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Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Ayşenur Parıldak hakkında mahkememizde yapılan açık
yargılama sonunda gereği düşünüldü:
İDDİA :
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 28/11/2016 Tarih ve 2016/41301 esas sayılı
iddianamesinde özetle; '' şüpheli Ayşenur PARILDAK'ın yukarıda anlatılan silahlı terör örgütü
Fetö/PDY'nin yayın organı olan ve darbe teşebbüsünden sonra çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararname ile kapatılan Zaman Gazetesinin yargı muhabiri olarak görev yaptığı, 03/08/2016
günü Ankara Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına yapılan "Sosyal medyada Fuat AVNİ'ye

bilgi aktaran ve bizzat Fuat AVNİ tarafından takip edilen Ayşunur PARILDAK isimli şahsın
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eşyalarını toparlamış olduğu ve son sınavından sonra
kaçacağı" yönünde yapılan ihbar neticesinde şüphelinin yakalanarak 04/08/2016 tarihinde
gözaltına alındığı ve sorgusundan sonra 11/08/2016 tarihinde Ankara 1.Sulh Ceza
Hakimliğinin 2016/581 Sorgu numarası ile tutuklanmasına karar verildiği,
Şüphelinin 2011 yılında Fetö/PDY Terör Örgütüne ait Taraf Gazetesinde, 2012 yılından 2016
yılı Şubat ayına kadar Zaman Gazetesinde Adliye Muhabirliği yaptığı, şüphelinin çalışmış
olduğu bu dönemde, sosyal medya hesabından (@sosyalmunzevi Ayşenur Parıldak) 2014
yılında yapılan HSYK seçimleri ve örgüt mensuplarına yönelik yapılan soruşturma ve
kovuşturmalarla ilgili olarak "Cübbesini üç kuruşa satan alçak yargı mensupları, hukuk eğitim
almış biri olarak hepinizden utanıyorum", "Mit Tırları İşid'e silah taşıyınca acıları dinmiş, imza
atan gazeteciler ikrar etmiş, Mut'acılar da imza atmış" "imzayı atanlar hakkında suç
duyurusunda bulunulmalı teröre destekten", yine sosyal medya hesabından M.Fetullah Önal
(@fetihonl) isimli Twitter kullanıcısının "hizmetin türkiyeden sonraki akıbetini merak edenler
@MahirZeynalov_un şuanki eylemlerine bakıp yorum yapabilirler, etki alanı artıyor" şeklinde
paylaşımlarda bulunduğu, 25/04/2014 tarihili Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonunda
çektirmiş olduğu fotoğrafın altına "Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu. Fotoğrafa iyi
bakın, bir dahakine ne amaçla geliriz bilinmez" şeklinde yorum yaptığı, yine örgüt mensubu
askerler tarafından 15 Temmuz 2016 akşamı yapılan darbe girişiminde Twitter sosyal medya
hesabından; ellerinde sadece bayraklar ile darbeye karşı koyan sivil halkı kastederek "dün
geceden itibaren şiddet tekeli devletin elinden alınıp halka verilmiştir, beni en çok ürküten
şey bu anarşi ortamı", "(boğaz kesenler için) hayvan sahibinin sorumluluğu" şeklinde
paylaşımlarda bulunduğu, yine darbe teşebbüsünün sivil halk tarafından bastırıldığını
anladığında ise; #darbeye hayır Hashtagı adı altında P24 Twitter kullanıcısına ait darbe
girişimine karşı çıkarken "amaya yer yok, bu topluma karşı büyük bir suç işlendi, cümle dün
gece ne idiyse bugünde o" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu, bu tür paylaşımların Fetö/Pdy
örgütüne mensup kişiler tarafından argüman olarak kulanıldığı, yine darbe gecesi yapılan bu
gibi paylaşımların örgüt üyeliği bağlantısına delil teşkil ettiği,
Şüphelinin aynı zamanda Fetö/PDY Terör Örgütüne ait @fuatavni_f Twitter hesabını kullanan
kişi ile DM (direkt mesaj) olarak üçüncü kişilere kapalı olacak şekilde mesajlaştığı, Fuat Avni
hesabı tarafından arkadaş listesine eklendiği, nitekim şüpheliye ait dijital materyal
incelemesinden bu durumun tespit edildiği (bknz. Bilirkişi İncelemesi Dosyası Sh.215-217)
Fuat Avni hesabının ise Fetö/PDY Terör Örgütü amaçları doğrultusunda 17 Aralık sürecinden
sonra kamuoyunu manipüle etmek, örgütün hedeflediği amaçlar çerçevesinde paylaşımlarda
bulunan Twitter kullanıcısı olduğu örgütün devlete sızmış elemanları tarafından elde ettiği
bilgileri gerçeğe aykırı olarak paylaştığı,
Şüphelinin örgütün yayın organı olan Zaman Gazetesinde çalıştığı sırada örgüt üyelerinin
suçtan kurtulmalarına yönelik yanlı ve taraflı haberler yaptığı, yapmış olduğu haberlerde,
Fetö mensuplarının adliyelerdeki soruşturma ve kovuşturmalarını takip ederek subjektif
haberler yaptığı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun tarafından yürütülen çatı
soruşturması ile ilgili yapmış olduğu haberlerde "nefret operasyonu'' şeklinde
tanımlamalarda bulunduğu, şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda tespit
edilerek el konulan dijital materyal incelemesi neticesinde alınan bilirkişi raporundan da bu
durumun tespit edildiği, şüpheliye ait Iphone Marka cep telefonuna ait güvenlik şifresinin
şüpheli tarafından beyan edilmediği ve teknik olarak bu telefonların şifresi bilinmeden
açılamaması nedeniyle İmajının alınamadığı ve incelemesinin yapılamadığı, şüpheliye ait cep
telefonunun İmajı alınan dijital materyal ile birlikte Adli Emanete alındığı,

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca verilen rapora göre; şüpheliye ait istihdam
ilişkisinden kaynaklanan maaş ödemeleri, akrabalık ilişkisinden kaynaklanan transferler, mal,
hizmet, gayrimenkul veya motorlu araç alım ve satımının karşılığı olan havaleler veya hayatın
normal akışına aykırı olmayan düşük tutarlı borç verme işlemlerine dayandığı düşünülen
transferler dışındaki Havale ve Eft işlemleri analiz edildiğinde şüpheli Ayşenur PARILDAK'ın
Türkiye İş Bankası
Ankara Şubesi nezdinde 25/05/2016 tarihinde açtırılan vadesiz
Tl hesabına dikkat çeken bir şekilde hesap açılış tarihi ile aynı gün
isimli şahsın
Türkiye İş Bankası
Ankara Şubesi nezdinde bulunan yatırım hesabından 25.000 TL
tutarında havale geldiği,
isimli bu şahsın 01/10/2007 ile 28/03/2016 tarihi
arasında Samanyolu Yayıncılık Hizmet A.Ş. Ünvanlı şirkette
sicil numarası ile
(4A) hizmet döküm kaydının bulunduğu, GİB MOTOP kayıtlarına göre
'nın 19962016 tarihi arasında 47 adet araç tescil ve terk işleminin bulunduğu, ancak havale tarihinden
yaklaşık 10 gün sonra 06/06/2016 tarihinde Ayşenur PARILDAK'ın devrettiği aracın plaka şasi
model bilgisi ile
isimli şahsın 2016 yılı araç devir kayıtlarının birbiri ile
uyuşmadığı,
'nın Türkiye İş Bankası nezdinde bulunan hesabı sorgulandığında
adlı
şahsın Türkiye İş Bankası Nevşehir Şubesi nezdinde bulunan hesabından dikkat çeken
bir şekilde şüpheli Ayşenur PARILDAK'a gönderilen havale ile aynı tarihte
(25/05/2016) ve aynı meblağda (25.000 TL) bir havalenin geldiği, transfer akış
sürecinden anlaşılacağı üzere Ayşenur PARILDAK'a
tarafından aktarılan
25.000 TL'yi aslında ilk olarak transfer eden
Göreme Tur. İşletim San.
Tic. Ltd. Şti. Ünvanlı iş yerinde çalıştığı en son Kasım ayı prime esas kazancının
1837.50 TL olduğu, yaklaşık asgari ücret tutarında maaş alan
'ın
daha öncede 28/09/2015 tarihinde 18.000, 21/12/2015 tarihinde 7.400 TL olmak
üzere toplu havale gönderim işlemlerinin bulunduğu, her iki şahsın çalışmış olduğu
şirketler arasında para transferlerinin mahiyetini açıklayabilecek yasal kayıtlara
yansıyan bir mal ve hizmet alımı veya satımı işlemlerinin bulunmadığı,
isimli şahsın havale işlemleri analiz edildiğinde; çalıştığı dönem zarfında
Samanyolu Yayıncılık Hiz. A.Ş.'de hizmet döküm kaydı bulunan bir kısım çalışana kendi
şahsi hesabından yüklü miktarda havale ödemeleri gerçekleştirdiği, bununla birlikte
işten çıkış tarihinden sonra dahi ve özellikle 13/11/2015 tarihi itibari ile ilgili iş yerinde
çalışma kaydı bulunmayan kişilere Türkiye Finans Katılım Bankası
Şubesi
nezdinde bulunan hesabından Samanyolu Yayıncılık Hiz. A.Ş.'de çalışan
,
,
,
,
,
,
,
,
isimli şahıslara 2.000 ila 11.000 TL arasında
değişen miktarlarda para transfer ettiği,
Şüpheli Ayşenur PARILDAK'ın Türkiye İş Bankası
Ankara Şubesi nezdinde bulunan
hesabından 14/01/2015 ile 03/11/2015 tarihleri arasında Koza İpek Basın ve Basım San. Tic.
A.Ş. Ünvanlı iş yerinde çalıştığına ilişkin kaydı bulunan
isimli şahsın aynı bankanın
Yenişehir Şubesindeki hesabına 09/06/2016 tarihinde 600 TL tutarında havale işlemi
yapıldığı, mahiyetinin anlaşılamadığı,
Yine şüpheli Ayşenur PARILDAK'ın babası
tarafından Brooklyn Amity School adlı
kuruluşa 02/08/2013 tarihinde 1.933,50 TL tutarında havale gönderildiği,
Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve delillerin takdiri yargılamayı gerektirip mahkemenize ait
olmakla şüphelinin üzerine atılı suçtan yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıda
belirtilen yasa hükümlerince CEZALANDIRILMASINA, adli emanete kayıtlı Harddisklerin
dosyada delil olarak saklanmasına, cep telefonunun mahkemenizce bilirkişi marifeti ile

