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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
ÖRGÜTÜN MEDYAYI KULLANMASI:
Düşünce ve tartışma özgürlüğü, özünde hakikate ulaşmak için tanınmış bir özgürlük olup
basın yayın kuruluşları da düşünce ve tartışma özgürlüğünü kural olarak kullanmalıdır. Ancak
bir örgütün yaptığı terör faaliyetlerini toplumda meşrulaştırmak amacına hizmet eden basın
ve yayın faaliyetleri bu özgürlük kapsamında olamaz.
Terör örgütleri, toplumda algı
yönetimi yaparak eylemlerine ve amacına meşruluk kazandırmak, örgütün faaliyetlerine
toplumsal tepkiselliği engelleyip destek sağlamak ve örgüte karşı olan kitleler üzerinde korku
meydana getirmek amacıyla medyayı kullanmaktadır.
Her terör örgütlenmesi gibi FETÖ'nün de televizyon, gazete, matbaa, haber ajansı, internet
siteleri, sosyal medya hesapları gibi medya organları bulunmakta olup bu medya organlarını
örgütün amacına uygun şekilde kullanmakta ve toplumda algı oluşturmaktadır.
FETÖ, devletin gizli bilgilerini, gizli toplantılarını ve gizli telefon görüşmelerini, devlet
kademelerindeki kadroları vasıtasıyla her türlü yolu meşru sayarak ele geçirip montajlamış,
“twitter, facebook, youtube” gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamış, devleti ve hükümeti

itibarsızlaştırmak suretiyle casusluk faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Dışişleri Bakanlığındaki
13.03.2014 günlü çok gizli toplantının hukuka aykırı olarak dinlenilmesi ve dinleme
kayıtlarının 27.03.2014 günü sosyal medyadan servis edilmesi, Mit tırlarının örgüt
mensuplarınca usulsüz şekilde durdurulması ve aynı anda medyaya servis edilmesi, FETÖ
üyeliğinden yakalama kararı bulunan Emre USLU'nun, 24/10/2013 tarihli www.taraf.com.tr
isimli sitede "...Bir uyarı olarak yazayım. Hakan FİDAN yönetimindeki MİT'in sistem dışı
faaliyetleri Türkiye'nin izole olmasına neden olur. Hatta Türkiye'yi terörü destekleyen ülkeler
arasına sokabilir...", "...bütün bu haberler dünya kamuoyunda Türkiye'nin Suriye'de çalışan
El-Kaide unsurlarına silah yardımı yaptığı algısının oluşmasına neden oluyor...,...batılı
gözlemciler şöyle düşünecektir: El Kaide Türkiye'de silah üretiyor ama Türk istihbaratının
ruhu duymuyor. Uyuşturucu ihbarı yapılmasa (belli ki o istihbaratı başka istihbarat birimleri
yapmış) o tır dolusu mühimmat Suriye'ye geçecek. Kim bilir bundan önce benzeri kaç tır
mühimmat geçti..." şeklinde ve benzeri içerikte çok sayıda yazı yazması ve 01-19/01/2014
tarihlerinde MİT'e ait tırların örgüt üyeleri tarafından durdurularak görüntülerinin çekilip
basına verilmesi ve bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında teröre destek veren bir
devlet algısının oluşturmaya çalışılması örgüt tarafından yapılmış siyasi ve askeri casusluk
faaliyetlerine birkaç örnektir.
Örgüt, elindeki basın yayın organlarını kullanarak toplumu, devleti ve örgütün söylemlerine
karşı çıkan grupları ve kişileri sindirip yıldırmak için faaliyet yürütmüştür. Bazı basın yayın
organları ve sosyal medya hesapları aracılığı ile kamu görevlileri yıpratılmaya ve örgütle
mücadelede görev alan emniyet mensupları, savcı ve hakimlerin isimlerini yazılı görsel ve
sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayarak bu kişilerin motivasyonu kırılmaya
çalışılmıştır.Yine sahibi belli olmayan sosyal medya hesaplarından kamu görevlileri hakkında
iftira atmaktan geri durulmamıştır. Ülkemizin bekasına kasteden ve darbe kalkışmasında
bulunan bir örgüt ile yapılan mücadeleyi kastederek "dönemin böyle gitmeyeceği örgütle
mücadele edenlerin bir gün hesap verecekleri" gibi örgüt söylemleri sıkça işlenmiştir. Sanal
âlemde zaman zaman sahte hesaplar kullanılarak doğruluğu araştırılmadan paylaşılan yazılar
ve görüntüler kamu düzeni açısından ciddi bir tehlike oluşturmuş hatta toplumda
kutuplaşmalara, korkmaya ve çekingenliğe neden olmuştur.
17-25 Aralık 2013 tarihinde yolsuzluk adı altında Hükümete ve Anayasal Düzene Karşı Darbe
Teşebbüsünde bulunulmasından yaklaşık 8 ay önce (15 Nisan 2013 tarihinde), aynı örgüte
üye olmak suçlaması ile başka dosyadan tutuklu olan Mehmet BARANSU “İran’dan para nasıl
çıkar bir sanatçının (Ebru Gündeş) eşi (Reza Zarrab) Rize’ye altınları gönderir…” şeklinde
tweet atmış ayrıca 23 Nisan 2013 ve 13 Mayıs 2013 tarihli köşe yazılarında da 17-25 Aralık
operasyonlarının dayanak noktası olduğu iddia edilen “yolsuzluk” ve bu yolsuzlukların
“hükümet ile ilgili olduğuna dair” konuları köşesine taşımıştır. Yine halen İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2014/41637 sayılı soruşturma kapsamında aynı örgüte
üye olmak suçlaması ile hakkında yakalama kararı bulunan Emrullah USLU, 24 Temmuz/12
Ağustos ve 11 Aralık 2013 tarihlerinde özellikle de 17 Aralık sözde yolsuzluk soruşturmasının
şüphelilerinden Bora Barış GÜLER’i kastederek, “Bakan çocuklarının adı yolsuzluklara
karışmışsa, Kim Güler, kim ağlar” şeklinde tweet atmıştır.Yine Mehmet BARANSU 17 Aralık
2013 Salı günü gerçekleşecek olan Operasyonu kastederek, 15 Aralık 2013 Pazar günü "Salı
günüde süprizlerim olacak inşallah" şeklinde tweet atmıştır. Yine Emrullah USLU 24 Aralık
2013 günü "O tweti hatırlatma günü 'bakan çocuklarının adı yolsuzluğa karışmış ise kim güler
kim ağlar...'" şeklindeki tweeti paylaşmıştır. Bu paylaşımlar dikkate alındığında Emre USLU ve
Mehmet BARANSU’nun, 17-25 Aralık soruşturmalarının çok gizli bir şekilde yürütüldüğü

safhada, soruşturmada görevli olan ve kendileriyle aynı amaca hizmet eden diğer örgüt
üyelerinden, soruşturmanın safahatı hakkında bilgi ve belge aldıkları ve ilerleyen dönemde
yapılması muhtemel soruşturmalar ve operasyonlar için sosyal medyada halkın algısını
şekillendirmeye çalıştıkları sonucuna varılmıştır.
