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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ;
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/29862 Soruşturma sayılı dosyasında FETÖ/PDY Silahlı Terör
Örgütü'nün içinde belirli bir dönem bulunmuş tanık beyanları ve ihbar mektupları birlikte hareket
edilerek FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün İzmir İlindeki yapılanması ile ilgili araştırma ve
soruşturmaya başlanmış olup;
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/29862 Soruşturma sayılı dosyanın başlangıçta 60 şüpheli
hakkında başlatılmış olmasına rağmen, devam eden süreçte şüpheli sayısının arttığı, Dosyadaki tüm
şüpheliler yönünden tüm eksikliklerin tamamlanmasının uzun zaman alacağı gibi kovuşturmaların
birlikte yürütülmesinin de şüpheli sayısı nedeniyle delillerin toplanması ve değerlendirilmesinde
olumsuzluklar yaşanmasına neden olacağı değerlendirilmiş, birbirleri ile irtibatlı olan şüpheliler
hakkında veya eylemleri diğer şüphelilerden ayrı değerlendirilebilecek şüpheliler hakkında delillerin
önemli bir kısmının toplanmış olması halinde, dosyaların tefrik edilerek ayrı ayrı iddianame
düzenlenmesine karar verilmiş olmakla, bu kapsamda şüpheli yönünden dosya tefrik edilerek
2017/43165 soruşturma numasına kaydı yapılmıştır.
FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ/PARALEL DEVLET YAPILANMASI
(FETÖ/PDY) Silahlı Terör
Örgütünün Yapısı ve BYLOCK programı ile ilgili olarak ;
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. maddesinden hareketle terör örgütü, cebir ve şiddet
kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada
belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını
tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve
hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak
amacıyla her türlü suç teşkil eden eylemleri işleyecek kişi veya kişilerin mensup olduğu örgüt olarak
tanımlanabilir.
Bir terör örgütünün varlığının kabul edilebilmesi için, örgütlü bağlılık, üyeler arasında görev
bölüşümü, kod isimleri, bir hiyerarşi ve bu örgütün ideolojisini savunan insanların olması gerekir.
FETÖ/PDY mensuplarının hücresel şekilde birbirleriyle bağlantıları, kendi aralarında bir rapor, talimat
alışverişi bulunmaktadır. Alttan yukarıya doğru rapor, yukarıdan aşağıya doğru talimat verilmekte,

örgüt mensuplarının, kendilerine yeni örgüt mensupları kazanma faaliyetleri bulunmakta, yeni çocuk
ve gençler örgüte alınmakta, eğitilip, yetiştirilerek bu örgütün kadrolarına ilave edilmektedir. Örgütün
eğitim malzemeleri, kitabı, bildirisi, ideolojisini anlatan belgeler, evraklar, dokümanları, ordu ve
emniyet içerisinde teşkilatlanmış silahlı gücü bulunmaktadır. Yaşadığımız 15 Temmuz darbe
girişiminde de bu silahlı gücünü örgüt tüm unsurlarıyla kullanmıştır.
FETÖ/PDY de diğer terör örgütleri gibi bir inanca dayanmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü, üyelerinin
uğrunda zorluklarına katlanabildiği, fedakârlıkta bulunduğu, amacına yönelik bir şeyler yapabildiği, bir
inanç, ideoloji sistemidir. Örgüt kadrolarının sızdığı devletin güvenlik kurumlarının silahlı olması ve bu
silahları kullanma yetkisinin bulunması, örgütün silahlı ve askeri eğilimini göstermesi açısından çok
önemlidir. Hasan Sabbah'ın çevresinde kümelenen Haşhaşilerin, afyon çekip fedailerini kullanarak
devlet görevlilerini öldüren bir terör örgütü olarak ortaya çıkmalarında olduğu gibi FETÖ/PDY üyeleri
de mutlak itaat ve cennete kavuşacakları saiki ile hareket ederek devlet içinde suikast benzeri
hareketlere başvurmuştur.
Dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden örgütün, dini değerler değişmezken, zamana ve
şartlara göre kendisini değiştirmesi, ülkesi ve devleti ile barışık olması beklenirken devleti kendisine
hasım ve karşı cephe olarak görmesi, tüm yapısıyla açık ve şeffaf olması gerekirken bir istihbarat
örgütü gibi kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı bilinmeyen paralar kullanması, yönetim
kadrosunun faaliyetlerini yurt dışından idare etmesi ve Türkiye’ye gelmekten ısrarla imtina etmesi /
izin verilmemesi, hasımlarını saf dışı etmek için her türlü baskı, şantaj ve yasa dışı faaliyeti kullanması,
çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması, diğer terör
örgütleriyle temas kurması ve onlara istihbarat, lojistik, eylem tarzı türü destek sağlaması, söz konusu
yapının casusluk faaliyetlerini de kapsayan organize bir terör örgütü olduğunu ortaya koyan
unsurlardır.
Milli Güvenlik Kurulu'nun 26/02/2014 ilâ 26/05/2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiği müteaddit
toplantılarda FETÖ/PDY’nin, milli güvenliği tehdit eden ve kamu düzenini bozan, devlet içerisinde
legal görünüm altında illegal faaliyetler yürüten, illegal ekonomik boyutu bulunan, diğer terör
örgütleri ile iş birliği yapan bir terör örgütü olduğuna dair değerlendirmelerin yapıldığı ve bu terör
örgütü ile devletin tüm kurum ve birimleri ile birlikte etkin bir mücadele yapılmasına dair kararlar
alınmıştır.
Anılan örgütün nihai amaçlarına ulaşmak gayesiyle öncelikle askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve
diğer stratejik öneme sahip kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını
düşündüğü bürokrat ve personellerin sistem dışına çıkarılmasını sağlayarak örgüt elemanlarını bu
makamlara getirdiği, bu kapsamda örgütün yargı ayağındaki uzantısı tarafından Albay Hüseyin
Kurtoğlu, Askeri Casusluk, Şemdinli, Balyoz, Ergenekon gibi proje soruşturma ve kovuşturmaların
üretildiği, mahkemelerin birer örgüt sorumlusunun bulunduğu, sorumlu kişinin örgütü ilgilendiren
davaları takip ederek ve bu davalarla ilgili olmak üzere örgüt üyesi hâkimlerle görüşerek kararların
istenilen yönde çıkması yönünde telkinlerde bulunduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı
üzerinden gerçekleştirdiği usulsüz yargılama işlemleri ile yaptığı haksızlıklara "yargının kararı" veya
"takdiri" denilerek karşı çıkılmasının engellendiği, operasyonlar karşısında "bağımsız yargı, inceleyip
karar versin" denilerek haksızlığa meşruluk kılıfı sağlandığı, yıllarca süren yargılamalar sonucunda
gerçeğin ortaya çıkması halinde bile kimsenin yargı eliyle işlenen haksızlığın peşine düşmediği, silahlı
terör örgütünün, yargının ne kadar büyük bir güç olduğunu, yargıyı etkili ve operasyonel şekilde
kullanmak suretiyle yapılamayacak hiçbir şey olmadığını ve her şeyin sınırsızca yapılabileceğini
gördüğü, yargının, örgütün elinde tüm toplumu dizayn edecek bir silaha dönüştüğü,
Yargının devlet ve toplum hayatında kesin belirleyici ve son karar verici olmasının örgütün işini
kolaylaştırdığı, örgütün, yargıyı her açıdan etkin bir silah olarak kullandığı, sadece rakiplerini bertaraf
etmek için değil, siyasete yön vermek, siyasi partilerin yönetimlerini değiştirmek, toplumdaki
etkinliğini artırmak, toplumu kontrol etmek, herkesle ilgili bilgi toplamak, ticari faaliyet alanlarını ve
kamu kurumlarını ele geçirmek, hatta hükümeti yıkmak ve kendi felsefesine uygun bir siyasi yapı
oluşturmak için de bir araç olarak kullandığı, yargının, soruşturma unsurlarıyla, alt yapısıyla ve polisle
desteklendiğinde örgütün kullanabileceği muazzam bir silaha dönüştüğü, yüksek yargıdaki değişimle
örgütün elindeki bu silahın etki alanının zirve yaptığı, yargıyı tekelinde ve yedinde tutan FETÖ/PDY

silahlı terör örgütünün, kendisine engel olacağını düşündüğü hâkim-savcı, asker, emniyet personeli,
mülki amirler ve diğer kamu personelleri hakkında uydurma tahkikatlar, tutuklamalar yaparak saf dışı
bıraktığı, bu yolla aynı zamanda diğer kişilere de gözdağı verdiği, silahlı kuvvetler mensupları ile ilgili
uydurma soruşturmalar, toplu tutuklama ve davalarla, TSK’nın etkisiz hale getirildiği, böylece kendi
örgüt mensuplarının terfi etmesinin yolunun açıldığı, neticeten örgütün ceza ve hukuk davalarında en
büyük belirleyici güç olduğunu göstermiştir.