incelemesinin yaptırılarak şüpheliye iadesine" karar verilmesi istemiyle mahkememize kamu
davası açılmıştır.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA:
Sanık Ayşenur Parıldak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28/11/2016
tarihinde düzenlenen iddianame ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan kamu
davasının açıldığı,
Yapılan yargılama sonucunda; sanık Ayşenur Parıldak'ın kendi adına açılmış
tveter hesabından terör örgütü Fetö/Pdy lehine paylaşımlar yaptığı, sanığın
kendi adına kayıtlı …………………. telefon hattı üzerinden
imei
numaralı telefon ile
numarası ve "paril" kullanıcı adı ile 11/08/2014
tarihinden itibaren Bylock ismi verilen gizli iletişim programını terör örgütü
mensupları ile görüşmek için kullandığı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece
Mahkemesi sıfatıyla verdiği ve yargıtay Ceza Genel Kurulunca onanan
kararında, Bylock isimli programın telefona kurulmuş olmasının dahi terör
örgütü üyeliği için delil olarak kabul edildiği, yine aynı şekilde sanık Ayşenur'un
kendisi tarafından kullanılan çalıştığı iş yerine ait
numaralı
telefon hattını
imei numaralı telefonda 08/09/2014 tarihinden
itibaren Bylock isimli programı kullandığının tespit olunduğu, sanığın alınan
beyanında kendi adına kayıtlı bulunan
numaralı telefon hattını suç
tarihinde kendisinin kullandığını, diğer telefon hattını ise görev yaptığı sırada
kullandığını tevil yollu ikrar ettiği,
Sanık ile ilgili deliller değerlendirildiğinde; sanığın Bylock isimli Fetö/Pdy terör örgütünün gizli
iletişim aracını
İD numarası ile kendi soyadı olan "Parıldak'ın" ilk beş harfi olan "parıl" ı
kullanıcı adı olarak kullandığı,
Sonuç olarak sanık Ayşenur Parıldak'ın üzerine atılı bulunan "Silahlı Terör Örgütüne Üye
Olma" suçunu işlediği sübuta erdiğinden;
1) Sanık Ayşenur Parıldak'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan eylemine uyan TCK
314/2, 58/9, 3713 S.K. 5/1, TCK 53 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak sanığın
cezalandırılmasına karar verilmesi,
2) Sanığa sonuç olarak verilecek ceza miktarı ve cezanın infaz rejimi de dikkate alınarak;
sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına, tahliye talebinin reddine karar
verilmesi,
3) Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçen sürelerinin hakkında verilecek cezadan TCK 63.
Maddesi uyarınca mahsubuna karar verilmesi,
4) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetinin 2016/13969 sırasında kayıtlı bulunan
emanet eşyalarının karar kesinleştiğinde dosyada delil olarak muhafazasına karar verilmesi,
Kamu adına talep ve mütalaa olunur demiştir
SAVUNMA :
Sanık Ayşenur Parıldak Mahkememizdeki savunmasında; "Hukuk Fakültesi 4 sınıf
öğrencisiyim. Kayıt yaptırdıktan sonra 4 yıl muhabirlik yapmaya başladım ve Zaman
Gazetesinde 2012 yılından 2016 yılına kadar çalıştım. Son 2,5 yıllık süreci ise Adliye
muhabirliği yaparak geçirdim. Zaman Gazetesi yasalara göre kurulmuş bir gazeteydi ve
hayatiyetini devam ettiriyordu. Bende bu gazetede çalıştığım için bana basın kartı verilmişti.
2016 yılının şubat ayında Zaman Gazetesinden istifa ettim. Okulumu bitirmeye çalıştım. Zira
okulum muhabir olarak çalışmam nedeniyle uzamıştı. Okuluma odaklanmak istemiştim. 15

Temmuz sonrasında bütünleme sınavlarına girdiğim sırada hakkımda yapılan bir ihbar
nedeniyle göz altına alındım. Bilahare tutuklandım. Bir terör örgütü üyesi olmakla
suçlanıyorum ancak bahsi geçen terör örgütü ile hiçbir irtibatım yoktur. Göz altına alındığım
süreç içerisinde benim suç teşkil eden tiwitlerim olduğu söylendi. Daha sonra iddianamede
bunların açık kaynak bulguları olmadığını ekran resimleri şeklinde oluşturulmuş tiwitler
olduğunu gördüm. Yani gerçekte bu tiwitler bana ait değildi. Bu tiwitler bana aitmiş gibi
gösterilerek yargılama yönlendirilmeye çalışıldı. Adliye muhabiri olarak çalışmam nedeniyle
Fuat Avni isimli sosyal medya hesabını takip ettiğim doğrudur bu hesabı hatırladığım
kadarıyla 3,5 milyona yakın insan takip ediyordu. Fuat Avni'nin de benim de içinde
bulunduğum 214 kişiyi takip ettiği hususu da doğrudur ancak Fuat Avni'nin kimleri takip
ettiği araştırıldığında Adliye muhabirlerinin tümünü takip ettiği anlaşılacaktır. Bende adliye
muhabirliği yaptığım için beni takip etmesinden daha doğal bir şey yoktur. Yine iddianamede
Ahmet Baltacı isimli şahıstan para alışverişinden bahsedilmiştir. Ahmet Baltacı ikinci el oto
alım satımı yapan bir kişidir. Boşandıktan sonra paraya ihtiyacım olduğu için aracımı bu kişi
vasıtasıyla sattım. Bu kişinin yaptığı havale sattığım aracın bedelinden ibarettir. Yine Ömer
önder isimli bir şahısla para alışverişinden bahsedilmektedir. Bu kişi benim yakın
arkadaşımdır. Bugün gazetesine çalışmaktadır. Benden borç para almıştı. Bu parayı iade etti
ayrıca yine iddianamede babamın Amerikada olduğu iddia edilen bir kuruluşa havale yaptığı
belirtilmiş ise de bu havaleyi hangi banka aracılığı ile yaptığı söylenmemiştir. Gerçekte böyle
bir havale de yoktur. Kaldıki böyle bir havale söz konusu olsa bile bunun benim
yargılanmamla ne alakası olabilir. Hakkımda dava açıldıktan sonra C.Başsavcılığınca Bylock
kullanıcısı olduğuma ilişkin bir belge dosyaya sunulmuştur. Bu belgedeki telefon numarasını
ve imei numarasını avukatım bana bildirdiğinde bu telefon numarası ve imeinin bana ait
olmadığını anladım. Hakkımdaki soruşturma isimsiz bir ihbarla başlamıştır. İsimsiz ihbarların
dikkate alınamayacağı herkes tarafından bilinir. Biraz önce de söylediğim gibi terör örgütü
üyesi değilim. Ben kendince ilkeleri olan bir basın mensubuyum. Kaçma şüphem yoktur.
Karartabileceğim delil de yoktur bu nedenle tutuksuz yargılanmayı ve sonuçta beraatimi
talep ediyorum iddianamede bahsi geçen tiwiter hesabı bana aittir ancak oradaki paylaşımlar
gerçekte paylaşılmayan tiwitlerdir ancak sanki ben hesabımda bunları paylaşmışım gibi ekran
görüntüleri oluşturulup iddianameye eklenmiştir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi salonunda
çekindiğim bir fotoğrafı intagram ve tiwittere koymuştum. Bu fotoğrafım kullanılarak altına "
fotoğrafa iyi bakın bir dahakine ne amaçla geliriz bilinmez" şeklinde bir yazı yazılarak
paylaşılmış gibi gösterilmiştir. Gerçekte bu paylaşım da bana ait değildir. Göstermiş
olduğunuz telefon bana aittir. İlk gözaltına alındığım sırada Kurtuluş karakolunda cep
telefonumun şifresi sorulduğunda kendilerine söyledim. Bu şifre ile telefonumu açtılar. İmei
numarasını aldılar. Daha sonra emniyete götürüldüm orada da yine cep telefonumun şifresini
sordular kendilerine söyledim. Telefon rehberimi teker teker incelediler sonrasında da
şarjının bitip telefonun kapandığını söylediler. Ben şu anda cep telefonumun şifresini
hatırlayamıyorum. Bu nedenle cep telefonunun nasıl acılacağını da bilmiyorum " şeklinde
beyanda bulunmuştur.
DELİLLER:
İddia, Sanık savunması, twitter paylaşımları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 04/11/2016
tarihli bilirkişi raporu, 21/11/2016 tarihli MASAK raporu, yakalama tutanağı, gözaltına alma
tutanağı, üst arama tutanağı, Bankasya kayıtları, bylock sorgusu, MASAK' dan gelen
06/04/2017 tarihli yazı cevabı, BTK' dan gelen 28/04/2017 tarihli yazı cevabı, Emniyet Genel
Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yazıları, Turkcell' den gelen