17 Aralık sözde yolsuzluk operasyonu basında da eş zamanlı algı operasyonu ile devam
etmiştir. Bu bağlamda 18 Aralık 2013 tarihli Zaman Gazetesi "Türkiye'yi sarsan rüşvet ve
yolsuzluk operasyonu"; Taraf Gazetesi "büyük operasyon"; Bugün Gazetesi "şoke eden
operasyon" manşetleri ile çıkmış haberlerin içeriğinde benzer şekilde yolsuzluk ve rüşvet
operasyonuymuş gibi anlatım yapılmıştır. Devam eden günlerde örgütün basın organı Zaman
Gazetesi "Ayakkabı kutularında 4.5 milyon dolar evde yedi çelik kasa; Rüşvet ve örgütten
tutuklandılar; Soruşturma yapmam engellendi vb" manşetlerle işlenmiştir. FETÖ, elindeki
gücü ve kamu imkânlarını kullanarak gerçekleştirdiği 17-25 sürecindeki operasyonun ne
kadar haklı olduğuna ilişkin algıyı, ayakkabı kutularındaki paralar, para kasaları, cinsellik ve
benzeri konular çerçevesinde savunmuştur. Hükümetin dört bakanı ve Başbakan bu algıya
göre yolsuzluğa bulaşmış olup Başbakan'a karşı çıkılmalı ve seçimlerde kaybetmesi
sağlanmalıdır. Sürecin devamında devletin müdahalesi ile örgütün operasyonu başarılı
olamayınca bu defa örgüt, 2014 yılının Ocak ayında hemen her gün Başbakana ait olduğunu
iddia ettiği ses kayıtlarını medyaya servis ederek itibarsızlaştırmayı ve istifaya zorlamayı
denemiştir. Servis edilen ses kayıtları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/32569
sayılı soruşturma dosyası kapsamında Başbakan ile oğlu arasında geçtiği iddia edilen ve
internette yayınlanan 11 dakika 26 saniyelik ses kaydı Tübitak Bilgem Başkanlığında
incelenmiş ve "kaydın gözlenen çok sayıda çıkıntı ile yapıldığı, çok sayıda farklı kayıttan
yararlanılarak oluşturulmuş montaj ses kaydı olduğu, konuşma bütünlüğü sağlamak için
sadece tüm kelimelerden oluşan bir montajla farklı olarak kelimelerin dahi parça hecelerden
oluşturulup istenen yeni kelimenin türetilerek ortaya çıkarıldığı, montajı gerçekleştiren
kişinin başbakan ve ailesine ait geniş bir konuşma havuzu bulundurduğu, bu havuzun telefon
dinlemeleri veya illegal, legal yollarla elde edilmiş olabileceği, montajlanmış seslerin
başbakan ve oğluna ait olmadıkları" tespitine yer veren rapor alınmıştır.
FETÖ sadece basın ve yayın organları ile değil sosyal medya üzerinden de etkili algı
operasyonları yapmıştır.
Örgütün sosyal medyada çok sayıda propaganda hesabı olmasına rağmen özellikle "fuatavni"
adıyla kullanılan hesap tüm diğerlerini de kapsayacak şekilde sembol haline gelmiştir. Bu
sosyal medya hesabı ile ilgili açıklamalar incelenirken örgütün basın yayın ve dedikodu
yöntemiyle yaptığı algı ile aynı konuların eş veya yakın zamanlı bu hesapta da işlendiği
özellikle dikkat çekici bulunmuştur. Örgüt toplumu germek, üyelerini motive etmek, algı
oluşturmak, insanları sindirmek ve devlet kurumlarını aşağılamak, hakaret, tehdit, iftira vb.
hertürlü suçu örgüt adına faili meçhul şekilde işlemek için oluşturduğu "fuatavni" ve türevleri
mahlaslı hesapların paylaşımlarını incelemek gereklidir. Zira, bu şekilde örgütün amacına
ulaşmak için sosyal medyayı nasıl kullandığı görülecektir. Bu twitter kullanıcısının kimliğinin
toplum tarafından bilinmemesi herkes tarafından "kim bu fuatavni” diye sorularak toplumun
bilinçaltında merak uyandırması, örgüt mensuplarının bu hesabın dedikodularını yayması,
atılan tweetlerde “Korkma, Titre” gibi kara mizahi üslup ile Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı'na sempati duymayan toplumun belirli kesimi için sempati uyandırması vb.
bilinçli davranışlarla hesabın geniş kitlelere ulaşması hedeflenmiştir. Örgütün bu hesabındaki
paylaşımları, halk içinde örgüt sempatizanları tarafından dedikodu yöntemi ile yayılmış,

örgütün yazılı ve görsel basınına ve internet sitelerine taşınmış, köşe yazılarında işlenmiş ve
takipçileri vasıtası ile geniş kitlelere ulaşması sağlanmıştır. Halk nezdinde bu hesaptaki
paylaşımlar örgütün söylemleri olarak düşünülmeye başlamış ve neticede toplum örgütün
hedefi doğrultusunda topyekün algıya maruz bırakılmıştır. Diğer örgüt üyeleri de örgütün
amacına yönelik 'fuatavni' paylaşımlarını sosyal medyada sık sık tekrar ederek algı
faaliyetlerine katkı sağlamışlardır. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında da örgüt
mensupları sosyal medya üzerinden algı faaliyetlerine devam etmiş, örgütün darbe
girişiminde bulunmadığını, aslında bir tiyatro olduğunu, örgütten intikam alma amacı ile
hareket edildiğini toplumda yaymıştır.
Örgütün sosyal medyayı nasıl kullandığını ve toplumda nasıl algı oluşturduğunu görebilmek
için bu aşamada örgütün karapropaganda hesabı "fuatavni" nin paylaşımlarına kısaca
bakılmalıdır. Çok sayıda "Fuatavni ve türevleri hesap" paylaşımı dosya arasında dijital olarak
mevcut olmakla birlikte aşağıda örgütün propaganda tarzını belirlemek için bazı örnekler
verilmiştir.
10 Şubat 2014 tarihinde "İstediğiniz kadar tehdit edin. Bu dava elbisemiz değil ki çıkarıp bir
kenara bırakalım. Bu dava bizim derimizdir" şeklinde;
13 Şubat 2014 tarihinde "Benim yüzümden asla başınız öne eğilmeyecek dedin. Evet başımız
hep dik. Çünkü sen hem Hoca'sın hem de Efendi." şeklinde;
13 Şubat 2014 tarihinde "Sizler‘e Allah neler nasip edecek bilseydiniz heyecandan
uyuyamazdınız... F.Gülen" şeklinde;
23 Şubat 2014 tarihinde "Güzel insanlar, Fethullah Gülen sürekli, Hizmet'ten katkı
sağlayanlardan değil, Hizmet‘e katkı sağlayanlardan olun der. Gün bu gündür." şeklinde;
24 Şubat 2014 tarihinde "Öğrencinin harçlığı, memurun işçinin maaşı, esnafın kazancı, ev
hanımının mutfak masrafı, çocukların duasıyla ilerleyen bir davayı durduramazlar" şeklinde;
27 Şubat 2014 tarihinde "Tedbirli olmakta hayır vardır, lakin sürekli operasyon deyip felaket
tellallığı yapmak mukavemeti kırabilir. Sabredin, gün doğdu doğacak." şeklinde;
28 Şubat 2014 tarihinde "Bu güne kadar bir tek kişinin bile aklına Fethullah Gülen
Hocaefendi‘ye 'dik dur eğilme' demek gelmedi. Eğileceği evhamına bile kapılmadılar"
şeklinde;
01 Mart 2014 tarihinde "Güzel insanlar dualarınızı bekliyorum. Ümidinizi asla kaybetmeyin,
beklenen yarın çok yakın.." şeklinde;
01 Mart 2014 tarihinde "11.Kara para trafiğini BB‘nin özel koruması altında gerçekleştiren
Mit, tırlarla dilediği gibi altın, para ve silah taşıma olanağına sahipti" şeklinde;
02 Mart 2014 tarihinde "Gün gün eriyecekler, kredilerini iyice tüketecekler, savundukları her
şeyin yalan olduğu belli olacak. Bu gün savunanlar pişmanlık yaşayacak." şeklinde;
03 Mart 2014 tarihinde "Bu süreç sonlandığında aynaya bakacak yüzünüz olmayacak,
utancınızdan bir daha elinize kalem alamayacaksınız. Değer miydi diyeceksiniz?" şeklinde;
03 Mart 2014 tarihinde "3 gün önce merdivenlerden çıkarken yalpalayınca tutunduğun
demirler olabilir ama Rejim‘in yıkılırken tutunduğun hiç bir şey olmayacak." şeklinde;
