ogrenmez kamu davas1m a9maya yer olup olmad1gma karar 
vermek tizere hemen i§in gen;egini ara§tlrmaya ba§lar.(2) Cumhuriyet savc1s1, maddi 
ger9egin ara§tlrtlmas1 ve adil bir yarg1larnanm yaptlabilmesi i9in, emrindeki adli kolluk 
gorevlileri marifetiyle, §ilphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altma 
almakla ve §ilphelinin haklanm korurnakla yt.ikiimludilr." CMK'nun 161. Maddesine gore 
ise; "(1) Cumhuriyet savc1s1, dogrudan dogruya veya ernrindeki adli kolluk gorevlileri 
arac1hg1 ile her tiirli.i ara§tirmayt yapabilir; yukandaki maddede yaz1h sonm;lara varmak i9in 
bilttin kamu gorevlilerinden her tiirlti bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savc1s1, adli gorevi 
geregince nezdinde gorev yaptig1 mahkemenin yarg1 9evresi d1§mda bir i§lem yapmak 
ihtiyac1 ortaya 91kmca, bu hususta o yer Cumhuriyet savc1smdan soz konusu i§lerni 
yapmas1m ister.(2) Adli kolluk gorevlileri, elkoyduklan olaylan, yakalanan ki§iler ile 
uygulanan tedbirleri emrinde 9ah§ttklan Cumhuriyet savc1sma derhal bildirmek ve bu 
Cumhuriyet savc1smm adliyeye ili§kin biitiin emirlerini gecikrneksizin yerine getirmekle 
yukilmliidi.ir." Bu a91k duzenlemeye ragmen ihbar faksmdan soma iki ay sure ile hi9bir i§lem 
yapilmam1§, istanbul Cumhuriyet Ba§savc1hg1 durumdan haberdar edilmemi§tir. 

9. istanbul Cumhuriyet Ba§savctl1gma 13 Eylill 2012 tarihinde haber verilip 
2012/120653 say1h soru§turmaya ba§land1ktan dort gun sonra 17.09.2012 tarihinde istanbul 
5. Sulh Ceza Hakimligi tarafmdan verilen kararla CMK'nun 135. maddesi uyannca 
telekomiinikasyon yoluyla ileti~irnin denetlenmesine ba§lanmt§tlr. Telekomilnikasyon 
denetlenmesi talebinin tarihi ise soru§turmanm ba~lad1gmm ertesi giinii olan l 4 Eyli.il 
2012 'dir. Bu durumda Rtza Sarraf ve diger §iipheliler hakkmda soru§turmaya ba§larna tarihi 
13 Eyltil 2012 olup, bu tarih oncesinde bir soru§turma i§leminin yaptlabilmi§ olmast hukuken 
mOmkiln olmad1gma gore, §ilpheliler hakkmda soru§turmanm ertesi gun kuvvetli su9 
§iiphesine ula§tlm1§ ve ba§ka §ekilde delil etme imkam da olmad1g1 kanaatine vanlm1§, 
bundan dolay1 CMK'nun 135. Maddesi uyannca telekomilnikasyonun denetlenmesi koruma 
tedbirinin uygulanmast talep edilmi§ ve ardmdan da tedbirin uygulanmasma ba§lanm1§tlr. 
Ancak bu sure iyerisinde elde edilmi$ bir delil ohnay1p, telekomilnikasyonun denetlenmesi 
karannm dayanag:1, dogrudan olayla ilgisi bulunmayan, kuvvetli suy §iiphesi olu§turmas1 
rntimkiin olmayan ve 2008 yilma kadar uzanan zaman diliminde elde edilen ve esasen 
§tiphelilerle hi9bir ilgisi bulunmayan bir rapor ile buna dayah bir yaz, ile iiy isimsiz ihbard1r. 
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10. Soz konusu ihbarlann adli bir soru$turma bak1mmdan dogrulugunun 
denctlenmesinin zorunlu oldugunu gosteren bir diger onemli veri, soru$turma dosyasmda yer 
alan l Agustos 2013 tarihli ihbard1r. Soz konusu ihbar istanbul Emniyet Mtidtirliigti 
Muhabere Elektronik $ube Mildtirlilgil tarafmdan 11650 ihbar vc 91255 aidiyet numaras1 ile 
kaydedilmi!.>tir. ihbann ii;:erigi bir onem arz etmemekle birlikte, dikkat i;:ekici husus, ihbarm 
yaplld1g1 IP adresinden 12 kez daha ihbar yolland1g:1 bilgisidir. Bu !.>ekilde i;:ok say1da ihbar 
yollanan bir IP adresi hakkmda hii;:bir ara~tmna yaptlmam1~ olup, bu husus yukanda isimsiz 
ihbarlara ili!.>kin deginilen sakmcalan dogrulamaktad,r. 

11. Eide bulunan CMK'nun 135 ve 140. Maddelerine ili~kin kararlar incelendiginde, 
alman kararlann ba~tan itibaren kanundaki ~artlara uygun olmad1g1 vc bunun da daha sonra 
alman tilm kararlara sirayet ettigi gortilmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Anayasam1z 
ozel hayat alanma yonelik koruma tedbirlerini, klasik koruma tedbirlcrine nazaran i;:ok daha 
s1k1 ~artlara baglamaktad,r. Bu yonde yap1lan dilzenlemenin temel gerek9esi Anayasam1zm 
13. Maddesinde dtizenlenen temel hak ve ozgilrlilklere yonelik s1mrlamalara ili~kin genel 
kurald1r. Amlan hiikme gore "Teruel hak ve hilrriyetler, ozlerine dokunulmaks1zm yalmzca 
Anayasamn ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bagh olarak ve ancak kanunla 
sm1rlanabilir. Bu sm1rlamalar, Anayasanm sozilne ve ruhuna, demokratik toplum dilzeninin 
ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ol9tiltililk ilkesine aykm olamaz." SmJrlamalara yonelik 
oli;:tilil olmak zorunlulugu, koruma tedbirlerinin bir silsile ile uygulanmas1 zorunlulugunu 
getirmekte, daha basit ve daha az hak ihlali doguran tedbirlerin oncelikle, daha aglf ve 
bireyin ozel hayatmm i;:ekirdek alanma yonelik tedbirlerin ise son arai;: olarak uygulanmas,m 
zorunlu k1hnaktad1r. Nitekim telekomilnikasyonun denetlenmesi ve teknik arai;:la izlemc 
koruma tedbirleri, bu mahiyette olduklanndan ancak Kanunda smlfh olarak sayllan sui;:lann 
soru~turmasmda ve ba~ka $ekilde delil elde etme imkamnm bulunmamas1 durumunda 
uygulanabileceklerdir. 5271 say1h Kanunun 135. Maddesine gore (i$lem tarihindeki ~ekli ile) 
"(1) Bir sui;: dolay1s1yla yap1lan soru~turma ve kovu~turmada, sw; i$lendigine ili$kin kuvvetli 
~tiphe sebeplerinin varhg:1 ve ba~ka suretle delil elde edilmesi imkamnm bulunmamas1 
durumunda, hakim veya gecikmesinde sakmca bulunan hallerde Cumhuriyet savc1smm 
karanyla $ilpheli veya samgm telekomilnikasyon yoluyla ileti$imi tespit edilebilir, 
dinlenebilir, kayda almabilir ve sinyal bilgileri degerlendirilebilir. Cumhuriyet savc1s1 
karanm derhal hakimin onayma sunar ve hakim, karanm en gei;: yirmidort saat i9inde verir. 
Stirenin dolmas1 veya hakim tarafmdan aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet 
savc1s1 tarafmdan derhal kaldmhr. (2) $ilpheli veya samgm tamkhktan c;ekinebilecek ki$ilerle 
arasmdaki ileti$imi kayda almamaz. Kayda alma geryekle$tikten sonra bu durumun 
anla$1lmas1 halinde, alman kay1tlar derhal yok edilir. (3) Birinci filaa htikmtine gore verilen 
kararda, ytiklenen sui;:un tiirti, hakkmda tedbir uygulanacak ki$inin kimligi, ileti~im aracmm 
tiiri.i, telefon numaras1 veya ileti$im baglantISim tespite imkan veren kodu, tedbirin tfuti, 
kapsam1 ve stiresi belirtilir. Tedbir karan en i;:ok iii; ay ii;:in verilebilir; bu sure, ui;: ay daha 
uzatdabilir. Ancak, orgiltiin faaliyeti i;:erc;evesinde i~lencn sui;:larla ilgili olarak gerekli 
gortilmesi halinde, hakim bir aydan fazla olmamak ilzere silrenin milteaddit defalar 
uzatilmasma karar verebilir." Benzer ko$ullar CMK 'nun 140. Maddesinde dtizenlenen teknik 
arai;:la takip koruma tedbiri bak1mmdan da gec;erlidir. 

12. Bu dtizenlemeden hareketle telckomilnikasyonun denetlenmesi kararmm hukuka 
uygun olabilmesi ii;:in CMK'nun 135. Maddesinde say1lan sui;:lardan birisi hakkmda 
yilriitiilen bir soru$turmada kuvvetli $-Uphe sebeplerine ula$ilm1$ olmah ve ba~ka $Ckilde deli! 
elde etme imkam bulunmamahdtr. Aksi takdirde, vcrilmi;; bir hakim karanna dayah olsa 
dahi, yap1lan dinlemelerden elde edilen bilgilerin deli! olarak kullamlabilmesi milmktin 
degildir. Soru~turma bak1mmdan oncm arz eden bir diger kural ise $iipheli ve samkla 
tamkhktan i;:ekincbilecek ki$iler arasmdaki ileti~imin kayda almamamas1 kurahdlf. 
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13. $0.pheliler hakk:mda alman ilk karar 17 Eyli.il 2012 tarihinde 5. Sulh Ceza 
Hakimligi tarafmdan verilen karardtr. Kararla R1za Sarraf dahil 13 $ilpheli hakkmda 
CMK'nun 135. Maddesi uyannca telekomilnikasyonun 3 ay sure ile denetlenmesine karar 
verilmi~tir. Dinleme karanmn esasm1 istanbul Cumhuriyet Ba$savc1hg1 tarafmdan yapdan 14 
Eylill 2012 tarihli talep olu$turmaktadIT. Kararda $ilphelilerin orgtit kurduklan ve orgilt 
faaliyeti i;en;evesinde ka9ak91hk sui;lanm i$ledikleri ileri silrillerek, 13 $ilpheliye ait l 7 
telefon numaras1 hakkmda CMK'nun 135. Maddesi uyarmca karar verildigi ifade 
edilmektedir. Ancak karann ikinci sayfasmda tedbirin nedeni olarak ka9ak91hk ve sw,:tan 
kaynaklanan ma! varhg1 degerlerini aklamak sui;larma ili$kin delilleri elde etmek $eklinde bir 
belirleme yap1lm1$ttr. Bu durum kararm kendi ii;erisinde isnat edilen fiiller bak1mmdan ciddi 
bir 9eli$ki olup kanundaki dilzenlemeye aykmdIT. 

14. Soz konusu karann, elde edilen delillerin s1hhatini ve kullamlabilirligini etkileyen 
as1l hukuka aykm husus ise kuvvetli sui; $liphesi ve ba$ka $ekilde delil elde etme imkamnm 
yoklugu ~eklinde CMK'nun 135. Maddesinde ifade edilen ko$ullann saglanmamt$ olmas1d1r. 
Karara ili~kin talebin almd1g1 tarih itibariyle talep yaz1lannda da ifade edildigi tizere 
sui;lamalara dayanak i.i9 adet isimsiz ihbar d1$mda dosyada ba~ka bir deli! bulunmamaktad1r. 
Nitekim konuya ili$kin talep yaz1smda 1 Kas1m 2009 tarihli, 7 May1s 2010 tarihli ve son 
olarak 18.07.2012 tarihli ihbarlara atJf yap1larak kuvvetli sui; $ilphesinin bulundugu ve ba$ka 
$ekilde deli! elde etme imkanmm bulunmad1g1 ileri stirillrnektedir. Soz konusu ihbarlardan 
ilkinde kullan,lan Kapah (:af$1da bulunan Atlas Doviz sahibi iranh Silleyman Sakan'm kara 
para aklad1g1, yurt dt$I ve yurt ii;inde gayn resmi havaleler yap1ld1g1, bu i$ ii;in Dogubeyaz1t, 
Cizre ve Van'da doviz biirolan ile 9ah$ild1g1, haftamn en az bir gilnti bu i$ yerinde 9ah5an 
Murat ve Resul isimli ki$ilerin Atattirk Havalimanmdan doviz getirdikleri iddialan, 
ikincisinde yer verilen iranh R1za Sarrafm kendisinin Kapah9ar$1'da bulunan Durak Doviz, 
babasmm ise Dubai ilzerinden yurt d1$mdan rnilyonlarca dolan Ti.irkiye'ye soktuklan 
iddialan, son ihbarda yer alan Arabac1 ve Sapan doviz adh firmalann iran ve Kuzey Irak'tan 
getirdikleri paralan aklad1klan, bu hjiilerin teror ve uyu$turucu mafyas1 ile baglantlh 
olduklan, ancak bu ki$ilerin as1l piri ve irtibatlan saglayamn R1za Sarraf ve Abdullah 
Happani isimli ki$iler oldugu, Kilisli Happanilerin sahibi oldugu Royal ve diger firmalar 
eliyle iran'a, Suudi Arabistan'a ve lrak'a altm ihrac1 yapar gibi goriiniip uyu$turucu ve 
ka9ak91hk 9etelerinin paralanm dondi.irdilkleri, Durak Doviz, Atlas Doviz ve Malan Doviz'in 
bu i$ler ii;in kullamld1g1, R1za Sarraf m servetinin kaynagmm uyu$turucu ve ka9ak91hktan 
gelen para oldugu ileri siirtilerek, soru$turmada ad1 gei;en ki$ilerin isirn ve telefon numaralar, 
tek tek verilmi$, ihbann sonunda bu adamlarm altm ihra9 eder gibi gorilnilp, kara para 
aklad1klan, bu paralann uyu$turucu i;etelerine ve dolay1s1yla PKK'ya ait oldugu ileri 
s i.irillm-U~tiir. 

15. Soz konusu ii9 ihbar d1$mda CMK'nun 135. Maddesine gore ahnan kararm bir 
dayanag:1 bulunmamaktad1r. Diger yandan ozellikle yapilan son ihbar incelendiginde, ihbann 
telefon numaralanm da tek tek vermek suretiyle, ihbar yapmaktan ziyade, CMK'nun 135. 
Maddesine gore ahnacak kararm gerek9esini olu5turmak amacma yonclik oldugu $eklinde 
degerlendirilmi~, kim tarafmdan gonderildigi ara~tmlmas1 gereken bir bildirim olarak 
gorillmil~ti.ir. Kuvvetli su9 $ilphesinin, ancak delile dayah olarak tespit edilebilecegi a91khr. 
Soru$turma konusu olayda ise ihbarlann kim tarafmdan yapild1g1 dahi ar3$tmlmaks1zm, 
soyut ihbarlar i9erigi dogru deliller olarak kabul edilmi$tir. Diger yandan ihbar k1smen 
kullamlrn1$, k1smen ise goz ard1 edilmi$tir. ihbarda soz konusu altm ihracmm uyu$turucu ve 
kavak91hktan elde edilen paramn aklanmas1 amactyla yap1ld1g:1, i:,,in ucunda uyu~turucu 
baronlan ve PKK oldugu ileri si.irillmesine ragmen, bu hususlar tamamen goz ard1 edilmi$tir. 
Bu ha!, soru$tunnanm ba$mda ihbarda bulunan ve aym ol9iide soyut olan iddialar arasmda, 
keyfi bii;imde bir aynma gidildigini gostermektedir. Aynca iddianm ciddiyetle ara$ttnlrnas1 
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gerekliligi kar§1smda, i§in uyu§twucu ve PKK ile ili§kilendirilmesine ragmen, CMK'nun 250. 
Maddesine (Sonraki tarihte yap1 lan dtizenlemeye gore TMK' nun 10. Maddesi) gore go rev 
yapan savc1hklann durumdan haberdar edilmemesi de dikkat 9ekicidir. 

16. CMK'nilll 135. Maddesi bak1mmdan degerlendinnede as1l onem arz eden husus, 
bu talep yaz1smda yer verilen ihbarlann deli I vasfma sahip o lmad1g1 ve yeterl i veya kuvvetli, 
herhangi bir $iiphe $eklini ispatta kullamlamayacag1dtr. Bu bi9imde isimsiz, imzas1z ve soyut 
ihbarlar kar§tsmda Kanun koyucu 4483 say1h Kanunda ne $ekilde hareket edilmesi 
gerektigini d-Uzenlemektedir. 4483 say1h Kanunun olaym yetkili mercie iletilmesi, i§leme 
konulmayacak ihbar ve ~ikayetler ba$hkh 4. Maddesinin 3. ve son fikralanna gore "Bu 
Kanuna gore memurlar ve diger kamu gorevlileri hakkmda yap1lacak ihbar ve §ikayetlerin 
soyut ve genel nitelikte olmamas1, ihbar veya §ikayetlerde ki§i veya olay belirtilmesi, 
iddialann ciddi bulgu ve belgelerc dayanmas1, ihbar veya §ikayet dilek9csinde dilek9e 
sahibinin dogru ad, soyad ve imzas1 ile i§ veya ikametgah adresinin bulunmas1 zorunludur. 
Bu $artlan ta§tmayan ihbar ve §ikayetler Cumhuriyet ba$savcilan ve izin vermeye yetkili 
merciler tarafmdan i$leme konulmaz ve durum, ihbar veya §ikayette bulunana bildirilir. 
Ancak iddialann, s1hhati $-Upheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmu$ olmas1 
halinde ad, soyad ve imza ile i§ vcya ikametgah adresinin dogrulugu $art1 aranmaz." 
Goriildiigii iizere Kanun koyucu kamu personeli hakkmda, soru$turma konusu olaya ili$kin 
ihbar ve $ikayetlcr gibi $ikayetlerin i$leme almmayacagm1, ancak saghgt $iiphe ta$tmayan 
belgelerle ispatlanmas1 durumunda bu tiir ihbar ve $ikayetlerin i$leme almabilecegini a91k9a 
ifade etmektedir. Bu dilzenlemenin 4483 say1h Kanunda yer almas1 ve kamu gorevlilerinin 
gorev su9lanna ili~kin olmas1, yap,lan degerlendirmeyi degi$tirmeyecektir. Kanun 
koyucunun kamu personeline tamd1g1 giivenceleri, s1radan vatanda$lara tammad1g1 gibi bir 
yak:la$Im kabul edilemez. Nitekim soz konusu diizenlemenin tum ihbar ve $ikayetler 
bak1mmdan ge9erliligi kabul edilmektedir. 4483 say1h Kanundaki a91k diizenleme kar$1smda, 
dikkate dahi almamayacak ihbarlann, CMK'nun 135. maddesine gore kuvvetli su9 $iiphesi 
olu§turdugunu ileri siirmek imkam bulunmamaktadtr. Kald1 ki 3071 Say1h Dilek9e Hakkmm 
Kullamlmasma Dair Kanunun 6. maddesinde de, aym kanunun 4. maddesinde gosterilen 
~artlardan herhangi birini ta$Imayan dilek9elerin, yani " ... dilek9e sahibinin ad1-soyad1 ve 
imzas1 ile i$ veya ikamet adreslerinden birini ... " ta$1mayan dilek9elerin i$lerne konulmasmm 
miimkiln olmad1g1 belirtilrni$tir. Diger yandan bu ihbarlar a$ag1da da ifadc edilecegi ilzere, 
soru$turma siirecinde neredeyse yap1lan tiim i$lernlerde delil olarak zikredilrni$ ve 
som$turma R$amasmda en onemli delil olarak kullamlm1§tlf. Ancak soru§turma siirecinde 
$iiphelilerin ihbarda yer verilen uyu$turucu, PKK gibi iddialarla bir ilgisinin bulunmamas1 
kar$1smda, yapilan ihbann s1hhati hi<; tart1$1lmam1$Ur. Bu durum dahi, yukanda ifade 
ettigimiz, soz konusu ihbann hukuka aykm yonternlerle elde edilmi$ bilgileri delil olarak bir 
soru$turmamn ba$lang1cmda kullanmak amac1yla ozel olarak hazirland1g1 $-Uphesini 
kuvvetlendirmektedir. 

17. CMK'nun 135. maddesi baglammda deginilmesi gereken ikinci husus ise ba$ka 
$Ckilde delil elde etme imkanmm yoklugudur. Gerek CMK'nilll 135. Maddesine istinaden 
yaptlan ilk talepte vc verilen kararda, gerekse siire9te verilen CMK'nun 135. Ve CMK'nun 
140. Maddesi i;;er9evesinde verilen kararlarda, ba$ka $Ckilde deli! elde etme imkanmm 
yoklugundan bahsedilmektedir. Ancak bu konuda soru$turma orgam tarafmdan yaptlm,$ 
hi9bir ara$t1rma bulunmamaktadtr. Yukanda da ifade edildigi iizere soru$tunna orgam 
tarafmdan kullamlan ilk ihbar 2009 ytlmda yaptlmt$tlf. ikinci ihbar 20 IO y1lmda yaptlm1$t1r. 
Yap1lan ilk iki ihbarm dogrudan ~-Upheli R1za Sarraf'la bir ilgisi bulunmamaktadtr. 
Sonuncusu ise 18 Temmuz 2012 tarihindedir. ihban alan kolluk birimleri 13 Eylill 2012 
tarihine kadar yap1lan ihbarlarla ilgili hi9bir i$1em yapmamt$lar, ancak 13 Eylill 2012 'de 
soru$turmaya ba$lanmasmm ertesi giln-Unde ba,5ka §ekilde delil elde etme imkanmm 
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yoklugundan bahisle telekomilnikasyonun denetlenmesi tedbiri talep etmi~lerdir. Bu zaman 
diliminde ne yaptld1g1 konusunda hi9bir belge olmad1gma gore, hi9bir arW?t1rma faaliyetine 
giri~ilmeksizin dogrudan son ara9 niteligindeki koruma tedbirlerinin uyguland1g:1 sonucuna 
ula~1lrnahd1r. Bu durum, soru~turmanm ba$lang19tan itibaren hukuka aykm yontemlerle . 
siirdilrilldilgilnii ortaya koymaktad1r. 