05/06/2017 tarihli ekinde gönderilen abone sözleşmesi sureti, Turkcell' den gelen
03/08/2017 tarihli yazı cevabı, Ankara Emniyet Müdürlüğünün 19/09/2017 tarihli Twitter ile
ilgili yazı cevabı, Ankara Emniyet Müdürlüğünün 08/11/2017 tarihli Twitter hesabına ilişkin
raporu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma
Bürosunun 10/11/2017 tarihli yazı cevabı, BTK' dan gelen HTS ve internet trafik kayıtları, Adli
Sicil ve Nüfus Kayıtları ile dosya içerisindeki diğer belgeler hükme esas alınmıştır.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE MAHKEMENİN KABULÜ:
I- FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ:
A) KURULUŞU;
Erzurum ili Pasinler ilçesi Korucuk köyü nüfusuna kayıtlı Ramiz ve Rabia oğlu 27.04.1941
doğumlu Fetullah GÜLEN, 1958 yılından itibaren çeşitli illerde imam ve vaiz olarak görev
yapmıştır. 1970’li yıllara kadar Yeni Asya Grubu içerisinde yer alan Fetullah GÜLEN, bu
tarihten sonra İzmir Kestanepazarı Kuran Kursu’nda görev yaptığı dönemde çevresinde
bulunan İbrahim KOCABIYIK, Latif ERDOĞAN, Abdullah AYMAZ, Yusuf PEKMEZCİ ve Bahattin
KARATAŞ isimli arkadaşları ile örgütünün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakil hareket
etmeye başlamış, faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş grubundaki öğrenci ve genç kesim
üzerinde yoğunlaştırmıştır. Teyp/Video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları, sohbet
toplantıları ve düzenledikleri yaz kamplarında gündeme getirdikleri görüşlerini sempatizan
gruplarına ulaştırarak kendi adı ile anılan (Fetullah Gülen) örgütünü kurmuştur.
B) ÖRGÜTÜN AMACI;
Fetullah GÜLEN’in görünen ve örtülü iki temel amacı bulunmaktadır. Örgütün görünen
amacının, örgüt tabanına “ilayı kelimetullah” gayesi ile hareket edildiği, Türkiye ve Türk
Coğrafyası başta olmak üzere ahlaklı toplum yetiştirme arzusunda olunduğu vurgusunun ülke
içinde ve dışında;
1-Dini sohbetler-vaazlar,
2-Dini içerikli kitap ve yayınlar,
3-Gazete, dergi ve televizyonlarında mutaassıp yayın politikası,
4-Cemaat içerisinde bulunan okul, yurt ve dershanelerinde eğitim gören şahısların yaşantıları
ile örnek ve ideal insan modelleri sergilemeleri,
5-Cemaat evi ve eğitim kurumlarında görev yapmanın “sahabelerin yaptığı hizmetler” ile eş
değer gösterilerek dini hassasiyetleri olan insanların bu kişilere ve cemaate itibar etmelerini,
6-Televizyonlarındaki yayınlarında cemaat ve mensuplarının seçilmiş grup ve insanlar olduğu,
hatta cemaat liderinin Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.)’i rüyasında görerek, Hz.
Peygamberin yapılan hizmetlere ve hizmet edenlere iltifat ettiği algısı ile dini hassasiyetleri
olan insanların bu kişilere ve cemaate itibar etmelerini bu faaliyetlerle sağladıkları,
Ayrıca Örgütün Uluslararası düzeyde “Batı ve Hristiyan Aleminde” sözde hizmetlerine “Ilımlı
İslam/Dinlerarası Diyalog” stratejisi ile Asya-Avrupa ve Afrika Ülkelerinde eğitim kurumları
açarak faaliyetlerine buralarda da devam ettikleri, bu eğitim kurumlarında Türk Milli ve
Manevi Değerlerinin öğretildiği algısının ülke içerisinde oluşturulması için, o ülke çocuklarının
katılımı ile Türkçe Olimpiyatları adı altında düzenledikleri etkinliklerle, ülke içerisindeki milli
ve dini hassasiyetleri olan insanların bu kişilere ve cemaate itibar etmelerinin sağlanması
amaçlanarak sempatizan kitlesi genişletilmiştir. Önceleri bu faaliyetleri cemaat adı altında,
sonrasında ise Hizmet Hareketi adı altında yürütmüşlerdir.
Örgütün; örtülü olan asıl amacının ise; yetiştirilen mensupların sağlanan maddi kaynaklar ile
Türkiye’ de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını
ele geçirmek olduğu gözlemlenmektedir.