03 Mart 2014 tarihinde "Sizin ağababalarınızı yendik, diyen divane, savaş yeni başladı.
Kiminle kavga ettin de yendin bilemem, sıyrıl hayal aleminden." şeklinde;
13 Mart 2014 tarihinde "Korku içinize sinmiş. Yazamadığım 3 gün yakınındaydım.
Bulamadınız mı diye kızdığın koca teşkilatı fes etsen daha iyi olacak. Korkma, titre." şeklinde;
15 Mart 2014 tarihinde "Milletin yurdunu soydunuz, çocuklarının yurtlarını kapattınız. Hem
hırsız, hem diktatör..." şeklinde;
30 Mart 2014 tarihinde "Erdoğan Rejimi'ni yıkma savaşı daha yeni başlamıştır. Ümidini
kaybeden yolda kalır. 22 aylık bir sürece giriyoruz." şeklinde;

30 Mart 2014 tarihinde "On iki yılda inşa edilen saltanat yavaş yavaş yıkılacak. Kırk günde
sarsılan bir güç iki yıla kalmaz yerle yeksan olur. Kaybedenlerdensiniz." şeklinde;
30 Mart 2014 tarihinde "İki ay önce savaş ilan ettin biz sabırla bekledik, an itibariyle savaş
nasıl olurmuş anlayacaksın. Korkma, titre." şeklinde;
31 Mart 2014 tarihinde "Kurt gövdenin içine girdi. Çatırdayan saltanatın ağır ağır devrilecek.
Diktatörlüğün uzun sürmeyecek çünkü karşında direnenler hep olacak." şeklinde;
19 Nisan 2014 tarihinde "Tayyiban Rejimi'ne biat edecek hakim ve savcıların listesini, Kasırga
bize tek tek okudu, hepinizi biliyorum. Günü gelince yargılanacaksınız." şeklinde;
28 Nisan 2014 tarihinde "Ayarlanmış biatçı hakim ve savcılar bunu not edin. Rüzgar hep
sizden yana esecek zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bekleyin, görün." şeklinde;
29 Mayıs 2014 tarihinde "Dar Oligarklar, MİT, gazeteci ve yargı arasındaki trafiği ve kişileri
isimleriyle deşifre edeceğim. Günü geldiğinde hepsi yargılanacak" şeklinde;
24 Temmuz 2014 tarihinde "İki özel dosya. Biri Selam-Tevhid Dosyası. Diğer 'Özel Dosya'yı da
çok iyi biliyorum. Merak etmesinler zamanı gelince onu da yazacağım." şeklinde;
17 Temmuz 2016 tarihinde "Sözde darbeye kalkışan F16'lar taciz ya da imha amaçlı orada
değillerdi. Narsist'in uçağına eskort yapmaya gelmişlerdi." şeklinde;
17 Temmuz 2016 tarihinde "Olayın kanlı bir senaryo olduğu Narsist'in yanındaki uçakların
himayesinde İstanbul'a dönüşünden belliydi.", "Narsist'in başkanlık uğruna herşeyi
yapabileceğini defaatle yazdım. Derinlerle anlaşıp naylon darbe yaptırdı." şeklinde;
19 Temmuz 2016 tarihinde "Bu hikâyenin sonu asla unutulmayacak. Narsist'in düşüşü en
tepeden olacak. Ona inananlar, onunla aynı sonu yaşayacak." şeklinde;
20 Temmuz 2016 tarihinde "Sana ne korkma ne de titreme demeyeceğim. Çünkü hem
korkuyor hem titriyorsun. İpini ele geçiren geçirdi." şeklinde;
20 Temmuz 2016 tarihinde "Korku ve endişeye kapılmayın. Korkması ve titremesi gerekenler
belli, onların günleri sayılı." şeklinde;
Yukarıda örgütün propaganda hesabında yapılan paylaşımlardan birkaç örnek alınmıştır.
Yapılan paylaşımlar ve içerikleri incelendiğinde; fuatavni hesabının örgüt tarafından
kullanıldığı, darbe girişiminin senaryo olduğu, örgütle mücadele eden kamu görevlilerinin
ileride yargılanacağı, ülkenin terör örgütü DEAŞ'ı desteklediği, örgüt mensuplarının
mücadeleye devam etmesi gerektiği vb. söylemlerin toplumda yerleştirilmeye çalışıldığı
görülmektedir.
Yukarıdaki tüm açıklamalar dikkate alınarak; örgütün kara propagandasını hiçbir teyide
ihtiyaç hissetmeksizin topluma duyurarak örgüt amacına hizmet eden medya organları ile
ilgili araştırmalar yapılmış olup bu bağlamda "www.T24.com.tr ” isimli internet haber sitesi
de irdelenmiştir.
T24 SİTESİ HAKKINDA YAPILAN AÇIK KAYNAK TARAMASI:
İrdelenen dönem ile ilgili T24 internet sitesinin künye bilgileri incelendiğinde; Genel Yayın
Yönetmeni Ahmet Doğan AKIN, Yazı İşleri Müdürü İnan KETECİLER, Haber Müdürü Sinem
Hazan ÖZVARIŞ, Haber Merkezi Sorumluları Gonca TOKYOL, Mehmet Efe ALTAY, Rabia
ÇETİN, Safiye Bilgin YETİŞ ve Sinem DURMUŞ olduğu belirlenmiştir.
Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde @t24comtr kullanıcı ismiyle Mart 2014-Nisan2016
tarihleri arasında "Fuat Avni" içerikli 108 adet paylaşım yapıldığı, bu kullanıcı isminin
www.t24.com.tr sitesine ait olduğu tespit edilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca

kullanılan @fuatavni, @fuatavnifuat, @fuatavni_f isimli hesapların paylaşımlarını @t24comtr
isimli twitter hesabında paylaşmak suretiyle ve haber linkinin eklenerek www.t24.com.tr
isimli internet sitesinde haberleştirildiği anlaşılmıştır.
Ayrıca ;
09 Mart 2014 tarihinde “@fuatavni: Başbakan ve danışmanları tweetlerimden çok korkuyor.
Şeklinde başlık ile "Twitter'da 'Fuatavni' ismiyle açılan ve kısa sürede AKP kulislerine ilişkin
paylaştığı bilgilerle fenomen olan hesabın sahibi, 'AKP'nin Gülen cemaatine yaptıkları sonrası
vicdanım rahat durmadı ve yazmaya karar verdim' dedi.
