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Adli Kontrolüdür

İDDİANAME
İSTANBUL ( 23 ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI
ŞÜPHELİLER

MÜDAFİİ

SUÇ
SEVK MADDESİ

: K.H.

: 1- Turan ABABEY, Muharremoğlu Ülkü'den olma,
25/06/1977 doğumlu, Iğdır ili, Tuzluca ilçesi, Elmalık
köy/mahallesi, 78 cilt, 9 aile sıra no, 52 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Gökevler Mah. 2312. Sk. No:22A İç Kapı
No:79Esenyurt/ İstanbul ikamet eder.
: Av. Muhammet TÜMER, Merkezefendi Mah. Mevlana
Cad. Güney Yan Yolu Sok. Sedeftepe Sitesi No:96 K:9
D:42 Cevizlibağ ... Zeytinburnu / İstanbul
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla birlikte Örgüte
Bilerek İsteyerek Yardım Etme
:Türk Ceza Kanunu 220/7 atfıyla Türk Ceza Kanunu
314/2,3713 Sayılı Yasa 5/1, TCK 53, TCK 221

:

MÜDAFİİ

SUÇ
SEVK MADDESİ

2-

Alaaddin

HüseyinOğlu
Havva'den olma, 28/02/1973 doğumlu, Kütahya ili,
Gediz ilçesi, Gazikemal köy/mahallesi, 2 cilt, 176 aile
sıra no, 15 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cumhuriyet Mah.
Hayme AnaCad. No:30 İç Kapı No:1Kütahya Merkez/
Kütahya ikamet eder.
: Av. Ayça KÜÇÜK, İstanbul
Hacımimi Mah. Galata Mandırası Sok. Galata Ünver
Resıdence No:18/17 (404) Kat:4 Beyoğlu / İstanbul
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
: TCK 314/2, 3713 Sayılı Yasa 5/1, TCK 53
3- Değer ÖZERGÜN, Mazhar YılmazOğlu
Gülendam'den olma, 09/08/1973 doğumlu, İstanbul ili,
Üsküdar ilçesi, Bulgurlu köy/mahallesi, 11 cilt, 17 aile
sıra no, 13 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hüdavendigar Mah.
4.Sakin Sk. No:1 İç Kapı No:2Osmangazi/ Bursa .
: Av. Hasan Tahsin IŞILTAN, İstanbul
:

MÜDAFİİ

AKKAŞOĞLU,
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SUÇ
SEVK MADDESİ

Tomtom Mah.İstiklal Cad.Turhol Han No:189 K.2 D:3
Beyoğlu / İstanbul
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terörle Mücadelede
Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek
: TCK 314/2, , 3713 Sayılı Yasa 5/1, 3713 Sayılı Yasa
6/1, TCK 53

: 4- Emre ERCİŞ, AhmetOğlu Gülhan'den olma,

MÜDAFİİ

SUÇ
SEVK MADDESİ

28/11/1977 doğumlu, İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi,
Sümer köy/mahallesi, 8 cilt, 874 aile sıra no, 5 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Yeşilkent Mah.Nazım Hikmet
Bulvarı İnnovia2D Blok D : 7Esenyurt/ İstanbul .
: Av. Zeynep ALPAK BİLGİN,
Sultan
Selim Mah., Sultan Selim Cad., Lalegül Sok., No:7/37,
Kağıthane-İstanbul 34400 Kağıthane / İstanbul
Av. Mesut GÜNTÜRK, Teşvikiye Cad. No:22 İzgü Apt.
Kat:4 D:6 Nişantaşı Şişli / İstanbul
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla birlikte Örgüte
Bilerek İsteyerek Yardım Etme
: TCK 220/7 atfıyla Türk Ceza Kanunu 314/2, 3713
Sayılı Yasa 5/1, TCK 53, TCK 221

: 5- Ufuk Emin KÖROĞLU, NURİOğlu Nihayet'den

MÜDAFİİ

SUÇLAR
YAKALAMA KARAR TARİHİ
SEVK MADDESİ
SUÇ TARİHLERİ VE YERİ

olma, 28/01/1982 doğumlu, Erzurum ili, Narman ilçesi,
Camiikebir köy/mahallesi, 1 cilt, 109 aile sıra no, 43
sıra no'da nüfusa kayıtlı Mimar Sinan Mah. Orhangazi
Cad. No:27L İç Kapı No:6Çekmeköy/ İstanbul ikamet
eder.
: Av. Fatma Vildan YİRMİBEŞOĞLU,
Çağlayan
Mah. Taşocağı Cad. No: 15, Park İş Merkezi, K.2,
D.203 34403 Kağıthane / istanbul
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terörle Mücadelede
Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek
: 06/04/2016
: Türk Ceza Kanunu 314/2, 3713 Sayılı Yasa 5/1,3713
Sayılı Yasa 6/1, TCK 53
: 2014-2016 İstanbul/null

: 6- Mehmet AYDOĞMUŞ, Mahmutoğlu Fatıma'den

MÜDAFİİ

olma, 08/03/1989 doğumlu, Antalya ili, Kumluca ilçesi,
Eskicami köy/mahallesi, 2 cilt, 30 aile sıra no, 33 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Turgut Özal Mah. Tonguç Baba
Cad. No:17J İç Kapı No:38Esenyurt
: Av.Merve Nur SÜRME,Ankara Cad. No : 74 Kat :
4/403 Sirkeci Fatih / İstanbul
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SUÇ
SEVK MADDESİ

: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
: TCK 314/2,3713 Sayılı Yasa 5/1, TCK 53

: 7- Onur KALA, İbrahimoğlu Nevriye'den olma,

MÜDAFİİ

SUÇ
SEVK MADDESİ

23/05/1988 doğumlu, Malatya ili, Arguvan ilçesi,
Narmikan köy/mahallesi, 37 cilt, 35 aile sıra no, 63 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Şenlikköy Mah. Buket Sk. No:3 İç
Kapı No:2Bakırköy/ İstanbul ikamet eder.
: Av.Yıldıray ERKOL -34661
Kartaltepe Mah. İncirlik Cad. Limon Çiçeği Sok. No: 4
A Blok D:3Bakırköy / İstanbul
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
: TCK 314/2,3713 Sayılı Yasa 5/1, TCK 53

: 8- Mehmet BOZKURT, SabahattinOğlu Sema'den

MÜDAFİİ

SUÇ
SEVK MADDESİ

olma, 11/06/1985 doğumlu, Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,
Vakıflar köy/mahallesi, 31 cilt, 234 aile sıra no, 12 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Sururi Mehmet EfendiMah. Atlama
Sk. No:11 İç Kapı No:3Beyoğlu/ İstanbul
: Av. Kayra CİRAY, İnönü Cad.Sahra Apt. No:21 D:6
KozyatağıKadıköy / İstanbul
Av. Cihan ÖZTUGAY, İnönü Cad.Sahra Apt. No:21 D:6
Kozyatağı Kadıköy / İstanbul
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla birlikte Örgüte
Bilerek İsteyerek Yardım Etme
:Türk Ceza Kanunu 220/7 atfıyla Türk Ceza Kanunu
314/2,3713 Sayılı Yasa 5/1, TCK 53,TCK 221

9- Murat KAZANCI, MustafaOğlu Figen'den olma,

MÜDAFİİ

SUÇ
SEVK MADDESİ

01/06/1983 doğumlu, Sakarya ili, Karapürçek ilçesi,
Meşepınarı köy/mahallesi, 58 cilt, 25 aile sıra no, 60
sıra no'da nüfusa kayıtlı Hürriyet Medya Towers
Bağcılar/ İstanbul ikamet eder.
: Av. Raşit SAĞSÖZ, Barbaros Mah. Dereboyu Cad.
Karanfil Sok. Varyap Meridian C Blok D:93 K:10 ...
Ataşehir / İstanbul
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
: TCK 314/2,3713 Sayılı Yasa 5/1, TCK 53

: 10- Kutlu ESENDEMİR, Uğuroğlu Selma'den

MÜDAFİİ

olma, 21/06/1967 doğumlu, İzmir ili, Ödemiş ilçesi,
Küçükavulcuk köy/mahallesi, 35 cilt, 4 aile sıra no, 35
sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.
: Av. ÇAĞRI ÇETİN,Halaskargazi Cad. No:20 Badur İş
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SUÇ
SEVK MADDESİ

Merkezi Kat:7 Pangaltı ... Şişli / İSTANBUL
: Av.Ayça KÜÇÜK, Hacımımı Mah. Galata Mandırası
Sok No : 18Beyoğlu / İstanbul
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla birlikte Örgüte
Bilerek İsteyerek Yardım Etme
: Türk Ceza Kanunu 220/7 atfıyla Türk Ceza Kanunu
314/2, 3713 Sayılı Yasa 5/1, TCK 53

: 11- Emrah DİREK, KamilOğlu Naile'den olma,

SUÇ
SEVK MADDESİ
DELİLLER

10/08/1991 doğumlu, Erzincan ili, Refahiye ilçesi,
Gökseki köy/mahallesi, 80 cilt, 31 aile sıra no, 25 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Hamidiye Mah. Kervansaray Sk.
No:15- İç Kapı No:2Çekmeköy/ İstanbul ikamet eder.
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
: TCK 314/2, 3713 Sayılı Yasa 5/1, TCK 53
: Açık Kaynak Taramaları, Masak Raporu, BY LOCK
sorgulamaları, Şüpheli İfadeleri, Arama Tutanakları,
Dernek ve Vakıf kayıtları, HTS Dökümleri, Adli Sicil
Kayıtları, Nüfus Kayıt Örnekleri, Adli Emanet
Makbuzları ve soruşturma Evrakı Kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI;
Kamuoyunda 17/25 Aralık soruşturmaları olarak bilinen sürecin FETÖ/PDY terör
örgütü tarafından kurgulandığının anlaşılması üzerine, ülke çapında örgüt faaliyetleri ile ilgili
soruşturmalar yapılıp iddianameler tanzim edilmiştir. Başsavcılımızca da örgütün 25 Aralık
sürecindeki faaliyetleri ile ilgili 2014/115949 sayılı soruşturma kapsamında 01.09.2014
tarihinde yakalanan şüphelilerden bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan
Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs
Etmek, Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Gizliliğin İhlali ve Casusluk
suçlardan tutuklanmış, daha sonra yapılan soruşturmalar neticesinde isnad edilen suçlar ile
ilgili iddianame düzenlenmiş, tanzim edilen iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edilerek şüphelilerin yargılanmasına başlanılmıştır.
2014/115949 sırasına kayden soruşturma devam ederken 16.09.2015 tarihinde şüpheliler
Eren ERDEM, Turan ABABEY, Emre ERCİŞ, Ufuk Emin KÖROĞLU, Mehmet BOZKURT
ve Kutlu ESENDEMİR hakkında 2015/2909 karar numaralı ayırma kararı verilmiş dosya
2015/115234 soruşturma sırasına kayıt olunmuştur. Bu soruşturma esnasında Eren ERDEM’in
25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milletvekili seçilmesi nedeni ilehakkındaki
soruşturma işlemleri durdurulmuş, şahısla ilgili işlemlerin 2015/2910 sayılı ayırma kararı ile
2015/115235 sayılı soruşturma numarasına kayıt edilmesine karar verilmiştir.
Başsavcılığımızın 15.10.2015 tarih ve 2015/5234 sayılı Birleştirme Kararı ile Savcılık
Makamınca yürütülen 2014/128980 nolu soruşturma ile 2015/115234 nolu soruşturma
dosyalarının konusunun aynı olduğu anlaşıldığından her iki dosyanın bileştirilerek
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2015/115234 soruşturma numarasından devamına karar verilmiştir.
Soruşturma aşamasında sadece gazetede değil aynı isimle faal olan internet haber
sitesinde ve sosyal medyada hesabında da algı faaliyetlerinin olduğu anlaşılmış künye bilgileri
dikkate alınarak örgüt adına faaliyet gösteren şüpheliler de soruşturma kapsamına alınmıştır.
Yine gizli tanık beyanı, şüpheli Turan ABABEY beyanı ve teknik takip çalışmaları sonucu
irtibatlı olan diğer şüpheliler ile ilgili de araştırma yapılıp örgüt bağlantısı yönünde yeterli
şüphe olanlar ile örgütle bağlantılı olmamakla birlikte eylemleri itibarıyla örgüte yardım
olarak değerlendirilenler hakkında soruşturma yapılmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 18.12.2015 tarih ve 2015/115234 soruşturma sayılı yazısı
ile emniyet birimlerine "2014/115949 nolu soruşturmasından tefrik edilerek 2015/115234 nolu
evrakına kayden devam eden soruşturma evrakı ile ilgili olarak, teknik takip raporlarının
düzenlenmesi, Başsavcılığımızdan gerekli operasyon talimatlarının alınması” talimatı verilmiş
soruşturmaya devam olunup tamamlanmıştır.

ÖRGÜT HAKKINDA GENEL BİLGİ;
Erzurum-Pasinler-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 arkadaşları ile dini motifleri de kullanmak suretiyle örgütünün çekirdek kadrosunu
oluşturup müstakil hareket etmeye başlamış, faaliyetlerini daha ziyade l3-18 yaş grubundaki
öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırarak vaaz kasetleri, sohbet toplantıları ve yaz
kamplarıyla görüşlerini ulaştırdığı sempatizan grubu ile kendi adı ile anılan örgütünü
kurmuştur. Kurulmuş olan bu örgüt zamanla, sanki insanlara dini tebliğ ediyormuş gibi
davranıp Türkiye'nin her yerine yaygınlaşmış, hiyerarşik bir sistem dahilinde liderin atadığı
üyeler vasıtasıyla yönetilmiş, Türkiye'de ki gerek personel gerekse ekonomik olarak
büyümesini belli bir noktaya getirdikten sonra devletin içerisine sızdırmış olduğu yöneticileri
vasıtasıyla dünyanın bir çok ülkesinde okullar açmış, bu aşamadan sonra dini bir cemaat
görünümü vermesine rağmen bu amacının dışına çıkarak şirket ve holdingler kurmak suretiyle
ticari faaliyetlerde bulunmuş, dini duyguları kullanarak insanlardan topladığı yardım
paralarını kurmuş olduğu ticari şirketlerde değerlendirmiş ve bu şekilde hem insan
kaynağıhemde ekonomik anlamda Türkiye'de ve dünyada belli bir seviyeye ulaşmıştır.
Örgütün kuruluşundan itibaren yapılanmasına bakıldığında, lider ve yanındaki çevre
tarafından idare edilen, tabana doğru yayılan, ev abiliğinden kainat imamlığına kadar uzanan
her tabakada yöneticileri ve üyelerinin olduğu görülmüştür. Tebeden tabana doğru emir ve
talimat ilişkisi mevcuttur. Devlet kurumlarının muhtelif tarihlerdeki raporlarında, bu örgütsel
yapının hiyerarşik durumu dönemsel olarak ortaya konulmuştur. Bu raporlara göre Fethullah
GÜLEN lider olup örgüt içinde "Kâinat îmamı" ve "Mehdi" olarak kabul edilir. Liderin
dışında Danışman Kadrosu, Kıta İmamları, Ülke İmamları, Bölge imamları, İl imamları, İlçe
İmamları, Esnaf imamları, Semt İmamları, Ev İmamları şeklinde örgütlenip tabana
yayılmıştır. Örgüt devlete paralel bir yapılanma içerisine girdiği için, devlette mevcut
Anayasal veya Yasal kurumların da imamları vardır. Bu imamlar kurum içerisinden veya
dışarıdan olabilmekte ve örgüt hiyerarşisi içinde kendi üstüne bağlı faaliyet göstermektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/39856 soruşturma numaralı dosyasında ifade veren gizli
tanık Arif'in bağlı bulunduğu örgüt üyesi imam, 30/11/2015 tarihinde seçimler yapıldıktan
sonra, örgüt üyelerini toplayarak, onlara hitaben; "Bizim mensuplarımıza birileri sövse de
sizde onlarla beraber sövün "kandırıldık" deyin. Devlette deşifre olmamış arkadaşlarımız var.
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Onlar ile irtibatı kesin. Zaten o arkadaşlarımız sürekli cemaate sövüp deşifre olmayarak
devlet içerisinde kalıyorlar. Şu anda cemaatin izlediği yol budur. İkinci bir emre kadar,
cemaat düşmanı olarak gözükmeniz gerekiyor, ümitsizliğe hiç düşmeyin..., uyuyan
hücrelerimiz var. Zamanı geldiğinde onlar harekete geçecekler. Yezid kendisini en güçlü
hissettiği anda bu mensuplarımızca yıkılacaktır. Ancak bu en son çare olarak kullanılacaktır."
dediğini aktarmıştır. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere, FETÖ terör örgütü üyeleri Fetullah
GÜLEN ve örgüt yöneticilerinin emirleriyle kripto şekildehareket etmektedirler. FETÖ örgüt
disiplini bakımından hiç bir terör örgütü ile mukayese edilemeyecek şekilde ilerdedir. Disiplin
örgütte itaat olarak isimlendirilir. Örgüte liderine veya abiye itaat kültürü üyelere verilir ve
liderin emrinde ölümüne inanan kişiler oluşturulur. Kamu kurumlarında örgütün yerleştirdiği
kimseler resmi sorumluluklarını gölgeleyen ve daha üstün bir aidiyet hissettikleri imam
emrine göre hareket etmektedirler. Örgüt emri ile devletin talimatı çakıştığında örgüt
mensupları, devletin talimatlarına göre değil örgüt abisinin emrine uygun davranmaktadır.
FETÖ, 1965 yılından başlayarak adım adım amacını gerçekleştirmek üzere örgütlenen
bir yapıdır. Örgüt Mülkiye, Yargı,TSK ve Emniyet birimleri bünyesine sızarak, 'güvenlik
bürokrasisi' ve 'istihbarat’ alanında bir ağ oluşturma yoluna gitmiştir. Her örgüt mensubu
bulunduğu konumda arkadaşları veya ortamı hakkında bilgi toplayıp örgüt hiyerarşisi içinde
üstüne iletmektedir. Toplanan bu bilgiler değerlendirilip örgüte mesafeli duran veya ele
geçirilmesi gerekli stratejik görevdeki bürokratlar hedef haline getirilmekte, sonrasında
imzasız mektup veya e-posta ile hedef kişi itibarsızlaştırılıp hakkında soruşturmalar
açılmakta, nihayetinde tasfiye olan hedef kişi yerine bir örgüt mensubu yerleştirilmektedir.
Örgüt özellikle yasadışı dinlemeler esnasında elde ettiği ses kayıtlarını medya organları
vasıtasıyla iddia şeklinde kamuoyuna ana hatları ile duyurmakta, ülke genelinde tartışılır hale
gelen iddiaların özel bir kurgu ile sunumunu yapmakta devlet kurumları ve bürokrasinin
yıpratılmasını sağlamaktadır. Örgüt üyeleri sözde abi olarak kabul ettikleri üst örgüt
üyelerinden aldıkları talimatla hedefe koydukları kişileri veya kurumları önce dedikodu
yöntemi ile toplum içerisinde itibarsızlaştırmakta, sonrasında hedef kişi veya kurum ile ilgili
sistemli şekilde örgütün medya organlarında peyderpey haber yapılarak toplumda algı
oluşturulmakta, nihayetinde örgütün kamuya sızmış üyeleri vasıtası ile hazır olan kamuoyu
tepkisi de engellenerek operasyon yapılmaktadır. Bu şekilde amaca ulaşılarak hedefteki kişi
yada kurum etkisiz hale getirilmektedir.
FETÖ, herhangi bir siyasi parti olmadan ve siyasi hiç bir sorumluluk üstlenmeden
bütün devleti yönetme amacına yönelikfaaliyet göstermiştir. Devlet görünüşte demokratik,
gerçekte ise cemaatin oluşturduğu, siyasi teşkilat tarafından 'muhterem hocasının' emirlerine
göre idare edilen bir yapıya dönüşecektir. Devlet içerisinde kadrolaşılması, mensuplarının
koşulsuz itaat ederek devlet yapılanması dışında 'örgütteki üstü abi-ablalarının' emrini yerine
getirmesi, yargı-ordu-emniyet-jandarma içinde hakim güç durumuna gelmeye çalışılması,
kadrolaşan mensuplarının örgüt iradesi doğrultusunda ulusal ve uluslararası sonuçları olan
operasyonlar yapması hususları dikkate alınarak, örgütün amacının Cumhuriyetin ve Devletin
niteliklerini fiilen değiştirilip yerine hiçbir risk ve sorumluluk almayan örgüt lideri ve ona
bağlı yöneticileri tarafından kukla hükümetler vasıtası ile idare edilen bir yapı kurmak olduğu
açıkça görülebilir. Örgüt lideri Fetullah GÜLEN'in yapmış olduğu "arkadaşlarımızın
mevcudiyeti, İslam'ın geleceği adına bu işin garantisidir. Bu açıdan adliyede, mülkiyede veya
başka bir hayati müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti, öyle fer'i mecburiyetler
şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani gelecek adına bizim o ünitelerde
garantimizdir. İstikbale yürümek için sistemin püf noktalarını keşfedin." ; "…firavunlar çağını
yaşıyor. Toprak firavun bitirmek için pek münbit. Böyle bir dönemde tam özümüzü
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bulacağımız kıvama erecek ana kadar, dünyayı sırtımıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağımız
ana kadar, o kuvveti temsil edeceğimiz şeyler elimizde olacağı ana kadar, Türkiye’de ki devlet
yapısı ölçüsüne göre, bütün Anayasal müesseselerde ki güç ve kuvveti cephemize çekeceğimiz
ana kadar, her adım erken sayılır. Her adım 20 günü doldurmadan yumurtayı kırma gibi bir
şeydir...…buyuz, sesimiz soluğumuz bu. Bunca kalabalık içinde, ben bu duygu düşüncemi
sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet hususunda hassas
duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki, elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı
çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi, bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusuna
atıp geçeceksiniz. Arz edebildim mi? Evet, sırrın senin esirindir. Söylerseniz siz esir
olursunuz…" şeklindeki konuşmalardan da örgütün amacını açıkça anlamak mümkündür.
Bu yapılanmanın bir terör örgütü olduğu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin temyiz
mercii sıfatıyla verdiği 14/07/2017 tarih 2017/1443-4758 sayılı kararı veYargıtay 16. Ceza
Dairesi’nin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayıp sonuçlandırdığı iki hakimle ilgili
davaya ilişkin 24/04/2017 tarih 2015/3 ES no -2017/3 KR no sayılı kararı ve bu kararın
temyiz merci sıfatıylaincelemesini yapıp onaylayan Yargıtay Ceza Genel Kurulu
kararıile de tespit edilmiştir.

ÖRGÜTÜN MEDYAYI KULLANMASI:
Soruşturma konusu dikkate alındığında örgütün medyadaki faaliyetlerini ayrıca
irdelemek gereklidir. Düşünce ve tartışma özgürlüğü, özünde hakikate ulaşmak için tanınmış
bir özgürlük olup basın yayın kuruluşları da düşünce ve tartışma özgürlüğünü hakikate
varmak için 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 gibi medya organları bulunmakta olup bu medya organlarını örgütün amacına
uygun şekilde kullanmakta ve toplumda algı oluşturmaktadır. Örgüt tarafından yoğun algı
kirliliğine maruz kalan hemen herkes yanlışla doğruyu gerçekle sahteyi ayırmaktan yoksun
hale getirilmektedir.
FETÖ'nün algı amaçlı yaptığı manipülasyonlara ilişkin bazı örnekler aşağıda
sıralanmıştır.
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. Devletin en mahrem bilgileri medyada servis edilmiştir. Dışişleri
Bakanlığındaki 13.03.2014 günlü çok gizli toplantının hukuka aykırı olarak siyasi ve askeri
casusluk maksatlı dinlenildiği ve dinleme kayıtlarının açıklandığını Türkiye 27.03.2014 günü
sosyal medyadan öğrenmiştir.
Mit Tırlarının örgüt mensuplarınca usulsuz şekilde durdurulmasının da aynı anda
medyaya servis edilmesi örgütün bu amacını göstermiştir. Hakkında FETÖ üyeliğinden
yakalama kararı bulunan Emre USLU, 24/10/2013 tarihli www.taraf.com.tr isimli sitede
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yazmış olduğu yazı da "...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 yazdıktan sonra 01-19/01/2014 tarihinde MİT'e ait tırlar örgüt üyeleri tarafından
durdurularak görüntüleri çekilip basına verilmiş, Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanmış,bu
şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröre destek veren bir ülkeymiş algısı oluşturmaya
çalışılmıştır.
Ayrıca 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrasında da yurtdışına kaçan bazı
örgüt mensupları Türkiye aleyhine toplantılar ve konferanslar yaparak ülkemizin itibarını
zedelemektedir. Yine örgüt lideri de ülkemizin yöneticileri aleyhine zaman zaman yabancı
basına açıklama yaparak ülkemizde demokratik bir rejim olmadığı yönünde söylemlerde
bulunmaktadır..
Örgüt, elindeki basın yayın organlarını kullanarak toplumu, devleti ve bu örgütün
egemenliğine karşı çıkan grupları ve kişileri sindirip yıldırmak için faaliyet yürütmektedir.
Bazı basın yayın organları ve internette bulunan sosyal medya hesapları aracılığı ile kamu
görevlileri yıpratılmaya ve örgütle mücadele dosyalarında görev alan emniyet mensupları
savcı ve hakimlerin isimlerini yazılı görsel ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayarak
bu kişilerin dosya üzerindeki motivasyonunu kırılmaya çalışılmıştır. Yine sahibi belli olmayan
sosyal medya hesaplarından kamu görevlileri hakkında iftira atmaktan geri durulmamıştır.
Seçim döneminde örgütün hile yapılacağı yönündeki propagandasının devamı niteliğinde
birçok sandık görevlilerinin hile yaptığını iddia edilmiştir. Mesajlarla tehdit edilen kamu
görevlileri gerçek dışı iftiralar ile itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Aynı şekilde 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. (Aynı örgüt üyeliği suçlaması ile
tutuklu bulunan Mümtazer Türköne'nin örgütle mücadele edenleri günü geldiğinde
yargılarken adil olunacağı sözü vermesi hatırlanmalıdır). Örgüt elemanlarınca Facebook,
Twitter, Youtube gibi sosyal medya araçlarıda aktif olarak kullanılmıştır. Sanal alemde 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 Rize’ye (Reza
Zarrab) 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
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17 Aralık sözde yolsuzluk soruşturmasının şüphelilerinden Bora Barış GÜLER’i kastederek,
“Bakan çocuklarının adı yolsuzluklara karışmışsa, Kim Güler, kim ağlar” 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 ARALIK sözde yolsuzluk operasyonu basında da eş zamanlı algı operasyonu ile
devam etmiştir. Bu bağlamda 18 Aralık 2013tarihli Zaman Gazetesi "Türkiye'yi sarsan rüşvet
ve yolsuzluk operasyonu"; Taraf Gazetesi "büyük operasyon"; Bugün Gazetesi "şoke eden
operasyon"; Habertürk Gazetesi "3'lü operasyon yemekhanede başladı" 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 algıya devam etmiştir.
Başşavcılığımızca medya alanında kamu davası açılan diğer dosyaların iddianame ve
eklerinden görüldüğü üzere örgüt lideri Fetullah GÜLEN’in değişik dönemlerde sıklıkla
www.herkul.org isimli internet sitesinden yapmış olduğu sohbet adı altındaki konuşmalarla,
örgütünün taktik ve stratejisini belirleyip örgüt üyelerine sürekli mesajlar gönderdiği, bu
mesajlarda örgüt tarafından yapılacak operasyonlarda geçen konuları dile getirerek
vurguladığı, bu arada devletin kılcal damarlarına sızma stratejisi ile kamuya sızmış
mensuplarınca yapılacak operasyonların altyapısının hazırlandığı, aynı anda örgütün medya
yapılanmasınıntoplumda örgütün amacı doğrultusunda algı veya ters algı oluşturduğu
görülmüştür. Tüm bu organize faaliyetler sonucu nihayetinde 17-25 Aralık sürecinde ve 15
Temmuz sürecinde devletin meşru yönetimine yönelikdevirme operasyonu yapılmıştır.
(Yukarıdaki tespitler ile ilgili ayrıca soruşturma dosyaları mevcut olup
dosyalarından ve Ankara C.Başsavcılığının örgütün tepe yöneteme ile ilgili hazırladığı
iddianameden bazı bilgiler alınmıştır.)

Soruşturmamızın konusu sözde 17-25 Aralık soruşturmaları sonrası süreç
ile ilgili olmakla bu dönemdeki algıya yönelik faaliyetlerin kısa olarak ayrıca
irdelenmesi gerekir.
Örgüt medyasında 17 Aralık 2013'ten önce emniyet ve yargı
tarafından yapılan operasyonların "hukuka uygun olduğunu, yargı organlarının verdikleri
kararlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan gazeteci veya medya mensubu olmanın
insanların suç işlemeyecekleri anlamına gelmeyeceğini” savunan yayınlar yapılmış,
Samanyolu Haber'de "Son Durum" isimli programda 03.03.2011 günü saat 22:11'de
“Gazeteciler suç işlemez mi, mahkeme kararı ile verilen göz altı kararları gayet normal,
somut deliller olduktan sonra artık ceza verilir, makul şüphe gerekli” açıklamalara yer
verilmiştir. 17 Aralık 2013 sonrasındaise örgütle mücadele kapsamında yapılan medya ile
ilgili operasyonlar aynı televizyon kanalları tarafından günlerce canlı yayınlarla ve aynı
konuklarla "Medya'ya darbe" başlığı ile kamuoyuna sunulmuştur. Burada da örgütün ilkesel
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bir yayıncılık yerine tamamen stratejik olarak örgüt amacı doğrultusunda medyayı
kullanmasının tipik bir örneği görülmektedir. FETÖ, elindeki gücü ve kamu imkanlarını
kullanarak gerçekleştirdiği 17-25 sürecindeki operasyonun ne kadar haklı olduğunu, 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
müdahelesi 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 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 içinoluşturduğu "fuat avni..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 Sayın Cumhurbakanı'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 veneticede toplum örgütün hedefi
doğrultusunda topyekün algıya maruz bırakılmıştır.

ÖRGÜTÜN BYLOCK PROĞRAMINI KULLANMASI:
2937 sayılı MİT Kanununun 6. maddesinin “d” bendinde; Milli İstihbarat Teşkilatının
görevlerini yerine getirirken; gizli çalışma usul, prensip ve tekniklerinin kullanılabileceği “g”
bendinde Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, millî savunma, terörizm ve
uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabileceği, 4. maddesinin “i”
bendinde ise, dış istihbarat, millî savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber
güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini
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kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen
istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmakla yükümlü olduğu görülmektedir.
Yine Anayasanın haberleşme hürriyeti başlığı ile düzenlenen 22. maddesinde
herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu, haberleşmenin gizli olduğu, haberleşmenin
milli güvenlik, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması gibi sebeplerden
biri ve birkaçına bağlı olarak hakim kararıyla gecikmesinde sakınca olan hallerde kanunla
yetkili kılınmış merciin emri ile kısıtlanabileceği kabul edilmiş ve aynı maddenin 3. fıkrasında
“istisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunla belirtilir.” hükmüne yer
verilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatının, kanunla istisnaların uygulanacağı kurum olarak kabul
edildiği değerlendirilmiştir.
Milli İstihbarat Teşkilatınca, bu yetkiye dayanarak teşkilata özgü teknik istihbarat
usul araç ve yöntemleri kullanılmak suretiyle ByLock uygulamasına ait sunucular üzerindeki
veriler ile uygulama sunucusunun ve IP adreslerinin satın alındığı, e-posta adreslerinin
içerikleri başta olmak üzere muhtelif veriler elde edildiği, düzenlenen teknik analiz raporu ve
dijital materyallerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne
ulaştırıldığı görülmektedir.
Millî İstihbarat Teşkilatı uhdesindeki istihbari nitelikteki bilgi, belge, veri ve
kayıtlar ile yapılan analizler, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Yedinci
Bölümünde yer alan suçlar hariç olmak üzere, adli mercilerce istenemez. (Ek Madde 1 ‒ (Ek:
17/4/2014-6532/11 md.)
Türk Ceza Kanununun ilgili bölümünde “devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk”
başlığıyla devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin bilgilerin temin
edilmesi, casusluk amacıyla kullanılması ve bu bilgilerin kullanımı ve yayılmasına ilişkin suç
düzenlemelerine yer verilmiştir. Bu düzenlemelerle MİT’e adli bir sorumluluk
yüklenmektedir. Yani MİT “devlet sıralarına karşı işlenen suçlar ve casusluk konularında
uhdesinde bulunan bilgi, belge, veri ve kayıtlar ile yapılan analizleri adli merciler istediği
takdirde vermek zorundadır.
Oysa anılan kanunun 4. maddesinin “i” bendindeki “...terörle mücadele
konusunda her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak
suretiyle bilgi, belge haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı
gerekli kuruluşlara ulaştırmak” biçimindeki düzenleme MİT’e idari bir görev ve sorumluluk
yüklemiştir.
Dolayısıyla MİT, devletin güvenliğini tehdit eden bir terör örgütü ile ilgili elde
ettiği verileri terörle mücadele konusunda görevli idari ve adli birimlere ulaştırmakla
yükümlüdür. Buna göre gönderilen materyalin içeriğinin takdirini MİT kendisi yapacaktır.
MİT'in görev ifası sırasında elde ettiği veya rastladığı ve suç delili olabilecek
unsurları dokunmadan, bozmadan adli makamlara veya terörle mücadele konusunda görevli
birimlere iletmesi MİT'in istihbarati bilgi toplaması görüş bildirmesi olarak değil, görevi
sırasında ulaştığı ve belirtilen suçlara (terörizm, uluslararası suçlar, siber güvenlik) konu
olabilecek materyalleri adli makamlarla paylaşması delilin adli makamlara verilmesi olarak
değerlendirilmesi gerekir.
ByLock sisteminin, örgütsel bir delil olup olmadığı veya örgütün kullanımında
olan bir iletişim sistemi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinden önce, bir iletişim
sisteminin ne şekilde örgütsel bir iletişim sistemi olabileceğinin ortaya konulması gerekir.
Bir kişinin mobil telefon cihazında veya bilgisayarında, özel bir iletişim ağına
dahil olduğuna dair bir program kullanılabilir.
Bu özel iletişim ağını sadece belirli kişilerin kullanabilmesi ve bu ağa girebilmesi
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için, ağı kullanan bir veya birçok kişinin referansına gerek bulunması, başlı başına suç
oluşturmaz. Ancak, bu iletişim ağının suç işlemek amacıyla oluşturulmuş ve münhasıran bir
suç örgütünün mensupları tarafından kullanılmakta olan bir ağ olduğunu somut delillere
dayanması halinde, kişinin, suç örgütünün mensupları tarafından kullanılmakta olan bir ağa
bu özelliğini bilerek (kasten) dahil olması ve hatta bu ağı iletişim için kullanılması, iletişim
içerikleri tespit edilmese bile, suç örgütü ile bağlantısını gösterir bir delil olarak kabul etmek
gerekir.
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 sisteminde iki kullanıcı arasında iletilen verilerin kripto grafik
algoritması kullanılarak şifrelendiğinin belirlendiği, kripto grafik algoritmanın bir tür açık
anahtarlı/asimetrik şifreleme algoritması olduğu ve biri gizli diğeri açık olmak kaydıyla iki
adet anahtar kullanılarak şifreleme yaptığı, bu şifreleme kullanıcılar arasında bilgi aktarırken
bu yolda üçüncü kişilerin bilgiye ulaşmasının hacklemesini engellemeye yönelik bir güvenlik
sistemi olduğu tespit edilmiştir. ByLock indirilmesi yeterli olmadığından, bu programın
kullanılması için özel kurulum gerektiği, ByLock uygulamasına kayıt işlemlerinin programın,
internetten indirme, taşınabilir hafıza kartları, bluetooth uygulamaları vb. yöntemlerle
kullanılmak istenilen telefona yüklenebildiği, istisnai olarak 2014 yılı başlarında bir süre
herkesin yüklemesine açık olduğu, daha sonra ise ifadeler, mesaj ve maillerde geçtiği gibi,
örgüt mensubu aracılar USB bellek, hafıza kartları ve bluetooth kullanılarak yüklemeler
yapıldığı anlaşılmıştır. Programı indirmenin mesajlaşma için yeterli olmadığı, mesajlaşmanın
gerçekleşmesi için sistem tarafından kayıt olan kullanıcılara otomatik olarak atanan ve
kullanıcıya özel olan ID (kimlik numarası) numarasının bilinmesi ve karşı taraftan
onaylanması gerektiği, aksi halde kişiler listesine eklenemeyeceği ve mesajlaşma içeriğinin
gerçekleşmeyeceği, programın kayıt esnasında kullanıcıdan sadece bir kullanıcı adı ile parola
üretmesini istediği anlaşılmaktadır.
ByLock Kriptolu Haberleşme Uygulamasında, Kriptolu anlık mesajlaşma, Eposta ile mesajlaşma, Kişi listesi (Arkadaş ekleme), Grup mesajlaşmaları, Kriptolu sesli
görüşme, Görüntü/Belge gönderebilme (Dosya paylaşımı) özelliği bulunduğu tespit edilmiştir.
ByLock uygulamasının “e-posta” özelliği kullanılarak gönderilen her bir e-posta için, epostayı gönderen kullanıcı, e-postayı alan kullanıcı, e-postayı alan diğer kullanıcılar, konu eposta içeriğinin şifreli hali, imza, e-postanın gönderilme zamanı, e-postanın gönderilen kişiye
iletilme zamanı, bilgileri mail tablosunda saklandığı görülmüştür.
Arkadaş ekleme işlemi, anılan uygulamaya kayıt olurken kullanıcı tarafından
verilen “kullanıcı adı” (kodu/rumuzu) olarak isimlendirilen şahsa özel kodun girilmesi
suretiyle gerçekleştirilmektedir. Uygulama üzerinde telefon numarası veya “ad soyad”
bilgileri ile arama yapılarak kullanıcı eklenmesine imkan bulunmamaktadır. Diğer taraftan
ByLockta muadil veya yaygın mesajlaşma uygulamalarından bulunan; telefon rehberindeki
kişilerin uygulamaya otomatik olarak eklenmesi özelliği bulunmamaktadır. Kullanıcıların
birbirleri ile ByLock uygulaması üzerinde iletişime geçebilmeleri için tarafların birbirlerinin
“kullanıcı adı/kodu” bilgilerinin bilmeleri ve her iki tarafından diğerini arkadaş olarak
eklemesi gerekmektedir. Kısaca, programı kullanmak için ilk önce konuşulacak kişinin
ID’sinin eklenmesi gerektiğinden, isteyen her kişinin istediği zaman bu sistemi kullanma
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imkanının olmadığı anlaşılmaktadır.
ByLock uygulama kayıt işleminin sistemde kayıtlı kullanıcılarla iletişim kurması
için yeterli olmaması iki kullanıcının haberleşmesi için her iki tarafın yüz yüze veya aracı
(kurye mevcut ByLock kullanıcısı üzerinden vb.) vasıtasıyla temin edilen kullanıcı adlarının
ve kodlarının eklenmesinin gerekmesi mesajlaşmanın her iki kullanıcının da birbirini
eklemesinden sonra başlatılabilmesi sebebiyle haberleşmenin sadece oluşturulan hücre tipine
uygun şekilde gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.
ByLock programının kayıt esnasında, gerçek isimlerin “kullanıcı adı” olarak
belirlenmediği, haberleşme içeriklerinde ve uygulamadaki arkadaş listelerinde kişilerin gerçek
bilgileri yerine örgüt içerisindeki kod adlarına yer verildiği görülmüştür. Elde edilen ve
çözümleme işlemi tamamlanan mesajlaşma içeriklerinin tamamına yakını FETÖ/PDY
unsurlarına ait örgütsel temas ve faaliyetler içerdiği ve örgüte ait jargonla örtüştüğü
görülmüştür.
Uygulama üzerinde sesli arama, e-posta iletimi, yazılı mesajlaşma ve dosya
transferi gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde kullanıcıların örgütsel mahiyetteki haberleşme
ihtiyaçlarının, başka bir haberleşme aracına ihtiyaç duymadan gerçekleştirdikleri,
gerçekleştirilen haberleşmenin cihaz üzerinde belirli sürelerde manuel işleme gerek
duymaksızın otomatik olarak silinmesi kullanıcıların haberleşme güvenliği bakımından
silmeleri gereken verileri silmeyi unutsa dahi sistemin gerekli tedbirleri alacak şekilde
programlandığı, böylece ByLock uygulamasının 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, ayrıca uygulamaya ait sunucu ve iletişim verilerinin, uygulama veri tabanında
kripto olarak saklanmasının, kullanıcının tespitinin önlenmesi ve haberleşme güvenliği için
alınan güvenlik tedbiri mahiyetinde olduğu tespit edilmiştir.
ByLock uygulamasının 46.166.160.137 IP adresine sahip sunucu üzerinde hizmet
sunduğu görülmüştür. Sunucu yöneticisi uygulamayı kullananların tespitini zorlaştırmak
amacıyla 8 adet ilave IP adresi (46.166.164.176, 46.166.164.177, 46.166.164.178,
46.166.164.179, 46.166.164.180, 46.166.164.181, 46.166.164.182, 46.166.164.183)
kiralamıştır.
Uygulamanın Litvanya’da sunucu kiralama hizmeti veren “Baltic Servers”
şirketinden kiralanmak suretiyle kullanıma sunulması ve kiralama bedellerinin ise “Paysera”
adlı anonimlik sağlayan ödeme sistemi ile gerçekleştirilmiş olması bu girişimin kurumsal ve
ticaret mahiyetinin bulunmadığını teyit etmektedir.
Uygulamaya ait kaynak kodları içerisinde Türkçe “yetkiniz yok”, “dosya”,
“posta” ve “sesli arama” şeklinde ifadelerin yer alması, kullanıcı adlarının grup isimlerinin ve
çözüm şifrelerinin Türkçe ad ve ifadelerden oluşması, çözümlenen içeriklerin neredeyse
tamamının Türkçe olması, Türkiye’de erişim sağlayan kullanıcılara ait kimlik bilgilerini ve
iletişim gizlenmesini sağlamak amacıyla kullanıcıların erişimini; VPN vasıtayla
gerçekleştirilmesine zorlaması, ByLock’a ilişkin “Google” üzerinden gerçekleştirilen
aramaların neredeyse tamamının Türkiye’deki kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi,
ByLock’a ilişkili internet kaynaklı (sosyal medya, web siteleri, vb.) çoğunlukla sahte hesaplar
üzerinden FETÖ/PDY lehine paylaşımlarda bulunulması hususları ile FETÖ/PDY silahlı terör
örgütü unsurlarınca 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe girişimi
sonrasında adli soruşturma işlemlerine tabi tutulan örgüt mensuplarının, ByLock’un 2014
yılının başından itibaren FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyeleri tarafından örgütsel haberleşme
aracı olarak kullanıldığı yönündeki beyanları birlikte değerlendirildiğinde ByLock
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uygulamasının global bir uygulama görüntüsü altında münhasıran FETÖ/PDY silahlı terör
örgüyü mensuplarının kullanımına sunulduğu sonucuna varılmıştır.

