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Soruşturma Evrakı İncelendi:
Şüpheli hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yapılan
soruşturmada,
Örgüte İlişkin Değerlendirme:
FETÖ (Fethullah Gülen Terör Örgütü)/PDY (Paralel Devlet Yapılanması) olarak
adlandırılan silahlı terör örgütünün amacı, yapısı, işleyişi, iş bölümüne ilişkin
bilgileri;
15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlenmiş olan bir
grup tarafından demokratik anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan
kaldırma teşebbüsünde bulunulmuştur. Teşebbüs sırasında Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel
Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı, MİT yerleşkelerinin de aralarında
bulunduğu birçok yere uçak ve helikopterlerin de kullanıldığı bombalı ve silahlı
saldırılar yapılmış, Cumhurbaşkam'na yönelik suikast girişiminde bulunulmuş,
Başbakan'ın aracının bulunduğu konvoya silahla ateş edilmiş, Genelkurmay
Başkanı'nın da aralarında bulunduğu birçok üst düzey askeri yetkili rehin alınmış,
çok sayıdaki kamu kurumu silah zoruyla işgal edilmiş veya buna teşebbüs edilmiştir.
Darbe teşebbüsüne karşı koyan güvenlik görevlileri ile tepki göstermek üzere
sokaklara çıkan sivillere uçaklar, helikopterler, tanklar, diğer zırhlı araçlar ve hafif
silahlarla saldırılmış, bu sırada 248 kişi şehit olmuş, 2000 aşkın kişi ise
yaralanmıştır. Milli Güvenlik Kurulunun 20/07/2016 tarihli ve 498 sayılı tavsiye kararı

ile Anayasa'nın 120.maddesi uyarınca hükümete olağanüstü hal ilan edilmesi
tavsiyesinde bulunulmuştur. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu, 20/07/2016 tarihinde, ülke genelinde 21/07/2016 Perşembe günü saat
01.00'den itibaren 90 (doksan) gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar
vermiştir.
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca 22/07/2016 tarihinde
kararlaştırılan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yetkili makamların yaptıkları sözlü ve
yazılı açıklamalar ile 667 sayılı KHK'nın genel gerekçesinde darbe teşebbüsünün
FETÖ/PDY mensupları tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Darbe teşebbüsü
sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında bu teşebbüse katıldıkları iddia edilen
bazı şüphelilerin ifadelerinde kendilerinin ve anılan teşebbüsün FETÖ/PDY ile
bağlantısının olduğuna dair itirafta bulundukları kamuoyuna yansımıştır.
Bu olaya yönelik olarak Tüm Türkiye Genelin de soruşturmalar başlatıldığı ve
C.Başsavcılığımız tarafından da bu örgüte yönelik soruşturma açıldığı bu nedenle
öncelikli olarak örgüttün genel yapısına yönelik değerlendirme yapma zorunluluğu
doğmuştur. Buna göre;
FETULLAHÇI SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ/PDY)
3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'nun l'inci maddesinden hareketle terör örgütü,
cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit
yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî,
hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmak. Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye
düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin İç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya
genel sağlığı bozmak amacıyla her türlü suç teşkil eden eylemleri işleyecek kişi
veya kişilerin mensup olduğu örgüt olarak tanımlanabilir.
Bir terör örgütünün varlığının kabul edilebilmesi için, örgütlü bağlılık, üyeler arasında
görev bölüşümü, kod isimleri, bir hiyerarşi ve bu örgütün ideolojisini savunan
insanların olması gerekir. FETÖ/PDY mensuplarının hücresel şekilde birbirleriyle
bağlantıları, kendi aralarında bir rapor, talimat alışverişi bulunmaktadır. Alttan
yukarıya doğru rapor, yukarıdan aşağıya doğru talimat verilmekte, örgüt
mensuplarının, kendilerine yeni örgüt mensupları kazanma faaliyetleri bulunmakta,
yeni çocuk ve gençler örgüte alınmakta, eğitilip, yetiştirilerek bu örgütün kadrolarına
ilave edilmektedir. Örgütün eğitim malzemeleri, kitabı, bildirisi, İdeolojisini anlatan
belgeler, evraklar, dokümanları, ordu ve emniyet içerisinde teşkilatlanmış silahlı
gücü bulunmaktadır. FETÖ/PDY de diğer terör örgütleri gibi bir inanca
dayanmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü, üyelerinin uğrunda zorluklarına
katlanabildiği, fedakârlıkta bulunduğu, amacına yönelik bir şeyler yapabildiği, bir
İnanç, bir İdeoloji sistemidir.
Örgüt kadrolarının sızdığı devletin güvenlik kurumlarının silahlı olması ve bu
silahları kullanma yetkisinin bulunması, örgütün silahlı ve askeri eğilimini göstermesi
açısından çok önemlidir.
FETÖ/PDY üyeleri de mutlak itaat ve cennete kavuşacakları saiki ile hareket ederek
devlet içinde suikast benzeri hareketlere başvurmuştur.
Dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden örgütün, dini değerler
değişmezken, zamana ve şartlara göre kendisini değiştirmesi, ülkesi ve devleti ile
barışık olması beklenirken devleti kendisine hasım ve karşı cephe olarak görmesi,
tüm yapısıyla açık ve şeffaf olması gerekirken bir istihbarat örgütü gibi kod isimler,

özel haberleşme kanalları, kaynağı bilinmeyen paralar kullanması, yönetim
kadrosunun faaliyetlerini yurt dışından idare etmesi ve Türkiye'ye gelmekten ısrarla
imtina etmesi, hasımlarmı saf dışı etmek için her türlü baskı, şantaj ve yasa dışı
faaliyeti kullanması, çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen
görüşmelerde bulunması, diğer terör örgütleriyle temas kurması ve onlara istihbarat,
lojistik, eylem tarzı türü destek sağlaması, söz konusu yapının casusluk faaliyetlerini
de kapsayan organize bir silahlı terör örgütü olduğunu ortaya koyan unsurlardır.
FETÖ/PDY'nin Amacı:
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, kuruluş yıllarından itibaren toplumun dini
duygularını istismar ederek "Himmet" adı altında topladığı maddi kaynaklar İle yurt
içi ve yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseselerinde kendi amaç ve ilkeleri
doğrultusunda yetiştirdiği öğrencileri, özetle insan kaynağını, ekonomik ve siyasi
gücünü, örgüt ideolojisi doğrultusunda kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
Anayasal kurumlarında (yasama, yürütme, yargı erklerini) kadrolaşmayı ve aynı
zamanda uluslararası platformlarda da etkin bir güç haline gelmeyi hedeflediği,
Bu kapsamda örgütün; tabanında bulunan İnsanların dini duygularını kullanarak
kaynak ve meşruiyet devşirmeye çalıştığı, öğrenci seçme ekipleri İle köy ve
semtlerden topladığı gençleri, bünyesindeki vakıf, ışık evleri, okul ve dershaneleri
marifetiyle ideolojisi doğrultusunda yetiştirerek insan gücü elde ettiği. Devlet
modeline paralel bir örgütlenme ile gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, askeriye
ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızdığı, yurt, okul, dershane
ve ışık evlerinde, beyin yıkama metotları ile sorgulamayan, düşünmeyen, mutlak
itaati esas alan yapıya bağlı İnsan tipi yetiştirdiği, dinler arası diyalog adı altında,
diğer dinlerin temsilcileri ile görüşerek, kendisini İslam adına muhatap göstermeye
çalıştığı, şirket birlikleri ve konfederasyonlar kurarak kendisine bağlı bir zenginler
kulübü oluştunnaya ve böylelikle ulusal ve uluslararası ticarette söz sahibi olmaya
çalıştığı, ÖSS, YDS, DGS, ALES, YÖS, ÜDS, KPDS, TUS, KPSS, askeri okullara
giriş sınavı, polislik sınavı,katiplik sınavları,infaz koruma memurluğu sınavları,
hâkim adaylığı sınavı başta olmak üzere birçok sınav sorularını hukuka aykırı
yollarla ele geçirerek, kendi mensuplarının eğitim kurumlarına veya kamu
kurumlarına yerleştirilmesini sağladığı, ürettiği sahte belge ve delillerle, örgüt
mensubu olmayan kişiler hakkında adli ve idari soruşturmalar açılmasını sağlayarak
bu kişilerin haksız şekilde Devlet kadrolarından tasfiye edilerek yerlerine kendi örgüt
elemanlarının yerleştirilmesini sağladığı, bu gibi yöntem ve araçlarla örgütün nihai
amacına ulaşmaya çalıştığı anlaşılmıştır.
Örgüte üyelik için kesin bir kriter yoktur. Türk, kürt, laz, çerkez, ermeni, sünni, alevi
hatta yapıya uzak gibi duran gruplardan, ateist ya da yahudi, hristiyan dinlerine
inananlardan da paralel yapılanma içerisinde yer alanlar bulunmaktadır. Bir başka
İfade ile FETÖ/PDY'ye üyelik için dindar olmak veya inançlı olmak şartı aranmadığı
gibi müslüman olmak da gerekli değildir.
Ancak örgüt anlayışında, dini vecibelerin yerine getirilmesi veya Kur'anın
yasakladığı eylemlerden kaçınmaktan ziyade, "para" öncelik arz ettiğinden,
himmetini veren kişinin İşlediği suçun veya günahın bir önemi bulunmamaktadır.
Meşru olmayan yollardan elde edilen kazançtan örgüte istenen pay verilmiş ise
işlenen günahın ya da suçun üzeri örgüt tarafından organize şekilde örtülmektedir.
FETÖ/PDY'nin örgütlenmesi, sözde liderin verdiği kararı sorgulama anlamına
gelecek her düşünce, eylem veya tavır kuvvetle ezilmekte, GÜLEN'in ve ona bağlı
diğer yöneticilerin tüm talimatları, aklın da ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak
uygulanmaktadır. Sözde lider GÜLEN, söyledikleri ve yazdıklarıyla bağlı olmayıp
ilahi bir emir olarak kendini din, ahlak, hukuk kurallarıyla bağlı saymamakta,

örgütünü ve kendini, devlet düzeninin içinde değil önünde ve üstünde görmekte,
örgüt mensuplarına göre söylediklerine aykırı hareket etme, onları değiştirme, her
türlü yasağı kaldırma, yepyeni bir yasak getirme yetkisini haiz ve daha da önemlisi,
dini hükümleri değiştirebilen bir otorite, insanüstü bir varlık olarak kabul
edilmektedir.
Örgüt mensuplarının iş ve özel hayatlarmdaki bütün kararlarını, örgütün tasarrufuna
bırakmış olmalarının altında yatan sebeplerden en önemlisi, bağlı oldukları
imamların ve örgütün sözde lideri Fetullah GÜLEN'in hata yapmayacağına olan
inançlarıdır.
Dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden FETÖ/PDY silahlı terör
örgütünün, dini değerleri zamana ve şartlara göre kendi İdealleri doğrultusunda
yorumlaması, değiştirmesi, yok sayması, ülkesi ve Devletiyle barışık olmak yerine
Devleti kendisine hasım olarak görmesi, açık ve şeffaf olmak yerine bir istihbarat
örgütü gibi "kod" isimler ve özel haberleşme kanalları kullanması, yönetim
kadrosunun faaliyetleri yurt dışından idare etmesi ve hasımlarını saf dışı etmek için
her türlü baskı, şantaj, iftira, kumpas ve yasadışı yöntemleri kullanması, çeşitli
yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması,
örgütün casusluk faaliyetlerini de gerçekleştirebilecek tarzda yapılandığını
göstermektedir.Nihai hedefe ulaşmak için her yol mübahtır anlayışı hakimdir ve
örgütün amacı için insanı,ahlakı,dini,hukuki hiç bir kutsal değerin önemi yoktur.
Örgütün Hiyerarşik Yapısı:
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü; coğrafi, sektörel ya da kurumsal anlamda "imam"
olarak adlandırılan sorumlulardan oluşan bir çalışma düzenine ve hiyerarşik
yapılanmaya sahiptir.
Örgütün sözde lideri GÜLEN, örgüt mensuplarınca "Kâinat imamı", "Mehdi", "Mesih"
olarak kabul edilmekte, Kâinat İmamına bağlı olarak üst kurullar örgütün birimlerini
yönetmekte ve faaliyetlerini düzenlemektedirler. Bu kurullar; İstişare kurulu,
mollalar, tayin heyeti ve özel hizmet birimleridir.
Yurt içi ve yurt dışı yapılanması bulunan örgütün yurtdışı yapılanmasını, kıta
İmamları ve onlara bağlı ülke imamları oluşturmaktadır. Her kıta imamının altında
sorumlu ülke imamları bulunmakta, kıta ve ülke imamlarının koordinesinde o ülkenin
alt yapı çalışması yapılmakta ve örgütün o ülke üzerindeki politikası
belirlenmektedir.
Örgütün yurt içi yapılanması ise, Türkiye İmamı, bölge (eyalet) imamları, il imamları,
küçük il bölge imamları (sadece büyük şehirlerde), ilçe imamları, semt imamları,
mahalle imamları, ev imamları (ahileri), talebe imamları, serrelıberler, belletmenler
şeklinde hiyerarşik bir yapı izlemekte ve örgüt tabanına yayılmaktadır. Türkiye'den
sorumlu imama, beş bölge imamı, ona da bu beş bölgeyi oluşturan şehirlerden
sorumlu imamlar bağlıdır. Her şehir, büyüklüğüne göre alt bölgelere, bölgeler
semtlere bölünmüş olup her semte ayrı bir İmam atanmaktadır. Semt imamlarının
altında ise o semte bağlı ışık evlerinin imamları yer almaktadır.
Bunun yanı sıra kamuda (Bakanlıklar ve taşra teşkilatları, yerel yönetimler,
Üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri, vb.) ve özel sektörde (Hukuk büroları,
bilişim şirketleri, muhasebe firmaları vb.) faaliyet gösteren kurumlar için de örgüt
tarafından imamlar atanmaktadır.
Sözde lider Fetullah GÜLEN'in 1999 yılı içerisinde ABD'ye gitmesinden sonra
Türkiye'deki faaliyetlere ilişkin sorumluluk Türkiye imamına geçmiştir. Ülke
içerisindeki faaliyetler ülke imamına bağlı olarak yürütülmekte ve yapılan faaliyetler
kurye aracılığıyla ya da doğrudan İrtibata geçilerek GÜLEN'e aktarılıp onayı
istenmektedir. Özel hizmet birimi imamları, tayin heyeti, yargı imamı, medya