Örgüt mensuplarının verdiği veya istihbarat birimlerinin topladığı bilgilerin, bilgisayarlara kaydedildiği,
bunların fuhuş, casusluk şebekesinin topladığı bilgiymiş gibi arama sırasında evlerde bulunmuş
gösterilerek dijital delil olarak işleme konulduğu, bu yolla kamu görevlileri hukuka aykırı işler yapıyor,
suç işliyor gibi haklarında soruşturma yapıldığı, İzmir ve İstanbul’da yürütülen askeri casusluk davaları
ile kamu görevlileri tasfiye edilerek örgüt kadrolarının, fetih hareketine yer açıldığı, yargının da buna
alet edildiği, oluşumun adliyelerde yardımcı hizmet grubunda olan zabıt katibi, yazı işleri müdürü,
mübaşir, hizmetli, şoför, özellikle bilgi işlem gibi teknik kadrolarda da tam bir yapılanma içine gittiği,
yargının hızlandırılması amacıyla kurulan Ulusal Yargı Ağı Projesinin, örgüt mensuplarınca
tasfiyelerine gidildiği dönemde bir silah gibi kullanılıp, gerektiğinde uzaktan müdahalelerle sistemi
çalışamaz hale getirmiş, zaman zaman evrakların digital kayıtlarını yok etme yoluna dahi gitmişlerdir.
Tüm meslek grupları içinde örgüt mensubu kişiler yönünden silsile şeklinde ayrı bir hiyerarşik yapı
bulunduran, bir meslek grubu içinde yer alan örgüt üyesinin, diğer bir meslek grubunda yer alan örgüt
üyesini tanımadığı, bir örgüt mensubunun en fazla üç veya dört kişiyle irtibat kurduğu hücre tipi yapı
benimsenmiştir. Nitekim yürütülen soruşturmalarda, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen
şüpheliler çoğunlukla içinde bulundukları sohbet gruplarına katılanlar hakkında bilgi verebilmiş, bazı
ifadelerde ise irtibatlı olduğu kişileri kod isimleriyle tanıdığından ancak fotoğraf teşhisleriyle örgüt
üyelerinin isimleri belirlenebilmiştir.
15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ardından örgüt üyelerinden, Genelkurmay Başkanı
Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkan alınan savunmasında görev yaptığı dönem içinde
Genelkurmay Başkanları Necdet Özel ve Hulusi Akar'ın odasına her gün ses kayıt cihazı yerleştirdiğini,
haftada bir dolan cihazları cemaat abisine verdiğini beyan etmiş, hatta aynı birimde çalışan Binbaşı
Mehmet Akkurt'un da ses kayıt cihazını odaya yerleştirdiğini bildiğini ancak örgüt içinde ki gizlilik o
derece yoğun olarak uygulanmakta ki adı geçenler bir diğerinin ses kayıt cihazını hangi abiye teslim
ettiğini, abinin gerçek kimliğini bilememektedir.