MEVZUAT:
Birtakım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin gazete, dergi, kitap, radyo,
televizyon ve internet gibi geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulması amacıyla
kullanılan araçlara "kitle iletişim araçları" denilmektedir. Bu araçlar modern demokrasilerde
ifade özgürlüğünün en etkin şekilde kullanılma yollarındandır. İfade özgürlüğü anayasal
demokrasilerin ve demokratik düzenin temel taşlarından biridir. İfade özgürlüğü en geniş
anlamıyla; bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barışçı yoldan açığa
vurulmasının serbest olmasıdır. Basın özgürlüğü ise genellikle haber, fikir ve düşünceleri,
kitle iletişim araçları vasıtası ile serbestçe açıklayabilmek özgürlüğü olarak tanımlanmıştır.
Basın özgürlüğünün kapsamı ülkemizde Basın Kanununun 3. maddesinde “Bu özgürlük; bilgi
edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir” şeklinde
düzenlenmiştir.
1982 Anayasasının 26. maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü
düzenlenmiş iken 28. maddesinde ise basın özgürlüğü ayrıca düzenlenmiştir. Söz konusu
maddenin birinci ve ikinci fıkrasına göre “Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak
izin alma ve mâli teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma
hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır”.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ise basın özgürlüğünü bağımsız bir özgürlük olarak
kabul etmemiş, basın özgürlüğünü ifade özgürlüğünün kullanım biçimlerinden biri olarak
kabul etmiştir. Sözleşmenin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesine göre, “Herkes ifade
özgürlüğüne sahiptir. Bu hak düşünce özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke
sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu
madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı
tutmalarına engel değildir”.
Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü yukarıda belirtildiği üzere yasal ve anayasal
koruma altına alınmasına rağmen bu özgürlükler sınırsız değildir. Devletin ve toplumun
var olabilmesi ve devamlılığını sağlaması için bazı özgürlükleri sınırlanması kaçınılmazdır.
Hiçbir zaman, hiçbir toplumda sınırsız özgürlük diye bir şey olamayacağı, sınırsız özgürlügün
anarşi doğuracağı ve sonuçta özgürlükleri yok edeceği bir gerçektir. Bu nedenle bir
özgürlüğün toplumun huzuru, asayiş ve ulusal güvenlik gibi değerlerle çatışması hâlinde
sınırlandırılması yoluna gidilmektedir. Ulusal güvenlik, 'Birleşmiş Milletler Medenî ve
Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme' ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' gibi
önemli uluslararası sözleşmelerde ifade özgürlüğünü ve dolayısıyla basın özgürlüğünü
sınırlandıran bir neden olarak düzenlenmiştir. Gerek 1982 Anayasasının 28. maddesi
gerekse AİHS’nin 10. maddesi dikkate alındığında basın özgürlüğünün sınırları “başkalarının
şöhret ve haklarının korunması”, “devletin ve toplumun korunması”, “ahlâkın korunması”
olmak üzere üç kategori altında toplanabilir. Basın özgürlüğünün ulusal güvenlik nedeniyle
sınırlandırılması devletin ve toplumun korunması kategorisi içerisinde yer almaktadır.
Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Sekreterliği Kanununun 2.
maddesine göre ulusal güvenlik; “Millî güvenlik; devletin anayasal düzeninin, Millî
varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil
bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve
kollanmasıdır" şeklinde tanımlanmıştır. Dış güvenliğin korunması, savaşta ya da barışta
14/81

yabancı devletlerden gelecek tehditlere ve saldırılara karşı; iç güvenliğin korunması ise,
Devlet tüzel kişiliğinin silahlı ayaklanmaya, terörizme ve ağır şiddet olaylarına karşı
korunmasıdır. Ulusal güvenlik, kamu düzeni kavramına göre daha geniş ve çok yönlü bir
kavramdır. Ulusal güvenlik ülkenin, halkın ve yerleşmiş düzenin devamını sağlayan üst
düzeyde ve siyasal birtakım kararların alındığı, koşulların gerçekleştiği durumlarda ortaya
çıkar.
Birleşmiş Milletler Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 12.
maddesinin 3. fıkrasına göre ,“Yukarıda belirtilen haklar, bu sözleşmede tanınan diğer
haklara uygun olarak ulusal güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık veya genel ahlak veya
başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli sebepler ile hukuken öngörülmüş
sınırlamalar dışında hiç bir sınırlamaya tabi tutulamaz”
AİHS’nin 10. maddesinin 2. fıkrası na göre “Kullanılması görev ve sorumluluk
gerektiren bu özgürlükler, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün, kamu güvenliğinin,
düzeni korumanın, suçun önlenmesinin, sağlığın ya da ahlâkın ve başkalarının ünü ya da
haklarının korunması için, demokratik bir toplulukta zorunlu önlemler niteliğinde olarak,
gizli haberlerin açıklanmasının engellenmesi ya da yargı erkinin üstünlüğünün ve
yansızlığının sağlanması bakımından, kanunla belirli işlemlere, koşullara, sınırlamalara ya
da yaptırımlara bağlı tutulabilir”. Bu hükme göre ifade özgürlüğünün belirtilen meşru
nedenlerle sınırlandırılabilmesi için iki temel şart gerekir. Birinci şart bu sınırlandırmanın
kanunî dayanağa sahip olmasıdır. İkinci şart ise bu sınırlandırmanın demokratik bir toplumda
zorunlu önlem niteliğinde olmasıdır. Sözleşmenin 8, 9 ve 11. maddelerinde de sınırlama
hükmü olarak benzer bir düzenlemeye gidilmiştir.
1982 Anayasasının 28. maddesinin 3. fıkrasındaki atıfla, basın özgürlüğünün
sınırlanmasında Anayasanın 26 ve 27. maddeleri hükümleri uygulanır. Ulusal güvenlik, basın
özgürlüğünü sınırlandıran bir neden olarak 26. maddede düzenlenmiştir. 26. maddenin 2.
fıkrasına göre “Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği,
Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün
korunması, ...amaçlarıyla sınırlanabilir.” Nihayet 1982 Anayasamızda Temel Hak ve
Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması başlıklı 14’üncü madde de konuyu düzenlemiş ve
“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan
kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri,
Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya
Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette
bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette
bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir” hükmüne yer
vermiştir.
5187 sayılı Basın Kanununun 3. maddesinin 2. fıkrasında da basın özgürlüğünün
sınırlandırılmasına ilişkin bir hüküm vardır. Buna göre, “Basın özgürlüğünün kullanılması
ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve
haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve
toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin
önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir”.
Basın Kanunundaki bu düzenlemenin AİHS 10. maddesinin 2. fıkrasındaki sınırlandırma
nedenlerine benzerliği yasa yapılırken bu sözleşmenin esas alındığını göstermektedir.
İfade ve Basın özgürlüğünün sınırsız olamayacağı mevzuat olarak açıklandıktan
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sonra yasalarımızda mevcut bazı sınırlamaların ihlali durumundaki yaptırımları
hatırlatmak gereklidir.
3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 7. maddesinin 2. fıkrasında ifade
özgürlüğünün sınırlandırılmasına ilişkin önemli hükümler içermektedir. Buna göre “Terör
örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları
hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın
sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin gündür”. Bu hükme göre bir düşünce
açıklaması Terörle Mücadele Yasası (TMK) 1. Maddesindeki amaçları gerçekleştirmeyi
hedefliyorsa yani terör örgütünün propagandasını yapıyorsa ifade özgürlüğü
sınırlandırılabilecektir.
İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin diğer sınırlandırmalar, Türk Ceza Kanunu'nun 326339 Maddeleri arasında 'Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk' başlığı ile getirilmiştir. Bu
suçlar mevzuatımızda, vatandaşların hukuk sistemi içerisinde yaşamalarını ve devletin
güvenliğini korumak amaçlı düzenlenmiştir. Burada öne çıkan ilk kavram "Devlet sırrı" dır.
CMK 47/1 maddesinde "....Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli
güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek
nitelikteki bilgiler, Devlet sırrı sayılır." denilmektedir. Devletin gizli kalması gereken
sırlarının ele geçirilmesi veya açıklanması suç sayıldığından hareketle, “haber kaynağının
gizliliği”, “basın hürriyeti”, “haber alma ve verme hakları” gerekçe gösterilerek, Devletin
güvenliğine, sırlarına karşı suçlar ile casusluk eylemine meşruiyet kazandırılması kabul
edilemez. Bu maddelerde öne çıkan bir diğer kavram ise "Casusluk" tur. Casusluk TCK 328
Maddesinde düzenlenmiştir. İddianamemiz konusu ile ilgili olmamakla detaya girilmeyecektir
ancak kısaca açıklamak gerekirse "Bir devletin ve unsurlarının zararına, diğer bir devletin,
kurum veya kuruluşun yararına gizli şekilde yürütülen çalışmalardır." şeklinde tanımlanmıştır.
Casusluk suçunun oluşabilmesi için, temin edilen bilgilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin zararına
olacak şekilde yabancı bir devlete doğrudan veya dolaylı aktarılmasına veya buna teşebbüs
edilmesine gerek bulunmamaktadır. Özel kast ile bilgi temin aşamasına gelinmesi veya temin
için faaliyetlerin başlamış olması yeterlidir.
TCK 326- (1) Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge
veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik
yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle
alan veya çalan kimseye ........ hapis cezası verilir. TCK 327- (1) Devletin güvenliği veya iç
veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin
eden kimseye ...... hapis cezası verilir. TCK 329- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış
siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan
kimseye ........ hapis cezası verilir. TCK 334- (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici
işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken
bilgileri temin eden kimseye ......... hapis cezası verilir. TCK 335- (1) Yetkili makamların
kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli
kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye .........
hapis cezası verilir. TCK 337- (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre
açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya
askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye ................ kadar hapis cezası verilir. TCK 338(1) Bu bölümde tanımlanan suçların işlenmesi, ilgili kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne
aykırı avranmaları sonucu mümkün olmuş veya kolaylaşmış ise, taksirle davranan
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faile ........... hapis cezası verilir. TCK 339- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal
yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını
yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları elde etmeye yarayan ve
elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu
nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimseye .............. hapis cezası verilir.
Yine bir suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde eylemin kendisi organize işlenen
suçun bir parçası ise bu eylemi ifade veya basın özgürlüğü ile bağdaştırmak mümkün
değildir. Zira artık basın işlenen suçun bir aracıdır. Böyle bir durumda hiçbir hukuk
düzeninde korunmayan "hakkın kötüye kullanılması" sözkonusudur. Hiçbir grup veya
örgüt, verilen hakları hayatın her alanındaki üyeleri vasıtası ile kötüye kullanarak
devleti ele geçirmek ve perde arkasından yönetmek yetkisine sahip olamaz.
TCK 314 "(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek
amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, ...... hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Birinci
fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, ..... cezası verilir. (3) Suç işlemek amacıyla örgüt
kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır." diyerek örgüt
yöneticisi ve üyesi olarak faaliyet göstermeyi cezalandırmıştır.
Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına veya örgüt amacı doğrultusunda
faaliyeti veya yardım etmeyi de yasalarımız yaptırıma bağlamıştır. TCK 220/ 6 "Örgüte
üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da
cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.
Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır."TCK 220/7 "Örgüt içindeki
hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt
üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın
niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir."
Ayrıca mevzuatımızda öyle suçlar vardır ki ifade açıklama yöntemi ile işlenmeleri
mümkün olabilmektedir. Bunlar; hakaret, tehdit, şantaj, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu
övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik,
müstehcenlik, cinsel taciz ve dürüst yargılamayı etkilemeye teşebbüs, Devletin güvenliğine
ilişkin bilgi ve sırların açıklanması olarak sıralanabilir. Bu noktada kanun koyucu, ifade
hürriyetinden ibaret eylemin yol açacağı somut tehlike veya zararı dikkate almış ve
korunmasını düşündüğü hukuki yarar karşılığında suç ve ceza tanımlarına yer vermiştir.
TCK 215. maddesinde; “İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir
kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin
ortaya çıkması hâlinde, .....hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü bulunmaktadır. Bu
maddeye konusu suç teşkil eden, ayrıca kamu düzeni açısından da tehlike oluşturabilecek bir
paylaşımı bilerek ve isteyerek Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde retweet
(paylaşmak) vb. şekilde paylaşmak sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Çünkü bu durumda
konusu suç teşkil eden paylaşımın içeriği birden fazla kişiye ulaştırılmasını sağladığı gibi
konusu suç teşkil eden içeriği paylaşan kişi, bu içeriği arkadaş listesinde bulunan kişilere
yaymak suretiyle, asıl suçu işleyen kişi ile aynı suçu işlemiş gibi değerlendirilir. Çünkü
Facebook paylaşımlarında ve Twitter RT’lerinin amacı kullanıcı hesaplarında bulunan arkadaş
listesindeki kişilerin de bu gönderiden haberdar olması isteğidir. Bu gönderinin içeriği suç
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teşkil ediyorsa kişi bunu kendi sosyal profilinde yayınlayarak “yayma” ya da “dağıtma”
olarak adlandırılan eylem ile suçu işlemiş sayılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken örgüt
üyesi olarak faaliyet, bilerek ve isteyerek örgüt amacı doğrultusunda hareket veya örgüte
yardımile ile örgüt faaliyetinden habersiz suç ve suçluyu övme eylemlerindeki ayrımı
yapmaktır.
5651 sayılı Kanun’un 4. Maddesine “İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait
içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve
kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre
sorumludur.” hükmü bulunmaktadır. Kanun maddesi ile her ne kadar başkasına ait içerikten
sorumlu olmamaktan bahsedilmesine rağmen, devamında ise; “kullanıcının içeriğe ulaşmasını
amaçladığı açıkça belli ise sorumlu olduğu” belirtilmektedir. Bu durumda; Bağlantının sunuş
biçiminden, bağlantı sağlanan içeriğin benimsendiği veya kullanıcıların bu içeriğe ulaşmasını
hedeflendiği açıkça anlaşılıyorsa sorumluluk gerektirdiği bilinmektedir.
Yukarıda mevzuatımız açıklanmış olup ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili ABD
Yüksek Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ülkemizde Anayasa Mahkemesi
ve Danıştay'ın uygulamaları aşağıdaki gibidir.
"ABD Anayasasında yapılan Birinci Değişikliğe göre “Kongre, dini bir kuruma ilişkin
veya serbest ibadeti yasaklayan; ya da ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü kısıtlayan; ya
da halkın sükûnet içinde toplanma ve şikâyete neden olan bir halin düzeltilmesi için
hükümetten talepte bulunma hakkını kısıtlayan herhangi bir yasa yapmayacaktır”. Bu hükme
göre ifade özgürlüğünün sınırlandırılması ancak Anayasayı yorumlama yetkisi olan Yüksek
Mahkeme tarafından gerçekleştirilebilir. Yüksek Mahkeme bu sınırlandırmayı geliştirdiği bazı
kriterler çerçevesinde yapmıştır. Bu kriterlerden en önemlisi ilk defa, Schenck v. United States
davasında, Yargıç Holmes tarafından dile getirilen “açık ve mevcut tehlike(clear and present
danger)”dir. .....eğer bir düşüncenin açıklanması bireyler ve toplum için açık ve mevcut bir
tehlike yaratıyor ise bu düşüncenin açıklanması sınırlanabilir. 20. yüzyılın ortalarında
ABD’de bir ifadenin sınırlandırılabilmesi için mutlaka Açık ve mevcut tehlikenin olması
gerektiği genel kabulü etkinliğini kaybetmiştir. II. Dünya Savaşının sonundan 60’lı yıllara
kadar devam eden, daha sonraları Wisconsin Senatörü Joe Mccarthy’nin adıyla
“McCarthyizm” olarak anılan komünist düşmanlığının en üst safhada olduğu dönemde
Yüksek Mahkeme, anti-komünist uygulamaları bu kriteri esas alarak desteklemiştir. Yüksek
Mahkeme Dennis Davasında, Komünist Parti’nin liderlerini, Smith Yasasının 2. maddesi
uyarınca, Birleşik Devletlerde herhangi bir hükümeti yıkmak amacıyla yazılı ya da basılı
matbuatı basmak, yayımlamak, redaksiyonunu yapmak, piyasaya sürmek, dağıtmak, satmak
ya da alenen göstermekten suçlu bulmuştur. Yüksek Mahkeme Komünist Parti liderlerini,
hükümetin zor ve şiddet yoluyla devrilmesi öğretisini(komünizmi) savunmalarının
sınırlandırılmasını, hükümeti yıkmak konusunda “açık ve mevcut tehlike” yarattığı
gerekçesiyle Anayasaya uygun bulmuştur. Yüksek Mahkemenin Smith Yasasına yönelik tavrı
“açık ve mevcut tehlike” ölçütünü de şekillendirmiştir. Buna göre hükümet onu devirmeyi
amaçlayan bir grubun, bir düşünce sisteminin esaslarını üyelerine öğrettiğini (beyin
yıkadığını) ve liderlerinin onları, şartların elverişli olduğunu hissettiklerinde vuracak bir
şekilde belirli bir yöne sevk ettiğini fark ederse, açık ve mevcut tehlike vardır. Hükümetin
harekete geçmesi için ayaklanmanın gerçekleşmesi gerekmez. Dennis v. United States, p.
188."
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"AİHS’deise ifade özgürlüğünün ulusal güvenlik nedeniyle sınırlandırılabileceği
AİHS’nin 10. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre “Kullanılması görev ve
sorumluluk gerektiren bu özgürlükler, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün, kamu
güvenliğinin, düzeni korumanın, suçun önlenmesinin, sağlığın ya da ahlâkın ve
başkalarının ünü ya da haklarının korunması için, demokratik bir toplulukta zorunlu
önlemler niteliğinde olarak, gizli haberlerin açıklanmasının engellenmesi ya da yargı
erkinin üstünlüğünün ve yansızlığının sağlanması bakımından, kanunla belirli işlemlere,
koşullara, sınırlamalara ya da yaptırımlara bağlı tutulabilir” . Mahkeme, 10. maddede
düzenlenen sınırlandırma nedenlerinin içeriklerinin kolay tespit edilememesi nedeniyle, ifade
özgürlüğü ile ilgili davalarda, dolayısıyla ifade özgürlüğünün ulusal güvenlik nedeniyle
sınırlandırılması davalarında kullanılmak üzere çeşitli ilkeler geliştirmiştir: a. Aleniyet
kazanan bilginin yayımı yasaklanamaz. b. Şiddete teşvik eden açıklamalar yasaklanabilir.
Mahkeme, özellikle siyasî kimliğe sahip kişilerin ülkenin sorunları üzerine konuşmak ve
eleştiri yapmalarını doğal karşılamaktadır. Bu açıklamalar son derece sert eleştiriler de
içerebilir. Ancak bu açıklamalar, özellikle açıklamanın yapıldığı yerin ve zamanın
koşullarında, şiddete teşvik niteliğinde olmamalıdır. Mahkemeye göre ifadelerin “rahatsız
edici, şok edici, abartılı” hatta “saldırgan” olması, fikirlerin “düşmanca bir üslupla ele
alınması” önemli değildir. Meğerki bu ifadeler şiddete çağrı niteliğinde olsun. Zana
kararında Mahkeme, Diyarbakır’ın eski belediye başkanı olan Mehdi Zana’nın yaptığı
açıklamanın, bölgede zaten patlamak üzere olan durumu şiddetlendirebileceğine dikkati
çekerek, Türk yargı organlarının ifade özgürlüğüne getirdikleri sınırlamanın haklı
olduğuna karar vermiştir. Mahkemeye göre verilen ceza ağır bir sosyal ihtiyaca cevap verir
niteliktedir. c. Yayının içeriğindeki potansiyel tehlike dikkate alınmalıdır. Mahkemeye göre
bir yayının salt içerik olarak ulusal güvenliği tehdit eder nitelikte olması o yayının
sınırlanmasını haklı göstermez. Aynı zamanda o yayının ortaya çıkardığı potansiyel tehlike de
dikkate alınmalıdır. Mahkeme bu potansiyel tehlikenin ortaya çıkıp çıkmadığının tespiti
hususunda açıklamayı yapan kişiye özel bir önem vermiştir. Mahkeme, Zana kararında, terör
örgütünü destekleyen ve önemli bir günlük gazetede yer alan açıklamanın, terör olaylarının
yaygın olduğu bölgenin en önemli kenti olan Diyarbakır’ın eski belediye başkanı tarafından
yapılmış olmasının, şiddete teşvik niteliğinde sayılacağını söylemiştir.
Anayasa Mahkemesinin 08.04.1963 Tarihli 1963/16-83 esas-karar sayılı ilamına göre
basın özgürlüğü düşünce ve kanaat özgürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını
sağlayan bir özgürlüktür. Ancak Anayasa Mahkemesine göre basının özgür olması Devletin
güvenliğini ihlâl edecek mahiyetteki beyanların ve yazıların cezasız bırakılması demek
değildir. Anayasa Mahkemesinin basın özgürlüğünü sınırlandıran bir neden olarak millî
güvenliğin ne olduğu konusunda kesin bir görüş ortaya koyduğunu söylemek güçtür. AYM bir
kararında kamu düzeni, kamu güvenliği ve ulusal güvenlik gibi kavramların anlamının
muğlak ve kişiye göre değişebileceğinden bahsetmişse de, yaklaşık bir yıl sonra verdiği başka
bir kararında bu kavramların genel kavram niteliğini haiz olduklarını belirtmiştir. Anayasa
Mahkemesinin basın özgürlüğünün özünün ne olduğuna ve hangi kısıtlamaların bu özü tahrip
ettiğine dair tutarlı ve istikrarlı bir tavrı da mevcut değildir. AYM kararlarına bakıldığında
genel olarak basın özgürlüğünün konjonktüre bağlı olarak yorumlandığı görülmektedir.
Danıştayın anayasal özgürlükleri sınırlandıran bir neden olarak ulusal güvenlikten ne
anlaşılması gerektiğine dair dikkat çekici kararları vardır. Danıştay 12. Dairesi’nin 1970
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yılında vermiş olduğu bir kararda ulusal güvenlik kavramının içeriğini tespite yönelik bir
çaba olduğu gözükmektedir. Buna göre “Millî güvenliği genel bir deyimle ‘yurt ölçüsünde
beliren iç ve dış tehlikelere karşı, Devlet tüzel kişiliğinin savunma ve güvenlik altına
alınması’ şeklinde tanımlamanın mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır. Şüphesiz iç ve dış
tehlikelerden hangilerinin millî güvenliğe ilişkin bulunduğunu, tehlikenin kapsamı ve
niteliğine ve memleketin içinde bulunduğu şartlara göre tayin ve takdir etmek
gerekecektir”. Danıştay 12. Dairesi ulusal güvenliğin anlamını tespit ettikten sonra anayasal
hakların sınırlandırma nedeni olarak ulusal güvenlikten ne anlaşılması gerektiğini de
belirtmiştir: “Bir eylemin mevzuata aykırı ve hatta suç vasfında olması, mutlaka millî
güvenliği ihlâle matuf bulunduğunun delili olamaz. Aksi halde millî güvenlik kavramının
kapsamı Anayasa Yapıcısının ve Kanun Koyucusunun amaç ve iradesine aykırı surette
genişletilmiş olur. Suç teşkil eden bir eylem aynı zamanda Devletin bütünlüğüne yönelmiş
bir nitelik taşıyor ise, ancak o takdirde eylemin millî güvenlikle ilişkisinden söz etmek
mümkün bulunabilir… Bir Hukuk devletinde kişilerin veya kitlelerin Anayasa çerçevesi
içinde sorunlarını kanunî yollardan yetkililere duyurmak istemeleri tabiidir. Şüphesiz,
özellikle kamu görevlilerinin kanunların tayin ettiği yol yerine, fiilî durum yaratmak suretiyle
duyurmada bulunmaları tercih olunamaz. Ancak herhalde fiili yolun tercih edilmesi de;
bunun kapsamı, amacı ve yapılış şekli düşünülmeksizin, millî güvenliğin sağlanması
gerekçesiyle, bazı temel hak ve hürriyetlerim kısıtlanmasına vesile vermez”.
Kuşkusuz her özgürlük gibi basın ve ifadeözgürlüğü de sınırsız bir özgürlük
değildir ve hemen hemen tüm anayasalarda ve uluslararası sözleşmelerde özgürlüklerin
hangi nedenlerle sınırlandırılabileceği düzenlenmektedir. Bu sınırlandırma
nedenlerinden birisi de ulusal güvenliktir. Ulusal güvenlik hem Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinde hem de 1982 Anayasasında özgürlüklerin sınırlandıran nedenlerden biri
olarak yer almaktadır.
Uluslararası temel hukuk metinlerinde ve anayasada devletin
her türlü illegal oluşumlara, terör örgütlerine ve dini görünümlü gayrı meşru yapılara karşı
kendini savunma ve koruma hakkı ve yetkisi vardır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin
28'inci maddesinde "...hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve
milletlerarası nizam hakkına" yer verilmiştir. Hukuk sitemleri, temel hak ve hürriyetleri yok
etmeyi ve devlet düzenini yıkmayı, değiştirmeyi veya işlemez hale getirmeyi amaç edinen
örgütlere karşı mücadele etmek üzere gerekli araçları sağlamaktadır. Özellikle 11 Eylül 2001
saldırıları sonrasında terörle mücadelede yeni stratejiler ve hedefler geliştirilmiş, devletlerin
hukuk sistemleri her türlü terör örgütlerine karşı etkin mücadele edebilecek seviyeye
getirilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de de adı veya sıfatı ne olursa olsun, hiçbir dini grup veya
örgüt, verilen hakları kötüye kullanarak örgüte bağlı kamu görevlilerini kullanarak kurumları
ve devleti ele geçirmek ve perde arkasından yönetmek yetkisine sahip olamaz. Bu tür
örgütlenmeler hakkı kötüye kullandıklarından daima hukuk düzeni ile karşı karşıya kalırlar.
Yukarıda mevzuatmız açıklanırken belirtildiği üzere, "Gazetecilik Faaliyetleri"
adı altında başka saik ve nedenler varsa, yani 'gazetecilik' kılıf olarak kullanılıp fakat
asıl maksadın devletin sırlarına müdahale edilmesi, bir örgütün amacı doğrultusunda
algı oluşturulması, devletin meşru hükumetlerinin çalışamaz hale getirilmesi, ülkenin
uluslararası alanda zor duruma düşürülmesi, halkı propagandaya maruz bırakarak tüm
bu faaliyetlere tepki veremez hale getirilmesi, örgütün işlediği suçlarla mücadelenin
engellenmesi ve ilanihaye bilinçli olarak aidiyet hissettiği grubun devleti yavaş yavaş ele
geçirmesi olduğu durumlarda hiçbir hukuka uygunluk sebebinin varlığı gündeme
gelmeyecektir. Yani her devletin bu tür gayrimeşru amaç taşıyan faaliyetlerle mücadele
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hakkı vardır ve bu amaca yönelik eylemleri medya alanında yapanlar da işlenen suçları
“basın hürriyeti” adı altında meşrulaştıramazlar. Aksi halde yukarıdaki düzenlemelerin
hiçbir anlam ve önemi kalmayacaktır.

SORUŞTURMA AŞAMASI;
Yukarıda açıklandığı üzere örgüt hemen hemen her alanda olduğu gibi medya alanında
da faaliyet göstermiştir. Başsavcılığımızca yapılan başka bir soruşturma esnasında örgütün
medya alanındaki faaliyeti, özellikle 17-25 Aralık süreci olarak bilinen dönem sonrasında
FETÖ/PDY terör örgütünün amacı doğrultusunda algı faaliyetlerini yürütmek amaçlı
kurulduğu anlaşılan KARŞI GAZETE'deki faaliyetleri görülmüş tefrik kararı ile soruşturmaya
devam olunmuştur. Soruşturma aşamasında, gazetenin yayında olduğu dönemdeki
nüshalarının onaylı birer suretleri Milli Kütüphane'den temin edilmiş dosyamız arasına
konmuştur.Aynı gazetenin internet sitesindeki algı faaliyetlerinin tespiti yapılmış dosya
arasına konmuştur. Yine aynı internet sitesinin sosyal medya hesabındaki algı faaliyetlerine
ilişkin tespitler dosya arasına konmuştur.

KÜNYE BİLGİLERİ;
İnternet sitelerinin geçmiş tarihli (index kayıtları) kayıtlarını tutan, saklayan ve bunları
yayınlayan "archive.org/web (web. archive .org)" uzantılı internet sitesinden, internet
haberciliği yapan bahse konu internet sitesinin sosyal medya hesabından "Fuat Avni" konulu
paylaşımı yapıldığı tarih dikkate alınarak yapılan sorgulamalar neticesinde, Karşı Gazete
internet sitesi ile ilgili 16 Temmuz 2014 tarihli künye bilgilerine ilişkin index kaydına
rastlanılmış ve bahse konu index kaydında; İmtiyaz Sahibi Alaaddin AKKAŞOĞLU, Genel
Yayın Yönetmeni/Sorumlu Müdür Emrah DİREK, Ankara Temsilcisi Burcu EVREN olduğu
ve ayrıca www.karsigazete.com.tr isimli internet sitesinde 04 Nisan 2014 ile 18 Nisan 2014
tarihlerinde Fuat Avni ile yapılan röportajların yayınlandığı ve bahse konu bu tarihler dikkate
alınarak "archive.org/web (web. archive .org)" uzantılı internet sitesinden yapılan
sorgulamalar neticesinde, bahse konu internet sitesi ile ilgili 20 Nisan 2014 ve 04 Mayıs 2014
tarihlerine ait künye bilgilerine ilişkin index kaydına rastlanılmış ve bahse konu kayıtlarda;
Ekin Med Medya Ajans ve Matbaacılık Tic.Ltd.Şti., İmtiyaz Sahibi Turan ABABEY, Genel
Yayın Yönetmeni/Koordinatör Muhammet AYDOĞMUŞ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mehmet BOZKURT, Haber Müdürü Emrah DİREK olduğu anlaşılmıştır. İnternet haberciliği
yapan www.karsigazete.com.tr isimli internet sitesinin güncel künye bilgilerinde ise; Sahibi
Akis Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Sorumlu Müdür Kemal
KURUMAHMUT, Ankara Temsilcisi Burcu Oral EVREN, Editörler Hayri M. Türe, Ayşegül
Kasap, Burak Ekici, Gece Editörü Tolga Özcan olduğu ve adresinin Mecidiyeköy Yolu
Caddesi, Tomurcuk Sokak, İzmen Sitesi Al Blok, K:6 D:31, Mecidiyeköy Şişli/ÎSTANBUL
olduğu anlaşılmıştır.
Soruşturmaya 25 Aralık süreci ile ilgili algı operasyonu tespiti ile başlanılmış olmakla
tüm editörler hakkında soruşturma yapılmamış sorumlu konumdakiler ve özellikle haberleri
ile algı faaliyetine katılanlar kapsama alınmıştır.

