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62. Suriye’de çatışmaların başladığı Mayıs 2011 yılından günümüze kadar DEAŞ
yanlısı unsurlarca ülkemizde;
06 Ocak 2015’te İstanbul-Fatih- Sultanahmet’te bulunan Turizm Şube
Müdürlüğü’ne
18 Mayıs 2015’te Adana ve Mersin HDP İl Başkanlıklarına,

-

05 Haziran 2015’te Diyarbakır HDP Mitingine,

it

o

-

o
n

20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa/Suruç’ta Amara Kültür Merkezinde yapılan
etkinliğe,
10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı önünde yapılan etkinliğe,

-

12 Ocak 2016’ta İstanbul/Sultanahmet Meydanında turistlere,

-

19 Mart 2016’da İstanbul/İstiklal Caddesinde Yahudi turistlere,

M

-

rd

ic

01 Mayıs 2016’da Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik canlı bomba,
bombalı araç ve bombalı saldırılar gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen saldırılar
akabinde yapılan çalışmalar sonrasında Diyarbakır, Ankara, İstanbul, Gaziantep,
Antalya, Şanlıurfa ve Konya’da eylem hazırlığında olan şahıslarca gerçekleştirilmesi
muhtemel eylemler engellenmiş ve yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda
intihar yelekleri, bomba yüklü sırt çantaları, silah/mühimmat ve örgütsel dokümanlar
ele geçirilmiştir.

N

o

Bununla birlikte Sn. Başbakanımızın Konya ziyaretine yönelik eylem
arayışlarında bulunan şahıslar yakalanarak tutuklanmıştır. Belirtilen hususlar
kapsamında DEAŞ yanlısı unsurlara ilişkin başkanlığımızca yapılan analiz
çalışmalarında; örgüt içerisinde faaliyet gösteren eylemsel şahısların harekat
tarzlarına ilişkin değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. Bu kapsamda, DEAŞ terör
örgütü içerisinde eylem amaçlı faaliyet gösteren şahısların;
+
Suriye’de aldıkları eğitimden sonra ülkemize Karkamış Sınır Kapısı’nın
bulunduğu istinad duvarında bulunan deliklerden kaçakçılar vasıtası ile girdikleri,
şahısların duvardan geçtikleri esnada kaçakçıların askerleri oyaladıkları, sınırı
geçmek isteyen şahısların kaçakçılara yaklaşık 500 Suriye lirası verdikleri,
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+
Örgüt üyelerinin DABIQ isimli DEAŞ örgütüne müzahir dergiyi internet
üzerinden takip ettikleri, bu derginin aylık olarak yayınlandığı, Suriye’de fiziki olarak
dağıtıldığı ve tamamen DEAŞ örgütünün yayını olduğu, bu derginin Amerika’ya karşı
paylaşımları ile gündeme ilişkin haberleri yayınladığı,

r.
co
m

+
İnternet üzerinde DEAŞ yanlısı birçok internet sitesinin bulunduğu,
EJNAD, AL FORKAN, AL BATTAR ve DEJLE isimli internet sitelerinin bunlardan
birkaçı olduğu,
+
Suriye’de DEAŞ görüşleri doğrultusunda NEBA isimli tek sayfalık
bültenin de çıktığı,
+
DEAŞ örgütü görüşünde yayın yapan EL BEYAN isimli radyo yayınının
bulunduğu, bu radyoda örgüte dair marşların çalındığı, yazılar ve haberlerin
yayınlandığı, DEAŞ örgütünü ve liderlerini övücü yayınların yapıldığı,

it

o

+
Suriye/BAB şehrinde yaklaşık 5000 kadar DEAŞ militanının bulunduğu,
şehir içinde sözde Polis olarak görev yapan HUSBE ismini verdikleri görevlilerinin
olduğu, HUSBE adı verilen yetkililer haricinde tanınmamak amacıyla daha üst
seviyede olan EMNİYYİN adı verilen görevlilerin de bulunduğu, bunların yüzlerini
kapatarak (kar maskeleri ile) dolaştıkları,

o
n

+
Örgütte araçla bombalı eylemleri gerçekleştirenlere İSTİŞHAD eylemi,
intihar yeleği giyerek kendini patlatan canlı bomba eylemcilerine ise İNGİMASİ eylemi
adının verildiği,