imamları, Türkiye mütevelli heyeti, kıta imamları, bölge imamları ve akademik kadro
imamı doğrudan Türkiye imamına bağlıdır.
Örgütün bir nevi omurgasını oluşturan ve günümüz itibarı ile elde ettiği konumu
kazandıran özel hizmet birim İmamları, örgütün ve sözde lideri GÜLEN'in en çok
önemsediği ve değer verdiği imamlardır. Bu birim en geniş şekilde yargı, emniyet,
mülkiye, TSK, MİT, milli eğitim ve akademik kadro imamlarından oluşmaktadır.
Örgüt asıl gücünü özel hizmet birimlerinden almakta, ülkede yürütülen operasyonlar
başta olmak üzere hemen hemen tüm faaliyetler bu birimler aracılığı ile icra
edilmektedir. Örgütün büyük önem verdiği bu birimler, mahrem hizmetler birimi
olarak da bilinmekte olup birimlerin yaptığı bütün işler özel bir gizlilik içerisinde
yürütülmektedir.
Bu birimlerde faaliyet gösteren tüm örgüt mensupları kod isim kullanarak, gerçek
kimliklerini saklamaktadır. Özel hizmet birimlerinin deşifre olmaması için geliştirilen
bir diğer tedbir de hücresel yapılanmadır. Her birim kendi içerisinde hücresel bir
yapılanmaya sahiptir. Bir örgüt mensubu en fazla bir üst sorumlusunu ve bir altında
bulunan örgüt mensubunu tanımaktadır. Yine bu birim içerisinde yer alanlar takip
edilmemek için diğer örgüt mensuplarına nazaran daha fazla önlem almakta ve
teknolojinin iletişim konusunda sağladığı imkânlardan kontrollü bir seviyede istifade
etmektedir.
Örgütün tüm yurt içi ve yurt dışı tayin işleri tayin heyeti tarafından yapılmakta,
genellikle her yıl mart ayında yapılan tayinlerle ilgili olarak mayıs ayı içerisinde görev
yerlerine gidilmesi talimatı verilmekte ve aradaki iki aylık süre, tayini çıkan örgüt
mensuplarının alışma dönemi olarak kabul edilmektedir.
Örgütü güçlü kılan faktörlerin başında hiç şüphesiz etkin bir istihbarat ağma sahip
olması gelmektedir. Kamu kumullarında çalışan örgüt mensupları elde ettikleri
bilgileri ve temin ettikleri belgeleri örgüte aktarmakta, tüm bilgi ve belgeler büyük bir
havuzda toplanmakta, bu bilgi ve belgeler amaca uygun hale getirilerek hasım
cephedeki kişi ve kurumlar aleyhinde kullanmaktadır. Devletin resmi makamlarında
bulunan her türlü gizlilik içeren bilgi ve belge, örgütün bölge sorumlularına
ulaştırılmaktadır. İstihbarat şube müdürlüklerinde takip edilen adli konular, cemaat
sorumluları tarafından verilen talimatlar, açığı aranan şahıslara ilişkin dinleme
bilgileri gibi dosyalar bu yöntem kullanılarak örgüt sorumlularına iletilmiştir. Bu
sistem ancak çok önemli görülen durumlarda kullanılmakta, örgütün sözde lideri
veya üst yönetim katından gelen talimatın doğruluğunu veya akla uygunluğunu, dini,
hukuki, ahlâki boyutunu sorgulamadan, emredileni yapan mutlak itaat ve tam
teslimiyet gösterenler özel olarak kullanılmaktadır.
FETÖ/PDY'nin "Altın Nesil" adıyla yetiştirip kamu kurum/kuruluşlarına yerleştirdiği
mensuplarının bazı eylemleri olarak ilk etapta akla gelmektedir. Örgüt, bu
eylemlerle, kendisinden olmayanların önünü kesmiş ya da kendisinden olmaya
mecbur kılmıştır. FETÖ/PDY mensubu olmak, bazı kurum ve kuruluşlar içerisinde
üst düzey görevlere gelebilmek için asli şart haline gelmiş olup, örgüte biat eden ve
verilecek her türlü görevi yerine getirmeyi kabul eden şahıslar, en üst görevlere
çıkartılmışlardır.
Örgütün Haberleşmede Kullandığı Yöntemler:
Öncelikle, tüm meslek gruplan içinde örgüt mensubu kişiler yönünden silsile
şeklinde ayrı bir hiyerarşik yapı bulunduran, bir meslek grubu içinde yer alan örgüt
üyesinin, diğer bir meslek grubunda yer alan örgüt üyesini tanımadığı, bir örgüt
mensubunun en fazla üç veya dört kişiyle irtibat kurduğu hücre tipi yapının
benimsendiği bu örgüt için, örgütün tüm üyeleri arasında arasında haberleşme ağı
ve bağlantısının aranması örgütün yapı ve işleyişine aykırıdır

Örgüt mensupları tarafından haberleşmede kullanılan yöntemler: Ru be ru (yüz
yüze), kurye kullanmak, cep telefonu, özel not, internet ağı, sosyal medya, basın
yayın organları aracılığıyla genel açıklamadır.
1. İletişim şekli ru be ru (yüz yüze) şeklindedir. Buna göre, acil durumlarda
görüşülmesi gereken bir kişi veya konu varsa mutlaka yüz yüze gerçekleştirilmekte,
mecbur kalınmadıkça telefonla görüşme yapılmamaktadır.
2. Örgütün en önemli haberleşme aracı mobil telefonlardır, Bu telefonlarda
kullanılan hatlar genelde bir başkası adına ya da örgüt kontrolündeki kurum veya
kuruluşlar adına kayıtlı olan, abone bilgilerinden gerçek kullanıcısına ulaşılamayan
hatlardır. Örgüt mensuplarının kendi adlarına kayıtlı olmayan mobil telefon hatları
temin edip bunları belirli aralıklarla cihazlarıyla birlikte değiştirmeleri dahi, legal
olduğunu iddia ettikleri faaliyetlerinin illegal olduğunu ve bunları gizlemeye
çalıştıklarını ortaya koymak açısından önemli bir veridir.
3. Örgütün üst düzey "abi" ve "abla"ları ise, abone bilgilerinden, sadece hangi
ülkeye ait olduğunun görülebildiği başka ülkelerde kayıtlı mobil telefon hatları
kullanmakta, yurt dışındaki okullarla irtibat için ise kiralık hatlar vasıtasıyla şifreli IP
telefon kullanılmaktadır.
4. Mobil veri ile iletişime imkân tanıyan Skype, Tango, Bylock,Eagle, Line,
Kakaotalk, Cower me, VVatsapp vb. programlar da düşük maliyetli olması ve
mesajlaşmalann şifrelemek suretiyle korunması sebebiyle sık tercih edilen
haberleşme yöntem ve araçlarıdır.
5. Canlı kurye kullanılması, en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul
edilmekte, özellikle örgütün sözde lideri GÜLEN ile haberleşmede çoğunlukla bu
yöntem kullanılmakta, talimat almak yahut faaliyetler hakkında bilgi vermek
amacıyla ABD'nin Pensilvanya Eyaletine gidilerek sözde liderle yüz yüze
görüşülmekte ve talimatlar bizzat kendisinden alınmaktadır.
Baskı Oluşturma:
a. Örğüte karşı olanlara veya örgütten olmayanlara karşı
Son yıllarda, ülkemizde bir korku imparatorluğu oluşturan FETÖ/PDY terör
örgütünün baskı kurmak maksadıyla uyguladığı yöntemler hedef kişi veya kişilerin
sayısı, hedef kişinin konumu, mesleği, görevi, toplumdaki statüsü, kişisel zaafları ve
örgütün hedef kişiye beslediği husumetin derecesine göre farklılık göstermektedir.
Serbest meslek erbabı bir şahsın, piyasadaki serbest rekabet şartlarına aykırı
olarak ekonomik anlamda zarara uğratılması veya kamuda görev yapan örgüt
mensupları tarafından sık sık denetlemelere tabi tutulması, yine, kamuda görevli bir
kişiye mobbing uygulanması, kişinin terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere
getirtilmemesi, istem dışı tayin edilmesi, hak ettiği halde ödüllendirilmemesi, yurt içi
veya yurt dışı hizmet içi eğitim imkânlarından mahrum bırakılması yahut disiplin
cezalarına maruz bırakılması baskı oluşturma yöntemlerinden bazılarıdır.
Örgütün kullanmış olduğu bazı yasa dışı yöntemler ise hedef şahsı hem madden
hem de manen yok etmeye yönelik eylemlerdir. Kamu çalışanını, çalıştığı kurum ve
kamuoyu nazarında itibarsızlaştırmaya veya suçlu göstermeye yönelik, şahsın özel
hayatına ya da meslek hayatına ilişkin iftira niteliğinde iddialar içeren, kim tarafından
gönderildiği tespit edilemeyecek şekilde isimsiz ve imzasız ihbar mektupları ya da
elektronik posta iletileri göndermek, bu iddialardan yola çıkarak kişiler hakkında adli
ve idari soruşturmalar başlatmak, kişileri aile, sosyal ve iş hayatında
itibarsızlaştırmak, profesyonel olarak asıl yayın yapanın kim olduğunun tespit
edilmesini engelleyecek şekilde yurt dışındaki çeşitli sunucular aracılığıyla hizmete
sokulmuş internet sitelerinden özel hayatın gizliliğini ihlal edecek tarzda görüntü ve
sesler yayınlamak, medya kuruluşları aracılığıyla internetteki bu tür yayınları söz
konusu siteyi kaynak göstererek yayımlayarak daha geniş kitlelere duyurmak,