C)ÖRGÜTÜN STRATEJİSİ;
Fetullah GÜLEN ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağını
teşhis etmiş; bu nedenle, mevcut sistemi yıkmak yerine, devlet modeline uygun bir
örgütlenme ile devlete alternatif bir sistem kurmayı hedeflemiştir.
Kamuoyunda örgüt için daha çok “Paralel Devlet Yapılanması” kavramlarının kullanılmasının
temel nedeni de budur. Bu nedenle tüm devlet organlarında, yerel yönetimlerde ve sivil
sektörde örgütlenmeyi amaçlamış, ileride devlet yönetimini kontrol altına alabilmek için kısa
vadede tüm kadrolara kendi mensuplarının getirilmesi veya bu kadroları işgal edenlerin
kendisine bağlanmasını hedef almıştır.
Devlet kurumlarına sızdırdıkları elemanlarının kurumlar arası koordineli çalışması ile kamu
kurum ve kuruluşundan sorumlu imamlar vasıtasıyla kurumlardaki bilgi akışını kendi
hedefleri doğrultusunda örgütün hiyerarşik yapısına uygun olarak ve hücre tipi yapılanma
içerisinde kullandıkları, kendisine engel olacakları bertaraf etmek ve hedefine koyduğu
makamları boşaltmak için karalama ihbar, komplo, kumpas yöntemlerini kullanarak bu
makamları ele geçirdikleri, özellikle Emniyet, Yargı ve TSK içerisindeki elemanları vasıtasıyla
operasyonel imkânlarını kullanarak kendilerine karşı durabilecek herkesi, hatta seçimle iş
başına gelmiş hükümet ve hükümet üyelerini bertaraf ettikleri ya da etmeye çalıştıkları
görülmüştür.
D) ÖRGÜTÜN YAPILANMASI;
Fetullah GÜLEN liderliğindeki örgütün bilinen yasa dışı örgütlerden çok daha sıkı bir
hiyerarşik yapılanması bulunmaktadır. Fetullah GÜLEN’e doğrudan bağlı; “Tayin Heyeti,
İstişare Kurulu, Mollalar Grubu ve Meclis” olarak adlandırılan birimler yer almakta ve örgüt
üst organlar olarak bu birimler tarafından sevk ve idare edilmektedir. Mecliste alınan
kararlar, meclis üyesi olan örgüt mensuplarınca silsile yolu ile en alt birimlere kadar
iletilmektedir. Bu talimatlar hiyerarşi içerisinde yer alan “Dünya İmamı, Kıta İmamı, Coğrafi
Bölge İmamı, Ülke İmamı, Bölge İmamı, İl İmamı, İlçe İmamı, Semt İmamı, Mahalle İmamı, Ev
İmamı, Ser Rehberler, Belletmenler, Öğrenci ve Cemaat Mensupları” tarafından gizliliğe,
istihbarata ve sır saklamaya özen gösterilerek koşulsuzca yerine getirilmektedir. Ayrıca
örgütün mali kaynaklarının ne şekilde kullanılacağını “Mütevelli Heyeti” belirlemektedir.
Yapılanmanın hücre yapılanması olduğu ve bu hücre yapılanmasının bir çok terör örgütünün
hücre yapılanması ile benzerlik gösterdiği,
Yetiştirilen örgüt elemanlarının ileride meydana gelebilecek kopmalarının engellenmesi ve
herhangi bir fikir ayrılığı ya da talimatların sorgulanmasının önüne geçilmesi maksadı ile
örgüt içerisinde evlilik stratejisinin yoğun bir şekilde kullanıldığı,
İlayı Kelimetullah gayesi güttüğünü iddia eden örgütün üyelerine namaz ve oruç gibi temel
dini kavramların asli unsur olmadığını, daha büyük gayeler uğruna bunların terk edilmesi,
siyasi ve dünya görüşlerinin belli edilmemesi gerektiği şeklinde tedbir talimatı verilerek,
hedeflenen gayri meşru amaçlar uğruna örgüt üyelerinin gizlenmelerinin sağlandığı, gerçek
niyetini gizlemek için 28 Şubat sürecinde dönemin konjonktürüne uygun olarak, diğer
cemaat ve tarikatların aksine, o dönem etkin güç olan ve post modern darbe olarak nitelenen
erklerin isteği doğrultusunda ve o erk ile çatışmayarak devlet içerisindeki yapılanmasını
devam ettirmek amacıyla, çok eleştirilen çeşitli fetva-görüş ve demeçleri olduğu, bu da örgüt
lider ve üyelerinin tedbir müessesesi içerisinde ve kendilerini deşifre etmemek adına her
türlü role girebileceklerinin açık göstergelerinden birisidir.
Örgütün bütün kurumlarda hücre biçiminde, yani üç dört kişilik gruplar halinde ve her
grubun başına bir sorumlu gelecek şekilde, ayrı gruplarda bulunan şahısların birbirlerini
tanımayacağı ve sorumlularını bilemeyeceği şekilde yapılandığı, gayri meşru amaçları

doğrultusunda verilen talimatların etkin ve gizli bir biçimde örgüt üyelerine dağıtılması için
de her meslek grubunda oluşturulan yapılanmalara belli aralıklarla toplantılar düzenlendiği,
bu toplantılarda verilen talimatların geri bildirimleri ile birlikte yeni yol haritaları ve stratejiler
geliştirildiği bir hücre yapılanmasına sahip olduğu görülmektedir.
E) İDEOLOJİK UNSURU;
Örgütün ideolojisinin her ne kadar İslama hizmet ve ilayı kelimetullah olarak söylense de,
aslında Türkiye’de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki, adli ve
idari yapısını ele geçirmek ve aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili bir güç
haline gelmek olduğu anlaşılmıştır.
Bu kapsamda, örgütün temel hedefinin yasal olmayan faaliyetleri ile (Şantaj, tehdit, yasadışı
dinleme vb.) devlet otoritesini kendi amaçları doğrultusunda baskı altına almak, devleti
yönlendirmek, alternatif bir otorite olarak ortaya çıkmak ve neticede devlet otoritesini
tamamıyla ele geçirmek şeklinde tezahür eden siyasal hedefi olduğu görülmektedir.
F) ÖRGÜTÜN YAPISI;
“FETÖ/PDY” Silahlı Terör Örgütünün belirlenen amaçlar etrafında insan sayısı olarak üçten
fazla kişinin bir araya geldiği, hiyerarşik görev dağılımının yapıldığı, gizliliğin esas alındığı, iş
bölümünün, faaliyet alanlarının, sorumlulukların önceden tespit edildiği, eleman ve finansal
kaynak temini ile üyelerinin eğitiminin ne şekilde yapılacağı gibi hususların açıkça ortaya
konulduğu, iletişimin gizliliğe riayet ederek ulaklar vasıtası ile ve örgüt üyeleri tarafından
kullanılan kendilerine özgü özel mobil yazılımlar (by lock, eagle vb.) aracılığı ile sağlandığı,
kod isim ve yemin uygulaması olan kendine özgü ceza ve ödül sistemi bulunan profesyonel
bir örgütlenme olduğu anlaşılmıştır.
FETÖ/PDY’nin Kolluk Kuvvetleri ve Yargı içerisinde yer alan mensupları tarafından
kurgulanmış soruşturmaların, sahte ihbar mektupları, yasadışı dinlemeler, gerçeğe aykırı
deliller üzerine inşa edildiği; bu sayede verilen mahkûmiyetlerle toplum nezdinde başta Yargı
olmak üzere, kamu kurumlarına duyulan güvenin yok edildiği, kendilerinden olmayanlara
karşı yürütülen baskı, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit faaliyetlerinin Kolluk Kuvvetleri,
Kamu Kurumları ve Yargı’da görev alan örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirildiği
anlaşılmaktadır.
G) ÖRGÜTLÜ YAPI İÇERİSİNDE ÖDÜL VE CEZA;
Örgüt içerisinde kendilerine itaat etmeyen, uyumsuzluk gösteren emir ve talimatları yerine
getirmeyen üyelere karşı şefkat tokadı diye isimlendirdikleri cezalandırma yöntemini
kullanmaktadırlar. Bu yöntemle de, uyumsuzluk ve itaatsizliğin boyutuna göre, adli ya da
idari olarak ellerinde bulundurdukları güçler vasıtasıyla kişiler cezalandırılmakta böylece
itaatsizlik ve fikir ayrılıklarının önüne geçmeye çalışılmaktadır. Ayrıca örgütten olmayanlar
cezalandırılarak, kendilerinden olmayanlar ve karşı gelenlerin durumları korkutucu ve
sindirici bir teknik olarak kullanılmaktadır. Hatta hayatın doğal akışında insanların başına
gelebilecek talihsizlikleri bile şefkat tokadı olarak adlandırıp, örgüte yapılan yanlışın bedeli
olarak gösterilerek örgüt üyelerinin motivasyonu sağlanmaktadır.
Örgütten ayrılan mensuplar, örgüt aleyhinde çalışan eski örgüt mensubu ve örgüt mensubu
olmayan şahıslara ise iftira, ihbar, karalama, komplo, kumpas ile elinde bulunan güç vasıtası
ile çeşitli adli ve idari soruşturmalara maruz bıraktıkları, bunun da birçok örneğinin olduğu
görülmektedir.
Örgüt içerisinde talimatları tam olarak yerine getiren ve örgüt üyesi olmamakla birlikte büyük
yardımları görülen kişiler örgüt lideri ile görüştürülmek için Amerika’ya götürülerek
kendilerince ödüllendirilmektedir. Örgüt içerisinde büyük gayretleri görülen şahısların
konumlarına göre çeşitli ödüllendirmelerin olduğu, örneğin; gayret sahibinin iş adamı olması