Twitter'da "Fuatavni" ismiyle geçtiğimiz aylarda açılan ve kısa sürede 200 bini aşkın takipçi
sayısına ulaşan hesabın sahibi T24'e konuştu. AKP ile Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yakın
çevresinde yaşananlara dair kulis bilgiler paylaşan Fuatavni, "Başbakan'ın ve danışmanlarının
tweetlerimden çok korktuğunu fark ettim" dedi. "Benim bu hesabı açmamdan sonra
danışmanların dahi lokalde birbirlerinden şüphelendiklerine şahit oldum" diyen Fuatavni,
'"Fuatavni benim' diye konuşanları bile işittim" ifadesini kullandı.
Hesabı neden açtığını anlatan Fuatavni, "Camiadaki insanların çoğunu tanıyorum, AKP için ne
çileler çektiklerine şahit oldum. Vicdanım rahat durmadı. Yazmaya karar verdim" dedi.”
şeklinde topluma duyurulduğu;
09 Eylül 2014 tarihinde “Fuat Avni: Erdoğan'ın danışmanlarından biriyim. Fuat Avni, 'gizli bir
toplantıda alınan kararların kendisinin de arasında bulunduğu danışman ekibine geldiğini ve
toplantının herkesten sır gibi saklandığını' yazdı;
Fuat Avni: "Kararları inceledim yakın zamanda Tiran'a ekip olarak sunacağız. Belkide deşifre
olacağım ama ülke menfaatleri her şeyden önce geliyor." Şeklinde topluma duyurulduğu;
13 Aralık 2014 tarihinde “Fuat Avni medya operasyonunun 14-15 Aralık'ta yapılacağını yazdı
ve gözaltı listesini açıkladı.
Fuat Avni, gözaltı listesinin ilk sırasında Fethullah Gülen'in olduğunu iddia etti. Gülen
Cemaati'ne yakın medyaya operasyon düzenleneceğini ve 150 gazetecinin gözaltına
alınacağını iddia eden Fuat Avni, 14 Aralık tarihinde başlayacak ve 25 Aralık'a kadar sürecek
olan operasyonda gözaltına alınacak gazeteci sayısının azaltıldığını söyledi. Fuat Avni, twitter
hesabında şu iddialara yer verdi:
"1.Ertelemek zorunda kaldıkları operasyonu gözaltına alınacakların listesini yenileyerek Beşir
Atalay'a emanet ettiler.
2.14-15 Aralık'ta başlayıp 25 Aralık'a kadar sürecek seri operasyonlar başlıyor. Operasyonu
Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı yönetiyor.
3.Orhan Kapıcı'nın yancısı İstanbul İstihbarat Şube Mdr. Edip Vural. Vural gayri meşru ilişkisi
ve çocuğundan dolayı Tiran'ın kıskacında.
4.Atalay, Kapıcı'yı Cuma'dan itibaren kıskaca aldı. Operasyon, Elkaide bağlantılı Tahşiyecilere
operasyon yapan polis ekibine olacak.
5.Tahşiyeciler Grubundan ele geçirilen bombaları polislerin yerleştirdiği algısı oluşturulacak.
6.Deşifre ettiğim operasyona tepki gelince gözaltına alınacak gazeteci sayısını azalttılar.
Merkez Medya ve liberaller şimdilik çıkarıldı.
7.Şu an İstanbul İstihbarat Şube'de çok gizli toplantı devam ediyor. Gözaltı listesinin son hali
henüz elime geçmedi.
8. Operasyon listesinde Fetullah Gülen'in adı yoktu. Tiran'ın 'Bir yolunu bulun' diye baskı
yapmasıyla zoraki dosyaya ilave edildi.

9.'Operasyon talimatı Gülen'den geldi' ibaresi aslında şu an Tiran'ın fiilen yaptığı suç. Siz
yapın ben kanunları düzenlerim dedi.
10.Yargı Paketi'nin acilen devreye sokulması 'Kontrol ben de' algısı oluşturdu ve ekibe güven
gelmiş durumda.
11. Çok gizli toplantı öncesi elime gelen notta gözaltı listesi şöyle: 1.Fethullah Gülen 2.Ekrem
Dumanlı 3.Nuh Gönültaş 4.Naci Çelik 5.Ali Sami Noyan 6.Hikmet Tonbulca 7.Salih Aslan
8.Hidayet Karaca 9. Fahri Sarrafoğlu 10. Ahmet Şahin 11. Ali Kara 12. Elif Yılmaz 13. Radiye
Ebru Şenvardar 14. Makbule Çam Elemdağ 15. Engin Koç 16. Bülent Keneş 17. Emre Uslu 18.
Mehmet Baransu 19. Hüseyin Gülerce 20. Tufan Ergüder 21. Mutlu Ekizoğlu 22. Yurt Atayün
23. Ertan Erçıktı 24. Ömer Köse 25. Hayati Başdağ 26. Kazım Aksoy 27. Gafur Ataç 28. Ferdi
Taşkaya 29. M.Ali Doğan 30. Ayhan Akça 31. Ali Cihan 32. Mustafa Uyanık 33. Engin Koç 34.
Mustafa Kılıçaslan 35. Halil Akbulut 36. Çetin Öztürk 37. Rıfat Aslan 38. Erdem Kısa 39.
Mustafa Altunbulak 40. Yakup Ergün 41. Recep Güleç 42. Dilaver Şeker 43. Hakan Erkan 44.
Kerem Koç 45. Murat Kasap 46. Mustafa Yıldız 47. Vefa Özcivan
Gizli toplantı öncesi elime geçen nottakiler şimdilik bunlar.” şeklinde paylaşımlar yapıldığı;
05 Şubat 2015 tarihinde “Fuat Avni: Bank Asya operasyonunda skandal hukuki hata yapılınca
Yezid çılgına döndü:
Hükümetin yapacağı birçok operasyonu öncesinden Twitter'da duyuran Fuat Avni, Fethullah
Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve
hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka
batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmının
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine ilişkin bir iddiada bulunarak,
"Büyük bir hukuki hata yapıldı. Hukukçuları hatayı fark etti. Gece gece bürokratlar ayağa
kaldırıldı. Ortalık hareketlendi" dedi.
Fuat Avni, "Bankacılık Kanunu'na göre TMSF bir bankanın yönetimini 71. maddeye göre
değiştirebiliyor. Ancak 18. maddede yönetimi değiştirme yetkisi yok" ifadesini kullandı.
Fuat Avni'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımları şöyle:
"2. Bank Asya'ya yönelik siyasi gasp operasyonunda büyük bir hukuki hata yapıldığı anlaşıldı."
"13. Her iki kurumun elemanları Yezid tarafından paralelci diye yakında kıyıma uğrayacak ve
hakim karşısında yalnız kalacaklar. " şeklinde paylaşımlar yapıldığı;
01 Haziran 2015 tarihinde “17-25 Aralık operasyonu sonrasında attığı tweetlerle birçok
operasyonu önceden bilerek fenomen olan Twitter hesabı Fuat Avni, 19 Ocak 2014'te Adana
ve Hatay'da durdurulan MİT TIR'larında bulunan silah ile mühimmatın fotoğraflarını
yayımladığı gerekçesiyle hakkında terör soruşturması başlatılan ve Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan'ın "Bedelini ağır ödeyecek, öyle bırakmam onu" sözleriyle tehdit ettiği Cumhuriyet
gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar başta olmak üzere aralarında medya,
emniyet, adli tıp kurumu ve yargı mensuplarının da olduğu yaklaşık 200 kişi gözaltına
alınacağını iddia etti.
Fuat Avni:
"6.Hazırlanan kumpaslar bir torbada toplandı. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, H.Dink,
Devrimci Karargah, Selam-Tevhid, Tahşiye, Şike davası."