güvenlik birimleri ya da stratejik kurumlardaki uzantıları vasıtasıyla illegal
yöntemlerle temin edilen ve üzerinde oynanmış çeşitli dijital verileri kamuoyuna
sunmak, hakkında ceza davası açılarak meslekten men edileceği yahut ellerinde
açıklanmasını istemeyeceği tarzda dijital veriler olduğu şeklinde tehditler ve
şantajlarla, kişileri örgüte büyük miktarlarda himmet ödemeye mecbur bırakmak,
istenen işi yapmaya zorlamak yahut kişinin görevinden ayrılmasını sağlamak
şeklinde sıralamak mümkündür.
b. Örgütten olanlara karşı
Örgüt, dağılmayı önlemek ayrılmaların önüne geçmek için, ayrılmaya niyetlendiğini
sezdiği üye ya da mensupları üzerinde de baskı uygulamakta, ayrılma konusundaki
irade, davranış ve tutumuna göre ceza olarak; "Tazir", "Şefkat Tokadı", "Zecr Tokadı"
ve "Tard" olmak üzere niteliği itibariyle hafiften ağıra doğru sıralanan sert tedbirlere
başvurmaktadır.
c. Algı oluşturma İle baskı
Örgütün siyasetle ilişkisi ise faydacı ve hatta fırsatçı temelde olup; öncelikle siyaset
ve kurumlan üzerinde etkili olarak kadrolaşmanın önünü açmayı, elemanlarını etkili
konumlara taşımayı, onların korunup kollanmasını sağlamayı hedeflemektedir.
Siyasi ve sosyal konularda kendi düşünce ekseni etrafında bir kamuoyu oluşturmak,
tüm toplumu kendi anlayışına göre terbiye etmek veya politikacıları etkilemek
amacıyla özel olarak yetiştirilen ve kamuoyunda ön plana çıkarılan FETÖ/PDY terör
örgütü mensubu çok sayıda akademisyen ve gazeteci, ulusal ve uluslararası
politikalara yön verebilmek maksadıyla başta algı operasyonları olmak üzere her
türlü yolu denemektedir. Bunun yanı sıra örgüt, mensuplarını milletvekili olarak
meclise sokarak, ilgi gösterdiği kanun taşanları hakkında hukuk büroları aracılığı ile
çalışmalar yapıp medya organlarının da katılımı ile yasama sürecine müdahil
olmaya çalışmaktadır.
Basın-yayın alanında örgüt, elindeki basın yayın organlarını kullanarak toplumu,
devleti ve bu örgütün egemenliğine karşı çıkan gruplan ve kişileri sindirip yıldırmak
İçin faaliyet yürütmektedir. Örgütün radyoları, televizyon kanalları, gazeteleri,
dergileri ile bu faaliyetini ortaya koymakta, örgütün elindeki televizyon ve radyolarda
yazılı basında örgüt lideri, "Muhterem Fetullah GÜLEN Hocaefendi" olarak
tanıtılmakta, onun tartışılmaz, dokunulmaz ve eleştirilemez insanüstü varlık
pozisyonuna genişçe yer verilmekte, kutsal bir kişilik olduğu abartılarak toplumun
hafızasına aşılanmaktadır. Her hafta başında muhterem Fetullah GÜLEN'in sohbeti
denilerek basın yayın üzerinden örgüt kadrolanna o hafta yapılması gereken
talimatlar aktarılmakta, bu talimatlar sohbet içerisinde bazen örgütün diliyle
gizlenmiş şekilde bazen ise açıktan verilmektedir. Sohbetlerde dinî bir konu içerisine
gizlenmiş şekilde siyasi, ekonomik, örgütün geleceği ile ilgili konular işlenmekte, bu
şekilde, tutuklanan veya örgüt faaliyeti nedeniyle hakkında soruşturma ve dava
açılanlara cesaret verilmekte, örgütün bu kişilerin yanında olduğu ve ileride yine
sahip çıkacağı mesajı verilmekte, aynı yöntemle "örgüt tabanına" yeni talimatlar
ulaştırılmakta ve "kamuoyu algısı yönetilmektedir.
Belli bir duruşu ve yayın ilkesi olmayan örgüt, elindeki mali kaynakları kullanarak
veya aynı amaca hizmet eden medya kuruluşlarıyla ittifak yaparak diğer basın-yayın
kuruluşlarına dilediğini yazdırmakta ve yayınlatmaktadır. Mesela yıllarca bir kanalını
Ergenekon Terör Örgütü adıyla imal ettiği hayali bir örgütün yargılamalarına tahsis
ederek beyin yıkamış ve kamuoyu desteği sağlamış iken, sonradan hükümete karşı
kara propaganda için elindeki bütün basın yayın medya organlarını kullanmıştır,
FETÖ/PDY, devletin gizli bilgilerini, gizli toplantılarını, gizli telefon görüşmelerini,
devlet kademelerindeki kadroları vasıtasıyla her türlü yolu meşru sayarak ele geçirip
montajlayıp "tvvitter, facebook, youtube" gibi sosyal paylaşım sitelerinde

yayınlamış, devleti ve hükümeti itibarsızlaştırmak suretiyle casusluk faaliyetlerini
icra etmiş, Devletin en mahrem bilgileri medyaya servis edilmiştir. Bütün bunlara
rağmen bugün hala, aynı basın yayın organlarında, ülkenin içinde bulunduğu
şartlarda örgütün hiçbir kabahatinin bulunmadığı, üyelerinin hiç suç işlemediği,
devletin soruşturma ve davalarla örgüte ve mensuplarına haksızlık yaptığı algısı
yaratılmaya çalışılmaktadır.
ÖRGÜTÜN GÖRÜNÜR VE TOPLUMDAKİ YÜZÜ(Eğitim Alanı: Dershaneler,
PDY Evleri (Işık Evleri) ve Öğrenci Yurtları):
Örgütün önemli bir ayağını toplumun çeşitli kesimlerinden özellikle de kırsal
bölgelerden şehirlere gelen fakir aile çocukları oluşturmaktadır. Örgütün okul ve
dershanelere yönelmesinin temel amacı örgüte öncülük edebilecek ve zamanla
kadrolarında yer alabilecek zeki kişileri yetiştirmektir. Bu kapsamda, ortaokul ve lise
döneminden başlayarak örgütün eleman kazanmak amacıyla piknik, yemek adı
altında toplantılar düzenlemekte, bu toplantılarda öğrenciler örgüte bağlı etüt
merkezlerine ve dershanelere yönlendirilmekte ve söz konusu yerlerde
öğrencilerden sorumlu örgüt mensupları bulunmaktadır. Örgütle teması sağlanan
öğrenciler, ağabeylerin veya ablaların sorumlu oldukları evlere dağıtılmaktadır.
Öğrenciler belirli bir okula yerleştirilmek isteniyorsa, sınavlara birkaç ay kala gruplar
halinde farklı yurtlara çıkarılmaktadır. Bu gruplar daha sonra daha küçük gruplara
ayrılmaktadır.
Her öğrenciye kod adı verilmektedir. Mülki İdare, emniyet, TSK ve yargı gibi stratejik
kurumlar İçin hazırlanacak öğrenciler, daha özel şartlarda seçilip, özel şartlarda
hazırlanmadadır. Bunlara hücre tipi yapılanma modeli uygulanmakta; askeri
okullara, Polis Akademisi ve Polis Koleji'ne sokulacak öğrenciler, kesinlikle kendi
dershanelerine gerçek isimleri ile kayıt edilmemektedir. Bu öğrencilere sınav
soruları önceden verilerek ezberletilmekte ve bu husus örgüt jargonunda "Fetih
okutmak" olarak adlandırılmaktadır.
Üniversite döneminde, öğrencilerin örgüt mensuplarınca yurtlarına veya ışık evi
olarak adlandırılan örgüt evlerine yerleştirilmekte, bazı örgüt mensupları ise Kredi
Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalarak örgüte öğrenci kazandırmaya
çalışmaktadır. Ev ve yurtlarda kalan öğrencilerden sorumlu olan ve kod isim
kullanarak örgütün gizlilik kuralına riayet eden abi veya ablaların asıl görevi,
öğrencilerin örgütle bağının kuvvetlendirilmesi ve takibidir. Eve gelen farklı gruptaki
öğrencilerin birbirlerini görmemesine özen gösterilmekte, örgüt toplantılarında ve
sohbetlerde genellikle Fctullah GÜLEN'in özel bir kişi olduğu, Hz. Muhammcd ile
farklı boyutlarda diyalogda bulunduğu, ondan nasihat ve kararlar aldığı
vurgulanarak, örgütün sözde liderine kutsiyet sağlanmaktadır.
Eğitim alanı, örgüt için bir "ara yüz" konumundadır. Zira eğitim alanı, örgüt açısından
üç fonksiyon görmektedir. 1 .Her şeyden önce insan kaynağı sağlamakta, 2. olarak
ekonomik kaynak temin etmekte ve 3.olarak belki de her şeyin ötesinde, örgütün
meşru görünmesini sağlamaktadır.Örgütün toplum nezdindeki görünür tarafı olmak
ve örgüte meşruiyet kazandırmak.
Örgütün Mali Yapısı:
Örgütün himmet yolu ile sağladığı gelirler genel olarak mütevelli heyetleri vasıtası
İle toplanmaktadır. Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden; sohbet
toplantılarına düzenli olarak katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği
talimatlara sorgusuz itaat eden ve maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek
mütevelli heyeti üyesi yapılmakladır. Sohbet gruplarında zekât, burs, kurban ve
himmet adı altında paralar toplanırken; mütevelli heyeti üyesi kişiler ayrıca bir ışık
evinin maddi ihtiyaçlarından sorumlu tutulmaktadır. Mütevelliler topladıkları parayı

sohbet hocasının yanında getirdiği muhasebecilere vennektedir. Örgütün mali
kayıtlarını bu muhasebeciler tutmaktadır. İl imamının da bir muhasebecisi
bulunmakta ve bu kişi il genelindeki mali kayıtları tutmaktadır.
İl imamının koordinesinde yılda en az bir kez mütevelli heyeti üyelerinin katılımı ile
kamp düzenlenmektedir. Kamplar esnasında dini duygular istismar edilerek himmet,
zekât, kurban ve öğrenci bursu adı altında toplanan paraların artırılması
sağlanmakta, toplanan paraların karşılığının Cennet ile mükâfatlandırılma olacağı
vurgulanmaktadır. Mütevelli heyeti mensupları, iş adamlarının kurduğu sivil toplum
kuruluşlarına üye yapılmakta, kimin hangi sivil toplum kuruluşuna üye olacağı
sohbet abisi tarafından belirlenmektedir. Örgüt, bu kuruluşların başkan ve üye
seçimlerinde söz sahibi olmayı böylelikle de hükümete baskı yapabilmeyi
amaçlamaktadır.
Örgütün Gelir Kaynakları;
a) Kamu Kaynaklarından Elde Edilen Gelirler;
-Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verilmesi,
-Örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında adli ve İdari İşlemler yaparak piyasanın
örgüt firmalarına teslim edilmesi,
-Kurumların gizli kalması gereken fînansal ve yatırım plânlamaları bilgilerinin ilişkili
firmalara sızdırılması,
-Kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına
bedelsiz devredilmesi,
-Belediyelerce yapılan İmar değişikliklerinin, örgütle ilişkili vakıf, dernek veya
şirketler lehine yapılması,
-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’ııda görevli adamları vasıtasıyla iş
adamlarının yurt dışı iş bağlantılarını sağlama karşılığında örgüt adına
kendilerinden para alınması,
-Kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde PDY
firmalarının kayrılması,
b) Iş Adamlarından Sağlanan Gelirler;
-İş adamlarından, adli ve İdari süreçlerdeki işlemlerini iş adamları lehine
sonuçlandırma karşılığı alınan paralar,
-İş adamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetlerini "ses ve görüntü" kaydına
aldırarak tehdit ve şantaj yoluyla alınan paralar,
-İş adamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alman paralar,
c) STK'lardan Sağlanan Gelirler;
-TUSKON ve bağlı federasyon, demek, şirket ile vakıflardan toplanan aidatlar,
-Yazılı ve görsel medya sektöründen sağlanan gelirler,
-Kimse Yok Mu? Benzeri bağlı STK'lar aracılığı ile yardım adı altında
vatandaşlardan toplanan paralar,
-Ticaret Odası yönetimlerinin ele geçirilerek, kamu hizmet alımlarındaki rayiç bedel
belirlemelerinde örgütle İlişkili vakıf, dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi
yoluyla sağlanan menfaatler,
d) Gönüllülük Esaslı Sağlanan Gelirler;
Kurban Bayramı öncesi İş adamlarından firmalardan ve esnaftan, adlarına kurban
kesileceğini belirterek 'Kurban' adı altında toplanan paralar,
İl ve ilçelerde iş adamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturarak zekât ve burs
adı altında toplanan paralar,
Memur maaş ve ödüllendirmelerinden 'Himmet' adı altında yapılan kesintilerden
toplanan paralar,
Devlet kuramlarına yerleştirilen örgüt mensuplarının ilk maaşlarını yada maaşlarının
bir kısmını örgüte vermeleri ile elde edilen paralar.