ic

M

+
2015 yılı Mayıs ayı gibi DEAŞ örgütünün askerliğini yapan erkekler için
dini eğitim almalarının zorunlu olduğunu belirten bir karar çıkardığı, DEAŞ’ın
bünyesindeki yerlerde bulunan 3 ya da 4 camide bu dini eğitimlerin verildiği, o
bölgede bulunan şahısların bu eğitimlere katıldığı, eğitimin içerisinde, eğitim alan
kişileri kendilerine göre rehabilite edip propaganda ve ajitasyon içerikli dini eğitimin
verildiği, DEAŞ örgütü militanlarının bu eğitimi bir ay süre ile aldığı,

rd

+
DEAŞ terör örgütüne girmek isteyen kişinin ilk önce örgütün bürosu
olarak kullanılan yere gitmesi gerektiği, büroda şahıslara bir form verildiği, bu formun
iki suret olduğu, birisinin büroda kaldığı, bir nüshasının da başvuran şahısta kaldığı,

N

o

+
Örgüte başvuran şahısların toplandığı yerlerde ilk önce dini eğitim
verildiği, bu eğitimin 30 gün sürdüğü akabinde yazılı sınav yapıldığı, sınavı
geçemeyenlerin bu eğitimi 30 gün daha aldığı, bu sınavdan sonra DEAŞ terör
örgütünde komutan seviyesindeki kişilerin eğitim alanların içerisinden vücut yapılarına
göre seçim yaptıkları, seçmeye gelenlerden ilkinin Cindul Hilafe Tugayı olduğu,
bunların Komando olarak nitelendirilen herhangi bir sabit yeri bulunmayan, büyük
çatışmalara giren ve silahlı araçları bulunan tugayın komutanı düzeyindeki şahıslar
olduğu, ikinci olarak seçmeye gelenlerin Ceyiş et Tevhid olduğu, bunların da savaş
bilinçleri daha az seviyede olan, yine de cephede sürekli savaşan grubun komutanı
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olarak gelen örgüt mensubu şahısların olduğu, eğitim alanlardan seçilemeyenleri de
belirli bir gün sonra bir yerde buluşmak üzere serbest bıraktıkları,

r.
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+
Eğitim alanlardan seçilemeyen şahısların tekrar silah eğitimi almak için
toplandıkları, burada silah söküp-takma, silah taşıma vb. eğitimlerinin verildiği, bu
eğitimin de yaklaşık 1 ay olduğu,
+
Silah eğitimi esnasında örgüt mensuplarının doldurmuş olduğu formlar
ile ilgili örgüt üst yönetiminden kişilerin gelerek mülakat yaptıkları, şahısların form
bilgilerinde yazdığı bilgiler doğrultusunda farklı ülkelere gönderildikleri,
+
Silah eğitiminden sonra yine buradaki şahıslardan seçilenleri farklı bir
yere götürüldüğü, burada şahıslara kick-boks eğitimi ve patlayıcı madde hazırlama
eğiminin verildiği,

o
n

it

o

+
Örgütün Truecrypt isimli kriptolama programı eğitimi verdiği, Truecrypt
programını harici flash bellekte muhafaza ettikleri, program açıldıktan sonra resim,
ses, video formatlı herhangi bir dosya belirlendiği, bu dosyanın KB, MB, GB olarak üç
farklı boyut belirleme seçeneğinin bulunduğu, kriptolanan dosyanın açılması için
gereken parolanın belirlendiği, bundan sonra dosya oluşturma aşamasının bitirildiği,
“Bilgisayar” dosyasının içinde C: ve D: diskleri gibi başka bir diskin oluşturulduğu,
dosyaların bu diske kaydedildiği, Truecrypt programı ile kriptolama işleminin
sonlandırıldığı, Truecrypt programının dosyaların içine kaydedildiği diski gizlediği,
kriptolanan dosyayı açmak için önceden belirlenen parolanın gerektiği,
belirli

bir

miktar

para

vererek

M

+
Eğitimin ardından şahıslara
yönlendirdikleri ülkelere gönderdikleri,

+
Örgüt mensuplarını gönderirken sim kartı bulunmayan telefon verildiği
ve bu telefonda telegram programının kurulu bulunduğu,
yaptıkları,

Örgüt mensuplarının ülkemiz sınırına kadar ticari taksi ile yolculuk

ic

+

rd

+
Ülkemize kaçak yollardan giriş yapan örgüt mensuplarının herhangi bir
telefoncudan daha önceden açılmış, kimin adına olduğu belli olmayan hatlar satın
aldıkları,

o

+
Örgüt mensuplarının hattı aldıktan sonra talimat veren kişi ile telegram
vasıtası ile iletişime geçtikleri,