İFADELER;
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Soruşturma aşamasında ifade veren gizli tanık Ayçiçek rumuzlu şahıs ifadesinde
özetle; “Ben Turan ABABEY'in karşı gazetesinin sahibi olduğunu biliyorum. Bu gazetenin
genel yayın yönetmenliğini de Eren ERDEM yapmaktadır. Genel Yayın Yönetmenliği
Yardımcılığını Mehmet BOZKURT, genel koordinatörlüğünü Kutlu ESENDEMIR, haber
müdürlüğünü Murat KAZANCI yapmaktadır. Bazı muhabirleri Ufuk KÖROGLU, (Şu anda
Millet Gazetesi İnternet Haber Sitesinin Genel Yayın Yönetmeni) Emre ERCİŞ (Şu anda
www.1725.com isimli haber sitesi sahibi) dir. Karşı Gazetesi gezi olaylarından yaklaşık 6 ay
sonra yayına çıktı. 09/02/2014 te ilk gazeteleri yayınlandı.
Karşı Gazetesine haberleri, TUSKON'un danışman firmasından Yusuf isimli kişi
getiriyordu. Yusuf, TUSKON'un danışman firmasından getirdiklerini Eren ERDEM'e
veriyordu. Aynı şekilde CD leri Emre ERCİŞ ve Ufuk KÖROGLU'da getiriyordu. Getirdikleri
haberler bazen CD şeklinde, bazen dosya kağıdı şeklinde gizli belge olarak geliyordu. Bu
haberler TUSKON'un danışman firmasından bazen çiçek göndererek, çiçeklerin saksısında
gazeteye gönderilen CD 1er saklanarak geliyordu. Bazende çikolataların içerisinde CD’ler
gönderiliyordu. Bunları genellikle kurye ile gönderiyorlardı. Danışman firmasından Yusuf'da
zaman zaman gazeteye geliyordu...
Gazetenin sahibi ile zaman zaman bazı belgelerin yayınlanıp yayınlanmaması
hususunda ters düştükleri oluyordu. Gazetenin sahibi Turan gizli ve kritik belgelerin
yayınlamasını istemiyordu. Eren ERDEM ise ısrarla yayınlanmasını istiyordu. Mehmet
BOZKURT da böyle kritik belgelerin yayınlanmasını istemiyordu. Bunun üzerine Eren
ERDEM gazetenin sahibi Turan'a "bunlar hükümeti düşürecek, Erdoğan'ı Lahey de savaş
suçlusu olarak yargılatacak belgeler diyordu. Gazetenin sahibine bunları yayınlarsak
TUSKON size yardımcı olur, size yeteri kadar para verir, zengin olursun" diyordu.
Eren ERDEM elindeki CD'de Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile Hakan FİDAN'ın ses
kayıtları olduğunu, bunları terör ile irtibatlandırılabileceğini, dolayısıyla LAHEY'de
yargılanabileceklerini söylüyordu. Ancak gazetenin sahibi ve genel yayın yönetmen
yardımcısı, sorumlu müdür Mehmet BOZKURT karşı çıkıyordu. Bu nedenle bazı şeyleri
yayınlamadılar. Yayınladıkları 17-25 Aralık tapelerinin bulunduğu CD leri Ufuk KÖROĞLU
ve Emre ERCİŞ getirdi. Bazı haberleri Emre ERCİŞ getirmedi ancak haberde onun imzası
konuluyordu. Tahmin ediyorum bu şekilde de Emre ERCİŞ'i yıldız yapmaktı. Zaman zaman
Samanyolu Tv Emre ERCİŞ'i programlara aldı…
…Yasin El Kadı ile Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Haliç Kongre Merkezinde
yapmış olduğu görüşmeye ilişkin görüntüleri, Ufuk KÖROĞLU getirerek Eren ERDEM'e
verdi. Eren ERDEM'de haber kaynağına 1000 TL ödül verdi. Ancak CD'yi kimin getirdiğini
Turan bilmiyordu. Ufuk KÖROĞLU ile Yakup SAYGILl'nın görüştüklerini tahmin ediyorum.
Zaten 17-25 Aralık ve diğer habere konu belgeler TUSKON danışman firmasında Yusuf isimli
kişi vasıtası ile geliyordu…” Şeklinde beyanda bulunmuştur.
Bilahere gizli tanık C.Başsavcılığımıza gelerek açık kimlik bilgileri ile soruşturmaya
devam edeceğini, zaten ulusal kanallarda beyanlarını açık kimliği ile tekrar ettiğini, diğer bazı
şüphelilerinde kendisini bildiğini belirtip dilekçe sunmuştur. Dilekçe dosyasına konmuştur.
Soruşturma aşamasında ifade veren gazetenin sahibi şüpheli Turan ABABEY
ifadesinde özetle; “Sorumlu yazı işleri müdürüm Mehmet Bozkurt idi. Genel yayın
yönetmenim Eren Erdem'di. Kutlu Esendemir genel koordinatör, yazı işleri müdürüm
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Oğuzhan Beyaz ve Gülşah Karadağ idi. Ufuk Köroğlu ve Emre Erciş muhabirlerimizdi. Basın
yasasına göre bununla ilgili soruşturma geçirmiş olabilirler. Benim bilgim bundan ibarettir. Bu
tür tapeleri yayınlarken bana sormuyorlardı. Bana bilgi de vermiyorlardı… Ben gazetenin
sahibi olarak gazetemde bu kadar soruşturmaların içeriğiyle ilgili spesifik bilgiler verilmesini
ve tape yayınlanmasını istemiyordum. Çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşadım. Bu yayınların
amacının hükümeti yıpratmak olduğunu ben fark ettim. Daha çok ihanete ortak olmamak
içinde gazeteyi zaten kapattım. Ben defalarca bu işin sonunun kötü olduğunu söylediğim
halde, "Basın Kanunu bizi korur, zaten sana hiçbir şey olmaz, bütün sorumluluk, sorumlu yazı
işleri müdüründedir" diyorlardı. Kutlu Esendemir, Eren Erdem ve Mehmet Bozkurt ile
aramızda konuşurken ve bu tehlikelerden bahsedince "sen Tayyip'e karşı değil misin onun
yıkılmasını istemiyor musun" dediklerinde ben de onlara cevaben "ben devletin zarar
görmesini istemiyorum" dedim. Zaten ben size anlattığım bu şeyleri, A Haber, Kanal A ve 24
TV kanalında anlattım. Olay bundan ibarettir. Gizliliği ihlal suçunu ben kabul etmiyorum.
Bana kimse tape getirmedi ve yayınlamaları için ben kimseye talimat vermedim. Bu konuda
genel yayın yönetmeni Eren Erdem, yardımcısı sorumlu müdür Mehmet Bozkurt, genel
koordinatör Kutlu Esendemir, muhabirler Ufuk Köroğlu ve Emre Erçiş'in bilgisine
başvurabilirsiniz. Tapeler Ufuk Köroğlu aracığıyla gazeteye geliyordu. Hatta üzerinden zaman
geçtiği için hatırlamıyorum, 1.000 miydi 1.500 TL miydi hatırlamıyorum muhabir Ufuk
Köroğlu'na elden para verdim. Bu haberi getiren kişiye bir Iphone marka telefon hediye
ettiler. Ancak bu telefon kime verildi bilmiyorum. Bunu Ufuk'tan sorun. Suçlamaları kabul
etmiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.

TESPİTLER;
Yukarıda anlatıldığı üzere Karşı Gazete, aynı gazetenin internet sitesi ve sosyal medya
hesabında örgüt adına yoğun algı faaliyetlerinde bulunulmuştur. Aşağıda bu faaliyetlere ilişkin
birkaç örnek verilmiştir.
5 Mart 2014 tarihinde “Konuşmalar Ortaya Çıkmasa Bu Evlere El Konulacaktı;
Götürgev”............ şeklinde haberin olduğu ve devamında sözde 25 Aralık dosyasından
tapelere yer verildiği görülmüştür.. (Ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde ve gazete
nüshalarında mevcuttur.)
25 Mart 2014 sayısında “El ele verdiler arsayı yediler” ...... şeklinde haberin olduğu
ve devamında da sözde 25 Aralık dosyasından tapelere yer verildiği görülmüştür. (Ayrıntıları
dosya arasındaki tespitlerde ve gazete nüshalarında mevcuttur.)
26 Mart 2014 tarihinde “Bilirkişi raporunu Başbakan ile delmişler” ...... Şeklinde
yapılan haberin devamında 25 Aralık sürecinde örgüt üyelerince hazırlanan fezlekeden
bahsedildiği görülmüştür. (Ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde ve gazete nüshalarında
mevcuttur.)
19 Nisan 2014 tarihinde @fuatavni Karşı Gazetesi'ne Konuştu başlığı ile örgütün
kullandığı karapropaganda hesabının yöniticisi olarak gösterilen temsili kişi ile röportaj
yapılarak "17 Aralık süreci sonrası Twitter'da paylaştığı mesajlarla sosyal medyanın fenomeni
olan @fuatavni, Karşı Gazetesi'ne konuştu. Türkiye'nin gergin zamanların içinden geçtiği şu
süreçte insanlar ne oluyor, bu işlerin aslı ne, n'olcak bundan sonra gibi sorular sorarken
@fuatavni diye bir twitter adresi ortaya çıktı. Daha önce de bir çok hesap vardı içeriden bilgi,
istihbarat paylaştığını iddia eden. Ancak hiç birisi sizinki kadar ilgi görmedi. Öncelikle size
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gösterilen bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz? - Muhalif olan herkesin ideolojik kaygılara
takılmadan takip edeceği biri olduğumdan ilginin fazla olduğunu düşünüyorum. Herkes
kendinden bir şey buldu "Fuat Avni"de. Herkesin merak ettiği o soruyu soracağım ben de, siz
kaç kişisiniz? Tek bir insanın bu kadar bilgiye ulaşması mümkün mü? -Hesabı tek yazıyorum.
AKP içinde olan herkes bilir ki AKP kadrosunun en büyük zaafı her şeyi her yerde
konuşmasıdır. Yıllardır onlarla olan biri olarak daha bildiklerimin %1'ni yazmış değilim. ......
Kendini halife olarak gören biri biat etmeyen her cemaat yapısını düşman görür. Haliyle
Başbakan Hizmet Hareketi’ni bitirirse sıra diğer cemaatlere gelecek. Erdoğan ailesi
Türkiye’nin maddi ve manevi önderi olma arzusundalar. Motivasyonları bu yönde ilerliyor."
Şeklinde yayımlandığı görülmüştür.
1 Ekim 2014 Çarşamba 14:20 tarihinde internet sitesinde, Karşı Gazete'ye erişim
engellendi. Sansüre boyun eğmeyen Karşı Gazete www.sansursuzhaber.com dan devam
ediyor.; Dün sabah ofisimize yapılan polis baskınının ardından Karşı Gazete’ye yapılan sansür
devam etmekte. Polislerin dün ofisimize geldiklerinde “Hani o tapeler montajdı” haberini,
illegal olarak kaldırma taleplerini reddetmemiz üzerine haber sitemize sansür yoğun bir
şekilde devam ediyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren www.karsigazete.com'a Türkiye’nin
farklı bölgelerinden kısım kısım erişim engelleniyor. Şu an itibariyle Doğu ve Güneydoğu
bölgeleri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı yerinden sitemize erişim engellendi. Bu
yapılan uygulamanın hiçbir şekilde hukuki bir zemini yoktur. Kurumumuza herhangibir
tebligat bildirilmedi. Karşı Gazete olarak her türlü baskı ve engellemelere rağmen
haberciliğimize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde baskının karşısında eğilmeyeceğiz. Şu an
itibariyle ile sitemize konulan erişim engeline Akis Yayın grubuna ait diğer haber sitemiz
www.sansursuzhaber.com'dan yayımıza devam edeceğiz. Dün dediğimiz gibi eşkiyalar gibi
ofis bassanız da, bizi kukla hukukçularınıza yargılatsanız da, üzerimize demir parmaklıklar
kapatsanız da, farketmez. Herkesi susturmayı başarsanız da gerçeğin sesini kesemeyeceksiniz.
Gerçek ve gerçeği haykıranlar sonsuza dek Karşı'nızda olacak." şeklinde bildiri yayımlandığı
görülmüştür.(Ayrıntıları dosya arasındaki tespite ilişkin CD içeriğinde mevcuttur.)
2 Eylül 2014 Salı 10:30 tarihinde internet sitesinde Hani o ses kayıtları
montajdı?........ Seklinde haber yapıldığı ve sözde 25 Aralık dosyasından tape kayıtlarının
yayımlandığı; (Ayrıntıları dosya arasındaki tespite ilişkin CD içeriğinde mevcuttur.)
3 Ağustos 2014 Pazar 15:21 tarihinde internet sitesinde 25 Aralık rüşvet ve
yolsuzluk dosyası yeniden açıldı; Cumhuriyet gazetesi '25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet'
operasyonu dosyasını tekrardan açtı. Can Dündar'ın hazırlamış olduğu yazı dizisinin ilk
bölümü bugün Cumhuriyet'te yayınlandı. Bin sayfalık tarihi soruşturmada 52 kişinin ismi yer
alıyor. Fezlekeye göre "Suça konu faaliyetler için gerekirse yasalar değiştiriliyor"..İşte Can
Dündar'ın hazırladığı o yazı dizisi:........ Şeklinde haber yapıldığı; (Ayrıntıları dosya
arasındaki tespite ilişkin CD içeriğinde mevcuttur.)
10 Eylül 2014 Çarşamba 12:40 tarihinde internet sitesinde Erdoğan talimat veriyor,
onlar imza atıyor 25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yönelik skandalların
sonu gelmiyor................ şeklinde haber yapılıp akabinde örgüt üyeleri tarafından hazırlanan
tape kayıtlarının yayımlandığı; (Ayrıntıları dosya arasındaki tespite ilişkin CD içeriğinde
mevcuttur.)
6-7 Ağustos 2014 Çarşamba 8:58 tarihinde internet sitesinde Valilikten Bakanlığa,
Villalara uzanan 5 telefon; Cumhuriyet'ten Can Dündar 25 Aralık Soruşturmasını yazmaya
devam ediyor... İşte Dündar'ın yazı dizisi.................... Şeklinde haber yapıldığı akabinde
birtakım tapelerin yayınlandığı; (Ayrıntıları dosya arasındaki tespite ilişkin CD içeriğinde
mevcuttur.)
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www.KARSİGAZETE.COM adlı internet sitesi tarafında kullanılan “Karşı
Gazete” kullanıcı adlı@karsigazete sosyal medya hesabından;
@karsigazete sosyal medya hesabından 09 Ağustos 2014 tarihinde “Fuat Avni'den
yeni iddia; Erdoğan'a çakma suikast düzenlenecek" şeklinde;
@karsigazete sosyal medya hesabından 25 Ağustos 2014 tarihinde “Erdoğan ve
Fidan ikilisinin ipliğini pazara çıktı! @fuatavniuat'tan derin analiz... " şeklinde;
@karsigazete sosyal medya hesabından 14 Kasım 2014 tarihinde “Fuatavni
Erdoğan'ın ilginç korkusunu açıkladı; 'ZEHİRLENME' Yakınları bile artık
gizleyemiyor...@fuatavnifuat" şeklinde;
@karsigazete sosyal medya hesabından 24 Kasım 2014 tarihinde “Fuat Avni'den
Star'daki operasyonla ilgili flaş iddia!Sırada Doğan Grubu var!" şeklinde;
@karsigazete sosyal medya hesabından 10 Aralık 2014 tarihinde “ŞOK 17 Aralık
iddiasıilk hedef YARGI MENSUPLARI Operasyonun başı, Bekir Bozdağ @fuatavnifuat"
şeklinde;
@karsigazete sosyal medya hesabından 11 Aralık 2014 tarihinde “BOMBA
İDDİA!... Medyada dev bir operasyon yapılacak! 400 gazeteci gözaltına
alınacak...@fuatavni" şeklinde;
@karsigazete sosyal medya hesabından 11 Aralık 2014 tarihinde “Fuat Avni
açıklayınca operasyon iptal edildi..'Tiran, küplere bindi'@fuatavnifuat" şeklinde;
@karsigazete sosyal medya hesabından 13 Aralık 2014 tarihinde “Fuat Avni'den
yeni operasyon iddiası, Gözaltına alınacak isimlerin listesini yayınladı." şeklinde;
@karsigazete sosyal medya hesabından 14 Aralık 2014 tarihinde “Fuat Avni'den
provokasyon uyarısı: MİT Cemaat mensubu gibi gelip olay çıkaracak" şeklinde;
@karsigazete sosyal medya hesabından 19 Aralık 2014 tarihinde “Fuat
Avni'denFLAŞ İDDİA!... 'HüseyinGülerce'ye suikast yapacaklar..'@fuatavnifuat" şeklinde;
@karsigazete sosyal medya hesabından 19 Ocak 2015 tarihinde “Fuatavni akşam
yazdı.
Operasyon
sabah
başladı!
@fuatavnifuat
4
ilde
cemaat
operasyonu...#FuatAvni#fuatavnifuat" şeklinde;
@karsigazete sosyal medya hesabından 27 Ocak 2015 tarihinde “Fuatavni yazdı...
Erdoğan'ın asılamcı ne? MİT kriptolu telefonlarla Kandil ile nasıl görüştü? @fuatavni_f
yazdı..." şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 15 Şubat 2015 tarihinde “Fuat Avni seçim
listei yapacak ekibi deşifre etti...@fuatavni_f^#fuatavni^#fuatavnifuat#fuatavnibenim"
şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 24 Şubat 2015 tarihinde “Fuat Avni KaçAk saray'ın koridorlarından bildirdi! @fuatavni_f#FuatAvni#fuatavnifuat" şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 20 Mart 2015 tarihinde “Fuat Avni, o
savcının ismini verdi ve ona seslendi! @fuatavni_f#fuatavni#fuatavni" şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 08 Nisan 2015 tarihinde “FUAT
AVNİ'DEN FLAŞ OPERASYON İDDİASI! 'Erdoğan MİT TIR'larının acısını askerden
çıkaracak'" şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 24 Mayıs2015 tarihinde “Fuat Avni'den
bomba iddialar 'Yezid, bir kaç gündür panik halinde ...." şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 29Mayıs 2015 tarihinde “Y...'den Can
Dündar için kirli plan Fuat Avni'den bomba 'CUMHURİYET' iddiası " şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 02 Haziran 2015 tarihinde “FUAT AVNİ
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YİNE BİLDİ, Dün yazdı bugün operasyon başladı." şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 24 Temmuz 2015 tarihinde “FUAT AVNİ
YAZMIŞTI. Y... KENDİ KURUMLARINI BOMBALAMA TALİMATI VERDİ. Star'da bomba
paniği!" şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 20 Eylül 2015 tarihinde “MİTİNG'DE
BOMBA PATLTACAKLAR Fuat Avni'den kan donduran iddialar!" şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 20 Eylül2015 tarihinde tarihinde “Fuat
Avni'den bombaiddialarSEÇİMİ KANA BULAYACAKLAR" şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 11 Ekim 2015 tarihinde “Ankara'daki
katliam sonrası Fuat Avni'den bomba iddialar 'iç savaş çıkarıp yönetimi...' " şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 10 Ekim2015 tarihinde “FUAT AVNİ
YAZMIŞTI 'Milleti sokağa dökmek için kaosu derinleştirme peşindeler" şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 31 Ekim 2015 tarihinde “AMAN
DİKKAT! YASAL HAKKINIZ Fuat Avni oy hırsızlığının nasıl yapılacağını yazdı. " şeklinde
@karsigazete sosyal medya hesabından 01 Kasım 2015 tarihinde “FUAT AVNİ
UYARDI Sonuçları yüksek gösterecekler SANDIKLARI TERKETMEYİN!" şeklinde
paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.

Örneklerin benzeri çok sayıda paylaşım dosya arasında mevcuttur.
Görüldüğü üzere Karşı Gazete, bu gazetenin www.karsigazete.com.tr isimli
internet sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesabı olan Karşı Gazete@karsigazete
kullanıcı adlı twetter hesabından benzer ifadelerle ve bir dönem örgütün algı
amacı ile kullandığı cümleleri topluma yayarak algı faaliyetinde bulunulmuştur.
DİGİTAL İNCELEMELER;
www.karsigazete.com.tr isimli internet sitesinde ele geçen dijital materyaller üzerinde
Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimleritarafından yapılanincelenmede;
IMAGE.E01'de kamuoyunda 25 Aralık soruşturması olarak bilinen 2012/656
soruşturmaya ait iletişimin tespitine ilişkin tutanakların bulunduğu; (ayrıntıları dosya
arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
Carved (10854400).pdf BEYKOZ OPERASYONUNDA ELE GEÇEN 2 SAYFA
BELGEDEKİ METİN-HAKAN-FİDAN docx'in içerisinde "Gizli" ibareli Emniyet Genel
Müdürlüğünün yazısının bulunduğu; (ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
İRAN İSRAİL docx içerisinde; Hakan Fidan hakkındaiki kişi arasında geçen bir
konuşma kaydının tapesinin bulunduğu;(TAPE ID: 1375936078 ayrıntıları dosya arasındaki
tespitlerde mevcuttur.)
KAMİLE YAZICIOĞLU YENİ FADİME ŞAHİN Mİ. docx içerisinde; "İsrail gizli
haber alma teşkilatı Mossadin çalışma yöntemleri ve 1980'li yıllarda giriştiği operasyonların
ayrıntıları ilk kez Victor Ostrovsky'nin ~By Way of Deception Hile Yolu isimli kitabında
deşifre edilmişti. ....." şeklinde içeriğin bulunduğu; (ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde
mevcuttur.)
KLASÖR-11.doc içerisinde; KAMİL YAZICIOĞLU YENİ FADİME ŞAHİN Mİ?
Emre ERCİŞ/ ÖZEL HABER "Star ve Şafak Gazetelerinin "Paralel devlet 7000
kişiyi dinlemiş" manşetiyle gündeme gelen dinleme skandalında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.
Soruşturmanın başlamasına neden olan ifadenin sahibi Kamile Yazıcıoğlu'nun polis
ifadesinde örgüt hakkında çok detaylı ancak çelişkili bilgiler verdiği belirlendi. Star Gazetesi
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haberdeki iddiasında Kamile Yazıcıoğlu'nun poliste şantajla ifade verdiğini öne sürmüştü.
Polis tutanaklarına göre ise Yazıcıoğlu kocası ile ilgili bilgileri kargo ile Bursa Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne göndermiş.......... " Şeklinde içerik olduğu;
(ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
KOD ADI EMİN GÜNCEL7.docx içerisinde; "Yedi bin kişi dinlendi iddiası neden
ortaya atıldı? Selam Tevhid Kudüs Ordusu soruşturması ne anlama geliyordu? Selam Tevhid
Kudüs Ordusu operasyonu Türkiye tarihinin en önemli operasyonu olacaktı. Ancak 17 Aralık
ve 25 Aralık operasyonlannın gölgesinde nasıl kaldı?"Paralel yapıyı dağıtıyoruz" diyerek
yargı ve emniyet mensupları dağıtılırken, bu operasyonun tüm birimleri de tasfiye
edilecekti......................" Şeklinde içerik olduğu; (ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde
mevcuttur.)
Kudüs selam mızampe son düzenleme 4.docx içerisinde; "SELAM TEVHİD
KUDÜS ORDUSU. KOD ADI: METİN/EMİN...17 Aralık 2013 günü Türkiye, tarihinin en
büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna uyandı. İstanbul merkezli operasyonda hükümete
yakın çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bu operasyona 4 bakan ve çocuklarının da dahil
olması, adeta bomba etkisi yarattı............." Şeklinde içerik olduğu ; (ayrıntıları dosya
arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
brs2..pdf içerisinde; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne hitaplı bilgi notunun
bulunduğu notun içerisinde Kamile Yazıcıoğlu ile ilgili not olduğu; (ayrıntıları dosya
arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
İst1.pdf içerisinde; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne hitaplı bilgi notunun
bulunduğu, notun içeriğinde Kamile Yazıcıoğlu ile ilgili not olduğu; (ayrıntıları dosya
arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
İst2,İst3, İst4, İst5 ve İsta2 .pdf içerisinde de aynı konu ile ilgili bilgi alma
tutanaklarının olduğu;(ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
Jitem1.jpg içerisinde; Jitem Grup Komutanlığı Teşkilatı şemasının bulunduğu;
(ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
Selam.basın açıklaması.pdf içerisinde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından
tanzim edilen bilgi notunun bulunduğu, tespit edilmiştir.
Selam4.jpg içerisinde; "FETHULLAH GÜLEN CEMAATİ Başbakanla değişik
zamanlarda yüzyüze görüşüyorum. Onun konuşmalarının satır aralarında ve gözlerinde, fırsat
elime geçtiğinde bu düzeni hallaç pamuğu gibi atacağım idealini hissediyorum. Bunun için
daha çok demokrasiye ihtiyacı olduğunuda ifade ediyor. Başbakanın fethullah cemaatini
tasfiye etmek gibi bir niyetinin olduğunu ancak referandumda onlarsız sonuçların riske
girdiğini görünce bundan vaz geçildi diyor. Başbakanın bu ülkede emir benîm ikinci bir emir
olursa o zaman ben için buna fırsat vermem diye ifade ediyor. (burada bahsedilen konuşma
fethullah gülenin mavi marmara gemisi nedeniyle israilden izin alınmalıydı yapılan yanlıştır
açıklaması üzerine oluyor. o gün yapılan konuşma başbakanın tüm açıklamalarını beş paralık
duruma düşürmüştü)" şeklinde not olduğu; (ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde
mevcuttur.)
Selam.jpg içerisinde; FETÖ/PDY terör örgütü alanında faaliyet gösterebilecek
şahıslar hakkında 'cemaatle irtibatı tasarlanıyor' , 'irtibatlandırılmış' şeklinde sınıflandırma
yapılan rapor olduğu; (ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
zarrab.jpg içerisinde; Gizli Kişiye Özel ibareleri ile Rıza Zarraf hakkında notlar
içeren rıza sarrafın faaliyetleri konulu bir yazının olduğu; (ayrıntıları dosya arasındaki
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tespitlerde mevcuttur.)
Erdoğan-10-a. erdoğan-10-b. erdoğan-11-a.png içerisinde; Kamu oyunda sözde 25
Aralık soruşturması olarak bilinen 2012/656 soruşturma kapsamında iletişim dinleme ve
kayda alınmasına ilişkin tutanaklarının bulunduğu;(ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde
mevcuttur.)
1.jpg, 2.jpg, 3.jpg , 4.jpg, fezleke-1, fezleke-2, fezleke-3,içerisinde; kamuoyunda
sözde 25 Aralık soruşturması olarak bilinen soruşturmaya ait fezlekenin bulunduğu;
(ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
BELGE1, BELGE3, BELGE5, BELGE6.glf, içerisinde; Suriye'deki Türk
savaşçılara ait olduğu belirtilen, tablo içerisinde, şahısların takma adları, doğum yeri/yılı,
savaştığı birlik, ölümyeri/tarihi, kişisel not şeklinde örgüt üyesi şahısların bilgi, belgelerinin
bulunduğu; (ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
DoLWzpw1, 1.png, 2.png, bb1.glf ve bb2.jpg, içerisinde; Kamu oyunda sözde 25
Aralık soruşturması olarak bilinen 2012/656 soruşturma kapsamında iletişim dinleme ve
kayda alınmasına ilişkin tutanaklarının bulunduğu; (ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde
mevcuttur.)
140430
YAKUB
SAYGILI
SAVICILIK
MÜFETTİŞLERİ
SUÇ
DUYURUSU.docx içerisinde; FETÖ terör örgüt üyesi olma suçunda tutuklu bulunan Eski
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü şüpheli Yakub SAYGILI'ya ait İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı'na sunmuş olduğu şikayet dilekçesi...'şeklinde içerik olduğu ; (ayrıntıları dosya
arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
140430 YAKUB SAYGILI YUKS DISIPLIN KURULU SAVUNMA DİLEÇESİ
OKUL.docx içerisinde; FETÖ terör örgüt üyesi olma suçunda tutuklu bulunan Eski Mali
Suçlarla Mücadele Şube Müdürü şüpheli Yakub SAYGILI'ya ait İçişleri Bakanlığı Yüksek
Disiplin Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu
Müdürlüğüne sunmuş olduğu şikayet dilekçesi...' Şeklinde içerik olduğu ; (ayrıntıları dosya
arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
Fiziki tarasut.001.tlf içerisinde; Kamu oyunda sözde 25 Aralık soruşturması olarak
bilinen 2012/656 soruşturma kapsamında teknik araçlarla izleme ve fiziki takip tutanağının
bulunduğu; (ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde mevcuttur.)
harddisc.inceleme 1, harddisc.inceleme 2, harddisc.inceleme 3 ve
harddisc.inceleme 4.tlf içerisinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğünün soruşturma kapsamında
İstanbul Başsavcılığına yazmış olduğu talep yazısının, soruşturma kapsamında hardisk
inceleme sonucunda hazırlanan raporun bulunduğu; (ayrıntıları dosya arasındaki tespitlerde
mevcuttur.)
Emniyet Adli Bilişim Uzmanlarınca yapılan imaj incelemeleri sonucunda tespit
edilmiştir. Yapılan tespitlerden birkaçı çok kısa olarak belirtilmiş olup dosya arasında bulunan
raporda ayrıntıları mevcuttur. Rapor içeriğinden de görüleceği üzere, örgütün propaganda
olarak topluma sunduğu ve kamu görevlilerinden temin edilmiş birçok bilgi gazete
merkezindeki bilgisayarların incelenmesinde görülmüştür.

MASAK RAPORU;
Şüpheliler ile ilgili düzenlenen 02/12/2016 tarihli ..E.18675 sayılı masak raporu
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incelendiğinde, Karşı gazetenin dahil olduğu Ekinmed Medya.Ajans ve Matbaacılık Tic.Lim.
Şirketinin ve hakkında kamu davası açılan şüphelilerin ayrı ayrı irdelendiği görülmüştür.
Her bir şüpheli ile ilgili tespitler kendi bölümünde belirtilmekle birlikte Ekinmed
Medya.Ajans ve Matbaacılık Tic.Lim. Şirketi ile ilgili rapora kısaca burada değinmek
gerekmiştir.
MASAK raporuna göre;
Gazetenin genel yayın yönetmeni olan Eren ERDEM'in Milletvekili olduğu
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığından Ekinmed Medya.Ajans ve Matbaacılık
Tic.Lim. Şirketi'ne 11/03/2014 tarihinde 15.000 TL, 14/03/2014 tarihinde 15.000 TL,
21/03/2014 tarihinde 15.000 TL, 26/03/2014 tarihinde 15.000 TL, 28/02/2014 tarihinde
17.000 TL,28/03/2014 tarihinde 15.000 TL EFT gönderildiği tespit edilmiştir.
Ekinmed Medya.Ajans ve Matbaacılık Tic.Lim. Şirketinin 2014 yılında 89.230,00 TL
lik mal veya hizmeti Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağ. A.Ş. Unvanlı
şirketten satın aldığı anlaşılmıştır. Bu şirketin ise gazetecilik sektöründe olup hakkında PKK
terör örgütü yandaşı olduğuna dair basında menfi haberler olduğu anlaşılmıştır.
Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık Aş.'den2014 yılında KDV Hariç 45.939,00 TL lik
mal veya hizmet satın aldığı, yine Mürekkep Matbaacılık Medye Basım Radyo ve Televizyon
Aş.'den2014 yılında KDV Hariç 116.668,00 TL tutarında mal veya hizmet satın aldığı tespit
edilmiştir. Bu firmanın ise 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin
Kanun Hükmünde Kararnamede FETÖ/PDY ile aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu
gerekçesi ile haklarında kapatılan ve Taraf Gazetesine mal veya hizmet satışında bulunan
firma olduğu tespit edilmiştir. Yine Ekinmed Medya.Ajans ve Matbaacılık Tic.Lim. Şirketinin
27/03/2014 tarihinde Zaman Feza Gazetecilik hesabın 1.170 TL ve 30/03/2014 tarihinde
zaman gazetesi hesabına 6.495 TL EFT yapıldığı tespit edilmiştir.

ŞÜPHELİ EYLEMLERİ;
Soruşturma kapsamında şüphelilerin durumları ayrı ayrı ele alınacak olursa;

1-) Şüpheli Turan ABABEY;
Şüphelinin FETÖ'nun medyada örgüt adına algı faaliyeti yapan Ekinmed Medya Ajans
ve Matbaacılık Tic. Ltd. Şti. (Karşı Gazete)'nin 02/01/2014 tarihinden itibaren %100 hisse ile
yetkilisi olduğu anlaşılmıştır.
Gizli Tanık Ayçiçek rumuzlu şahıs ifadesinde; “Turan ABABEY'in karşı gazetesinin
sahibi olduğunu, Turan ABABEY'in İşçi Partisinde yönetici olması, Eren ERDEM'in de
Ulusal Kanalda haftalık program yapması ve aynı düşüncede olmaları nedeni ile Eren
ERDEM'i Karşı Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildiğini, yapılan haberler ile
ilgiliEren ERDEM'in gazetenin sahibi Turan'a bunlar hükümeti düşürecek, Erdoğan'ı Lahey
de savaş suçlusu olarak yargılatacak belgeler olduğunu söylediğini, gazetenin sahibine bunları
yayınlarsak TUSKON size yardımcı olur, size yeteri kadar para verir, zengin olursun dediğini,
gazetenin sahibi Turan'ın, gazetesi kapandıktan sonra Yıldıray OĞUR ile görüşeceği hususu
ortaya çıkınca, Turan adına www.turanababey.com isimli bir internet sitesinin açıldığını, bu
sitede de Turan'ın pornocu olduğu yönünde yayınlar yapmaya başladıklarını, gazete sahibinin
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Yıldıray OĞUR ile görüşerek cemaatin kendisine yaptığı hususların anlatılmasından korktuğu
için itibarsızlaştırmak amacıyla bu şekilde bir site kurduklarını tahmin ettiğini, Eren'in gazete
sahibi Turan'a 'bilgisayara giren her bilgi hard diskte çıkar, bilgisayarlarını zaman zaman
değiştir' diye söylediğini duyduğunu beyan etmiştir. Şüpheli Turan Ababey, gizli tanığın
kendisi olduğu, beyanlarını açık kimliği ile ulusal kanallarda tekrar ettiğini, bu nedenle gizli
tanık olmak istemediğini belirtir dilekçesini dosya arasına sunmuştur.
Şüpheliden elde edilen digital meteryallerin incelenmesinde herhangi bir suç unsuruna
rastlanmamıştır.
Şüpheli ifadesinde; Kendisi daha önce tekstil işi yapmakta iken, 1 Ocak 2014
tarihinde bazı arkadaşların teşvik etmesiyle bir gazete kurmaya karar verdiğini ve Karşı
Gazete ismiyle gazeteyi çıkarmak üzere gerekli yerlere müracaatını yaptığını, gazete için
gerekli reklam çalışmalarını, bina tesis vs... gibi kurulum işlerini hallettikten sonra 9 Şubat
2014 tarihinde yayın hayatına başladığını, Mart ayının ortalarında aynı gazetenin internet
medyası kısmını da yayına soktuğunu, gazetenin İstanbul baskısını Taraf Gazetesi
matbaasında yaptırdıklarını, Karadeniz baskısını Mehmet Ali Yılmaz'ın sahibi olduğu bir
firmaya yaptırdığını, Ankara ve İzmir'i de yine orada bulunan başka firmalara yaptırdıklarını,
gazetenin ilk çıkmaya başladığında o dönemde meşhur olan bazı soruşturma dosyalarıyla ilgili
haberler yapıldığını, Alo Fatih, Rıza, Yasın El Kadı konularıyla haberlerin tapeleriyle birlikte
verildiğini, kendisinin bunlardan gazete sahibi olarak sorumluluğunun olmadığını, sorumlu
yazı işleri müdürünün Mehmet BOZKURT olduğunu, Genel yayın yönetmeninin Eren
ERDEM olduğunu, genel koordinatörün Kutlu ESENDEMİR olduğunu, yazı işleri müdür
yardımcılarının Oğuzhan BEYAZ ve Gülşah KARADAĞ olduğunu, Ufuk Emin KÖROĞLU
ve Emre ERCİŞ'in muhabirleri olduğunu, Tapeleri yayınlarken kendisinin bilgisi olmadığı ve
kendisine danışmadıklarını, yapılan haberlerle ilgili kendisine bilgi verilmediğini,
sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söylediklerini, kendisinin gazetenin sahibi olarak
gazetede bu kadar soruşturmaların içeriğiyle ilgili spesifik bilgiler verilmesini ve tape
yayınlanmasını istemediğini, buna ilişkin toplantılar yaptığını ve bu toplantı tutanaklarının
gazeteden çalındığını, Bakırköy C.Başsavcılığına bu konuda müracaatının olduğunu,
kendisinin bu toplantılarda tape yayınlamanın sakıncalı olduğunu belirttiğini, onlarında
kendisine "bize gazeteciyiz basın kanunun ya 3. ya 2.maddesine göre kaynağımızı da
belirtmek zorunda değiliz" dediklerini ve bu sürecin gazetenin iflasına sebep olduğunu,
cemaatin yayın organı gibi algılandıklarını, onların da kendilerine destek olur gibi görüntü
verdiklerini, gazetelerinde ve televizyonlarında karşı gazetedeki tapeleri kullandıkları ve
algının bu şekilde oluştuğunu, diğer gazete yazarlarının gazeteyi cemaatin kurdurduğu
yönünde yazılar yazdıklarını, bütün bunların sonucunda iflasa sürüklendiğini, mağdur
olduğunu, çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşadığını, bu yayınların amacının hükümeti
yıpratmak olduğunu fark ettiğini, daha çok ihanete ortak olmamak içinde gazeteyi kapattığını,
kendisinin bu işinin sonunun kötü olduğunu söylediği halde, "Basın Kanunu bizi korur, zaten
sana hiçbir şey olmaz, bütün sorumluluk, sorumlu yazı işleri müdüründedir" dediklerini,
Kutlu Esendemir, Eren ERDEM ve Mehmet BOZKURT ile aralarında konuşurken ve bu
tehlikelerden bahsedince "sen Tayyip'e karşı değil misin onun yıkılmasını istemiyor musun"
dediklerini, kendisinin de onlara cevaben "devletin zarar görmesini istemiyorum" dediğini,
gizliliği ihlal suçunu kabul etmediğini, kendisine kimsenin tape getirmediğini ve
yayınlamaları için kendisine talimat verilmediğini, bu konuda genel yayın yönetmeni Eren
ERDEM, yardımcısı sorumlu müdür Mehmet BOZKURT, genel koordinatör Kutlu
ESENDEMİR, muhabirler Ufuk KÖROĞLU ve Emre ERÇİŞ'in bilgisine başvurulmasını,
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tapelerin Ufuk KÖROĞLU aracığıyla gazeteye getirildiğini, 1.000 veya 1.500 TL net olarak
hatırlamadığı bir miktarı muhabir Ufuk KÖROĞLU'na verdiğinibeyan etmiştir.
Şüpheli Turan ABABEY’in Karşı Gazetenin sahibi olması ve gazetede algı
faaliyetlerinin yoğun yapılması dikkate alınarak şüpheli hakkında soruşturma
yapılmıştır. Soruşturma aşamasında şüphelinin finans yönüyle gazeteyi desteklediği
tespiti yapılmış ancak bunun dışında algı faaliyetlerine katıldığına veya örgüt üyesi
olduğuna dair delil elde edilememiştir. Ayrıca şüpheli henüz soruşturmanın başında
gazetede, örgüt adına yapılan algı faaliyetleri hakkında samimi şekilde detaylıca bilgi
vermiştir. Şüphelinin örgüt üyesi olduğuna dair yeterli delil olmamakla birlikte finans
yönü ile gazeteyi desteklemesi örgüte yardım olarak değerlendirilmiş olup ifadesi
dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerektiği kanaatine
varılmıştır.