e) Eğitim Faaliyetleri Gelirleri;
-154 ülkede bulunan örgütle İlişkili eğitim kuramlarında okuyan öğrencilerden alınan
paralar
-Yurt içinde faaliyet gösteren örgütle ilişkili eğitim kuramlarında okuyan
öğrencilerden alınan paralar,
-Eğitim kuramlarında okutulan öğrencilerden ücret alındığı halde, fakir öğrencilerin
okutulacağından bahisle 'burs' adı altında toplanan paralar oluşturmaktadır
Milli Güvenlik Kurulu'nun FETÖ/PDY Terör Örgütü Hakkındaki Değerlendirmesi:
Milli Güvenlik Kurulu'nun 26/02/2014 ilâ 26/05/2016 tarihleri arasında
gerçekleştirdiği müteaddit toplantılarda FETÖ/PDY'nin, milli güvenliği tehdit eden ve
kamu düzenini bozan. Devlet içerisinde legal görünüm altında illegal faaliyetler
yürüten, illegal ekonomik boyutu bulunan, diğer terör örgütleri ile iş birliği yapan bir
terör örgütü olduğuna dair değerlendirmelerin yapıldığı ve bu terör örgütü İle
Devletin tüm kurum ve birimleri ile birlikte etkin bir mücadele yapılmasına dair
kararların alındığı görülmüştür.
Soruşturmaya Konu Eylemlere İlişkin Yasal Düzenlemeler:
3713 sayılı TMK 1 md. terör tanımının yapıldığı, buna göre:
"Terör ,cebir ve şiddet kullanarak; baskı ,korkutma ,yıldırma, sindirme veya tehdit
yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini, siyasi,
hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye
düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak vya yıkmak veya ele geçirmek, temel
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya
genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup, kişi veya kişiler tarafından
girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemler..."olarak belirtildiği.
TMK 2 md terör suçlusu tanımı yapılıp; "Birinci maddede belirlenen
amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup, da bu amaçlar
doğrultusunda ,diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan
suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur.
Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de
terör suçlusu sayılır." şeklinde ifade edildiği.
TMK ,3,md'sinde terör suçu sayılan
TCK .302,307,311,312,313,314,315,ve 320 ,maddelerinin belirtildiği.,
TMK 5 md'sinde ; 3 md'deki terör suçu sayılan suçlar ile 4 md'deki terör
amacı ile işlenen suçların faillerine ,ilgili kanunlara göre verilecek cezaların yarı
oranında artırılacağının belirtildiği.
Örgütün tanımının ise Türk Ceza Yasasının 220/1 md. düzenlendiği, düzenlemenin
Türkiye'nin de taraf olduğu sınır aşan suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin
2/A hükmüne uygun olarak yapıldığı, buna göre örgüt;
"kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla ,yapısı ve üye sayısı ile sahip olduğu
araç gereç bakımından, amaç suçları işlemeye elverişli en az üç ve daha fazla
kişiden oluşan birlik" olarak tanımlanmıştır.
Örgütü kuran, yöneten, üye olan, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç
işleyen, hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım eden,
örgütün yöntemlerini meşru gösterecek şekilde propagandasını yapan, kişilere
ceza yaptırımları belirlenmiştir.
TCK 314 md. silahlı terör örgütü üyeliği suçunun düzenlenip yaptırıma bağlandığı,

Silahlı terör örgütünün kabulü için TCK 220 ve 314 md. uyarınca "Hiyerarşik yapıya,
disipline, eylemli bir iş birliğine sahip en az üç kişiden oluşan yapısı ve sahip olduğu
üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli bir örgütün
varlığı, bu örgütün TCK 2. kitap 4. kısım 4. ve 5. bölümlerinde yer alan amaç suçları
işlemek üzere kurulmuş olması ve örgütün ve silahlı olmasının gerekli ve yeterli
olduğu,
Belirtilen örgütün 3713 sayılı yasanın 1. md., TCK 220/1 md. ve 314\2
md.kapsamında silahlı terör örgütü, örgüt üyelerinin de terör suçlusu(3713 sy
md.2)eylemin terör suçu(3713 sy,md.3) olarak kabulü gerektiği,3713 sy .md.5 ceza
artırımı düzenlendiği.
Suç işleme amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma suçları somut tehlike suçudur.
Kesintisiz süreklilik gösteren suçlardandır. Örgütün kurulması ve üye olunması ile
suç tamamlanır ve devam eder. TCK 314 md. de belirtilen silahlı örgütün
oluşabilmesi için gerekli koşullar TCK 220 md. koşullara göre belirlenir. TCK 314
md. bakımından silah kurucu unsurdur. 220. md. bakımından ağırlaştırıcı nedendir.
Terörle mücadele kanunun kapsamına giren suçları işlemek için kurulan örgütün
hukuki niteliği ile TMK,1,2,3, maddeler ve TCK, 314 ve 220. md. göre belirlenir.
"Suç örgüte katılma iradesine sahip olan, örgütlenmeye dahil olma saliki ile hareket
eden ve örgüt tarafından kabul gören, örgüt disiplinine ve hiyerarşisine bağlı ve bu
konuda makul bir süre geçiren kişiler örgütün üyesi olarak kabul edileceklerdir."
(Aynı mahiyette Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 25/02/2009, 2008/15466.2009/4055
sayılı kararı)
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma suçu başlı başına cezalandırılan bir
suç olup henüz amaçlanan suçlar işlenmese de suç tamamlanmıştır.
Görev gereklerine aykırı davranıldığı ve mevcut hiyerarşik yapının işlenen suçlar
açısından da uygulamaya devam edildiği durumlarda kamu görevlilerinin de diğer
koşulların da yerine gelmesi halinde örgüt kurma suçunu işleyebileceğinin kabulu
gerekir. Muvazalı bir şekilde mevzuat çerçevesinde kurulmuş yasal görünümdeki
oluşumlarda suç örgütü vasfını taşıyabilir. Yürürlükteki mevzuata göre kurulan bir
oluşum bünyesinde daha sonra sistemli bir şekilde suç işlenebilir. Bu oluşumlar suç
faaliyetlerinin icrasında şemsiye görevi yerine getirebilirler. Kamu kurumlarının
bünyesinde ise anayasa, kanun ve diğer mevzuatla belirlenmiş olan ve bu nedenle
de yasal olan bir hiyerarşik ilişki bulunmaktadır. Bu kişiler arasında mevzuatta
belirlenenin dışında bir hiyerarşik yapılanma meydana gelmiş ise suç işlemek için
bir örgütlenme söz konusu olabilir.
...."Örgütün varlığının kabul edilebilmesi için üye sayısının en az üç kişi olması,
üyeler arasında soyut bir birleşme değil gevşek de olsa bir hiyerarşinin bulunması,
suç işlenmese bile suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, niteliği
itibari ile devamlılık göstermesi gerektiği, örgütün yapısı sahip bulunduğu üye sayısı
ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması da
arandığı, örgüt yapılanmasında işlenmesi amaçlanan suçların konu ve mağdur
itibari ile somutlaştırılması mümkün ancak zorunlu olmadığı..." (Yargıtay 10 C.D.
12/10/2011, 2011/9702, 2011/55850 sayılı kararı)
Şüphelinin belirtilen örgütün amacı kapsamında kamu kurumu niteliğindeki TRT
kurumunun içerisindeki örgütlenmesi içinde yer aldığı, soruşturmanın konusunun
TRT kurumundaki FETÖ/PDY örgüt yapılanması, iddianamenin konusunun
şüphelinin belirtilen örgüt üyesi olarak belirtilen kurumda örgüt adına faaliyette
bulunması olarak sınırlanıp belirlendiği,
TRT KURUMU VE ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİ

2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon kanununda TRT kurumunun kuruluş, görev,
yetki ve sorumluluklarının, esas ve usüllerinin belirlendiği, buna göre :
"radyo ve televizyon yayınlarının devletin tekelinde olup bu tekelin TRT
kurumu tarafından kullanılacağı, kurumun tarafsız bir kamu tüzel kişiliğine sahip
olduğunun, en yüksek karar ve yönetim organının yönetim kurulu olup, yönetim
kurulunun Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılarının arasından iki üye ve Bakanlar
Kurulunca atanacak üyelerle birlikte yedi üyeden oluştuğu, yönetim kurulunun
teknik, personel, idari ve mali hizmetlere dair temel hizmetleri ve ilkeleri tespit
etmek, kurumun bütçe, blanço ve kadrosunu karara bağlamak ve diğer görevleri
yürütmekle görevli ve yetkili olduğu,
Kadro karşılığı personel çalıştırabileceği, borçlar kanunu hükümleri gereğince
sözleşmeli personel çalıştırabileceği, yabancı uyrukluları sözleşmeli olarak istihdam
edebileceği,
Kurum personelin işe alınma, atama ve yer değiştirme, görevlendirme, görevden
alınma ve terfi işlemleri kurum genel müdürü tarafından yapılacağı,
Kurumun malları ve her çeşit mevcutları devlet malı sayılacağının..." yukarıda alınan
kuruluş ve teşkilat kanununda belirtildiği,
Kurum teşkilat kanununda 11/06/2008 tarih ve 5769/9 md. ile geçici 11. md. de
yapılan düzenleme ile:
(11/06/2008-5767/9 md.) geçici madde 11: bu kanunda öngörülen yeni teşkilat
düzenlemeleri nedeniyle kaldırılan, birleştirilen, ismi veya yapısı değiştirilen
birimlerde ünvanlı ünvansız olmak üzere: Daire başkanı, başkan, üye, başkan
yardımcısı, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü, müdür
yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri,
başuzman ve uzman (teknik hizmetler sınıfı hariç) kadrolarında bulunanların
görevleri ile kurum genel müdür uzmanlarının görevleri bu maddenin yayımı
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sona erer ve eşit dereceli araştırmacı ünvanlı
kadrolara atanırlar. Söz konusu personel kurumca ihtiyaç duyulan hizmetlerde
görevlendirilebilir..."hükümlerinin bulunduğu...
Örgütün, yapılanma, örgüt mensuplarının kurum içinde etkin kılınması ,karar ve
eylemleren örgüt yarırına yönelik alınması, kuruma alınacak personellerin örgüt
mensuplarından seçilmesi,bu amaçla örgütün iltisaklı olduğu başka kurumlardan
personel nakli yoluna gidilmesi, atama ve terfi ile etkin görevlendirmelerin örgüt
mensuplarına yönelik ,öncelik alınarak yapılması ,kurum kaynaklarının örgütli ilişkili
kişi ve kurumlara aktarılması ,kurumun örgüt tarafından ele geçirilmeye çalışılması,
eylemlerinin bu yasal düzenleme sonra sı yapılan atamalar sureteyle
gerçekleştirildği, bu hususun eski kadro çalışanı tanık beyanlarından ve
soruşturmada elde edilen belgelerden ,savunma ve anlatımlardan anlaşıldığı,

Kollukça yapılan araştırmada:
Açık kaynak araştırmalarında FETÖ mensuplarının TRT'ye sızdığı ve büyük bir
yapılanma olduğu, kuruma yerleştirilen 400 muhabirden her ay düzenli himmet
toplandığı, 2015 aralık ayında hazırlanan baskısı tamamlanarak dağıtılan TRT
Müzik takvimindeki 15 Temmuz gününün resmi tatil ve hafta sonu tatilleri ile aynı
şekilde kırmızı olarak yer aldığı, 400 muhabirin gönderdiği haber değeri olmayan
metinler karşılığında para aldığı, alınan paraların himmet olarak toplandığı,

Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen verilere göre 15 Temmuz 2016 tarihi
öncesi TRT de çalıştığı tespit edilen 7203 personelin ve yakınlarının (anne, baba,
kardeş, eş, çocuk) FETÖ/PDY iltisaklılarını, bağlantılarını ortaya koyabilecek
bylock, Bank Asya, soruşturma, dernek, iltisaklı şirket ortaklığı ve tepe yönetimle
irtibat verileri üzerinde yapılan analiz çalışması sonucunda 897 farklı çalışan
hakkında toplam 1250 iltisak/bağlantı tespit edildiğinin, 08/09/2016 tarihli kolluk
yazısında belirtildiği, yazıya ekli rapor içeriğinde:
15/01/2014 tarihinde medyada yayınlanan Fetullah Gülen'e ait 15/12/2013 tarihli bir
telefon konuşmasında bankanın likidite durumuna ilişkin bilgi verilmesi üzerine
Fethullah Gülen'in Bank Asya'ya para yatırın yönünde talimat verdiğinin anlaşıldığı,
bankanın 2014 yılı içindeki hesaplardaki para değişimini gösterir veriler üzerinde
yapılan analiz çalışması sonucu 327 çalışanın kendisi veya yakınları adına hesap
hareketlerinin belirlendiği, belirlenen hareketlerin listede tutanak ekinde
gösterildiği,
Kurum içinde bylock adlı programı mobil cihazlara yükleyen ve kullandıkları
değerlendirilen 184 çalışanın kendisi veya yakınlarının listelendiği, tutanak ekinde
gösterildiği,
FETÖ/PDY iltisaklı derneklerle (Tuskon, Kimse Yok mu?) üyelik ilgisi bulunan
şahıslara ilişkin yapılan çalışmada 176 çalışanın kendisi veya yakınlarının
listelendiği, tutanak ekinde belirtildiği,
Gelir İdaresi Başkanlığından alınan şirket bilgilerinin incelenmesinde 10 çalışanın
kendisi veya yakınının listelendiği, tutanak ekinde belirtildiği,
HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemede, örgütün tepe yöneticileri ile irtibata
geçtiği tespit edilen 541 çalışanın kendisi veya yakınlarının listelendiği, tutanak
ekinde belirtildiği 08/09/2016 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yazısı ekindeki tutanak ve listelerden
anlaşılmıştır.
Tanık/Bilgi sahibi anlatımları
1. Anlatım:
TRT kurumuna" 2008 yılından sonra göreve gelen yeni yönetimin kadrolaşma
açısından yaptığı en büyük personel alımı 2009 yılında gerçekleşmiştir,2009 yılında
yapılan sınav neticesinde yüzlerce eleman TRT kurumuna alınmıştır, yapılan
sınavların sonuçlarının yer aldığı liste 21 ocak 2010 günü saat 22.20 sırılarında TRT
nin internet sitesinden açıklandığında ortaya çıkan sıkandal bugün yaşananlara ışık
tutmaktadır, TRT Bilgi İşlem Dairesinin exel dosyasında ki gizli bölümünü silmeden
sınav sonuç listelerini yayınlamasıyla, skandal ortaya çıkmıştı.Zira listelerde yer
alan bazı isimleren yanında, "E şahsen tanımıyor""
E
Y
kefil değil" gibi notların düşülmesi sınavda şaibeli durumların
olduğunun açık göstergesidir. listedeki gariplikler bununlada bitmiyordu, listede 35
sırada yer alan A B
Ü
ve 36. sırada yer alan ve F
O
‘un isimlerinin
yanlarına düşülen notların dışında,13 kişilik bir listenin başında da büyük harflerle
orta yazıyordu, adı geçen iki isim stajer muhabirlik sınavını yedek kazanmış
görünüyordu,13 kişilik listeden, T
İ ,A Y
,A K K
, A Ç ve S Ç
de sınavı yedek kazanmıştı 2016 yılından 2010 yılında yapılan bu skandal
uygulamaya bakınca sehven yapılmış hata gibi gözükse de detaylar
incelendeğinde\ FETO..\PDY yapılanmasının planlı bir kadrolaşma hareketi olduğu
görülecektir.Zira sınavı kazanan adayların yanına düşülen notta belirtilen E
Y
TRT deki feto yapılanmasının militan isimlerinden olup FETO soruşturması
kapsamında kurumla ilişiği kesilmiştir. Personel alım jürilerindeki pek çok isim

yürütülen soruşturma kapsamında kurumla ilişiği kesildiği yada açığa alındığı
düşünüldüğünde durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır.." T T Y ‘ın havale
24.01.2017 tarihli dilekçe anlatımı.
"...TRT Kurumu 2008 yılından itibaren sistemli olarak FETO terör örgütü
elamanlarının kuruumu sızmaları başlamıştır. özellikle personelden sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Ahmet KOYUNCU nun önderliğinde ,2008 yılından sonra alınan
elamanların yüzde 80 i FETO terör örgütü şüphelisidir. Personel sınavlarında hep
aynı isimlerin sınav komisyonunda bulunması ve 2010 KPSS hırsılığında gözaltına
alınan ve sorgulanan şüphelilerden çoğunun TRT mensubu olması bu iddiamı
kanıtlayan örnektir.17\25 aralık tarihinden sonra ihanet yapılanmaları ortaya çıkan
FETÖ örgütü ile ilgili TRT kurumunda hiçbir soruşturma yapılmamışır.Örgütün Milli
Güvenlik Kurumunda devletin kırmızı kitabında terör örgütü olarak tecillenmesine
ve Başbakanlığı 17\2\2016 tarihli genelgesinde tüm kamu kurumlarında etkin
mücadele edilmesi çağrısınarağmen kurumda hiçbir adaım atılmamıştır.Birkaç
örgüt şüphelisinin görev yerinin değiştirilmesiyle sınırlı kalmıştır.
"Darbe gecesinden iki gün sonra 370 kişilik bir FETÖ/PDY terör örgütü şüpheli
listesi ile kamuoyunun gündemine gelmesi bu ihtimalin kanıtıdır. TRT içinde şuan
da yürütülen soruşturma da son derece yüzeysel ve görev savmaya yönelik
soruşturmadır. sınav komisyonlarında A K
,M
E
,H İ ,F F ,O
G
, V
G
ve diğer bazı yetkililerden oluşması mercek altına alınarak
incelenmesi gereken bir husustur. FETÖ terör örgütünün medyadaki etkin
isimlerinden Ahmet Böken'in yönetimce haber dairesi başkanlığına getirilmesi ile
haber dairesinin tüm kadroları FETÖ terör örgütü kadrolarıyla doldurulmuştur. 2009
yılından sonra kuruma alınan personelin kurum tarihinde örneği görülmemiş sayıda
yurt dışı eğitim, burs ve benzeri görevlendirmelerle bütün masrafları TRT'den
karşılanmak üzere yurt dışına gönderilmesi incelenmelidir. kuruma sesci kadrosuyla
başlayan bir elemanın Amerakan Film Akademisine eğitime gönderilmesi, yine
kameraman olarak kuruma giren personelin Fransa ve Kanada'ya gönderilmesi ve
gönderilen personelin ortalama maliyetinin trilyonu bulması, deneyim kazanma
amacıyla yapılmış tasarruf olarak değerlendirilemez. İki yıl yurt dışında kalan
personel yurda dönüşünde kendi kadrosu dışında yönetici yada yapımcı olarak etkin
konumda atandığı görülmektedir. Teftiş kurulunun ihtiyaç yoktur görüşüne rağmen
hepsi örgüt ile ilişkili 30'un üzerinde müfettiş yardımcısı alınmıştır. Şimdiye kadar
hukuk ve siyasal dışındaki okuldan mezun personel müfettiş olarak alınmamışken
açık öğretim mezunu bir kişi TRT'ye müfettiş olarak alınmış, bununla da kalmamış
personelin hepsi yurt dışına eğitime gönderilmiştir. Döndüklerinde yönetim kurulu
kararı ile müfettiş olarak atanmaları yapılmıştır. Kurumda yükselme, ceza alma,
atılma konusunda tek yetkili teftiş soruşturmasıdır. TRT Eğitim Dairesi
Başkanlığından 2008-2013 yılları arasında kaç personelin yurt dışına burs, eğitim
vb. şekilde gönderildiği ve bunun kuruma maliyeti ve 2013 yılından 2016 yılına
kadar aynı amaçla kaç personelin gönderildiği araştırılırsa gerek maliyet gerekse
hayatın olağan akışına uygun düşmeyen olayların izahı mümkün değildir. Maliye
Bakanlığından 50'nin üzerinde personel kuruma transfer edilmiştir.
2008 yılından sonra göreve başlayan personelin sınav komisyonları, komisyon
tutanakları, personel bilgi dosyaları ve banka hesap hareketleri incelenmelidir..."
Bilgi sahibi T
Y 'ın 03/08/2016 tarihli kolluk ifadesi.
2. Anlatım:
"1985 yılında TRT'de işe başladım. Çeşitli kademelerde çalıştım. FETÖ/PDY terör
örgütünün TRT de kadrolaşmaya başlaması 2008 yılı başlarına dayanır. 5767 TRT

kanunun yürürlüğe girmesi ile genel müdür İbrahim Şahin zamanında örgüt
mensuplarının işe alınması başlanmıştır. 2009 yılı ve sonrasında haber dairesi
başkanlığına Samanyolu TV de yönetmenlik ve idarecilik yapan Ali Ahmet Böken ve
çeşitli kurumlarda çalışan E Y , H A
,A
T ,A G D ,E Ş ,C
A
,M Ö ,M
B
Ç
,C
Y ,B G
,E Y ,S
K ,N
V İ ,F
K
,A
B ,R
Ş
,S
S
,A
Ç
,C Ç ,M
M
,M
Ö
,M
Ö
ve ismini hatırlamadğım çok sayıda FETÖ mensubu
TRT kademelerinde işe başladılar. 2008-2013 yılları arasında yapılan atamalar
sonrasında TRT adeta FETÖ'nün çiftliğine döndü.
Cumhurbaşkanlığının yeni yerleşkesi olan Beştepe külliyesinde 2015 yılında ilk
canlı yayını TRT haber dairesi yapmıştır. Bu yayın öncesi Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Mustafa Varank beyin yayın öncesi bir gazeteci ile yaptığı
muhabbetleri kaydedilerek basına servis edilmiştir. Bu olayın TRT dışında bir yerden
yapılma şansı yoktur. Bu sızdırma ya bir personel yada TRT haber stüdyosunda
önceden organize edilmiş olan kadro yada yazılımsal bir kaçak sayesinde olmuş
olabilir. Bu konu ile ilgili tek bir sorumlu bile bulunamamıştır. Tamamen bir FETÖ
operasyonu olan bu olayın çözülememesi manidardır.... 15 Temmuz gecesinde
hemen hemen tüm devlet kurumlarında darbecilere karşı büyük bir direniş olmasına
rağmen TRT de hiçbir direniş gösterilmediği gibi bu darbeye taraf tutan, yardım
eden, rehberlik eden şahıslar olduğu ortaya çıkmıştır.
Darbe gecesi TRT haber dairesinde görevli yönetmen M
Ö
'dir. Kendisi Ali
Ahmet Böken'in sağ koludur. FETÖ mensubudur. Bir başka arkadaşı ile nöbet
değişimi yaptığını öğrendim. Bu nöbet değişikliği konusu manidardır..." Bilgi sahibi
A E E
'un 03/08/2016 tarihli kolluk ifadesi.
3. Anlatım:
"1994 yılında TRT Genel Müdürlüğünde memur olarak işe başladım. halen
araştırmacı olarak görev yapmaktayım. Terör örgütü genel müdürlüğünde 2008
yılından beri faaliyettedir. Örgütün lideri 2008 yılında İçişleri Bakanlığında müfettiş
iken genel müdür İbrahim Şahin tarafından TRT'ye idari müdür yardımcısı olarak
atanan A
K
'dur. Genel Müdür tüm yetkiyi A
K
'ya vererek FETÖ'nün
TRT yapılanmasına neden olmuştur. A
K
tarafından TRT'ye atanan kişiler
önemli ve etkin pozisyonlara getirilmiştir..." Bilgi sahibi C
K
'un 03/08/2016
tarihli kolluk ifadesi.
4. Anlatım:
"TRT Genel Müdürlüğü'ne belediyelerden STV, Telekom Genel Müdürlüğünden ve
diğer kuruluşlardan usulsüz olduğu herkesçe bilinen KPSS sınav sonuçları ile yoğun
atamalar yapılmıştır. TRT Genel Müdürlüğünde her konuda uzman yetişmiş
personel mevcutken 'TRT hizmetlerinin tanımı ve bu hizmetlere atanacak personel
yönetmeliğinde' 2010 yılında yapılan değişikliklerle bu atamaların büyük kısmı
başkan, başkan yardımcısı ve müdür düzeyinde gerçekleşmiştir. Müdürlüğümün
bağlı bulunluğu Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığına başkan olarak kurum içinden
S O başkan yardımcıları M İ ve kurum dışından H M atandı. Bu kişiler
kurumda bana mobing uyguladı. Haber dairesinin başkanı A
Ç
, koordinatör
Ahmet Böken, teknik müdür A
G
D
ve ekibi yeni haber stüdyosunun
yapımında Amerika'dan çizdirdikleri dekör projesinin 2,5 milyon Amerikan doları
olduğunu öğrendiğimde, bu projenin ancak 25.000 dolar edeceğini söylediğimde
bana karşı cephe aldılar ve mobing uyguladılar. Bilgi Teknolojileri Dairesine
sözleşmeli alınan personel tamamen FETÖ üyesi olup çoğu açıklanan özellikleri
taşımadığı halde kuruma alınmıştır. Daire başkanının akrabası da bu şekilde

