
TEKNİK TAKİP VE İZLEME BÜRO AMİRLİĞİNE 
( R A P O R )

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK 250 Madde ile yetkili) EL KAIDE- 
TERÖR ÖRGÜTÜ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan gruba yönelik yürütülen 2011/2221 
sayılı soruşturma kapsamında;

İletişimi dinleme ve kayıt altında bulunan, 05452298151 numaralı telefonu kullanan 
Bekir EROĞLU isimli şahsın 02.04.2012 günü saat: 23:21 sıralarında, 05434225869 
numaralı telefonu kullanan HAMZA (K) Mehmet KARATEKİN isimli şahıs ile yapmış 
olduğu görüşme içeriğinde;

BEKİR “MÜSLÜMANLARIN YAPMAKDA ZORLANDIĞI TAĞUTİ SÎSTEMDE yani 
yapmak da zorlandığı bir kaz tane meslek vardır bunlardan bir tanesi bakkaldır bir tanesi 
hurdacılıktır bir tanesi emlakçiliktir..Bu işleri Müslümanların Türkiye de yapmalın çok zor 
anlıyon musun çok zeki olması lazım îslamı çok iyi bilmesi lazım..İtikat ne kadar hadi itikadi 
manada sıkıntı yok ama fıkıh olamayınca hiç bir şey olmuyor bu sefer hani ŞERİAT RUHDUR 
ÎMAN BEDENDİR BEDEN VAR AMA ŞERİAT YOK ŞÎMDİ TAMAM MI ŞERİAT DA 
OLMAYINCA ABİ CESET GÎBÎ DOLAŞIYORSUN ORTADA O YÜZDEN KADIN GELİYOR 
ALIŞ VERİŞ YAPACAK A KAFİR YANİ GELDİ KAFİR GİTTİ KAFİR GELDİ SAPIK GİTTİ 
SAPIK ANLIYOR MUSUN bin insana hoş geldin demek var.., ” MEHMET “ Biz nasıl 
çalışıyoruz BEN O KADAR MÜŞRİKLER İLE ÇALIŞIYORUM Kİ YERİ GELİYOR ADMLAR 
BANA SÖVÜYOR YA SAKALI BÖYLE GÖRDÜĞÜ ZAMAN NEFRET EDİYOR ANLADIN MI 
YANİ BENİM SAKKARIMDA UZUN BEN GELİNCE AHA ŞEYTEN GELDİ DİYORLAR BEN 
SES ÇIKARMIYORUM BEN MÜSLÜMANIM BANA ŞEYTAN DEDİĞİNİZ İÇİN ŞEYTAN 
OLDUNUZ SAKALI YEMİYORLAR SAKALA SÖVÜYONRLAR DİYORUM Kİ MÜJDE NE 
OLDU DİYORLAR KAFİR OLDUNUZ DİYORUM, ” BEKİR “Eyvallah” MEHMET “ 
Adamlara sert konuşuyorum fazla yüz vermiyorum adamlar şakalaşmaya çalışıyor çünkü ben 
Müslüman olmadan önce böyle şey yapmışım çok iç içe olduğum için şimdide sıkıntı oluyor.. ” 
BEKİR “Sen şuan tek misin evde.., ” MEHMET “He şeyde dersen tek değilim 3-4 tane 
MÜŞRİK İLE KALIYORUM İŞTE AHİ.Abi NUREDDİN YILDIZ kim nasıl o ” BEKİR “ 
Nureddin Yıldız sağlamdır ya.. Yani hem konuşmayı bilir İslamı bilir fikıh bilgisi vardır akayıt 
bilgisi vardır ANİ MÜSLÜMANLARA ÖYLE ADAMLAR LAZIM” MEHMET “Abi kimse 
tanımıyor ki onu” BEKİR “BİZİM KESİM TANIYOR ONU BENİM BURDAKİLER.” 
MEHMET “Bir kaç yeyini dinledim de TEBLİĞ YÖNÜNDEN TÜRKİYE DE Kİ İLİM 
EHLİNDEN EN İYİSİ..” BEKİR “NE kıtaları okuyorsun” MEHMET “Şuanda İBNİ 
TEYMİYENİN KİTAPLARINI OKUYORUM..KURAN I  ÖĞRENDİM ALLAH IN İZNİ İLE 
KURANA GEÇTİM OKUYORUMBİRAZÇIK” BEKİR “O MAŞALLAH YA HELAL OLSUN 
HADİ BAKALIM.. Görüştüğün birileri var mı BİZİMKİLERDEN SALİH ABİ FALAN” 
MEHMET “BEN hiç kimse ile görüşmüyorum..Salih abi boş teneke “ BEKİR “Niye lan” 
MEHMET “Yok abi şunları bırakın onlar bizi HARİCİ İLAN EDİYORLAR ONLAR BİZİ BİR 
TÜRLÜ SEVEMİDİLER YANİ AMA ŞEY ÖYLE DEĞİL SELEF EBU SELEF VARYA BİZ 
ONU OKUL MEVZUSU YÜZÜNDEN TEKFİR ETTİK YANİ BİR ŞEY DEMEDİ 
KARDEŞİMSİNİZ MÜSLÜMANSINIZ DEDİ..NEDİM YILDIZI TEKFİR ETTEM ALPASLAN 
KUYTULUYU TEKFİR ETTİM” BEKİR “Niye” MEHMET “Onları bir kaç şeyi TEKFİR 
ETTİM DİYE HARİCİ DEDİLER..Salih abi Oy kullanma meselesi abi oy kullasınlar bir şey 
demeyelim falan filan ” BEKİR “ Kullansınlar demiyorlar da kullanana ben diyor karışmam 
diyor ben diyor kullanmam , ” MEHMET “Bak kullanan diyor Tevhid ehli Müslümanlar da 
varmış diyor bu normal değil ki abi ” BEKİR “ Bu onu sıkıntıya sokmaz ki abi. ”.
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Şeklinde görüşmenin geçtiği;