2-)Şüpheli Alaaddin AKKAŞOĞLU ;
Şüphelinin 667 Sayılı KHK ile kapatılan Akis Yayıncılık San. Tic A.Ş'nin
ortaklarından olduğu, 06/04/2014 tarihinden itibaren www.karşıgazete.com isimli sitenin
sahibi olduğu, örgütün topluma karşı algı amaçlı kullandığı Karşı Gazete'nin genel yayın
yönetmeni yardımcısı olarak çalıştığı, Ekinmed Medya Ajans ve Matbaacılık Ticaret Lim.ŞTİ.
isimli iş yerlerinde SGK kaydının olduğu anlaşılmıştır. Karşı gazete ve internet sitesinde
örgütün amacı doğrultunda yoğun algı faaliyetlerinin yapıldığı yukarıda açıklanmıştır.
Yine FETÖ/PDY örgütü mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme aracı olarak
kullandıkları bilinen By Lock isimli uygulamayı12753008656242, 01275300865624,
35437706913449 ve 01275300865624 ımeı numaraları ile GSM hat numarası üzerinden 0 507
168 43 34 ve 0 532 206 60 35 numaralı hatlara yüklediği tespit edilmiştir. BTK'dan gelen
HTS verileri, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce inceleme yapılarak
11/01/2018 tarih ve 2018/52766 sayılı yazı ekindeki Rapor tanzim edilmiş olup, rapor
ekindeki DVD içeriğinde; (Tablo 3'de) Şüphelinin 0 507 168 43 34 numaralı GSM hattı ile
46.166.160.137 numaralı By Lock IP adresi üzerinden 06.06.2015 - 27.11.2015 tarihleri
arasında 765 defa bağlantı sağlandığı, (Tablo 4'de) 05322066035 numaralı GSM hattı ile
46.166.160.137 numaralı By Lock IP adresi üzerinden 19.08.2014 - 12.08.2015 tarihleri
arasında 627 defa bağlantı sağlandığı tespit edilmiştir.
Neticede şüphelinin Bylock Programının yüklü olduğu tespit edilen 0 507 168 43
34 ve 0 532 206 60 35numaralı GSM hatlarından 19/08/2014ile 27/11/2015 tarihleri
arasında toplamda 1392 defa bağlantının sağlandığı tespiti yapılmıştır. Şüphelinin
BYLOCK mesaj içerikleri istenilmiş herhangi bir çözümün olmadığı bildirilmiştir.
Şüphelinin By Lock yüklendiği tespit edilen 0 532 206 60 35 numaralı gsm hattını
15/11/2011 tarihinde araç satışı için irtibat telefonu olarak ibraz ettiği ve 16/02/2016 tarihinde
Kütahya Pasaport Şube Müdürlüğü'ne irtibat numarası olarak 0 532 206 60 35 numaralı gsm
hattını verdiği Polnet kayıtlarından tespit edilmiştir.
Bu tespitlerden şüphelinin BYLOCK yüklenmiş olan GSM hatlarının fiili
kullanıcısı olduğu anlaşılmıştır.
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(Tablo -3A'da) şüphelinin 05322066035 ve 05071684334 numaralı GSM hatları ile
01.01.2014-31.08.2016 tarih aralıklarındaki tüm telefon irtibatında bulunduğu karşı numara
abone bilgileri KOM Daire Başkanlığı Kom Veri Analiz programı kullanılarak FETÖ/PDY
kapsamında KOM Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra birimlerince yürütülen soruşturmalara
ait veriler ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası işlem
yapılan şahıslar listesi üzerindeyapılan karşılaştırmalar sonucu Sait Şahinkaya, Bilal Çalışır,
Fatih Çelebioğlu, Şevket Kahraman, Emrah Direk, Emre Erciş, Biz Danışmanlık Hizmetleri
LTD.ŞTİ, Mehmet Hasan Altan, Burak Ekici, Hüseyin Kır, Ertuğrul Göz, Halil Özcan ve
Burak Kemal Tanrısever ile HTS kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.
Şüpheli ifadesinde; Akis Yayıncılık San. ve tic. Anonim şirketinin sahibi olduğunu,
amacının gazetecilik mesleğini yapmak olduğunu, Kütahya'da yerel gazetelerinin de
olduğunu, Karşı gazetesinin daha önce yazılı ve internet basın yayın kuruluşu olarak faaliyete
geçtiğini, daha sonra sadece internet üzerinden haber yapmaya başladığında kendisinin bu
aşamada satın aldığını, haber müdürünün Emrah DİREK isimli kişi olduğunu, hakkında tefrik
kararı verilmiş şüpheli Kemal KURUMAHMUT'un kendisinin vekili olduğu, şirketinin ticari
işlerini takip etiğini, 25 Aralık dosyasının fezlekesinin yayınlanmadığını yani download
yapılacak şekilde link verilmediğiniancak haber özgürlüğü kapsamında tapelerin verilmiş
olabileceğini, haberlerde adı geçen şahıslarla herhangi bir tanışıklığının olmadığını,
kendilerine karşı herhangi bir husumetininde olmadığı gibi gizliliği ihlal edildiği iddia edilen
şahısların şahsına veya şirketine açtıkları herhangi bir davanında bulunmadığını, ayrıca Karşı
Gazetede çıkan haberlerle ilgili teknik ve kaynak bilgisine sahip olmadığını, Akis Gazetesi,
Karşı gazete, Haberkütahya gazetesi, sansürsüz haber gibi çok sayıda yayının içeriğini sahibi
olarak kontrol etmesinin teknik olarak kesinlikle mümkün olmadığını beyan etmiştir.
Şüphelinin örgüt medya organlarından olan karşıgazete.com web sitesinin sahibi
olması, bu sitede yoğun şekilde örgütün algı ve propaganda faaliyetlerinin yapılması,
667 Sayılı KHK ile kapatılan Akis Yayıncılık San. Tic A.Ş'nin ortaklarından olması, 15
Temmuz darbe girişimi sonrası örgüt üyeliği kapsamında hakkında işlem yapılan
şahıslar ile irtibatlarının bulunması ve FETÖ/PDY örgütü mensuplarının kendi
aralarında gizli haberleşme aracı olarak kullandıkları bilinen BYLOCK isimli
uygulamayı kullanması dikkate alındığında şüphelinin örgüt üyesi olduğu kanaatine
varılmıştır. (Şüpheli hakkında aynı suçlama nedeni ile Kütahya Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca kamu davası açılmıştır. İddianame dosyamız arasına getirilmiştir. Ancak
açılan iddianame kapsamında sadece bylock kullanımı hususu belirtilmiş olup
iddianamemiz kapsamında anlatıldığı üzere Karşı Gazetenin internet sitesindeki örgüt
adına medya alanındaki algı ve karapropaganda faaliyetinden bahsedilmemiştir. Bu
itibarla şüphelinin bu iddianamemiz kapsamındaki eylemleri ile birlikte açılmış kamu
davasındakidelillerin her iki yargılama dosyasının birleştirilerek değerlendirilmesinin
uygun olacağı düşünülmüştür.)
3-) Şüpheli Değer ÖZERGÜN;
Aşağıda görüleceği üzere Karşı Gazete ile ilgili teknik takip çalışmaları yapılırken
şüphelinin diğer şüpheli Ufuk Emin Köroğlu ile olan örgüt faaliyetleri kapsamındaki
görüşmeleri nedeni ile şüpheli soruşturma kapsamına alınmıştır. Şüphelinin FETÖ ile iltisaklı
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Koza İpek Basın ve Basım San ve Tic A.Şve Asya Katılım Bankasya anonim şirketlerinde
SGK kaydının bulunduğu, FETÖ tepe yöneticilerinden Ekrem DUMANLI ile HTS kaydının
bulunduğu, Masak'tan gelen rapor incelendiğinde Kayseri CBS 2014/21792 soruşturma
inceleme yapılan Bizim Menkul Değerler A.Ş'nın şüpheliye 29/08/2016 tarihinde 54.247.43
TL EFT gönderdiği, FETÖ ile iltisaklı Bugün TV, Kanaltürk TV, Bugün Gazetesi, Millet
Gazeteleri veKoza İpek kurumlarından 2014 ile 2015 yılları arasında toplamda 161.920.36 TL
havale gönderildiği anlaşılmıştır. Bilindiği üzere burada ismi geçen tüm basın yayın organları
aynen karşı gazete gibi örgüt adına algı ve propaganda faaliyetleri yürütmüştür.
Yine şüphelinin, FETÖ/PDY örgütü mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme
aracı olarak kullandıkları bilinen BYLOCK isimli uygulamayı35430506007163,
35430506007163 ve 860566002254455 ımeı numaraları ile kendisine ait olan 0 507 009 25
72, 0 532 254 83 39 ve 0 545 658 93 29 numaralı hatlarına yüklediği tespit edilmiş, BTK'dan
gelen HTS verileri,İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce inceleme yapılarak
11/01/2018 tarih ve 2018/52766 sayılı yazı ekindeki Rapor tanzim edilmiş olup rapor ekindeki
DVD içeriğinde; (Tablo 1'de) Şüphelinin 0 507 009 25 72 numaralı GSM hattı ile
46.166.164.177 numaralı IP adresi üzerinden 17.12.2014 - 25.12.2014 tarihleri arasında 3 defa
bağlantı sağladığı, (Tablo 2'de) 0 507 009 25 72 numaralı GSM hattı ile 46.166.164.181
numaralı By Lock IP adresi üzerinden 28.12.2014 - 23.10.2015 tarihleri arasında 61884 defa
bağlantı sağladığı, (Tablo 5'de) 0 532 254 83 39 numaralı GSM hattı ile 46.166.164.177
numaralı By Lock IP adresi üzerinden 12.09.2014 - 22.11.2014 tarihleri arasında 1649 defa
bağlantı sağladığı, (Tablo 13'de) 0 545 658 93 29 numaralı GSM hattı ile 46.166.164.177
numaralı IP adresi üzerinden 27.12.2014 günü saat 10:15'de 1 defa bağlantı sağladığı, (Tablo
14'de) 0 545 658 93 29 numaralı GSM hattı ile 46.166.164.181 numaralı IP adresi üzerinden
18.01.2015 - 08.02.2015 tarihleri arasında 4 defa bağlantı sağladığı tespit edilmiştir.
Neticede şüphelinin Bylock Programının yüklü olduğu tespit edilen 0 507 009 25
72, 0 532 2548339, 0545 6589329 numaralı GSM hatlarından 17/12/2014ile 23/10/2015
tarihleri arasında toplamda 63541 defa bağlantı sağlandığı tespit edilmiştir. Şüphelinin
BYLOCK görüşme içerikleri temin talep edilmiş çok az bir kısmının çözülebildiği
görülmüştür.
Şüpheli Değer ÖZERGÜN'ün Bylock Programının yüklü olduğu 0 507 009 25 72
numaralı hattın 189993 sayılı ID'ye ait abone bilgisi olduğu, ID'ye ait kullanıcı adı "dozergun"
uygulama giriş şifresinin "D18998" uygulama içi ad bilgisinin "Bursaspor" durum mesajının
"Bursaspor" olduğu, Kullanıcıya ait Roster bilgileri (Bu İD'yi ekleyenlerin bu kullanıcıya
verdikleri isimleri) kontrol edildiğinde, "Gentlemen, 08Diğer, dozergun, Bursalı" By Lock
kullanıcı adı olarak belirlenen ve roster kayıtlarındageçen "dozergun" ibarelerinin
uygulamanın kullanıldığı gsm numarası adına kayıtlı olan Değer ÖZERGÜNisimli şahıs ile
uyumlu olduğu, ayrıca şüphelinin Bursa ilinde ikamet kayıtlarını bulunduğu, durum
mesajında geçen "Bursaspor" ibaresi ile de bu verilerin uyumlu olduğu, bu veriler ışığında
189993 ID numaralı By Lock hesabı kullanıcısının Değer ÖZERGÜN olduğu kolluk
birimlerince yapılan tutanaktan anlaşılmıştır. Yine şüpheli ifadesinde ikamet adresi Valideyi
Atik Mahallesi Kartal Baba Caddesi Yadigar Apartmanı No: 134/2 Zeynep
Kamil/Üsküdar/İstanbul olduğunu beyan etmiş yapılan adres arşiv sorgulamasında şüphelinin
30.04.2014 tarihinde beyan verdiği adresin ifadesinde belirttiği adres ile aynı olduğu, Bylock
hts baz çalışmasında, baz adres bilgilerinden 1004122006 - Opr: Vodafone
(UAl2032103422006) - Valide Atık Cad. Boybey Sok. No: 19 Üsküdar İstanbul adresinin bu
ikamet adresine yakın olduğu tespit edilmiştir. Yine şüpheli 04.04.2016 tarihinde İstanbul
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu ifadesinde; 0 532 254 83 39
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numaralı hattı 15 yıldır kullandığını, bu hattın kendi adına kayıtlı olduğunu ve Valideyi Atik
Mahallesi Kartal Baba Caddesi Yadigar Apartmanı No: 134/2 Zeynep Kamil/Üsküdar/İstanbul
adresinde ikamet ettiğini beyan etmiştir. Şüphelinin Arşiv ikamet kayıtlarının yapılan
tetkikinde, Mehmet Akif Mahallesi Ulubatlı Haşan Caddesi Paradise City sitesi A2 Blok
No:43N İç Kapı No:26 Çekmeköy/İstanbul adresinin geçmiş ikamet kayıtları arasında olduğu
görülmüş, Bylock tespit edilen 5070092572 numaralı GSM hattına ait Bylock Baz bilgilerinde
yer alan 4341826466 - Opr: avea(WIS26466) Mehmet Akif Mah.Cumhuriyet Cad.Kardelen
SK.NO:22 Çekmekoy/Istanbul sayılı adrese yakın olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır.
Bu tespitlerden şüphelinin BYLOCK yüklenmiş olan GSM hatlarının fiili
kullanıcısı olduğu anlaşılmıştır.
Aynı rapor Tablo -3B'de şüphelinin, 05070092572, 05322548339 ve 05456589329
numaralı GSM hatları 01.01.2014-31.08.2016 tarih aralıklarındaki tüm telefon irtibatında
bulunduğu karşı numara abone bilgileri KOM Daire Başkanlığı Kom Veri Analiz programı
kullanılarak FETÖ/PDY kapsamında KOM Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra birimlerince
yürütülen soruşturmalara ait veriler ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası işlem yapılan şahıslar listesi üzerinde yapılan karşılaştırmalar sonucu
şüphelinin örgüt kapsamında hakkında soruşturma yapılan Ufuk Şanlı, Ertuğrul Erbaş,
Mustafa Şahin, Zekeriya Kızgın, Ali Delice, Rabia Ebru Ulus, Hacı Ahmet Değirmenci,
Yalçın Güngör, Ali Sami Yıldırım, İsmail Katırcıoğlu, Bülent Ceyhan, Yusuf Gülbakan, Mutlu
Çölgeçen, Mahmut Akpınar, Hüdaverdi Yıldırım, Mehmet Saim Orhan, Ufuk Altınbaş,
Mehmet Hasan Altan, Yasin Kaya, Şule Gökkılıç, Ersin Umdu, Hakan Şen, Ali Delice, Ali
Kuş, Ali Rıza Özbek, Abdullah Alparslan Akkuş, Mustafa Özdemir, Ufuk Emin Köroğlu,
Cemal Hoşver, Sedat Doğun, Telat Altun ve Fatih Ahçıoğlu ile HTS kayıtlarının bulunduğu
anlaşılmıştır.
Yine soruşturma kapsamında usulüne uygun mahkeme kararı uyarınca yapılan
teknik takipte;
(Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK. 2747173441) 17.04.2015 15:26:47 tarihinde Ufuk
Emin KÖROĞLU'nun kullanmakta olduğu 905324262346 numaralı hat ile şüpheli Değer
ÖZERGÜN'ün kullanmakta olduğu 905322548339 numaralı hatlar arasında gerçekleşen
görüşmede özetle;
Ufuk Emin KÖROĞLU : Alo
Değer ÖZERGÜN : Alo
Ufuk Emin KÖROĞLU : Buyrun Değer Bey
Değer ÖZERGÜN : Şu polislerin haberini yaparken tamam mı
Ufuk Emin KÖROĞLU : Tamam
Değer ÖZERGÜN
: Ee muhakkak habere şeyi yazın şimdi avukatlar
açıklama yaptı gördünüz mü takip ettiniz mi
Ufuk Emin KÖROĞLU : Yoo
Değer ÖZERGÜN
: Avukatlar acayip güzel konuştu herşeyi anlattı
Ufuk Emin KÖROĞLU
: Onu alıcam ben canlı yayında konuştular gördüm
Değer ÖZERGÜN
: Onların hepsini al ee şeyinde ismini muhakkak
yazın Cevdet Özcan Beşinci Beş Sulh Ceza
Hakimiymiş yargılamayı yapan yani bunun
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ismini yazın yani tamam mı bu düşsün yani
bu yargılama hukuksuz yargılamaları yapan
bu yargıç ee savcıların falan hepsinin
isimlerini bildiklerinizi doğru olarak yazın
tamam mı
Ufuk Emin KÖROĞLU : Cevdet Özcan tamam abi
Değer ÖZERGÜN
: Hıh Beş Sulh Ceza Hakimi onu da yazın tamam
mı
Ufuk Emin KÖROĞLU : Tamamdır
Değer ÖZERGÜN
: Tamam çek yapalım bi de
Ufuk Emin KÖROĞLU : Tamamdır”
dediği tespit edilmiştir.

Yapılan görüşmede belirtilen olayla ilgili yapılan araştırmada 18 Nisan 2015 tarihinde
Millet Gazetesinin 9 sayfasında yapılan haberde konuşma içeriği ile örtüşen şekilde haber
yapıldığı, dosya savcısı ile sorgu hakiminin isimlerinin geçtiği tespit edilmiştir.
(Uyap ortamında yapılan incelemede 17 Nisan 2015 günü 5. Sulh Ceza Hakimliğinde
sorguya konu dosyanın Başsavcılığımızın 2014/8776 soruşturma sayılı dosyası olduğu
anlaşılmıştır. Dosyanın iddianamesi temin edilmiş kısaca "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü
yöneticisi ve üyesi şüphelilerce İstanbul Emniyet Müdürlüğünün hiyerarşik yapısı içerisinde
astlık, üstlük ilişkilerini kullanarak yasa dışı örgütlenme oluşturup suç işlemek amacıyla bir
araya geldikleri, devletin emniyet hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında görevlerinin sağladığı
nüfuz ve gücü yasaların verdiği yetkileri görevin gerçeklerine aykırı kullanarak amaçlarına
ulaşmak için 2013 yılı kasım ve aralık ayı içerisinde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı üst
düzey yöneticilerinin iletişimin dinlenmesine teşebbüs edildiği, 2013 yılı Temmuz ayı ve
devamında atanan İstanbul İstihbarat üst yönetim kadrosunun (Emniyet Müdür Yardımcısı,
Şube Müdürü, Şube Müdür Yardımcısı, İki Emniyet Amiri) telefonlarının dinlendiği, 2013 yılı
Aralık ayı içerisinde Fetullah Gülen Örgütüne yönelik eleştirel yayın yapan, yazı yazan ve
görüş bildiren bir kısım gazeteci ve internet üzerinden yayın yapan haber sitesi
yöneticilerinin telefonlarının sözde 'bilişim yoluyla hakaret' iddiasından yola çıkılarak ‘Suç
Örgütü Kurmak ve buna bağlı Örgütün Faaliyetleri’ isnadı ile dinlendiği, dönem itibarıyla
Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, 13.01.2011 tarihinde maksatlı ve yanıltıcı bir
şekilde rapor tanzim etmek suretiyle ‘Emekli Hakim’ olduğundan bahisle iletişiminin tespit
edildiği,2013 yılı aralık ayı ve devam eden süreçte soruşturmalar ile ilgili üst amirlere bilgi
verilmeyerek basın ve sosyal medyada ifşa edildiği, 18 Aralık 2013 günü ve devam eden
süreçte Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işlemlerinde kullanılan, soruşturması
devam eden veya geçmiş soruşturmalar ile ilgili CMK 135 kapsamında elde edilen seslere ait
görüşme içerilerinin, verilerin ve bilgilerin bulunduğu server veri tabanının geri
döndürülemeyecek şekilde silindiği, DVR kamera kayıt cihazının dışarıdan müdahale ile
durdurulduğu iddiaları ve benzer mahiyetteki çok sayıda eylemlerden dolayı örgüt
mensupları hakkında yürütülen soruşturma olduğu, soruşturma kapsamında Nazmi
ARDIÇ, Mahir ÇAKALLI,Ahmet KALENDER, Ali KAVLAK ve diğerçok sayıda
şüphelilerin Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Devletin Gizli Kalması Gereken
Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
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Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından tutuklandıkları anlaşılmıştır.)
Yukarıdaki görüşmede şüphelinin örgütle mücadele kapsamındaki soruşturmalarda
görev alan kamu görevlilerinin isminin internet ortamında kayıtlara geçmesi için özel bir itina
gösterdiği anlaşılmaktadır.
Şüpheli Değer ÖZERGÜN'den ele geçen cihazlar
Müdürlüğünün ilgili birimitarafından yapılanincelenmede;

üzerinde

Emniyet

Şüpheli Değer ÖZERGÜN'ünAkın İPEKarasında gerçekleşen Twetter mesaj
kayıtlarında ;
Değer ÖZERGÜN ; Akın Bey iyi akşamlar,
Akın İPEK ; Değerlim.
Değer ÖZERGÜN ; Gazete baskısı maliyet engeli olduğu için olduğu için
olmuyor ama biz de internet te yarın için gazete yaptık.
Değer ÖZERGÜN ; sizinle paylaşmak istedim.
Değer ÖZERGÜN ; Özgür Millet.
Akın İPEK ; Koç'um benim
Akın İPEK ; Bunlar unutulmaz.
Değer ÖZERGÜN ; Sosyal medyada şimdi yaymaya başlıyoruz.
Akın İPEK ; Müthiş olmuş,
Değer ÖZERGÜN ; inşalah beğenirsiniz.
Akın İPEK ; seninle de iftihar ettim.
Akın İPEK ; Tv'de seyrettim.
Değer ÖZERGÜN ; size mahçup olmamak en büyük arzum.
Değer ÖZERGÜN ; Estağfurullah
Değer ÖZERGÜN ; Ama çok etkin oldu maşallah
Değer ÖZERGÜN ; Herkes onu konuşuyor.
Akın İPEK ; Dünya markası oldunuz.
Değer ÖZERGÜN ; Ama inanın doğaldı.
Akın İPEK ; Zaten o yüzden etkin oldu.
Değer ÖZERGÜN ; İçimden gelen o şekilde oluştu.
Değer ÖZERGÜN ; Rabbimize şükür.
Değer ÖZERGÜN ; bizi bu zavallılara mağlup etmeycek inşallah
Akın İPEK ; Hiç merak etme
Değer ÖZERGÜN ;İnternet işini de hallediriyoruz inşallah
Akın İPEK
; çok iyi onu soracaktım.
Değer ÖZERGÜN ;Yarın bir görüşme yapıp AppStore ve android uygulaması da
olan bir site var .onu çok cüzzi bir ücrete alıp hızlıca girmek istiyoruz.
Akın İPEK ; Senin için özel iltifatlar geldi.
Akın İPEK ; Bilgin olsun.
Değer ÖZERGÜN ; Sosyal medya hesabımızı da aldık.
Değer ÖZERGÜN ; Bilgim oldu. Allah razı olsun.
Akın İPEK ; Twitter'i mi.
Değer ÖZERGÜN ; evet
Değer ÖZERGÜN ; Takipçilerimiz de bizde kalıyor.
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Değer ÖZERGÜN ; hallediyoruz inşallah
Akın İPEK ; o önemli idi.
Değer ÖZERGÜN ; Dualarımız sizinle
Değer ÖZERGÜN ; İnşallah aydınlık günler yakında
Akın İPEK ; bende sizin için dua ediyorum. değercim.
Değer ÖZERGÜN ; Akın Bey selamlar... Biz dün ne isek; bugün de aynı, hatta
hakkaniyet karşısında daha da kararlıyız. Tek üzüntüm sizlerin hak etmediğiniz sıkıntılara
maruz kalmanız. Ama Allah en sevdiklerini hep en ağır imtihandan geçiriyor. Bu imtihan
Allah'ın izni ile bitecek ve güzel günler yaşayacağız. Payımıza ne düşüyorsa her daim
mücadelemiz sizler için olacak inşallah. Biz yine dün gece gazetemize sahip çıkmak,
mağlubiyeti kabul etmemekSabaha karşı hazırladık. Sosyal medyadanpaylaşıma sokuyoruz.
Allah inşallah herşeyinen hayırlısını sizlere ve bizlere nasip edecek.
Akın İPEK ; eline sağlık değerim çok güzel olmuş, Aynı şekilde devam edelim. Ve
teşekkür ederim. Bu gün ararım. Zaten görüşürüz.
Değer ÖZERGÜN ; İnşallah Akın Bey, sizi bugün de, dünden daha çok seviyoruz.
Değer ÖZERGÜN ;Akın Bey selamlar, inşallah iyisinizdir. Dualarımız sizinle. Hatır
sormak istedim. Mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Temsil makamı olarak gittiğimiz
heryerden ve herkesten size övgüler ve dualar rahmet olmuş yağıyor. Hele ki "Bir Meleğin
oğlu Melek" ifadesi çok karşılık bulmuş. Bugün bir ortalamda; Akın Bey'in yıllar önce 'bir
gülüşe tüm servetim feda’ söylemi tam da imtihan gibi dediler. Ama bu işin ve imtihanın
inşallah sonu her açıdan çok hayır. Sizi özledik. Sevgi ve saygılar
Akın İPEK ; Degercim ben de sizleri çok izledim. Su an sabır zamanı. Her sabrın
sonunda da selamet vardır. Kendi üslubumuzda inandığımız yolda yürümek önemli olan.
Kendinize iyi bakın
Akın İPEK ; Beni herzaman arayabilirsiniz.
Değer ÖZERGÜN ; İnşallah bu süreç sizin değerinizi Rabbimizin katında layık
olduğunuz yere taşıyor. Sizi rahatsız etmek istemiyoruz yoksa şahsen her daim aklımızda ve
kalbimizdesiniz .
Değer ÖZERGÜN ; Tüm ailenize de selamlar ve saygılar.
Akın İPEK ; Teşekkür ederim. Değercim
Değer ÖZERGÜN ; Allah cc emanet ediyorum sizi.
Değer ÖZERGÜN ; Akın Bey selamlar. Sizi çok özledik. Hep dualarımız ve
kalbimizdesiniz. Sizin ve ailenizin kandili hayırlara vesile olsun. Bu mübarek günün yüzü
suyu hürmetine Rabbim tez Zamanda sizi ve ailenizi feraha çıkarsın. İnşallah, çok çok saygı
ve selamlar.. Sizi çok seviyoruz... (Değer)
Akın İPEK ; Değerim, senden haber aldığıma çok memnun oldum. Ben de sizleri
çok özledim. Mücadele ediyoruz yapılan inanılmaz haksızlıklarla. Bir yerden sonra tekerlek
geri dönmeye başlayacak hiç şüphem yok. Hepiniz muhabbet ile kucaklıyorum. Kandilimiz
mübarek olsun
Değer ÖZERGÜN ; Sizin bu duruşunuz bize hem cesaret veriyor hem de ne kadar
doğru insanla yan yana olmanın şerefini hissettiriyor. Her daim sizlerin yanındayız. Saygı ve
hürmetler Akın Bey... inşallah Rabbimiz bu zulmün mükafatını her iki cihanda fersah fersah
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nasip buyursun sîzlere ve bizlere... Bundan hiç kuşkum yok. Doğru yolda doğru büyüklerimiz
var çok şükür.. Sizi çok seviyorum.
Akın İPEK ; Değerim özlemişim sizden haber almayı. Biraz daha dişinizi sıkın
çocuklar. Bu saçmalık bu şekilde gitmez. Burda da güzel gelişmeler var.
Akın İPEK ; Kamuoyunda on planda olmayalım derken Hikmet'i ilahi kendimizi
burda dünyaya anlatmaya çalışıyoruz . Elimizde de tertemiz gerçek yanımızdada sizin gibi
pırıl pırıl parlayan insanlar var. içinde yaşarken bazen zor olsada Neticesinde çok güzel
olacak. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum.
Değer ÖZERGÜN ; Akın Bey selamlar., inşallah yaşatılan tüm bu zulme inat,
Rabbim size ve ailenize bol sabır, herşeye rağmen huzur ve bu günlerin karşılığı olarak çok
mükafatı nasip buyurur. Sizi çok özledim. Gerçek ve samimi duygularımla hep aklımda ve
dualarımdasınız.. Bu günler sizin ve sizin gibi değerlere dokunma ve tanıma fırsatı verecek
kadar da bereketli dönemler bir yandan.. Sizi çok rahatsız etmek istemediğimden, ara ara
yazmak için kendimi tutuyorum. Sizinle bir arada çok daha güzel günler yaşayacağımız
günlerin çok yaklaştığına inancım tam. Rabbim, şu an burada okunan ezanlar yüzü suyu
hürmetine, size ve ailenize bu zulmü yaşatanları iki Cihanda da hesapsız bırakmasın inşallah.
Bir emriniz, arzunuz, sizin için yapabileceğim en ufak bir şey bile olsa, ben her daim burada
ve sizinleyim. Sizi Allah için çok seviyorum. Selam ve hürmetler.
Akın İPEK ; Değerim Allah cc razı olsun kardeşim Ben de sizleri çok özledim.
Allah cc hepinizi muhafaza etsin
Hakkında FETÖ/PDY Kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca
soruşturma yürütülen, soruşturmanın firari şüphelisi olan İpek-Koza Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Akın İPEK ile şüpheli arasında mesajlaşmaların olduğu, mesaj
içeriklerinde; Akın İPEK’e övgülerde bulunduğu, ipek koza grubuna ait millet
gazetesini internet üzerinden yayımına başladıklarını, basım işi için bütçelerinin
olmadığını bu sebeple sosyal medya üzerinden yayına devam edecekleri bilgisini
verdiğini, firari şüpheli Akın İPEK’in hakkında haksız yere soruşturma yürütüldüğünü
ima eden şüpheliye övgüler içeren cümleler sarfettiği ve örgütadına sosyal medya ve
internet üzerinden algı faaliyetlerini yürüttüğügörülmüştür.
Şüpheli ifadesinde; Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde uzun yıllar çalıştığını ve 29
Ekim 2014 tarihinde Millet Gazetesi adında yayın hayatına başlayan gazetenin genel yayın
yönetmeni olarak çalıştığını, gazetenin patronu Akın İpek'in Posta ve Takvim Gazetesi gibi
magazinel ve spor yayını yapan gazetelere rekabet eden bir gazete çıkartmak istediğini, Ufuk
Emin KÖROĞLU'nun gazete de editör olarak çalıştığını, bu kişinin 2015 yılında işe
başladığını, kendisini daha önceden hiç tanımadığını, kendisi genel yayın yönetmeni olduğu
için gerek magazin, gerek spor gerekse de siyasi haberlerin içeriğine ve yapılış şekline
müdahale ettiğini, 18 Nisan 2015 tarihinde Millet Gazetesinin 9. sayfasında yapılan haberi
Ufuk Emin Köroğlu'nun yaptığını, kendisinin gazetecilik refleksi gereği "birşey atlanmasın
hakim ve savcının ismide yazılsın" dediğini, gazetede ajanslardan aldığı haberleri hiç
değiştirmeden yayınladıklarını, Karşı Gazetenin çalışanlarını tanımadığını, Millet Gazetesinin
kuruluşunu bizzat kendisinin yaptığını, 25 kişilik çalışan kadrosunu yine bizzat kendisinin
oluşturduğunu, her kesimden insanı işe aldığını, gazetede hiçbir zaman tape, belge, ses kaydı
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yayınlamadığını, 16 sayfalık gazetenin 4-5 sayfasının spor haberlerinden oluştuğunu, diğer
kısmı ağırlıklı olarak magazin haberi olmakla birlikle, sadece 2 ya da 3 sayfasının siyaset ile
ilgili olduğunu, telefon konuşmasında tespit edilen "Hukusuz yargılamaları yapan hakim ve
savcılar" ibaresi kendisine ait olduğunu, gazetenin okurlarının genellikle muhalif kitleden
oluşması nedeni ile bu şekilde konuştuğunu, okurun beklentilerini de gözetmek zorunda
oldukları, hakim savcıları hedef göstermek gibi bir amacının olmadığını, resimlerini dahi
kullandırmadığını, habere de yapılmış en ufak yorumun olmadığını beyan etmiştir.
Şüphelinin örgütün medya organlarından olan Millet Gazetesinde genel yayın
yönetmeni olarak çalışması, bu gazetede örgüt adına yoğun algı ve propaganda
faaliyetlerinin olması, FETÖ tepe yöneticilerinden olan Ekrem DUMANLI ile hts
kayıtlarının bulunması, örgütün finans kaynaklarından olan Bankasya hesabında yoğun
hesap hareketinin olması, tape kayıtlarında örgütün firari tepe yöneticilerinden Akın
İPEK ile örgütsel görüşmelerinin olması, internet ortamında örgütle mücadele eden
kamu görevlilerinin kayda geçirilmesi hususunda tapelerin olması, bu tapelerde karşı
gazetesinde muhabir olan Ufuk Emin Köroğlu'na soruşturma aşamasında karar veren
hakimlerin isimlerinin özellikle kayda geçirilmesi hususunda talimat vermesi,tape
içeriğine uygun haberlerin internet sitesinde yayımlanması, FETÖ/PDY örgütü
mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme aracı olarak kullandıkları bilinen
BYLOCK isimli uygulamayı kullanması ve örgüt mensuplarının değişik medya
kuruluşlarında aynı amaca yönelik birbirleri ile irtibatlı şekilde algı faaliyetlerini
yürütmeleri (şüphelinin örgütün farklı medya organlarında görevli Ufuk Emin Koroğlu ve
Ekrem Dumanlı ile irtibatlı olması gibi) dikkate alındığında şüphelinin örgüt üyesi
olduğu ve terörle mücadele eden kamu görevlilerini hedef gösterdiği kanaatine
varılmıştır.

4-) Şüpheli Emre ERCİŞ;
Şüphelinin Karşı Gazetesinin bağlı olduğu Ekinmed Medya Ajans ve Matbaacılık Tic.
LTD. ŞTİ. ve KHK ile kapatılan Gediz Gazetesinde çalıştığı anlaşılmıştır.
Gizli Tanık Ayçiçek ifadesinde, şüphelinin www.onyediyirmibes.com isimli haber
sitesinin sahibi olduğunu, gazetede yayımladıkları 17-25 Aralık tapelerinin bulunduğu CD'leri
Ufuk KÖROĞLU ve Emre ERCİŞ'in getirdiğini, bazı haberleri Emre ERCİŞ'in
getirmemesine rağmen onun tarafından yayımlandığını ve zaman zaman Samanyolu TV'nin
Emre ERCİŞ'i programlarına aldığınıbeyan etmiştir.
Masak'tan gelen rapor incelendiğinde şüpheli Alaaddin AKKAŞOĞLU’nun ortak
olduğu şirket olan Akis Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.’nin şüpheliye 2014 yılında toplam 8.750
TL havaleve 6.000 TL EFT gönderdiği, şüpheliden 24/09/2014 tarihinde 2.334,88 TL havale
aldığı tespiti yapılmıştır.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının
2014/75025 sayılı dosyasında yer alan tepe yöneticilerden olan Önder AYTAÇ’ın şüpheliye
03/12/2014 tarihinde 995 TL havale gönderdiği tespiti yapılmıştır.
15/07/2016 tarihli darbe teşebbüsü kapsamında yürütülen çalışmalarda hakkında işlem
yapılan şahıslar arasında adı geçen ve "şubuohaber" adlı algı ve propaganda sitesi sahibi
Muhammet Sait KULOĞLU’nun şüpheliye 16/02/2015 tarihinde 1.000 TL havale gönderdiği
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tespit edilmiştir. Bilindiği üzere Muhammet Sait KULOĞLU İstanbul 25. Ağır Ceza
Mahkemesince yönettiği internet sitesi nedeni ile yargılanmış ve örgüt üyeliği suçlaması ile
ceza almıştır.
Milli Kütüphane Başkanlığından temin edilmiş Karşı Gazete suretleri ve internet sitesi
içeriklerinde yapılan incelemede şüphelinin imzası ile haber adı altında yapılan yayımlarda
örgüt adına algı ve propaganda faaliyetleri yapıldığı anlaşılmıştır.
Şüpheli Emre ERCİŞ'in kullanmış olduğu 0 538 501 63 22 telefon numarası ile
ilgili yapılan iletişim tespitlerinde;
Emre ERÇİŞ’e @Ftipsy72 adlı kullancıdan gelen 23/24.03.2015 tarihli mesajlar
Emniyet birimince birleştirildiğinde şu şekilde bir mesaj attığı “iyidir polonyadayım sen
napıyon Saolasin nasil durumlar bak herif bize su yok dedi Turkiye'den gidiyoz yurtdisinda is
kovaliyoz, yatacak yeri yok bu adamin ha bu arada hal hatir soruyosan nakde sıkıstın demektir
:) Hem niye ayip olacakki aramizda is bolumu yaptik sen sallayacan kalemi ucuracan kafalari
bende geriden destek kuvvet ?ndirecez merak etme sen ama ben 1 hafta sonra donecegim ben
simdi Varsovayi dolaşmaya” tespit edilmiştir. (Burada mesaj içeriğinde hal hatır sorunca
nakit ile ilgili sıkıntı olduğunu anladığını aralarında iş bölümü yapıldığını karşı tarafın
kalemi sallaması ile kendisinin geriden destek olacağını ve bahse konu kişi hakkında yazım
hataları olmakla birlikte göndericez veya indirecez seklinde bahsettikleri anlaşılmaktadır.)
12.05.2015 tarihinde @Ftipsy72 adlı kullancıdan aldığı mesajlar birleştirildiğinde ise “Emre
cozecem ama su an sıkınlarim o kadar fazlaki inan elimde olsa hemen cozecem biraz zaman
aliyor” şeklinde olduğu tespit edilmiştir. (@Ftipsy72 kullanıcısının kimlik tespitine çalışılmış
yapılan araştırmada IP bilgilerinin içerik sağlayıcı şirketlerin veritabanında saklandığı
anlaşılmıştır.)
Emre Erçiş’e “@AslanHukuk adlı kullancıdan 13.04.2015 tarihindegelen mesajlar
Emniyet birimince birleştirildiğinde şu şekilde bir mesaj attığı “durumlar sıkıntılı a abiyi de
aldılar nerdesin abimi dun gece bana geldi söyledi neyse ben cıkıyorum uzun 1 sure
gorusemeyecegiz ben fırsat bulursam sana ulasmaya calısırımm.ıstıhbarat beni takibe aldı dun
gece a abi haber verdi 3-4 gune seni alırlar dedim. tamam abi murat abinin teli var mı sen de
abi o kapsamlı bilgi sahibi olacak ins ankesorluden sorarsın durumu ben hasan dersin aradıgın
zaman 0532 220 22 60 avukatın telide var ondam ?k sana dusen ben oradayken hesap twiti
atmaya devam edeceği icin bunu haberlestirmen vs.. is sen de teli kaydet senden ricam biz
tedbiri ald t ol abim mesajlarıda sil allaha emane abi ok saolasın allaha emanet ol” mesajların
atıldığı tespit edilmiştir.
(Burada 2015 tarihinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün
FETÖ/PDY ile ilgisi olduğu değerlendirilen ve usulsüz dinleme yapan emniyet personeline
yönelik operasyon yaptığı bu operasyon ile ilgili twitter adresini kullanan şahıs bu kullanıcı
adı ile atılan twitleri haber yapması istenildiği, ankesörden 05322202260 numarayı kullanan
Murat abi dediği şahsı aramasını ve kod isim olarak Hasan ismini kullanmasını söylediği,
kendilerinin tedbir aldığını ancak Emre Erçiş’in de mesajları silmesini istediği görülmüştür.
05322202260 hattın ise Murat ADALI isimli şahıs tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir.
@AslanHukuk kullanıcısı ile ilgili ayrıca kimlik tespit çalışması yapılmıştır.)
Emre Erçiş’e “@omerslhoztrk adlı kullancıdan 29.04.2015 tarihindegelen mesajlar
Emniyet birimince birleştirildiğinde şu şekilde bir mesaj attığı “Emre bey 27-28 Nisan''da
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Antalya atgv tesislerinde yargı teskilat toplantısı yapıldı. Tum bassavcı ve komisyon
baskanları katıldı ana gundeme teskilat sorunları kadar paralelle mücadele ilgınızı cekeri mi
bilmiyorum ilgilenirseniz bilgim olsunAdalet bak ve hsyk ortaklaşaSaygılar Hayır alenim.
Hayır onun esamesi okunmuyor artık Ben size fake bir hesaptan bir iki haberlik yazayım abi o
zaman Takip edin ltf sonra silersiniz bunlarıda silersin ltf Haber diye yazdığım hesabı Ona
geciyorum bir takip edin 2 dk abi Ona geçiyorum Bunları silin ltf amam.t” şeklinde olduğu
tespit edilmiştir. (Ömer Salih Öztürk ile ilgili ayrıca kimlik tespit çalışması yapılmıştır.)
Emre ERÇİŞ’e “@slmslmslmh adlı kullancıdan 29.04.2015 tarihindegelen mesajları
Emniyet birimince birleştirildiğinde “Antalya'daHer yıl rutin yapılan yargı d? Toplantıya
adalet Bakanı gorevini yuruten k ipek katılmadı yine buyuk illerin bassavcıları da krizi
nedeniyle toplantıya katılmadı Istanbulda yasandan tahliye Efgan alanın aksine adalet
teskilatında Bozdağ ın esamesi okunmuyor artık Siz tabi takdir sizin bu kriz nedeniyle Kenan
ipek in teskilat toplantısına katılamadıgını haber yapabilirsiniz t?ld???n? bilgi olarsak
değerlendirin Ama yine teyit ettirin bu soylediklerimi hukukcu tanıdığınız varsa tedbirden Bir
iki fuat avnilik bilgi de veriririm ama orda bulunan iyi insanlar riske sokar Hukuk camiası ile
ilgili bilgi alabilirsiniz benden Birazdan ilk haberimi atayım burdan size o zaman :))
https://t.co/Nk1zeOOZZm/s/a Okuyunca silerseniz sevinirim yayınlarsanızda alıp oylen
silersiniz” şeklinde mesaj olduğu tespit edilmiştir. (@slmslmslmh adlı kullancı ile ilgili kimlik
tespit çalışmaları yapılmış herhangi bir veriye ulaşılamamış ancak yukarıdaki içerik dikkate
alındığında @omerslhoztrk adlı kullanıcının bahsettiği fake hesap olduğu anlaşılmıştır.)
Emre ERÇİŞ'e @OFARUKARSLAN adlı kullanıcıdan 11.05.2015 14:50:39
tarihinde gönderilen mesajlar birleştirildiğinde "SEYED S.HOSSEIN'nin AzerbeycanAlmanya-Turkiye ve iran para iliskisi hakkında onemli bilgilere ulastım. Gece
yazacağım”şeklinde olduğu; 12.05.2015 tarihinde gelen mesajlar birleştirildiğinde
“https://t.co/YTmiO5xRg4/s/uG
2am.twitter.com/messageshttps://t.co/4eOWuAgoKY/s/TJHavayolu Sektorunde calısan bir
tanıdığım yolladı. Emre Ercis deselesin bu belgeleri diyor Hesabı yukarıda bekci Murtaza
Palet 126 mı 226 mı full eurom.tw Ben kaynak vs Değilim amanm O Yuzden sana yolluyor,
Kumkapıyı yazdığın için Dedim ucağa sığmaz. Euro sığar dedi. 18 milyar Kolay gelsin
Siliyorum ger seyi simdi Kaydettin mi?Benim Mesajları sen de sil lu Ok Sahte mahte Olmasın
aman garantili git Bana veren cok sağlam. Ama on a veren mit Silelim yazısmaları” şeklinde
olduğu görülmüştür.
Mesajlar geldikten sonra Emre ERCİŞ'in Mehmet ÇELİK isimli şahıs ile 14.05.2015
tarihinde telefon ile görüştüğünde aldığı twitter direkt mesajlarından ayrıntılı olarak bahsettiği
ve karşılıklı teyit ettikleri akabinde şüphelinin görüşme içeriği ile uyumlu tweetler attığı tespit
edilmiştir. Tweet içerikleri ve görüşme detayı dosya arasında mevcuttur.
Yukarıda ve dosya arasında şüpheli Emre Erciş'e haber yapması iddiası ile bilgi
veren kişiler anlatılmıştır. Bu kişiler ile ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucu; www.twitter.com isimli sosyal paylaşım
sitesinde yer alan @ihsanylmz isimli kullanıcıya bakıldığında bu kullanıcının halen yayında
olduğu ve hesabının Twitter tarafından doğrulanmış bir hesap olduğu açıklama kısmında
“İstanbul Enstitüsü @istanbulinst Başkanı, Today's Zaman ve Meydan Yazarı, Siyaset Bilimi
Profesörü @fatihedutr şeklinde yazıldığı anlaşılmış bu kişinin FETÖ soruşturmaları
41/81