halinde ihaleler verildiği, memur olması halinde terfi ve daha fazla imkanları bulunan
kurumlara geçiş yaptırdıkları bilinmektedir.
H) ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİ;
Kuruluş aşamasında, örgüt faaliyetlerinin ağırlıklı olarak legal görünümlü kurum ve kuruluşlar
vasıtasıyla yürütüldüğü; dershaneler, özel kolejler, yurt ve öğrenci evleri ile gençliğe yönelik
eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu dönemde yurt içinde ve yurt dışında
eğitim kurumları vasıtasıyla, çeşitli dallarda ulusal ve uluslararası başarılar elde etmek
suretiyle örgüt propagandası yapılmış ve bu şekilde eğitim kurumlarına halkın rağbet etmesi
sağlanarak sempatizan kitlesi genişletilmiştir.
Örgütün devletin tüm kurumlarını ele geçirmeyi hedeflediği, güçlü bir istihbarat ağına sahip
olduğu, kamu kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının elde ettikleri bilgileri örgüte
aktararak bilgi havuzu oluşturdukları, örgütün hedeflerine ulaşmak için bu havuzdaki bilgi ve
belgeleri kendisine yakın medya organlarına sızdırıp kamuoyu oluşturmak suretiyle
kullandığı, TÜBİTAK, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesindeki örgüt üyelerinin çalışmaları ile, hukuka aykırı bir şekilde adli ve önleme
dinlemesi kararları alarak, ya da herhangi bir karar almaksızın üst düzey siyasetçilerin, asker
kişilerin, bürokratların, emniyet mensuplarının, yargı mensuplarının, gazetecilerin, bilim
adamlarının ve tüm toplum kesimlerinin iletişimlerinin dinlendiği, elde edilen verilerin
arşivlenerek örgüt çıkarları doğrultusunda kullanıldığı belirlenmiştir.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından
düzenlenen rapora göre; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının "3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 1 ve 7. maddelerinde ifade edilen, Anayasada belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki , sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek,
devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak,
yıkmak veya ele geçirmek, devletin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini veya genel sağlığı
bozmak amacıyla kurulmuş terör örgütü niteliğinde olduğu" belirlenmiştir.
Örgüt lideri Fetullah Gülen hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 19/12/2014 tarih ve
2014/3025 Değişik İş sayılı kararı ile "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan,
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 22/01/2015 tarih ve 2015/1144 Değişik İş sayılı kararı ile
de, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan
Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Devletin Gizli Kalması
Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçlarından dolayı
yakalama emri çıkarılmıştır.
Örgüt lideri Fetullah Gülen'in "hep haklı görünme, teknik nakavt yapma" yönündeki talimatı
doğrultusunda hareket eden örgüt üyeleri tarafından, son dönemde örgüt faaliyetleri
kapsamında işlenen suçlara yönelik olarak yürütülen soruşturmaları manipüle etmek
amacıyla, gerek örgüt üyelerinin kontrolündeki sosyal medya hesapları, gerekse diğer basın
yayın organları tarafından çok sayıda yıpratma, algı oluşturma, soruşturmalarda görev alan
kolluk görevlilerini ve yargı mensuplarını korkutma amaçlı yayınların yoğun bir şekilde
yapıldığı, kamu görevlilerinin ve yargı mensuplarının açıkça tehdit ve şantaja maruz
bırakıldığı belirlenmiştir.
Örgüt televizyon, radyo, gazete, dergi gibi iletişim alanındaki faaliyetlere ağırlık vermekte;
finansal kaynaklar ise gruba mensup şirketler, basın-yayın alanında elde edilen gelirler, okul,
yurt ve pansiyonlardan istifade eden öğrencilerden alınan paralar, toplanan kurbanlar ve
derileri ve gruba ilgi duyan zengin iş adamlarının destekleri ile örgüte üye olan kişilerden
himmet adı altında alınan paralar olarak ortaya çıkmaktadır.

Örgütün kurumsal gelirleri konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmamakta olup şirket, A.Ş.
yada holding olarak kurulan söz konusu kuruluşlar elde ettikleri kazançları ticaret yada
bankacılık üzerinden sisteme sokmaktadır. Vakıflar adı altında faaliyet gösteren
kurum/kuruluşlar için ise vakıflar için tanınan vergi muafiyetlerinden yararlanılmakta, bir
kısım para bağış adı altında söz konusu vakıflara verilmektedir. Örgütün şahıslardan topladığı
himmet adı verilen parayı sorunsuz bir şekilde sisteme sokma yöntemlerinden biri de
kamuya yararlı dernek statüsünde olan "Kimse Yok mu Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği"
gibi yardım kuruluşlarıdır.
Kamu kurumlarının hassas noktalarında görev alan örgüt mensubu kişiler kod isim
kullanmakta, ayrıca örgüte itaat ve bağlılık vurgusu yapılan bir metin doğrultusunda kutsal
değerler üzerine yemin ettirilerek, örgüt liderine koşulsuz sadakatleri sağlanmaktadır.
Örgütün meşruiyetini tabanına anlatmak, uygulayacağı politikalar hakkında tabanına mesaj
vermek ve örgüt üyeleri arasındaki bağları sıkı tutmak amacıyla sosyal medya araçlarını etkin
olarak kullandıkları, örnek vermek gerekirse; örgüt lideri Fetullah GÜLEN tarafından
üyelerine motivasyon amaçlı Peygamber Efendimizi rüyasında gördüğünü ve tweetleri iki
katına çıkartmak talimatı aldığını söylemesi üzerine talimat olarak örgüt üyelerine en az on
adet twitter hesabı açmak ve günlük atılan tweet sayısını en az iki katına çıkarma talimatını
vermiştir.
Örgüt günümüzde, elindeki ekonomik gücün yanı sıra devletin hassas ve etkili kurumları
içerisindeki kadrolarının sağladığı avantajlardan faydalanmakta, bu sayede siyasal
operasyonlara kalkışmakta, hatta devletten bağımsız bir dış politika izlemektedir.
Dini duyguları istismar etmek suretiyle güvenini kazandığı insanları yıllarca kendi kirli planları
doğrultusunda kullanan Fetö/PDY Terör Örgütünün 07 Şubat 2012 ve 17/25 Aralık 2013
tarihlerinden sonra gerçek yüzünün anlaşılarak, devletin bu yapı ile etkin bir mücadeleye
başlaması sonrasında mevcut kadrolarını korumakta zorlandığı, tasfiye sürecine giren,
ekonomik ve siyasi yönden zayıflayan örgütün "mağdur edebiyatı" stratejisi üstüne kurulu
algı yönetiminden de bir sonuç alamayacağını anlaması üzerine 15/07/2016 günü başta
İstanbul, Ankara olmak üzere ülke genelinde muhtelif yerlerde Türk Silahlı Kuvvetleri
bünyesinde yuvalanan aralarında generaller ve amirallerin de bulunduğu subay, astsubay,
uzman er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler aracılığı ile ve bunları yönlendiren sivil unsurlar ile
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmak ve anayasal düzeni değiştirmek amacı ile
eyleme geçtiği, bu kapsamda saat 22:00 sularında İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan
Mehmet Köprülerinin silahlı terör örgütü üyeleri tarafından; tank ve paletli zırhlı araçlar ile
trafiğe kapatıldığı, İstanbul Yeşilköy Atatürk Hava Limanı, Ankara Esenboğa Hava Limanlarının
tanklar vasıtasıyla ve örgüt üyesi askerler tarafından ele geçirilerek 22:15 itibari ile hava
limanlarına giriş ve çıkışların kapatıldığı, uçuş kontrol kulesinin ele geçirilerek tüm yurt içi ve
yurt dışı uçuşların durdurulduğu, F16 Savaş Jetleri ile hava limanı üzerinde alçak uçuşlar
yapılarak yolcu uçaklarının iniş ve kalkış yapmalarının engellendiği, yine aynı saatlerde Sabiha
Gökçen Hava Limanının ele geçirilmesi maksadıyla benzer bir girişimde bulunulduğu, Türkiye
Radyo ve Televizyon Binası ele geçirilerek korsan bildiri yayınlandığı, F16 Savaş Uçakları ve
Helikopterlerle Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasının, Ankara Emniyet binasının,
Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezinin, Milli İstihbarat Teşkilatı Binasının, Türksat
Merkezinin ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bombalandığı, Fetö/PDY Silahlı Terör Örgütü
mensubu askerlerin halkın meydanlara çıkmasını engellemeye çalıştığı, milli iradeye ve ülke
egemenliğine sahip çıkmak üzere İstanbul'da Boğaziçi Köprüsünde, Ankara'da Genel Kurmay
Başkanlığı önünde toplanan halkın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş edildiği, bu olaylar
neticesinde tüm Türkiye'de ülke genelinde 248 insanımızın şehit olduğu 2000'in üzerinde

