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MİT Personel Yönetmeliği'nin mezkur 6'ncı maddesiyle atıfta bulunulan 2937 sayılı Devlet
İstihbrat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun l9'uncu maddesi; "MİT fiili
kadrosuna dahil personelden teşkilatın özelliği ve himıetin gerekli laldığı şart ve vasıflar göz önüne
alınarak teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edi|enler, MİT Müsteşarınuı teklifi ve
Başbakanın uygun görmesi üzerine genel hükümlere göre başka bir kurum veya kuruluşa naklen
atanırlaı" şeklindedir. FETÖ/PDY mensupları/yandaşlan ile irtibat|arı/iltisaktan Vehbi Kürşad
AKALIN'ın Teşkilatımıza intibak edemediğini ve güvenilirliğini kaybettiğini gösterdiğinden,
şahsm 2937 sayılı Kanun'un l9'uncu maddesi uyarınca başka bir kurum ve kuruluşa naklen
atanması gerektİğİ değerlendirilmekle birlikte, adı gçenin 667 sayılı KHK'nın Değiştirilerek Kabul
Edilmesine Dair 6'149 sayıIı Kanun'un 4'üncü maddesi uyan ca öncelikle kamu görevinden
çıkarılması gerektiği düşünüldüğünden, aynca bahse konu l9'uncu maddeye ilişkin bir öneride
bulunulmamıştır.

6. Diğer taraftan, ülkenin milli güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve
istihbarata karşı koymakla görevlendiritmiş Gizli Servisi taıafindan, FETÖ/PDY ile iıtibatl/iltisaklı
olduğuna dair tespİt ve değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte, bu örgütiin üyesi olaıak öıgüt
içinde etkin bir şekilde faaliyet yürüttüğü geıekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulabilmesi
için yeterli somut delillere ulaşılamadığı ve bu yönde hukuki kanaat oluşmadığı gibi, FETÖ/PDY
hususi mensupları Sadık kod Cemal KARAATA ve Yusuf kod Hüseyin KÖTÜCE ile bağlantısına
ilişkin bilginin kaynağının emniyet birimleri olduğu hususu da gözetilerek, Vehbi Kürşad AKALIN
hakkında ceza hukuku bakımından bu aşamada alrıca bir işlem tesisine yer olmadığı
değerlendirilerek suç duyurusunda bulunulmamıştır.

V. NETicE VE KANAAT

Yukarıda yapılan açıklamalar ve ilgili mevz]]at muvacehesinde, İstihbarata Karşı Koyma
Başkanlığı emrinde İstihbarat Uzman Yardımcısı kadrosunda Meslek Memuru olarak görevliyken
Müsteşarlık Makamının 0l Mayıs 2017 tarihli Olurları uyarınca görevinden uzaklaştırıtan Vehbi
Küşad AKALN'ın, FETÖ/PDY ve mensupları/yandaşları ile irtibatlı/iltisaklı olduğu
değerlendirildiğinden, 667 sayılı KHK'nın Değiştiriterek Kabul Edilmesine Dair 6749 sayılı
Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkasının (g) bendi uyarınca "Kamu Görevinden Çıkarılmasi'
uygun mütalaa edilmektedir.

Takdir ve tensiplerine arz ederim.

Bu soruşturma raporu yirmi iki sayfadan ibaret olup, iki nüsha diizenl
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