kapsamında halen firari olduğu anlaşılmıştır.Mehmet Çelik isimli kişiye bakıldığında şüpheli
Onur Kala'nın da bahsettiği üzere örgütün Letonya sorumlusu olduğu ve hakkındaki
soruşturmalar nedeni ile halen firari olduğu değerlendirilmiştir. @OFARUKARSLAN isimli
kullanıcı ile ilgili yapılan kimlik tespitinde örgütün kara propaganda hesabı olan fuatavninin
ingilizcesini sıkça retweet yapan ve örgütün kanada ülkesinde yaşayan mensuplarından
olduğu değerlendirilmiştir.
Yukarıda iletişimin dinlenmesi esnasında tespiti yapılan örneklerde olduğu
gibiFETÖ/PDY müzahir kişiler olduğu anlaşılan şahısların elde ettikleri bazı bilgileri
kamuoyu algısı yaratma amacıyla haberleştirmek üzere şüpheli Emre ERCİŞ'e verdikleri bu
aktarım esnasında deşifre olmamak yani algı operasyonun FETÖ/PDY amaçlarına yönelik
olduğunun anlaşılmaması için gizliliğe azami derecede özen gösterdikleri sürekli olarak
mesaj içeriklerini silmesi yönünde şüpheliyi uyardıkları anlaşılmıştır.
Emre ERÇİŞ’e “@DrTureradlı kullancıdan 15.05.2015 tarihindegelen mesajlar
emniyet birimince birleştirildiğinde şu şekilde bir mesaj attığı “Emre Hocam valla cok Fena
yogunlugum var, cepten yazmak biraz zor, bilgisayara oturup kisaca not yazacam ins. Bu
aksam Daha evrak coktu bende bu konu ile ilgili ama benim el konulan Bilgisayar larda,
onlarida daha geri vermediler Aslinda illegellik yok Ama, bil al in yaptigi bazi seyler var Ben
izah edecem hepsini Bu adamlar in hepsinin vekaletleri bende var Zaten burayada bir kac kez
yani ma geldiler”tespit edilmiştir.
Emre ERÇİŞ’e “@mehmetcheliklv adlı kullancıdan 16.05.2015 tarihindegelen
mesajlar Emniyet Birimince birleştirildiğinde şu şekilde bir mesaj attığı “Selamlar sevgili
kardeşim sukur bahce ile uğrasıyorum sen nasılsını Sorarız cemaat yurdu mu olacak? Tmm
sorarım ok” tespit edilmiştir.
Emre Erçiş’e “@bymkaya adlı kullancıdan 28.05.2015 tarihindegelen mesajlar
Emniyet birimince birleştirildiğinde şu şekilde mesaj attığı “Efendim Duyum Cunku
goruntuler jandarmadaydı Burada biri soyledi.goruntuler verildi diye goruntu jandarmada var.
Jandarma Alay Komutanı alınmadan servis ettiler sana da kardeşim Evet Para kucuk cekmeye
tasındı.Jandarma bolgesine bana bunu istihbarat baskanı Soyledi.Kayıt aldık diye insallah
sana da kardeşim” görülmüştür. (Bayram Kaya isimli şüpheli ile ilgili örgüt adına medya
alanındaki faaliyetleri nedeni ile kamu davası açılmış olup İstanbul 25.Ağır Ceza
Mahkemesinde yargılaması yapılmıştır.)
08.06.2015 13:46:44 tarihinde Emre ERCİŞ'in kullanmakta olduğu 0 538 501 63
22 numaralı hatta @tugcemurat2 adlı kisiden gelen SMS içeriğinde; “Bende sorun olmaz,
senin hizmete devam etmen lazım diye düşünüyorum m.twitter.com/messages” şeklinde
olduğu tespit edilmiştir.
Emre Erçiş’e “@DusunceAtolye adlı kullancıdan 09.06.2015 tarihinde gelen
mesajlar birleştirildiğinde şu şekilde mesaj attığı “ben onder aytacın ta kendisiyim emre
hocam muhabbetle can dost az gorusuyor olsak da bende ki yeriniz cok ozel ve onemli ve
degerli bilesiniz can dost emre hocam az daha zaman tan? bana soz vermiyeyim ama
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bulabilecegimi sanıyorum 2 gun daha vercanım dostum keske daha cok yapabilsem” görüşme
olduğu tespit edilmiştir. (Bilindiği üzere Önder AYTAÇ örgüt adına faaliyetleri nedeni ile
halen firari durumda olup hakkında çok sayıda soruşturma bulunmaktadır.)
Yukarıdaki konuşmalardan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere şüphelinin firari örgüt
üyelerinden aldığı bilgileri topluma duyurarak örgütün algı faaliyetlerine katılmaktadır.
Şüpheli Emre ERCİŞ'den ele geçen cihazları üzerinde Emniyet Müdürlüğünün
ilgili birimitarafından yapılanincelenmede;
Emre ERCİŞ'in şüpheli şahsın ifadesinde tanımadığını beyan ettiği İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/115949 ve 2015/55422 sayılı soruşturmalarının şüphelisi
olan Mehmet Akif ÜNER ile facebook üzerinden yapılanmesajlaşmalar;
Mehmet Akif ÜNER ; Bu musun sen?
Emre ERCİŞ ; Evet abim. Çok özledim sizi
Mehmet Akif ÜNER ; İşsiz yazıyor ama
Emre ERCİŞ ; Size zarar vermemek için yazmıyorum abim
Mehmet Akif ÜNER ; Ne yazacaksın ki
Emre ERCİŞ
; Hatta ali abilere bile çıkıp yengenin hal
hatrını soramıyorum. eşimi yolluyorum sürekli Yav abi bişey
yazacağımdan değil benimki sevdiklerini sakınma güdüsü, Ne
zaman seni ya da kemal abileri falan görebilirim.
Mehmet Akif ÜNER ; Ben kemal ile görüşeyim. Haber edeyim o olmasa bile aynı
mekanda görüşebiliriz.
Emre ERCİŞ ; abi kemal abide gelsin yav.
Mehmet Akif ÜNER ; 17 Aralıkt'ta polisi alırlarsa bi daha görüşemeyiz zaten :)
Emre ERCİŞ ; Nasıl ya
Emre ERCİŞ ; Ne 17 aralık ne alınması bitti onlar bitti
Emre ERCİŞ ; Bu son hamleleri
Mehmet Akif ÜNER ; 25 aralık polis içerde savcısı dışarıda
Mehmet Akif ÜNER ; 17 aralık tam tersi
Emre ERCİŞ ; :) Allah korusun abi
Mehmet Akif ÜNER ; Tek başına iktidar gibi takılmaya devam ediyor adamlar
Emre ERCİŞ ; Yok abi şu an öyle,
Emre ERCİŞ ;akıbetlerini biliyorlar,
Emre ERCİŞ ; Gemisini kurtaran kaptan misali,
Emre ERCİŞ ; Son hamleleri bunlar, fena satacaklar birbirlerini,
Mehmet Akif ÜNER ; Hadi bakalım.
Mehmet Akif ÜNER ; Neyse yarın haberleşiriz ona göre buluşuruz.
Mehmet Akif ÜNER ; Yüz yüze devam ederiz.
Mehmet Akif ÜNER ; Akşam 7 den sonra Sinan erdem spor salonunun yanında bi
vals cafe de görüşebiliriz diyor
Emre ERCİŞ ; haklısın abi sen de sorun yok yav :) sorun benim hanım ve kızın
yuvadan dönüş saatlerinde :)
Mehmet Akif ÜNER ; 0 zaman başka bi gün daha erken bi saatte bir plan yaparız
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sorun değil :)
Emre ERCİŞ ; Abi milli emlak
Emre ERCİŞ ; konusu konuşacak kim var
Mehmet Akif ÜNER ; Yasin abi olur.
Şahısların irtibatlarının olduğu 17.08.2015 tarihindeki mesajlaşma içeriklerinden
anlaşılmış, şahısların sürekli olarak kendi aralarında belirledikleri mekanda buluşuyor
olabilecekleri ve bu adreste yine buluşacakları, ayrıca aynı belge içeriğindeki 20.08.2015
tarihinde geçen mesajlaşma içeriklerinde; Emre ERCİŞ’inEmniyet Müdürlüğünce tahkikatı
devam eden Milli Emlak konulu soruşturma evrakı hakkında bilgi almak istediği, Mehmet
Akif ÜNER’in de Yasin TOPÇU’dan bilgi alabileceğini ima ettiği tespit edilmiş,
Şüphelinin Sosyal medya üzerinde yapmış oldukları mesajlaşmada örgütün algı amacı
doğrultusunda faaliyet gösterdiği, bu doğrultuda kendi aralarında bilgi ve belgeleri
paylaştıklarıanlaşılmıştır. İsmi geçen Mehmet Akif ÜNER ve Yasin TOPÇU 17-25 Aralık
sürecinde örgüt adına dosyaların hazırlanmasında görev o dönem ki emniyet personeli
arasında olup haklarında soruşturmalar yapılmıştır.
Whatsapp chat mesaj dosyasında Emre ERCİŞ’in 13038751179 numaralı hat
kullanıcısı Yusuf SERÇE isimli şahısla 27.03.2016 günü saat 12:05 sıralarında yaptığı
mesajlaşma içeriklerinde;
Yusuf SERÇE
; Selamlar Emre bey, ben Yusuf Serce
Y.S
; Selamlar Emre bey ustadım. Hayırlı cumalar, geçmiş olsun,
nasıl oldu çocuk? iyidir insallah,
Emre ERCİŞ ; teşekkürler sanada hayırlı cumalar,
Y.S ; Hickenlooper Akin ipek kasım 19, 2015... Amerika Türk ticaret odası' İstanbul,
Seul Enerji gunes enerjisi ayni hafta
Y.S ; Akın ipek Hakan şukur 19 Aralik, 2015 Colorado Hickenlooper ile biraraya
geliyor... Yani Akin ipek'in şirketlerine el kondu!
E. E ; Hımmm
E. E ; Bu Hickenlooper in tam adı ne abi
E. E ; Ne iş yapıyor kimdir yani
Y. S ; John Hickenlooper! colorado valisi, haftaya biraraya gelecez....
Y. S ; Dahası var ama gazeteci olarak kendime saklıyorum tabii :)
Y.S
; Hickenlooper VP adayıydı yani Başkan yardimcisi, Joe Biden gibi...
Clı'nton'in en yakin adamlarindan.
E. E ; Peki şükür ve ipek nerede bir araya geliyor abi ve bu hickenlooper'ı'n etkisi ya
da lobilerle ilişkisi ne? Güçlü bir isim mi
Y. S ; Feto su ana kadar 2,5 milyon dolar clinton'a bagis yaptı...
E. E ; Peki bunu internetten belgeleye bilirmiyiz abi
E. E ; Yani hillery e 2,5 milyon dolar yardım yaptı diye
Y.S ; şukur ve ipek valilik makaminda Hickenlooper ile ama sözde ziyaret maksatli
feto derneğinde
Y.S ; Tabii canim turkce yazsan bile odatv sol gazete ahaber bagislari yazdı' zaten
Y.S ; internette rahat bulursun.
E. E ; Abi kurbanın olayım sen bana İngilizce siteyi bulup linkini at elini ayağım
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öpeyim
Y. S ; Burda asil haber Akin ipek! cunku o gizli geliyor buraya!
E. E ; Hımm.
E. E ; Onu araştıracağım zaten
Y. S ; Bilgi belge cok ana... alicisi yok :( Biraz ilgi ve ciddiyet lazım...
Y. S ;
http://dailycaller.com/2015/ll/22/fonowers-of-a-iiiysteriousturkish-islainic-cleric-have-donated-heavily-to-hinaryscaapaign-and-family-charity/
E. E ; Şu an dikkatler bende,
E. E ; Bu iş devlet meselesi
E. E ; Bu şerefsizler büyük operasyon yapma peşindelee
E. E ; Abi
E. E ; seni yazıcam zaten,
E. E ; Her yazımda abd'deki dostum gazetecu yusuf serçe diye :)
Şüphelinin Whatsapp üzerinden Yusuf SERÇE isimli şahısla 27.03.2016 günü yaptığı
yukarıdaki mesajlaşma içeriğide; İpek Koza Yönetim Kurulu Başkanı firari şüpheli Akın
İPEK’in, Hakan ŞÜKÜR ve Colorado Valisi John HİCKENLOOPER ile birlikte Colorado
Valilik makamında görüştükleri, aynı sohbet içeriğinde Fetullah GÜLEN’in Hilary
CLINTON’a 2.500.000 ABD Doları Yardımda bulunduğu bilgilerinin geçtiği anlaşılmıştır.
Emre ERCİŞ ile Muhamet isimli şahıs arasında yapılan görüşme kayıtları
Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK 2769988699)
.........
Emre ERCİŞ: he anladın mı şu an amacım o zaten ulan cumhuriyete bile mail
attım ... ücretsiz yazayım falan filan diye yani
Muhammet: evet
Emre ERCİŞ: iş de bulamıyoruz . . . böyle hayatı....
Muhammet: zor be iş bulmak çok zor
Emre ERCİŞ: yok yani var ya şey cemaate acayip ayar oldum acayip ayar oldum
niye ayar oldum biliyor musun
Muhammet: ben senin cematte bir iş bulabileceğini tahmin ediyordum
düşünüyordum ama
Emre ERCİŞ: he niye oldum ayar biliyor musun onu da söyleyeyim ben sana bir
çok kişi bana yardım edeceğim dedi tamam mı siteye reklam olarak hiç biri mesajlarıma geri
dönmüyor biliyor musun
Muhammet: abi hatırlıyorsan bak demiştim ben sana bu cematçilere çok güvenme
seni yarı yolda bırakırlar demiştim
Emre ERCİŞ: ya o ayrı muhammet ben onlara güvenerek bir iş yapmadım zaten
anladın mı ben 17-25 aralığın selam tevhid soruşturmasının ee hukuksuz olduğunu burda
Muhammet: evet
Emre ERCİŞ: yolsuzluğun bir ajan faaliyetinin olduğunu inandığım için onları
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savundum yoksa ben kalkıpta cemaatçi değilim ki icraatte sen bilirsin
Muhammet: tabi canım yani
Emre ERCİŞ: benim öyle br beklentim yoktu yani şu an var ya yemin ederim hani
bilsen emre değişti emre şey yaptılar harbi ağzıma geleni söyleyeceğim ama şu an doğru
zaman olduğunu düşündüğüm için susuyorum yani anladın mı
Muhammet: hıı ...
Emre ERCİŞ: çünkü bana çok büyük yanlış yok yapmam gene yapmam lanet
olsun
Muhammet: yaa ama ahi
Emre ERCİŞ: anladın mı Allahından bulsun
Muhammet: yanlarına kalmasın yani
Emre ERCİŞ: bak Allahından bulsun yapmam ama şu var muhammet hakikaten
çok büyük ayıp etti bazılar kişiler bu geneli söylemiyorum bak
Muhammet: hı hı
Emre ERCİŞ: genelinde mutlaka iyi insanlar var mutlaka yardım sever bir şeylerle
uğraşan ulan sadaka mı istiyoruz şey mi istiyoruz
Muhammet: sen orda canını ortaya koyuyorsun iş yapıyorsun
Emre ERCİŞ: ya muhammet ... 8. davam oldu biliyor musun ... 8 tane dava
soruşturmada değil lan davam var lan mahkemeye çıkıyorum ifade veriyorum hakime şimdi
erteledi işte altı tanesini iki tane de ekim ayında görülecek 8 davam var lan
Muhammet: ne olacak belli değil tabi
Emre ERCİŞ: ... Ülker bile dava açmış bana amma koyayım anladın mı usta ne
olacağı belli değil tabi oğlum yani hukuk yok ki bu ülkede belgeli haber yapıyoruz adam yine
ceza verirse verir yani bir ceza verse
Muhammet: adam hakim tutukluyor savcı tutukluyor
Emre ERCİŞ: he hesap et yani ... mücadele ediyoruz altına elimiz koymaya
çalışıyoruz anladın mı sizden çok yüksek meblağlar değil reklam verin diyoruz destek olun
site kapanmasın diyoruz hiç abi kimse oralı değil yemin ederim onun için amma koyayım
şimdi işte gene duruşumu bozmamaya çalışıyorum ama çok şey muhabbetlerine girmiyorum
yani bulsam şimdi haber yemin ederim hani kumpas mumpas tamam mı ee kurulacak yemin
ederim başka birine veririm al sen yap derim ben gidip yapmam yani artık anldın mı
Muhammet: tabi abi zaten bu ... sahip çıkcak olsalar abi en baştan sahip çıkarlardı
destek olurlardı yani
Emre ERCİŞ: hayır ben
Muhammet: en baştan destek olmadılar yani
Emre ERCİŞ: olmadılar tabi canım yani şeyde de bir şekilde destek olmadılar
yazık yani neyse siktir et sen ne yapıyorsun
Muhammet: aynı abi sallamaya devam işte bizim ya burda takılıyoruz ahmet abi
ile
Emre ERCİŞ: ahmet abi iyi bir abi ya iyi bak ona ahmet abiye seviyorum ahmet
abiyi
Muhammet: eyvallah gel abi uğra buraya
Emre ERCİŞ: valla muhammet çok ters be kardeşim ya
Muhammet: hiç geçmiyor musun bu taraflara
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Emre ERCİŞ: çok ters ya var ya bak muhammet sen benim hakikaten sevdiğim bir
arkadaşımsm
Muhammet: eyvallah abi
Emre ERCİŞ: iyi kötü öyle dertleşecek şeyimiz var bu abuk sabuk benim
hakkımda bir muhabbet çıktı ya yok akp ile anlaştı manlaştı
Muhammet: evet evet
Emre ERCİŞ: yemin ederim zaman gazetesinden çağırıyorlar oraya bile
gitmiyorum en son amma koyayım bünyamini görmeye gittim abi gel dışarda buluşalım
dedim yani anladın mı ...... hem yolumda ters ya lanet olsun amına koyayım çıkıyor manyağın
teki ortaya bir şey atıyor amına koyayım ondan sonra onun ceremesiniben çekiyorum bir
Allahın kulu da demiyor ki bu çocuğun hali durumu nasıl bir bakalım anladın mı hakikaten
lan kiramızı şimdi üçüncüde protesttoçekecek adam amına koyayım eren mevzusu da
Muhammet: bu alem böyle kimse şeyini yapmıyor yüzüne gülüyor arkandan
Emre ERCİŞ: öyle yanlış ama yanlış ben kimse hakkında bak
Muhammet: herkes böyle
Emre ERCİŞ:
ben var ya kimse hakkında ... konuşmuyorum yani mesela bana
seni soruyorlar ahmet abiyi soruyorlar aslanlar gibi diyorum kendi ekmeğinde fatihle mesela
ben şey haberi yüzünden takışmıştım işte ilk ee bir haberi İsmail saymaza servis etmişti
Muhammet: ha ha evet
Emre ERCİŞ: anlatmıştım ya ... şu an fatihin diyor yaptığı haberleri şey
yapıyorum rt yapıyorum mit tırlarında destek vermeye çalışıyorum arzu ... ama işte insanlar
konuşuyor konuşsun sıkıntı değil de nasıl olacak bilmiyorum yani bir yerlere yazmak çizmek
lazım haber yapmak yani çalışmak lazım
Muhammet: ıı
Emre ERCİŞ: tüm yüzler bir dönsede ....
Muhammet: o site siteyi bir kur abi site belki yürür
Emre ERCİŞ: işte dur bakalım belli olacak muhammet adam finansör edeceğim
dedi olacağım dedi falan filan
Muhammet: he
Emre ERCİŞ: o olursa site güzel olur aslında para kazandırır o site
Muhammet: tabi abi kazandırır
Emre ERCİŞ: anladın mı amma koyayım haberlerin gidip chp haberi kovalarım
daha iyi yani bak bu bunu yaptı şu şunu yaptı
Muhammet:
...
Emre ERCİŞ: he chp zaten dedikoduya bayılıyor biliyor musun dedikodu olsun
haber diye okuyorlar
Muhammet: parayla haber de yaptırır onlar
Emre ERCİŞ: tabi canım
Muhammet: reklamını yaptırır
Emre ERCİŞ: oğlum neler var lan adam siteyi kur diyor yolsuzluk haberi var
vereceğim sana yap onları diyor
Muhammet: aynısını bak bize kime teklif etmişti biliyor musun abi beşiktaş
belediyesi ... etmişti
Emre ERCİŞ: he işte
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Muhammet: karşıda çalışırken merdan yanardan yeğeni vardı
Emre ERCİŞ: he biliyorum biliyorum
Muhammet: o işte gelip bize teklif etmişti emrah ve ikimize böyle bir site kuralım
içerde kulisi döndürecek yolsuzluk haberi patlatacak
Emre ERCİŞ: var tabi canım neler var ... bakalım bende öyle bir siteyi hayata
geçirirsem şey olur yani benim içinde iyi olur
Muhammet: iyi olur abi iyi olur
..............
Yukarıdaki görüşmede örgüt mensuplarının şüpheliye maddi destek olmadıkları
için şüphelinin kızdığı, örgüt üyelerinin kendisini yarı yolda bıraktıkları, kendisinin örgüt
mensubu olmadığı gibi beyanları geçmektedir.

Şüpheli alınan ifadesinde; 2011 yılı içerisinde Karadeniz TV ve Halk TV'de
kameraman olarak çalıştığını, 2014 Ocak sonu Şubat başı gibi Karşı Gazetesine geçtiğini,
Gazetenin fınansal sorunlar nedeni ile kapanmasının ardından, bir müddet Karşı Gazetesinin
İnternet Sitesinde çalıştığını, daha sonra 1725.com isimli haber sitesini açtığını,avaztürk.com
isimli haber sitesinde muhabir ve köşe yazarı olarak çalışmaya devam ettiğini, 0 538 501 63
22 numaralı hattı yaklaşık 3-4 yıldır kullandığını, Turan ABABEY'in Karşı Gazetenin
ortaklarından birisi olduğunu, Zeki ŞEREN ise diğer ortak olduğunu, Ufuk Emin
KÖROGLU'nu da Karşı Gazetesin de muhabir olarak çalıştığı dönemde aynı işyerinde
çalışması sebebiyle tanıdığını, gazete kapandıktan sonra birkaç kez yüz yüze ve telefonda
görüştügünü, yüz yüze görüştüğünü tek bir seferin ise Ufuk'un Millet Gazetesinde çalıştığı
dönemde kendisini Bugün Tv’ye Erkan AKKUŞ’un sabah yaptığı programa çağırdığı zaman
tesadüfen olduğunu, Kutlu ESENDEMİR’i de Karşı Gazetesinden tanıdığını, o dönem
kendisinin Gazetenin Genel Yayın Koordinatörü olduğunu, Murat KAZANCI'nın Karşı
Gazetesinin o dönem haber müdürü olduğunu, Mehmet BOZKURT’u da gazetede çalıştığı
dönem de tanıdığını, o dönem gazetenin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olduğunu, Değer
ÖZERGÜN ve Mesut BABACAN isimli şahısları tanımadığını, Yakub SAYGILI’yı 2014
yılında ki 22 temmuz operasyonundan bir müddet sonra adliye önünde gazeteci arkadaşı Arzu
YILDIZ aracılığıyla tanıdığını, daha sonra kendisiyle Küçükçekmecede kamuya açık alanda
röportaj yapmak amacıyla buluştuğunu, röportajın konusunun 17-25 Aralık operasyonları ve
sonuçları olduğunu, bu röportajın Karşı Gazetesinin el değiştirdiği dönemden sonra internet
sitesinde ve 1725.com internet sitesinde parça parça yayınlandığını, kendisinin Karşı
Gazetesinde 17-25 Aralık dosyası ile ilgili 2 tane haber yaptığını, haberlerin kaynağınının
“Haramzadeler” ve “Başçalan” isimli twitter hesaplarında yayınlanan fezlekeler olduğunu,
yaptığı “Bütün Pis İşleri Bana Yaptırıyorlar” ve “Götürgev” şeklindeki haberlerinin içeriğine
bakıldığında tape haberi olmadığını, tapede ismi geçen şahsılarla görüşülerek bir nevi tape
içeriğini doğrulama haberi olduğunu, kendisinin Karşı gazetesinde hiçbir gizli kaynaktan
faydalanarak haber yapmadığını, yaptığı tüm haberleri açık kaynakları kullanarak yaptığını,
Ufuk Emin KÖROGLU'nun ise kamuya yansımamış haberleri yaptığını, Ufuk’un
haberleri nasıl temin ettiğini bilmediğini, ifade de bahsi geçen TUSKON’un danışman
firmasında çalışan Yusuf isimli şahsı tanımadığı, kendisineCD getirmediğini, gizli tanık
ifadesi olarak yansıyan bu açıklamaların Turan ABABEY tarafından A HABER Kanalında
yayınlanan “DEŞİFRE” programında dile getirilen iddialar olduğunu, Turan'ın bu iddiaları
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öne sürdükten sonra, kendisiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin ses kaydını YOUTUBE
isimli internet sitesinde yayınlamak zorunda kaldığını, bu ses kaydını Cumhuriyet, Sol, Sol
Haber Portalı, o dönem Zaman ve Zaman Gazetesi gibi muhalif bütün medyanın
yayınladığını, ses kaydının içeriğinde Turan ABABEY “Emre havuz medyası bana para teklif
ediyor, Karşı gazetesinde yayınladığımız belgeleri Cemaatin verdiğini söylemem karşılığında
bana çok para vereceklerini söylüyorlar, ne yapacağımı şaşırdım” gibi açıklamalarda
bulunduktan bir hafta sonra A HABER'e çıkarak Gizli Tanık diye yansıtılan kişinin ifadesiyle
aynı açıklamaları yaptığını, şu anda halen kullanmış olduğu telefonun hafızasında Turan
ABABEY ile yapmış olduğu ve kaydettiği çok yakın tarihe ait whatsapp yazışmalarında
Kendi hakkında yukarıda belirttiği iddialar söylemesi için çok zorladıklarını, şayet kendisine
söyletilmek istenilen şeyleri söyleseymiş kendisini cezaevinde olacakmış gibi kelimeler
yazdığını, TUSKON firmasından gelen bir şahıs varsa da kendisinin tanımadığını, Ufuk
KÖROGLU ile eski Mali Şube Emniyet müdür Yakub SAYGILI'nın arasının iyi olduğunu,
Ufuk KÖROGLU'nun görüntüleri Yakub SAYGILI’dan almış olabileceğini, 25 Aralık polis
fezlekesinin son bölümünde olan görüntülerin, gerek Karşı Gazetesinde gerekse Cumhuriyet
Gazetesinde haber yapıldığını, bu haberlerden çok sonra 25 Aralık fezlekesinde yer alan bu
görüntülerin devamını yayınladığını, bu görüntüleri kendisinin Basın Kanunun 3. Maddesi
gereği açıklamak istemediği bir haber kaynağından aldığını, haberlerin internet üzerinde
yayınlanan fezlekelerden alarak yaptığı haberler olduğunu, yapmış olduğu haberle ilgili olarak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmasının bulunduğunu,
kendisine karşı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında Binali YILDIRIM tarafından
tazminat davası açıldığını, 25 Aralık fezlekesinin kamuoyunda yayınlandıktan yaklaşık 5-6 ay
kadar sonra yaptığı bir haber olduğunu, @Ftipsy72 isimli twitter adresinin kime ait olduğunu
bilmediğini, 2014 Aralık ayının sonlarında Onur KALA ile birlikte www.onyediyirmibes.com
isimli internet sitesini satın aldıklarını, 2-3 ay kadar sonra nakit paraya sıkıştığını, bu sebepten
reklam desteğine ihtiyaç duyduğunu, twitter üzerinden reklama ihtiyacı olduğuna dair mesaj
attığını, bu hesap sahibinin kendisine destek olmak için iletişim kurduğunu, yaklaşık iki ay
kadar toplam 10.000 TL tutarında destek olduğunu, bu parayı kendisine tanımadığı bir adamla
Nisan ve Mayıs aylarında 5.000 ve 5.000 TL olarak gönderdiğini, kendisinin parayı getiren
adam ile de twitter üzerinden mesajlaşma yoluyla buluştuğunu, kendisininde bu şahıslarla
telefonla hiç iletişim kurmadığını, kendisine destek olan kişinin Ankara’lı bir iş adamı
olduğunu bilmediğini, Plastik sektöründe çalıştığını, @AslanHukuk isimli twitter hesabının
www.onyedyirmibeş.com isimli internet sitesini beraber satın aldığını arkadaşı Onur
KALA’ya ait olduğunu, Kendisi İstoç’ta plastik ürün toptancısı olduğunu, @fedakarkisil11
hesabını kullandığını, bu hesabı Dolmabahçe saldırısındaki DHKP-C örgüt üyelerinin
Emniyete ait İstihbarat Bilgi Notu’nu paylaşmış, daha sonra da bu bilgi notu haber olunca
korkudan twitter hesabını @mehmetcelikletonyamuhtari isimli twitter hesabına
devretdildiğini, belirtilen hesap içeriğinde kendisinin korkudan atmış olduğu mesaj olduğunu,
kendileri siteyi beraber işlettikleri ve kendisi korkudan ortadan kaybolacağı için site ile ilgili
maddi sıkıntı olması halinde Bayrampaşa’da esnaf olan Murat isimli şahsı araması, para
işlerini onunla çözeceğini dair bir mesaj olduğunu, ankesörden ara demesinin sebebi ise olaya
biraz gizem katmak ve teknik takip olayına girmemesi için olduğunu, @AslanHukuk isimli
twitter hesabı www.onyedyirmibeş.com isimli internet sitesini beraber satın aldığını arkadaşı
Onur KALA’ya ait olduğunu, @omerslhoztrk isimli kullanıcının kime ait bilmediğini, kendi
twitter adresini herkese açık olduğu için bazen insanlar kendisine haber yapma amacıyla
mesajlar attığını, kendisi doğrulatamadığı bilgiler geldiğindehaber yapmadığı için bu hesaptan
gelen mesajı dikkate almadığını, @ofarukarslan isimli twitter kullanıcısı Faruk ASLAN isimli
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şahıs olduğunu, "Basma köpük banyosu" başlığıyla çıkan haberlerin kahramanı olduğunu,
Basında Cemaatin paralarını yediği iddia edilen şahıs olduğunu, @ihsanylmz isimli twitter
kullanıcısı hem yazar hem de Fatih Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştığını,
kendisinin İnterpol tarafından yakalanan İran’lı haberini görünce kendisine twitter Direkt
Mesaj üzerinden bir arkadaşının bu belgeleri yolladığını ilettiğini, arkadaşının bu belgeleri
MIT’ten aldığını söylediğini, Uçak Mühendisi olan kişiyi de Mehmet ÇELİK ve kendisinin
ortak tanıdığı Beylikdüzünde daha önce Daday Köfte Salonunu işleten İlyas ALBAYRAK’ın
yanına gelen bir kişiye kendisine gönderilen belgeleri tercüme ettirdiğini, daha sonra daha
önce Başbakan Koruma Müdürü olan Ahmet TÜRER'in belirttiği belgeleri mail üzerinden
yolladığını, araştırdığı bir iki tanesini doğruluğunu tam teyit edemediği için iddia niteliğinde
yazdığını, görüşmede geçen MİT’çi olarak nitelendirilen kişinin İhsan YILMAZ’ın tanıdığı
olduğunu ama kendisinin tanımadığını, @DrTurer isimli twitter kullanıcısının Ahmet TÜRER
olduğunu, Zeki isimli şahsın soyadını bilmediğini, paletlerle ilgili haber yaptıktan sonra
kendisiyle twitter ve mail üzerinden temas kurduğunu, daha sonra telefon numaralarını
birbirlerine verdiklerini, akabinde tapeye yansıyan konuşmalar geçtiğini, konuşmalarda
kendisinin bir gazeteci olarak haber üzerinde detaylarını konuştuklarını, karşı tarafın
iddialarını dinlediğini, bu iddialarına dayanak olan belge ve bilgileri istediğini, bu belge
bilgiler kendisine ulaştırılmadığını, telefon görüşmelerinde suç niteliği taşıyan bir unsur
olduğunu düşünmediğini, kendisinin gazeteci olduğu için birçok meslek alanından bilgi
kaynakları olduğunu, bunun MİT elemanı, Emniyet elemanı, savcı hatta hakim bileceğini,
@mehmetcheliklv isimli twitter kullanıcısının Mehmet ÇELİK isimli şahıs olduğunu,
Kendisinin Letonya’da yaşadığını, kendisiyle şahsen tanışmadığını, kendisiyle yalnız sosyal
medya üzerinden tanıştığını Fetullah Gülen Cemaati üyesi olduğunu bildiğini, “@bymkaya”
isimli şahsın Zaman Gazetesi Ankara bürosunda Muhabir olarak çalıştığını, 28.05.2015
tarihinde Bayram KAYA twitter hesabından “Yarın Cumhuriyet Gazetesi Bombayı Patlatacak,
Galiba Sıfırlama Görüntüleri Geliyor” şeklinde bir tweet attığını, kendisinin de gazeteci
olduğu için Bayram KAYA’ya direkt mesaj yoluyla bu görüntülerin ne olduğu bilgisini
sorduğunu, kendisine yazılı tweetleri attığını Ertesi gün Cumhuriyet Gazetesinde Mit tırları ile
ilgili görüntüler yayınlanınca Bayram KAYA’nın kendisine verdiği bilgilerin alakasız
olduğunu anladığını, @Abdullahbulca isimli şahsın Mersin’de yerel bir gazetede gazetecilik
yaptığını, adının twitter adresiyle aynı olduğunu, konu ile ilgili olarak onların bir haber
yaptığını, kendisinin de ilgilenmesi halinde haberi paylaşacağını söylediğini,
“@DusunceAtolye” isimli twitter hesabı Önder AYTAÇ’a ait olduğunu, o dönemlerde
kendisine sahip çıktığını, kendisi Karşı gazetesinden istifa ettikten sonra direkt mesajdan iş
bulana kadar elinden geldiğince kendisine maddi yardımda bulunacağını söylediğini, 2 ay
kendisine 1.000’er lira yolladığını, bu yardım diyalogunu 150.000 takipçisinin huzurunda
“Benim Zor günlerimde yanımda oldular” şeklinde duyurduğunu beyan etmiştir.
Şüpheli Emre ERCİŞ'in FETÖ ile iltisaklı Ekinmed Medya Ajans ve Matbaacılık
Tic.Ltd. Şti ve KHK ile kapatılan Gediz Medyada çalıştığı, MASAK raporuna göre
FETÖ terör örgütü üyesi şahıslarla para trafiğinin olduğu, CMK 135 kapsamında
uygulanan iletişimin tespiti tedbiri sonucu kamuoyunda FETÖ/PDY örgütüne müzahir
olarak bilinen kişilerle irtibat halinde olduğu, bu kişilerin yönlendirmesi ile ve onlardan
aldığı çeşitli bilgileri haberleştirip sosyal medyada paylaştığı, örgütün bir dönem
karapropaganda aracı olarak kullandığı “Haramzadeler” ve “Başçalan” gibi sitelerden
derlediği sözde haberleri topluma duyurduğu, "onyediyirmibeş" adında siteden örgüt
faaliyetleri ile örtüşür şekilde paylaşımlarda bulunduğu, Karşı Gazetede örgüt adına
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algı haberlerini yaptığı anlaşılmıştır. Alınan ifadesinde ögüt ile ilgili açık ve samimi
beyanlarda bulunmuştur. Ayrıca 24.06.2015 tarihinde CMK 135 kapsamında yapılan
iletişim tespitinde şüphelinin Muhammet isimli kişi ile yaptığı samimi görüşmede
"cemaatçi olmadığını, kendisine birçok kişinin yardım vaadinde bulunduğunu, ancak
daha sonra irtibatı kestiklerini, bu nedenle cemaatçilere ayar olduğunu... yarı yolda
bıraktıklarını" söylediği, karşı tarafında teyit ettiği anlaşılmıştır. Yine 27.03.2016
tarihinde Yusuf Serçe isimli kişi ile olan whatsapp chat mesaj içeriğinde örgüt
mensuplarının Amerika Başkanlık seçimlerinde yaptıkları bağıştan bahsedip büyük
operasyon peşinde olduklarını söylemiştir. Şüphelinin yaptığı gerek 24.06.2015 tarihli
Muhammet isimli kişi ile samimi görüşmesi içeriğinden gerekse 27.03.2016 tarihli
Y.Serçe isimli kişi ile olanwhatsapp mesajlaşma içeriğinden şüphelinin örgüt üyesi
olmadığı ancak diğer eylemleri ile yoğun şekilde örgüt adına faaliyette bulunduğu ayrıca
ifadesi dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerektiği
kanaatine varılmıştır.