N

+
Örgüt mensuplarının ülkemize geldiklerinde dikkat çekmemek için
aileleri ile birlikte ev kiraladıkları ve bu eve eşyalar aldıkları,
+
Örgüt mensuplarının ülkemizde bulunan herhangi bir telefoncudan
DEAŞ militanlarının kullanması için açık ya da sıfır hat aldıkları, bu hatları alırken
herhangi bir kimlik belgesinin istenilmediği, örgüt mensuplarının bu hatlar adına
Facebook, Twitter, whatsapp, Telegram ve Messenger gibi profiller oluşturdukları,
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telefon numaralarını ülkemizde aktive ederek Suriye’de bulunan örgüt üyelerine
gönderdikleri,
+
Örgüt mensuplarının ülkemizde sabit bir işe girmemeleri gerektiği
yönünde talimat aldıkları,

r.
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+
Suriye’de bulunan örgüt mensubunun ülkemizde bulunan örgüt
mensubuna ev kiralamak için emlakçı numarası gönderdiği,
+
Talimat veren örgüt üyesinin ülkemizde ne yapacağı, hangi illere
gideceği, kimlerle irtibat kuracağı vb. konularda şahıslara talimatlar verdiği, bu
talimatları şifreli olarak telegram vasıtası ile verdikleri, şahısların da gelen talimatlar ile
sürekli yer değiştirdikleri,
+
Örgüt üyelerinin telefonla görüşmedikleri, görüşmelerini telegram ya da
Truecrypt gibi programlar üzerinden wi-fi ağı kullanılarak internet üzerinden sesli ya da
yazılı olarak yaptıkları,

it

o

+
Örgüt mensuplarınca simkartı çıkarılmış telefon cihazlarının örgüte
müzahir şahıslara verildiği, üzerinde telegram kurulmuş simkartı çıkarılmış telefonların
Wifi’nin bulunduğu ortamlarda internete bağlanmak suretiyle iletişim sağlandığı, akıllı
telefonların sim kartı çıkarıldıktan sonra bir pc gibi kullanıldığı,

o
n

+
Ülkemize giren örgüt üyelerinin eylemlerde kullanılmak üzere
hazırlanan malzemeleri daha önceden ülkemizde bulanan ve malzemeleri hazırlayan
kişilerden aldıkları, malzemenin burada tam olarak hazırlanmadığı, kuryenin
malzemeyi aldıktan sonra son işlemlerini kendisinin yaptığı,

M

+
Kuryenin malzemeyi aldığında malzemeyi evin farklı yerlerine (koltuk
döşemesinin içine, tavan arasına vb. yerlere) gizlediği,

ic

+
Kuryenin malzemenin kime verileceğini yine bahsedilen programlar
üzerinden Suriye ülkesinde bulunan örgüt üyesinden son süreçte öğrendiği, daha
önceden bir bilgisinin bulunmadığı,

rd

+
Malzemeyi kurye olan örgüt üyesinden alacak kişinin kaçak yollardan
ülkemize giriş yaptığı, kuryenin bulunduğu şehre gelerek hemen iletişime geçtiği,

o

+
Eylemi yapacak kişi ve kuryenin yine telefonla irtibata geçmeyip,
yukarıda bahsedilen programlar vasıtası ile irtibata geçtikleri,

N

+
Kurye ve eylemi yapacak kişinin birbirini bulduklarında hemen iletişime
geçmediği, birbirini takip ederek sakin bir yerde buluştukları daha sonra malzemeyi
teslim etmek için tekrar buluştukları,
+
Şahısların buluşmalarda polislerin dikkatini çekmeyecek sakin ya da
kamerasız yerleri tercih ettikleri,
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+
Kurye ya da eylemi yapacak kişinin örgüt tarafından belirlenen ile
geldiklerinde öncelikle otelde kaldıkları daha sonra ev kiraladıkları, hazırlıklarını
kiraladıkları bu evde gerçekleştirdikleri, evin perdelerinin sürekli kapalı olduğu,
Örgütün para transferlerini ülkemizin farklı illerinde (Konya, Antalya,
Şanlıurfa, Gaziantep vb.)
bulunan Suriye uyruklu şahısların çalıştırdığı döviz büroları
vasıtası ile yaptıkları,
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+

N
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M

o
n

it

o

+
Şahısların bahse konu programlarda haberleşmelerinde dahi şifreli
cümlelerin kullanıldığı şeklinde bilgiler elde edilmiştir. (C3) (EGM-18.05.2016/M11510OBİPAS-M) (Dağıtım: 00, 04, 05) (TİPAS ile gönderildi/65287)
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