İletişimi dinleme ve kayıt altında bulunan, 05452298151 numaralı telefonu kullanan 
Bekir EROGLU isimli şahsın 05.05.2012 günü saat: 10:31 sıralarında, 05066812919 
numaralı telefonu kullanan Sinan ÖN isimli şahıs ile yapmış olduğu görüşme içeriğinde;

BEKİR “Akşam seni alayım mı lan” SİNAN “Niye” BEKİR “Sohbet e gidelim” 
SİNAN “Akşam Tarkan gelecek ya ” BEKİR “Tamam Tarkan da gelsin” SİNAN “Nereye” 
BEKİR “ Ümraniye y e ” SİNAN “Ümraniye mi anasının nikahı olum lan” BEKİR “ Üsküdür 
lan Üsküdar özür dilerim.. ” SİNAN “Biz çok geç kalarız ya dokuz, dokuz buçuğu bulur 
bur dan çıkışımız” BEKİR :”Ne olacak 11 de geliriz..Sizde gelseniz iyi olur” SİNAN ” 
Bakmak lazım ahi” BEKİR “Tamam akşam haberleşiriz.T

Şeklinde görüşmenin geçtiği tespit edilmiştir.

Ayrıca Selefi görüşler doğrultusunda faaliyet gösteren grupların El Kaide Terör 
Örgütünün görüşünü benimseyen grup üyelerinin iletişim araçlarım asgari düzeyde 
kullandıkları, kullananların ise örgütsel nitelikli değerlendirilebilecek konuşmalardan 
kaçındıkları, grup üyelerinin yoğun olarak çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve çatışma 
bölgeleri ile kuvvetli irtibatlarının bulunduğu, çatışma bölgelerine göndermek üzere örgüte 
elaman kazanmaya çalıştıkları, bu şahıslar için sahte pasaport düzenlettirerek illegal 
yollardan yurtdışma çıkışlarını sağladıkları ayrıca şahısların sohbet adı altında yapmış 
oldukları toplantılarda dini vecibelerini yerine getirmeye çalışan masum vatandaşlarımızın 
zihinlerini bulandırarak Silahlı Mücadele fikrini yerleştirdikleri, grup içerisinde faaliyet 
gösteren bazı şahısların geçmiş dönemde ülkemizdeki terör eylemlerini gerçekleştiren şahıslar 
ile irtibatlı oldukları dikkate alındığında söz konusu grubun El-Kaide Terör Örgütü tarafından 
ülkemizde düzenlenmesi planlanabilecek eylemler açısından ciddi tehdit potansiyeli 
oluşturduğu, Selefi Grubu içerisindeki şahısların çatışma bölgesi olarak ilan edilen yerler ile 
irtibatlarının tespiti, ülkemizde her hangi bir eylemde bulunup bulunmadıkları, EL KAÎDE- 
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN görüşünü benimseyen şahıslar ve örgütün faaliyet gösterdiği çatışma 
bölgeleri ile irtibatlarının tespit edilebilmesi amacıyla;; Bahse konu Bekir EROĞLU isimli 
şahıs tarafından kullanılan 05452298151 numaralı telefonun iletişiminin kayıt altına 
alınması işleminin uzatılmasının uygun olacağı hususunu;

Tensiplerinize arz ederim. 05.05.2012
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