5-) Şüpheli Ufuk Emin KÖROĞLU;
Şüphelinin, FETÖ'nün medya alanında faaliyet gösteren organlarından Feza
Gazetecilik A.Ş, Koza İpek Basın ve Basım A.Ş ve Ekinmed Medya Ajans ve Matbaacılık Tic.
Ltd. Şti.’de çalıştığı anlaşılmıştır. Yine şüphelinin FETÖ ile iltisaklı derneklerden olan PAK
Medya İş Sendikasına üye olduğu tespit edilmiştir.
Gizli tanık Ayçiçek rumuzlu şahıs ifadesinde özetle; "Ufuk KÖROGLU'nun, Karşı
gazetede muhabir olarak görev yaptığını, şu anda Millet gazetesi İnternet Haber Sitesinin
Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığını, Karşı Gazetesine haberleri TUSKON'un danışman
firmasından Yusuf isimli kişinin getirdiğini, Yusuf'un getirdiklerinin Eren ERDEM'e
verildiğini, aynı şekilde CD'lerin Emre ERCİŞ ve Ufuk KÖROGLU'na da getirildiğini,bu
CD'lerin bazen çiçek saksısı içinde bazen de çikolata kutusunda gizlenerek gönderildiğini,
CD'lerde yayınladıkları 17-25 aralık tapelerinin bulunduğunu, Yasin El Kadı ile Başbakan
Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Haliç Kongre Merkezinde yapmış olduğu görüşmeye ilişkin
görüntüleri, Ufuk KÖROĞLU'nun getirerek Eren ERDEM'e verdiğini, Ufuk KÖROĞLU ile
Yakup SAYGILl'nın görüştüklerini tahmin ettiğini, tapelerin Ufuk KÖROĞLU aracığıyla
gazeteye geldiğini, 1.000 veya 1.500 TL kadar Ufuk Köroğlu'na elden para verdiğini, bu
haberi getiren kişiye bir Iphone marka telefon hediye ettiklerini, bu telefonun kime verildiğini
hatırlamadığını" beyan etmiştir.
Şüpheli Emre ERCİŞ beyanında, şüpheli Ufuk Emin KÖROĞLU'nun örgüt adına ilk
defa haberleri yaptığını, kendisinin açık kaynak taramaları ile haber yaptığını beyan etmiştir.
Şüphelinin örgütün algı faaliyetlerini yoğun yaptığı 17-25 Aralık süreci ile ilgili algıya
yönelik çok sayıda haber yaptığı tespit edilmiş bazıları örnek olarak aşağıda verilmiştir.
2 Mart 2014 tarihli Ufuk Emin KÖROĞLU tarafından yapılan “Yolsuzluk
Tahliyelerine Öfke Yükseliyor Ama Şaibeli İşler Bitmiyor Himmet Yaz SMS Gönder”
başlığı altında haber yapılıp devamında sözde 25 Aralık fezlekesi içeriğinde geçen bilgilere
yer verildiği ve bazı görüşmelerin (SMS) içeriğine yer verildiği tespit edilmiştir.
21 Mart 2014 tarihli Ufuk Emin KÖROĞLU tarafından “Karşı Yolsuzluk
Dosyasındaki Orman Katliamı İtiraflarını Yayımlıyor Karlı kayın Ormanında
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kesiyorum geceleyin” başlığı altında haber yapılıp devamında sözde 25 Aralık fezlekesine
atıfta bulunulduğu ve dosya kapsamında olan tapelere yer verildiğitespit edilmiştir.
26 Mart 2014 tarihli Ufuk Emin KÖROĞLU tarafından yapılan haberde
“Bilirkişi Raporunu Başbakan ile delmişler” başlığı altında haber yapılıp devamında sözde
25 aralık fezlekesine atıfta bulunulduğu tespit edilmiştir.
Yukarıdaki örneklerin çok sayıda benzeri dosya arasında mevcutur.
Bilindiği üzere örgüt sözde 25 Aralık soruşturması sürecinde yaptığı kumpaslar ile
ilgili yoğun algı operasyonları yapmıştır. 25 Aralık süreci ile ilgili C.Başsavcılığımızca
yapılan soruşturma sonucu Kamu Adına Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmiş ve
bu süreçte yer alan kamu görevlileri ile ilgili ayrıca soruşturma yapılmıştır.
Şüpheli Ufuk Emin KÖROĞLU ile ilgili açık kaynak taramalarında Twitter üzerinde
yapmış olduğu retweeetlenme vepaylaşımlardan bir kısmı örnek olarak aşağıda belirtilmiştir.
Can Dündar @candundaradasi isimli twitter kullanıcısı 16 Nisan tarihinde "Deniz
Feneri'nde, 17-25 Aralık’ta; MİT TIR'larında da suçlu değil, gazeteci suçlandı. Sıra suçlulara
gelecek Yakındır "şeklinde paylaşımı Ufuk Köroğlu tarafından retweetlediği,
İrfan Aktan @irfanaktans isimli twitter kullanıcısı 16 Nisan tarihinde "Bu günler
geçecek şu an boyun eğen "o zaman direnen bendim, peki sen nerdeydin" deyip şimdinin
muhalifine çıkışacak günlük tutup uyuyun."şeklinde paylaşımı Ufuk Köroğlu tarafından
retweetlediği,
@ufukemink isimli adres üzerinden "Katılıyorum... "Cemaatin, Yargıtay’ın verdiği
Ergenekon kararına tepkisi ümit vermiyor" haberdar.com/cemaatin-yargi..." şeklinde paylaşım
yaptığı,
cumhuriyet.com.tr @cumhuriyetgzt isimli twitter kullanıcısı 25 Mayıs tarihinde "17
Aralık'ı Amerika açtı" şeklinde paylaşımı Ufuk Köroğlu tarafından retweetlediği,
@ufukemink isimli adres üzerinden 31 Mayıs tarihinde "AKP'nin polislerinin
şikayetiyle AKP'nin savcılarının açtığı davaya AKP'ye oy verenler de inanmıyor iyi mı?:))"
şeklinde paylaşım yaptığı,
mustafahos @mstfahs isimli twitter kullanıcısı 15 Temmuz tarihinde "15-16
temmuz 2016 tarihe en tuhaf gece olarak kayda gececek ve bu gecenin "muammaları" cok
olacak " şeklinde paylaşımı Ufuk Köroğlu tarafından retweetlediği,
T24 @t24comtr isimli twitter kullanıcısının 16 Temmuz tarihinde"Metin Münir
yazdı: Erdoğan kurtuldu, Türkiye battı" şeklinde paylaşımı Ufuk Köroğlu tarafından
retweetlediği,
@ufukemink isimli adres üzerinden 18 Temmuz 2016 ilhan tanir
@WashingtonPoint isimli twitter kullanıcısının yapmış olduğu "Haberdar Ankara
muhabiri @arzuyldzz için gözalti kararı çikmis. Muhtemelen başka gazeteciler için de. Çok
geçmiş olsun" şeklindeki paylaşımı paylaşarak"#gazeteci!iksuçdeğildir geçmiş olsun
@arzuyldzz" şeklinde paylaşımda bulunduğu,
@ufukemink isimli adres üzerinden 25/07/2016 tarihinde cumhuriyet.com.tr
@cumhuriyetgzt yapmış olduğu paylaşımda "Af Örgütü: Darbe girişiminden gözaltına
alınanların tecavüze uğradığına dair kanıtlar var cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/57" haberi
paylaşarak " Böyle bir ülkeye gelip adalete teslim olmamı, hukuk mücadelesi vermemi
bekliyorlar..." şeklinde paylaşım yaptığı,
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@ufukemink isimli adres üzerinden 25/07/2016 tarihinde "Ercan Gün ödüllü
gazetecidir... Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafının arka planını ortaya
çıkarmış isimdir..." şeklinde paylaşım yaptığı,
@ufukemink isimli adres üzerinden 25/07/2016 tarihinde sabah.com.tr yapmış
olduğu SON DAKİKA gözaltı kararı çıkartılan gazetecilerin isimleri şeklindeki haberi
paylaşarak "Tam bir cadı avı..." şeklinde paylaşım yaptığı
Anlaşılmıştır.
Şüpheli hakkında mahkeme kararları uyarınca yapılan iletişim tespitlerinde;
Şüpheli Ufuk Emin KÖROĞLU’nun kullanmış olduğu 0 532 426 23 46 telefon
numarası ile ilgili yapılan iletişim tespitlerinde;
(Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK. 2744804343) 10.04.2015 17:52:52 tarihinde Ufuk
Emin KÖROĞLU'nun kullanmakta olduğu 0 532 426 23 46 numaralı hat ile Bülent
CEYHAN (adına kayıtlı) isimli şahsın kullanmakta olduğu 0 532 744 94 06 numaralı hat
arasında gerçekleşen görüşmede özetle;
Bülent CEYHAN
: Alo
Ufuk Emin KÖROĞLU:Abi bişey sorucam
Bülent CEYHAN
: He buyur
Ufuk Emin KÖROĞLU: Ee bu hoca efendiyi şey haberini yazdık mı biz ödül aldı
Bülent CEYHAN
: Yok ödül aldı haberin yazmadım ben ya …
Ufuk Emin KÖROĞLU: Hee tamam tamamben o ödül aldı haberi var aklımda
hep sohbeti girmiyicez de biz
Bülent CEYHAN
: Hee
Ufuk Emin KÖROĞLU:Eee tamam ben onu şimdi hallediyim tamam
Bülent CEYHAN
: Tamam tamam
UFUK EMİN KÖROĞLU : Hadi görüşürüz
Burada örgüt liderinin ödül aldığından bahsedip özellikle haberleştirdikleri bu arada
sohbetlerini de verdikleri anlaşılmaktadır. Konuşmanın karşı tarafı olan Bülent Ceyhan'ın
örgütün medya alanındaki faaliyetleri nedeni ile İstanbul 25.Ağır Ceza Mahkemesinde
yargılaması devam etmektedir.
(Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK. 2747173441) 17.04.2015 15:26:47 tarihinde Ufuk
Emin KÖROĞLU'nun kullanmakta olduğu 0 532 426 23 46 numaralı hat ile Değer
ÖZERGÜN (adına kayıtlı)'nun kullanmakta olduğu 905322548339 numaralı hat arasında
gerçekleşen görüşmede özetle;
Ufuk Emin KÖROĞLU:
Değer ÖZERGÜN
: Alo
Ufuk Emin KÖROĞLU: Buyrun Değer bey
Değer ÖZERGÜN
:Şu polislerin haberini yaparken tamam mı
Ufuk Emin KÖROĞLU:Tamam
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Değer ÖZERGÜN
:Ee muhakkak habere şeyi yazın şimdi avukatlar açıklama
yaptı gördünüz mü takip ettiniz mi
Ufuk Emin KÖROĞLU: Yo
Değer ÖZERGÜN
:Avukatlar acayip güzel konuştu herşeyi anlattı
Ufuk Emin KÖROĞLU: Onu alıcam ben canlı yayında konuştular gördüm
Değer ÖZERGÜN :Onların hepsini al ee şeyinde ismini muhakkak yazın Cevdet
Özcan beşinci beş sulh ceza hakimiymiş yargılamayı yapan yani bunun ismini yazın yani
tamam mı bu düşsün yani bu yargılama hukuksuz yargılamaları yapan bu yargıç ee savcıların
falan hepsinin isimlerini bildiklerinizi doğru olarak yazın tamam mı
Ufuk Emin KÖROĞLU: Cevdet Özcan tamam abi
Değer ÖZERGÜN
:Hıh beş sulh ceza hakimi onu da yazın tamam mı
Ufuk Emin KÖROĞLU: Tamamdır
Değer ÖZERGÜN
: Tamam çek yapalım bi de
Ufuk Emin KÖROĞLU: Tamamdır
görüşme yaptığı tespit edilmiştir.
Yapılan görüşme ile ilgili yapılan araştırmalarda 18 Nisan 2015 tarihinde Millet
Gazetesinin 9 sayfasında yapılan haberde konuşma içeriği ile örtüşen şekilde haber yapıldığı,
dosya savcısı ile sorgu hakiminin isimlerinin geçtiği tespit edilmiştir. Örgütün genel tavrına
uygun şekilde örgüt ile mücadele kapsamında görev alan kamu görevlilerin kayda
geçirilmesini istedikleri görülmektedir.Görüşme içeriğindeki soruşturmaya ilişkin Değer
Özergün ile ilgili bölümde açıklama yapılmıştır.

(Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK. 2748557124) 21.04.2015 17:16:41 tarihinde Ufuk
Emin KÖROĞLU isimli şahsın kullanmakta olduğu 0 532 426 23 46 numaralı hat ile
NURCAN TOSUMOĞLU (adına kayıtlı) isimli şahsın kullanmakta olduğu 0 505 217 27 86
numaralı hat arasında gerçekleşen görüşmede özetle;
..................
Ufuk Emin KÖROĞLU: Ha ha ya ne oldu ya eskiden polisi savunan haberler yapan
adamlara çakıp çakıp duruyolardı şimdi böyle hemen yok polisin raporlarını yazıyolar onu
yapıyolar bunu yapıyolar özellikle ... abiler falan
X Şahıs
: O ne zaman yazdı ki bi rapor mapor yazmadı ki ... ne zamandır haber
yapmıyo
Ufuk Emin KÖROĞLU: Ya bırak ya savcıyı öldüren kurşun otopsi emniyet
kaynakları cart curt unuttuk mu o haberleri
X Şahıs
: Hee görmüşsün
Ufuk Emin KÖROĞLU : Hee
X Şahıs
: Bilmiyorum bende valla bilmiyorum ben ee o zaman da aynıydım
şimdi de aynıyım bi değişem bişey yok benim
Ufuk Emin KÖROĞLU : Herkesi tutukladılar rehberine bakıyomusun arada bunu
X Şahıs
: Yav git hatırlatma geri zekalı ya
Ufuk Emin KÖROĞLU: Ne Ahmet Davulcu da mı falan
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X Şahıs
: Bakmıyorum rehbere direk isim arıyorum yani a dan b den
diye bakmıyorum direk isimi yazıyorum öyle arıyorum
Ufuk Emin KÖROĞLU: Hayır bi Mutlu Ekizoğlu kaldı onu da mes meslekten ihraç
etmişler ya
X Şahıs
: Yav doğru mu o ne zaman oldu o
Ufuk Emin KÖROĞLU : Bişey söyleyebilirmiyim
X Şahıs
: Söyle
Ufuk Emin KÖROĞLU: Samimi duygularımla Oda Tv de bugün haberi gördüm
kovuldular
X Şahıs
: Heh
Ufuk Emin KÖROĞLU: Kovuldu olarak yazmışlar Oda Tv de bugün
X Şahıs
: Evet
Ufuk Emin KÖROĞLU : Kovuldu kovuldu diye
X Şahıs
: Ben görmedim he
Ufuk Emin KÖROĞLU:Ya bu kadar kin bu kadar nefret olmaz bak benim Mutlu
Ekizoğluyla paylaşımım nedir sen biliyorsun bu adamların hepsiyle hemen hemen yani ne
kadar ben bu adamlarla görüşmüşümdür üç kere ben Nazminin odasına girmemişimdir
biliyomusun üç kere
X Şahıs
: Doğrudur
Ufuk Emin KÖROĞLU: Sekiz gün bi adamı gözaltında tutmak İsmail Küçükkaya ya
soruyorum ben ya burdan soruyorum kendisine bi tane şey yapmadı demedi dimi ya nedir bu
diye
X Şahıs
: Ben İsmaili de izlemiyorum o saatte uyuduğum için
Ufuk Emin KÖROĞLU: Yok neyse yani tamam
X Şahıs
: Neyse yüz yüze konuşuruz o Mutlu doğru mu şey mi ihraç mı etmişler
Ufuk Emin KÖROĞLU: İhraç etmişler he he ihraç Mutlu Ekizoğlu ihraç
X Şahıs
: Başka kimse varmı
Ufuk Emin KÖROĞLU: Yok onu neden ihraç etmişler şeyden
X Şahıs
: Neyden
Ufuk Emin KÖROĞLU: Zaten hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı
X Şahıs
: Neden
Ufuk Emin KÖROĞLU: Ya Siirtte ki bi hikaye muhtemelen ondan dolayıdır
X Şahıs
: He
Ufuk Emin KÖROĞLU : Bu Siirtte zimmete para geçirme bilgisayar mı ... ne
vermişler
X Şahıs
: He he
Ufuk Emin KÖROĞLU: Onun hikayesi olabilir yani onu Toygan ... daha iyi bilir
X Şahıs
: Vay amına koyyum ya dur bi arıyım Mutlu abiyi
Ufuk Emin KÖROĞLU: Arıyıcan
X Şahıs: Niye
Ufuk Emin KÖROĞLU: İyi bakalım tamam
X Şahıs
: Niye şaşırdın lan geri zekalı ben arıyorum görüşüyorum ki Mutluyla
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Ufuk Emin KÖROĞLU : Bi tek onunla muhtemelen zaten başka şansın yok
biliyosun dimi
X Şahıs
: Ben Mutlu abiMutlu abiyi severim ya ben Mutlu abinin yeri ayrı
benim için ya
Ufuk Emin KÖROĞLU: Nazmi abini severmiydin
X Şahıs
: Kapat telefonu geri zekalı ya
Ufuk Emin KÖROĞLU: Ha ha ha
X Şahıs
: Bilal nerde Bilal
Ufuk Emin KÖROĞLU: O da Bugün de ben Bugünde değilim ben Milletteyim
X Şahıs : Aynı yerde değilmisiniz amına koyyum siz hepiniz aynı değilmisiniz oğlum
he he
Ufuk Emin KÖROĞLU: Biz hepimiz paralelliz
X Şahıs : Kapat kapat paralelci değil mi amına koyyum haydi görüşürüz
Ufuk Emin KÖROĞLU: Gelirim ben hafta için görüşürüz
X Şahıs
: Tamam gel gel özledim seni kerata gel
Ufuk Emin KÖROĞLU: Tamam hadi görüşürüz
X Şahıs
: Hadi ba bay
Burada örgüt adına sözde 17-25 Aralık sürecinde emniyet görevlisi olup sonraki
süreçte tutuklanan Mutlu Ekizoğlu isimli kişi ve Nazmi isimli kişi ile olan irtibatlarından
bahsedilmekte akabinde kendilerini kastederek paralelci olduklarını söyledikleri
görülmektedir.
(Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK. 2750112177) 26.04.2015 00:09:58 tarihinde Ufuk
Emin KÖROĞLU'nun kullanmakta olduğu 905324262346 numaralı hat ile BİLAL ŞAHİN
(adına kayıtlı) isimli şahsın kullanmakta olduğu 905376020702 numaralı hat arasında
gerçekleşen görüşmede özetle;
Bilal ŞAHİN
: Alo
Ufuk Emin KÖROĞLU: Napıyon heh
Bilal ŞAHİN
: Evdeyim ben şarjım bitmiş telefonu şarja taktım ee nerdesin
Ufuk Emin KÖROĞLU: Ya ee ben şimdi evden çıktım
Bilal ŞAHİN
: Hee
Ufuk Emin KÖROĞLU: Ee şey dur bakıyım Mustafa da gitmeyi düşünüyo da yav
tek araba gidin
Bilal ŞAHİN
: Tamam geçin
Ufuk Emin KÖROĞLU: Tek araba gidelim diyo ama
Bilal ŞAHİN
: Tamam tamam
Ufuk Emin KÖROĞLU: Ben tek araba gitme taraftarı değilim ya ordan binen olur o
olur bu olur bence gidelim iki araba ya ...
Bilal ŞAHİN
: Tamam tamam iki araba gidelim lan kalabalık olsun konvoy olsun
anasını satıyım beni alın biriniz
Ufuk Emin KÖROĞLU : Tamam ee Mustafayla konuş ee
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Bilal ŞAHİN
: Tamam
Ufuk Emin KÖROĞLU : Mustafa seni alsın o zaman
Bilal ŞAHİN
: Tamam tamam
Ufuk Emin KÖROĞLU: Bende Haşo geliyosa Haşoyu alıyım gelirmi Haşo
Bilal ŞAHİN
: Haşo uyuyordur şimdi hastaydı o
Ufuk Emin KÖROĞLU: Yok bana mesaj atmış
Bilal ŞAHİN : Tamam o zaman sen onu al hadi görüşürüz
Ufuk Emin KÖROĞLU: Hadi görüşürüz

(Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK. 2750115781) 26.04.2015 00:24:42 tarihinde Ufuk
Emin KÖROĞLU'nun kullanmakta olduğu 0 532 426 23 46 numaralı hat ile Mustafa
GÖKKILIÇ (adına kayıtlı) isimli şahsın kullanmakta olduğu 0 532 295 74 71 numaralı hat
arasında gerçekleşen görüşmede özetle;
Mustafa GÖKKILIÇ
: Efendim
Ufuk Emin KÖROĞLU : Ne yaptın
Mustafa GÖKKILIÇ
: Abi valla yani köprünün girişindeyim şuan
Ufuk Emin KÖROĞLU : Bu amni koduğumum FSM si de tıkalı ya
Mustafa GÖKKILIÇ
: Hadi ya
Ufuk Emin KÖROĞLU : Ümraniyenin Kavacıkta kaza var herhalde
Mustafa GÖKKILIÇ
: Burda da kaza var kilit ya kilit adım adım ilerliyorum
Ufuk Emin KÖROĞLU :Yok burası çok iyi ilerliyo birazdan köprüye gelirim de ee
yani şey bakalım yav inşallah Mustafa gideriz alırız geliriz ya
Mustafa GÖKKILIÇ
: Valla inşallah reis yani dua ediyorum inşallah olur ya
Ufuk Emin KÖROĞLU : Ya şuan da itiraz edebilecekleri bi makam yok buna
Mustafa GÖKKILIÇ
: Abi yokta işte şimdi cezaevi ee direk başsavcı ee cezaevi
savcılığına ee şey yapıp ee emir verip bu tahliyeleri adamların dışarı çıkmasını engellerler ve
Ufuk Emin KÖROĞLU : Bilmiyorum biliyorum biliyorum onları biliyorum da yani
Mustafa GÖKKILIÇ : Şey yapabilirler bak geçici tutuk ee geçici ee müzekkere
yazabilirler
Ufuk Emin KÖROĞLU : Müsadere eh eh olabilir dur bakalım oraya gitmek yazım
ama ben o yüzden istiyorum yoksa adliye madliye şey değil yani
MUSTAFA GÖKKILIÇ: Anladım tamam ben vallahi işte gidi gidiyoruz ben Bilali
alıp geçicem yani
Ufuk Emin KÖROĞLU : Tamam bende Haşoyu alıp geçicem ben senden önce
gidersin muhtemelen ama
MUSTAFA GÖKKILIÇ: Tamam tamam görüşürüz
Ufuk Emin KÖROĞLU : tamam hadi görüşürüz
(Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK. 2750117191) 26.04.2015 00:31:21 tarihinde Ufuk
Emin KÖROĞLU'nun kullanmakta olduğu 0 532 426 23 46 numaralı hat ile Mustafa
GÖKKILIÇ (adına kayıtlı) isimli şahsın kullanmakta olduğu 0 532 295 74 71 numaralı hat
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arasında gerçekleşen görüşmede özetle;
Ufuk Emin KÖROĞLU : Alo
Mustafa GÖKKILIÇ
: Ufuk
Ufuk Emin KÖROĞLU : Heh
Mustafa GÖKKILIÇ
: Abi ee bu adliyede sıkandal var ya şuan
Ufuk Emin KÖROĞLU :Eee şeyi gözaltına aldılar Mustafayı
Mustafa GÖKKILIÇ : Evet avukatları da alıyolar abi bu kararı kim götürücek
Silivriye
Ufuk Emin KÖROĞLU:Yav STV de alt yazı vardı ben evden çıkarken kararı
silivriye götürüyorlar diye
Mustafa GÖKKILIÇ : Yok abi yok öyle bişey yok adamların zaten adliyede işleri
bitmedi şuan yani biz şuan silivriye gidiyoruz ama emin ol boşa gidiyoruz
Ufuk Emin KÖROĞLU :Boşuna mı gidiyoruz
Mustafa GÖKKILIÇ : Boşuna gidiyoruz adamları daha adliyeden çıkarmadılar
derbest ettiler ya asıl rezalet adliyede adam kararı alıcak yolda giderken herkes yayınının
yapar zaten bunun şuan karar silivriye gidiyor diye STV yanlış yazmış onu
Ufuk Emin KÖROĞLU :Ama ee yav twetter da falan yazıyorlardı ya
Mustafa GÖKKILIÇ : Abi millet yaz yazdığına bakma goy goy yapıyolar bak şuan
eee Fikret Duranı Fikret Duran götürücek kararı adamları derbest etmişler adliyede ya orospu
çocukları
Ufuk Emin KÖROĞLU:Peki şöyle bi gazetenin orda bi buluşalım mı seninle bizim
gazatenin önünde tam orda
Mustafa GÖKKILIÇ : Tamamdır şeyde buluşalım Aslı böreğin önünde buluşalım
Ufuk Emin KÖROĞLU :Tamam işte ya gazetenin tam orda buluşalım ki orda
olmazsa gazetenin otoparkına çekeriz o metrobüse biner gideriz araba şey
Mustafa GÖKKILIÇ
: Tamama tamam ben gazeteye geçiyorum o zaman
Ufuk Emin KÖROĞLU :Tamam hadi görüşürüz
Mustafa GÖKKILIÇ
: Hadi görüşürüz
Bilindiği gibi yukarıdaki görüşmelerin yapıldığı gün örgüt mensuplarınca korsan
tahliye operasyonu yapılmıştır.
(Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK. 2762077490)
01.06.2015 10:55:51 tarihinde Ufuk Emin KÖROĞLU isimli şahsın kullanmakta
olduğu 0 532 426 23 46 numaralı hat ile ÜMİT TOK (adına kayıtlı) isimli şahsın
kullanmakta olduğu 0 543 350 49 69 numaralı hat arasında gerçekleşen görüşmede özetle;
Ümit TOK
: Efendim abi
Ufuk Emin KÖROĞLU : Ee Fuat Avninin twetlerini gördüm ben
Ümit TOK
: He he
Ufuk Emin KÖROĞLU : Onlar muhtemelen birazdan haberleşir çok ciddi iddalar
yazmış
Ümit TOK
: Evet abi
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Ufuk Emin KÖROĞLU : Ee biraz duyarlı çalış olurmu bugün ya gerekirse bende
gelirim tamam
Ümit TOK: Tamam abi tamam
Ufuk Emin KÖROĞLU : Tamam yani iyiki bak sen gündüz varsın şimdi ak gözüm
arkada kalmıyor aman şey olmayalım tamam
Ümit TOK
: Tamam abi ben biliyorum gördüm
Ufuk Emin KÖROĞLU : Ee tamam o Yiğit Bulutu da ara tara şey yap tamam
Ümit TOK
: Hı hı tamam tamamdır abi
Ufuk Emin KÖROĞLU : Tamam hadi görüşürüz
Bu konuşmada örgütün bir dönem karapropaganda hesabı olarak kullandığı fuatavni
olarak bilinen hesabı takip edip haberleştirdikleri görülmektedir.

(Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK. 2762106119) 01.06.2015 11:50:42 tarihinde Ufuk
Emin KÖROĞLU'nun kullanmakta olduğu 0 532 426 23 46 numaralı hat ile Haşim
SÖYLEMEZ (adına kayıtlı) isimli şahsın kullanmakta olduğu 0 543 500 63 64 numaralı hat
arasında gerçekleşen görüşmede özetle;
...................................
Ufuk Emin KÖROĞLU :öyle bi şey iyi oldu yani
Haşim SÖYLEMEZ
: iyi tamam ... görüşürüz bakalım
Ufuk Emin KÖROĞLU : yok bişey olursa haber ver ha
Haşim SÖYLEMEZ
: tamam yarın zaten ...
Ufuk Emin KÖROĞLU :yani gazteye geri gelecekler muhtemelen yani
Haşim SÖYLEMEZ
: hıı yarın muhtemelen olur görüşürüz ...
Ufuk Emin KÖROĞLU :siz bu şey gazte de yatarsınız bi gece
Haşim SÖYLEMEZ
: şey kameraları kurduk canım
Ufuk Emin KÖROĞLU :
Haşim SÖYLEMEZ
: kameraları kurduk geçen ki vardı ya kamera mamera
sistemi vardı ya
Ufuk Emin KÖROĞLU : kameralar kuruldumu şuanda yine
Haşim SÖYLEMEZ
: o zaten on gündür var lan
Ufuk Emin KÖROĞLU :he beklenen bişeydi yani gerçi zaten beklenen bişeydi de
Haşim SÖYLEMEZ
: yav seçim öncesi bilmiyorum risk alır mı bu kadar yani
bunlar
Ufuk Emin KÖROĞLU : bence ya çok şaşırıyorum biliyomusun ya seçim öncesi bu
kadar risk alınır mı ama bu şunun da gösteriyor
Haşim SÖYLEMEZ
: ...
Ufuk Emin KÖROĞLU : bunlar hdp ile anlaşmışlar haşim abi hdp ile anlaştıkları
için hdp senin hizmet hareketine sesmi çıkaracak sanıyosun ya
Haşim SÖYLEMEZ
: hayır sen niye öyle o kanıya vardın niye öyle söyledin
Ufuk Emin KÖROĞLU :bilmiyorum benim şeyime pek anlaştıkları yönünde
bunların ya
Haşim SÖYLEMEZ
: hayır bu operasyon ona mı bağlı nasıl ben anlamadım söyle
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bakayim
Ufuk Emin KÖROĞLU :yani şöyle benim yani hayır şimdi operasyon için
Haşim SÖYLEMEZ
: yo yorumunu merak ediyorum
Ufuk Emin KÖROĞLU :seçim öncesi seçim sonrası gibi bi dertleri yok çünkü
seçimden sonra hdp destekli bi hükümet kurarlarsa hdp kalkıp cemaati savunmaz onu demeye
çalışıyorum
Haşim SÖYLEMEZ
: savunmaz tabi ... selo şey hikayeden konuşuyo bence ya
Ufuk Emin KÖROĞLU :yani o yüzden olay şey yani ıııı hdp kalkıp ... dışarı çıksın
diye şey yaparmı ya
Haşim SÖYLEMEZ
: hah yoo
Ufuk Emin KÖROĞLU : eee
Haşim SÖYLEMEZ
: ... saygılı çıksın dermi ya yook
Ufuk Emin KÖROĞLU : heh yok ee sonuç
Haşim SÖYLEMEZ
: yada o içerdeki bütün polisler hep daha da çok şey yapar
baskı yapar
Ufuk Emin KÖROĞLU : aynen öyle o zaman demekki şey
Haşim SÖYLEMEZ
: aynı hikaye evet
Ufuk Emin KÖROĞLU :aynı hikaye devam etcek adamın seçim öncesi seçim
sonrası gibi bi derdi yokki ben hala da zaten tek başına hükümet olamayacaklarına
düşünmüyorum ya
Haşim SÖYLEMEZ
: bende bilmiyom seçim hilesi yaparlar 3-5 puan yeterli
allah bereket versin ...
Ufuk Emin KÖROĞLU :yav sırf haşim abi hilede değil ya olay yani hileyle biz
kendimizi kandırırız ya tamam yapıyo ola yapılıyo da olabilir ama yav millet oy veriyo ya
bugün hala bu kadar olaya rağmen yüzde otuz sekiz yüzde kırkdan konuşuyolar en aşağı
konuşanlar çok büyük rakamlar bunlar beni
Haşim SÖYLEMEZ
: oda doğru la halen buna rağmen yüzde kırk alıyosa sorun
var demek evet
Ufuk Emin KÖROĞLU :tabi ya mutlusuzluk eden bu yani sonuçta yani bu adamlar
yüzde kırk alıyosa demekki bişey var abi bu sadece çalmayla çırpmayla onla bunla açıklancak
bişey değil yani
Haşim SÖYLEMEZ
: evet
Ufuk Emin KÖROĞLU :ha bilmiyorum sana öyle gelmiyo mu ya
Haşim SÖYLEMEZ
: banada öyle geliyo canım
Ufuk Emin KÖROĞLU :yüzde kırk ya chp ile mhp toplasan hala ikisi ancak bi şey
yapıyo
Haşim SÖYLEMEZ
: ancak o kadar ediyo ancak o kadar ediyo ya
Ufuk Emin KÖROĞLU :yani yani o kadar yine 13 yıl yıpranmış bi parti son bir
buçuk yıldır sürekli böyle şey yapan bi parti
Haşim SÖYLEMEZ
: hep bütün olumsuzlukları var herşey var
Ufuk Emin KÖROĞLU :bütün olumsuzluklar üst üste yani bunlar ııı yanlış anlama
moral bozmak anlamında söylemiyorum ama yani
Haşim SÖYLEMEZ
: yoo doğru söylüyon
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Ufuk Emin KÖROĞLU :bu toplumdan öyle kalkıp bun milleti ahlak şeyi beklemek
iktidardan ııı
Haşim SÖYLEMEZ
: yok ya
Ufuk Emin KÖROĞLU :... böyle şeyler beklemek çok büyük hayal ... çok büyük
romantizm ya
Haşim SÖYLEMEZ
: bence de ya
Ufuk Emin KÖROĞLU :ben şeyde değilim yav şeye bak olaya bak yani kimsenin
umrunda bile değil muhtemelen bu bu operasyon yapılırsa dursun çiçekle şey yap yapmış
olacak şikayetini
Haşim SÖYLEMEZ
: tabi ya
Ufuk Emin KÖROĞLU : ee dursun çiçek nerde chpden milletvekili adayı dursun
çiçekmi diycek ya bunlar bu operasyon yapılmasın al
Haşim SÖYLEMEZ
: he bu polisler çıksın diyecekmi yo
Ufuk Emin KÖROĞLU : ya haşim abi çok büyük bi cemaati bitirme operasyonu bu
yav başardılar ya ak partiyi zaten bunlar bitirmiş sayıyolar kendilerince yani cemaati
mahvettiler olay o yani
Haşim SÖYLEMEZ
: önemli olan cemaat zaten çünkü değerli kitle cemaatte ak
partide bişey yokki
Ufuk Emin KÖROĞLU :evet o yüzden
Haşim SÖYLEMEZ
: ak parti bunlar için 5 dakkalık bişey
Ufuk Emin KÖROĞLU : heh cemaati ondan sonra cemaati bitirdiler bunlar
amaçlarına ulaştılar yani kalkıp burda seçimle meçimle bağlıyacağımız hiç bişey yok biz
seçimle
Haşim SÖYLEMEZ
: valla
Ufuk Emin KÖROĞLU : yani seçimle kendimizi kandırıyoruz biz
Haşim SÖYLEMEZ
: aynen
Ufuk Emin KÖROĞLU : aman düşük oy alacak sorun ak parti değil sorun bunun bi
devlet politikası olması bu işi doğu perinçekin yürütüyo olması
Haşim SÖYLEMEZ
: çok doğru söylüyorsun
Ufuk Emin KÖROĞLU : ya benim yorumum bu o yüzden bu operasyonu ha
seçimden önce yapmış ha seçimden sonra yapmış ha 2013 15 de yapmış ha 2016 da yapmış
ıııı yani sorun bu
Haşim SÖYLEMEZ
: aynen öyle
Ufuk Emin KÖROĞLU :ortada artık bi böyle ııı şey ahlakı da kalmamış herkes
cemaate vuruyo herkes
Haşim SÖYLEMEZ
: doğru diyosun dostum ha katılıyorum sana aynen bende o
tezi savunuyorum da bizimkilere yutturamıyorum daha doğrusu inandıramıyorum kimseye
Ufuk Emin KÖROĞLU : ya yutturmak değil
Haşim SÖYLEMEZ
: inandırmak
Ufuk Emin KÖROĞLU : tabi ki tabi ki hizmet hareketini bitiremezsin bu hareketi
bitirmek
Haşim SÖYLEMEZ
: o ayrı bi konu
Ufuk Emin KÖROĞLU :allahın izniyle bitmez de ama
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Haşim SÖYLEMEZ
: ama yıpratmak ayrı bişey bitirmek ayrı bişey zaten
bitirmek ... biz
Ufuk Emin KÖROĞLU : bişey söyleyeyim mi çok yıprattılar ya bişey bişey daha var
bunu heryerde söylüyorum beş tane adayın arkasında durdun durduk bende duruyorum yakup
saygılının ali fuat yılmazerin yurt atayünün nazmi ardıçın hakan şükürün toplasan beş yüz bin
tane oy yapıyo tamam mı eğer beş yüz bin oyla bu adamları vekil seçtiremeyeceksen bunların
arkasında da durmayacaksın
Haşim SÖYLEMEZ
: oda zor gözüküyo be
Ufuk Emin KÖROĞLU :heh eğer seçtirecek gücün yoksa o zaman senin toplumda
Haşim SÖYLEMEZ
: yapmayacaksın
Ufuk Emin KÖROĞLU : evet ve zaten senin toplumda şeye etki edecek bir gücün
yokmuş demektir ııı
Haşim SÖYLEMEZ
: de öyle oldu öyle diyecekler ya
Ufuk Emin KÖROĞLU : yani bu da var yani
Haşim SÖYLEMEZ
: öyle diycekler ama
Ufuk Emin KÖROĞLU : o yüzden yani o yüzden seçim sonucu meçim sonucu ben
artık onların hepsini geçtim hep ha seçim sonuçlarını merak ediyorum rakamları merak
ediyorum
Haşim SÖYLEMEZ
: ha o ayrı o ayrı bi konu
Ufuk Emin KÖROĞLU : iki gün tartışılıp üçüncü gün artık daha herşey unutulup
gidecek bi konudan bahsediyoruz yani
Haşim SÖYLEMEZ
: evet neyse görüşürüz bakalım
Ufuk Emin KÖROĞLU :seni olumsuz olumsuzluğa sevk etmiş olmak istemem ama
Haşim SÖYLEMEZ
: yok ya
Ufuk Emin KÖROĞLU :... ... haşim abi
Haşim SÖYLEMEZ
: böyle ama ben ben bu konuda çok şeyim zaten ya
Ufuk Emin KÖROĞLU : çok büyük bi cendere ya bizimkilerde de muhtemelen çok
büyük bi kazanmışlık havasının şeyiydi bu ııı öyle bi noktaya geldiki ben hala bazen hayret
ediyorum yani inanamıyorum yani bazı şeylere ve bak bi şey daha söylim sana o ahmet
hakanlar o hani hükümeti eleştiriyo diye böyle
Haşim SÖYLEMEZ
: he he ...
Ufuk Emin KÖROĞLU : şey yaptığımız adamlar ya yok onuda geçtim hergün
balyozcular ergenekoncuların ailelerini çıkarırlardı ya bi gün ben
Haşim SÖYLEMEZ
: evet
Ufuk Emin KÖROĞLU : yurt atayünün kızını yakup saygılının eşinin
Haşim SÖYLEMEZ
: bi çıkarayım
Ufuk Emin KÖROĞLU :ııı ali fuat yılmazerin kızının şeyini çıkardın mı ya yaptın
mı bunları
Haşim SÖYLEMEZ
: yook yook
Ufuk Emin KÖROĞLU :niye onlar onlar sür şeymi günahkarmı onlar
Haşim SÖYLEMEZ
: yo aynı ekip
Ufuk Emin KÖROĞLU :ya
Haşim SÖYLEMEZ
: yada çıkar konuştur abi önemli değilki ne yaptığı
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Ufuk Emin KÖROĞLU : işte hiç bir şekilde şeyin yok ıı destekçin yok yani bugün
ııı şeyin arkasında durmak can dündarın arkasında durmak ııı şey değil yani ya bilmiyorum ya
ben bur arada can dündarın arkasında durmayı eleştirmiyorum yanlış anlama tabiki dura...
Haşim SÖYLEMEZ
: ya biraderin arkasında duruyoruz can dündarın arkasında
durmuyoruz ben kendi şahsım olarak söylüyorum da
Ufuk Emin KÖROĞLU :yani haberin olayın arkasında duruyorsun o ayrı bi konu
Haşim SÖYLEMEZ
: ama yani şu değil yani can abi değil yani
Ufuk Emin KÖROĞLU : yani çok büyük böyle anlamlar biçmemek lazım hiç
kimseye ya yani biz eskiden hep bu hataları yapıyoduk insanlara çok büyük anlamlar
Haşim SÖYLEMEZ
: hala yapıyoz he
Ufuk Emin KÖROĞLU :yani bunlara bunları yapmaya artık gerek yok ya biz kendi
yağımızda kavrulmaya ya birazda muhtemelen içine çekilecek ya bu seçimlerden sonra bel
inşallah ben hatalı düşünüyorumdur çok böyle şey yapıyorum kendimce yani en kötü yo ...
olmasına çalışıyorum ya adamlar yarın gazteye el koyacaklar muhtemelen baksana operasyon
tüzel
Haşim SÖYLEMEZ
: tüzel
Ufuk Emin KÖROĞLU : tüzel
Haşim SÖYLEMEZ
: tüzel kişilik diyo
Ufuk Emin KÖROĞLU : tüzel kişilik... diyo ıı yani muhtemelen yarın biz gazteyede
şey ııı el konulacak öbür gün işte bizi işten atacaklar daha kötü günlerde gelebilir görelim
Haşim SÖYLEMEZ
: evet
Ufuk Emin KÖROĞLU : ölmekten yanada bi derdim yok yani allaha çok şükür
senin de benim de öyle dertlerimiz de yok yani hayatımızda bizi bağlayan hiç bişey yok varmı
Haşim SÖYLEMEZ
: yok yok yok yok abi
UFUK EMİN KÖROĞLU : yani ben bugün cezaevine girsem biliyom ki arkamda
şey ailem var ne karım var ne çocuğum
Haşim SÖYLEMEZ
: ... selametini düşünüyoruz başka ... selametini
düşünüyoruz başka hiç bişey yok
Ufuk Emin KÖROĞLU : yani benim için ne menfaat sağlamak ne şurda çalışıyorum
diye şey yapmak
Haşim SÖYLEMEZ
: yok ne ne sağladık ki abi yok
Ufuk Emin KÖROĞLU : yani allaha çok şükür yo iyiki yok yani olması gerek bu bi
de
Haşim SÖYLEMEZ
: aynen öyle
Ufuk Emin KÖROĞLU : yani hani bunları yapmadık diye övü övü övünmek için
söylemiyorum ben
Haşim SÖYLEMEZ
: anladım ya yani durum bu ...
Ufuk Emin KÖROĞLU : amna durum tespitim benim budur bi kaç gündür böyle
arkadaşlar dostlarla oturuyorum bazı böyle
Haşim SÖYLEMEZ
: katılıyorum sana
Ufuk Emin KÖROĞLU :şeylerle ııı ya bi yerlerde şey mesela hani sana da söylim
kendi adıma şunu söylüyorum bunlar kendi aralarımızda konuştuğumuz konular şeyleri
eleştirmek için söylemiyorum ya makam araları konuşuyo bunlar basit şeyler ya bunları onun
makam arabası bunun cartı bunun curtuyla dönecek şeyler değil
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Haşim SÖYLEMEZ
: tabi tabi tabi ....
Ufuk Emin KÖROĞLU : ben herkese söylüyorum emniyette daha önce bak yakup
saygılı sürekli derdi bak bunlar çok hatalı hareketler derdi ben iyi hatırlıyorum millet ıı polis
altındaki her araba polisin altında gidip gidiyodu geliyodu ya ııı şube müdürlerinin 3-4 tane
arabası vardı bunda yakup saygılıyı hariç tutuyorum şey
Haşim SÖYLEMEZ
: vardı
Ufuk Emin KÖROĞLU : heh yani bunlarda vardı bi eleştirirken belli belli şeyleri
şey yapalım ya ya bunlara biz düşmeyelim bu kadar gelmeyelim diye düşünüyorum şahsen
Haşim SÖYLEMEZ
: emniyet amirinin niye şoförü olur ki emniyet amiri kendisi
kullansın arabası
Ufuk Emin KÖROĞLU :yav kendisi de kullanmasın ya servis yapsınlar binsin ...
gitsin
Haşim SÖYLEMEZ
: ya kullansın kardeş hayır yani kendisi kullansın ... makam
arabası yok kendisi kullansın ...şoförün ...
Ufuk Emin KÖROĞLU : hayır yani arabalar marabalar çartlar çurtlar bak nerde ufuk
bizi bunlar yıkacak derdi tamam mı ııı biz derdi çok şey yapıyoruz ben yakup saygılının işine
niye bak araba alırdı otomatik alırdı çünkü eşim kullansın derdi ben eşine arabayı verdiğini
çoluğunu çocuğunu götüttürdüğünü getittirdiğini bilmem kendi arabasını eşi kullanırdı
yapardı ederdi saygı budur ama bazı şube müdürleri de vardı 4 tane arabası vardı
Haşim SÖYLEMEZ
: vardı vardı abi biliyoruz
Ufuk Emin KÖROĞLU :4 tane makam arabası vardı şimdi bu da bu da hata değilmi
HAŞİM SÖYLEMEZ
: hata tabi canım ne demek
Ufuk Emin KÖROĞLU : yani herşey
Haşim SÖYLEMEZ
: ...
Ufuk Emin KÖROĞLU : aynen öyle herşeye aynen öyle herşeye herşeye birazda
öyle daha objektif bakmak lazım yani şuanda şeylere üzülüyorum içerdekilere üzülüyorum
Haşim SÖYLEMEZ
: neyse ya uzaktasın valla yemek yerdik yoksa ama
uzaktasın anasını satayım ya
Ufuk Emin KÖROĞLU : bakalım belki akşam gelirim bi kave içeriz
HAŞİM SÖYLEMEZ
: hadi görüşürüz bakalım
Ufuk Emin KÖROĞLU : hadi görüşürüz.
Burada görüşmenin diğer tarafı olan Haşim Söylemez hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza
Mahkemesinde kamu davası açılmıştır.Konuşmanın genel içeriğinden anlaşılacağı üzere
örgütün bağımsız adaylarını destekledikleri ve örgüt içerisinde oldukları anlaşılmaktadır.

(Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK. 2762667222) 02.06.2015 18:00:49 tarihinde Ufuk
Emin KÖROĞLU'nun kullanmakta olduğu 905324262346 numaralı hat ile ÖNDER
DELİGÖZ (adına kayıtlı) isimli şahsın kullanmakta olduğu 905322084095 numaralı hat
arasında gerçekleşen görüşmede özetle;
........
Önder DELİGÖZ
: şeyi soracam ya pasaport alacamda acil malum acil
çıkartmam lazım eee şöyle bi durum var
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Ufuk Emin KÖROĞLU :niye hayırdır kaçacaksan söyle he he he
Önder DELİGÖZ
: varmı eleman böyle biraz hızlandıracağımız biri
Ufuk Emin KÖROĞLU : valla yani benimde pasaportu yenilemem lazım
Önder DELİGÖZ
:hah işte sende yenileyeceksin oyüzden hatırlıyorum
Ufuk Emin KÖROĞLU : senin sesin kesik kesik geliyo benden mi senden mi
Önder DELİGÖZ
:valla bilmiyorum bizim ... çekmiyo
Ufuk Emin KÖROĞLU : hee
Önder DELİGÖZ
:... şimdi nasıl geliyomu
Ufuk Emin KÖROĞLU : he şimdi dura dura geliyo tamam mı nokta nokta geliyo
Önder DELİGÖZ
:hee şuan nasıl şuan çekiyo olması lazım duyabiliyomusun
Ufuk Emin KÖROĞLU : yarın yarın sabah emniyete gidelim
Önder DELİGÖZ
: eee yok yarın sabah ... öğleden sonra olurmu
Ufuk Emin KÖROĞLU : öğleden sonra beni biliyosun ya
Önder DELİGÖZ
: ya benim benim işte öğleden sonra bu bu hafta özellikle
öğleden sonra olabilir ancak sabahları malum bişey olabilir
Ufuk Emin KÖROĞLU : ozaman şöyle yapalım
Önder DELİGÖZ
:..
Ufuk Emin KÖROĞLU : ben yarın gitmeye çalışayım tamam mı
Önder DELİGÖZ : he he
Ufuk Emin KÖROĞLU : yarın bakayım elemanım ordaysa eleman dediğim bi tane
tanıdığım adam vardı orda yardımcı olabilecek
Önder DELİGÖZ : hı hıı
Ufuk Emin KÖROĞLU : başkada kimse yok
Önder DELİGÖZ : he bi bak bakalım ya tamam tamam bi bak bakalım ...
Ufuk Emin KÖROĞLU :öyle yapabilirim yani durumum o olur
Önder DELİGÖZ : tamam tamam
Ufuk Emin KÖROĞLU :tamam
Önder DELİGÖZ : tamam delikanlı eyvallah
Ufuk Emin KÖROĞLU :ama hiç stv zaman maman falan geçmeyecek yani ha
Önder DELİGÖZ : tamam canım tabiki ya
Ufuk Emin KÖROĞLU :öyle gezeteciyiz ben hala sabahdayım falan filan dicem
yani .
Önder DELİGÖZ : aa yok canım onu anlar canım heralde ya okadar ... heralde
Ufuk Emin KÖROĞLU :nasıl anlayacak aaa öyle değil işte öyle değil
Önder DELİGÖZ : aaa hıı iyi hadi bakalım tamam
Ufuk Emin KÖROĞLU : öyle o o şey olur ben bakıyım ya yarın gidebilirsem
Önder DELİGÖZ : hı hı
Ufuk Emin KÖROĞLU : kaç yıl uzatacan 10 yıllık mı
Önder DELİGÖZ : 10 yıllık ya 10 yıllık alacam
Ufuk Emin KÖROĞLU : hayırdır lan bi yeremi gidiyon
Önder DELİGÖZ: yav konuşuruz konuşuruz
Ufuk Emin KÖROĞLU : noldu lan neyi konuşuruz
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Önder DELİGÖZ : konuşuruz işte ya ya tatile işte ya sırbistana gidecektik ya
Ufuk Emin KÖROĞLU : iyi bakalım hadi görüşürüz
Önder DELİGÖZ : ... gideriz ya
Ufuk Emin KÖROĞLU : tamam
Önder DELİGÖZ : tamam hadi görüşürüz
Ufuk Emin KÖROĞLU : hadi görüşürüz
Yukarıdaki görüşmede örgüt üyelerinin genel tavrına uygun olarak yurtdışına
kaçma amaçlı pasaport ayarlamaktan bahsettikleri, bu amaçlı emniyete gittiklerinde de
örgütün yayın organı olan STV ile ilgilerini özellikle gizlemeye karar verdikleri
anlaşılmaktadır.
Şüpheli Ufuk Emin KÖROĞLU'dan ele geçen dijitaller üzerinde bilirkişi tarafından
yapılanincelenmede;
True isimli klasör içerisinde dosya, belge ve fotoğraf dosyası tespit edildiği, tespiti
yapılan belgeler içeriğinde;Fidan Hakkında Şok Belge-Son isimli belgenin 15/03/2014
tarihinde 6 sayfadan oluşturulduğu, İzmir KOM Şube Müdürlüğünün 10/01/2014 tarihli ve
2011/12445 soruşturma fezlekesi28/12/2013 tarihinde oluşturduğu ve toplam 1045 sayfa
olduğu, Selam Tevhid örgütü ile alakalı hazırlanan fezlekeye ait evrakların olduğu, Binali
Yıldırım TİB isimli belgenin bilgisayarında bulunduğu ve 18 sayfadan oluştuğu,17/25 aralık
fezlekeleri ve taslaklakları, Selam/Tevhid fezlekesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN'ın güvenlik kamera kaydı görüntülerinin bulunduğu, eski emniyet müdürü Yakup
SAYGILI'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN aleyhine dava dilekçelerinin olduğu,
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait gizli ibareli belgelerin ve çok sayıda benzer belgenin
bulunduğu anlaşılmıştır.
Şüphelinin örgüt medya alanında faaliyetlerde bulunan karşı gazetesinde editör
olarak çalışıp, dijital materyallerden tespit edilen bilgi, belge ve fotoğraflardan devlet
büyüklerine çeşitli ithamlar, devletin gizli bilgilerinin açıklanması, yapılan
soruşturmaların önceden deşifre edilmesi yönünden çalışmalar olduğu kanaatine
varılmıştır.
Şüpheli Ufuk Emin KÖROĞLU’nunyukarıda detayları ile ortaya konulan
eylemlerinde özellikle FETÖ/PDY örgütüne müzahir olduğu anlaşılan şahıslarla irtibatlı
olarak onların istekleri doğrultusunda hareket ederek sosyal medya ve basın gücünü
kullanarak kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının
2012/656 sayılı soruşturmasına ait fezleke, tape ve fiziki takiplere ait görüntülerinin
haberleştirildiği tespit edilmiştir. Ayrıca şüphelinin yapılan iletişim tespit tutanaklarında
özellikle FETÖ/PDY örgütünün twitter fenomeni olarak kabul görülen şahsın paylaşımlarını
haberleştirmek üzere görüşmelere yaptığı veFETÖ/PDY operasyonları ile tutuklu bulunan
şüphelilerin tahliye edilmesi ile ilgili haber almaları neticesinde Silivriye doğru gitmek için
görüştüğü kişilerle anlaştığı ayrıca 17.04.2015 tarihinde yapılan operasyonlarda sorguyu
yapan hakimin ve savcıların isminin haberlerde geçmesi için özellikle görüştükleri bu
eylemleri ile3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 6. Maddesine aykırı hareket ettiği
anlaşılmıştır.
Şüpheli ile ilgili yakalama kararı bulunup infaz edilemediğinden savunması
alınamamış ancak yoğun irtibatı ve sağlıklı yargılama yapılabilmesi için hakkında kamu
davası açmak gerekmiştir.
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Şüpheli Ufuk Emin KÖROĞLU’nun muhabir olarakçalıştığı gazetede
FETÖ/PDY Amaçları Doğrultusunda Yayınlanan Gazete ve İnternet Haberleri
bölümünde anlatılan yukarıda belirtilen haberlerden sorumluluğunun olduğu tespit
edilmiş, yapılan haberlerde Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2012/656 sayılı
soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve izleme faaliyetleri neticesinde elde
edilen bilgiler ile kişilere ait tapelerin kullanıldığı anlaşılmış, İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde hiçbir sureti bulunmayan eski
çalışan personel tarafından hazırlanmış olan fezlekenin bölümlerine yer verildiği tespit
edilmiş, bu bilgileri gizli tanık Ayçiçek'in beyanında Ufuk Emin KÖROĞLU'nun
getirdiğini belirtmiştir. Şüpheli ile ilgili yapılan açık kaynak taramalarında örgüt
faaliyeti çerçevesinde çok sayıda paylaşımının olduğu ve "17 Aralık Sıfır Noktası"
isminde kitap yazdığı, şüpheli hakkında yapılan dinlemelerde FETÖ örgütü faaliyeti
çerçevesinde görüşmelerinin olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin örgüt iltisakı nedeni ile
667 sayılı KHK kapsamında kapatılan PAK Medya İş Sendikasına üye olduğu
anlaşılmıştır. Şüphelinin yaptığı haberlerle basının gücünü kullanarak FETÖ terör
örgütü adına faaliyet yürüttüğü, terörle mücadele eden kamu görevlilerini hedef
gösterdiği ve örgüt üyesi olduğukanaatine varılmıştır.

6-) Şüpheli Mehmet AYDOĞMUŞ;
Alınan nüfus kaydına göre şüphelinin ismi "Muhammet Fethullah" iken 23/12/2015
kesinleşme tarihli Kumluca 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/122 Esas nolu dosyasındaki
karar ile "Mehmet" olarak düzeltilmiştir.
Şüphelinin örgütün karapropaganda hesabı olan "fuatavni" hesabının da kurucusu
olan Said SEFA'nın sahibi olduğu "Haberdar" isimli internet sitesinde 20 Eylül 2014 ile 22
Eylül 2014 tarihleri arasında "Genel Yayın Yönetmeni", 06 Aralık 2014 ile 06 Aralık 2014
tarihleri arasında "Editör", 06 Ocak 2015 ile 09 Şubat 2015 tarihleri arasında "Haber Editörü",
15 Mart 2015 ile 09 Temmuz 2015 tarihleri arasında "Haber Müdürü (Sorumlu Müdür)", 26
Ekim 2015 ile 02 Kasım 2015 tarihleri arasında "Editör", 18 Mart 2016 ile 07 Nisan 2016
tarihleri arasında "Sorumlu Yazı İşleri Müdürü" olarak çalıştığı tespit edilmiştir.Yine örgüt
adına algı faaliyetleri yürütülen Karşı Gazetede genel yayın yönetmeni/Koordinatör olarak
çalıştığı anlaşılmıştır. (Kolluk birimlerince Haberdar @haberdar kullanıcı adlı twitter
hesabından 21 Mart 2014 ile 11 Aralık 2015 tarihleri arasında “fuatavni” içerikli yaklaşık
dörtyüzotuzbir (431) adet paylaşım yapıldığı, Karşı Gazete @karsigazete kullanıcı adlı
twitter hesabından 17 Temmuz 2014 ile 26 Aralık 2015 tarihleri arasında "Fuat Avni" içerikli
yaklaşık 798 (yediyüzdoksansekiz) adet paylaşım yapıldığı tespit edilmiştir)
Şüphelinin FETÖ ile iltisakı nedeni ile yasaklanan N-T Kitap Kırtasiye ve Büro
Malz.Paz.Turz ve Tic. A.Ş'de SGK kaydının bulunduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca
HTS kaydı alınan 72 şahsa ait 336 numaranın irtibatlı olduğu numaralar incelendiğinde
şüphelinin Hidayet KARACA ile HTS kaydının bulunduğu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Başkanlığından gelen bilgi ve belgeler incelendiğinde Bankasya'da 31234 müşteri numarası
ile hesabının bulunduğu ve örgüt liderinin talimatı sonrası döneme denk gelecek şekilde 2014
yılı Şubat ayında hesabına 13.496 TL para yatırıldığı tespit edilmiştir.
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Şüphelinin, FETÖ/PDY örgütü mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme aracı
olarak kullandıkları bilinen BYLOCK isimli uygulamayı35735705432651 IMEI ve 0 539 653
75 79 numaralı hatta yüklediği ve 3203 defa BYLOCK IP'lerine bağlandığı tespit edilmiştir.
Bylock içerik bilgilerinin KOM daire tarafından verilen liste içeriğinde bulunmadığı
görülmüştür. Yine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Zeynep AKPINAR isimli şahıs
hakkında Bylock proğramı kullanılmış bir gsm hattı ile ilgili sonuşturma yapılmış, Zeynep
Akpınar beyanında bylock kullanılmış olan 0 545 868 10 31 nolu hattı kendi adına aldığını,
kullanması için eniştesi olan Mehmet AYDOĞMUŞ'a verdiğini beyan etmiş, yapılan
araştırmada hattın şüphelinin ikameti ile uyumlu baz bilgileri verdiği tespit edilmiştir. Aynı
şekilde şüphelinin kayınpederi olan tanık Durmuş Akpınar da şüphelinin örgüt üyesi olduğunu
belirtmiştir. Erzurum C.Başsavcılığınca verilen yetkisizlik kararı ile evrak Başsavcılığımıza
gönderilmiş ve birleştirilmiştir.
"http://www.karsigazete.com.tr/ roportaj / fuat - avni -karsi - gazeteye- konustuh4040.html" URL uzantılı linkte Şüpheli Muhammet (Mehmet Fetullah) AYDOĞMUŞ
(@mfaydogmus)'un 18 Nisan 2014 günü saat:23:00'da "Fuat Avni Karşı Gazete'ye
Konuştu" başlığı ile Fuat Avni ile yapmış olduğu röportajın yayınlandığı ve yayınlanan
yazıda Karşı Özel/Muhammet Aydoğmuş-@mfaydogmus twitter adresi verilmiştir. Yapılan
roportaj içeriğinin "Paylaştığı derin bilgilerle bir anda Twitter fenomeni olan Fuat Avni
gündemin merak edilen sorularını Karsigazete.com'a cevapladı. İşte o röportajın birinci
bölümü... Türkiye'nin gergin zamanların içinden geçtiği şu süreçte insanlar ne oluyor, bu
işlerin aslı ne, n'oicak bundan sonra gibi sorular sorarken @fuatavni diye birtwitter adresi
ortaya çıktı.
-Daha önce de bir çok hesap vardı içeriden bilgi, istihbarat paylaştığını iddia eden.
Ancak hiç birisi sizinki kadar ilgi görmedi. Öncelikle size gösterilen bu ilgiyi neye
bağlıyorsunuz?...." Şeklinde şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Röportajın tamamı dosya
içerisindedir.
Şüpheli ifadesinde ; İhlas haber ajansında çalıştığını, En son haber.com internet haber
sitesinin editörlüğünü ve haber müdürlüğünü yaptığını, Karşı gazetesinde gazete kapanıncaya
kadar internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığını, haberdar.com'da yayın
yönetmeni olarak çalıştığını, N-T mağazasında üniversite sınavlarına hazırlanırken kısa bir
süreçalıştığını, ihbarda belirtilen tapeleri kendisine ait olan M.Aydoğmuş isimli kullanıcı
ismiyle twitter olarak yayınladığını, kendisi haber işiyle uğraştığı için ve daha önce bu tapeler
değişik sitelerde ve twitter hesaplarında yüzlerce kez yayınlandığı için hatta televizyon
programlarında bahse konu edildiği için kendisi de twitter'da yayımladığını,dosya içerisinde
belirtilen üç tweetin kendisine ait olduğunu, kendisinin başka haber sitelerinde ve twitter
hesaplarında daha önceden yayınlaşmış önemli haberlere yer vererekretweetleyerek yapmış
olduğu yayınlar olduğunu beyan etmiştir.
Şüphelinin, Haberdar isimli haber sitesinde genel yayın yönetmenliği haber
müdürlüğü ve editörlük yapması, Karşı Gazetenin internet sitesinde genel yayın
yönetmenliği ve haber müdürlüğü yapması, her iki sitede de örgüt adına yoğun algı
faaliyetlerinin olması (bilindiği üzere Haberdar sitesinin sahibi Fuatavni hesabının
kurucusu iddiası ile yargılanan Said Sefa isimli kişidir), FETÖ ile iltisaklı N-T
mağazasında SGK kaydının olması, FETÖ tepe yönetecilerinden Hidayet KARACA ile
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HTS kaydının bulunması, FETÖ'nün karapropaganda hesabı "fuatavni" adını kullanan
birisi ile röportaj yaparak karşıgazete internet sitesinde paylaşım yapması, Bankasya
hesabında talimat sonrası artış olması ve şüpheli FETÖ/PDY örgütü mensuplarının
kendi aralarında gizli haberleşme aracı olarak kullandıkları bilinen BYLOCK isimli
uygulamayı kullanması hususları dikkate alındığında şüphelinin örgüt üyesi olduğu
kanaatine varılmıştır.

7-) Şüpheli Onur KALA;
Şüphelilerden Emre ERCİŞ vermiş olduğu ifadesinde ".....2014 Aralık ayının
sonlarında Onur KALA ile birlikte www.onyediyirmibes.com isimli internet sitesini satın
aldıklarını, 2-3 ay kadar sonra nakit paraya sıkıştığını, bu sebepten reklam desteğine ihtiyaç
duyduğunu, twitter üzerinden reklama ihtiyacı olduğuna dair mesaj attığını, bu hesap
sahibinin kendisine destek olmak için iletişim kurduğunu, yaklaşık iki ay kadar toplam 10.000
TL tutarında destek olduğunu, bu parayı kendisine tanımadığı bir adamla Nisan ve Mayıs
aylarında 5.000 ve 5.000 TL olarak gönderdiğini, kendisinin parayı getiren adam ile de twitter
üzerinden mesajlaşma yoluyla buluştuğunu...........Mehmet BOZKURT’u da gazetede çalıştığı
dönem de tanıdığını, o dönem gazetenin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olduğunu, Değer
ÖZERGÜN ve Mesut BABACAN isimli şahısları tanımadığını, Yakub SAYGILI’yı 2014
yılında ki 22 temmuz operasyonundan bir müddet sonra adliye önünde gazeteci arkadaşı Arzu
YILDIZ aracılığıyla tanıdığını, daha sonra kendisiyle Küçükçekmecede kamuya açık alanda
röportaj yapmak amacıyla buluştuğunu, röportajın konusunun 17-25 Aralık operasyonları ve
sonuçları olduğunu, bu röportajın Karşı Gazetesinin el değiştirdiği dönemden sonra internet
sitesinde ve 1725.com internet sitesinde parça parça yayınlandığını,................@AslanHukuk
isimli twitter hesabının www.onyedyirmibeş.com isimli internet sitesini beraber satın
aldığını arkadaşı Onur KALA’ya ait olduğunu, Kendisi İstoç’ta plastik ürün toptancısı
olduğunu, @fedakarkisil11 hesabını kullandığını, bu hesabı Dolmabahçe saldırısındaki
DHKP-C örgüt üyelerinin Emniyete ait İstihbarat Bilgi Notu’nu paylaşmış, daha sonra da bu
bilgi notu haber olunca korkudan twitter hesabını @mehmetcelikletonyamuhtari isimli twitter
hesabına devretdildiğini..." beyan etmiştir.
Şüpheli Onur KALA'nın @Fedakar_kisi (İsimsiz111)kullanıcı hesabındanyaptığı
paylaşımlarda;
28 Ağustos 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "Yarbay Mehmet Alkan Sahipsiz değildir, Rezayı Vatan Sever yapıp önüne yatan
Zihniyetin Hain dediği Yarbaya dokunda Görelim !!!" şeklinde paylaşım yapıldığı
27 Ağustos 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "Dün Harun kodalık ın Odasında Savcı Serdar Yücel Ankara il emniyet müdürü
Kadri Kartal,;Anayasal suçlara bakan Savcı Necip Cem işçimen, savcı Hakan Pektaş, savcı
Ali Kuşçuoğlu ve savcı Kemal demirdön; Yaptığınız bütün Kumpaslar, planlar, Önümüze
geliyor hiç merak etmeyin tek tek hukuksuzlukların Hesabını vereceksiniz!;Savcılar ve il
emniyet müdürü ile birlikte AKP Bursa vekili Hüseyin şahin'de kumpasa imza Attı! " şeklinde
paylaşımlar yapıldığı,
26 Ağustos 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "27 Kişiyi gözaltına almak istiyorlar, önlerinde listeden 27 kişi seçerek
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operasyon yapacaklar.; Bu işi paralele bağlamama sebebi ve hemen kapatılması da bu
yüzdendir.; Unutma Yezid, ülke dışına çıkardığın bütün Paraları ülkeye geri getireceğiz!;
Korkuların ve ağrıların tavan yaptı!;" şeklinde paylaşımlar yapıldığı,
14 Ağustos 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "Rahmi Bu ara yoğun baskı altında! Kendisini efendisine kabul ettirmek için Bir
kaç güne Cemaat okullarına baskın düzenleyecek!; Mersinde bir tek Polis şehid olursa
sorumlusu sensin Rahmi! Çünkü Pasaport memurunu Terörün başına getirdin.;Doktor
Rahmi; istihbaratın içini boşalttın! İşin ehli olana damga yapıştırıp sürdün! Çevikteki bir
yıllık memurları teröre getirdin;Özel harekatçıyı ekibe gönderdin. Dosyasında çizik bile
olmayan adamları sürdün Rahmi! Geceleri uyuyamıyorsun! ; Sen eşinle gazi ve şehit
ailelerine para toplamaya devam et. Senden, eşinden ve efendinden kuruşuna kadar hesabını
soracağız! ; Gözünü iyi aç ve emekli edilen, terfi alamayan ve şuan Ağlayan Emniyetçilere iyi
bak tetikçiliğin sonuna! ;Ey Tetikçi Tayfası sizlere Tavsiyem ; Tiranın veya Topal'ın değil
milletin hizmetinde olun! Millet Kalıcı, Tiranlar geçici unutmayın. " şeklinde paylaşımlar
yapıldığı,
5 Ağustos 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "Askeri Şura bitti, Efgan,fidan ve Yezid den Oluşan şeytan üçgeni pis emellerine
ulaşamadı. Hayırlı olsun. ;Emniyet Müdürlerinin bir ÇOĞU kullanıldı ve Kenara atıldı,
cuma günü tayin furyası hayırlı olsun! Tetikçiler kenara!" şeklinde paylaşımlar yapıldığı,
28 Temmuz 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "Çağlayan Sulh ceza Hakimleri; Polis, Asker şehit edildi, sıra yargıçta diyorlar
O Yüzden dikkatli olun lütfen! ; "Çağlayan Sulh Ceza Hakimleri ; çok dikkatli olun ve tedbir
ALIN, her ne kadar hukuk dışına çıksanız da ölmeyin, " şeklinde paylaşımlar yapıldığı,
26 Temmuz 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "işte artık bu Karanlığın Son Noktası olacak, ve hep Bahsettiğim DEVLET
Kısmen herkes Tarafından görülecek inşallah. " şeklinde paylaşım yapıldığı,
24 Temmuz 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "Güzel insanlar çok önemli. RT Çağlayan tetikçileri diye attığım twit üzerinden
hizmet hareketine kumpas kurmayı planlayan derinler ; Geçen haftalar da Çağlayan
tetikçilerini yazıp hukuka uymaları konusunda uyarmıştım. ; Hizmet hedef gösterdi hakimler
şehit edildi algısı için havuz Medya'sına birifing verildi. MİT’in karanlık tetikçileri; Emin
(Hakan fidan) ve ekibi hizmet aleyhinde Kullanmak üzere sizleri kurban seçti. Tedbir ALIN
kendinizi koruyun! ; Bu Hesabı hizmet hareketinin Hesabı gibi lanse edip MİT'in karanlık
Adamlarına hakimlere suikast düzenleyip; " şeklinde paylaşım yapıldığı,
18 Temmuz 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "Güzel İnsanlar size Yezid ile ilgili bir bilgi vereyim, Yezid açılışına Katıldığı
tüm özel şirket açılışlarında muhakkak hisse sahibi. ; Efgan, Bayramda bile boş durmuyor ve
Ağustos ayındaki Yüksek askeri Şura için liste üstüne liste düzenliyor." şeklinde paylaşımlar
yapıldığı,
11 Temmuz 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "Ey Yezid ve avanesi Yeni Türkiye'nizle ve o Türkiye'nin polisleriyle iftihar edin.
Haramzadelerin iftarından ne olacaksa? " şeklinde paylaşım yapıldığı,
8 Temmuz 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "HAKAN FİDAN ( Emincim) Dün kritik Suriye Görüşmelerinin Sızdırılması
üzerinden 467 gün Geçmişti Sızdıranlardan biri ortaya çıktı! ; Bütün Yalan ve Kumpaslarınız
tek tek çöküyor ve çökecektir, Emincim sen sen ol artık millileş ve ülkene hizmet et! Acem i
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işleri bırak " şeklinde paylaşımlar yapıldığı,
26 Haziran 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "Çağlayan eski tetikçiler; Hulusi Pur Recep Uyanık Cevdet Özcan Fevzi Keleş
Kendi araların da 3 günde bir toplantı yapıyorlar.;Necdet Paşam ; Efgan ın işgal ettiği
konutuna 3 sefer giden personeline dikkat et! Bu devletin askeri değil Efganın Askeri bilin
istedim. " şeklinde paylaşım yapıldığı,
13 Haziran 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "Çağlayan Tetikçileri ; Bekir Altun İslam Çiçek, Dışında tahliyelere direnen
kimse kalmadı bu 2 Tetikçi de kendini garantiye almak istiyor. ; Kendinizi Teslim ettiğiniz ve
devlet zannettiğiniz TERÖR ÖRGÜTÜ nün içinden biran önce kurtulup TÜRKİYE
CUMHURİYETİ DEVLETİNE sığının! ; Çağlayan Tetikçileri, Resmen bunalıma girdi, ama
kendini garantiye alanlar rahat, ellerinde hukuksuz talimat ve görüşmelerin kayıtları var! ;
Hadi durumu HSYK ya iletince, HSYK baş tetikçiler MEHMET YILMAZ,RASİM
AYTİN,MUHARREM ÖZKAYA ve BİLGİN BAŞARAN mini bir zirve Yaptılar. " şeklinde
paylaşımlar yapıldığı,
8 Haziran 2015 tarihinde İSİMSİZ 111 @Fedakar_kisi isimli twetter
hesabından; "Az daha sabredin güzel insanlar,gözden kaçan hiç bir durum yok, en tepeden
en alta tek tek YARGILANACAKLAR!!!" şeklinde paylaşım yapıldığı anlaşılmıştır.

Şüpheli ile ilgili alınan mahkeme kararı uyarınca şüphelinin yapmış olduğu
iletişim tespitlerinde;
(TIB IDNo:2782447252 ) 07/08/2015 11:18:52 tarihinde Şüpheli Onur KALA'nın
kullanmakta olduğu 0 507 491 44 44 numaralı hat ile Habibisimli şahsın kullanmakta olduğu
0 541 434 38 83 numaralı hat arasında gerçekleşen görüşmede özetle;
ONUR KALA : Efendim abim
HABİB
: Selamunaleyküm
O.K
: Aleykümselam
H
: Onur bey
O.K
: Buyur abiciğim
H
: Ne yapıyorsun
O.K
: İyi abi sen nasılsın
H
: İyi Allah a şükür bir arayalım dedik ne yapıyor diye
O.K
: Valla iyiyiz abi ya İstanbul da takılıyoruz öyle işte bildiğin gibi
H
: Sesiniz soluğunuz ... yok mu
O.K
: Ne abi
H
: İstanbul un tadı yok mu diyorum sesiniz soluğunuz kesildi ...
O.K : Ya İstanbul un tadı bu aralar yok ama hareketlendi abi ya biz belki bir önümüzde ki
hafta seni ziyarete geleceğiz
H
: ... he iyi
O.K
: Burda bir abi var ıı bir seninle de istişare etmemiz gereken işler var onun bir
bir haftalık programı kaldı gıyabında çok konuştuk onunla
H
: Hı
O.K : Geleceğiz inşallah senin yanına arayacağım seni ben bir hafta muhtemelen önümüzde
ki hafta geliriz hem Eskişehir e hem senin yanına
H
: İnşallah ...
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O.K
H
O.K
H
O.K
H
O.K
H
O.K
H
O.K
H
O.K
H
O.K
H
O.K

: Var mı bir emrin buralarda
: Sağol ben İstanbul a doğru geçeceğim de ...
: Gel buralardayız biz baba
:
...
: Burdayız burdayız gel
: Cemaat işleri nasıl gidiyor ...
: Hı
: Cemaat işleri nasıl devam mı aynı devam mı
: Ya sıkıntı yok baba Allah var gam yok
: (gülüyor) doğru söylü.. doğru söylüyorsun ...
: (gülüyor) Allah var gam yok ona dayandık başka bir şey yok
: İyi Allah rast getirsin
: Allah senden de razı ...
: Cenab ı Allah sonunu hayır etsin inşallah
: Amin inşallah amin hacı abim benim
: Hadi ...
: Görüşürüz sağol

(TIB ID No:2783310550) 10/08/201518:10:38 tarihinde Onur KALA'nınkullanmakta
olduğu 0 507 491 44 44 numaralı hat ile Berna isimli şahsın kullanmakta olduğu 0 553 019 03
27numaralı hat arasında gerçekleşen görüşmede özetle;
(ONUR KALA ARKA PLANA HİTABEN : Kadın da sülük gibi yapışıyor sülük gibi
yapışıyor amma ... geliyor senin imalatını buluyor polis getiriyor bilmem ne yapıyor
çözeceğim abi onu ya İsmail e devrettiğim bir araba vardı Bank Asya ya yatırmıştım parasını
o da diyor devrini kapat benim ki tsunami gibi üst üste geldi ha geçecek atlatacağız kimseye
zarar vermeden atlatacağız ... 106 bin lirasını ...)