insanımızın da yaralandığı tespit edilmiş, ancak bu hain ve menfur darbe teşebbüsü Türk
Halkının üstün gayreti ve kararlılığı ve devletine sahip çıkması sayesinde başarısızlığa
uğramıştır. Ülke çapında ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimine katılanlar ile
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olanlar hakkında muhtelif soruşturmalar başlatılmış ve
devam etmektedir.
I) ÖRGÜTÜN HABERLEŞMEDE KULLANDIĞI YÖNTEMLER;
Dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösteren ve binlerce mensubu olan örgüt için;
haberleşme, talimatların alınıp verilmesi, gelişmelerin güvenli ve zaman kaybetmeksizin
aktarılması, faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hayati öneme sahiptir. Faaliyet
alanlarının çeşitliliğine paralel olarak örgütün haberleşme yöntemleri de çeşitlilik arz
etmektedir.
En önemli haberleşme aracı GSM hatlarıdır. Bu hatlar, genel olarak başkası adına kayıtlı ya da
örgüt kontrolündeki kurum/kuruluş adına kayıtlı olan, abone bilgilerinden gerçek
kullanıcısına ulaşılamayan hatlardır. yaklaşık 3 ayda bir yeni bir GSM hattı temin edilmekte ve
eski hatla birlikte telefon cihazı da değiştirilmektedir. örgüt mensuplarının kendi adlarına
olmayan GSM 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.
İnternet üzerinden haberleşmeye imkan tanıyan Skype, Tango, WhatsApp vb. programlar,
şifreli ve düşük maliyetli olması nedeniyle oldukça sık tercih edilen haberleşme
yöntemlerindendir. 2014 yılı sonrasında ise sadece örgüt mensupları tarafından
kullanılabilen Bylock isimli program aracılığı ile örgüt mensupları kendi aralarında dışarı
kapalı ve özel güvenlikli bir haberleşme ağı kurmuşlardır.
Türkiye'de Almanya, ABD ya da başka bir ülkeye kayıtlı GSM hatlarının kullanılması, örgütün
üst düzey abilerinin kullandığı yöntemlerdendir. Abone bilgilerinden sadece hangi ülkeye ait
olduğunun görülebilmesi nedeniyle zaman zaman tercih edilebilmektedir.
Kiralık hatlar vasıtasıyla kriptolu IP telefon kullanılması, özellikle yurt dışındaki okullarla
irtibatta kullanılan yöntemlerdendir.
Canlı kurye kullanılması, en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul
edilmektedir. Talimat almak ve faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla doğrudan
ABD/Pensilvanya'ya gidilerek örgüt lideri Fetullah Gülen ile yüz yüze görüşülmekte ve
talimatlar bizzat alınmaktadır. Fetullah Gülen’in "çok önemli hususların yüz yüze
görüşülmesi" yönünde talimatlarının olduğuna dair bilgiler mevcuttur.
Örgüt mensupları, tedbir olarak haberleşme araçlarını değiştirdikleri gibi isim zikretmekten
imtina etmekte, "abi" ya da "hocam" şeklinde genel ifadeler kullanılmaya özen
gösterilmekte, il ve ilçe imamları ise genel olarak "Kod" isim kullanmaktadırlar.
Örgütsel görüşmeler sırasında ‘hizmet, şakirt, Fetullah GÜLEN, cemaat’ gibi kelimelerin
telefonda zikredilmemesine özen gösterilmekte, buluşma yeri söyleneceği zaman şifreli
ifadeler kullanılmasına önem verilmektedir.
Örgüt toplantılarında verilen talimatlar ufak kağıtlara yazılmakta hatta bunların lüzumu
dahilinde yok edilebilmesi için yenilebilir özellikte olması sağlanmaktadır.
K) ÖRGÜTÜN BYLOCK İSİMLİ ŞİFRELİ İLETİŞİM YAZILIMI;
Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 09.12.2016 tarih 2236/691-92452157
sayılı raporu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca
hazırlanan rapordan da anlaşılacağı üzere ByLock isimli şifreli iletişim yazılımının FETÖ/PDY
üyeleri tarafından kendi aralarında gizli iletişim kurmak amacıyla üretilmiş bir yazılım olduğu,
açık kaynak ve kaynak kod incelemelerinde yazılımın şifreli mesajlaşma, şifreli sesli görüşme,

özel sohbet odaları oluşturma, dosya gönderme/alma, e-posta gönderme/alma, özelliklerine
sahip olduğu, kullanıcı tanımlamak için sayısal ID kullanma karşıdaki kullanıcıyı eklemek için
ID ve şifresini bilme gerekliliğinin bulunduğu, kullanıcı bilgilerinin ve iletişimin güvenliğinin
azami şekilde korunmasının amaçlandığı, anonimliğin sağlanması ve kullanıcı tespitini
zorlaştıracak önemleri kullanmasından kaynaklandığı, haberleşmenin sadece oluşturulan
hücre tipine uygun şekilde gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde kurgulandığı, örgütsel
mahiyetteki haberleşme ihtiyaçlarının başka herhangi bir haberleşme aracına ihtiyaç
duyulmadan gerçekleştirildiği, gerçekleştirilen haberleşmenin cihaz üzerinden belirli
sürelerde manuel işleme gerek duymaksızın otomatik olarak silinmesi, kullanıcıların
haberleşme güvenliği bakımından silmeleri gereken verileri silmeyi unutsa dahi sistemin
gerekli tedbirleri alacak şekilde tasarlandığını gösterdiği, olası bir adli işlem neticesinde
cihaza el konulması durumunda dahi uygulamada yer alan kullanıcı listesindeki diğer
kullanıcılara ve uygulamadaki haberleşmelere ilişkin geçmiş verilere erişimi engelleyecek
şekilde kurgulandığı, mesajlaşma içeriklerinin tamamına yakınının FETÖ/PDY unsurlarına ait
örgütsel temas ve faaliyetleri içerdiği ve örgüte ait jargonla örtüştüğü,
Whatsapp, Facebook, Messenger gibi yaygın mesajlaşma uygulamaları değerlendirildiğinde,
bu uygulamaların kullanımlarının kolay olacak şekilde dizayn edildiği, hayatı kolaylaştıracak
şekilde anlık mesajlaşmaya imkan verdiği; bunların aksine ByLock yazılımının ise üst üste
şifreleme ve kısıtlama yöntemiyle kullanılabildiği, üzerinde gerçekleştirilen iletişim ve
faaliyetlerin tespit edilmesinin istenmediği şeklinde değerlendirildiği, bu özelliklerinden
dolayı örgüt tarafından şifreli görüşmeler yapmak için tasarlandığının değerlendirildiği,
yazılımın 26 Mart 2014 tarihi itibariyle kayıt edilerek aktifleştirildiği, 2014 yılı içerisinde
yoğun olarak kullanıldığı, yazılımın ingilizce kaynak kodları incelendiğinde sabit olarak
tanımlanmış ''dosya'', ''posta'', ''sesli arama'' gibi Türkçe kelimelerin bulunduğu, kodları
yazan yabancı birinin sonradan değişmeyecek sabit kodları yazarken kendi dilinde yazması
beklenir bu açıdan programlama dilinde sabit olarak Türkçe kelimelerin bulunması, Türkçe
bilen bir kod yazarının kodları oluşturduğunun değerlendirildiği, ele geçirilen mesajlaşma
içeriklerinin tamamına yakınının Türkçe içeriğe sahip olması, ele geçirilen ByLock
kullanıcılarının kontak listesinde yer alan Rumuz (nickname) bilgilerinin tamamına yakınının
Türkçe isimlerden, unvanlardan ve kurum isimlerinden oluşması, uygulamaya erişim sağlayan
kullanıcı IP adreslerinin büyük bir çoğunluğunun ya Türkiye IP adresi yada kullanıcının gerçek
kimliğini saklamaya yönelik programlarla birlikte kullanılması (VPN, Zenmate vb.) hususları
yukarıda ifade olunduğu gibi elde edilen içeriklerinin tamamının örgütsel faaliyetler ile ilgili
olduğu, gerçeği ile birlikte değerlendirildiğinde bu uygulamanın FETÖ/PDY Terör Örgütünün
gizli ve kriptolu görüşme amacıyla tasarlamış olduğu sonucuna ulaşıldığı, yine uygulamanın
Litvanya’da sunucu kiralanmak suretiyle kullanıma sunulması ve kiralama bedellerinin ise
“Paysera” adlı anonimlik sağlayan ödeme sistemiyle gerçekleştirilmiş olması, bu girişimin
kurumsal ve ticari mahiyetinin bulunmadığını teyit ettiği,
Uygulama üzerinden sesli arama, yazılı mesajlaşma, e-posta iletimi ve dosya transferi
gerçekleştirilebildiği, bununla, kullanıcıların örgütsel mahiyetteki haberleşme ihtiyaçlarının,
başka herhangi bir haberleşme aracına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirildiği ve tüm iletişim
sunucu üzerinden geçtiğinden oluşturulan grupların ve haberleşme içeriklerinin uygulama
yöneticisinin denetim ve kontrollerinde olmasını sağladığı değerlendirilmiştir.
Adli bilişim incelemeleri adli kopya üzerinden yapılmaktadır, adli bilişim incelemelerinde
incelenen sistem üzerindeki (telefon, bilgisayar vb.) veri kalıntıları değerlendirilerek
programın kullanılıp kullanılmadığı tespit edilir, ancak bir yazılım kullanıldığı halde telefonun
formatlanmış olması ve daha sonrasında kullanılmaya devam edilerek üzerine yeni veri