çalıştırılmıştır. Personel M
B
Ç
17-25 Aralık 2013 olayının hemen
sonrasında beyaz Türkleri yendik demiş ve sayın Cumhurbaşkanımız için sinkaflı
küfürlerde bulunmuştur. (bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları
Bürosu'na TCK 299 md. gereğince ifade örneği gönderilmiştir.) S
O
ve M İ
perşembe sohbetleri adı altında toplantılara katıldıklarını, benimde gelmemi
söylemişlerdir. Satın alma dairesindeki tüm ihaleler incelenmeye alınmalı, proje
mühendisleri ve yüklenici firmaların görüşüne mutlak suretle başvurulmalıdır.
Kurumda FETÖ/PDY örgüt hareketini yürüten eski genel müdür yardımcısı Ahmet
K
'dur. A
K
'ya büyük patron diye hitap ederlerdi. Eski genel müdür
İbrahim Şahin de bu şahısların hiçbir eylemine engel olmamıştır..." bilgi sahibi S P
'in 03/08/2016 tarihli kolluk ifadesi.
5. Anlatım:
"Benim kamuoyunda FETÖ/PDY olarak bilinen yapı ile ilk tanışmam üniversite
yıllarımda sınıf arkadaşım olan Ahmet Böken vasıtası ile oldu. Kendisi daha sonra
TRT de haber müdürü olarak çalıştı. Ahmet Böken'in bana o dönemde bu yapıya ait
ışık evlerinde yetiştiğini üniversitede okuduğu dönemde de yatılı yurtlarında
kaldığını, ayrıca yine yapıya ait evlere ders vermek amacı ile gittiğini ve ev abiliği
yaptığını söyledi..." Bilgi sahibi H
İ
G
E
'in 04/01/2016 tarihli kolluk
ifadesi.
6. Anlatım:
"2004 yılı Mayıs ayından 2009 Aralık ayına kadar o dönem cemaat tabir edilen örgüt
olduğunu anladığım grubun evlerinde kaldım. İTÜ Elektronik bölümünde
okuyordum. 2008 yılında esnaflarla birlikte Armutlu bölgesine kaplıcalara gittik.
Orada Zaman gazetesinden gelen birisi slayt gösterisi yaparak muhabir resimleri
gösterdi. hangisinin cemaat mensubu olmasını bilmemizi istedi. Görünüm itibari ile
cemaat ile ilgisi olmayacağı düşünülen birisini söyledi. Sonrasında medya alanına
bu şekilde gizlenerek sızıldığını ve sızma yöntemini anlattı.
2009 yılında örgütten ayrıldım. iş aramaya başladım. TRT Ankara bürosunda staja
başladım. Eskiden tanıdığım A
E
ile karşılaştım. TRT ye girdiğimi söyledim.
Orada bizim Ahmet var arayayım dedi ve Ahmet Böken'i aradı ve ona arkadaşımız
sahip çık yanına gönderiyorum dedi. Ahmet Böken'in yanına gittim. Beni kabul etti.
Cemaatten olup olmadığını teyit etmeye çalıştı. Örgütten uzaklaşmaya çalıştığımı
söylemedim. Beni örgüt içinde düşünerek sahiplendi. TRT habere aldırdı.
Malezya'ya gönderdi. TRT de teknik elemandım. Onun için muhabirler daha
kıymetliydi. Ahmet Böken cemaat mensubu olan kişileri parlatırdı. S
K
'ı bu
şekilde parlattığını gördüm. TRT haber de tamamen cemaat yayını ve haberler
yapıyordu. TRT Haber Ankara da çalışan A
Y
K
da örgüt mensubu olup
aynen S
K
gibi Ahmet Böken tarafından korunurdu." tanık B
G
‘in
15/11/2016 tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar
Soruşturma Bürosu 2016/85057 sayılı soruşturmada verdiği ifadesi.
7. Anlatım:
"1994 yılında TRT haber dairesine muhabir olarak göreve başladım. 22 yıl 7 ay TRT
de muhaber, yapımcı, sunucu, haber müdürlüğü ve yurt dışı temsilciliği görevlerinde
bulunduktan sonra FETÖ/PDY mensupları tarafından yapılan yıldırma faaliyetleri
sonucunda istifa etmek zorunda kaldım... 2007-2008 yıllarından sonra çeşitli yeni
uygulamalar geliştirildi. Kurum yapısal anlamda değişiklikler geçirdi. Yasal
düzenlemeler oluşturuldu. Uzman ve tecrübeli fakat cemaate dahil olmayan
personel TRT'den uzaklaştırıldı. Samanyolu TV, Bugün TV, Irmak TV, Zaman

gazetesi gibi kuruluşlardan elemanlar getirtilerek TRT de göreve başlatıldı... Yine
Samanyolu TV'den getirtilerek TRT de görevlendirilen ve haber dairesi başkanı
yapılan Ahmet Böken de FETÖ/PDY elebaşısı ile yukarıda bahsettiğim Ahmet
Koyuncu ile birlikte koordinasyonu ve Pensilvanya ile iletişimi sağlayarak oradan
gelen emirleri harfiyen yerine getiriyorlardı...Ergenekon, Balyoz, Askeri casusluk
davaları başta olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütünün organize ettiği birçok
davanın seyrini belirleyen haberler üretildi...İhaleler ve kurum dışı yaptırılan
programlar yolu ile örgüt finansal anlamda desteklendi...O ne yapım prodüksiyon
şirketi ve Kuzey Yapım prodüksiyon şirketleri kurdurularak yüksek miktarda ücretler
ödenerek programlar yaptırıldı..." A
K
'in müşteki sıfatıyla 27/10/2016
tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu
2016/104492 sayılı soruşturmada anlatımı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü görevlilerince tutulan
08/12/2016 tarihli tutanak içeriğinde haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği
suçundan soruşturma (2016/104643 sayılı sor.) yürütülen ve kriptolu bylock
programını kullandığı belirtilen 97 şüpheliden 17'si hakkında (S M , F Ö
,
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S
,M
K A ,H
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T
,S Y
,B E
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M
,F G
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H
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) hakkında 2010 yılında yapılan KPSS sınavında yapılan
usülsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olduklarının
belirtildiği, bu şüphelilerden S M 'in 2010/100074 sayılı soruşturma kapsamında
26/03/2016 tarihinde tutuklandığı, F B 'nin 17/06/2015 tarihinde tutuklandığının
belirtildiği,
Şüphelinin kurumdan temin edilen özlük dosyasının incelemesinde,
Şüphelinin 1994 tarihinde zaman gazetesi muhabiri sıfatıyla sarı basın kartı
beyannamesi verdiği, ilk basın kartını 1997 tarihinde adı geçen gazete muhabiri
sıfatıyla aldığı, zaman gatezesi muhabiri, Sem haber ajansı muhabiri, spor yazı
işleri müdürü olarak görev yaptığı, 05/03/2009 tarihinde TRT Genel Müdürlüğüne
el yazılı dilekçe ile iş başvurusu yaptığı, başvurunun genel müdür yardımcısı A
K
tarafından insan kaynakları daire başkanlığına 09/03/2009 tarihinde havale edildiği,
sözleşmeli program haber personeli olarak haber ve spor yayınları daire
başkanlığında mütercim spiker olarak görevlendirildiği,
SGK kayıtlarında TRT kurumu öncesi hizmet günlerinin belirlendiği, buna göre
Dünya iletişim, Feza gazetecilik, Sem haber ajansı, Samanyolu yayıncı isimli
kurumlarda hizmet kaydına rastlandığı,
25 Mart 2009 tarihinde haber ve spor yayınları daire başkan yardımcılığına genel
müdür yardımcısı A
K
'nun uygun görüş ve arzı ve genel müdür İ
Ş
oluru ile atandığı, 01/02/2010 tarihinde kanal yayın yönetmeni olarak
görevlendirildiği,
Kurumca 08/07/2011 tarihli genel müdür İ
Ş
imzalı yayın yönetmeni olarak
takdirname ile ödüllendirildiği,
08/12/2011 tarihli başvurusunda kuruma mütercim spiker kadrosuna atanmak
istediği, talebin 09/12/2011 tarihinde kabul edildiği,
27/12/2013 tarihli kurum iç yazısında "TRT haber kanal koordinatörlüğü mütercim
spikerlerinden olup 14/12/2011 tarihinden haber ve spor yayınları daire başkan
yardımcılığı görevini tedviren yürütmekte olan Ali Ahmet Böken'in tedvir görevinin
sona erdirilerek asli kadro görevine iade edildiğinin" genel müdür yardımcısı A
K
'nun uygun görüş ve arzı, genel müdür İ
Ş
'in olur yazısından anlaşıldığı,
03/06/2014 tarihli yazıdan da strateji geliştirme daire başkanlığı emrinde
görevlendirildiği,

19/07/2016 tarihli genel müdür oluru ile FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı olduğundan
bahisle görevden uzaklaştırıldığının anlaşıldığı,
Soruşturma işlemleri, şüpheli Ali Ahmet Böken'in eylemleri ve elde edilen deliller;
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan, arama, el koyma, göz altı kararları
uyarınca 11/08/2016 tarihinde kollukça şüphelinin iş yeri TRT yerleşkesinde yapılan
aramada, şahsın kendisine ait herhangi bir oda, bilgisayar ve kişisel eşyasının
olmadığı bildirildiğinden arama yapılamadığının kolluk tutanağında belirtildiği,
şahsın aynı gün konutunda huzurunda yapılan aramada, bir adet laptopun, üst
aramasında da Samsung marka cep telefonu ve Bank Asya kredi kartının bulunup
muhafaza altına alındığı,
Şüpheli hakkında gözaltı işleminin 11/08/2016 tarihinde uygulandığı,
Kollukça müdafii huzurunda alınan savunmasında, etkin pişmanlıktan faydalanmak
istemediğini, İstanbul doğumlu olup Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden 1994
yılında mezun olup aynı yıl HBB televizyonunda stajer muhabir olarak göreve
başlayıp, daha sonra Sem Haber Ajansı, Samanyolu TV, 2009 yılında da TRT de
sözleşmeli personel olarak 2011 yılında da kadrolu olarak çalışmaya devam ettiğini,
kızı E
B
'in Atlantik Eğitim Kurumunda eğitim gördüğünü, üniversite yıllarında
ev tutarak arkadaşları ile kaldığını, adına kayıtlı bir araç olup bankada parası
bulunmadığını, adına kayıtlı gsm hattını iki buçuk yıl önce aldığını, İş Bankası,
Vakıfbank ve Bank Asya da hesabının bulunduğunu, nakit parası olmadığını, Bank
Asya kredi kartını Samanyolu Tv de çalışmakta iken açtığını, maaşını bu kart
üzerinden aldığını, hiçbir vakıf, dernek ve sendikaya üye olmadığını, bağışta da
bulunmadığını,
Zaman, Sızıntı aksiyon dergilerinden 1996 yılından 2008 yılına kadar Zaman
gazetesi abonesi olup bu tarihte abonelikten çıktığını,
Bank Asya daki hesabı Samanyolu TV'den ayrıldıktan sonra kullanmadığını,
Bylock programını bilgisayar ve cep telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını,
Örgüt ile ilgisi ve bağlantısı olmadığını, bilgi sahibi de olmadığını,
Örgüte himmet yada bağış yapmadığını, örgüt adına para toplamadığını, toplantı ve
faaliyetlerine katılmadığını, 15 Temmuz günü evde olduğunu, TRT kurumuna Bülent
Arınç'ın referansı sayesinde girdiğini, 4 yıl haber dairesinde 3 yıl strateji dairesinde
mütercim spiker olarak çalıştığını, 21/07/2016 tarihinde görevden uzaklaştırıldığını,
2008 yılından sonra Samanyolu TV yöneticileri ile irtibatının olmadığını,
Bilgi Sahibi ifadelerinde geçen:
FETÖ/PDY Terör Örgütünün TRT’de kadrolaşmaya başlaması 2008 yılı başlarına
dayanmaktadır. 2008 yılında 5767 sayılı TRT Kanununun yürürlüğe girmesi ile
birlikte o zamanki TRT Genel Müdürü İ
Ş
zamanında FETÖ/PDY Terör
Örgütü mensuplarının işe alınması başlamıştır. 2009 yılı ve sonrasında TRT Haber
Dairesi Başkanlığına, daha önce Samanyolu TV de yönetmenlik ve idarecilik yapan
Ali Ahmet BÖKEN isimli FETÖ mensubu şahıs getirildi.. 2008-2013 yılları arasında
yapılan atamalar sonrasında TRT adeta FETÖ’ nün çiftliğine döndü.
TRT Haber Dairesinde darbe gecesi görevli olan yönetmen M
Ö ’dir. Kendisi
Ali Ahmet BÖKEN’ in sağ kolu bir personeldir. Kendisi FETÖ mensubudur. Bu olay
tesadüf mü acaba diye araştırdığımda kendisinin bir başka arkadaşı ile nöbet
değişikliği yaptığını, daha önceleri TRT de yönetmenlere görev yazan arkadaşım C
C
’dan öğrendim. Bu nöbet değişikliği konusu da manidardır.
O dönem müdürlüğümün bağlı bulunduğu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına
başkan olarak kurum içinden S
O
, Başkan Yardımcıları olarak M
İ ve
kurum dışından H M
atandı, bu şahısların tutum tavır ve davranışları FETÖ