18. 17 Eylill 2012 tarihinde istanbul 5. Sulh Ceza Hakimligi tarafmdan verilen karann 
hukuka aykm olmas1 tek ba~ma, sadece bu kararla uygulanan tedbirleri etkiler rnahiyette 
degildir. Soru~turma ba~mdan sonuna kadar sadece telefon dinlemeleri ilzerinden bir 
soru~turma siirdilrmek ~eklindeki hukuken kabul edilemez 9arp1k anlay1~1, bu karardan sonra 
alman her yeni karann bu karara dayanmasm1 sonu9lam1$tlr. Nitekim bu karardan soma 
yaptlan tum taleplerde bu ilk karara attf yap1lm1~, yeni $Upheli o\arak zikredilen diger ki~iler 
de bu karar nedeniyle yap1lan ileti~imin denetlenmesi i~lemi sonunda elde edilen delillerle 
takip altma almm1~tlf. 

19. Benzer durum teknik ta kip kararlan baknnmdan da ge9erlidir. Omegin aym 
ihbarlara dayah olarak gecikmesinde sakmca bulundugu gerek9esi ile R1za Sarraf hakkmda 3 
Ekim 2012 tarihinde saat 1 9 .15-20. 00 saatleri arasmda tekni k takip talimatI verilmi~, 
talimatm gerek9esinde R1za Sarrar m o tarihte yurt d1~mdan iki adet valizle gelecegi, baz1 
~ah1slarla ka9ak altm ve nakit ticaretine ili~kin gorii~meler yapacag:1 ileri silrillmil~Hir. Verilen 
talimat sonrasmda yap1lan teknik takipte R,za Sarraf m havaalanmdan 91karak e~i ile 
goril~tilgil, sonrasmda da aynld1g1 tespit edilmi$tir. Gorilldilgil ilzere teknik takip karannm 
dayanag1 olan iddia ger9ek dI$I pkrm~, bahsi ge9en yerde ve zaman diliminde ileri silrilldilgii 
gibi ka9ak altm veya nakit hususunda bir g5ril$me yapi\d1g1 tespit edilememi~, bahsi ge9en 
valizler de goriintillenememi~tir. Buna ragmen soz konusu talimat yasal zorunluluk geregi 
hakim onayma sunulmu$, istanbul 32. Sulh Ceza Hakimliginin 4 Ekim 2012 tarihli ve 
2012/500 D. i~ say1h karan ile onanm1~, buna ek olarak 4 hafta daha teknik ara9la takip 
karan verilmi$tir. Kararda soru~turma konusu su9lar ise yurt d1$llla ka9ak altm sokmak ve bu 
yoldan elde dilen paray1 aklamak ~eklinde belirtilmi~tir. Ancak kararda, hangi bilgi ya da 
delile dayah olarak bu su9lara ili$kin kuvvetli su9 $ilphesinin olu~tugu, buna ek olarak ne 
sebeple ba$ka $ekilde delil elde etme imkanmm bulunmad1gmm tespit edildigi 
belirtilmemi~tir. Teknik takip kararmda dayamlan deliller de, telekomilnikasyonun 
denetlenmesi kararlarmda kullamlan il9 adet deli! vasfmdan yoksun ihbardan ibarettir. Buna 
ek olarak soz konusu teknik takip karannda ifade edilen, R1za Sarraf m yurt d1~mdan ka9ak 
yoldan altm ve nakit ticareti hususunda g5ril$meler yapacag1 bilgisinin ne ~ekilde elde 
edildigi belirtilmemektedir. Talepte bu durum, sadece bu yonde bilgi edinildigi ~eklinde ifade 
edilmi$tir. Tum bu hususlar bir yana b1rak1lsa dahi izah1 imkans1z olan husus, soz konusu 
teknik takip karannm i9eriginde Cumhuriyet Savc1smm talimat1yla yap1lan teknik takip 
i$leminin onanrnas,, buna ek olarak 4 hafta daha teknik ara9la takip karan verilmesidir. 
Karann verilmesi s1rasmda onaya sunulan teknik takip i~leminin hukuka aykm oldugu, bir 
delile dayanmad1g:1, ula§tlan sonu9tan da ay1k9a anla§tlmasma ve iddianm ger9ek dt$I 
oldugunun ortaya y1kmasma ragmen, yeniden 4 hafta teknik takip karar1 verilmi$ olmas1 
hukuken izah edilebilir degildir. 

20.Yine aym ihbarlara ct.ayah olarak 15 Ekim 2012 tarihinde, R1za Sarraf, Abdullah 
Happani ve Mohammat Sadeg Rafgar Shishenk isimli $ah1slan kayak altm ve nakit ticaretine 
ili~kin bir araya gelecekleri ve 2.000.000 Euronun Esen~ehir Manor Sitesine teslim edilecegi 
bilgisi ve gecikrnesinde sakmca bulunan ha! oldugu belirtilerek teknik ara9la takip talimat1 
verilmi~, karar daha soma onaya sunulmak ilzerc istanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesine 
gonderilmi~, ancak ne sebeple oldugu anla$1lmaz bi9imde 8. Sulh Ceza Mahk:emcsi 
tarafmdan onanm1~t1r. Aym tarihte 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafmdan Murat Cesurtilrk, 
Levent Balkan ve Mohammat Sadeg Raf gar Shishenk hakkmda da telekomilnikasyon yoluyla 
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ileti$imin denetlenmesi karan verilmi$, talepte ve kararda suy i$lemek amac1yla orgilt kurma, 
kara para aklama ve kayak91lik suylamalanna yer verilmi$tir. Teknik takibe ili$kin tutanak 
incelendiginde, takibin Atatiirk Havalimanma gelen Siileyman Arslan'la ba$lad1g:1 
gorillecektir. Oysa ne Cumhuriyet Ba$savc1hg1 tarafmdan verilen talimatta ne de hakim 
karannda Stilcyman Arslan yer almamaktad!f. Euna ragmen teknik takip i§lemi yap1lm1$, 
somasmda Siileyman Arslan'm evine girdigi tespit edilmi§, ardmdan teknik takip talimatma 
konu olan diger ki§ilerin yolda gorilntiilenen bir miktar paray1 bu adrese teslim ettikleri tespit 
edilmi§tir. Oysa talimata dayanakhk eden istanbul Emniyet MiidUrli.igil'niln yaz1smda, adres 
de dahil paranm hangi adrese ula§tmlacag:1 bilgisine yer verilmi§tir. i§lemin yapih§ §eklinden 
a91k9a anla§tld1g1 i.izere, kolluk birimleri soz konusu para ah§ veri§i iddiasmm bir tarafmm 
Siileyman Arslan oldugunu bilmektedirler. Buna ragmen bu isim ve i§lem zikredilmeksizin, 
teknik takip talebinde bulunulmu§, ancak i§lem Stileyman Arslan', da dahil eder bir bii;imde 
yap1lm1§tlr. Bu durum, soru§turmamn ba§mda delilleri toplayarak, delillerden hareketle 
§ilphelilere ula§rnak amac1yla degil, belirli bir ki§i grubunun pe§inen §ilpheli kabul edip bir 
soru§turma siirdilrtildtigilnil, usulilne uygun kararlar ahnmadan takip ve tespitler yap1hp bu 
tespitlerden sonra geriye yonelik olarak kararlar almd1gm1 gostermektedir. 

21. S i.ileyman As Ian' la ilgili ilk teknik ara9la takip karan 8 Kas,m 2012 tarih inde 
verilmi§tir. Aym karara ili§kin talepte yine yukanda izah edilen iki ihbar dt§mda ba§ka bir 
deli! sunulmam1§ttr. Yine aym kararda R1za Sarraf hakkmda verilmi§ ilk teknik arai;la takip 
karannm 4 hafta daha uzatilmasma karar verilmi§tir. ilk karar 3 Ekim 2012 tarihinden 
itibaren 4 hafta ii;in verilmi§tir. Biti§ tarihi bu dururnda 30 Ekim 2012 tarihidir. Kanunun 
uzatma olarak nitelendirdigi ek sure, ilki bittikten 9 gun soma adeta ikinci yeni bir karar 
olarak uygulanrn1§tlr. Alman teknik takip kararlarmda goriilen bu sorun, iki y1lhk bir zaman 
dilimi ii;erisinde, teknik takip kararlannm silresi dolduktan sonra tekrar b~vurup uzatrna 
karan almmas1 §eklinde ortaya i;:1km1§tlr. Oysa CMK'nun 140. Maddesinde teknik arai;la 
takip koruma tedbirinin 4 hafta ii;in verilebilecegini, bu silrenin zorunlu hallerde 4 hafta daha 
uzatJlmasmm milmkiln olabilecegini ongormekte, orgilt faaliyeti 9er9evesinde i§lenen 
su9larda ise I 'er hafta olmak Ozere yeniden uzatrnalara milsaade edilmekteydi. Ancak uzatma 
olarak nitelendirilen bu durum, karann uygulanrna silresi bittikten soma belirsiz arahklarla 
tekrar tekrar bu tedbirin uzatllrnas1 imkamm vennernektedir. Euna ragmen 2 y1lhk zaman 
dilimi i9erisinde §ilpheliler belirsiz arahklarla teknik arai;la takip karanna muhatap 
k1lmm1§lardtr. Bu suretle kanunun uzatma olarak nitelendirdigi ek silreler, keyfi bii;imde 
sonsuz ve silresiz biyimde teknik takip uygulanmas1 gibi kabul edilemez bir sonucu ortaya 
91karm1~ttr. 

22. 16 Ekim 2012 tarihinde Ere an Sagm, Ekonomi Bakanhg:1 ozel kalern m i.idilril Onur 
Kaya ve Ekonomi Bakanhgmda gorevli Mustafa Beh9et Kaynar hakkmda orgilt, kara para 
aklama ve ka9ak91hk su9larm1 i§ledikleri iddias1yla tclekomO.nikasyonun denetlenmesi ve 
teknik arai;la takip talebinde bulunulmu§tur. istanbul 11. Sulh Ceza Hakirnligi tarafmdan 
verilen 17 .10.2012 tarih ve 2012/608 say1h kararla talep kabul edilmi§tir. Kararda herhangi 
bir gerekye yer almamaktadir. Adi gei;enlerden Onur Kaya ve Mustafa Behi;et Kaynar 
hakkmda dinleme karan almrnasmm tek nedeni, 2012 y1h Ekim ay, ii;erisinde R1za Sarraf'la 
yapttklan bir ka9 telefon goril§mesinden ibarettir. Bu gorii§melerde neler konu§uldugu 
dosyadan anla§1lmamaktad1r, zira rnuhtemeldir ki soz konusu goril§meler soru§tunnayla 
ilgisiz olduklar1 i9in imha edilmi::,;tir. Kararda ve talepte de bu ki§iler hakkmda hangi delile 
dayah olarak CMK m. 135'te dilzenlenen tedbire kararverildigi ifade edilmemektedir. Diger 
kararlar incelendiginde de, $iipheliler hakkmda ilk kararda oldugu gibi, hi9bir delilc 
dayanmaks1zm, sadece ilk hukuka aykm kararda hakkmda dinleme karan verilmi§ ki§ilerle 
goril§mil::,; olmas1, bu ki§iler hakkmda da karar almrnas1 i9in yeterli gorillmil§ti.ir. Nitekim 
kolluk fezlekesinde §0pheli olarak zikredilenler d1$mda pek i;ok ki§i hakkmda da karar 
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almd1g1, ancak sonrasmda hi9bir i$lem yap1lmad1g1 goriilmektedir. 
23. 14 Kas1m 2012 tarihinde Mali Sw;lar Miidiirliigii, daha once R1za Sarraf hakkmda 

almmi$ dinleme kararmm uygulanmas1 s1rasmda elde edilen verilerden hareketle, Ebru 
Giinde$ hakkmda CMK'nun 135, Ccngiz Kumarta$oglu hakkmda ise CMK 135 ve 140. 
Maddelerinin uygulanmas, hususunda karar almmas1m istemi!}tir. Soz konusu dinleme 
s1rasmda Kanunun a91k9a yasaklam1§ olmasma ragmen Ebm Gtinde§-Rtza Sarraf arasmdaki 
gorti§mc de dinlenmi§ ve kayda almm1!}tlf. Soz konusu gorii$meye istinaden de yeniden karar 
almmak istenmi!}, ba!}ka bir ifadeyle kaydedilmesi yasak olan gorti!Jme deli) olarak 
kullamlm1§t1r. Ostelik Ebru Giinde§ $iipheli olarak Fezlekede yer almamakta, gorti§me 
i9erigine baktld1gmda ise, g6rii$menin herhangi bir aile i9i gorii§me oldugu da goriilmektedir. 
Kanuna gore kayda almmas, yasak olan, bir $ekilde kaydedilmi§se bile imha edilmesi 
gereken telefon g6rii$melerine, dosyada ve deliller arasmda yer verilmi$ olmas1, hukuka 
aykm delillere ili$kin bir ba!}ka ornektir. 

24. Ebru Giindefin dinlenmesine dayanak olan kararda yer alan Cengiz 
Kumarta$oglu hakkmdaki dinleme karannda, adt gec;enin hangi fiile i!}tirak §iiphesiyle 
dinlendigi anla$1lamamaktad1r. i$ bu dinleme kararmda digerlerinden farkh olarak orgilt, kara 
para aklama ve kac;ak91hk suc;lan zikredilmi$tir. Ancak dinleme tutanaklar1 ve fezleke 
incelendiginde Ccngiz Kumarta$oglu'nun hi9bir konu$masmm dosyaya girmedigi, $ilpheliler 
arasmda isminin dahi zikredilmedigi gortilecektir. I eknik takiplere ili§kin evrak 
incelendiginde, Cengiz Kumarta$oglu hakkmda ahnan teknik takip kararmm hic; 
uygulanmad1g1, ad, gec;enin R1za Sarraf ve diger ki§ilerle hii; bir arada gorillmedigi tespit 
edilmektedir. Bu durum, soru$tunnanm b3$mda, olayla ilgili herkesi dinlemek, teknik arai;la 
takip etmek suretiyle §ilpheli tespitine c;ah§tld1gm1 gosteren orneklerden biridir. Nitekim 
Ya!}ar Akttirk hakkmda 7 Nisan 2013 tarihinde Rtza Sarraf'la yapmt$ oldugu g6rii$meden 
hareketle 24 May1s 2013 tarihinde talepte bulunulmu§, talep istanbul 8. Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafmdan aym gun kabul edilerek 3 ay sure ile denetim karan verilmi$tir. Ad, 
gec;en ki§i fezlekede $ilpheli olarak dahi yer almamaktadir. Bu ki§i ile ilgili daha soma 
herhangi bir uzatma karan verilmedigi gibi, fezlekede 7 N isan 2013 tarihindeki konu!}mast 
dt$mda bir konu§ma da yer almamaktad1r. 

25. 14 Aralik 2012 tarihinde R1za Sarraf hakkmda yeniden teknik arai;la izleme 
i§leminin uzat1lmas1 talep edilmi§tir. Uzattlmas1 istenen ikinci 4 haftahk sure 8 Kas1m 2012 
tarihinde ba§lamt§, 5 Arahk 20 I 2 tarihinde bitmi§tir. Talep yaz1smm ilk talepten hic;bir fark1 
bulunmamaktadlf. Daha ay1k ifadeyle uzatmanm gerekli oldugunu gosteren ve geriye dogru 
iki ay ic;erisindc toplanmt§ hii;bir yeni deli! bulunmamaktadir. Buna rag.men talep kabul 
edilmi§ ve 17 Arahk 2012 tarihinde istanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafmdan bir hafta 
daha uzatma karan verilmi$tir. Benzer bi<;imde aym gerek<;elerin tekrar edilerek teknik takip 
ve telekomtinikasyonla ileti§imin denetlenmesi kararlarmm uzattlmas, soru~turma 
a~amasmda silrekli bii;imde ortaya c;1kan bir hukuka aykmhktir. 02 Ocak 2012 tarihinde 
soru§turmanm ba$lang,cmda kullamlan deli! vasft olmayan ihbarlara yer verildikten sonra 
Rii.c;han Bayar, Mehmet Bilici, Muaccet Korkmaz hakkmda ilk kez, Mohammat Sadcg Raf gar 
Shishenk ve Stileyman Arslan hakkmda ilk kez uzatma olmak ilzere 4'er hafta, R1za Sarraf 
hakkmda 3. kez I haftahk uzatma talep edilmi$tir. Bu talep istanbul 36. Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafmdan aym giln kabul edilmi§tir. Yine uygulanarak silresi bitmi§ teknik 
arac;la takip karan, aradan bir sure gei;tikten sonra uzat1lmaktad!f. Zira R1za Sarraf hakkmda 
verilen son takip karan 24 Arahk 2012 tarihinde bitmi~, 2 Ocak 2013 tarihinde uzatma karan 
almmt§tlr. Alman bu teknik takip karan bak1mmdan asil onemli husus ise, karann denk 
geldigi tarih, f ezlekede altm ka<;aky1hg1 o l arak ni telendirilen Gana' dan altm ihrac1 fi iline 
tekabtil etmesidir. A§agtda deginilecegi ilzere soz konusu fiil, o tarihte Bakirkoy Cumhuriyet 
Ba$savcil1g1 tarafmdan soru§turulmu§, k1smen takipsizlik, k1smen idari para cezas1 ile 
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sonw;landmlm1$tlf. Fezlekede en fazla yer verilen bu fiil sirasmda teknik takip karan ahnmI$ 
olmasma ragmen, bu karann uygulann1am1$ olmas1 dikkat i;ekicidir. 

26. Y-ilcel Oz1yil hakkmda, aym ihbarlar kullamlarak ve ba$ka hii;bir bilgiye yer 
verilmeks i zi n I 8 S ubat 2012 tarihinde tekn ik arac:; la takip tale bi nde bulunulmu$, tal ep 
istanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi tarafmdan 20 Subat 2013 tarihinde kabul edilmi$tir. Bu 
talep ve kararda sui;lama rti$Vet, kai;ak91hk ve kara para aklama olarak belirtilmi$tir. Ba$ka 
bir ifadeyle daha onceki tarihte 6rgilt nitelendirmesi yap1ld1g1 halde, daha soma 6rgilt 
suc:;lamas1 kapsam d1$ma 91karilm1$tII. Dosyada yaptlan incelemede teknik arac:;la takipler 
bak1mmdan kanunda ongortilen azami silrenin dolmasmdan soma orgtit sui;lamasmm 
eklendigi goriilmektedir. Telekomilnikasyonun denetlenmesi ve teknik arac:;la takip 
kararlarmm uzattlmasmm ancak orgilt faaliyeti i;eri;evesinde i$lenmesi durumunda mtimkiln 
olmas1 nedeniyle, isnat edilen fiilin orgiltlil olarak i$lendigi nitelendirilmesi yoluna gidildigi 
anla$tlmaktad1r. Bu durum, CMK'nun 135 ve 140. Maddelerinde Kanun koyucu tarafmdan 
ortaya konan ko$ullarm dolamlmast anlamma gelecegi gibi, elde edilen delillerin 
kullamlmasm1 engelleyecektir. Zira daha uzun silre dinleme ve takip amac1yla hukuki tavsif 
yap1lmas1 elde edilen delilleri hukuka aykm hale getirecektir. 

27. Silpheliler hakkmda 17 Eyltil 2012 tarihinde verilen CMK 135'e kapsammda 
dinleme yap,lmasma ili$kin ilk karar, ikinci kez bir ay olmak ilzere 14 Mart 2013 tarihinde 
uzat1lm1$tlf. Bu uzatma karannm ilgin1y yam, soz konusu kararm 17 Mart tarihinden itibaren 1 
ay daha uzatllmasma $Cklinde verilmi$ olmas1d1r. Yani karar verildigi tarih itibariyle henilz, 
ilk karann silresi bitmi$ degildir. Buna benzer uygulamalara baktld1gmda pek 1yok karann, 
telekornilnikasyonun denetlenrnesine ili$kin ilk kararm silresi bitmeden once, ileri tarihli 
olarak almd1g1 gortilecektir. Bu durum hukuken kabul edilebilir bir durum degildir, zira CMK 
135 'te ifade edilen ko$ullarm her birinin, kararm uyguland1g1 tarih itibariyle denetlenmesi 
gerekmektedir. Hakimlik, bir tarihten bir hafta somasma ifo;:kin kuvvetli sm; $ilphesinin 
bulundugu veya ba$ka $ekilde delil elde edilmesi imkanm yoklugunu denetlemek imkanma 
sahip degildir. Karara konu tedbir, uyguland1g1 tarih itibariyle ko$ullara sahip olmaltdir. 

28. Adem Gelgei; hakkmda 26 Mart 2013 tarihinde teknik arai;la takip karan 
verilmi$tir. Karar oncesi talep yine isimsiz ihbarlara dayahdir. Talep aym tarihte istanbul 2. 
Sulh Ceza Mahkemesi tarafmdan verilen kararla kabul edilmi$tir. 