yazılmış olması veya kasten üzerine veri yazılmış olması durumunda programın kullanıldığına
dair dijital olarak delil bulunmayabileceği gözönünde bulundurulmalıdır.
L) SONUÇ;
FETÖ/PDY küresel güçlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzerine kurulan
bir maşa olarak; Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik,
ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,
Türkiye Devletini ve varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini yıkmak ve daha sonra ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini
bozmak amacıyla kurulmuş bir terör örgütüdür. Bu örgüt kuruluşundan 15 Temmuz sürecine
kadar örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından belirlenen ideolojisi doğrultusunda amaçlarını
gerçekleştirmek üzere eylem ve fikir birliği içinde hareket etmiştir.
Yukarıda izah edildiği üzere; örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri arasında sıkı bir
hiyerarşik bağın mevcut olduğu, gizliliğe riayet ettiği, görünür yüzüyle gerçek yüzü arasındaki
farkı gizlediği, amaca ulaşabilmek için yeterli eleman, araç ve gerece sahip olduğu, amacının
Anayasada öngörülen meşru yöntemlerle iktidara gelmek olmayıp örgütün yarattığı kaos
ortamı sonucu ayrıca devletin yanında oluşturduğu Paralel Devlet Yapılanmasıyla demokratik
olmayan yöntemlerle cebir şiddet kullanmak suretiyle parlamento, hükumet ve diğer
Anayasal kurumları fesih edip iktidara gelmek olduğu, bu amacı gerçekleştirmek için polis ve
jandarma teşkilatı, MİT ve Genel Kurmay Başkanlığı gibi kuvvet kullanma yetkisine haiz
kurumlardaki üyeleri vasıtasıyla meşru organlara ve halka karşı silah kullanmak suretiyle
amaç suça elverişli öldürme, yaralama gibi çok sayıda vahim eylem gerçekleştirdiğinin,anılan
örgüt mensupları hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden ya da örgüte mensubiyetlerinden
dolayı açılıp bir kısmı derdest olan ya da mahkemelerce karara bağlanan davalar, bu
davalarda dinlenen itirafçı sanıkların savunmaları ve gizli-açık tanık anlatımları, örgüt lider ve
yöneticilerinin açık kaynaklardaki yazılı ve sözlü açıklamaları dikkate alındığında, 3713 sayılı
Kanunun 1. maddesinde tanımlanan, amaca ulaşmak için silah başta olmak üzere her türlü
cebir ve şiddeti araç olarak kullanan 5237 sayılı TCK'nın 314/1-2 maddesi kapsamında silahlı
bir terör örgütü olduğu anlaşılmıştır.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün, Anayasa Mahkemesinin 20.06.2017 tarih ve 2016/22169
başvuru nolu kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 24/04/2017 tarih ve 2015/3-2017/3(İlk
Derece), 14/07/2017 tarih ve 2017/1443-2017/4758, 18/07/2017 tarih ve 2016/71622017/4786 sayılı kararları ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 01.06.2017
tarih ve 2017/254-2017/140, 19/07/2017 tarih ve 2017/364 -2017/279, Antalya Bölge Adliye
Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 14/04/2017 tarih ve 2017/801-2017/857, Gaziantep Bölge
Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 14/06/2017 tarih ve 2017/825-2017/908, Samsun
Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 07/03/2017 tarih ve 2017/318-2017/300 sayılı
kararları ile silahlı terör örgütü olarak kabul edildiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, bu şekilde örgütlenme ve faaliyet içerisinde olan FETÖ/PDY'nin silahlı bir terör
örgütü olduğunun, Mahkememizce de kabul edilmiştir.
II- Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu;
Örgüt üyesi; amacını benimsediği örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu suretle
verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesiyle örgüte dahil olan
kişidir. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün
emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine
katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve
hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüt üyeliğini
belirlemede ayırt edici özelik, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir

ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve
öylece ifa etmesidir.
MİT’in yasal olarak elde edip gönderdiği dijital materyaller ve teknik analiz raporu, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı için CMK'nın 160 ve 161. maddeleri kapsamında işlem yapması
gereken bilgi ve bulgulardır. MİT tarafından elde edilen dijital materyaller üzerinde Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile CMK'nın 134. maddesi gereğince Ankara 4. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından verilen karara dayalı olarak inceleme işlemi yapılmıştır. Ayrıca
Mahkememizce verilen CMK'nın 135. maddesi uyarınca verilen karar gereği HTS raporlarının
getirilmesi sağlanmış olup kullanılan cep telefonun, ByLock uygulamasına ait tespit edilen IP
adreslerine kaç kez bağlandığı tespiti yapılmıştır.
ByLock uygulaması, güçlü bir kripto sistemi ile internet bağlantısı üzerinden iletişim sağlamak
üzere, gönderilen her bir mesajın farklı bir kripto anahtarı ile şifrelenerek iletilmesine
dayanan bir sistemdir. Bu iletişim programı özel bir server üzerinden yalnız örgüt üyelerinin
kullanabileceği özel bir yazılım olarak üretilen, üyelerin deşifre olmadan özel bir şifreleme
yöntemi kullanarak kendi aralarındaki iletişimini sağlayan bir programdır. Özetle ByLock,
kripto sistemi ile internet üzerinde haberleşmeyi sağlayan bir sistemdir.
ByLock iletişim sistemi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla
oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir
ağ olması nedeniyle; örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için
haberleşme amacıyla kullanıldığı anlaşılmıştır.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda ve dosya içerisindeki tüm belgelerden anlaşılacağı üzere;
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının 15.07.2017 tarihindeki darbe girişiminden
sonra 03/08/2016 günü Ankara Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına yapılan "Sosyal
medyada Fuat AVNİ'ye bilgi aktaran ve bizzat Fuat AVNİ tarafından takip edilen Ayşunur
PARILDAK isimli şahsın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eşyalarını toparlamış olduğu
ve son sınavından sonra kaçacağı" yönündeki ihbar üzerine yürütülen soruşturma
kapsamında sanığın 04.08.2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alındığı, sanığın 2012
yılından 2016 yılı Şubat ayına kadar örgütün yayın organı olan Zaman Gazetesinde Adliye
Muhabirliği yaptığı, tevil içeren savunmalarından da anlaşılacağı üzere "@sosyalmunzevi
Ayşenur Parıldak" isimli sosyal medya hesabını kullandığı ve bu hesaptan; 15 Temmuz 2016
akşamı yapılan hain darbe girişimine karşı demokrasiye sahip çıkılması yönündeki devlet
görevlilerinin çağrısı üzerine ellerindeki bayraklarla ve kahramanca darbeye karşı koyan sivil
halkı kastederek "dün geceden itibaren şiddet tekeli devletin elinden alınıp halka verilmiştir,
beni en çok ürküten şey bu anarşi ortamı", "(boğaz kesenler için) hayvan sahibinin
sorumluluğu" şeklinde paylaşıma yer verdiği, yine FETÖ/PDY Terör Örgütüne ait ve bu terör
örgütünün amaçları doğrultusunda 17 Aralık sürecinden sonra kamuoyunu manipüle etmek
için paylaşımlarda bulunan Twitter kullanıcısının arkadaş listesinde ekli olduğu ve
"@fuatavni_f " isimli kullanıcı ile mesajlaştığı bu hususun bilirkişilerce yapılan sanığa ait
dijital materyal incelemesinden anlaşıldığı (bilirkişi raporu sf.15 ve ekindeki 215-217 nolu
belgeler), bununla birlikte sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin kendi aralarında
iletişim amaçlı kullandıkları ByLock programını kullandığının tespit edildiği, sanığın 0530 747
88 29 ve 0533 370 54 60 nolu hatlar ile bu programı kullandığı, 0533 370 54 60 nolu telefon
hattına ilişkin çözüm içeriklerinin tespit edildiği, bu tespite göre sanığın ByLock aboneliğinin
ID numarasının ''60231'' ve kullanıcı adının ''paril'' olduğu, sanığın oluşturduğu bu profilin
diğer ByLock programı kullanıcılarınca eklendiği gibi kendi profiline de başka kullanıcıları
eklediği, gerek ByLock sorgu ve tespit değerlendirme tutanağı gerekse Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu'ndan gelen kayıtlar dikkate alındığında sanığın belirtilen cep telefonu hatları