örgütüne altyapı yani başkanlığı ele geçirmek, kendilerinden olmayan bizleri
bezdirmek amacıyla psikolojik istismarda bulunmak yani Mobbing de yapmak ve
yasa ve yönetmeliklere aykırı iş ve işlemler yapmak için zorlamak doğrultusunda idi.
Kurumdaki videowall projelerinden sorumlu olarak çalıştığından haber ve spor
yayınları dairesi başkanlığı personeli ile sık sık muhatap olmaktaydım. Haber
dairesinde Başkan A Ç
, Koordinatör A
B
, Teknik Müdür A
G
D
ve ekibi yeni haber stüdyosunun yapımında Amerikada çizdirdikleri Dekor Projesinin
Telif hakkı kimde olduğuna dair sorularımızı cevaplamayarak bana baskı
uygulamaya başladılar. Çünkü Telif sahibi belli olmayan projenin uygulanması ilgili
kanuna göre suç teşkil etmektedir. Ayrıca projenin 2.500.000.000 $ (İki buçuk
Milyon Amerikan Doları) çizdirildiği A G
D
tarafından söylenince bu projenin
en fazla 25.000 $ (Yirmi Beş Bin Amerikan Doları) edebileceğini kendisine
söylediğimde bana karşı cephe aldılar. Başkan S O
, yardımcısı M
İ ve
Genel Sekreter N
Ü
(aynı zamanda Prodüksiyon kaynakları koordinatörlüğü
yapar), Haber Dairesi Başkanı A
Ç
, Koordinatör Ahmet BÖKEN aracılığıyla
bana mobbing yapmaya başladılar. Sık sık anlamsız gerekçelerle Genel Müdüre
şikayet ettiler.
TRT World kanalının stüdyosunun yapımında tahminen 2014 yılında
görevlendirildim. Bu amaçla İstanbul Kuruçeşme TRT binasında yapılan toplantıya
katıldım. Bu konuyla ilgili ihale yapılmış olmamasına rağmen toplantıya RAST
Tasarım firmasının sahibi E T
toplantıya başkanlık yaptı. Toplantıda Videowall
ile ilgili fikirlerimi söylediğimde E T tarafından büyük tepki gördüm. Bu durumda
toplantıdan ayrılmak istedim. E
T
bana bağırarak ismimi sordu, tartışma
büyüdü ve bu şahıs toplantıyı terk ederek durumu Genel Müdür Teknik yardımcısı İ
E
’e bildireceğini söyledi. Toplantıda bulunan başkan yardımcısı Mümtaz İL bu
firma sahibini toplantıya getiremedi ve bu firma sahibi beni bu projeden kovdurdu.
Sonradan firma sahibi E T
’ın Genel Müdür Yardımcısı İ
E
’in ücretli
danışmanlık yaptığını M
İ
ve diğer personelden öğrendim. Bu firmayı TRT’ye
getirenin FETÖ/PDY örgüt üyesi personel Ahmet BÖKEN, A G
D
’in
kendileri getirdiklerini söylediler.
Bu ve benzeri çok olaylar yaşadım. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğunu açıkca
“ Biz Fetullah Hoca Efendinin cemaatindeniz” diye açıkca ifade eden Ahmet
BÖKEN, A
G
D
,S
O ,M
İ ,M
Ö ,H A
,EŞ
,
N
Ü
,İ
Ö
,A
G
,M
B
Ç
ve arkadaşları sürekli bana
mobbing uyguladılar.
E
Y
TRT de yayın şefi iken A
K
ve Ahmet BÖKEN tarafından TRT
haber Dairesine müdür yapılmıştır. Bu şahıs Fetullahçı Terör örgütünün vakfı olan
MEVA üyedir. MEVA vakfı sayesinde kurum içerisinde yükselmeler A
K
tarafından sağlanmıştır.
H
A
TRT de yayın yapım elemanı iken Ahmet KOYUNCU tarafından Radyo
Dairesi Başkanı yapılmıştır. Daha sonra Başkanlıktan alınıp yurt dışı temsilcisi
yapılmıştır. E
Y
ile Fetullahçı Terör örgütüne ait Meva vakfına sürekli
gittiklerini bundan dolayı terfi aldıklarını biliyorum.
17/25 Aralık Darbe girişiminden sonra ihanet yapılanmaları bir bir açığa çıkan FETÖ
Terör Örgütünün sadece emniyet te ve yargı da değil kamunun tüm kuruluşlarında
etkin olarak kadrolaştığı örnekleri ile görülmüştür. Bu bağlamda TRT Kurumu 2008
yılından itibaren sistemli olarak FETÖ Terör Örgütü elemanlarının kuruma sızmaları
başlamıştır. Özellikle Personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı A K
’nun
önderliğinde TRT’nin tüm kadrolarında 2008 yılından sonra alınan elemanların
yaklaşık %80’ni FETÖ Terör Örgütü şüphelisidir. Nitekim personel sınav
komisyonlarında hep aynı isimlerin olması ve geçtiğimiz aylarda kamuoyunun

gündeminde sık sık yer alan 2010 KPSS hırsızlığında gözaltına alınan ve
sorgulanan şüphelilerden çoğunun TRT mensubu olması bu iddiamı kanıtlayan
örneklerdir. Tüm bunlara rağmen 17/25 Aralık tarihinden sonra ihanet yapılanmaları
ortaya çıkan FETÖ Terör Örgütü ile ilgili TRT Kurumunda hiçbir soruşturma ve
araştırma yapılmamıştır. Yine bu konu ile ilgili olarak bu örgütün Milli Güvenlik
Kurulu’nda devletin kırmızı kitabında terör örgütü olarak tescillenmesine ve
Başbakanlığın 17/02/2016 genelgesi ile bu mücadelenin tüm kamu kurumlarında
etkin olarak yapılma çağrısına rağmen TRT’de bu konu ile ilgili hiçbir adım
atılmamıştır. Mücadele FETÖ Terör Örgütü şüphelisi olan birkaç TRT Personelinin
görev yeri değiştirilmesi ile sınırlı kalmıştır. Bu durum yasalar çerçevesinde görevi
ihmal gibi ağır bir suçu işaret etmekte ve darbe gecesinden 2 gün sonra 370 kişilik
bir FETÖ Terör Örgütü şüpheli listesi ile kamuoyunun gündemine gelmesi bu ihmalin
ve ciddiyetsizliğin kanıtıdır. TRT içinde şu an için halen yürütülen soruşturmada son
derece yüzeysel, netice almaya yönelik değil tamamen görev savmaya yönelik bir
soruşturmadır. Yukarıda bahsi geçen sınav komisyonlarında A K
,M
E
,
H
İ
,F
F
,O
G
,V
G
ve bazı diğer yetkililerden
oluşması mercek altına alınarak incelenmesi gereken bir husustur. Nitekim aynı
şekilde FETÖ Terör Örgütü’nün medyada ki en etkili isimlerinden olan Ahmet
BÖKEN’in de yönetimce Haber Dairesi Başkanlığı’na getirilmesi ile Haber
Dairesi’nin tüm kadroları FETÖ Terör Örgütü kadroları ile doldurulmuştur
2008-2016 yılları arasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğunu bildiğim
şahıslar vardı ve bunlardan Haber Genel Yayın Yönetmeni olan ve buradaki
yapılanmayı sağladığını bildiğim Ahmet BÖKEN ve buna yakın olan M
B
Ç
,G
D
,H
A
,Haber Dairesi Başkanı olan A Ç
,A
T
,Haber Dairesi Başkan Yardımcısı E
Y
isimli şahıslardı. Bu ekip sürekli
İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı A
K
ile FETÖ/PDY
Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı olduğunu biliyorum. Ayrıca TRT de Haber Dairesi
Başkanı olan A
Ç
makam ve mevki bakımından daha yüksek olmasına
karşın Haber Genel Yayın Yönetmeni olan Ahmet BÖKEN FETÖ/PDY Terör
Örgütünde daha ileri seviyede olduğundan Ahmet BÖKEN’nin sözü geçerli olurdu.
Ve 2013 yılının başlarında Ahmet BÖKEN, M
B
Ç
ve A T
isimli
şahıslar adı geçen terör örgütüne de yakınlığından dolayı memur kadrosuna
alındılar. Tüm bu yapılanmada dönemin TRT Genel Müdürü İ
Ş
de kendisine
çok yakın olan A
K
ve beraberindekilerin bu yapılanmasında haberdar
olmaması mümkün değildir. Kurumun içinde suçsuz insanlar bile açığa alınırkan İ
Ş
’nin Samsun Valisi olarak görev yapması kurum içinde konuşulmaktadır. TRT
Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde de kurum içinde FETÖ/PDY Terör üyesi olduğu
konuşuluyordu hatta eşinin cemaat ablası olduğu söyleniyordu,şahsi görüşüme
göre İ Ş ’nin aktif Vali görevini yapıyor olması ve Bülent ARINÇ’ın alınmaması
beni şaşırtıyor. Ben eğer bu sebeple buradaysam kesinlikle İ
Ş
’nin de bin
kere alınması gerekiyordu. TRT Genel müdürlüğünde tüm bu anlattıklarım
yaşanırken B
A
’ın bilmesi gerekirdi. B
A
herzaman işleri gereği TRT
‘nin Haber Genel Yayın Yönetmeni olan Ahmet BÖKEN ile irtibat halinde idi
beyanlarında bulunmuşlardır.
Şüpheli F
U
alınan ifadesinde;
2008-2016 yılları arasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğunu bildiğim
şahıslar vardı ve bunlardan Haber Genel Yayın Yönetmeni olan ve buradaki
yapılanmayı sağladığını bildiğim Ahmet BÖKEN ve buna yakın olan M B Ç
,
G
D
,H
A
, Haber Dairesi Başkanı olan A
Ç
,A T
, Haber
Dairesi Başkan Yardımcısı E
Y
isimli şahıslardı. Bu ekip sürekli İnsan

Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı A
K
ile FETÖ/PDY Silahlı
Terör Örgütü ile irtibatlı olduğunu biliyorum. Ayrıca TRT de Haber Dairesi Başkanı
olan A
Ç
makam ve mevki bakımından daha yüksek olmasına karşın Haber
Genel Yayın Yönetmeni olan Ahmet BÖKEN FETÖ/PDY Terör Örgütünde daha ileri
seviyede olduğundan Ahmet BÖKEN’nin sözü geçerli olurdu. Ve 2013 yılının
başlarında Ahmet BÖKEN, M
B
Ç
ve Ahmet TORUN isimli şahıslar adı
geçen terör örgütüne de yakınlığından dolayı memur kadrosuna alındılar. Tüm bu
yapılanmada dönemin TRT Genel Müdürü İ
Ş
de kendisine çok yakın olan
A
K
ve beraberindekilerin bu yapılanmasında haberdar olmaması mümkün
değildir. Kurumun içinde suçsuz insanlar bile açığa alınırkan İ
Ş
’nin Samsun
Valisi olarak görev yapması kurum içinde konuşulmaktadır. TRT Genel Müdürlüğü
yaptığı dönemde de kurum içinde FETÖ/PDY Terör üyesi olduğu konuşuluyordu
hatta eşinin cemaat ablası olduğu söyleniyordu, Şahsi görüşüme göre İbrahim
Ş
’nin aktif Vali görevini yapıyor olması ve Bülen ARINÇ’ın alınmaması beni
şaşırtıyor.Ben eğer bu sebeple buradaysam kesinlikle İ
Ş
’nin de bin
kere alınması gerekiyordu. TRT Genel müdürlüğünde tüm bu anlattıklarım
yaşanırken B A
‘ın bilmesi gerekirdi. B
A
herzaman işleri gereği TRT
‘nin Haber Genel Yayın Yönetmeni olan A B ile irtibat halinde idi.
Şüpheli M
Y
alınan ifadesinde;
Ben bu örgüte üye değilim, hiçbir zamanda sempati duymadım. Bu örgütle alakalı
olarak çalıştığım kurum olan TRT Genel Müdürlüğünde çalışan Ali Ahmet BÖKEN,
E
Y
,H
K
,S
K
isimli şahısları şahsen tanırım ve bu
yapılanmaya üye olduklarını bilirim. Bunların dışında 17-25 Aralık sürecinden sonra
Personel Daire Başkanlığı görevini yürüttüğüm sırada bu örgütle bağlantılı oldukları
için bir çok çalışanı aktif birimlerden, yönetici kadrosundan alarak pasif birimlere
atamasını yaptık
Şüpheli M
K
alınan ifadesinde;
TRT Haber Dairesin’de Ali Ahmet BÖKEN önderliğinde alt kademelere doğru bu
örgüt yapılanması yapıldı. İ
Ş
döneminde iyice gün yüzüne çıkmaya başladı.
Beyanlarının sorulması üzerine,
Bilgi sahibinin beyanında geçen Amerika da çizdirilen dekor projesinin telif hakkının
TRT ye ait olup çizim ücreti 100.000 dolardır. Ücret içine ekibin Türkiye seyahati ve
stüdyo ışıklarının tasarımı da dahildir. World kanalının stüdyo yapımının toplantısı
benim strateji dairesinde çalıştığım dönem olmuştur. Ayrıca haber dairesinden
ayrıldıktan sonra E
T
ile birdaha görüşmedim. M
Ö
'in TGRT den
ayrıldıktan sonra tanıdım. TRT'ye geçmesine aracı oldum. Darbe gecesindeki nöbet
değişikliğinden haberimin olması imkansızdır.
F U
ile arkadaşlık ifadesinde de geçtiği A
K
33 yıllık TRT'cidir. kendisine
talimat vermem düşünülemez.
M
Y
insan kaynakları daire başkan yardımcısı sidi. Bana attığı iftira kabul
edilemez. İnsan kaynakları süreçlerini yürüten kişidir. Personel alım komisyonlarının
da üyesidir.
M K ise grafik biriminin başında idi. Yetersiz bulduğumuzdan dolayı görevden
aldık. Bu nedenle iftira atmıştır.
Yurt dışına gidecek personel eğitim daire başkanlığınca belirlenir. Ben personelin
eğitim ve terfi işlemlerinde söz sahibi değilim. Örgüte destek sağlamak için hiçbir
firma ile anlaşma yapmadım. Suçlamalar asılsızdır...dediği,
Zirve üniversitesi ile bağlantısının olmadığı sadece seminere davet edildiğini, Kimse
yokmu derneği gibi yardım kuruluşlarından sms yoluyla gelen mesajlarına karşılık