"7.Aralarında medya, emniyet, adli tıp kurumu ve yargı mensuplarının da olduğu yaklaşık 200
kişi gözaltına alınacak."
"8.Öğrenebildiğim isimler. Gazeteciler: E. Dumanlı, Faruk Mercan, Bülent Keneş, Kerim Balcı,
Çelil Sağır, Adem Yavuz Arslan."
"9.Gazeteciler: Nazlı Ilıcak, Emre Uslu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Can Dündar"
"10.Tutuklu olan polislerin önemli bir kismı da dahil 50'ye yakın polisle birlikte yargı'dan;
Zekeriya Öz, Nuri Ahmet Saraç, Cihan Kansız,"
"11.Yargı'dan: Muammer Akkaş, Ercan Şafak, Süleyman Pehlivan, Bilal Bayraktar, Ömer
Solmaz, Mehmet Berk"
"12. Adli Tıp'tan: Lokman Başer, Bülent Ünal, Mehmet Akın, Eyüp Kandemir, Gürol Berber,
Bülent Özata, İsmail Çakır."
"13. Adli Tıp'tan: Burak Akoğuz, Erdem Alpaslan, Orhan Pamuk"
"14.Operasyon listesinde Samanyolu Grubu, Zaman Gazetesi ve Taraf Gazetesi'nin tüzel
kişilikleri de var.” şeklinde paylaşım yapıldığı,
26 Ağustos 2015 tarihinde “'Can Dündar'ı casusluktan tutuklatıp Cumhuriyet'i susturmayı
planlıyorlar'
"Hedefte sırasıyla, Cemaat Medyası, İpek Grubu, Sözcü ve Taraf Gazetesi ile Doğan Medyası
var" iddiasında bulunan Fuat Avni, "IŞİD'e giden tırları haber yaptığı için Can Dündar da
unutulmuş değil. Casusluktan tutuklatıp Cumhuriyet'i susturmayı planlıyorlar" dedi.
Fuat Avni:
"Seçime giderken bu protestolar kesinlikle yayılmamalı' dedi. Yezid, muhalif medyanın
susturulmasını emretti."
"Plan Yezid'e sunuldu. Onay alınınca devreye sokuldu. Aşamalı olarak muhalif medyaya
operasyon yapılacak."
"Hedefte sırasıyla, Cemaat Medyası, İpek Grubu, Sözcü ve Taraf Gazetesi ile Doğan Medyası
var. Gazete ve televizyonlara el konulacak.
"Görev paylaşımı yapıldı. İstanbul Adliyesi Sözcü'ye, Ankara Adliyesi İpek Medya Grubu'na ve
STV'ye çalışıyor."
"IŞİD'e giden tırları haber yaptığı için Can Dündar da unutulmuş değil. Casusluktan tutuklatıp
Cumhuriyeti susturmayı planlıyorlar." şeklinde paylaşım yapıldığı,
29 Ağustos 2015 tarihinde “Twitter fenomeni Fuat Avni'den yeni iddialar...
Eczacıbaşı ve eski TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'a operasyon planlanıyor, Aydın Doğan
ve Akın İpek'e operasyonun eli kulağında. Mal varlıklarına el koymayı planlıyorlar, iddiasını
dile getirdi.
Fuat Avni:
"2.Yezid, muhalif medyayı susturamazsa, terör üzerinden hedeflediği oy artışını
sağlayamayacağını anladı."
"7.MİT, Doğan, Kavala, Koç ve İpek hakkında şirket verileri, kişisel veriler ve aile fertleriyle
ilgili kumpas dosyaları hazırladı"
"9.PKK ve DHKP-C üzerinden Doğan'a, 'Gezi'ye finansörlük üzerinden Eczacıbaşı ve eski
TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz’a operasyon planlanıyor"
"10. HDP'ye finansman üzerinden Boyner grubu ve PKK’ya destek iddiasıyla da Osman Kavala
listede yer alıyor."
"18. Yezid, seçimlerden umudunu kesti. Diktatörlüğe 'resmen' geçiyoruz. Bütün muhalifler
operasyonlarla susturulacak." şeklinde topluma duyurduğu,

04 Mart 2016 tarihinde “Fuat Avni'nin iddiasına göre, Erdoğan, AYM'nin Can Dündar ile
Erdem Gül'ün tahliyelerinin yolunu açan "hak ihlali" kararının intikamı için bu operasyon için
düğmeye bastı. Fuat Avni, kayyum atanması için 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin ayarlandığını ileri
sürdü.
Fuat Avni:
"5. Savcı Fuzuli Aydoğdu ile 6. Sulh Ceza Hakimliği ayarlandı. Mahkemeden Zaman
Gazetesi'ne kayyım atanması kararı aldırdılar." şeklinde paylaşımda bulunduğu tespit
edilmiştir.
Soruşturma kapsamında yukarıdakilere benzer çok sayıda paylaşımlardan da anlaşılacağı
üzere örgütün kara propaganda hesabı olan fuatavni ve türevlerinden örgüt hedefine uygun
atılmış tweetler hiçbir teyide ihtiyaç hissedilmeksizin topluma duyurulmuş, örgütün
karapropaganda hesabının sosyal medyada popülaritesi artırılmıştır.
Örgütün genel faaliyet prensibine uygun olarak duyurulan bu tweetler örgüt mensuplarınca
dedikodu yöntemi ile toplum içerisinde yayılmış, hedef gösterilen kişi veya kurum ile örgüt
tarafından işlenen suçlara yönelik yapılan soruşturmalar itibarsızlaştırılmaya çalışılmış,
zaman zaman da örgüt ile yapılan mücadelede görev alacak kamu görevlileri, örgütün güçlü
olduğu, örgüte karşı olanların ileride başına birşey gelebileceği intibağı uyandırılarak
etkilenmiştir.
ŞÜPHELİNİN FAALİYETLERİ:
Şüpheli Ahmet Doğan AKIN;
www.t24com.tr isimli internet sitesinin sosyal medya hesabı olan ve www.twitter.com'da
https://www.twitter.com/t24comtr URL uzantılı adrese bağlı olarak kullanılan T24@comtr
kullanıcı adlı hesaptan 08 Mart 2014 ile 08 Aralık 2015 tarihleri arasında “fuatavni” içerikli
yaklaşık 106 (yüzaltı) adet yukarıdaki örneklere benzer paylaşım yapıldığı anlaşılmıştır.
Emniyet tarafından yapılan açık kaynak taramalarında ayrıca 07 Ağustos 2016 tarihinde
https://www.memurlar.net/haber/603033/t24-un-feto-militanlarıyla-iliskisi-ortayadokuldu" şeklinde haber yapılıp “24'ün FETÖ militanlarıyla ilişkisi ortaya döküldü” başlıklı
haber içeriğinde şüphelinin twitter üzerinden örgüt mensubiyeti nedeni ile haklarında
soruşturmalar olan Abdulhamit BİLİCİ ve Bülent KENEŞ ile yazışmalarına yer verildiği tespit
edilmiştir. Şüpheli bu yazışmaları ifadesinde de kabul etmiştir. Yazışma içeriklerinde;
Abdulhamit BİLİCİ ile yaptıkları yazışmalar:
"01 OCAK Abdulhamit BİLİCİ: Haber bizim ilk sayfamızda var, Selam ve sevgilerle.