üzerinden ByLock programına ait IP numaralarına çok sayıda erişim yaptığı, her ne kadar
sanık tarafından ByLock kullanımı bakımından aşamalardaki beyanlarında ilgili hatların
başkaları tarafından da kullanıldığı yönünde tevil içeren bir savunma geliştirilmiş ise de;
dijital metaryallerin incelenmesine yönelik bilirkişi raporunun "135" numaralı ekinde sanığın
adının yazdığı kart vizit görüntüsünde
nolu hattın sanık tarafından
kullanılan GSM hattı olarak belirtildiği, kaldı ki
nolu hattın ByLock çözüm
içeriğinde ByLock kullanıcı adının sanığın "Parıldak" soyisminin ilk beş harfi olan "parıl"
olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde aksi yöndeki beyanların suçtan kurtulmaya
matuf nitelikte olduğu kabul edilmiştir.
Yapılan açıklamalar ışında; sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yönetici/üyelerinin kullanımı
için oluşturulmuş ve münhasıran bu suç örgütünün mensupları tarafından kullanılmakta olan
ağ özelliğini bilerek ByLock programını kurması ve bir çok kez kullanması suretiyle silahlı
terör örgütünün kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği ve iradi olarak örgüt hiyerarşisi
içerisine girdiği, yine bu aidiyet çerçevesinde"@sosyalmunzevi Ayşenur Parıldak" isimli sosyal
medya hesabından 15 Temmuz 2016 akşamı yapılan hain darbe girişimine karşı demokrasiye
sahip çıkılması yönündeki devlet görevlilerinin çağrısı üzerine ellerindeki bayraklarla ve
kahramanca darbeye karşı koyan sivil halkı kastederek "dün geceden itibaren şiddet tekeli
devletin elinden alınıp halka verilmiştir, beni en çok ürküten şey bu anarşi ortamı", "(boğaz
kesenler için) hayvan sahibinin sorumluluğu" şeklinde paylaşıma yer verdiği, yine FETÖ/PDY
Terör Örgütüne ait ve bu terör örgütünün amaçları doğrultusunda 17 Aralık sürecinden sonra
kamuoyunu manipüle etmek için paylaşımlarda bulunan Twitter kullanıcısının arkadaş
listesinde ekli olduğu ve "@fuatavni_f " isimli kullanıcı ile mesajlaştığı hususları bir arada
değerlendirildiğinde, sanığın örgütün yapısına dahil olup örgütle organik bağ kurarak
faaliyetlerine katıldığı, bu eylemlerinin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk oluşturduğu
anlaşılmıştır.
Sanığın,"@sosyalmunzevi Ayşenur Parıldak" isimli sosyal medya hesabından 15 Temmuz
2016 akşamı yapılan hain darbe girişimine karşı koyan sivil halkı kastederek "dün geceden
itibaren şiddet tekeli devletin elinden alınıp halka verilmiştir, beni en çok ürküten şey bu
anarşi ortamı", "(boğaz kesenler için) hayvan sahibinin sorumluluğu" şeklinde paylaşıma yer
vermesi, FETÖ/PDY Terör Örgütüne ait ve bu terör örgütünün amaçları doğrultusunda 17
Aralık sürecinden sonra kamuoyunu manipüle etmek için paylaşımlarda bulunan Twitter
kullanıcısının arkadaş listesinde ekli olması ve "@fuatavni_f " isimli kullanıcı ile
mesajlaştması, ByLock programını kurması ve bir çok kez kullanması, tespit ve değerlendirme
tutanağı, HTS ve internet trafik kayıtları ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında sanığın
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna dair şüphe bulunmadığından, inkara dayanan
savunmasına itibar edilmemiş,
Sanığın eğitim düzeyi, yaptığı görev nedeniyle edindiği bilgi, tecrübe ve konumu itibariyle bu
oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda olduğu ve atılı suçu işlediği
sabit olduğundan mahkumiyetine karar verilmiş olup; kurulan hükümde, suçun
işlenmesindeki özellikler, suçun sebep ve saikleri, kastın yoğunluğu göz önünde
bulundurularak temel ceza alt sınırdan uzaklaşılarak tespit edilmiş ve TCK'nın 314/2 maddesi
gereğince 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, üye olunan örgütün amacı ve niteliği
dikkate alındığında 3713 sayılı Yasanın 5/1 maddesi gereğince yarı oranında artırım
yapılmasına,
Sanığın, geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim
nedeni kabul edildiğinden hakkında TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına karar verilerek
aşağıda yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle:
1-Sanık Ayşenur Parıldak'ın üzerine atılı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçunu
işlediği sabit olduğu anlaşıldığından; suçun işlenmesindeki özellikler, suçun sebep ve saikleri,
kastın yoğunluğu dikkate alınarak, alt sınırdan ayrılmak suretiyle eylemine uyan 5237 sayılı
TCK’nın 314/2 maddesi gereğince takdiren ve teşdiden 6 YIL HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA
2- Sanığın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinde belirtilen terör örgütü
suçu işlediğinden verilen cezada 3713 sayılı kanunun 5/1 maddesi gereğince yarı oranında
artırım yapılarak 9 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3- Sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim
nedeni kabul edilerek sanığa verilen cezadan 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi gereğince 1/6
oranında indirim yapılarak NETİCETEN 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4- Sanık hakkında bu suç nedeniyle başkaca artırım ve indirim maddesi uygulanmasına
takdirine YER OLMADIĞINA,
5- Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’ nun 53. maddesinin 1-2-3 fıkralarının UYGULANMASINA,
6- Sanığın silahlı terör örgütü mensubu olduğu dikkate alınarak; TCK’ nun 58/9 maddesi
gereğince hükmolunan cezanın MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE
ÇEKTİRİLMESİNE, sanık hakkında cezanın infazından sonra DENETİMLİ SERBESTLİK
TEDBİRLERİ UYGULANMASINA,
7-Sanığın göz altında ve tutuklulukta geçirilen sürelerin TCK’ nun 63. maddesi gereğince
verilen cezadan MAHSUBUNA,
8-Yargılama için yapılan 11 davetiye gideri 121 TL ve 2490 TL bilirkişi ücretinden oluşan
toplam 2611 TL' nin sanıktan tahsili ile HAZİNEYE İRAD KAYDINA,
9-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetinin 2016/13969 sırasında kayıtlı sanık Ayşenur
Parıldak' ın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerin imaj kopyasının
alındığı, bir adet Seagate Piperine HD marka
seri nolu harddiskin DOSYADA
DELİL OLARAK SAKLANMASINA,
Aynı emanet sırasında kayıtlı sanık Ayşenur Parıldak' ın üzerinde yapılan aramada ele
geçirilen ve delil niteliği taşıyan bir adet IPHONE 5 marka kilitli olduğundan açılamayan IMEİ
numarası tespit edilemeyen kahverengi telefon kapağı takılı siyah renkli cep telefonunun
karar kesinleştiğinde SANIĞA İADESİNE,
10-Sanık hakkında bilirkişiler tarafından dosyaya ibraz edilen DVD içerikleri dikkate alınarak
5237 sayılı TCK' nun 285 maddesi kapsamında gereğinin takdir ve ifası için Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA, yazılacak müzekkereye
bilirkişiler tarafından dosyaya ibraz edilen DVD' nin çoğaltılarak eklenmesine,
11- Sanığın atılı suçu işlemesi nedeniyle verilen ceza miktarı, suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın
kaçma şüphesi altında bulunması, tutuklama tedbirinin işlenen suça ve verilen ceza miktarına
göre ölçülü olması ile tutuklulukta geçen süreye göre sanığın HÜKMEN TUTUKLULUK
HALİNİN DEVAMINA,
Sanığa tutukluluk halinin devamına ilişkin karara karşı Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi
nezdinde 7 gün içinde itiraz etme hakkının olduğunun ve itiraz edilecek kararın itiraz
incelemesi için Ankara 15.Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceğinin bildirilmesine (bildirildi),
Sanık hakkında hüküm özeti tanzimi ile infazının temini için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilmesine,
CMK’nın l07. maddesi uyarınca tutukluluk halinin devamına karar verildiği hususunun
sanığın yakınlarına veya kendisinin belirleyeceği kişiye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
kanalıyla bildirilmesine,

12- Karar kesinleştiğinde 5320 sayılı kanunun 16/1 maddesi gereğince kesinleşmiş karar
örneğinin soruşturmada görev alan kolluk birimlerine GÖNDERİLMESİNE
Dair, sanık Ayşenur Parıldak ve müdafi Av. İrem Danacıoğlu'nun yüzüne karşı, Anayasanın
40/2, 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 35, 231/2, 232/6 ve 291 maddeleri uyarınca, hükmün
tefhimden itibaren 7 gün içinde mahkemeye bir dilekçe vermek veya zabıt katibine bir
beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga(92537)' nin mütalaasına uygun olarak oy birliği ile verilen
karar açıkça okunup usulen anlatıldı.21/11/2017
Başkan 39559
(E-İmza)
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