29. R1za Sarraf hakkmda 5 N isan 20 13 tarihinde 4. Kez 1 haftah k teknik arac:;la takip 
karart ahnrnI$tlf. Karann gerek9esinde Rtza Sarraf'm iran'da bulunan petrol $irketi sahipleri 
ile ortak banka alacag:1, bu ah~veri$te Silleyman Arslan't arac1 k1ld1g1 ileri silrtilmektedir. 
Talep kabul edilmi~tir. Ancak bu bilginin, yani iran'da banka almak $eklindeki bilginin hangi 
delile dayah olarak kullamld1g1 anla~Ilamarnaktad!f. Zira dosyada bulunan dinlemeler veya 
fezlekede bu tilr bir goril~meye rastlanmamt~tlf. Diger yandan soz konusu takip karan, 
yukar1da da ifade edildigi uzere, uzun bir aradan sonra yeniden uzatrna ad1 altmda teknik 
takip karar1 verilmesi rnahiyetindedir. 

30. $ilphelilerin elektronik posta adresleri hakkmda 5 Nisan 2013 tarihinde 
telekomilnikasyonun denetlenmesi talep edilmi$ ve talep istanbul 17. Sulh Ceza Mahkemesi 
tarafmdan kabul edilmi$tir. 11 Nisan 2013 tarihinde soru$turmanm ba~lang1cmdan alt1 ay 
ge9mi$ olmasma ragmen, Stileyman Asian hakkmda ilk bir haftahk teknik takip uzatma 
karanna ili$kin talepte, hala ilk ihbarlara dayamlmaktad1r. Bu durum, alt1 ay boyunca hi9bir 
yeni delil elde edilemedigi halde teknik takibe devam edildigi, dolay1s1yla hukuki gerek9e 
olmadan teknik takip karan verildigi anlamma gelmektedir. Buna ragmen talep istanbul 25. 
Sulh Ceza Mahkemesi tarafmdan 11.04.2013 tarihinde kabul edilmi~tir. 

31. istanbul 34. Sulh Ceza Mahkemesi tarafmdan verilen telekomilnikasyonun 
denetlenmesi karan ise, dosyada bulunan en onemli hukuka aykmhklardan birini 
bannd1rmaktad1r. Karar tarihi 9 Temmuz 2013 'ttir. Karann ii;erigine bakild1gmda ise Ahmet 
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Murat Ozi:;;, Royal Denizcilik adma kaytth iki telefonun :;;tipheli adt belirtilmeksizin, Emin 
Hayyarn, Emir Eroglu, Kamelya isimli ki:;;i, Bita Saran ve Ennaz isimli ki:;;i ve il<; mail 
adresinin 4 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, Ozkan Dernir adh ki:;;inin telefonun ise 5 
Temmuz 2013 tarihinden itibaren telekomtinikasyon yoluyla ileti:;;iminin denetlenrnesine 
karar verilmi$tir. Gorilldiigil Ozere soz konusu kararla ge9mi:;; tarihli denetleme karar1 dahi 
veri lebilmi:;; tir. 

32. Yine aym kararla sadece isimleri bilinen, kirn olduklan hususunda netlik 
bulunmayan "Kamelya" ve "Elnaz" isimli ki:;;ilerin dinlenrnesine karar verilmektedir. 
Halbuki CMK'nun 135. Maddesi :;;upheli kimliginin belirlenmesi gerekliligini a91k9a ifade 
etmektedir. Kararla bir tiizel ki:;;i adma kay1th telefonun, :;;tipheli zikredilmeksizin ve o tiizel 
ki:;;i dinleniyor gibi dinlenrnesine karar verilmi$tir. Gen;:ek ki$i :;;tipheli olmad1g1 durumlarda 
bu karar, soz konusu telefonu kullanan herkesin dinlenmesi anlamma gelecektir. Bir tiizel ki:;;i 
hakkmda bu bi9imde karar verilmesi hukuken miimkO.n degildir. 

33. istanbul 38. Sulh Ceza Mahkemesi tarafmdan verilen 19 Nisan 2013 tarihli kararla 
CMK'nun 135. Maddesine gore i:;;lern yaptlmasma izin verilmi:;;tir. Soz konusu karar i:;;bu 
soru:;;turma dosyasmda yapilan hukuka aykmhklarm geldigi boyutu gostermesi bak1rnmdan 
onemlidir. Karann kim hakkmda ve hangi numara hakkmda verildigi kararda yer 
almamaktadtr. HO.ktim boltimtinde a:;;ag1da belirtilen e posta adresi ii;in denmektedir. Ancak 
karann ii;eriginde veya ekinde herhangi bir e posta adresi yer almamaktad1r. 

34. Soru:;;turma dosyasmda 90k say1da ileri tarihli veya tarihler bak1mmdan sorunlu 
telekomtinikasyonun denetlenmesi karan bulunmaktad1r. Bu ttir bir uygulamamn nedeni de 
anla:;;1labilir degildir. Ancak karar ve uygulamanm hukuka aykm oldugu a91kttr. ~6yle ki, 
ornegin istanbul 26. Sulh Ceza Mahkemesinin 10 May1s 2013 tarih ve 2013/178 say1h karan 
ile Silleyman Arslan hakkmda 12 Haziran 2013 tarihinde kadar CMK'nun 135. Maddesine 
gore denetim karan veri\mi:;;tir. Aym kararda Emir Eroglu hakkmda da 14 Haziran 2013 
tarihine kadar karar verilmi:;;tir. Karar tarihi 10 May1s 2013'ttir. CMK'nun 135. Maddesine 
gore orgtit kapsammda yfuiitillen soru:;;turmalarda denetleme kararlan 1 ayhk stirelerle 
uzattlabilir. Ancak buradaki sure I aydan fazlad1r. Daha once verilrni$ kararm henilz 
bitmedigi ve ileride belirtilen tarihlerde bitecegi ve o tarih ilzerine I ayhk bir karar verildigi 
izah1 akla gelse de kabul edilebilir degildir. Zira soz konusu karar verildigi tarih itibariyle 
uygulanmaya ba:;;lanacaktu vc bu durumda 1 aydan fazla bir denetlemeye imkan vermektedir. 

35. Soru:;;turma silresince, soru:;;turulacak ki:;;ileri belirleme yonterni, CMK'nun 135. 
Maddesine gore ahnm1~ ilk dinlemede mevcut ~tiphelilerle konu:;;an ki$ilerin de :;;ilpheli 
s1fat1yla dinlenrnesi :;;eklindedir. iki y1ll1k zaman dilimi i9erisinde, tamkhktan 9ekinme hakk1 
oldugu i9in kaydedilmesi yasak olan ki:;;ilerle ileti:;;imler de dahil, her tiirlil goril:;;me 
kaydedilrni:;;, ardmdan da bu ki:;;ilerin de :;;tipheli oldugu gerek9esi ile haklarmda karar 
almm1:;;ttr. Hakkmda dinleme karan almanlardan sadece 32 tanesi :;;ilpheli olarak zikredilmi:;;, 
ancak buna kar:;;m 100'den fazla ki:;;i hakkmda 300'den fazla numara ve adres hakkmda 
dinleme karan almm1:;;tir. Bu ki:;;ilerden onemli boltimil ile ilgili ikinci kez karar alma ihtiyact 
bile hissedilrnemi:;; ve uzat1lmam1:;;t1r. Teknik ara9la takip koruma tedbiri kararlan da benzer 
bii;imdedir. 

36. Kolluk tarafmdan haztrlanan 15 Nisan 2013 tarihli raporda, Rtza Sarrafm her 
turlti mil:;;terileri ile ileti:;;iminin riza_sf@hotmail.com adresi ilzerinden yapttg1, bilgi ve 
belgeleri bu mail tizerinden gonderildigi ifade edilerek, mail adresine :;;ifre ile girmek 
suretiyle inceleme karan ahnmasmda yarar oldugu ifade edilrni$tir. Benzer bii;imde 18 Nisan 
2013 tarihli raporda rezazarrab@royalholding.corn.tr adresine ili:;;kin aym talepte 
bulunulmas1 gerektigi ifade edilmi:;;tir. Bu taleplere ili:;;kin olarak istanbul 38. Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafmdan verilen 19 Nisan 2013 tarih ve 2013/211 say1h kararda mahkeme 
a:;;ag1da belirtilen e posta adresine :;;ifresi girilmek suretiyle inceleme yap1lmasma karar 
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vermi§tir. Karar tek sayfadan ibarettir ve karann altmda bir e-mail adresi yer almamaktadtr. 
Fezlekede ikinci bir mahkeme karan olarak 17 Nisan 2013 tarihinde istanbul 33. Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafmdan kararm verildigi belirtilmektedir. Kolluk birimleri tarafmdan hakim 
karan tizerine gen;ekle~tirilen i$1em bir dijital ortamdaki verilerin uzaktan elde edilmesine 
yonelik olup bu veriler daha once gen;ekle$tirilmi$ bir ileti:;;ime ili§kindir. Bahsi gei;en 
elektronik postalan hak kmda daha once CMK' nun 13 5. Maddesine gore veril mi§ kararlar 
olmasma ragmen, bu §ekilde bir delil elde edilmemi:;;tir. Kaldt ki CMK'nun 135. Maddesi 
uyannca yaptlacak uygulamalar, $ilpheli samgm devam eden telekomtinikasyon yoluyla 
ileti§imine yonelik olabilir. Burada daha once yapild1g1 ileri si.iri.ilen bir elektronik posta 
trafigi ara:;;tmlmaktadtr. 

37. Soz konusu durumda, elektronik posta adreslerine, ne :;;ekilde ele ger;irildigi belli 
olmayan :;;ifre ile girmek suretiyle hesaplarda inceleme yap1lmas1 talep edilmektedir. Her ne 
kadar kararlarda, tistil orttilti biyimde, :;;ifrenin CMK'nun 135. Maddesi uyannca yap1lan 
dinlemeler s1rasmda tespit edildigi ileri stirillse de dosyada bulunan dinleme tutanaklarmda 
:;;ifrenin zikredildigi bir konu:;;ma bulunmamaktadir. Bu durum, kolluk gorevlilerinin :;;ifreyi 
k1rmak diye tabir edilen, sistemi bozmak suretiyle mail adreslerine ula§ttklan :;;i.iphesini 
kuvvetlendirmektedir. Bu bii;imde daha once gonderilmi§ bir elektronik posta ir;eriginin 
olayda oldugu gibi hakim karanyla ve §ifre girilmek suretiyle tespit edilmesi ve dosyaya deli! 
olarak almmast milmkiln degildir. Degil :;;ifre ile konulan ve bir ba§ka bilgisayarda muhafaza 
cdilen verilere online olarak ula:;;1p verileri incelemek, evde bulunan bilgisayann ir;eriginin 
dahi bu bir;irnde verilrni:;; bir kararla incelemeye konu edilmesi hukuken milmktin degildir. 
Buradaki durum, bir dijital ortam veya bilgisayarda tutulan verilerin incelenmesidir ve 
CMK'nun 134. maddesine gore yap1lmak durumdadtr. Soz konusu tedbir ise cihaza bizzat 
mildahale edilerek icra edilebilen bir tedbirdir. CMK'nun 134. maddesi atlanarak yapdan 
i:;;lem ve delil elde etme yontemi, kanunda dtizenlenmemi:;; olup, olmayan bir yetkinin 
kullamlmas1 anlamma gelir. Zira hukukumuzda bir dijital ortama uzaktan eri:;;im yoluyla 
girmek suretiyle deli! elde etme imkam bulunmamaktadtr. 

38. Bu bir;imde bir deli! elde etme i:;;leminin hukuka aykm oldugu ve bu :;;ekilde elde 
edilmi~ delillerin kullamlamayacag1 a91kttr. Zira bu ttir bir uygulama a91k birtak1m 
sakmcalan da beraberinde getirmektedir: $ifre ile girilen elektronik posta adreslerinde 
bireylerin her ttirlil bilgi ve belgeleri yer alabilir. Sui; soru:;;turmas1 gereki;esi ile mail adresine 
girilmesi, deli! elde etmenin otesinde ki:;;inin ozel hayatmda ongorillemez ihlallere neden 

- olabilecektir. Bu baglamda soru:;;turma orgamnm soz konusu e-mailde hangi bilgilere baktig:1, 
hangilerinin kopyasmm almd1g1 denetlenebilir degildir. Bu nedenle bu $ekilde bir uyulama 
olr;tistizdiir. Bu yontemle elde edilen deli lier gilvenilir degildir. (Bu durum Postada Elkoyma 
:;;eklinde de ar;1klanamaz. Zira CMK 129. maddesinde ongori.ilen gerekr;elerle el konulan 
postada yer alan zarf veya paketler dahi ai;Ilmadan derhal karan veren hakime veya 
Cumhuriyet Savc1sma teslim edilmek tizere posta gorevlileri huzurunda mtihilr altma ahmr.) 
$ilpheli ve diger ti9Uncti bir ki:;;inin denetimi, sonradan hakim onay1 gibi bir siire9 de soz 
konusu olmad1gmdan bu delillerin ne ol9tide gtivenilir oldugu belli degildir. Benzer 
kayg1larla hareket eden kanun koyucu, bu tiir imkan1 vermemi:;;, olayda oldugu gibi bir 
bilgisayarda muhafaza edilen bilgilerin ancak CMK'nun 134. Maddesinde dtizenlenen 
ko:;;ullarla elde edilebilmesine imkan vermi~tir. Ttim bu hususlar ve Kanundaki ai;1k 
dtizenleme dikkate almd1gmda, :;;tipheli R1za Sarrafm iki e-mailine :;;ifre ile girilcrek 
inceleme yap1lmas1 :;;eklindeki kararlar, her yonilyle hukuka aykmdtr.(e-mail adresi dahi 
yaz1lmam1;; olmas1 nedeniyle karar ;;eklen de hukuka aykmd1r) Bu bi9imde girilen elektronik 
posta adresindcn elde edilen bilgilerin deli! olarak kullanilabilmesi mtimkUn degildir. 

39. Soru:;;turma silresince, kolluk organlannm su9 olarak nitelendirdigi pek 90k 
durumla kar:;;1la:;;1lm1:;; olmasma ragmen silrece mildahale edilmemi:;; olmas1 ve su9un 
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i$1enmesinin i:inlenmemi$ olmas1 da dikkat 9ekicidir. Kolluk fezlekesindeki anlat1mlara gore 
2013 Nisan ay, itibariylc tilm $lipheliler tespit edilmi$tir. Bu tarihten sonra i:imegin 30 
Agustos 2013 tarihinde Zafer <;aglayan'a gi:inderildigi ileri silrUlen ve ril$vet olarak 
nitelendirilen paraya hi9 mildahale edilmedigi gibi Atatilrk Havalimam sonrasmda takip dahi 
yap1lmamt$ olmas1, Ekim 2013 'te Muammer Giller' e gi:inderildigi ileri stirtilen ve ril$Vet 
olarak nitelendirilen paraya mtidahale edilmemi$ olmas1 dikkat 9ekicidir. 2013 Nisan aymda 
furn $ilpheliler tespit edilmi$se, bu noktadan sonra halen teknik takip ve telefon dinleme 
faaliyetine devam etmenin gorevin gereklerine uygun oldugunu si:iylemek imkam 
bulunmamaktadtr. Zira Cumhuriyet Savc1s1 CMK'nun 170/1. Maddesi uyarmca su9un 
i$lendigi hususunda yeterli $ilphe olu$tugunda iddianame dilzenlemek zorundadtr. 
Soru$turmada zaten kuvvetli $iiphe ile ba$lanmt$ ancak sebebi anla$Ilmaz bi9imde 
soru$turma ti.im $ilpheliler belirlenmi$ ve fiiller nitelendirilmi$ olmasma ragmen iki y1ldan 
fazla siirdiirUlm0$tiir. 

40. Anayasam1zm 38. maddesine gore kanuna aykm olarak elde edilmi$ bulgularm 
deli! olarak kullamlmas1 yasakhr. CMK 'nun 206, 217 ve 289. maddelerinde de hukuka aykm 
delillere dayah olarak dava a91lamayacag1 ve boyle deliller kullamlarak su9un ispat 
edilemeyecegi 6ngoriilmii$tilf. Anayasa Mahkemesinin bireysel ba$vurular ilzerine verdigi 
kararlarda ise, soru$turma ve koVU$turma silrecinde adil yarg1lama haklannm ihlal edilmesi 
durumunda, kesinle$IDi$ yarg1 kararlannda dahi ihlal tespit ederek yarg1lamalann yeniden 
yaptlmasma hilkmettigi dikkate almd1gmda, i$ bu soru$turmada kanuna a91k9a aykm 
uygulamalarm gi:iz ard1 ederek <lava a9ilmas1 hukuka aykm olacakt1r. 

Giinilmilzde ceza yargilamasmm arnac1, keyfi kararlarm verilmesi degil, maddi 
ger9ege ula$thnas1d!f, fakat her $eye ragmen ve ne pahasma olursa olsun maddi ger9egi elde 
etmek degildir. Yani ceza yarg1lamasmda maddi ger9ege ula$mak amac1yla, sm!fs1z, hukuk 
kurallarma aykm ve samk haklanm hi9e sayan yi:intemler izlenemez. Dolay1s1yla ceza 
yargtlamasma ters dii$illerek elde edilen delillerin, yarg,lama makam1 tarafmdan 
degerlendirmeye almmamas1 gerekir. <;Unkil bu deliller "Hukuka aykm deli!" olarak 
nitelendirilirler ve yarg1 makammm "vicdani deli! sistemi"ndeki hareket sahasmm sm1rm1 
te$kil ederler. Hukuka aykm olarak elde edilen deliller, hukuka uygunlugun ba$tan sona 
stirecegi ceza yargilamasmda kullamlamazlar ve hilkme esas almamazlar. 

Delillerin toplanmas1 ile ilgili kurallardaki eksiklik veya hatah uygulama, hukuka 
aykmhklara odi.in verilmesi amac1yla kullamlamaz. CezalandJrabilme yetkisine sahip olan ve 
adli makamlar vas1tas1yla yarg1 kuvveti kullanan devlet, bir ba$ka erk olan yasama kuvvetini 
kullanan kanun koyucudan kaynaklanan eksik veya hatah dtizcnlerneden veya idari 
makamlarm yanl1$ uygulamalanndan yararlandmlrnamahdtr. 

Hukuka aykm deli\ kavram1 sadece hukuka aykm elde edilen ilk delili degil, bu deli! 
vas1tas1yla elde edilen diger delileri de kapsar. 

insan haklanm ihlal eden-etmeyen, i:inemli-onemsiz, biiyilk-kil9ilk hukuka aykmhklar 
gibi aymmlar yapmak ve bu sayede baZI delilleri yargilamada kullamlabilir hale getirmek 
yanh$ olup, hukukla bagda$maz. 

Ceza yargtlamast hukukunda, ihlal edilen hak ile bu yolla elde edilen yararm 
mukayesesi suretiyle kamu yararmm gozetilmesi ve kamu dtizeninin korunrnasmm i:in plana 
91kanlmas1 anlay1$1, sonu9ta hukuk devleti ilkesini ihlal edecegi gibi, her olaya gore degi$en, 
keyfi uygulanacak ve hukuka aykm delillerin yarg1lamada kullamlamayacag1 esasm1 ihlal 
eden bir sonuca kendiliginden varacakttr. 

Hukukumuztm gene! esaslan bu dogrultuda dtizenlemelerden olu~maktadtr. 1982 
Anayasasmm 38. Maddesi altmc1 fikrasma gore; 

"Kanuna aykm elde edilmi$ bulgular deli! olarak kabul edilemez." 

42 

UY AP Bi li§im Sisteminde yer alan bu doktimana http://vatandas.uyap.gov. tr adresinden c/ e/ J + + - DKlviTB - I2 3B fvF - xslnoM = kodu i le eri~ehilir,;ini l. 

Case 1:15-cr-00867-RMB   Document 640-3   Filed 07/14/20   Page 43 of 64



5271 Say1h Ceza Muhakemesi Kanununun 206. Maddesinin ikinci ftkrasmm (a) 
bendine gore, 

"Ortaya konulmas1 istenen bir delil W;iag1da yaz1h hallerde reddolunur: a) Deli! kanuna 
aykm elde edilmi$se" 

Aym kanunun 21 7. Maddesinin ikinci f1krasma gore i se; 
"Yi.iklenen srn;:, hukuka uygun bir $ekilde elde edilmi$ her tiirli.i delille ispat 

edi lebilir". 
Bu di.izenlemelerden, hukuka aykm elde edilmi$ deliller ve bu delillerden yola 

91k1larak yap1lan soru$turmalar sirasmda elde edilecek delillerin ceza soru$turmas1 ve 
kovu$turmasmda kullamlamayacag1, delil olarak kabul edilemeyecegi, bunlarm reddedilip 
<lava dosyasmdan 91kanlmas1 gerektigi sonucu ortaya 91krnaktad1r. 

Yilksek Y arg1tay'1m1zm hukuka aykm delillerin deli I olarak kabul edilmemesi 
gerektigine ili$kin yerinde ve onemli kararlan bulunmaktadir. Yarg1tay Ceza Genel 
Kurulunun 17.11.2009 tarih ve 2009/7-160, 2009/264 say1h karan bu konuda verilmi§ 
kararlara omek nitelikte bir karardir. 

Haberle§me Hilrriyeti 1982 Anayasas1'nm 22. Maddesinde dilzenlenmi$, bu hilrriyetin 
hangi hallerde sm1rlandmlabilecegi ise 22m. Maddede belirlenmi$tir. 

ileti$imin denetlenmesi, su9 oncesi onleme dinlemesi ve su9 sonras1 yaptlan adli 
ama9h dinleme olarak ikiye aynhr. 

