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Yine bu örgütsel görüşmede Ali Kıasat FAR'ın kendisinin alim olmadığını, kendisinin bu kişileri
denetleyen konumda olduğunu söyledikten sonra EHLADER ve KEVSER'in örgütsel konumu ile ilgili
olarak;
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"...Biz uygulama konusunda onlar gibi uygulama konularına girmeyiz mesela ben alim değilim ki gelim
mesela Ehladere Kevsere ZEYNEBİYEYE gidim mesela Fellah NECAT Kadirle konuşur sohbet edir
mesela camilerde minbere çıkır öyle bi şeyimiz yok biz sadece bakırız herkes görevini iyi yapıyor mu
yapmıyor mu" dediği,
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Devamında "Bide ben senden rica edecem bunu şimdide istemiyorum ama zamanını da siz ayarlayın
1 ay içinde 1 buçuk ay içinde az çok ne kadar istersen, BU AZ ÖNCE KONUŞTUĞUMUZ KEVSER
EHLADER BU KONULAR VAR YA ULEMA ONLARIN HAKKINDA BİRAZ AÇIK KONUŞALIM," diyerek
örgütün sözde legal alan kurumlan olduğu ve çalışanlarının örgüt tarafından atanıp görevden alındığı
anlaşılan EHLADER ve KEVSER'den bahsettiği,
Şüphelilerin TRT Üzerinde Faaliyetleri
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Legal görünümlü kurumlar arasında olan Kanal 14'ün yöneticisi konumunda bulunan
şüpheli Hürriyet VAROL'un yapılan iletişim takibi neticesinde TRT/Kamu içerisinde çalışan bir kısım
kişilerle irtibatlı olduğu görülmüş, bu şahısların daha önceden Kanal 14'te çalıştıkları, daha sonra ise
TRT, Anadolu Ajansı ve çeşitli kamu kuruluşlarında çalışmaya başladıkları gözlenmiş, şahısların
Hürriyet VAROL vb. diğer şüphelilerle irtibatınınjörgütsjgj^^
un gözlenmesi üzerine bu
şahıslar hakkında (Mehmet Akif ERSOY, Furkan TORLAK vd.) ilgili mahkeme kararlarına istinaden
teknik takip çalışması başlatılmıştır.
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2011/762 Sayılı soruşturma kapsamında şüpheli olarak takip edilen Furkan Torlak ve arkadaşlarının
da bu alan içerisinde bir takım faaliyetleri olduğu Soruşturma görevlilerince değerlendirilmiştir. Şöyle
ki Furkan Torlak, Mehmet Akif Ersoy, Tarık Kaylan, Muhammet Enes Alban, Fatih Er, Yasir Dumlupınar
gibi şüpheliler bir dönem Suriye ülkesinde bulunan Şii havzaları olarak adlandırılan bölgelerde
eğitimler almışlardır. Eğitimleri sonrasında Türkiye'ye gelerek bir takım faaliyetlerde yer almışlardır.
Şahıslar Suriye'de eğitim aldıklarını her ne kadar kendi aralarında konuşmakta ise alenen ortaya
çıkmasını istememekte bu yönde ciddi gayret sarfetmektedirler. Örneğin Furkan Torlak Suriye'de
birlikte kaldığı yabancı bir arkadaşının Türkiye'ye gelmesinden rahatsızlık duymuş, diğer arkadaşına da
bu durumu ileterek kesinlikle bu kişinin eve alınmamasını belirtmiştir. Yine facebook gibi sosyal
medya sitelerinde buradaki fotoğrafların bulunduğunu görmeleri üzerine büyük bir telaş ile
kaldırılmasını istemiştir. Bu şahıslar da daha önceden Kanal 14 ün başında bulunan Hürriyet Varol,
Ehlader'in başında bulunan Haşan Kanaatli ile sıkı irtibatlı olmasına rağmen bu irtibatlarını TRT ve
kamuda çalışmaya başladıktan sonra sıkı bir şekilde gizlemişlerdir.

Yine belirtilen yerde eğitim alan kişiler özellikle TRT'de şartları uymamasına rağmen örneğin eksik
belge, staj yapmamış olması, yeterlilik belgesine sahip olmamasına rağmen bu kişiler vasıtasıyla TRT
ve diğer kurumlarda görev almaları sağlanmıştır. Furkan Torlak ile ilgili Soruşturma dosyada başkaca
tespitlerde bulunmaktadır. Hakkında soruşturma kapsamında iletişim takibi uygulanan SejferTuraıVın
da bu bağ ve irtibatlardan haberdar olduğu bu yönde anılan kişilere yardımcı olduğu yönünde
değerlendirmeler dosyada yer almaktadır. Sefer Turan ile ilgili hakkında kırmızı bülten ile arama kararı
bulunan Aydın Koral isimli şahsın "bizim yanımızda yetişen arkadaşlar şuan ciddi görevlerdeler bize
yardımcı olmaktadırlar" şeklinde beyanları da bulunmaktadır. Yine 762 sayılı soruşturma kapsamında
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