Levent Türkan'ın ses kayıt cihazlarını teslim ettiği Milli Eğitim Bakanlığında uzman yardımcısı olup
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde bürolarda görev yapan ve örgüt içerisinde abi pozisyonunda
bulunan Muhammet USLU, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan savunmasında, yakalanıncaya
kadar ki süreç içinde 25 kadar askerle "Murat" kod adıyla irtibat kurduğunu, Genelkurmay Başkanının
Emir Subayı Levent Türkan'ın "Ahmet Kod" adını kullandığını, Genelkurmay Başkanının odasına
yerleştirilen boş radyo tabiri edilen ses kayıt cihazlarını kendisini verdiğini ve daha önemlisi örgütün iç
yüzünü gösteren örgüt üyelerinin birey olma özelliklerini kaybederek mankurtlaştıklarını ortaya koyan
"Genelkurmay Başkanına hayır için, kötülüklere engel olmak için" dinledikleri gibi, akla ve mantığa
uymayan ancak bu düşünceyi tüm benliğiyle benimsediğini gösteren bir savunmada bulunmuştur.
Örgüt mensupları tarafından haberleşmede kullanılan yöntemler: Ru be ru (yüz yüze), kurye
kullanmak, cep telefonu, özel not, internet ağı, sosyal medya, basın yayın organları aracılığıyla genel
açıklamadır. Birinci derecede iletişim şekli ru be ru (yüz yüze) şeklindedir. Buna göre, acil durumlarda
görüşülmesi gereken bir kişi veya konu varsa mutlaka görüşme yüz yüze gerçekleştirilmekte, mecbur
kalınmadıkça telefonla görüşme yapılmamaktadır.
BYLOCK haberleşme programı hakkında;
Örgütün 17 Aralık 2013 tarihinden sonra telefon dinlemeleriyle ilgili tedbir almaya başladığı, telefon
dinlemesinin teknik anlamda kolay olduğunun örgüt üyelerince bilinmesi nedeniyle mobil veri ile
iletişime imkân tanıyan Skype, Tango, Line, Kakaotalk, Whatsapp vb. programlar da düşük maliyetli
olması ve mesajlaşmaların şifrelemek suretiyle korunması sebebiyle sık tercih edilen haberleşme
yöntem ve araçları olmuştur. Ancak bu programlarda da güvenlik zaafiyeti olduğunun anlaşılması
üzerine örgütün kritik noktalardaki üyelerinin BY LOCK programını kullandığı, örgüt üyelerinin bu

program üzerinden mesajlaşarak bilgi alışverişinde bulundukları, örgüt lideri Fetullah GÜLEN'den
"Tüm üyeler by lock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar
hizmete ihanet etmiş olur" talimatının geldiği,
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/12455 numaralı soruşturması kapsamında "YEĞEN" kod
adıyla tanık koruma programı kapsamında dinlenilen tanık, beyanında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü
mensuplarının, aralarında bylock programıyla haberleştiklerini, bu programın bluotooth ya da usb
aracılığıyla yüklendiğini, şifreli ve karşılıklı kabul yoluyla çalıştığını ifade etmiştir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınan Başbakanlık Uzmanı M.K. ifadesinde "Milli
İstihbarat Teşkilatı'nın, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na bildirdiği 20.000 kişilik paralel
yapılanmaya ilişkin listeyi mühendisler aracılığıyla temin ettiklerini, mühendislerle by lock programı
üzerinden yazıştıklarını, Jandarma Yüzbaşı C.Ç. Bylock programını telefonuna 2015 yılı Ocak ayında
Murtaza adlı abinin hafıza kartından yüklediğini beyan etmişlerdir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda hazırlanan By Lock Uygulaması Teknik
Raporundan chat tarzında yani yazılı mesajlaşma suretiyle 17.169.632 mesajın, uygulamanın veri
tabanında saklandığı belirlenmiş, raporun değerlendirme bölümünde;
1- Uygulamanın, güçlü bir kripto sistemiyle internet bağlantısı üzerinden iletişim sağlamak üzere,
gönderilen her bir mesajın farklı bir kripto anahtarı ile şifrelenerek iletilmesine dayanan bir tasarıma
sahip olduğu,
2 - Uygulamayı geliştiren ve kullanıma sunan şahsın,
-Daha önce yaptığı işlere ilişkin referanslarının bulunmadığı,
-Sektördeki geçmişinin belirsizlik arz ettiği,
-Erişilebilir iletişim bilgilerinin bulunmadığı,
-Gerçekleştirilen iş ve işlemlere (sunucu ve IP kiralama) ait ödemelerin anonimlik içeren yöntemlerle
(Paysera) gerçekleştirildiği,
-Kullanıcı sayısını artırmayı ve ticari değer haline gelmeyi hedeflemediği,
-Uygulamanın tanıtılmasına yönelik girişimlerin bulunmadığı görülmüştür.