Onleme dinlemesiyle adli ama9h dinlemeyi birbirinden ay1rmak gerekir. 
Onleme dinlemesi, ileti$imlerinin denetlenmesini gerekli k,lacak makul $ilphelerin 

olu§tugu, bu konuda ciddi emarelerin elde edildigi, istihbarat kaynaklarmdan gelen bilgi 
aktanmlarmm haklarmda su9 i$leyeceklerine <lair tereddiltleri olu$turdugu ve giic;:lendirdigi 
ki$ilerin yapttg:1 ileti$imlerin denetlenmesi olarak yaptlabilir. Ancak bu yolla elde edilen 
deliller ceza soru$turmas1 ve kovu::,;turmasmda deli! olarak kullamlamaz. Zira, CMK. 135. 
Maddesine ongoriilen $artlardaki farkhhklar ve onleme maksath ileti$imin denetlenmesine 
ba$vurulmasmdaki kolayhklar, bu yolla elde edilen bulgulara delil degeri verildigi takdirde, 
kol\uk kuvvetlerinin silrekli $ekilde onleme maksath ileti$imin denetlenmesi tedbirinden 
harcketle deli! toplama usulilne ba$vurmasmm ve CMK. 135'in etkisiz hale getirilmesinin 
onilnfi a9acagmdan, ki§i hak ve hiirriyetleri ile ::,;ilpheli ve samk haklannm korunmas1 
bak1mmdan soz konusu bulgulann su9un ispatmda deli! niteligi ta$1mamas1 gerektigi a91kttr. 
Bu du~iince belki kolluk kuvvetlerinin su9 ve failleri tespit yol ve imkanlar1 gereginden fazla 
k1s1tlamyor itirazt ile kaqalanabilir, ancak son derece onemli ve degerli olan haberle§me 
hiirriyetine gereksiz ve kolay mildahaleyi onlemek bak,mmdan, bu yolla elde edilen 
bulgularm deli! olarak kullamlmasmda smm 90k geni$letmemek, bu hilrriyetin ozilne 
dokunmamak, kotilye kullammm onilnil kesmek geregini de kabul ettnek zorunday1z. 

CMK. 135. Maddesi dikkate almd1gmda, telekomilnikasyon yoluyla ileti::,;imin 
denetlenmesi tedbirine ili$kin $arllann ger9ekle::,;mesinde kanun koyucunun s1k1 bir 
dilzenleme 6ng6rdilgil gorillecektir. Buna gore, ortada bir su9 i$1endigi iddias1 olmas1, bu 
iddianm kuvvetli ::,;iiphe sebeplerine dayanmas1,(Ki bu $art, soru::,;turmamn devamt s,rasmda, 
06/03/2014 tarihli Resmi Gazete Milkerrer Say1smda yaymlanarak yiiriirlilge giren 6526 
Say1h Yasanm 12. maddesiyle CMK. 135. maddesinde yaptlan degi$iklikle 'Bir su9 
dolay1s1yla yaptlan soru::,;turma ve kovu$turmada, su9 i$lendigine ili$kin somut delillere 
dayanan kuvvetli $ilphe sebeplerinin varhg:1' denilmek suretiyle daha ag1rla§ttnlm1$tlr) ba$ka 
~ckilde delil elde etme imkam bulunmamas1 halinde, 6nceden belirlenen ~ilpheli veya samgm 
telekomilnikasyon yoluyla ileti5iminin denetlenmesi miimkilndilr. Bunun d1::,;mda birtak1m 
tahmin ve varsaytmlardan hareketle, bireylerin haberle::,;me kayttlanna girilerek ve esasmda 
adli maksath ileti::,;imin denetlenmesi yolu tercih edilmesi gerekirken, onleme dinlemesi 
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varml$ gibi tedbire ba§vurmak hukuka uygun kabul edilemez. 
CMK. 135. Maddesi 06/03/2014 tarihindeki degi$iklikten onceki, yani soru§turmaya 

ba§land1g1 ve S0TU$turmanm yap1ld1g1 tarihlerdeki haliyle ; 
"Madde 135 - (I) (Degi§ik ciimle; 25/05/2005-5353 S.K./17 .mad) Bir sue;: dolay1s1yla 

yap1lan soru§turma ve koVU$turmada, sue;: i§lendigine ili§kin kuvvetli $ilphe sebeplerinin 
varhg1 ve ba$ka suretle deli! elde edilmesi imkamnm bulunmamas1 durumunda, hakim veya 
gecikmesinde sakmca bulunan hallerde Cumhuriyet savc1s1mn karanyla $ilpheli veya samgm 
telekomilnikasyon yoluyla ileti$imi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda almabilir ve sinyal 
bilgileri degerlendirilebilir. Cumhuriyet savc1s1 karanm derhal hakimin onayma sunar ve 
hakim, karanm en gee;: yirmidort saat ic;:inde verir. Silrenin dolmas1 veya hakim tarafmdan 
aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savc1s1 tarafmdan derhal kaldmhr. 

(2) ~ilpheli veya samgm tamkhktan c;:ekinebilecek ki.;;ilerle arasmdaki ileti§imi kayda 
almamaz. Kayda alma gerc;:ekle$tikten sonra bu durumun anla$ilmas1 halinde, alman kay1tlar 
derhal yok edilir. 

(3) Birinci fikra hiikmi.ine gore verilen kararda, yiik:lenen sm;:un ti.iril, hakkmda tedbir 
uygulanacak ki$inin kimligi, ileti$im aracmm tiirO., telefon numaras1 veya ileti§im baglanttstm 
tespite imkan veren kodu, tedbirin tiiril, kapsam1 ve silresi belirtilir. Tedbir karan en c;:ok il9 
ay ic;:in verilebilir; bu si.ire, bir defa daha uzattlabilir. (Ek cilmle: 25/05/2005-5353 
S.K./17 .mad) Ancak, orgiltiln faaliyeti c;:erc;:evesinde i§lenen su9larla ilgili olarak gerekli 
gorillmesi halinde, hakim bir aydan fazla olmamak ilzere si.irenin milteaddit defalar 
uzattlmas1na karar verebilir. 

(4) ~ilpheli veya samgm yakalanabilmesi ic;:in, ... mobil telefonun yeri, hakim veya 
gecikmesinde sakmca bulunan hallerde Cumhuriyet savctsmm karanna istinaden tespit 
edilebilir. Bu hususa ili$kin olarak verilen kararda, ... mobil telefon numarast ve tespit 
i$leminin silresi belirtilir. Tespit i§lemi en c;:ok tic;: ay i9in yaptlabilir; bu silre, bir defa daha 
uzat1 I abi lir. 

(5) Bu Madde hi.ikilmlerine gore alman karar ve yap1lan i$lemler, tedbir silresince gizli 
tutulur. 

(6) Bu Madde kapsammda dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin 
degerlendirilmesine · ili§kin hiikiimler ancak a$ag1da say,lan suc;:larla ilgili olarak 
uygulanabi 1 ir: 

a) Turk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Go9men ka9ak91hg1 ve insan ticareti (Madde 79, 80), 
2. Kasten oldilrme (Madde 81, 82, 83), 
3. i$kence (Madde 94, 95), 
4. Cinsel saldm (birinci f1kra haric;:, Madde 102), 
5. Cocuklarm cinsel istisman (Madde 103), 
6. Uyu~turucu veya uyanc1 Madde imal ve ticareti (Madde 188), 
7. Parada sah tecilik (Madde 197), 
8. Sui; i~lemek amac1yla orgilt kurma (iki, yedi ve sekizinci fikralar hari9, Madde 220), 
9. (Ek alt bend: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) Fuhu$ (Madde 227, ftkra 3), 
I 0. ihaleye fesat kan$tlrma (Madde 235), 
11. Ril§vet (Madde 252), 
12. Su9tan kaynaklanan malvarhg:1 degerlerini aklama ( Madde 282 ), 
13. Si !ah l I orgilt (Mad de 314) veya bu orgu tlere si !ah sag lama (Madde 315), 
14. Devlet S1rlarma Kar~1 Suc;:lar ve Casusluk (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 
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335, 336, 337) sU<;:lan. 
b) Ate§li Silahlar ve Btyaklar ile Diger Aletler Hakkmda Kanunda tammlanan silah 

kac;aky1bg1 (Madde 12) sw;:lan. 
c) (Ek bend: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin 

(3) ve (4) numarah ftkralannda tammlanan zimmet sm;u, 
d) Kayakc;1hkla Miicadele Kanununda tammlanan ve hapis cezasm1 gerektiren sur;:lar. 
e) Ktiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Kanununun 68 ve 74 tincil Maddelerinde 

tammlanan suc;lar. 
(7) Bu Maddede belirlenen esas ve usuller dt§tnda hie; kimse, bir ba§kasmm 

telekomtinikasyon yo luy la ileti§imini di nleyemez ve ka yda alamaz." hiikmtinti haizdir. 
Goruldtigti gibi ileti$imin tespiti ic;in son derece detayh, k1s1tlay1c1 esaslar 

getirilmi§ tir. 
Buradan da anla§ild1g1 gibi ileti$imin dinlenmesi, tespiti ve kay1t altma almmas1 ic;in 

gerekli $artlar tic; ana ba§hk altmda say1labilir. Bunlar: 
1- Kuvvetli §tiphe sebeplerinin bulunmas1, 
2- Ba§ka bir suretle delil elde etmenin mtimktin olmamas1, 
3-Telefon dinlenmesi ve kayda almmasma konu fiilin maddenin 6. f1krasmda say1lan 

suc;lardan birisinin kapsamma girmesidir. 
Madde hilkmtinde yer alan "sue; i§lendigine dair kuvvetli §ilphe sebepleri" ile 

kastedilen; somut, elle tutulur, olaylara dayanan kuvvetli belirtilerin mevcut bulunmas1dlf. Bu 
nedenle "kuvvetli $ilphe" terimi, basit $ilpheden aynlmaktadtr. 

Kanun koyucu, ileti§imin denetlenmesinin ki$inin ozel hayatma ve haberle§me 
ozgilrlilgilne yonelik aglf ve derin bir mildahale olmas1 nedeniyle, suc;u ve failini aydmhga 
kavu§turmakla gorevli ve yetkili makamlarm, kolaya kac;acak §ekilde, her olayda ileti§imin 
denetlenmesi yoluyla deli! elde etmesini onlemek amac1yla, bu yola ba$vurulabilmesi ic;in 
ba§ka bir suretle delil elde edilmesi imkanmm bulunmamas1 §artm, getirmi§tir. 

Yine kanun koyucu her sue; soru§turmasmda bu yola ba§vurulmasmm online gec;mi§, 
hangi suc;lann soru§turmasmda bu yola ba$vurulabilecegini katalog olarak saynu§, bunun 
d1§mdaki suc;larm soru§turulmasmda bu yola ba§vurulmas1m onlemek istemi§tir. 

Btitlin bu ac;1klamalardan yola c;1ktlarak soru$turma ile ilgili olarak yapilan 
degerlendirmede; ne §ekilde kuvvetli §i.iphe bulundugu ac;iklanmadan, kaynag, ve kimin 
tarafmdan yap1ld1g1 belli olmayan, kimin tarafmdan gonderildigi ve gerc;ekligine ili§kin hic;bir 
ara§tmna yap1lmam1§ ve dolay1s1 ile esasen i.;,leme konulmas1 dahi miimkiin olmayan 
elektronik posta ihbarlan dayanak gosterilerek almm1§ bulunan ileti.;,imin tespiti, teknik takip 
kararlanna dayanarak elde edilmi§ delillerin hukuka uygun oldugunun kabuliin0n mi.imkiln 
olmad1g1 dii$Unlilmii,;;tiir. 

2- Deli/lerin elde edilmesindeki hukuka aykmhklar ve soru$lurma yonteminde 
usule uygun olmayan husus/ar bir yana birak1/arak, tum delillerin hukuka uygun olarak 
toplandig1 varsayllarak yap1lan deger/endirmelerde ise 

~tipheli §ah1slarm Orgilt Faaliyeti Kapsam1nda hareket ederek; 

* Rusya' daki bankalann s1cak para ihtiyacm1, ul uslararas1 bankact 1 tk 
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teamlillerine takilmayacak $ekilde kar$1lamak lizere geli$tirdikleri (eski) sistemle, paravan 
finnalar lizerinden komisyonla para transferleri ve kuryeligi yapttklan, 

*iran' a uygulanan ambargoyu a$arak iran' m diger illkelerdeki paras1m iran 'a 
ta$Imak ve s1cak para ihtiyacm1 uluslararas1 bankac1hk teami.illerine takllmayacak $ekilde 
kar$1lamak i.izere geli$tirdikleri (yeni) sistemle, ger9ek veya paravan finnalar lizerinden 
komisyonla para transferleri ve altm ihracatl yaptJklan, 

*Iran'a uygulanan ambargoyu 8$arak iran'm Ti.irkiye'deki parasm1 iran'a 
ta$Imak ve s1cak para ihtiyacm1 kar$1lamak uzere geli$tirdikleri (yeni) sistemle, Dubai ile 
iran arasmda gen;:ekte olmayan ihracatlara dair Halk Bank'a sahte belgeler sunarak transit 
g1da/ila9 ticaretiyle komisyon ka~1hgmda para ta$1macil1g1 yaptJklan, 

*Iran'a gonderilen ki.il9e altmlann toplanmast ile ilgili olarak Gana'dan 
gfumiik usuli.ine aykm olarak gelen 1,5 Ton altmla ilgili resmi makamlara sahte beige 

-, vererek ka9ak91hga te$ebblis ettikleri, 

*Bahsedilen bu usulslizlilklerin ger9ekle$mesi, kolayhg1, yol verilmesi, aym 
i$1emleri yapan rakiplerinin engellenmesi, usulsi.izlilklerine veya i$lemlerine zorluk 91karan 
Gi.imri.ik veya Emniyet Gorevlilerinin tayininin 91kart1lmas1, usulsi.iz veya usullince her ti.irli.i 
i$lemlerini 96zdi.innek amac1yla list d-Uzey siyasi kamu gorevlileri ile ri.i$vet ili$kisi 
geli$tirdikleri, 

*Dubaili Emniyet Gorevlilerine, istanbul'da !ilks otellerde kadm saglayarak 
fuh$a arac1hk ettiklerinin belirlendigi iddia edilmi$tir. 

Ancak 
ilk olarak haklarmda soru$turma yap1lan ki$ilerin orgi.it kurduklan, orgi.itiln 

arnai;:lan dogrultusunda sui;: i$1edikleri yonlindeki iddialann, soru$turma sonunda elde edilen 
deliller deg er lend iri lerek tart1$1lmas1 gerekmektedir. 

Teoride ve uygulamada ortak kabul goren $ekliyle orgilt; devamhhk arz eden 
ve sui;: i$leme amacma yonelen ortak iradeye dayah devamh bir olu$umdur. 

Orglit, niteligi itibar1yla devamhhk arz eder, soyut bir birle$me degildir, 
biinyesinde hiyerar$ik ili$ki hakimdir. 

Orglitiln amac1, birden fazla sui;:un i$lenmesi olmahdlf, Yani orgi.it bir sU<;: 
i$1eme amac1yla degil, belirli olmayan bir dizi sui;:un tamamlanmasm1 amai;:lamahdlf. 

Yi.iksek Yarg1tay i;:e$itli kararlannda ... "orgi.it liyesinin orgi.ite katJhrken ay1k9a 
somutla$hrtlm1$ ciiri.imleri i$lemek iradesiyle kat1lmamas1 gerekir. Eger topluluga katllma 
s1rasmdaki iradi birle:;;me belirli sui;:lann i$1enmesi gibi bir 9er9eve ile sm1rlanm1$ ise, c-Urilm 
i:;;lemek i9in orgiit kurrna sui;:unun varhgmdan soz edilemez ... " diyerek bu hususun altmt 
i;:izmi$tir. Yine Yiiksek Yarg1tay'a gore sui;:u adi i$tirakten ayiran temadi(devamhhk), 
taaddilt(birden fazla olmak), istimrar(si.ireklilik), planh ortakhk ve eylemli payla$ma 
unsurlanna ek olarak, i$1enen su9 ve sui;:lann orgliti.in gereginden olmas1 icap eder. 

Sm; i:;,lemek i9in te:;,ekkill olu:;;turma sm;unun, organize su9un en temel $ekli 
olarak ortaya 91kt1g1 ve bununla birlikte geli$i gilzel bir i$tirak hali olmay1p, i;:ok failli bir 
orgiitlenrne, bir yap1 olarak tan1mlanabilecegi ve bu nedenle de faillerin olu$turdugu 
beraberligin siirekliligini amai;:layan miltemadi bir sui;: oldugu hem Yilksek Yarg1tay 
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kararlannda, hem de doktrinde kabul edilmektedir. Aynca belirsiz say1daki baz, sw;lann 
birden .;ok kez ve belirli bir devamhhk ic;inde i:;;lenmesi amacmm ortaya 91krm:;; olmas1 
zorunludur. Te:;;ekkillil olu$turanlar arasmda planh ortakhk, i$b6lilmti ve <;ogunda yonetici 
liderin bulunmas1 gerektigi kabul edilmektedir. Yarg1tay, su9un varhgm1 kabul etmek i<;in, 
samklann onceden anla:;;arak organize olmalanm, aralannda i$b5ltimil ve hiyerar:;;ik bir yap1 
i<;inde stireklilik gosterecek :;;ekilde planh bir ortakhk ve payla$,m anlay1:;;1yla ama<; suc;lan 
i:;;lemek i<;in bir araya gelmelerini aramaktadlf.(Yarg1tay 8. Ceza Dairesi 22.05.2000 tarih ve 
2000/ I 0828-93 12 say1l 1 karan) Belirli bir cfuiim i<;i n birka<; ki:;;inin nza ve rn uvafakat1 yan i 
bir araya gelmesi genelde ne ayn bir cfuiim olur, ne de :;;iddet sebebi olur. Bir<;ok kimseler $LI 
ya da bu curmti degil de, bir <;ok ctirtimleri i$lemek i9in te:;;kilatlamrsa, o zaman bag1ms1z 
olan bu ci.irtim meydana gelir. (:tinkU bu hal adeta bir mUcrim mektebi meydana 
getirmektedir. Aymc1 vas1f budur. Mticrim mektebi ve bunun gereklerinde birle:;;me, eylemin 
di$ 9er9evesini olu:;;turur. Bu nedenle ozel dilzenlemeler d1:;;mda bir araya geli:;;leri 
te:;;ekki.i.l-cemiyet-<;ete kabul etmek, kanunsuz sue; ve ceza olmaz kuralmm ve bu yondeki 
yasanm ihlali olur.(Y argttay Ceza Gene! Kurulu 03.02.1986 tarih ve l 986/509-42 say1h 
karan) 

Bu suc;un olu:;;umu i<;in "dogrudan kast" gereklidir, "olas1 kast" ile i:;,lenemez. 
Bu suc;un olu:;;abilmesi i<;in her bir ortakta, orgiiti.in su<; i:;;leme programma yardimc, olma 
saikinin, yani ozel kastm varhg1 :;;arttlf. 

TCY.da yer alan suc;lardan birinin, yalmz bir defa i$lenmesi i9in bir araya 
gelme, ciirtim i:;;lemek i<;in te:;;ekkiil olu:;;turma sw;:unu olu:;;turmaz. Ki$ilerin dii:;,Once ve 
eylemlerinde si.ireklilik bulunmad1g1, su<; i:;,lemek ic;in diizenli ve planh ortakhk, yonetim, 
dayam:;;ma, disiplin gibi ogelerle bir araya gelmedikleri takdirde cUrilrn i:;;lemek ii;in te:;;ekktil 
olu:;;turmak suc;u olu:;;maz. 

Bu dti:;;tinceleri dogrulayan bir<;ok Yarg1tay karar1 bulunmaktad1r. Yarg1tay 
Ceza Gene] Kurulunun 20.10.2009 tarih ve 2009/8-152 E. 2009/245 K. Say1h kararmda; 
" ... Samklar arasmda hi yerar:;;i temeline da yanan sOrek 1 i bir birle:;;menin bul unduguna <lair her 
tUrlU ku:;;kuyu bertaraf edecek nitelik ve yeterlilikte deliller mevcut olmahdlf ..... suc;un 
olu:;;abilmesi i<;in bir su9 i:;;leme amac1yla olu:;;turulmu:;; basit bir birle:;;meden ziyade, belirsiz 
say1da ama<; suc;un i:;;lenmesi amac,yla gev:;;ek veya s1k1 bir hiyerar:;;ik ili:;;kiye dayah olarak 
rneydana getirilmi:;;, si.irekli bir birle:;;menin bulunmas1 gerektigi, zira orgi.it niteligi itibanyla 
devamhhg, gerektirdiginden, ki:;;ilerin belirli bir su<;u i:;;lemek i<;in bir araya gelmesi halinde, 
orgi.i.tten degil ancak i:;;tirak iradesinden soz edilebilecegi, samklar arasmda hiyerar:;;i temeline 
dayanan stirekli bir birle:;;menin bulunduguna dair her tUrlil ku:;;kuyu bertaraf edebilecek 
nitelik ve yeterlilikte deliller mevcut olmad1gmdan, gerek 4422, gerekse 5237 Say1h Yasalar 
a91smdan 91kar ama<;h sue; orgiitU kurmak, yonetrnek, bu orgi.ite Uye olmak ve yard1m etmek 
sw;: larmm ol u:;; tugundan bahsedi lemeyecegi ... " denilerek, bu unsurlarm bu! unmasmm 
zorunlulugu a91k bi<;imde vurgulanm,:;;tir. 