(TIB ID No:2783996870) 13/08/201511:01:54 tarihinde Onur KALA'nın kullanmakta
olduğu 0 507 491 44 44 numaralı hat ile Murat ADALI isimli şahsın kullanmakta olduğu 0
532 220 22 60numaralı hat arasında gerçekleşen görüşmede özetle;
MURAT ADALI : Efendim
ONUR KALA : Sen benim sesimi mi dinliyorsun hacı
M
: Evet
O.K
: Hayırdır inşallah (gülüyor)
M
: Sen paralelcisin
O.K
: (gülüyor) buyur abim benim
M
: Ben mi aradım seni
O.K
: Ee herhalde ben ne diye söylüyorum
M
: Ha yok ... yanlışlıkla olmuştur
O.K
: Tamam tamam
M
: Tamam hadi görüşürüz
(TIB IDNo:2785101348 ) 17/08/201513:14:22 tarihinde Onur KALA'nın olduğu 0 507
491 44 44 numaralı hat ile Fehmi isimli şahsın kullanmakta olduğu 0 530 565 65 55 numaralı
hat arasında gerçekleşen görüşmede özetle;
FEHMİ : Efendim kardeşim
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ONUR KALA: Nasılsın abim
F : İyiyim hamdolsun sen nasılsın
O.K : Sağolasın
F : ... geldim dükkana daha
O.K : Allah acil şifalar versin
F : Allah razı olsun
O.K : Senin program duruyor mu
F : Hangisi
O.K : Sarı logolu
F : Beynim durmuş vaziyette biliyor musun ...
O.K : ... telefonda olan ya
F : He yok onu kaldırdım
O.K : Kaldırdın mı
F
: Ya kaldırdım derken telefonu değiştirdim iphone alınca mecbur otomatik olarak
değişti
O.K : Hı
F : Yükleyeyim mi
O.K : Yani yü yok bir daha yeni yeni profiller olur dur ben yazarım sana abi
F : Tamam hadi bekliyorum
O.K : Tamam hadi
F : Hadi görüşürüz

Şüphelinin HTS kayıtları incelendiğinde, aynı örgüt üye suçlaması ile hakkında
soruşturma ve kovuşturma bulunan Arzu Yıldız BAYRAMHAN, Emre ERCİŞ ve Muhammet
Sait KULOĞLU ile arama kayıtlarının olduğu anlaşılmıştır. Bilindiği üzere Muhammet Sait
KULOĞLU örgüt adına algı operasyonları yapan şubuohaber isimli internet sitesinin sahibi
iken örgüt üyeliği suçlaması ile yargılanmıştır.
BTK'dan gelen veriler ve emniyet tespitlerinin incelenmesinde, şüphelinin
FETÖ/PDY örgütü mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme aracı olarak kullandıkları
bilinen By Lock isimli uygulamayı01355500667779ve 35584306157067 ımeı numaraları ile
kendisine ait olan GSM hat numarası üzerinden 0 507 491 44 44 numaralı hatta yüklediği,
Bylockprogramının indirildiği tespit edilen 0 507 491 44 44 numaralı GSM hattı ile
toplam757 kez Bylock IP lerine bağlantı yaptığı tespit edilmiştir. Şüphelinin bylock içeriği
istenmiş 2017 tarihli emniyet yazısında User ID numarası bulunmadığı için içerik
tespitinin henüz yapılamadığı cevabı verilmiştir.
07/05/2013 tarihinde şüpheli tarafından İstanbul-Sultangazi Pasaport Büro
Amirliğine, 07/02/2014 tarihinde araç satışı için Notere, 27/11/2015 tarihinde ise İstanbulBayrampaşa Pasaport Büro Amirliğine cep telefonu irtibat numarası olarak verildiği, bahse
konu gsm hattı ile Özlem KALA (eşi) adına kayıtlı 0 534 549 50 84 numaralı gsm hattı ile
1665 kez, İbrahim KALA (babası) adına kayıtlı 0 538 451 80 37 numaralı GSMhattı ile 882
kez irtibatının bulunduğu, Bylock bağlantı HTS kayıtlarında Avrupa Otoyolu O3 Kuzey Yan
Yolu İstoçAVM yanı Mahmutbey Mah. Bağcılar, Kartaltepe Mah. Çaldıran Sokak No:8-10
Bayrampaşa ve Şenlikköy Mah. Florya Caddesi No:67 Bakırköy adresinden bağlantılar
yaptığı tespit edilmiş, şahsın işyerlerinin İstoç Mahmutbey Bağcılar ve Bayrampaşa olması ve
ikametinin ise Bakırköy Florya Şenlikkköy Mah. Olması itibari ile baz bilgileri ile şahsın
ikamet ve işyeri adreslerinin örtüştüğüdolayısı ile BYLOCK yüklenmiş olan hatları fiilen
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şüphelinin kullandığı tespit edilmiştir.
Şüphelinin kullandığı 0507 491 44 44 GSM numarasından, Av.Gülhis Yörük isimli
kişinin kullanımındaki 0 543 476 05 49 GSM numarasına 15-16 Temmuz 2016 tarihinde
gerçekleşen darbe girişimi esnasında saat 01:02-01:15 arasında “Tiyatro; Rahat olun;
Burada bomba gibi bişiler patlıyor jet evin içine girecek nerdeyse o kadar alçak uçuyor;
Merak etme rahat ol dua et” şeklinde mesajlar atıldığı tespit edilmiştir. Yine 0532 782 01
40 GSM numarasını kullanan Ahmet Er isimli kişi ile aralarında “2009 Dursun Albay Çiçek
imzalı belge hayata geçti artık onlar düşünsün ; Dediğin çıktı" şeklinde mesajlaşmaların
olduğu tespit edilmiştir.
Şüphelinin 23/07/2016 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde; @fedakar_kişi ve
isimsiz 111 isimli twitter hesaplarını kendisi kullanmadığını, Letonya'da uluslararası ticaret
yapan Mehmet ÇELİK isimli kişi kullandığını, Mehmet ÇELİK'in abisi Bilal ÇELİK
vasıtasıylaMehmet ÇELİK'i tanıdığını, Bilal ÇELİK İkitelli civarında Bilal Hoca olarak
tanındığını, odönemde Fetüllah GÜLEN cemaati adına himmet topladığını ve bir takım
organizasyonlar yapan Bilal ÇELİK'in çalıştığı herhangi bir sabit yerin olup olmadığını
bilmediğini, kendisi züccaciye işi yaptığını, iş yerinin İstoç'ta olduğu için Bilal ÇELİK'i
tanıdığını,Bilal ÇELİK'in tavrı hoşuna gitmediği için herhangi bir para vermediğini, Fetullah
GÜLEN grubu ile Kocaeli Üniversitesi Gebze Meslek Yüksek Okulunda iken bir irtibatının
olduğunu, babasınınkendisini bunların yurtlarına verdiğini daha sonra evlerine çıkarttıklarını
ve evlerinden kaçıp okulu da bıraktığını, başka hiçbir irtibatının olmadığını,
Onur_kalaplast@hotmail.com email adresi kendisine ait olduğunu, Mehmet ÇELİK ile
kendisinden konteyner bazında plastik palet fiyatı öğrenmesi kendisi de İstoç'ta araştırma
yapıp cevap vermesi sonucu tanıştıklarını, 2-3 ay telefon ile whatsapp üzerinden
görüştüklerini daha sonrasında kendisi "senin hesabına şifre gelecek Twitter grubu kuracağım.
Bana şifreyi söyler misin" dediğini, kendisine gelen şifreyi söylediğini Abisi Bilal Hocayı
İstoç civarında herkesin tanıdığını, devlet aleyhine paylaşımda bulunulacağı hiç aklına
gelmediğinden e-mail adresine gelen şifreyi Mehmet ÇELİK'e verdiğini, olayı unuttuğunu,
birkaç ay sonra Mehmet ÇELİK daha sonra @fedakar_kişi ve isimsiz111 isimli twitter
hesaplarıyla birlikte birkaç twitter hesabı daha söyleyerek bu hesapları kendisinin
kullandığını belirttiğini, hesapları takip etmesini istediğini,kendisi de hesaplara baktığında
devlet aleyhine olan paylaşımları gördüğünü ve korktuğunu, Mehmet ÇELİK ile irtibatını
tamamen kestiğini, twitter hesaplarını kapatma yetkisi olmadığı için kapatamadığını beyan
etmiştir.Şüpheli 02/03/2017 tarihinde vermiş olduğudiğer ifadesinde; Kendisine gösterilen
HTS kayıtlarında adı geçen Subuohaber sitesinin sahibi olan Muhammet Sait KULOĞLU'nu
tanımadığını, 2014 yılının 7 ve 8 aylarında 12 defa görüşme yaptığı söylenen Arzu YILDIZ
BAYRAMHAN'ı televizyondan tanıdığını, Emre ERCİŞ ile görüşmeleriolduğunu ancak Arzu
YILDIZ BAYRAMHAN ve Muhammet Sait KULOĞLU ile herhangi bir görüşme
olmadığını, HTS kayıtlarında neden böyle bir kayıt çıktığını bilmediğini, kendisinin sadece
Emre ERCİŞ ile görüştüğü için ve görüştüğü esnada Emre ERCİŞ'in şarjının bitme ihtimaline
binaen kendi telefonundan aramış olabileceğini, Bankasya'ya herhangi bir para yatırmadığını,
kredi borcunu ödediğini, 0 507 491 44 44 numaralı telefonu kendisinin kullandığını, görüşme
kayıtlarının içeriğini hatırlamadığını, herhangi bir FETÖ mensubu ile örgütsel faaliyeti
olmadığını, İstoç'ta esnaf olduğunu telefonun da çıkan Bylocktan, yükleyen kişilerden
korkutuğu için önceki ifadesinde bahsetmediğini, şu anda anlatmak istediğini, telefonuda
Bylock programını FETÖ'nun imamlarından Osman CANPOLAT'ın yüklediğini, Osman
CANPOLAT'ın hiçbir şekilde cep telefonu kullanmadığını, Bilal ÇELİK ismindeki Letonya
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imamı olan Mehmet ÇELİK'in abisi İstoç'ta örgüt adına para toplamadığını, okullar için
alışverişte yaptığını, o dönemde Osman CANPOLAT, Bilal ÇELİKve Ali UYGUR sık sık
kendisinin dükkanı geldiklerini, Osman CANPOLAT kendisinin telefonunu alarak Bylock
programını yüklediğini, nasıl yüklediğini hatırlamadığını, telefonuna yüklendikten sonra
program şifresiz açılmadığı için kendisi hiç açmadığını, kendisi kullanmadığını, kendisine de
herhangi bir şifre de vermediğini, ancak sık sık dükkanına geldikleri için dükkanın da
geldiğinde Ali UYGUR ve Osman CANPOLAT'ın kendisinin telefonundan Bylock
programını kullandıklarını, Bilal ÇELİK'in kullanmadığını ancak onun tanıştırdığını, Bilal
ÇELİK'inMehmet ÇELİK'in abisi olduğunu, şu anda Bilal ÇELİK'in, Önder AYTAÇ'la
beraber Nijerya'da olduğunu, Mehmet ÇELİK'in ise Letonya sorumlusu olduğunu, Mehmet
ÇELİK'te çok fazla Twitter hesabı olduğunu gördüğünü, Ali UYGUR ile Osman
CANPOLAT'ın sık sık kendisinin dükkanına geldiklerini, sonrasında bir anda
kaybolduklarını, Ali UYGUR'un "maklube.com" şeklinde internet sitesi kurduğunu,
dükkanına geldikleri bir esnada "aktifhaber.com" ve tam olarak hatırlamadığı ancak
"subuohaber" olarak hatırladığı internet sitesini kendi arkadaşları olan polislerin
kurdurduğunu söylediklerini, Bilal ÇELİK'in kendisi tanıştığı dönemde Mehmet ÇELİK'in
uluslararası ticaret yaptığını söylediğini, Mehmet ÇELİK'le tanıştığında kendisine Euro Palet
lazım olduğunu söylediğini,bu şekilde kendisine email adresini ve şifresi verdiğini, kendisi
email adresinden form yükleyeceğini belirtmesi üzerine kendisinin verdiğini, Microsoft'tan
telefonuna mesaj geldiğini, kendisi şifreyi Mehmet ÇELİK'e söylediğini, bir süre sonra da
kendisinin şifresiyle ve email adresiyle "@fedakar_kişi" ve "isimsiz111" adlı siteleri
kurduğunu söylediğini, bu sitelerde yazılanlara baktığında korktuğundan dolayı engellediğini,
o dönemde Mehmet ÇELİK'e kendisinin başının belaya gireceğini, kendisi adına neden böyle
bir site açtığını söylediğinde, Mehmet ÇELİK'in kendisine 'rahat ol beni bulamazlar' dediğini,
Mehmet ÇELİK ile ilgilitüm bilgileri vermeye hazır olduğunu ve "@fedarkar_kişi" isimli site
ile ilgili açılış yeri ve veri girilen yer araştırıldığında Letonya olduğu görüleceğini, Bilal
ÇELİK'in tüm bu anlattığı dönemde yani 2014 yılında İstoç'un ve İkitelli bölgesinin
sorumlusu durumunda olduğunu, FETÖ adına esnaflardan himmet toplandığını, Ali
UYGUR'un örgüt liderinin Bankasya'ya para yatırılması talimatı üzerine bütün İstoç'u dolarak
Bankasya'ya para yatırmalarını istediğini, Ali UYGUR'ungiderken kendisine Nijer'e
gideceğini söylediğini, "isimsiz111 @fedakar_kişi" hesabından yapılan paylaşımlardan
rahatsız olduğunu ancak korktuğu için herhangi bir resmi merciye başvurmadığını, bu konuyu
avukatına da sorduğunu onunda sen kendi telefonundan kullanmadığın için rahat ol dediğini,
zaten paylaşımların içeriğine bakıldığından İstoç'ta esnaflık yapan bir kişinin bilebileceği
şeyler olmadığını ve kendisinin kullanmadığının anlaşılacağını, Arzu YILDIZ
BAYRAMHAN, Muhammet Said KULOĞLU isimli kişilerle görüşmediğini, Mehmet
ÇELİK'in kullanmış olduğu telefon numarası +37127700121 olduğunu" beyan ettiği
anlaşılmıştır.
Şüphelinin örgüt medya alanında faaliyetlerde bulunan @Fedakar_kisi
(İsimsiz111)kullanıcı hesabından üzerinden örgütün karapropaganda hesabı olan
fuatavni hesabının paylaşımlarını sık sık topluma duyurması ve propaganda yapması,
hts kayıtlarını incelendiğinde şüpheli örgütü üyeleri ile görüşme kayıtlarının bulunması,
şüpheli Emre Erciş beyanında belirtildiği üzere onyediyirbes adlı örgüt adına
propaganda yapan siteyi alması,15-16 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe
girişimi esnasında saat 01:02-01:15 arasında “Tiyatro; Rahat olun; Burada bomba gibi
bişiler patlıyor jet evin içine girecek nerdeyse o kadar alçak uçuyor; Merak etme rahat
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ol dua et” şeklinde mesajlaşmalarının olması, iletişim tespitlerinde görüştüğü kişilerin
kendisinden cemaat işlerini sormaları ve paralelci olarak kendisini belirtmeleri ve
FETÖ/PDY örgütü mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme aracı olarak
kullandıkları bilinen BYLOCK isimli uygulamayı kullanması dikkate alındığında
şüphelinin örgüt üyesi olduğu ve fedakarkişi hesabındaki paylaşımları ile ayrıca terörle
mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef gösterdiği kanaatine varılmıştır.

8-) Şüpheli Mehmet BOZKURT;
Yukarıda açıklandığı üzere Karşı gazetesi FETÖ/PDY terör örgütü adına algı
faaliyetlerinde bulunmuştur. Şüpheli örgütün algı amaçlı kullandığı Karşı Gazete'de genel
yayın yönetmeni yardımcısı ve sorumlu yazı işleri müdürü olarak çalışmıştır. Aynı gazetenin
ait olduğu Ekinmed Medya Ajans ve Matbaacılık Ticaret Lim.ŞTİ. isimli iş yerlerinde SGK
kaydı bulunmaktadır. Yine şüphelinin kullanımında bulunan 0 532 78164 22 numaralı hatta,
FETÖ/PDY örgütü mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme aracı olarak kullandıkları
bilinen By Lock isimli uygulamanınkullanıldığı tespit edilmiştir. BTK'dan gelen HTS
verileriİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce inceleme yapılarak 11/01/2018
tarih ve 2018/52766 sayılı yazı ekindeki Rapor tanzim edilmiştir. Rapor ve ekindeki DVD
içeriğinde;(Tablo 10'da) Şüpheli Mehmet BOZKURT'un kullanımındaki 05327816422
numaralı GSM hattından ile 46.166.160.137 numaralı By Lock IP adresi üzerinden
29.08.2014 günü 03:02:04-16:40:39 saatleri arasında 828 defa bağlantı sağlandığı; (Tablo
11'de) 05327816422 numaralı GSM hattı ile 46.166.164.176 numaralı By Lock IP adresi
üzerinden 04.09.2014 günü 17:36:21-22:40:15 saati arasında 214 defa bağlantı sağlandığı;
(Tablo 12'de) 05327816422 numaralı GSM hattı ile 46.166.164.181 numaralı By Lock IP
adresi üzerinden 19.01.2015 - 13.04.2015 tarihleri arasında 9 defa bağlantı sağlandığı tespit
edilmiştir.
Neticede şüpheli Mehmet BOZKURT'un kullanımında olan 0 532 781 64 22
numaralı GSM hattı ile 29.08.2014 günü ve 04.09.2014 günü ağırlıklı olmak üzere 1051
defabylock bağlantısı sağlanmıştır. Bu bağlantıların 3571890542177100 IMEI numaralı
cihazdan sağlandığı tespiti yapılmıştır. İstanbul Organize Şube Müdürlüğünün
25/12/2017 tarihli yazısına göre BYLOCK içeriğinin tespitinin yapılamadığı
bildirilmiştir.
Yukarıdaki tespitlerden bylock bağlantısının sadece 29.08.2014 ve 04.09.2014 günü
ağırlıklı olarak yapılıp arada bağlantı olmaması dikkat çekici bulunmuştur.
Yine şüpheli Mehmet BOZKURT’un geçici ikamet kayıtlarında Batman Öğretmen
Evinde kaldığı tespit edilmiş, Bylock tespit edilen gsm hattının hts baz verileri
incelediğinde6017210066 - Opr: Turkcell(BATCD21) - Atatürk Cad. (BatatatCad) Batman
adresinin şahsın konakladığı tespit edilen Batman Öğretmen Evi yerleşkesine yakın olduğu
tespit edilmiştir. Aynı şekilde şüpheli Mehmet BOZKURT 04.04.2016 tarihinde İstanbul Mali
Suçlarla Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu ifadesinde; 2011-2013 sonuna kadar Aydınlık
gazetesi üzerine kayıtlı ve kendisine tahsisli 0 554 485 10 41 numaralı hattı kullandığını, 2014
ocak ayından itibaren kendi adına kayıtlı olan 0 532 781 64 22 numaralı hattı kullandığını, bu
güne kadar başkası adına kayıtlı bir hat kullanmadığını beyan etmiştir. Bu verilerden Bylock
yüklenmiş olan gsm hattının şüpheli tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır.
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Şüpheli ifadesinde; Eren Erdem'i daha önceden tanıdığı, 2013 Aralık sonları veya
2014 Ocak ayının bir iki kez kendisiyle görüşmek istediğini ve Turan Ababey'i yanında
getirdigini Turan'ın Iğdır'lı bir işadamı olduğunu gazete kurmak istediğini, bunun için yeterli
finansal kaynağı olduğunu, kendisinden sadece işin teknik yönlerinden bilgi almak
istediklerini ayrıca kendisinin de gazetede çalışmasını teklif ettiklerini, kendisi ilk etapta fikir
olarak yardımcı olmayı ancak işin dışında kalmayı düşündüğünüancak Eren Erdem genel
yayın yönetmeni olarak kendisi ile çalışmayı ve gazetenin kendi tasarrufunda olabileceğini
teklif edince kabul ettiğini, Murat Kazancı, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan isimli
arkadaşlarıyla da kendisinin konuştuğunu, personel alımını Kutlu ESENDEMİR ve Eren
ERDEM'in belirlediğini, hiçbir zaman hükumeti düşürmek gibi bir konunun gündeme
gelmediğini, cemaatle bir bağlantıdan bahsolunmadığını, ancak Eren Erdem'in Amerikan
Konsolusluğundan gelen 4 kişiyi ağırdığını, toplantıya kendisininde katıldığını, bu toplantının
kendi beyanlarına göre rutin bir ziyaretten ibaret olduğunu, Eren ERDEM'in sadece Cihan
Haber Ajansı yetkilileriyle kapalı görüşmeler yapığını, hatta kendisinin bu konuda da
alınganlık gösterdiğini, haberi yapan kişinin adı haberin altında geçiyorsa sorumluluğunda
ona ait olduğu, bylock isimli uygulamayı kullanmadığını, bylock kullandığı iddia edilen
günlerde diğer şüpheli Murat KAZANCI'nın yanında olduğunu, birlikte kendi hattı üzerinden
internet kullandıklarını, Murat KAZANCI'nın kendi hattında o dönem internet olmadığını
beyan etmiştir.
Şüphelinin örgüt adına medya alanında faaliyet gösteren Karşı Gazete'de künye
bilgileri ve gizli tanık ifadesinde de belirtildiği üzere genel yayın yönetmen yardımcısı ve
sorumlu haber müdürü olarak çalıştığı ve Eren ERDEM'den sonra ikinci adam olduğu
anlaşılmıştır. Şüphelinin kullandığı gsm hattı ile BYLOCK uygulamasına bağlantı
sağlandığı tespit edilmiştir. Ancak uygulamanın kullanım tarihleri özellikle dikkat çekici
bulunmuştur. Zira örgüt üyelerince yoğun kullanılan süreç içerisinde şüphelinin hattı ile
29.08.2014 günü 828 defa ve 04.09.2014 günü 214 defa bağlantının sağlandığı arada
herhangi bağlantının olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum savunmasını destekler mahiyette
görülmüş şüphelinin ortak kullanıma açması sonucu yanında bulunan diğer şüpheli
Murat KAZANCI tarafından şüphelinin hattı ile BYLOCK uygulamasına bağlanıldığı
kanaatine varılmıştır.Bu deliller uyarınca şüphelinin örgüt amacı doğrultusunda
yayınların yapıldığı gazetedeki pozisyonu örgüt üyeliği için yeterli görülmemiş ancak
örgüte yardım olarak değerlendirilmiştir. Yine şüphelinin samimi beyanları dikkate
alınarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerektiği kanaatine varılmıştır.

9-) Şüpheli Murat KAZANCI;
Şüpheli, yukarıda açıklandığı üzere FETÖ'nün amacına yönelik olarak medya alanında
kullanılan Karşı Gazetesinde haber müdürü olarak görev yapmıştır. Gizli Tanık Ayçiçek
ifadesinde Karşı Gazetesinin haber müdürlüğünü Murat KAZANCI'nın yapmakta olduğunu
beyan etmiştir.
Yine şüphelinin, FETÖ/PDY örgütü mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme
aracı olarak kullandıkları bilinen By Lock isimli uygulamayı 5433132788@ttnet adsl
numarasına yüklediği, 13/11/2014 tarihinin ilk tespit tarihi olduğu, 89 kez giriş yaptığı, alınan
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mesaj sayısının 46 olduğu, gönderilen mesaj sayısı 22 olduğu, silinen mail sayısı 5 olduğu
tespit edilmiştir. Şüphelinin BYLOCK mesaj içerikleri istenilmiş herhangi bir çözümün
olmadığı bildirilmiştir.
BTK'dan gelen HTS verilerinin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce
incelemeye tabii tutulması sonucu hazırlanan 17/12/2017 tarih ve 2017/1482516 sayılı yazı
ekindeki kimlik tespit ve değerlendirme tutanağı ekindeki CD içeriğinde By Lock kriptolu
haberleşmeprogramına ait abone bilgileri ve kullanıcıya ait mesaj içeriklerine yönelik yapılan
tespitlerde; 3383 sayılı Bylock User ID'nın ait abone bilgileri incelendiğinde şüpheli Murat
KAZANCI'nın ADSL ; 5433132788@ttnet olduğu, bu ID'ye ait kullanıcı adının "cnr2014"
uygulama şifresinin "bjk1983$", uygulama içi adının "murat" olduğu, uygulama içi ad bilgisi
olan "murat" ismi ile şifre verisinde yer alan "1983" ibaresinin, uygulamanın kullanıldığı
ADSL hattı adına kayıtlı olan 1983 doğumlu Murat KAZANCI isimli şahısla uyumlu olduğu
bu haliyle 3383 ID numaralı By Lock hesabı kullanıcısının şüpheli Murat KAZANICI
olduğunun değerlendirdiği belirtilmiştir. Ayrıca şüpheli 04.04.2016 tarihinde İstanbul Mali
Suçlarla Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu ifadesinde 5 yıldır kendi adına kayıtlı 0 543 313
27 88 numaralı hattı kullandığını, karşı gazetesinde iken gazetenin vermiş olduğu hattı
kullandığını ancak numarasını hatırlamadığını, geçmişe yönelik hatları istenirse
çıkartabileceğini beyan etmiştir.
Şüphelinin ifadesi ve tespitler dikkate alındığında Bylock yüklenmiş hattın fiili
kullanıcısının şüpheli Murat KAZANCI olduğuanlaşılmıştır.
Yine şüpheli Mehmet BOZKURT ifadesinde adına kayıtlı hattı ortak internet
kullanımına açtığını bylock bağlantısının özellikle yanında Murat KAZANCI olduğu halde
kendi internetinden olduğunu beyan etmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere şüpheli Mehmet
BOZKURT'un GSM hattına tanımlı internetten deortak kullanıma açılması sonucu şüpheli
Murat Kazancı'nın BYLOCK bağlantısı sağladığı kanaatine varılmıştır.
Şüpheli ifadesinde; Hürriyet Gazetesinde 7 yıl çalıştığını, Karşı Gazetesinden
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bozkurt ile tanıştığını, kendisini Karşı Gazetesinde
çalışmaya onun davet ettiğini, Eren Erdem ile tanıştırdığını, daha önce Eren Erdem'i, Kutlu
Esendemir'i, Turan Ababey'i tanımadığını, gazetede haber müdürü olarak görev yaptığını,
görevinin yapılacak haberi editöryal anlamda denetlemek olduğunu, birşeyin haber yapılıp
yapılmamasına genel yayın yönetmeninin karar verdiğini, gazetenin ilk kuruluş anında yazı
işleri müdürünün Oğuzhan Beyaz olduğunu, ancak 1-1,5 ay sonra görevinden ayrıldığını,
kendisinin ve Gülşah Karadağ'ın birlikte yazı işleri müdürlüğü görevini yaptıklarını, görevi de
kendisine Eren Erdem veya Kutlu Esendemir'in sözlü olarak bildirdiğini, gazetenin toplamda
90 kadar çalışanı olduğunu, kendisinin 4.katta Eren Erdem'in 5.katta kaldığını, gelen gidenin
daha çok Eren Erdem'le görüştüğünü, zaman zaman önemli ziyaretçilerinin olduğunu,
Amerikan Konsolustuğundan basın ateşesini ve Umut Oran'ın geldiğini hatırladığını, ancak ne
görüştüklerini bilmediğini, Turan Ababey'in gazetede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile
TUSKON'a gittiğini ve yetkilileri ile görüştüğünü duyduğunu, kendisinin haber müdürü
olmakla birlikte çok etkin konumda olmadığını, sonuçta genel yayın yönetmeninin Eren
ERDEM olduğunu ve zaman zaman yapılacak haberler konusunda tartışma yaşadıklarını,
gazetenin cemaate ait olmadığını, incelenince cemaat aleyhine yapılmış haberlere de
rastlanabildiğini, Cemaatin Finansal bir desteği olup olmadığını bilmediğini, suçlamaları
kabul etmediğini, Eren ERDEM'in Selam Tevdit ile ilgili çok ısarcı bir şekilde haber
yaptırmak istediğini, Mehmet Bozkurt ve kendisinin direndiklerini beyan etmiştir.
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Şüphelinin, örgütün medya alanında kullandığı Karşı Gazetesinde haber müdürü
olarak çalışması, gazete de yoğun şekilde örgütün algı operasyonlarının yapılması ve
FETÖ/PDY örgütü mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme aracı olarak
kullandıkları bilinen BYLOCK isimli uygulamayı kullanması dikkate alındığında
şüphelinin örgüt üyesi olduğu kanaatine varılmıştır.

10-) Şüpheli Kutlu ESENDEMİR;
Şüphelinin FETÖ'nun medya organlarından olan Ekinmed Medya Ajans ve
Matbaacılık Tic. Ltd Şti.'de çalışma kaydının bulunduğu, Karşı Gazetesinde genel koordinatör
olarak çalıştığı anlaşılmıştır. Gizli Tanık Ayçiçek gazetenin genel koordinatörlüğünü Kutlu
ESENDEMIR'in yaptığını belirtmiştir.
Gazetenin sahibi olan Turan Ababey ifadesinde, Kutlu Esendemir, Eren Erdem ve
Mehmet Bozkurt ile aramızda konuşurken ve bu tehlikelerden bahsedince "sen Tayyip'e karşı
değil misin onun yıkılmasını istemiyor musun" dediklerinde ben de onlara cevaben "ben
devletin zarar görmesini istemiyorum" dedim şeklinde beyanda bulunmuştur.
Şüpheli alınan ifadesinde ; 0533 722 86 56 numaralı uzun yıllardır kullandığını, bu
hattın leman dergisi adına olduğunu, Bayram KAYA isimli şahsı tanımadığını, Turan
ABABEY'i Karşı gazetesinin patronu olması sebebi ile tanıdığını, Ufuk Emin KÖROĞLU ve
Emre ERCİŞ'i karşı gazetesi çalışanı olması sebebi ile tanıdığını, Değer ÖZERGÜN isimli
şahsı tanımadığını, Murat KAZANCI'yı yine karşı gazetesinden tanıdığını, Mesut BABACAN
isimli şahsı tanımadığını, Mehmet BOZKURT'u da yine karşı gazetesinden tanığıdını,
Mehmet Bozkurt'un kendisini arayarak kendisiyle çalışıp çalışmayacağını sorduğunu, birkaç
kişi ile görüştükten sonra teklifi kabul ettiğini, Mehmet Bozkurt'un yeni bir gazete
çıkartacaklarını gazetenin başında Eren ERDEM'in olduğunu, patronun tekstilci bir iş adamı
olduğunu ve gazeteyi bir yıl finanse edecek güce sahip olduğunu, gazetenin niteliğini ve
çizgisinidemokrat bir çizgide sol çizgide olacağını söylediğini, Yusuf isimli şahsı
tanımadığını, kendisinin gazetede yayın koodinatörü olarak çalıştığını, görevinin yazar ve
çizerler ile koordinasyonu sağlamak olduğunu,zaman zaman da haber toplantılarına
katıldığını, Yusuf isimli şahıs tarafından getirilen cd lerden haberdar olmadığını, Tuskondan
gelen çiçek veya başkaca bir gelen kuryeye de yine şahit olmadığını, haber havuzunun haber
müdürü olması sebebi ile Murat KAZANCI'da toplandığını, Turan ABABEY ve Eren
ERDEM'e danışarak yaptığı için bu olaylarla kendisinin ilgisinin olmadığını, gazeteye gelen
MİT tırlarına ilişkin cd den haberinin olmadığını, bu tür haberleri hatırlamadığını, görüntüleri
kimin getirdiğini bilmediğini, ancak haberin ilk olarak ilgili muhabirden geldiğini, haber
müdürünün değerlendirdiğini ve yazı işlerine gönderdiğini eğer haber önemli ise kendisinin
doğrudan genel yayın yönetmenine götürüldüğünü, gazetede uygulamanı bu şekilde olduğunu,
haber müdürünün onay verdiği haberin doğru kabul edilerek yayınlandığını, Yakup SAYGILI
ile görüşmediğini, şahsı tanımadığını, tapelerin muhabirler tarafından getirildiğini, haber
müdürü aracılığı ile yazı işlerine sunulduğunu, muhabirlerin getirdikleri tapelerin veya
haberlerin kaynağınının kendisine açıklanmadığını, haber müdürüne açıklandığını
düşündüğünü, işleyişte kendi görev alanına girmediği için açıklamak gibi yükümlülükleri
olmadığını, haber müdürüne sorduğunda kendisine kaynağın sağlam olduğunu söylediklerini,
Emre ERCİŞ'in o dönem doğrudan haberleri genel yayın yönetmeni Eren ERDEM'e
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götürdüğünü, zaten Emre ERCİŞ'i gazeteye alanın da Eren ERDEM olduğunu beyan etmiştir.
Şüpheli Kutlu ESENDEMİR’in FETÖ ile Karşı gazetesinde genel koordinatör
olarak görev yaptığı ve SGK kaydının bulunduğu, gazetede Başsavcılığımızın 2012/656
sayılı soruşturmasına aitfezleke, iletişim tespit tutanaklarında geçen görüşmeler ve fiziki
takip görüntülerininin yayımlanarak FETÖ/PDY terör örgütü amaçları doğrultusunda
yoğun algı faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmıştır. Bunun dışında şüphelinin örgütle
iltisakına dair veri elde edilememiştir. Bu haliyle şüphelinin örgüt üyesi olduğuna dair
yeterli delil olmasa da karşı gazeteki çalıştığı pozisyon ve çalıştığı gazetedeki faaliyetler
dikkate alınarak şüphelinin örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım faaliyetinde
bulunduğu kanaatine varılmıştır.

11- Şüpheli Emrah DİREK;
Şüpheli örgütün algı amaçlı kullandığı Karşı Gazete'nin internet sitesinde künye
bilgileri değerlendirildiğinde, 16 Temmuz 2014 ile 05 Mayıs 2015 tarihleri arasında genel
yayın yönetmeni-sorumlu müdür olarak olarak çalıştığı anlaşılmıştır. Şüpheli Aladdin
AKKAŞOĞLU ifadesinde, Karşı gazetenin daha önce yazılı ve internet basın yayın kuruluşu
olarak faaliyete geçtiğini daha sonra sadece internet üzerinden haber yapmaya başladığında
kendisinin bu aşamada satın aldığını, haber müdürünün Emrah DİREK olduğunu beyan
etmiştir.
Yine şüphelinin, FETÖ/PDY örgütü mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme
aracı olarak kullandıkları bilinen By Lock isimli uygulamayı 35415206125459 ımeı numarası
ilekendisine ait olan 0 545 500 76 87 nolu GSM hat numarası ile kullandığı tespit edilmiştir.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 05/04/2018 tarihli raporunda;
şüpheli Emrah DİREK tarafındantarafından 12/04/2017 tarihinde Çekmeköy Pasaport Büro
Amirliğine irtibat numarası olarak0 545 500 76 87 numaralı GSM hattını bildirdiği, yine
Emrah DİREK tarafından 03/12/2012 tarihinde Sahibinden (Sahibinden Bilgi Teknolojileri
Paz. Ve Tic.A,Ş.) üyelik oluşturulurken ibraz ettiği, yine Emrah DİREK tarafından
28/01/2016 tarihinde Hepsiburada (D-Market Elektronik Hizmetleri ve Tic.A.Ş.) üyelik
oluşturulurken ibraz ettiği,yine Emrah DİREK tarafından 04/07/2016 tarihinde Dominos
(Pizza Restaurant A.Ş.) üyelik oluşturulurken ibraz ettiği dolayısı ile BYLOCK yüklü olan
hattı fiilen şüphelinin kullandığı anlaşılmıştır.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 04/04/2018 tarih ve
2018/14288 sayılı raporunda şüpelinin By Lock kullanıcısı olduğu ve BTK verilerine
göre 06/12/2014 ile 29/06/2015 tarihleri arasında toplam 9757 defa bağlantı sağladığı
anlaşılmıştır. By Lock USER ID'sinin henüz tespit edilemediğinden dolayı yazışma ve
mail içeriklerinin bulunmadığı belirtilmiştir.
Bankasya'dahesabının olduğu ancak Ocak 2013- Temmuz 2016 tarihleri arasında
bakiyesinin sıfır olduğu belirtilmiştir.
Şüpheli ile ilgili yapılan aramada adresinde bulunamadığından savunması alınamamış
hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.
Şüphelinin örgüt üyelerince gizli iletişim aracı olarak kullandıkları BYLOCK
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isimli uygulamayı kullanıp yoğun şekilde bağlantısının olması, örgüt adına algı
faaliyetleri için kurulduğu anlaşılan Karşı Gazete'nin internet sitesinde 16 Temmuz 2014
ile 05 Mayıs 2015 tarihleri arasında genel yayın yönetmeni-sorumlu müdür
olarakçalışması, bu haliyle algı faaliyetlerinden haberdar olup çalışmaya ve faaliyete
devam etmesi hususları dikkate alındığında şüphelinin örgüt üyesi olduğu kanaatine
varılmıştır.

NETİCE-TALEP;
Kısaca her terör örgütlenmesi gibi FETÖ'nün de televizyon, gazete, matbaa, haber
ajansı, internet siteleri gibi medya organları bulunmakta olup bu medya organlarını örgütün
amacına uygun şekilde kullanmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere Karşı gazetede, gazetenin
internet sitesinde veya sosyal medya hesabında yoğun şekilde bu algı ve propaganda
faaliyetleri yapılmış böylece örgüt toplumda amacı doğrultusunda bilgi kirliliği ve kamuoyu
oluşturmuştur. Yukarıda ismi geçen şüphelilerin de her biri için ayrı ayrı açıklandığı üzere bir
kısmı örgütün içerisinde bir kısmı ise örgütün içerisinde olmamakla birlikte örgütün amacına
yönelik eylemleri ile bu algı ve propaganda faaliyetlerine katılmıştır.
Durumları ayrı ayrı değerlendirilen tüm şüphelilerin yargılamalarının yapılarak
eylemlerine uyan SEVK MADDELERİ UYARINCA CEZALANDIRILMALARI, adli
emanetteki delil mahiyetindeki dijital materyallerin dosya arasında saklanması, özellikle BY
LOCK kullanıcısı olmaları ve delil durumları nedeni ile şüpheliler Alaaddin Akkaşoğlu,
Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala ve Murat Kazancı hakkında tensiben
tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması kamu adına iddia ve talep olunur.
07/06/2018
Murat ÇAĞLAK-42259
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili
e-imzalıdır
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