maddi yardımda bulunmuşumdur. Bank Asya daki hesabım maaşımı almam içindir.
Mesleğe başladığımda Feza gazetecilik sigortamı yaptırmıştı. Turgut Özal
Üniversitesi hastanesi TRT çalışanlarına indirim yapdığından dolayı ben ve ailem
bu hastanede tedavi olduk. Sürat kargo ile çeşitli zamanlarda kargo göndermişimdir.
Başkada bağlantım yoktur dediği.
Bilgi sahibi H
İ
G
E
'in beyanlarına ilişkin, Samanyolu TV ile görüşüp iş
bulabileceğini söylediğini, görüşme sonucu işe başladığını, iddialarının asılsız
olduğunu beyan ettiği,
El konulan materyallerde suç unsuru bulunmadığını beyan ettiği,
Şüphelinin 18/08/2016 tarihinde tutuklanması istemiyle 1. Sulh Ceza Hakimliğine
sevk edilip 2016/595 sorgu sayılı 18/08/2016 tarihli kararla tutuklandığı,
Şüpheliden elde edilen dijital materyallerin teknik incelemesinde: bilirkişi raporu
içeriğinde soruşturmaya konu olan suçla doğrudan ilişkin cep telefonu
programlarının bylock, kakao talk, kakao story, coco, coco voice, tor, OBFSPROXY
olduklarının,
Şüpheli Ali Ahmet Böken'e ait el konulan dijital materyallerden Samsung marka cep
telefonu incelemesinde 151 adet programın kurulu olduğu, kakao talk programı
paketinin internetten indirilip cihaza kurulduğu, mevcut durumda ise programın
silinmiş olduğu, kakao story program paketinin internetten indirilip cihaza kurulduğu,
mevcut durumda ise programın silinmiş olduğu, coco program paketinin internetten
indirildiği mevcut durumda silindiğinin belirtildiği,
Dizüstü bilgisayar incelemesinde, 18 Aralık 2013 tarihinde formatlanıp işletim
sisteminin yeniden kurulduğu, 21 Temmuz 2016 tarihinde de tüm hesap verilerinin
kalıcı şekilde silindiği,
Tor yazılım sistemine ait klasörün depolandığı, bu programa ait kayıtların yer aldığı,
sisteme giriş yapıldığına dair erişim kayıtları bulunduğu, 21 Temmuz 2016
tarihinden itibaren giriş yapıldığı, daha sonra 21 Temmuz 2016 tarihinde tor
yazılımının kurulmasından 22 dakika sonra R-Wipe & Clean adlı programı
yükleyerek kalıcı silme yaptığının belirtildiği,
Şüphelinin kurumun örgüt mensuplarınca etkin bir şekilde karar mekanizmasında
bulunduğu süre içinde sıkça ve hızlı bir şekilde üst görevlere tayin ve atamasının
gerçekleştiği, kurum içinde etkin rol aldığı, kısa sürede hızlıca yükseldiği, sözleşmeli
personel olarak kuruma girip daha sonra kadro aldığı, haber dairesi başkan
yardımcılığı görevini yürüttüğü, asli kadrosunun mütercim spiker olarak bulunduğu,
örgütün kurum içindeki yapılanmasında aktif rol aldığının, haber ve yayınların
örgütün amacı doğrultusunda biçimlendirilip sunulduğunun tanık anlatımlarında
belirtildiği,
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünün
08/09/2016 tarih ve 133500 sayılı yazısında belirtilen "...15/07/2016 tarihinde
gerçekleşen başarısız darbe girişimi öncesi TRT genel müdürlüğünde çalıştığı tespit
edilen 7203 personelin ve yakınlarının (anne, baba, kardeş, eş, çocuk) FETÖ/PDY
iltisaklılıklarını ve bağlantılarını ortaya koyabilecek bylock, Bank Asya, soruşturma,
dernek, iltisaklı şirket ortaklığı, ve tepe yönetimi ile irtibat verileri üzerinde yapılan
analiz çalışması sonucunda 897 farklı çalışan hakkında toplam 1250 iltisak bağlantı
tespit edilmiştir.
Açık kaynak araştırmaları ile hazırlanan analiz raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur."
ifadeli yazı ekinde sunulan belgelerin incelemesinden ve aynı kurumca yazılan
13/10/2016 tarihli analiz çalışmaları yapılarak eklerini ihtiva eden bir adet CD ve 37
sayfa rapor ekte gönderilmiştir ifadeli yazısına göre yapılan incelemede,
Şüphelinin örgüt içi şifreli haberleşme programı bylock u gsm hattında kullandığı,
programın özel bir yazılım olarak üretildiği, örgüt mensuplarının deşifre olmadan

kendi aralarında haberleşmelerini sağlamalarının amaçlandığı, programın kriptolu
olup kurulun dosyası olmadan internet üzerinden temininin mümkün olmayacağı,
yani bu programa erişimin ancak örgüt üyeleri arasında birbirlerine kurulum
dosyasını bloutooth, flashbellek vb.dijital ortamdan vererek sağlanabileceği, örgüt
üyesi bulunmayan bir şahsın bylock programına ulaşmasının mümkün olmadığı,
örgütün 15 Temmuz 2016 günü silahlı kalkışma eylemlerinde kriptolu bylock
programı üzerinden mesajlaştıkları, daha sonra telefon ve bilgisayarlardan
programı silmek suretiyle formatlamalarının örgüt yönetimi tarafından üyelere
iletildiğinin soruşturma dosyalarından anlaşıldığı,
Şüphelinin bylock programı ile örgüt içi mesajlaşma içeriklerinin belirlendiği, çok
sayıda kişi ile fazla sayıda görüşme dökümünün bulunduğu, görüşmelerin içeriğinde
özetle, "...star gazetesi yarın kpss savcısı Yücel Erkman'a parelellerden ölüm
tehdidi manşeti ile çıkacak, abi nasıl olur, pazartesi başlamamız lazım...abi AA
paraleli avukat timi diye bir haber yaptı, ona karşı bir haber çalışabilirmiyiz, derler ki
lütfullah ve kasırga seçimden sonra gidecek. rt çok rahatsızmış, lütf olayını herkes
konuşuyormuş...yani seçim öncesi ikisi ile ilgili birşeyler iyi olur aslında, hazır
eleman kıl olmuşken...CHA na erişilemiyor, ama facebook ve goole+ sayfaları aktif,
b planı olarak oraya yükleseler verilerini olmaz mı...avukat Kadir hakim incelemeye
aldı diyor...bu arada mahkemenin kararına göre yeniden değerlendirme
yapacağım...1 Eylül de iptal kararı verecekler...AYM kararları geri işlemediği için
hükmen kapanmış olacak, ondan sonra dersanecilik diye birşey kaymayacak, çünkü
dersaneciliği düzenleyen ne bir kanun var ne de b ir yönetmelik...güneydoğu da
dersanenin ihtiyaç olduğunu söyleyecek HDP de etkili milletvekili olması lazım, MHP
maalesef şerefsiz birşey çıkacağını zannetmiyorum, CHP den birkaç milletvekili
çıkabilir, ama onlar bile bu cemaat meselesi topa girmeyelim kanaatinin partide
hakim olduğunu düşünüyorum...haberin vardır el koyma planları var...beraber
olmakla itham edildiğimiz abilerimiz de bize kazık atıyor, yada en büyük kazığı onlar
atıyor...abi tayip vs değil lakin bu ve benzeri fitneler bizi bitirebilir, Ceylan, Hacı,
Macit, S Kaya, en son M Yasa da eklendi bu listeye, acaba şu kurbanda cemaat
kurban için topladığı paraları bila hayruşart kurbana harcasa, ucuz kestirse bile
kalanını nafile kesse, işler düzelirmi dedim, bunu da söyleyebilirsin A.A. abiye,
acaba düzelirmi işler...yarın F M
ile röportaj yapacağım, ona sorulacak soruları
kapsamlı bir şekilde yollarmısın sabah..." ifade ve içerikli olup devam ettiği,
şüphelinin örgüt içinde tarafsız kamu yayıncılığı görev ve anlayışı dışında örgüt
yararına örgütsel faaliyetlerde bulunduğunun görüşme içeriğinden anlaşıldığı,
Şüphelinin örgütün finans kuruluşu olup bu özelliği nedeniyle 29/05/2015 tarihinde
5411 sayılı yasanın 71/b bendi uyarınca TMSF kurumuna devredilen Bank Asya da
kendi adına aktif hesabının bulunduğu, hesapta 24/12/2014 tarihi itibariyle 9.909 TL
bakiye hesap bulunduğu, bu durumun 2014 yılı içinde şüphelinin bakiye hesabında
artış olduğunu gösterdiği,
Şüphelinin kendi adına kayıtlı gsm hattı ile örgütün üst yönetiminde olduğu kabul
edilen N T isimli şahısla görüşme kaydının olduğu,
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 08/09/2016 tarihli mali
analiz raporu konulu yazı ekinde gönderilen rapor içeriğine göre,
Şüpheli hakkında yapılan incelemede, firma ve ortaklık bilgisine rastlanılmadığı,
üzerine bir adet araç kaydı bulunduğu, SGK verilerine göre dünya radyo yayıncılık
A.Ş,, Feza Gazetecilik A.Ş. Sem Haber Ajansı A.Ş., Samanyolu Yayıncılık
Hizmetleri A.Ş., 25/03/2009 tarihinden itibaren TRT genel müdürlüğünde
çalıştığının belirtildiği,

Şüphelinin 05/06/2014 tarihinde 1500 TL FETÖ/PDY bağlantılı Atlantik Eğitim Yayın
Taş. Bil. Tic. A.Ş. hesabına EFT gönderdiği, belirtilen kurumun 23/07/2016 tarihli
667 sayılı KHK ile kapatıldığı,
Şüphelinin eşinin 2012 yılında havale aldığı H Ş
'nin MASAK başkanlığınca
FETÖ/PDY kapsamında yapılan incelemede adı geçtiği,
Şüphelinin eşinin Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.'den iki işlemde 29/04/2016 tarihinde
havale aldığının anlaşıldığı,
Yapılan soruşturma ve delillerden şüphelinin yasa dışı silahlı terör örgütü
FETÖ/PDY üyesi olduğu, bu suretle atılı suçu işlediği,
Bu itibarla şüphelinin yargılamasının yapılarak delillerin takdir ve ifası ile eylemine
uyan TCK 314/2, 314/3 yollamasıyla 220/2, 3713 sayılı yasanın 5/1 md. gereğince
CEZALANDIRILMASINA,
...