Yine Yarg1tay 8. Ceza Dairesinin 27.12.2006 tarih ve 2005/2843 E. 2006/9610 
K. Say,h kararmda; 4422 say1h <;1kar Ama9h Su9 Orgi.itleriyle Mticadele Kanunu'nun, 91kar 
ama<;h sue; orgUtUnti tammlayan I. Maddesinin 1. Ftkrasmda sayllan hareketlerin tehdit, 
bask1, cebir veya :;;iddet uygulamak suretiyle y1ld1rma veya korkutma veya sindirrne gOcO 
kullamlrnasm, ongormektedir. 

Soru:;;turmam1za konu :;,Ophelilerden R1za Sarraf yOksek meblaglar tutan ticari 
i:;;lemler yapan, $irketlerinin ticari faaliyetinin onemli bolilmtinti iran ile yaptlan ticaretin 
olu$turdugu bir i:;,adam1dlf. iran'a uygulanan ambargodan kaynaklanan nedenlerle iran ile 
yaptlan ticaretin, diger d1:;; ticaret i:;;lemlerinden daha dikkatle izlenmesi gereken yontintin 
bulundugu yadsmarnaz. Ancak devletin di:;; ticaret politikalar, dogrultusunda yap1lan bu 
ticareti yapan ki:;;ilerin gizli bir orgtit faaliyeti kapsammda 9ah:;;t1klan, ili$kiler 
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gen;ekle§tirdiklerini iddia etmek miimkiln degildir. 
R1za Sarrafm ticari faaliyetlerini yilriitilrken, yukanda unsurlan say1lan bir 

orgilt olu§umu ile hareket ettiklerine dair hi9bir deli! bulunmamaktadtr. 
Keza aynca su9 i§lemek i9in orgilt kurduklan iddia edilen diger ki§ilerden biri 

Ekonomi Bakan1, digeri ise i9Weri Bakam olup, kurduklan iddia edilen orgilte ilye olduklan 
iddia edilen ki§iler de ozel kalemlerinde 9ah§anlar ve bakanlarm ogullandtr. Bu ki§ilerin de 
su9 i§lemek i9in orgiit kurrnak iradesi ile bir arada olduklanm, bu orgiltiln ama9lan 
dogrultus unda soz konus u faal iyetleri ger9ekle§tirdiklerini iddia etmek miimki.in degi ldir. Bu 
yonde herhangi bir deli! yoktur. 

Bu nedenlerle su9 i§lemek i9in orgilt kurduklan, orgiite Uye olduklan, orgiltiln 
amai;lan dogrultusunda faaliyette bulunduklan iddia edilen 9Upheliler yontinden kamu davas1 
ai;maya yeter deli! bulunmad1g1 anla91lm1§ttr. 

ikinci olarak soru§tunnanm b~lang1cmda dayanak olarak alman MASAK 
raporunun bu soru9turmanm §ilphelileri ile bir ilgisi yoktur. Bankalar Yeminli Murak1b1 

- Mehmet Tahir Ozsoy tarafmdan dilzenlenen 13.08.2008 tarihli R-61 numarah rapor, halen 
istanbul Cumhuriyet Ba§savc1hgmm 2004/258646 say1h evrak1 ile devam eden bir 
soru§turmaya ait olup bu soru9turma ile ili§kilendirilmesi milmkiln degildir. Ancak 
soru9turrna evrakmda hak:kmda soru§turrna yapilan R1za Sarrafa ait 9irketlerle ilgili MASAK 
tarafmdan yap1lm1§ soru9turma olup olmad1g1 ilgili ba§kanhktan sorulmu9, MASAK 
Ba9kanhg1, istanbul Cumhuriyet Ba9savc1hgmm (TMK I 0. Madde ile Yetkili) 2013/1464 
say1h soru9turma evrak1 ile ilgili olarak makamlarma yaztlan 30/10/2013 tarihli yazt ilzerine, 
yaz1da ad1 ge9en §ah1s ve §irketlerin R1za Sarraf ile olan iktisadi ili§kilerinin ycr ald1g1 
11.07.2013 tarihli Analiz Raporurmn bulundugunu belirterek raporun ilgili boli.imlerini i9eren 
CD yi 08.11.2013 tarih ve 6356 say1h yazt ile istanbul Emniyet Mtidilrlilgii Kai;ak91hk ve 
Organize Sui;larla Milcadele ~ube Mtidilrlilgtine gondermi9, yaz1 20.11.2013 tarihinde ilgili 
birimin yetkilisi tarafmdan almarak soru§turma evrak1 arasma konulmu9, ancak eki CD'nin 
bulundugu havah zarfm kapattld1g1 z1mbanm a91lmad1g1, CD ii;indeki raporlarm 
incelenmedigi gorillmti9, zarf ai;tlarak yap1lan incelemede CD'nin kmk oldugu, bilgisayar 
tarafmdan okunamad1g1 fark edilmi9, MASAK Ba9kanhgt yeniden aranarak ilgili rapor talep 
edilmi9 olup, kurye vas1tas1 ile gonderilen 11.07.2013 tarih ve 2013/GA-2 say1h R1za Sarrafa 
ili§kin Analiz Raporunun incelenmesinde ozetle; 

"2007 ytlmda Tilrk Vatanda§I olan, 30 ya9mdaki irnn astlh R1za Sarrafm 
ortag:1 oldugu 9irketlcr vas1tas1 ile iilkemizde yilriitti.igil ticari faaliyetleri incelendiginde, 
faaliyet konular1 arasmda in§aat, mobilya, denizcilik gibi farkh 9ah9ma alanlan bulunsa da 
9irketlerin astl kurulma amacmm, bi.iyilk bir bolilmil iran kaynakh olan paralar ile 
Ttirkiye'den satm alman k1ymctli madenlerin tckrar iran'a yahut Dubai'ye ula9t1nlmas1 
oldugu dil§unillmektedir. 

Nitekim §irketlerin faaliyetine i!i9kin olarak Gelir idaresi Ba9kanhgma beyan 
cttigi bilgiler ile §irketlere biiyilk boltimu iran Bankalanndan yap1lan para transfcrlcri 
birlikte degerlendirildiklerinde, ~ahsm as1l gelir kaynag1m, soz konusu k1ymetli maden 
ahm sat1m faaliyetleri oldugu anla§dmaktad!f. 

Ancak tilm ticari faaliyetleri birlikte degerlendirildiklcrinde, 9ah1sm 
Ttirkiye'deki servetinin kay1tlara yans1yan gelir getirici faaliyetleri ile orant1h olmad1g1 
gozlenmektedir. Yine ozelliklc 2012 y1hnda kurulan ve Sarrafm tum hisselerine sahip 
oldugu 9irketlerin odenmi~ sermayesinin kaynag:1 ile §ah1sm 2003 y1lmdan bu yana 
Ti.irkiye'de elde ettigi kazan9lar arasmda 90k bi.iyuk fork bulunmaktadtr. Nitekim §ah1sm 
2012 yllmda kurdugu Are Havac1hk AS ilzerindcn ur;ak alacag:1 yoniinde basmda yer alan 
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haberleri dogrular bir bi9imde GiB kay1tlannda Halk Finansal Kiralama A$ ile yap1hm$ 33, 1 
Milyon TL'lik (18,5 Milyon USD) finansal kiralama sozle$mesi bulunmaktadlf. Him bunlar 
birlikte ele almd1gmda $ah1sm $irketlerinin finansman ve sermayesinin yurt d1$1 kaynakh 
oldugu izlenimi uyanmaktadtr. Ote yandan R1za Sarrafm sahip olduklan yetkili miiessese 
ve §irketler vas1tas1yla nakit para ta$1mac1hg1 ile i$tigal ettikleri ba$kanhg1m1zca bilinen 
ve faaliyetleri takip edilen Happani ailesi ile resmi kay1tlarda 2007 y1hnda ba$layan 
ortakhk ili$kisi halen devam etmektedir. 

Dolay1s1yla ozellikle 2012 y1lmm ba$1anndan itibaren, Amerika Birle$ik 
Devletleri onci.iliigUnde, Avrupa Birligi ve Birle$ffii$ Milletler nezdinde iran'a uygulanan 
yaptmmlann s1k1la$mas1 ve iran'm uluslararas1 finansal sistemden d1$lanmasma yonelik 
olarak uygulanan k1s1tlama ve yasaklann a$1lmasmda bu ki§i ve $irketlerin kullamhyor 
olabilecegi dil$ilni.ilmektedir. 

Nitekim i.ilkemizin iran ve Dubai'ye olan dt$ ticareti 2012 y1lmdan onceki 
donemlere gore ani bir s19rama yapmI$ ve bu s19ramanm sebebinin k1ymetli maden 
ihracatmdaki art!$ oldugu g6ri.ilmii$tiir. R1za Sarrafm $irketlerinin ise bu ticarette en on 
strada oldugu tespit edilmi$tir. Vine Sarraf $irketlerine iran bankalan iizerinden gonderilen 
para transferlerini 2012 y1h oncesindeki toplam1 112 Milyon TL iken, 2012 ytlmda 
yakla$tk olarak 120 kat artarak 14,3 Milyar TL di.izeyine gelmi$tir. Para transferlerindeki 
soz konusu artt§m, iilkemizin dt$ ticaret hacmindeki art1$lll <la kaynagm, te§kil ettigi 
dii§iintilmektedir. 

2012 y1h ir;erisinde yerli ve yabanct basmda yer alan haberler ile ABO 
yetkililerinin ar;1klamalan, iran'a uygulanan yaptmmlann s1kila$tinlacag1 mesajm1 
vermi§tir. Soz konusu mesajlar ile Arap Bahannm etkileri, Suriye'deki ir; sava§ ve ABD ile 
iran arasmda silrekli kap1da bekleyen s1cak sav3$ ihtimali birlikte degerlendirildiginde, 
2012 y1hnda iran ve Dubai'ye yaptlan k1ymetli maden ihracatmdaki btiyi.ik art,$, iran 
Devleti ve §irketlerinin Dubai'de altm depolad1klan yoniindeki haberleri desteklemektedir. 

Kilresel ekonomik sistemden giderek daha 90k di§lanan iran'm, di§ ticaret 
i§lemlerini devam ettirebilrnek i~in Ttirkiye'de faaliyet gosteren ~irketleri arac1 olarak 
kulland1g:1 ve yaptmma maruz kald1g1 alanlarda bu $irketleri kullanarak onilne konuldugu 
engelleri a§maya r;ah$tlg1 dil§iinillmektedir. Raporumuz kapsammda yaptlan tespit ve 
analizler 1~1gmda R1za Sarrafm §irketlerinin de soz konusu sistemin bir parr;ast 
olabilecegi di.i$ilniilmektedir. 

Raporumuzun iran'a uygulanan uluslararas1 yaptmmlar ba$hkli 8. 
boltimtinde de elc almd1g:1 i.izere, iran'a yonelik olarak ABD yonetiminin 6 $ubat 2013 
tarihinde resmi olarak uygulanmaya koydugu en son yaptmm kararlanna gore, iilkelerin 
iran ile olan di§ ticareti, petrol ve dogalgaz ile smirlandmlmt$tir. Soz konusu enerji 
i.irtinlerinin ithalat bedelleri ise yiyecek, ila9, ttbbi malzeme ve endtistriyel iiri.inler ile 
takas yaptlmas1 §art1 ile serbest btraktlm1~t1r. Dolay1s1yla 2013 y1h ~ubat aymdan itibaren, 
iran'a k1ymetli maden ihracat1 yap1lmas1, i.ilkelerin ABD'nin yaptmmma maruz kalmas1 
anlamma gelmektedir. 

Olkemizde ise, Ti.irk Paras1 Krymetini Koruma Hakkmda 32 Say1h Karar 
kapsammda k1ymetli madenlerin ithali yalmzca, Merkez Bankasi ile Borsa istanbul , 
K1ymetli Madenler ve K1ymetli Ta§lar Piyasas1 i.iyesi K1ymetli Maden Arac1 Kurulu;;lan 
tarafmdan yapilabilmektedir. Ancak k1ymetli madenlerin ihracah konusunda boyle bir 
sm,rlama bulunmamaktad1r. Nitekim 32 Say1h Karar kapsammda, gilmriik idarelerine 
beyan etmek ~art1 ile k1ymetli maden ihracat1 yapmak serbesttir. 
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R1za Sarrafm Tilrkiye'deki faaliyetlerinin 32 Say1h Kararda ger;en 
hilkilmlere aykmhk te;;kil ettigi yahut Sur; Gelirlerinin Aklanmas1 veya Terorizmin 
Finansmam kapsammda $ilphe olu$tuguna <lair her hangi bir tespit yaptlamam1$hr. 

Bu kapsamda $ahsm ortag:1 oldugu $irketler vas1tas1 ile iilkemizde 
yilrtittilgti faaliyetler ile ilgili olarak, TCK'nun 282. maddesi kapsammda bu a$amada 
yap1labilecek her hangi bir i$lemin bulunmad1g1, raporumuzda yer alan analiz ve 
tespitlerin Tiirkiye'nin iran dt$ politikas1 ve ekonomi politigi 9er9evesinde ele almmas1 
gerektigi, 

Sonu9 ve kanaatine vanlm1$tlr." $eklinde g5ril$ belirtildigi, raporun 
i9eriginde Rtza Sarraf m ki$isel serveti, ortag:1 oldugu $irketlerin faaliyetleri, Tiirkiye'de 
k1ymetli maden ihracatmm durumu ve Rtza Sarrafm piyasadaki yeri, Ttirkiye-iran dt$ 
ticaretinde k1ymetli madenlerin yeri, Ttirkiye-Birle$ik Arap Emirlikleri d1$ ticaretinde 
k1ymetli madenlerin yeri, Safir Altm Tic. Ltd. $ti'nin ticari faaliyetlerinin Borsa istanbul 
tiyesi baz1 $irketler ile kaf$tla$tlnlmas1 ayrmtJh olarak yap1lm1$ geni$ analiz ve 
degerlendirilmeler sonunda yukartda ozet olarak belirtilen rapor sunulmu$tur. 

Aynca MASAK Ba$kanhgmm 15/02/2012 tarih ve VM-B-394-2012-iNC/01 
say1h Aklama Sur;u inceleme Raporunun incelenmesinde, raporun konusunu Maliye 
Bakanhg:1 Mali Su9lan Ara$ttrma Kurulu Ba;;kanhgmm 18/06/2012 tarih 8611 say1 h yaz1s1 
ekinde yer alan 29/03/2010 tarih ve 2010.DR.59/4 sayth Ofsaid Rumuzlu Degerlendirme 
Raporu, bu raporla baglantth olan Volga Rumuzlu Degerlendirme Dosyas1 ile MSA uzmam 
Nilgiin Can Dogan tarafmdan dilzenlenen 04/07/2011 tarih ve 2011/DR-68/9 sayth 
degerlendirme raporunda; ad, ger;en Happani ailesinin mensuplan, Nurkan Kaya ve Mehmet 
Murat <;am gibi aile hesaplannm kullamlmas, baglammda ili$kisi olan $ah1slar ve 
Ertugrul Bozdogan'a ait faaliyetlerin 5549 Say1h Sur; Gelirlerinin Aklanmasmm Onlenmesi 
Hakkmda Kanun ve 5237 Sayih Kanunun 282. maddesi kapsammda incelenmesi ve 
ara;;tmlmas1 hususunu kapsad1g:1, sonu9 k,smmda sozil edilen hesaplarm kullamlmas1 
baglammda ili$kisi olan ;;ahtslar ve Ertugrul Bozdogan'a ait faaliyetlerin 5549 Say1h Sw; 
Gelirlerinin Aklanmasmm Onlenmesi Hakkmda Kanun ve 5237 Say1h Kanunun 282. 
maddesi kapsammda incelenmesi ve ara;;tmlmas1 sonucunda; raporda belirtilen inceleme 
konusu ki;;iler ile ilgili olarak kara para mevzuatt kapsammda olu;;mu$ 6nciil bir sm;tan 
kaynaklanan mal varhg, degeri tespit edilemediginden, 5549 Say1h Kanun kapsammda 
yap1lacak her hangi bir i$lem bulunmad1g1 kanaat ve sonucuna var1ld1g:1 g5rti$iini.in 
bildirildigi anla$tlmu1ttr. 

Ayrmtts1 a91klanan MASAK inceleme Raporlan kapsammdaki tespitlerden de 
anla;;1lacag1 iizere, haklannda Sur;tan Elde edilen Malvarhgm1 Aklama sur;undan soru§turma 
yap1lan $ilphelilerin sahibi olduklan ~irketlerin i$lemleri ve hesap hareketleri 90k detay1yla 
incelenmi§ olmasma ragmen, bu su9un i§lendigi yonilnde deli! elde edilememi$tir. 

Su9tan kaynaklanan mal varhgmdan soz edebilmek ir;in oncelikle alt smm altt 
ay veya daha fazla hapis cezastm gerektiren bir su9tan kaynaklanan malvarhg1 degeri olmast 
gereklidir. Soru$turma kapsammda ;;ilphelilerin eylemleri "karapara aklama" olarak 
nitelendirilmi;;, ancak elde edilen malvarhgmm hangi sm;:tan elde edildigi a91klanmam1§ttr. 
Yani iddia ir;erisinde ozgil su9 belli degildir. Soru;;tunnada elde edilen delillerden de R1za 
Sarrafm yonetimindeki $irketlerin yilksek miktardaki transferlere konu paralan su9tan elde 
ettiklerine <lair dclil olmad1g:1 anla;;1lmt$hr. Ba;;taki a91klamadan da anla$Iiacag1 ilzere, R,za 
Sarraf m $irketlerinin en onemli gelir kaynagmm iran ile yap1lan ticarete dayah olmasmm, 
gelirin su9tan elde edildigi iddiasma hakhhk kazand1rmayacag:1 apkttr. 

Bu nedenlerle Su9tan Eide Edilen Mal Varhg:101 Aklama su9unu i;;ledigi iddia 
edilen §iiphelilerin bu su9u i$lediklerine, su9tan elde edilmi$ bir malvarhgt olduguna <lair 
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delil bulunmad1gmdan bu sw;tan da $iipheliler hakkmda kovu$turma yap1lmasma yer 
olmad1g1 sonucuna vartlm1$tIL 

O9iincii olarak; gerek R1za Sarraf m yonetimindeki ~irketlerin, gerekse diger 
~irketlerin iran ile yapt1klar1 ticaretin yasal olmad1gm1 iddia etmek miimkiin degildir. iran'a 
uygulanan ambargonun a~1lmasma yonelik olarak bu ticaretin yap1ld1gma dair iddialar 
soru~turmam1zm dt§mda olup, soru~turmamtz kapsammda degerlendirilecek bir konu 
degildir. Olkenin ekonomi politikast kapsammda degerlendirilmelidir. Soru~turmam1zm 
konusunu, bu ticaretin yap1lmas1 s1rasmda aynca su9 veya su9lar i~lendigine ili~kin iddialann 
ara§tmlmas1 olu~turmaktad1r. Bu yondeki iddialardan birisi de, Rtza Sarraf ve $irketlerinin 
iran'a gonderdiklerini iddia ederek Halkbank'dan bedelini tahsil ettikleri mallan gen;ekte 
gondermedikleri, Halkbank' a ger9ek dt§t belgeler ibraz ettikleri iddialand1r. 

Mdialar ile ilgili olarak, gerek bilirkisi tarafindan gerekse Halkbank Tefti!f 
Kurulu tarafindan incelemeler yap1lm1§ olup, Halkbank Teftis Kurulu'nun 22/01/2014 tarih 

,--, 114006 say1h raponmda konu ile ilgili olarak , 

"28/02/2008 tarih, 26801 say1h Resmi Gazetede yaymlanan Tork Parasmm 
K1ymetini Koruma Hakkmda 32 say1h karara ili~kin teblig ( teblig no:2008/32/34 ) ve 
Hazine Miiste~arhg:1 Banka ve Kambiyo Genel Miidilrliigil'niln 23/07/2009 tarih, 
2009-GNL- l say1h genelgesi hilkilmlerince; bankam1zm yurt d1~mdan gelen pe~in bedeller 
kar~1hgmda ihracat yap1hp yap1lmad1gmm takip etme yiikilmlillilgil bulunmamaktadJI. 
Ancak, bankam,z i$lemlere arac1hk ederken her hangi bir yaptmm hilkmilniln ihlaline yo! 
a9mamak i9in kendisine iran havalesi gelen ihracat91 firmalardan oncelikle proforma 
fatura istemekte ve proforma faturada yer alan ma! cinsi ve sat1c1 bilgileri yaptmm 
hilkilrnleri bak1mmdan degerlendirildikten sonra i$leme onay vermekte veya i~lem 
reddedilmektedir. Bununla birlikte; bankam1z ihtiyath ve basiretli bir tacir gibi davranarak 
ihracat91 firmalardan ihracatm ger9ekle$tirilmesinden sonra gilmrilk beyannamesinin, 
fatura aslmm ve ihra9 edilen maim niteligine gore gerekli diger belgelerin bankam1za 
ibraz etmesini talep etmektedir. 

iran ilintili di$ ticaret i$lemlerinin bankam1z tarafmdan son derece titiz ve 
ihtiyathhk i9erisinde yilriltillmesine kar~m gerek yaz1h gerekse gorse! medyada 
i§lemlerin sahte belgelere istinaden yaptld1gma <lair iddialar (ozellikle Royal Grubu 
hakkmda) yer almaktad1r. Bankarmzca iran ilintili di$ ticaret i$lemlerine arac1hk edilirken 
firmalardan talep edilen beige setinden (proforma fatura, fatura, gilmrilk beyannamesi ve 
maim cmsme gore degi$en diger belgeler) sadece gilmrilk beyannamesinin 
dogrulugunun kontrolil ve web tabanh olarak TC Giimrilk ve Ticaret Bakanhg:1'nm 
Giimriik Veri Amban Sisteminden bankam1za verilen §ifre ile yap1labilmekte olup, soz 
konusu belgeler yapilan i$leme ili§kin onemli bilgiler ( ahc1, sat1c1, ihracat yaptlacak ulke, 
odeme $ekli, teslim $ekli, fatura tutan, fatura numaras1, maim cinsi, maim men~ei vb bilgiler) 
yer almaktadir. Ancak, i$lemlerin transit ticaret ~eklinde yap1lmas1 halinde, mal illkemiz 
gilmrilgilnden ge9mediginden gilmrilk beyannamesi kontrolil yap1lamamakta olup, soz 
konusu i~lemlerde ihracat91 firmalann ticaretin ger9eklqtigine dair ibraz ettikleri belgelerin 
kendi arasmdaki tutarhhg:1 tarafim1zdan kontrol edilmi§tir. 