01 OCAK Ahmet Doğan AKIN: Anadolu baskısını dikkate alarak hata yapmış arkadaşlar,
bağışlayın. Düzelttik. Teşekkürler uyarıya. İyi geceler, sağlık, huzur inşallah…
04 MART Abdulhamit BİLİCİ: Merhaba Doğan Bey, konuşulanlar nedeniyle geceden beri
tedirginiz. Özgür medya kalelerinden birinin daha düşmemesi için el ele verelim. Sesinizi
yükseltip dostlarınızı ve iletişimde olduğunuz çevreleri ikaz ederseniz çok sevinirim. Son
medya kalelerinden birinin daha düşmesine birlikte izin vermeyelim.
04 MART Ahmet Doğan AKIN: Günaydın, haklısınız. Daima meslektaşlarımızın yanında
olacağız. Elden ne gelirse, mesleğimiz için yapacağız. Bu da geçer, geçecek. Haberleşmek
üzere...
06 MART Abdulhamit BİLİCİ: Değerli dostum. Hasan Abi büyük bir jest yapıp yarınki köşesini
bana açtığını söyledi. Tahmin edeceğiniz gibi 2 gündür felaketin merkezindeyim ve çok

yorgunum. Uygun görürseniz şimdi biraz dinlenip sabah yazıyı yetiştireceğim. Selam ve
sevgilerle..
06 MART Ahmet Doğan AKIN: Ne demek, elbette. Yedek yazı yazmıştı, onu koyduk zaten. Zor
günler, ama geçecek. Selam ve sevgiyle."
Bülent KENEŞ ile yaptıkları yazışmalar:
"02 Eylül 2015 tarihinde Ahmet Doğan AKIN: Kıymetli Bülent Bey, şu günlerde kullanma
yapmak da zor, biliyorum. Çok teşekkürler T24'e ilginize. Güzel sözlerinize, temennilerinize.
Selamlar..
Bülent KENEŞ: İyi bir iş çıkarıyorsunuz... Bu günleri elbirliğiyle atlatacağız inşallah... Selam ve
sevgilerimle...
Ahmet Doğan AKIN: Sağolunuz. İnşallah hak ediyorsunuz" şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 20/05/2019 tarih ve 4790937492815-(63044)-E.2019051710431252703 sayılı yazısı ekinde gönderilen rapora göre; Bylock,
Bank Asya hesap hareketleri, örgütün tepe yönetimi ile irtibat, örgüt ile iltisaklı vakıf dernek
üyelikleri, SGK kayıtları gibi hususlar ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin FETÖ/PDY
hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet gösterdiğine herhangi bir veriye ulaşılamamıştır.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 13/11/2018 tarih ve E.40531 yazı ekinde
göndermiş olduğu CD ve rapor incelendiğinde; şüphelinin örgüt ile iltisaklı kişiler ile 2013 yılı
sonrasında mali ilişki içinde olmadığı bu tarihten önceki irtibatlarının da isnat edilen suç yönü
ile anlamlı olmadığı değerlendirilmiştir.
Şüpheli alınan ifadesinde özetle; 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler
Fakültesinden mezun olduğunu, mezun olduktan sonra Cumhuriyet Gazetesi Ankara
Bürosunda Gazeticiliğe başladığını, 11 yıl kadar burada çalıştığını, haber müdürü iken ayrılıp
Milliyet grubuna geçtiğini, burada da yaklaşık 10 yıl kadar çalıştıktan sonra İstanbul’da haber
merkezini yönetirken Doğan-Burda dergi grubuna geçerek yayın direktörü olduğunu, yaklaşık
2 yıl kadar sonra emekli olarak 2009 yılında T24'ü kurduğunu, bu haber sitesinin hem sahibi
hem de genel yayın yönetmeni olduğunu, Fuatavni hesabına ait twetlerin
haberleştirilmesinde özel bir amacının olmadığını, bu hesapta öne sürülen iddiaların
haberleştirildiği esnada, hem sosyal medyada, hem ulusal medyada, hem parlamento
gündeminde, hem de siyasi parti sözcülerin açıklamalarında yer aldığını, yoğun bir tartışma
konusu olduğu için haber değeri taşıdığı düşünülerek haberleştirildiğini ancak bunun
karşılığında fuatavni hesabına karşı yapılan açıklamalarında düzenli olarak yine haber değeri
taşıdığı için haberleştirildiğini, ulusal ve uluslararası medya gündemi taranarak gazetecilik
ilkeleri çerçevesinde haber üretildiğini, o tarihte fuatavni hesabına dair adli organlar
tarafından yayın organına ulaşan bu hesabın içeriklerin kullanılmaması veya kullanması
halinde suç oluşacağına ilişkin bir karar bulunmadığını, tamamen haber niteliği taşığıdı için
gazetecilik ilkeleri çerçevesinde oluşturulan içerikler olduğunu, T24'ün yayın çizgisi olarak
bağımsız ve tarafsız biryayın organı olduğunu, belirtilen tarihlerde fetö terör örgütünün
bürokrasi de yapılanmasını ve faaliyetlerini konu alan onlarca haberi kişisel olarak kaleme
aldığını, 9 Şubat 2010 tarihli yazının, 'o dönem Başbakan olan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
istihbarat daire başkanı olan ve FETÖ kapsamında tutuklu bulunan Ramazan AKYÜREK
aracılığı ile dinlenmiş olduğuna ilişkin olduğunu' ve aynı yazı da gülen kadrosunun
bürokraside yapılanmasına işaret edildiğini, yine 17 Şubat 2010 tarihli yazısında Erzincan
Cumhuriyet Başsavcısı iken cemaat soruşturması nedeni ile operasyona maaruz kalan İlhan

Cihaner'in durumunu anlattığını ve Cihaner’in cemaat yönelik yürütmekte olduğu
soruşturma dosyasının yaklaşık 6000 sayfalık kısmını T24'te yayınladıklarını, yine 25 Ağustos
2010 tarihli yazısında FETÖ kapsamında tutuklu olan diğer bir savcı Ferhat SARIKAYA’nın
kasıtlı operasyonu ile bir memurun onuru için cezaevinde intiharını anlattığını, 30 Ekim 2014
tarihli yazısında da Gülen örgütü yayın organı olan Zaman Gazetesinde Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği ve Genel Başkanı Türkan SAYLAN’ın iftiralar ile nasıl hedef alındığını
anlatığını, Arzu YILDIZ isimli şahsın T24 çalışanı olmadığını, Taraf Gazetesinin Ankara
bürosunda çalıştığını, oradan ayrıldıktan sonra ücret karşılığında zaman zaman telifleri
ödenmek kaydı ile tarafına haber gönderdiğini, hatırladığı kadarı ile gönderdiği haberlerden
bazılarını kullandıklarını, bazıları ise uygun bulunmayarak kullanmadıklarını, örneğin Arzu
YILDIZ’ın FETÖ tutuklusu Ali Fuat YILMAZER ile yapmış olduğu söyleşiyi o tarih itibari ile Ali
Fuat YILMAZER’in karanlık ilişkilerinin deşifre olması nedeni ile kullanmadıklarını, 09 Mart
2014 tarihli fuatavni ile yapıldığı iddia edilen röportajın o tarihte haber niteliği olduğu için
yayınladıklarını, o tarihte gerek Arzu Yıldız gerekse de fuatavni hesabına ilişkin FETÖ Terör
örgütüne dair adli makamlarca verilmiş bir kararın bulunmadığını, Abdulhamit BİLİCİ ve
Bülent KENEŞ isimli şahısları o tarihte gazeteci kimlikleri vesilesi ile tanıdığını, yöneticisi
oldukları Zaman ve Todays Zaman isimli gazetelerin Basın Konseyi gibi meslek örgütlerinde
temsil edildiğini, söz konusu yazışmaların şahsi kullanımımda olan twitter hesabına
gönderilmiş mesajlar olduğunu, gazetelere kayyum atanması sürecinde diğer bir çok yayın
yöneticisi gibi kendileri ile de iletişim kurma çabasına girdiklerini, belirtilen tarihlerde bu
kayyum atanması sürecinin birçok basın meslek örgütü gazeteci siyasi parti başkanı
tarafından eleştirildiği, bunun basın özgürlüğüne bir müdahale olduğu dile getirildiği, zaman
gazetesini eleştiren bir çok yazısının bulunduğunu, bu yazılarından 30 Ekim 2014 tarihli
olanını dosyaya eklenmek üzere sunduğunu, belirtilen kişilerin o tarihte silahlı terör örgütü
ile bağlantılı olduklarına dair bir mahkeme kararı da bulunmadığını, bu kişilerin kendi yayın
organlarına yapılan savcılık operasyonunu karşı diğer basın organlarına duyurmak ve destek
almak gayreti ile hareket ettiklerini, benzer içerikli mesajların basın yayın organlarının
yöneticilerinin tamamına gönderildiğini, kendisinin de T24 genel yayın yönetmeni olması
vesilesi ile kendisine mesajların gönderildiğini, bu kişiler ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını, bu
zamana kadar gazeteci kimliği gereğince hiçbir kimseden talimat almadığını beyan etmiştir.
Şüpheli müdafileri tarafından Başsavcılığımıza ibraz edilen 30/09/2019 tarihli dilekçede;
Soruşturma kapsamında Ahmet Doğan AKIN'ın kurucusu, sahibi ve genel yayın yönetmeni
bulunduğu T24 haber sitesinde “'Fuat Avni’ mahlaslı hesaptan Mart 2014 - Nisan 2016
tarihleri arasında atılan 108 adet tweetin haberleştirilmesi nedeniyle FETÖ/PDY terör
örgütüne yardım etmekle suçlandığını, kamuoyunda ‘Cumhuriyet Gazetesi Davası’ olarak
bilinen, Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan haber ve paylaşımlar nedeniyle terör örgütüne
yardım etme suçlamasıyla açılan ve yerel mahkeme tarafından cezalandırma yoluna gidilen
davada, temyiz incelemesi yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, 12.09.2019 tarihinde,
2019/7004 E, 2019/5220 K. sayılı karar ile gazetecilerin yayınlanan haberler ve yazılar
açısından TCK 220/7 maddede düzenlenen örgüte yardım etme suçunun sübutu ile ilgili
olarak son derece önemli kriterler belirlendiğini, Yargıtay’a göre "‘Yardım suçunun
oluşabilmesi için, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte bilerek ve isteyerek yardım edilmiş
olması gerektiği, başka bir ifadeyle, yardım fiilinin örgütün suç islemek amacıyla kurulmuş bir
örgüt olduğu bilinerek gerçekleştirilmiş olması gerektiği, fıkra metninde geçen "bilerek"
ibaresinin doğrudan kastı ifade ettiğini, bu suç olası kastla işlenemeyeceğini, doğrudan
örgüte değil de örgüt mensuplarına yardım edilmesi halinde, yardım edilen kişilerin suç

islemek amacıyla kurulmuş bir örgüt mensubu olduklarının da bilinmesi gerekmektiğini,
örgüte yardım suçunda manevi unsurun oluşması için genel kastın yeterli olmadığını, özel
kast (saik) ile işlenen bir suç olduğunu, failin örgütün amacını gerçekleştirmesine katkı
sağlamak kastı ile hareket etmesi ve bu kastın açıkça belirlenmesi gerektiğini, FETÖ/PDY'nin
bir terör örgütü olduğunun Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin temyiz mercii sıfatıyla verdiği
14.07.2017 Tarih 2017/1443-4758 sayılı kararı ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ilk derece
mahkemesi sıfatıyla yargılanıp sonuçlandırdığı iki hakimle ilgili kararın 24.04.2017 Tarih
2015/3 E-2017 3 K. Sayılı kararı ve bu kararı temyiz merci sıfatıyla incelemesini yapıp
onaylayan Yargıtay Ceza Genel Kurulu karar ile tespit edildiği, yine tweetlerin
haberleştirilmesinin soruşturma konusu yapılan ‘Fuatavni’ isimli hesabın FETÖ/PDY terör
örgütü mensupları tarafından kullanılmasına ilişkin İstanbul C. Başsavcılığı tarafından
2017/2734 Esas sayılı soruşturmanın yürütülüp, Başsavcılık tarafından 16.01.2017 tarihinde
hazırlanan 2017/135 nolu iddianameyle bu hesabı kullanan ve yöneten 28 şüpheli hakkında
terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açıldığını, müvekkiline isnat edilen haberleri
yayınladığı tarihte yukarıda belirtildiği üzere FETÖ/PDY terör örgütünün kabulüne ilişkin bir
yargı kararı bulunmadığı gibi ‘Fuatavni’ kullanıcı adlı hesabın bu örgütle bağlantılı olduğuna
dair bir davanın da bulunmadığını, dolayısıyla Yargıtay’ın 12.09.2019 tarihinde belirlediği
kriterler uyarınca bu haberlerin FETÖ/PDY terör örgütüne yardım suçu olarak kabulü
mümkün olmadığını, örgütün henüz yargı tarafından terör örgütü olarak kabul edilmediği
dönemde dahi müvekkilinin ve sahibi olduğu T24 haber sitesinde bu örgütün faaliyetlerinin
eleştirildiği ve deşifre edildiğini, veri tabanı incelendiğinde T24’ün yayına başladığı günden
bugüne kadar yaklaşık 865 bin adet içerik yayına girdiğini, soruşturmaya konu olan
tarihlerde, T24’te yayımlanan toplam içerik sayısının ise, 98 bin civarında olduğunu,
dolayısıyla 25 aylık bu süreçte sosyal medyada, ulusal basında, parlamento gündeminde ve
siyasi parti sözcülerinin açıklamalarında geçen ve böylece yaygınlaşan fuatavni teweetlerinin
haberleştirilmesi tamamen gazetecilik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştiği ve 98.000’den fazla
haber içerisinde yer alan 108 adet fuatavni içerikli paylaşımın bir kısmının fuatavni’nin akıl
dışı iddialarına verilen yanıtlara ayrıldığı, 25 aylık bu süreçte 98.000 içerik giren bir haber
sitesinin “algı yönetimi” gibi bir planının olması durumunda 108 paylaşımdan çok daha
fazlasını gireceğinin apaçık bir gerçek olduğunu, “Fuatavni’ mahlaslı hesaptan Mart 2014 Nisan 2016 tarihleri arasında atılan teweetlerden küçük bir kısmının haber yapılmasının
temelinde, konunun kamuoyu, siyaset, parlamento ve sosyal medya gündemini işgal eden,
dolayısıyla tartışmasız bir şekilde “haber değeri” taşıyan bir boyut kazanmasının olduğunu,
aynı dönemde “Fuat Avni” karşıtı açıklama, yorum, gelişme ve suçlamaların da
haberleştirildiğini, T24'ün başta dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, dönemin Başbakan Yardımcısı olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi
Bülent Arınç ve dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olmak üzere, “Fuat Avni” ve arkasındaki
muhtemel yapıyı hedef alan bütün açıklamaları da haberleştirdiğini, FETO/PDY terör
örgütünün toplumda algı yönetimi yaptığının, eylem ve amaçlarına uygun olarak kumpas
davalara meşruluk kazandırmak için basını ve sosyal medyayı etkin bir biçimde kullandığının
bilinen bir gerçek olduğunu ancak müvekkilinin durumu ilk fark eden gazetecilerden biri
olduğunu, FETÖ/PDY örgütünün Van’da yargı eliyle gerçekleştirdiği ilk operasyon olan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi kumpasını aydınlatmak için büyük mücadele verildiğini, FETÖ’cü
savcı Ferhat SARIKAYA’yı ve onun yürüttüğü kirli operasyonu ilk eleştiren gazeteci olduğunu,
cezaevinde intihar eden Enver ARPALI'nın cinayet gibi ölümünün aydınlatılması için
uğraştığını, yine en büyük FETÖ operasyonlarında biri olan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı
İlhan CİHANER’e yönelik kumpasın perde arkasının yazıldığı, Osman ŞANAL tarafından

yürütülen hukuka aykırı soruşturmanın araştırıldığı, o karanlık günlerde son derece detaylı bir
araştırmacı gazetecilik örneği sergileyerek kamuoyunun aydınlattığını, ayrıca Erzincan C.