Bankam1zca arac1hk edilen iran ilintili d1~ ticaret i~lemleri daha once de 
belirtildigi ilzere 2011 ytlmda yogunla§maya ba~lamt§ olup, bu itibarla 2011, 2012 ve 2013 
y1llarma <lair yapilan i§lcmler inceleme kapsamma ahnm1$tlr. Ancak, raporumuzun bir 
onceki k1smmda yer alan ozet bilgilerden anla$Iiacag1 ilzere istanbul Cumhuriyet 
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Ba$savc1 hgmm yilrtittilgil 2012/ 12065 3 say1h soru9turma kapsammda yer alan finnalann 
sadece pe9in odeme kapsammda yapttklan i$lem adeti ( 2780 ), i$lem tutan ise dolar 
bazmda 14.867.190.416,81 USD'dir. 

Bu itibarla; pe9in oderne kapsarnmda gelen iran havalelerine yonelik 
inceleme 9ah9nmlarmda, firmalann i9lem adetleri ve ciro\an goz onilnde bulundurularak 
omeklem yoluna gidilmi9 olup, bu kapsamda; 

0 Royal Denizcilik End. Mak. K1y. Mad. San. Ve Tic. A$.'nin kaf$1hg1 
10.000.000 USD'nin ilzerinde yer alan toplam ( 43 ) ihracat i9lemi, 

Q) Safir Altm ithalat ve ihracat Ltd. $ti'nin kar91hg:1 25.000.000 USD'nin ilzerinde 
yer alan top lam ( 45) ihracat i9lemi, 

(~) Volgam G1da D19 Tic. Ltd $ti'nin kar$1hg1 5.000.000 USD'nin ilzerinde yer 
alan toplam ( 48 ) ihracat i9lemi, 

('.) Taha Grubuna bagh firmalann kar91hg:1 10.000.000 USD nin tizerinde yer alan 
( 12) ihracat i$lemi, 

·G Atanur Grubuna bagh firmalarm en yilksek hacimli ilk (15) ihracat i9lemi, 
C') Saydam Doviz ve Altm Tic AS'nin en yilksek hacimli ilk ( I 0) ihracat i9lemi, 
()) Lord Metal it.ih.San. Ve Tic. Ltd $ti'nin en ytiksek hacimli ilk (7) ihracat 

i$lemi incelenmi9 olup, inceleme sonu9lanna a9ag1da yer verilmi9tir. 

inceleme kapsamma alman i9lemlerden (127) adedinin dogrudan ihracat, 
( 5 3) adedini n ise transit ticaret 9eklinde gen;ekle9tiri ldigi, i9lem Jeri n tilmilnde proforma 
fatura, fatura ile gtimrtik beyannamesinin bulundugu ve bu belgelerin birbirleri ile uyumlu 
oldugu, dogrudan ihracat kapsammda geryekle$tirilen i9lemlerde ise firmalann bankam,za 
ibraz ettikleri (1,266) adet gtimrilk beyannamesinin TC Giimrtik ve Ticaret Bakanhgmm 
Gtimrilk Veri Amban Sisternine ytiklenen gilmrtik beyannameleri ile tutarh oldugu tespit 
edilmi9tir. 

istanbul Cumhuriyet Ba9savci11gmca ytirtitillen soru9turmaya konu olan 
firmalarm akreditifli odeme kapsammda ger9ekle$tirdikleri i9lemlerin hacimsel olarak 
daha az (toplam 94 adet i91emde 29.305.268,85 Euro) olmasma kar9m inceleme 
9ah9malarmda kapsam d191 blfakilmam19, Royal Denizcilik, ZZ Teknoloji ve Etkinsoy D1$ 
Ticaret firmalarmm i9lemleri s1ra usulil, Lord Metal Firmasmm i9lemleri ise omeklem 
yolu ile (13 i9lemde toplam 9.170.951,08 Euro) inceleme 9ah$malanna dahil edilmi$ olup, 
inceleme sonu9larma a9agtda yer verilrni9tir. 

inceleme kapsamma alman i9lemlerden ( 45) adedinin dogrudan ihracat, bir 
adedinin ise transit ticaret kapsammda ger9ekle9tirildigi, i9lemlerde kullamlan belgelerin 
akreditif metni ile uyum saglad1g1, dogrudan ihracat kapsammda ger9ekle9tirilen 
i$lemlerde ise firmalann bankam1za ibraz ettikleri ( 63) adet gilmrtik beyannamesinin TC 
Giimrilk ve Ticaret Bakanhgmm Gilmri.ik Veri Arnban Sistemine yilklenen giimrtik 
beyannameleri ile tutarh oldugu tespit edilmi9tir. 

inceleme ve tespitlerimize ilave olarak, soru9turma kapsammda yer alan 
firmalarm iran baglant1lannda {iran'daki ithalat91lar) yogunla9ma ya;;amp ya9anmad1g1 
hususu incelenmi9 olup, ozellikle hakkmda iddialann odakland1g1 Royal Grubu'nun 
iran'da mal satt1g1 ( 312 ) ithalat91 firma bulundugu, Savc1hk SOfll$turmas1 kapsammda yer 
alan diger firmalann ise toplamda ( 138 ) ithalat91 firmaya mal satt1klan, diger taraftan; 
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pe$in odeme kapsammdaki toplam (2780) i$lemin kar$I tarafmda ( 450 ) ithalat91 
bulundugu ve ithalat91 ba$ma dil$en i$lern say1smm ortalama olarak yakla$Ik ( 6) oldugu 
tespit edilmi$ olup, bu durumun i$1emlerin ger9ek ticari ili$kiden kaynakland1gm1 
destekler nitelikte oldugu dil$ilnulmektedir. 

Yukarzda a91klad1g1m1z minvalde yapllan incelemeler ve degerlendirilmeler 
sonucunda 

Firmalarm, ihracat i$lemleri kapsammda bankam1za ibraz ettikleri 
belgelerin kendi i9erisinde tutarh o\dugu ve dogrulugu TC G-Umrilk ve Ticaret Bakanhgmm 
resmi internet sitesinden teyit edilebilecek beige niteliginde olan G-Umrilk 
Beyannamelerinde sahtelik arz edebilecek her hangi bir emare bulunmad1g1 anla$Ilm1$ ve 
iddia edildigi gibi i$lemlerin sahte belgelere dayah olarak yap1ld1gma dair her hangi bir 
bilgi veya bulguya rastlanmaml$ olup, 

Dolay1s1yla, i$1emlerin bankam1z mevzuah ile birlikte gene! bankac1hk 
teemmilllerine uygun olarak yerine getirildigi sonu9 ve kanaatine varilmI$hr." 
denilmektedir. 

Soru$turma sirasmda yapilan incelemelerden soz konusu belgelerin gen;ege 
aykm, sahte olarak dtizenlenmi$ belgeler olduguna dair delile rastlanmam1$t1r. Kald1 ki 
Tilrkiye' den 1hra9 edilen veya transit ticarete konu olan mallarla ilgili belgeleri Halkbank' m 
incelemesi ozel bir onem ve ozellik arz etmemektedir. Zira dogal olarak ihra9 edilen mallara 
ili$kin belgeler ilgili gilmrilk mildtirlilkleri tarafmdan incelenmekte, daha sonra ihracat 
i$lemleri yap1lmaktadir. Halkbank bu i$1emlerin tamamlanmasmdan ve iran'm ticarete konu 
mallann bedellerinin odenmesine ifo,;kin swift mesajmdan sonra odemeyi yapmaktadir. 
Halkbank'm arad1g:1 ve istedigi belgeler bunlardir. Bu belgelerin sahteligine ili$kin iddialann 
gen;ekligine dair herhangi bir deli! elde edilmemi$tir. Bu nedenle $ilpheliler hakkmda sahte 
evrak dtizenleme veya evrakta tahrifattan kamu davas1 a9maya yeter hi9bir deli\ olrnad1g1 
an I a$I lm1$hr. 

Dordil.ncO olarak; Halkbank yonetiminin R1za Sarraf a ait $irketlere komisyon 
indirimi yaparak ayncahk tamd1g1, bu $Ckilde yoneticilerin bankay1 da zarara soktuklan 
iddias1 yerinde degildir. <;unkO bilirki$i Osman Zeki Camtez tarafmdan dil.zenlenen 
28/01/2014 tarihli raporda da belirtildigi gibi Halkbank'da komisyon konusunda fiyatlama 
yap,hrken Wemlerin kendine ozgti niteligi dolay1s1yla ta$1d1g1 risk primi, ilgili firmalarm 
Halkbank ile olan 9ah~ma d-Uzeyi, verirnliligi ve i$lem hacmi ile ticarete konu sektor gibi 
hususlarm dikkate almd1g1, yine fiyat belirlenirken ternel kriter olarak aym sektordeki 
firmalar arasmda benzer fiyatlar belirleme politikasmm glidOldOgil, illkemiz ihracat 
rakamlarma katk1da bulunmak amac1yla Turk mah il.rilnlerin ihracatm1 ger9ekle$tiren ya 
da ticaretini Til.rkiye'de yerle$ik firmalar uzerinden yaparak Olkemizde katma deger 
il.retilmesini saglayan firmalann dururnlannm goz online almd1g1 ve bu firmalara daha 
dti~Ok kornisyon oranlar1 uygulanabildigi, · uluslararas1 yaptmmlann ag:Irhgmm artrnas1 
sonucu Hindistan'm iran'dan yapt1g1 petrol ithalatma ili$kin odemelere arac1hk etme 
imkamnm ortadan kalkmas1 ile birlikte Halkbank'daki toplam fon tutarmdaki azalma 
nedeni ile Halk bank' m komis yon gelirlerinde ya$anacak d0$il$ii on lemek Ozere Ocak 2013 
itibari ile komisyon oranlanm arttird1g1, bu art1~ sonrasmda uluslararas1 ol9ekte onemli di$ 
ticaret i$lem hacimlerine sahip firmalann Halkbank Ozerinden gen;ekle~tirdikleri i$lem 
hacimlerinin azald1g:1, komisyon oranlannm dii$tirlilmesi ile ilgili talepte bulunduklan, bu 
9en;:evede Temmuz 2013 i tibari i le komisyon oranlannda indirime gidi l digi, soz konusu 
indirimin belli bir firmaya avantaj saglama amac1yla gen;:ekle$tirilmedigi, ancak TOrkiye 
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de yerle~ik firmalara daha dii~tik komisyon oranlan iizerinden i~lem yap1lmas1 karanmn 
almd1g1, biitiin bu bilgiler degerlendirildiginde Temmuz 2013'de yap1lan indirimin 
Tiirkiye'de yerle$ik firmalara yonelik oldugu, Tiirkiye'de yerle~ik firmalara indirim 
yap1hrken de i~lem hacminin onemli bir kriter oldugu ve yiiksek transit hacmine sahip 
firmalarm daha dii~iik komisyon oranlan ile i$lem yapabildigi, Turkiye de yerle$ik 
olmasa bile yiiksek transit ticaret hacmine sahip olup uluslararas1 piyasalarda onemli di$ 
ticaret rakamlanm yoneten firmalara da d-O.$iik komisyon oram uygulanabildigi 
anla$1 lmaktadlf. 

Halkbank nezdindeki sistem iizerinden iran'a gen;ekle~tirdigi g1da transit 
ticareti i~lemleri ile ilgili olarak hesabma gelen odemeler ilzerinden alman komisyon 
oranmda R1za Sarrafa ait $irketlerin yararland1g1 indirimden yilksek transit ticaret 
hacmine sahip Bunge SA isimli ~irket de yararlanmaktadlf. 

Bu konu ile ilgili olarak, Halkbank Gene! Miidiirliigii 
tarafindan yapdan denetleme sonunda diizen lenen 22/0112014 tarih ve 
raporda ozetle 

Tefti-1 Kurulu 
114006 say,h 

" Savc1hk soru$turmasma konu olan firmalann iran'a olan ihracat i$lemlerinin 
%99, 7 5 'nin pe$in ode me kapsam mda gen;ekle$tirildigi, soz konus u i$lemlerde almmas, 
gereken komisyon oranlanm belirlemeye bankarmz mevzuatI uyannca DI$ i$lemler 
Operasyonlan Daire Ba$kanhg1'nm yetkili oldugu, birimin, komisyon oranlanm makul 
seviyelerde ve firma verimliliklerini goz onilnde bulundurarak uygulamaya i;ah$tig1, 2012 
y1hnm ortalarmdan itibaren pe~in odeme kapsammda gen;:ekle$tirilen ihracat 
i$lemlerinden standart olarak; altm fiyatlanndaki ah~/ satI$ rakamlan arasmdaki marjm 
olduki;a dar olmas1 nedeni ile altm ii;in %0,4; g1da ii;in %0,8; ilat;, medikal cihaz ve diger 
iiriinler ii;in ise % 1 komisyon almmasma ba$land1g1, 

Bu i;eri;evede, savc1hk soru$turmas1 kapsammda yer alan ve iran'a yaptlan 
ihracatm %52,25'lik k1smm1 olu$turan Royal Grubu firmalarmdan altma konu ihracat ii;in 
transfer bedelinin %0,4'i.i, g1daya konu ihracat ii;in ise transfer bedelinin % 0,8'i oranmda 
komisyon tahsil edildigi, diger firmalardan alman komisyon oranlanmn da biiyiik oranda 
buna parelellik gosterdigi, firmalara uygulanan komisyon oranlanmn piyasa ko$ullarma 
gore makul seviyelerde oldugu ve her hangi bir firma ii;in ozel bir uygulamaya gidilmedigi, 

Diger taraftan; savc1hk soru$turmasma konu olan firmalar ile birlikte 
i$lemlerinin biiyi.ik t;ogunlugu iran ilintili dt$ ticaretten kaynaklanan (22) firmadan toplam 
226.431.523 TL net kazant; saglad1g1m1z son (3) y1l i9erisinde, Royal Grubuna bagh 
firmalardan top lam 101,664,561 TL gelir elde edildigi ve bu tutann top lam net kazanct 
oranmm yakla~1k %45 oldugu, tespit edilrni$tir."denildikten soma firmalann Halkbank 
Gzerinden yapttklan ticarete ili$kin aynntih dokiimlerin yaptld1g1 ve sonui; olarak " 
savc,hk soru$turmasma konu diger firmalara ait komisyon oranlanm degerlendirdigimiz 
de ise, Atanur Kuyumculuk Ltd $ti'ne ait hesaplara EURO cinsinden gonderilen 
havalelerden al man kornisyon oram (%0, 18) d1$mda uygulanan oranlarm yukar1da 
belirttigimiz rakamlara parelellik gosterdigi anla$Iimaktad1r. ilgili firmanm EURO 
cinsinden kornisyon oranmm ortalama bazda dii$iik kalmasmdaki temel nedenin 
firmanm parasal olarak yiiksek hacimli i$lemlerinin bankam1zm iran ilintili para 
transferlerinde standart komisyon oram uygulamaya ba$lamasmdan once (18/01/2012 -
12/03/2012 tarihleri arasmda) yogunla$masmdan kaynakland1g1 dG$GnG!mektedir. Akredititli 
odeme ~ekillerine konu i$lemlerde komisyon orarnnm Mevduat ve Nakit Yonetimi Daire 
Ba$kanhg1 tarafmdan yaymlanan i.icret ve komisyonlar konulu seri rnektupla di.izenlendigi, 
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inceiemeierimize konu i§lemierin 10/01/20 I I ile 19/12/2012 tarihleri arasmda 
gen;ekle~tigi, soz konusu donem i9erisinde yilrtirllikte olan seri mektuplarda ihracat 
akreditiflerinden almmas, gereken asgari komisyon oramnm %0, 1 ile %0,2 arasmda 
degi§tigi, dolay1s1yla savc1hk soru§turmasma konu olan firmalara uygulanan ortalama 
komisyon oranlarmm asgari seviyenin iizerinde oldugu anla§tlmt§tlr. 

Yapdan incelemeler ve degerlendirilmeler sonucunda 

Iran ilintili dt§ ticaret i§lemlerinde bankrumzm komisyon kaybmm olmad1g1, 
finnalara uygulanan komisyon oranlannm piyasa ko§ullanna gore makul seviyelerde 
oldugu ve her hangi bir firma ii;in ozel bir uygulamaya gidilmedigi anla§tlm1§ olup, 

Bu itibarla ; i§lemlerin bankam1z mevzuat1 ile birlikte genel bankac1hk 
teamiillerine uygun olarak yerine getirildigi sonu9 ve kanaatine vartlm,~tir." denildigi 
anla§1lm1§tlf. 

Bu.tun veriler birlikte degerlendirildiginde Halkbank'm uygulad1g1 komisyon 
oranlannda R1za Sarraf a ait §irketlcr ii;in ozel bir indirime gidildigi, Rtza Sarraf'm 
§irketlerinin kolland1g1, bu indirim nedeni ile bankanm zarara ugrattld1gm1 soylemek 
milmkiln degildir. Soz konusu indirim Bankac,hk Mevzuat1 kapsammda mevzuata uygun 
yontemler ile ve oranlarda yapilan bir indirim olup, banka yonetim kurulu ve 
yoneticilerinin bu indirimler nedeni ile gorev sm1rlarmm dt§ma 91kttklan, bankayt zarara 
ugratt1klan iddiasmda bulunmak ve hele hele bankanm ugrad1g1 zarardan dolay1 ortaya 
91kan farkm zimmet olarak degerlendirilmesi gerektigi iddialanna kattlmak milmkiln 
degildir. Ortada zimmet sui;unun unsurlar1 yoktur. Bu iddialar ile ilgili kamu adma 
kovu§turma yap1lmas1 milmkiln degildir. 

Beeyinci olarak; Gana'dan 1.5 ton altm getirilmesine ili§kin olay, Bak1rkoy 
Cumhuriyet Ba§savc1hg1 tarafmdan 2013/41365 say1h soru;;turma evrakt ile soru§turulan bir 
olayd1r. 1 0cak 2013 gilnil saat 06.40'da ULS Airlines Kargo firmasma ait ABK tescil i§aretli 
KZU-755 sefer say1h u9agm Atatilrk Havalimanma ini;; yapmt§, AHL Kargo Gilmrtik 
Miidilrlilgilne herhangi bir evrak veya ozet beyan verilmediginden tedbir ama9h olarak ui;ak 
milhfulenmi§, aym tarihte ui;ak yetkilileri tarafmdan Kargo Gilmriik Mildilrlilgiine §ifahi 
olarak u9agm 1500 kg altm yiiklil oldugu beyan edilmi§ ve bu husus aym tarihte tutanaga 
baglanmt§tlf. Soz konusu altmla ilgili olarak, soru;;turma kapsammda tape edilen telefon 
gorii;;me kay1tlarmdan anla§tld1g:1 kadan ile Rlza Sarraf, 15 Arahk 2012 tarihinden itibaren 
gorileymelere baeylam,eytlr. Bu gorileymelerin herhangi birisinde yap1lacak altm ihracmm hukuka 
aykm veya ka9ak oldugunu gosteren bir veri bulunmamaktadlf. Soru§turmaya konu olan 
Gana'dan gelen altmlarla ilgili sorun, Gana'da yiikleme yap1hrken giivenlik ve sair 
nedenlerle evraklarm geregi gibi dilzenlenmemesinden kaynaklanmaktad1r. Beige eksiklikleri 
nedeniyle soz konusu altmm Tilrkiye'ye ihrac1 milmkiin olmam1;; ve u9agm Tiirkiye'den 
tekrar aynlmas1m temin etmeye yonelik girieyimlerde bulunulmu§tur. Soz konusu altmm 
ahc!SI soru;;turrna kapsammdaki ;;iiphelilerden birisi degildir, zira Gana'da dilzenlenmi§ 
belgelerde altmm ahc!SI Iran'da bir ba;;ka §irket olarak goriinmektedir. Ardmdan ta;;1y1c1 
temsilcisi tarafmdan 11.01.2013 tarih ve 4244 say1h dileki;eyle e;;ya ii;:in ozet beyan verilmi§, 
ozet beyanm silresi i9inde verilmemesi nedeniyle Gilmrtik Kanununun 241/3-d maddesi 
uyan nca ve am Ian Kanunun 3 5/ a maddesine gore I 7 Ocak 2013 tarihinde 1078 say1h kararla 
cezai i;;lem uygularum~tlr. Ozet beyan i;;lemlerinin ardmdan yine ta§1y1c1 temsilcisi Ismail 
Karaaslan tarafmdan TRX rejim ile 11.01.2013 tarihinde transit beyannamesi verilmi$, sari 
hat kriterlerine gore muayene memuru atamas, yap1lm1;;, k1rm1z1 hatta i;:evrilme ve heyet 
halinde muayene yap1lma tale bi idarece uygun bulunarak tespit yapilm1$, yap,lan tespite gore 
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beyannamede duzel tmeler yapilarak i$lemlerin tamamlanmt$tlf. 
Turn bu hususlar Atatilrk Havalimam Kargo Mi.idilrlilgi.i tarafmdan 16 Ocak 

2013 tarih ve 172/1786 say1h yaz1 ile Bolge M0dilrlOgi.ine bildirilmii,;tir. Bolge 
Mildilrlilgilniln 17 Ocak 2013 tarih ve 2013/3357-3954 sayth yazISI ile ii,;lemlerin 
tamamlanmas1 talimat1 verildigi ui;agm ei,;yas1 ile birlikte 18 Ocak 2013 giinii saat 05 :50' de 
KZU- 756 m;ui,; koduyla Dubai'ye hareket etmii,;tir. Gilmriik Mildilrliigil tarafmdan yap1lan 
yaz1i,;ma ve haz1rlanan belgelerde; G0rnrilk rnevzuatma gore, bir w;agm var1i,;mdan dort saat 
oncesinden itibaren ozet beyam vermek zorunda oldugu, giirnrilk bolgesine girii,; yapan aracm 
i9inde ozet beyan verilmeksizin ei,;ya getirildiginin bu silrelerden sonra bildirilmesi 
durumunda bu kii,;ilere ei,;ya i9in ozet beyan verilecegi ve Gii.mriik Kanunu'nun 241/3-d 
uyannda para cezas1 al1nacag:1 hiikmilni.in bulundugu, w;ak yetkilileri tarafmdan giirnrilkle ilk 
temasta bu beyamn yap1lm1i,; olrnas1, bunun yanmda yiiklO ei,;yaya giirnriik muamelesine tabi 
tutmadan yurda sokmaya yonelik herhangi bir tei,;ebbiis veya i,;ilpheli bir harekete 
rastlanrnad1gmdan 5607 say1h Ka9ak91hkla Milcadele Kanunu'na temas eden bir tespit 
olrnad1gmdan bu kanuna gore herhangi bir ii,;lem yap1lmad1g1, ifade edilmii,;tir. 

Giimrlik ve Ticaret Bakanhgt Gumriik ve Ticaret BaJmiifetti$i Mehmet 
E,ydmaz Tarafindan Haz1rlanm1$ 18 Mart 2013 Tarihli ve 52-6 say1h Soru~tunna 
Raporunda yer a/an Raporda yer verilen ve so~turma bak1mmdan onem arz eden tespitler 
ozetle Joyledir; 

Konuya ilii,;kin olarak Atatilrk Havalimam Kargo Giimriik Mildiirltigilnde olui,;turulan 
ii,;lem dosyas1 incelenmii,;, incelemede giimriik idaresine ULS Havayollan tarafmdan ilk once 
gondericisi Master Sara Import Export, ahem Duru Doviz ve K1ymetli Madenler Tic. A~ 
olan, 22 karat Gold Bluon tammh 44499077720 no 'lu tarihsiz bir koni,;imento ibraz edildigi; 

Havai,; hareket memuru ve giimrilk muhafaza memuru tarafmdan 0 1.01.2013 tarihinde 
diizenlenen tutanakta "01.01.2013 tarihinde saat 06:40 da ULS havayollarma ait TC- ABK 
tescilli KZU-755 sefer say1h kargo u9ag:1 AHL'ye inii,; yapm1i,;t1r. Ui;akta 1500 kg altm ytikli.i 
oldugu beyan edilmii,;tir. Gi.imriik ii,;lemlerine bai,;lanana kadar u9ak a~ag:1da belirtilen 09 adct 
milhtirle milhtirlenmii,;tir" denildigi; 

04.01.2013 giinti tutulan tutanakta, ui;agm havalimanma inmesine mtiteakiben u9agm 
kargosunun degerli maden (altm) cinsi ei,;ya oldugunun belirtilrnesi tizerine, u9agm 
m tihtirlenerek 0 I.01.20 13 gtinlil tutanagm tanzim edildigi, kargoya ai t AHL Gilmriik 
Mi.idi.irlilgiine sunulan belgelerde kargonun "mineral sample" olarak belirtilmesi, risk intiba1 
vermesi ve gii.mrilk idaresine 91k1i,; ii;in bai,;vurulmas1 nedeniyle Havai,; yetkilileri ve ULS 
yetkilileri huzurunda daha once tatbik edilen milhilrler fek edilerek u9aga girildigi, kargonun 
bulundugu yere girildiginde 30 kap karton kutu, kutulann asma kilitle kilitlemnii,; vaziyette 
oldugu, kasalardan bir tanesinin kilidinin a91k oldugu ve ii;erisinde ki.il9eler halinde altm cinsi 
kargonun bulundugunun goriildiigil, ui;agm tekrar kapattlarak miihiirlendigi belirtilmi~tir. 

Gi.imriik silrecinin bai,;lang1cmda verilen 18.12.2012 tarihli 46279 numarah form A 
belgesinde gonderici OMANYE GOLD MENiNG LTD. ~Ti., ahc1s1 MASTER SARA 
TURiZM iMPORT EXPORT, e~ya cinsinin 30 kap 1500 kg agtrhgmda mineral "samples" 
oldugunun belirtildigi; Raporda, Gana makamlan ve Gana'da bulunan gondcriciler tarafmdan 
dilzenlendigi tahmin edilen belgelerde ei,;yanm cinsin mineral samples gilmrilk degerinin 
1898,90 olarak kay1th oldugu, yine OMANYE GOLD MINING LTD. ~Ti tarafmdan 
MASTER SARA TURiZM iMPORT EXPORT (Dubai) firmasma gonderilen 15 kap 1500 kg 
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mineral samples cinsi e§yanm ticari degerinin bulunmad1g1 ve laboratuar analizi maksath 
oldugunun belirtildigi, 

Gana'da dilzenlenen belgelerin geli§igilzel ve gen;egi yans1tmad1g1 sonucuna 
vanld1g1, 

Hava§' la yapilan yazI§malarda ui;ak yetkilileri tarafmdan istanbul'a van§la ilgili 
herhangi bir evrak ibraz edilmeyince (manilel doldurulmu§ Dubai van§h kon§imento ibraz 
edilmi§) gilmrilk muhafaza memuruna bilgi verildigi ve kargoya ait evraklarm olmamas1 
nedeniyle rn;agm milhilrlenmesine karar verilerek tutanak tutuldugu, 

Vine Hava§ tarafmdan yaz1lan yaztda, u9aktaki kargonun ozet beyanm verilmesi 
amac1yla ahc1s1 Duru Doviz ve K1ymetli Madenler AS olan kon§imentonun Hava§'a teslim 
edildigi, ancak bu yeni kon§imento ile ilgili bir i$lem yapilmad1g1 (sisteme bir evrak kayd1yla 
ahmp daha sonra silindigi), ancak sonrasmda kargo gilmrtik mildilrlilgilne kon§imentonun 
teslim edildigi, kargo gilrnrilk mildilrlilgilniln de bu a$amadan soma havayolu §irketinin 
muhatap oldugunu belirterek kon§irnentoyu teslim ald1g1 ve bu olaylar esnasmda kargolarm 
gilmrtik yetkilileri tarafmdan rnuayene ve tespit i§lemine tabi tutuldugu, havayolunun 10 0cak 
2013 tarihinde Dubai vart$h yeni dilzenlenmi$ bir kon§imento ile Hava§' a ba$vurup ozet 
beyam verilmesini talep ettigi ifade edilmi§tir. ULS havayolu ile milfetti$lik arasmda yap1lan 
yaz1§malarda ULS Havayollan ile SORTiNET GROUP arasmda bir ta§ima sozle§mesi 
oldugu, bu sozle§me ile iki firmanm A300-BAF tipi TC-ABK tescilli u9akla 4 tona kadar 
altm ta§1nmas1 hususunda anla§ttg1, u9u§ programmm Sabiha Gok9en-Libya, Libya-Gana, 
Gana-Sabiha Gok9en, Sabiha Gok9en-Tahran olarak planland1g1, nakliyeci olarak OMNAYE 
GOLD MA YNiNG LTD ahc1 olarak SORTiNET HOLDiNG 'in gosterildigi, 

Milfetti$likle Duru Doviz ve K1ymetli Madenler AS arasmda yaptlan yazt§malarda, 
Duru Doviz ve K1ymetli Madenler AS tarafmdan milfetti§lige verilen cevabi yaz1da; 
SORTiNET HOLDiNG firmas, sahibinin Tiirkiye'ye altm gondermek istemesi ilzerine lran 
kokenli almas1 ve altm ahm satlm i;;i ile ugra;;mas1 sebebi ile Duru Doviz ve K1ymetli 
Madenler AS ile irtibat kurdugu, 500 kg altmm istanbul'a gelecegini ve kendi adlanna ahmp 
almamayacagm, sordugu, DURU DOViZ AS 'nin evraklarm tam ve eksiksiz almas1 
ka;;uluyla yard1mc1 olabileceklerini beyan ettigi, bu g6ril$melerden IO ila 15 gun sonra 
Sabiha Gokt;en Havalimam yetkililerinin Duru Doviz ve K,ymetli Madenler AS yetkilisini 
arayarak altmlann istanbul'daki ahem olarak kendilerinin bildirildigi, ancak havaalamnda bu 
miktarda altm1 saklayacak kilitli kasanm olmad1g1 ve gerekli tedbirlerin almmas1 gerektigini 
belirttigi, bu g6rti$me iizerine Duru Doviz ve K1ymetli Madenler A$ yetkililerinin altmm 
al1c1s1 alan SORTiNET HOLGiNG ile baglantt kurarak u9agm Atatilrk Hava Limanma 
gonderilmesinin temin edildigi, bundan sonra altm1 ta§tyan u9agm geldiginin gilmrilk 
yetkililerinin aramas1 ile ogrenildigi, gilmrtikle irtibat kurularak SORTiNET HOLDiNG 
tarafmdan mtivekkil adma dilzenlenmi§ olan proforma faturanm ibraz edildigi, bu ibrazla 
birlikte u~akla gelen belgelerle Duru Doviz ve K1ymetli Madenler AS nezdinde bulunan 
belgelerle farkh aldugunun anla§tld1g1, ancak soz kanusu altmm malikinin Duru Doviz ve 
K1ymetli Madenler AS almad1g1 ve Duru Doviz ve K1yrnetli Madenler AS'nin sadece bu i$e 
arac1hk ettigi, nitekim karga u9agmm zararlarmm da Duru Doviz ve K1ymetli Madenler A$ 
tarafmdan degil bir ba§ka §irket tarafmdart kar§tland1g1, bu noktada MASTER SARA 
TURiZM iMPORT EXPORT, KONT KOZMETiK gibi §irketler hakkmda Duru Doviz ve 
Ktymetli Madenler AS yetkililerinin hit;bir bilgisi bulunmad1g1 ifade edilmi;;tir. 

Milfetfo1likle karga u~agmm zararlanm odeyen Kant Group §irketi arasmda yap1lan 
yaz,~malarda, Kant Gaup ile karganun ahc1 bulunan SORTiNET GRUP arasmda ticari ili$ki 
ve bir cari hesap sozle§mesi aldugu, bu sozle§me uyannca kargo $irketini zarannm 
SORTiNET GRUP'tan gelen talimat ilzerine Kant Group tarafmdan kar§1land1g1, bu cari 
hesap sozle;;mesi ve odeme talimatt dt$mda Kant Group finnasmm kargaya konu altmla bir 
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ilgisi olmad1gt, ancak ticaret sicil gazetcsinde yaptlan incelemede Kont Group firmas, 
yetkilisi ortaklanndan bir tanesinin SORTiNET $irketinin de ortag1 olugu anla$tld1g1, 

Raporun degerlendirme ve sonuy boli.imi.inde, Gana'da altm ihracmm s1k1 kurallara 
tabi olmast nedeniyle kargoya konu altmm, Gana'da dtizenlenen belgelerde minaret 
numunesi olarak belirtildigi ve bu nedenle Gana'dan k0l9e altmlann Gana mevzuatma uygun 
olmayan bi9imde yurt d1$ma y1kart1ld1g:1, bu hususta Gana'da bir soru~turmamn 
ytiri.ittildilgilniln ogrenildigi, 

ULS havayollan tarafmdan daha once Sabiha Gok9en Havalimanma inme plam 
yap1lmt$ olmasma ragmen burada altmlann muhafaza edilebilecegi bir kasa olmamas1 
nedeniyle u9agm AHL ye yonlendirildigi ve l.1.2013 tarihinde buraya ini$ yapt1g1, uyakta 
kargoya ili$kin beige bulunmamast nedeniyle nobetyi gilmri.ik muhafaza memuru tarafmdan 
eksiklikler tamamlana kadar uyagm milhilrlendigi ve kalk1$ma izin verilmedigi, 

Gilmrilk idaresine verilen ilk belgelerde e$yanm gonderici Omanye Mining Ltd, 
ahc1smm Master Sara Turizm Import Export $irketi, e~yanm miktannm 30 kapta 1500 kg 
mineral samples oldugu, bilahare ibraz edilen tarihsiz kon$imentoda ise, gondericinin 
MASTER SARA TURiZM iMPORT EXPORT, ahcmm ise, DURU D0ViZ ve KIYMETLi 
MADENLER A~ oldugu, e~ya miktannm 30 kapta 1500 kg 22 karat gold bulyon oldugu, 

5607 say1h ka9aky1hkla mucadele kanununu a91smdan kulye altmm gilmri.ik 
vergisinden muaf, KDV'den istisna oldugu dikkate ahnd1gmda soz konusu altmlarm iilkeye 
ithal edilmesinin te$ebbus edilmesi bu kanunun ihlal eder nitelikte olmad1g1, Turk parasmm 
k1ymetinin korunmas1 hakkmda 32 say1h kararda k1ymetli madenler "K1ymetli madenler, 
ta~lar ve e$yalann D1~ Ticaret Rejimi esaslan dahilinde Tilrkiye'ye ithali ve ihract serbesttir. 
Ancak, i$lenmemi$ k1ymetli madenlerin ithal ve ihracmda gumrilk idarelerine beyan 
verilmesi esas olup, ithalat ve ihracat Rejim, Karar ve Yonetmelikleri uygulanmaz. 
i$lenmemi§ k1ymetli madenlerin ithali, Merkez Bankasi ile kendi mevzuatlanndaki hilkumler 
sakb kalmak kayd1yla K1ymetli Madenler Borsas1 ilyesi K1ymetli Maden Arac1 Kurulu$lan 
tarafmdan yap1hr." hukmilnun yer ald1g:1, tam tespite gore 1208 kg olan altmlarm illkemize 
ithal edilmesine te$ebbils edildigi ancak altm ithalatI izne tabi olmay1p 23 say1h karara gore 
beyanda bulunmanm yeterli oldugu, aynca ithalat, yapacak firmanm kiymetli madenler 
borsasma ilye olmas1 gerektigi ve Duru Doviz ve K1ymet Madenler AS 'nin istanbul altm 
borsasma uye oldugu, bu nedenle beyanda bulunmadan ithal edilmek istenmesinin Turk 
Parasmm K1ymetini Koruma Hakkmda Kanunun 3/2 maddesinin ihlal eder nitelikte 
bulunmad1g1 ancak aym Kanunun 3/1 maddesinde tammlanan "Bakanlar Kurulunun bu 
Kanun hukilmlerine gore yapm1$ bulundugu genel ve dilzenleyici i;;lemlerdeki 
yiiktimlti.lti.klere aykm hareket eden ki$i, ili;bin Turk Lirasmdan yirmibe;;bin Turk Lirasma 
kadar idari para cezas, ile cezalandmhr." hilkmunil uygulanmasmm gerektigi sonucuna 
ula$tlm I$tlf. 

Gana'dan gelen altmlarla ilgili ily temel iddia bulunmaktad1r. Bunlar belgede 
sahtecilik, ka9ak9thk ve bu i$lemlerin tamamlanabilmesi iyin ril§vet verildigi iddias1d1r. 
Belgede sahtecilik suylamasma ili$kin olarak Baklfkoy Curnhuriyet Ba$savcthgmm 
2013/112787 Soru~turma ve 2013/51549 Karar ve 25.11.2013 Tarihli karar1 ile idari yaptmm 
karanna konu olan i$lemlerdeki ozel belgelerde sahtecilik yap1ld1g:1 iddias1yla soru$turma 
ay1lm1$, yap1lan soru$turma sonunda; Olay tarihinde Gana'dan kalk1p Dubai'ye gitmek uzere 
havalanan u9agm istanbul'a ini$ yapt1g1, Yak1t ikmali i9in Ttirkiye'ye ugray1p ikmalden 
sonra terk edecegi beklenen u9akta ne oldugunun ara$tlnld1g1 ve ilk olarak yilkun mineral 
numune oldugu cevab1 ahnd1g1, sonrasmda kon$imentolar soruldugu, yilke uygun 
kon$imentonun ibraz1yla yilkiln 1,5 ton altm oldugunun belirlendigi, Toplanan kamtlar 
gumri.ik ba$mti fetti $i Mehmet Ery1 lmaz ile re sen atanan bi lirki;;i Oner Y tld1z tarafmdan 
hazirlanan raporlarda ortada ozel belgede sahtecilik su9u gori.ilemediginden kovu$turmaya 
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yer olmad1gma karar verilmi§tir. 
Bu karardan da anla§1lacag:1 tizere belgede sahtecilik iddias1 soru§turulmu~ ve 

sonu9landmlm1~t1r. Bu nedenle belgede sahtecilik iddiasmm yeniden soru§tunna konusu 
yap1labilmesi ancak yeni ve yeterli delil elde edilmesi durumunda milmkilndilr. Zira 
CMK 'nun 172/2. frkrasma gore "Kovu§turmaya yer olmad1gma <lair karar verildikten sonra 
yeni deli! meydana 91kmad1k9a, aym fiilden dolay1 kamu davast a91lamaz." Kovu§tunnaya 
yer olmad1gma ili§kin karar verildikten sonra elde edilen herhangi bir yeni veya yeterli delil 
olmad1gmdan belgede sahtecilik iddiasmm tekrar dava konusu edilebilmesi milmkiln degildir. 
Kald1 ki, inceleme konusu ba§savcli1g1m1z tarafmdan silrd-Urulen i§bu soru§turmaya nazaran 
zamamnda hareket eden Baklfkoy Cumhuriyet Ba$savc1hg1 soz konusu olay1 soru$turrnu§ ve 
sonu9land1rrn1§tir. 

Dig.er yandan i$ bu soru$tunnada s1khkla 1,5 ton altmm el koymadan 
kai;mlarak devletin zarara ugrattlmasmdan soz edilmekle birlikte, bu hususta dinleme ve 
kayda alma i~lemini yapan kolluk gorevlilerinin durumu Cumhuriyet savc1sma haber 
vermemi$ ve savcmm sfuece dahil olmasmm temin edilmemi~ olmas1 da ciddi bir 
tutars1zhktlf. Soz konusu silrer;te 2 Ocak 2013 tarihinde alman ve yukanda yer verilen teknik 
arai;la takip karan da son derece dikkat 9ekicidir. Soz konusu kararlar 9er9evesinde hir;bir 
uygulama yapilmamt$ olmas1 bir yana, kararlar ahmrken kolluk birimlerinin elinde bulunan 
ve fezlekede yer verilen 1,5 ton altmm kar;ak olarak yurda sokuldugu iddiasma hi9 
deginilmemi~ olmas1 da ele almmak durumundad!f. Bu durum, ar;1k9a kolluk birimlerinin 
Cumhuriyet Savc1smdan veya hakimden bilgi gizledigi sonucunu vermektedir. 

Kar;ak91hk iddias1 da yine aym i§lemle ilgili olarak Bakirkoy Cumhuriyet 
Ba$savcil1g1 Kabahatler Bilrosunun 2013/902 Kabahat numarah dosyasmda sonw;:landmlm1$, 
fiilin ka9ak91hk olmad1g:1 gerekr;esi ile 2013/2119 say1 ve 18.12.2013 tarihli karar ile 1567 
say1h Turk Parasmm K1ymetini Koroma Hakkmda Kanunu'nun 3/2 ftkrasma aykmhk 
nedeniyle, 57.789.210'ar TL idari para cezas1 uygulanmasma karar verilmi§tir. Nitekim 
soru$turma dosyasmda bulunan ve ur;ak indikten sonra gorevliler tarafmdan sozlil olarak 
beyanda bulunulmu$ olmas1, ka9aky1hk iddias1m temelsiz b1rakmaktadir. Zira ka9ak91hktan 
bahsedilebilmesi ir;in Ka9ak91hkla M-Ocadele Kanunun 3. Maddesinde say1lan fiilerden 
birisine ihtiya9 bulunmaktadlf. Gana'dan altm ihrar; edilmesi olay, bak1mmdan bu fiillerden 
hiybirisi soz konusu degildir. Amlan Kanunun 3. Maddesine gore kayak91hktan soz 
edilebilmesi ir;in; E$yay1, g-Omrtik i$lemlerine tabi tutmaks1zm iilkeye sokmak; E$yay1, sahte 
beige kullanmak suretiyle gilmrtik vergileri k1smen veya tamamen odenmeksizin i.ilkeye 
sokmak; Transit rejimi r;err;evesinde ta$man serbest dola~1mda bulunmayan e$yay1, rejim 
hilkiirnlerine aykm olarak giimruk bolgesinde b1rakmak, $eklindeki davram$lardan birisinin 
gerr;ekle$tirilmesi gerekmektedir. Olayda da bu mahiyette bir davram$ bulunmamaktadir. Bu 
nedenle, soz konusu eylemle ilgili olarak bR§savc1hg:1m1z tarafmdan yap1lacak bir i$lem 
bulunmad1g:1, daha once Baklfkoy Cumhuriyet Ba$savc1hg1 tarafmdan soru$turu\up 
muktezaya baglanmt$ eylemlerle ilgili kamu adma takibat yapilmasma yer olmad1g1 
anla$tlm1~tlr. 