Başsavcısıyken İlhan Cihaner’in yürütmekte olduğu cemaat soruşturmasının 6.000 sayfalık
evrakını tüm riskleri göze alarak yayınlandığını, T24’ün ve Kurucusu/Genel Yayın Yönetmeni
olan müvekkilinin Gülen cemaatine karşı mesafesi ve bu yapıyı sorgulayan yaklaşımına ilişkin
dikkate değer diğer bir örneğin ise cemaat tarafından hedef alman Prof. Dr. Türkan Saylan
hakkında olduğunu, 30 Ekim 2014 tarihinde “Zaman gazetesi, ÇYDD’nin burs verdiği
fahişeleri’ ve ‘teröristleri’ hatırlıyor mu?” başlığıyla yayımlanan yazısında ; Gülen cemaatinin
en güçlü ve sembol yayın organı Zaman’da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Genel
Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın iftiralarla nasıl hedef aldığı, yalanlarla nasıl bir
itibarsızlaştırma kampanyası yürüttüğü tek tek yayın örnekleriyle anlatıldığı, gazetenin itibar
suikasti yapılan yayınlarının kupürleri sergilendiği, FETÖ’nün en güçlü olduğu zamanlarda
kumpas davalarının dosyalarını yazan, karanlık operasyonları aydınlatan müvekkilinin,
hayatının hiçbir döneminde bu kirli örgütün toplumda algı yönetimi yapmasına, amaçlarına
meşruluk kazandırmasına hizmet eden tek bir habere imza atmadığını, kurucusu, sahibi ve
genel yayın yönetmeni olduğu T24 sitesinde de bu tarz bir yayıncılık yapılmadığını,
müvekkiline yöneltilen FETÖ terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme iddiasına
dayanak olarak Arzu YILDIZ’ın T24 haber sitesinde görev yapması ve hazırladığı bir röportajın
gösterildiğini, Arzu Yıldız'ın, hiçbir zaman T24’ün kadrolu çalışanı olmadığını, Şubat 2014’ten
itibaren ayda 750 TL. telif ödemesi karşılığında gönderdiği bazı haberlerin kullanıldığını,
FETÖ/PDY isimli terör örgütünün henüz yargı tarafından kesinleşmiş bir karar, Arzu YILDIZ
hakkında ise bu örgütle bağlantılı bir soruşturmanın henüz bulunmadığı Şubat 2015’te T24 ile
telif ilişkisi de sonlandırıldığını, bu şahsın o yıllarda eski Taraf Gazetesi çalışanı ve yargı
muhabiri olarak bilindiği için haberlerine yer verildiğini, Taraf Gazetesi çalışanlarının
tamamının FETÖ mensubu olmadığını, bir kısmının bugün çok önemli mevkilerde olduğunu, o
yıllarda Arzu Yıldız’ın adli sicil kaydında terör örgütü ile iltisaklı-irtibatlı olduğuna ilişkin bir
kayıt bulunmuş olsa haberlerine kesinlikle yer verilmeyeceğini, nitekim Ali Fuat YILMAZER ile
röportaj yaptığını ve T24 haber sitesine yolladığını, söz konusu röportajın yayınlanmasının
yayın yönetmeni olan müvekkilince uygun bulunmadığını, müvekkilinin örgüte tepkiselliği
engelleyip destek sağlamak ve örgütün yasadışı faaliyetlerine meşruluk sağlamak gibi bir
amacı olması durumunda Arzu YILDIZ’ın Ali Fuat YILMAZER'le gerçekleştirdiği bu röportajı
yayınlayacağını, müvekkilinin 30.09.2019 tarihinde savcılığa sunduğu 14 sayfa ve 40 ekten
ibaret dilekçesinde bu kirli örgüte yardım etmesinin söz konusu olamayacağını ayrıntılı olarak
açıklandığı, müvekkilinin 1987 yılında başladığı mesleğini 32 yıldır gazetecilik ilkelerine bağlı
bir şekilde, titizlikle ve başarıyla sürdürüldüğünü, bağımsız, tarafsız, özgür, araştırmacı
gazeteci/yazar olarak FETÖ/PDY terör örgütünün algı yönetimi doğrultusunda haber
yapmayacağını, yapılmasına göz yummayacağının apaçık ortada olduğunu, başarılı bir
gazetecilik geçmişine sahip müvekkilinin lekelenmeme hakkı gereğince hakkındaki hukuki
sürecin en kısa süre içerisinde tamamlanması son derece önemli olduğunu, bu nedenle,
müvekkili hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini talep ettiği belirtilmiştir.
NETİCE VE TALEP :
Örgüt elemanlarınca algı faaliyetleri için kullanılan fuatavni ve türevleri hesaplardan örgüt
hedefine uygun atılmış tweetlerin hiçbir teyide ihtiyaç hissedilmeksizin topluma duyurulması,
bu hesaplardan paylaşılmış Cumhurbaşkanına Hakaret, Kamu Görevlilerine Hakaret-Tehdit,
Soruşturmaların Gizliliğini İhlal vb suçların işlendiği paylaşımların yayımlanması, örgüt
hesabının söylemlerinin toplumda yayılarak örgüt adına kamuoyu oluşturulması ve

yukarıdaki tespitler dikkate alındığında T24 isimli internet sitesinde örgütün amacına yönelik
faaliyetlerin yürütüldüğüne ilişkin şüpheler oluşmuştur.
İnternet sitesinde yukarıdaki yayınlar devam ederken şüpheli Ahmet Doğan AKIN'ın Genel
Yayın Yönetmeni ve sitenin sahibi olduğu, şüphelinin konumu itibarıyla bilgisi dışında örgüt
hesabının yukarıda belirtilen paylaşımlarının sitede yayınlanamayacağı, bu haliyle internet
sitesindeki örgüt hesabının paylaşımlarının yayınlanmasından şüphelinin sorumlu olduğu
sonucuna varılmıştır. Şüpheli ile ilgili yapılan diğer tespitler dikkate alındığında, şüphelinin
örgüt ile hiyerarşik bağı olmadığı tespit edilmiş, geçmişte örgüt aleyhine çok sayıda haber ve
yazı yayımladığı belirtilmiştir.
Toplanan deliller uyarınca kast unsurunun takdiri mahkemesine ait olmak üzere şüphelinin
"örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan
yargılanması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle şüphelinin yargılamasının yapılarak eylemine uyan sevk maddeleri
uyarınca tecziyesi kamu adına iddia ve talep olunur. 07/11/2019
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