Altmc1 olarak; R1za Sarrarm menfaat temin ettigi iddia edilen kamu 
go rev Ii Jeri ile aralannda gorevin ifas1y la i lgi Ii bir i$i yapmas1 veya yapmamas1 ir;in menfaat 
saglama konusunda bir anla$ma olduguna <lair hi9bir deli! elde edilememi$tir. Burada ril$Vet 
anla$masmm -Ozerinde k1saca durmakta fayda bulunmaktad1r. 

Alman veya saglanan yarann ril$Vet sw;:unu olu~turabilmesi ir;in kamu 
gorevlisi ile birey arasmda rO.$vet anla$mas1 yaptlmas1 zorunlu olup, rti§vet anla$masmdan 
soz edilebilmesi ir;in kamu gorevlisi ile birey arasmda, kamu gorevlisinin, gorevinin 
gereklerine aykm olarak bir i$i yapmasma veya yapmamasma kar§1hk yarar saglanmas1 
hususunda anla$maya vanlmas, gerekir. 
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Ril§vet sw;unun olu§abilmesi i9in, anla§manm i§in yaptlmasmdan once veya 
en gey yap1lmas1 anmda olmas1 gerekir. hin yaptlmasmdan once anla§ma yap1lmad1g:1 halde, 
i§ten sonra kamu gorevlisincc talep edilerek elde edilen menfaat rti§vet suyunu degil, 
ko§ullan varsa irtikap veya gorevde yetkiyi kotilye kullanma sm;:unu olu§turabilecektir. 

Ril§vet sw;unun olu$tugunun kabulil i9in ise, mutlaka ril§vet anla$masmm 
yaptld1gmm ispatlanmas1 gerekir. 

Y arg1 tay i9tihatlarmda vurguland1g1 iizere, " ... Ceza Muhakemesi H ukukunun 
temel prensiplerinden birisi de $ilpheden samgm yararlanacag1 ilkesidir. Her hukuk 
devletinde kabul edilen ve masumluk karinesi ile s1k1 bir ilgisi olan bu ilkeye gore, yap1lan 
ceza muhakemcsi sonunda fiilin samk tarafmdan i§lendigi % 100 bellilige ula$mad1g1 
takdirde beraat karan verilecektir. Boyle bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi, bir su9lunun 
cezas1z kalmasmm, bir masurnun mahkum olmasma tercih edilmesidir; yani masumluk 
karinesidir." 

Yarg1tay uygulamasmda da anla§rnanm varhgmm kesin olarak tespit 
edilemedigi hallerde su9un olu§mayacag, kabul edilmektedir. 

Y arg1tay 5. Ceza Dairesinin I 3. 04.2011 tarih ve 2010/9640-20 I l /2 991 sa y1 h 
karannda; "Samklann savunmalarmm hayatm uygulamalanna uygun dii§memesi ve bir 
ril§vet anla$masmm varhgmm a91k9a tespit edilmemi§ olmas1 kar§ismda, Samsun DSi 7. 
Bolge Mildilrlilgilne bagh ...... Mildilrltigilnde yapilan ihaleleri alan .......... ~irketi yetkilileri 
olan samklar H .... ve S ..... tarafmdan belirtilen kurumda ......... Milhendisi olan ve ihale 
komisyonunda ba§kan olarak gorev yapan samk A ..... m banka hesabma par9a par9a birden 
fazla kez para gonderilmesi §eklinde geryekle§en olaylarda, samk A ..... m gorevi kotilye 
kullanmak, samklar H .... ve S ..... m gorevi kotiiye kullanmaya azmettinnek su9undan 
cezalandmlmalan yerine ..... " 

Yine Yargttay 5. Ceza Dairesinin 25.10.2010 tarih ve 2010/8627-7734 say1h 
karannda; "Samk 6 ... .'m, diger samk Y ... .'un arac1hg1 ile baz1 ki§ilerden para ald1g1 
anla§tlan maddi olayda, menfaat temin ettikleri ki§ilerin kimlikleri tespit edilemedigi gibi, 
ka9ak akaryak1t bulundurup bulundunnad,klan da anla§1lamad1g1 cihetle, taraflar arasmda 
rti§vet anla$rnasma vanld1gma <lair inandmc1 ve yeterli deliller elde edilernediginden samk 
0 ... .'m eyleminin gorevi kotilye kullanma su9unu olu§turdugu ve dig.er samk Y ... 'un 
eyleminin ise kamu gorevlisi tarafmdan i$lenebilen ozg-0 suylardan gorevi kottiye kullanma 
suyuna i§tirak etmesi nedeniyle 5237 Say1h Yasanm 40/2. Maddesi uyannca azmettircn veya 
yard1m eden olarak sorumlu tutulabilecegi gozetilmeden ..... " 

Denilmek suretiyle, rti§vet su9unun olu$abilmesi it;in i~in yap1lmasmdan once 
veya en ge9 yap1lmas1 anmda bir anla§manm yap1ld1gmm a91k9a tespit edilmesinin 
zorunlul ugu vurgulanml$tlr. 

Bu nedenlerle rti$vet anla§masmm varhg:1 kesin bir $ekilde ispat edilmemi§se 
failin eylerni ba§ka bir su9 olu~turabilirse de ril§vet su9u olu~mayacaktlf. (A.Ceylani Tugrul, 
Zimmet, Banka Zirnmeti, Rti§vet ve irtikap Sm;lan) 

Y arg1ta y Ceza Gene! Kurulunun 30.10.2007 tarih ve 2007 I 5-1 7 4-213 say ii 1 

karan, Yarg1tay 5. Ceza Dairesinin 03.05 .20 IO tarih ve 2008/12511-20 I 0/3279 say1h 
kararlan da fU$Vet anla$masmm zorunlulugu ve yaptld1gmm a91kya kamtlanmasmm 
zorunlulugunu vurgular omek kararlardandtr. 

Yap,Ian soru§turmada kendilerine bir tak1m parasal menfaatler ternin edilen 
kamu gorcvlilerinin, gorevlerinin geregi bir i:;,i yapmalan veya yapmamalan kar~ihgmda 
menfaat temin edilmesine ili§kin bir anla§ma yapttklarma <lair kamt elde edilmediginden, 
yapttklan hukuka aykm olmayan i$lerin kar$thgmda ve hatta bir i§in kat§thg:1 olduguna <lair 
kamt da bulunmad1g1 halde iyi ili§kileri devam ettinne kar$1hgmda saglanan menfaati hukuki 
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anlamda nitelendinnek gereklidir. 
Srn;un maddi unsuru baglammda rli~vet, sadece menfaat temin edilrnesinden 

ibaret degildir. Menfaat teminini su9 olarak duzenleyen rii$vet d1$mda usuls-Uz hediye kabulu, 
irtikap gibi pek 90k sui;: bulunmaktadir. Ril$vet su9unu diger sui;:lardan ay,ran temel ozellik, 
rii$vetin bir anla$ma dogrultusunda, iki tarafm da ozg-Ur iradesi ile kurduklan bir ili$ki 
9eryevesinde bir i~in yap1lmas1 veya yap1lmamas1 amac1yla temin edilen menfaat temini 
hallerini kapsamas1d1r. Dolay1s1yla rii$vet su9u, oncelikle bir anla$ma gerektirmekte, bu 
anla$mamn taraflanndan olan kamu gorevlisinin bir i$i yapmak veya yapmamak hususunda 
bir irade ai;:1klamasma ihtiya9 bulunmaktad1r. Herhangi bir somut i$e dayanmayan menfaat 
teminleri, sadece kamu gorevlisi bak1mmdan usulsilz hediye kabulii olarak nitelendirilebilir. 
Son olarak maddi unsur baglammda deginilmesi gereken husus, kamu gorevlisinin yapmak 
konusunda anla$tlg1 i$in, kendi gorev alamna giren bir i$ olmas1 gerekliligidir. Eger menfaat 
temin edilen kamu gorevlisinin gorev alanma giren bir i$ yoksa, bu durumda rii$Vet su9undan 
bahsedilebilmesi milmkiln degildir. Soru$turrna konusu olayda menfaat temin etmek veya 
saglarnak $eklinde ger9ekle$en davram$lann ril$vet olarak nitelendirilebilmesi i9in; 
muhataplarm kamu gorevlisi olmas1, menfaat teminlerinin somut bir i~in yap1lmas1 veya 
yaptlmamas1 amac1 ile yap1lm1$ olmas1, bu i~lerin ilgili kamu gorevlilerinin gorev alanma 
giren i~ler olmas1 gerekmektedir. Aksi takdirde rii$vet sm;unun unsurlar1 olu~mayacaktir. 
Kamu gorevlisinin menfaat teminin, rii$vet olarak nitelendirilebilmesi ii;:in ternel unsur, 
menfaat teminin gorevle ilgili bir i~in yap1lmas1 veya yap1lmamas1 ii;:in, en ge9 i$ 
tamamlanmadan once bir anla~ma 9er9evesinde menfaat teminini gerektirmesidir. 

Soru$turma kapsammda Ekonomi Bakanma altm ihracatma yo! verilmesi, fiili 
destek saglanmas1, Halkbank komisyonlarmm dil~ilrillmesi, basmda 91kan haberlerin 
engellenmesi gibi i~ler nedeniyle menfaat temin edildigi yolunda deliller bulundugu iddia 
edilmekte ise de; altm ihracatt i$lemleri, Gana'dan gelen altmlarla ilgili Gumrtik 
Bakanhgmm aranrnas,, Halkbank komisyonlarmm dii$ilrillmesi, basmda 91kan haberlerin 
engellenrnesi gibi i$lemler, Ekonomi Bakanhgmm gorev ve yetki alarnyla ilgili i$ler degildir. 
Esasmda basmda yer almas, ihtimali olan haberlerin engellenmesi hi9bir karnu gorevlisinin 
gorevi degildir. Dolay1s1yla Ekonomi Bakanhg1 tarafmdan, kendi gorev alanlanyla ilgili 
yapilml$ bir i~ soz konusu olmay1p, gene! bir kollama ve te$vikten soz edilmesi miimkilndilr. 
Gorev ve yetki alarnyla ilgili somut bir i$ olmaks1zm soyut bir kollama veya te$vik, ril$vet 
su9u baglammda gorevin ifas1yla ilgili i$ olmay1p, rii$vet sw;unun olu$abilmesi i9in, gorevin 
ifas1yla ilgili menfaat teminin soz konusu olmast, menfaat kar$1hg1 yap,Ian i$in ne oldugunun 
belirlenmesi, bunlar arasmda neden sonui; ili$kisinin bulunmas1 gerekmektedir. Bir i$ 
kar~1hg1 olmaks1zm hediye veya para vermek rii$vet sui;:u olarak nitelendirilemez. Nitekim 
somut bir i$e dayanmayan gene! hizmetler veya etik anlamda kmanabilecek davrarn$lar, 
Yarg1tay tarafmdan da rii$vet kapsammda miltalaa edilmemektedir. Ornegin bir ag1r ceza 
mahkemesi ba$kamnm, samgm otelinde bedel odemeksizin kalmas1 ~eklindeki davram$, 
Yargttay Ceza Genel Kurulu tarafmdan riiFet sui;:unun olu~mas1 bak1mmdan yeterli 
gortilmemi$tir. Karara gore; "Gorillecegi ilzere, santklar hakkmda Fethiye Ag1r Ceza 
Mahkemesi Ba~kanhg1 gorevine ba$1amasmdan once a91lan ve ytirtiyen kamu davasmm ilk 
iii;: oturumuna kat1lmam1$, ekspertiz raporunun d6nil$ilniln beklendigi a~arnada ve tilm-U bir 
ayhk sure i9inde ger9ekle~tirilen sonraki 09 oturumda mahkeme ba$kanhg1m Ostlenmi$, son 
oturuma kattlan iki Cumhuriyet savc1smm uygun gorti$il dogrultusunda ve heyetin oybirligi 
ile ger9ekle$tirilen bir kararm olu$umunda mahkeme ba$kam olarak gorev ilstlenmi$tir. Bu 
karann verilmesinden onceki a$amada, samk M. Y. K ile diger samk C. K arasmda, beraat 
ettirilmesi kar$1hgmda menfaat teminine yonelik bir anla$manm varhg1 saptanamam1$tlr. 
Beraat karanrnn verilmesinden soma, samk M. Y. K.'nun meslek ilkeleriyle bagda$mayacak 
bi9imde diger samk C. K'nm otellerine zaman zaman gidip kar$1hks1z yararland1g:1 dosyadaki 
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bilgi ve belgelerden anla,51lmakta ise de, disiplin soru$turrnasmm konusunu olu,5turabilecek 
olan bu husus rli$vet anla,5masmm kamh olarak kabul edilemez. Bu itibarla, samklara 
ytiklenen ril§vet verrne ve rli§vet alma suylanndan dolay1 cezaland1rrnaya yeterli, kesin ve 
inandmc1 kamt bulunmad1gmdan, Yarg1tay Cumhuriyet savc1smm temyiz itirazmm reddine 
karar verilmelidir." (CGK, E. 2006/5-142, K. 2007/108, T. 8.5.2007) 

A vrupa Birligi Bakam Egemen Bag:1f m, R1za Sarraf tarafmdan otel i§letmesi 
ivin almmas1 dil,5i.inillen kredinin temini konusundaki yard1m1, gazetede ylkacak haberlerin 
engellenmesi ve yurt d1§ma vikt§ ivin almacak vizelerde kolayhk saglanmas1 konulannda 
ril§vet verildigi iddia edilmi-5 ise de; say1lan i§ ve i§lemlerin hiybirinin Avrupa Birligi 
Bakanmm gorev alam ile ilgili olmad1g1, dolay1s1yla kamu gorevlisinin "Gorevinin ifas1 ile 
ilgili bir i§i yapmas1 veya yapmamas1"ndan soz etmenin milmkiln olmad1g1, bu nedenle TCY. 
252. Maddesinde dilzenlenen rli,5vet suyunun unsurlarmm olu§mayacag1, bu nedenle 
taraftmtzdan haklannda soru,5turma yap1lan §ilphelilerin bu eylemle ilgili olarak ril,5vet verme 
ve rli,5vete arac1hk suyunu i§lediklerinden soz etmcnin m-Umk-Un olmad1g1, bu suvla ilgili 
takibat yap1lmas1 imkanmm bulunmad1g1 anla,51lm1,5hr. 

Keza bankas1 tarafmdan yap1lan i$lemler s1rasmda sunulan belgelerin 
sahteligine goz yumulmasm1 saglad1g1, bankasmm malvarhg, aleyhine sonuv dogurmas1m 
goze alarak R1za Sarraf'a ait ,5irketlerin i,5lemleri iyin dti-5-Uk komisyon uygulad1g1, R1za 
Sarraf m §irketlerinin i$ ve i§lemlerini kolayla,5t1np rakip ,5irketlerin i,5lerini zorla,5t1rd1g1 iddia 
edilen Halkbank Gene! M-Ud-Uril -5-Upheli S-Uleyman Aslan'm, yukanda aynnt1s1 ile aytklanan 
gereki;elerle bu eylemleri geri;ekle,5tirdigine <lair delil bulunmad1g1, bu nedenle temin edildigi 
belirtilen menfaatin "gorevinin ifas1 ile ilgili bir i,5i yapmas1 veya yapmamas1" iyin oldugunun 
kabul edilemeyecegi ve taraflar arasmdaki ri.i,5vet anla,5masmm sonucu oldugunu gosterir deli! 
bulunmad1g1 tespit edilmi§tir. 

Vine ,5tipheli Stileyman Aslan tarafmdan temin edildigi belirtilen menfaatin, 
gorevinin gereklerine uygun davranmasmdan duyulan memnuniyetin ifadesi olarak bilahare 
sagland1gmm da kabul edilemeyecegi sonucuna vanlm1,5t1r. Zira soru,5turma dosyasmdan, 
-5-Uphelinin evinde ele geyirilen paralann, ,5ilphelinin ifa ettigi gorevle baglantlh bir ,5ekilde ve 
gorevin ifasmdan duyulan memnuniyetin ifadesi olarak tevdi edildigine ili§kin bir delile yer 
verilmemi,5tir. Bu kapsamda, ifa edilen gorev ile temin edildigi belirtilen menfaat arasmda 
ili,5kisi kurulamam1,5, bu yolda dogrudan bir deli! elde edilememi,5tir. Belirtilen nedenlerle soz 
konusu eylemin gorevi kotilye kullanma olarak nitelendirilmeyecegi degerlendirilmi~tir. 

$ilphelinin soru,5turma silrecinde konuya ili,5kin ifadesinde soz konusu paralan 
(;orum'un Osmanc1k il9esinde yaptlacak imam Hatip Lisesi in,5aatmda ve Balkanlarda 
yap1lacak bir -Universite iyin kullamlmak tizere yard1m ama9h olarak kabul ettigini ve bu 
hususta aracthk yaptigmt belirttigi gorillmil,5ttir. Bu ifade dogrultusunda diger ilgililerin 
ifadesine ba§vurma zarureti ortaya 91km1,5, Osmanc1k imam Hatip Lisesi in,5aatm1 yilrilten 
demek yetkililerinin ve Balkanlarda yapilacak Bosna Hersek Oniversitesi yetkililerinin, bu 
paralarm yard1m maksath olarak kendileri ii;in kabul edildigi yolunda beyanlarda bulundugu 
gortilmil,5tilr. Nitekim bu kapsamda ilgililerin ba,5vurusu ilzerine paralarm bir 
k1sm1(l.000.000 Euro) istanbul Sulh Ceza Mahkemesinin 04/03/2014 tarih ve2014/36 D. i-5 
say1h karan ile Osk-Up Egitim ve Killttir Vakft Tilrkiye temsilciligine iade edilmi,5tir. 
B-Utiln bu hususlar goz onilnde bulunduruldugunda ,5ilpheli Si.ileyman Aslan'm eyleminin 
Yard1m Toplama Kanununa Muhalefet olarak degerlendirilmesinin gerektigi, bu eylemle 
ilgili olarak evrakm 2860 Say1h Yasanm 29/3. Maddesi geregince i§lem yapilmak ilzere 
Mahalli Millki idare Amirligine (Istanbul Valiligi) g6nderilmesinin gerektigi anla,51lm1,5tlf. 

***Ayrmt1s, ile ar1klanan gerekrelerle : 
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1- Tum §ilphelilerin, sw; i$lemek ir;in orgilt kurmak, orgilte Uye olmak ve 
yonetmek, su9 orgiltUniln amar;lan dogrultusunda faaliyette bulunmak, su<;tan elde edilmi$ 
mal varhgm1 aklamak, sahte belge dilzenlemek, ril$vet vermek, kar;akr;1hk, fuhu$ ir;in kadm 
temin etmek sur;lanndan haklarmda kamu adma KOVU~TURMA Y APILMASINA YER 
OLMADIGINA, 

2- Halkbank eski Genel Mildilril olarak gorev yapan $ilpheli Si.ileyman 
Aslan'm eylemi Yard1m Toplama Kanununa Muhalefet niteliginde degerlendirildiginden, 
evrakm tefrik edilerek (Tefrik edilmi~ olup, soru~turma numaras1 2014/135048) 2860 Say1b 
Yard1m Toplama Kanununun 29/3 maddesi geregince i$lem yap1lmak tizere Mahalli Mtilki 
Idare Amirligine gonderilmesine, 

3- Karar kesinle~tiginde, ~tipheliler hakkmda verilmi$ adli kontrol kararlanmn 
CMK 110. maddesi geregince kaldmlmasma, 

4- Karar kesinle$tiginde, malvarhg1 ilzerine konulmu§ tedbir kararlarmm CMK 
128. maddesi geregince kaldmlmasma, 

5- Adli emanette bulunan e§yalardan teknik takip, ileti§imin tespiti, arama ve 
gozaltma alma kararlarmm uygulanmas1 s,rasmda tespit edilen gorilnttilerin bulundugu digital 
veriler, CD, DVD ve hadrdisklerin dosyada deli! olarak saklanmasma, §ilpheli Si.ileyman 
Aslan'dan elde edilen paralar dt§mdaki e$yalann ve paralarm sahiplerine iadesine, Si.ileyman 
Aslan'dan elde edilen paralann Miilki idare Amirligine(istanbul Valiligi) gonderilmesine, 

6- Karann bir omeginin, haklarmda yasama dokunulmazltg, bulunmas, 
nedeniyle tarafim1zdan soru§turma yap1lamayan, ancak Meclis Soru$turrna Komisyonu 
tarafmdan soru$turma yap1 ld1g1 27/06/2014 tarih ve 2014/ 184 7 81 say,h yaz,lan ile bildiri len 
ki§iler yonilnden gereginin takdiri ir;in TBMM Ba§kanbg1'a gonderilmesine, 

7- Dosyada §ikayet dilekr;eleri bulunan Ali Ozgilven ve Cemal Ag1rman'm 
sur;tan dogrudan zarar gormeleri soz konusu olmad1g1, bu nedenle karara itiraz haklarmm 
bulunmad1g1 anla§1ld1gmdan kararm kendilerine tebligine gerek bulunmad1gma, karann birer 
orneginin §ikayetr;i Orhan ince ile ifadesi ahnan ve sorguya r;ekilen §ilphelilere tebligine, 

Karann tebliginden itibaren 15 gun ir;inde istanbul Sulh Ceza Hakimligine 
b3$vuruyla itiraz1 kabil olmak ilzere, CMK 172. maddesi geregincc karar verildi. 16/10/2014 

EKREM A YD IN ER 
25994 

Cumhuriyet Savc1s1 
E-imza ile imzaland1 
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