Diğer taraftan, uygulamanın Litvanya'da sunucu kiralanmak suretiyle kullanıma sunulması ve kiralama
bedellerinin ise "Paysera" adlı anonimlik sağlayan ödeme sistemiyle gerçekleştirilmiş olması, bu
girişimin kurumsal ve ticari mahiyetinin bulunmadığını teyit etmektedir.
Kaldı ki,
-Uygulamaya ait kaynak kodları içerisinde bir takım "Türkçe" ifadelerin yer alması,
-Kullanıcı adlarının, grup isimlerinin ve çözümlenen şifrelerin büyük çoğunluğunun Türkçe ifadelerden
oluşması,
-Çözümlenen içeriklerin neredeyse tamamının Türkçe olması,
-Uygulama sunucusu yöneticisinin, Ortadoğu IP adreslerinden uygulamaya erişimi engellediğini
belirtmesine rağmen, gerçekleştirilen engellemelerin tamamına yakının Türkiye IP adreslerine yönelik
olması,
-Türkiye'den erişim sağlayan kullancılara ait kimlik bilgilerinin ve iletişimin gizlenmesini sağlamak
amacıyla kullanıcıların uygulamaya erişimini, VPN vasıtasıyla gerçekleştirilmesine zorlanması,
-Bunun yanı sıra, ByLock'a ilişkin "Google" üzerinden gerçekleştirilen aramaların neredeyse
tamamının Türkiye'deki kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi ve uygulamaya Türkiye IP
adreslerinden erişimin engellendiği tarih itibariyle uygulamaya yönelik "Google" aramalarında büyük
bir artış olması,
-Ayrıca, ByLock'la ilişkili internet kaynaklı yayınların (sosyal medya, web siteleri vb.), çoğunlukla sahte
hesaplar üzerinden FETÖ/PDY lehine paylaşımlarda bulunulması,
-İki yüz bini aşkın kullanıcı kitlesine sahip ByLock'un "15 Temmuz Darbe Girişimi" öncesinde ne Türk
kamuoyu ne de yabancılar tarafından bilinmemesi/tanınmaması hususları birlikte
değerlendirildiğinde, anılan uygulamanın global bir uygulama maskesi altında, FETÖ/PDY
mensuplarının kullanımına sunulduğunun anlaşıldığı,
3 - Uygulamanın akıllı telefonlara yüklendikten sonra kullanılabilmesi için kullanıcı adı/kodu ve
parolanın, akabinde cihaz üzerinde rastgele el hareketleriyle oluşturulan kullanıcıya özel güçlü bir
kriptografik şifrenin belirlenmesi ve bu bilgilerin uygulama sunucusuna kriptolu olarak iletilmesi

işlemleriyle, kullanıcı bilgilerinin ve iletişimin güvenliğinin azami şekilde korunmasının amaçlandığı
görülmektedir.
Diğer taraftan, kullanıcı hesabı oluşturulması sırasında kişiye ait özel bir bilginin (telefon numarası,
kimlik numarası, e-posta adresi vb.) talep edilmemesi, global ve ticari benzer uygulamalarda olduğu
şekilde kullanıcı hesabını doğrulamaya yönelik bir işleyişin (sms şifre doğrulaması, e-posta
doğrulaması vb.) bulunmamasının esaslı sebebinin, anonimliğin sağlanması ve kullanıcı tespitinini
zorlaştıracak önlemlerin kurgulanmasından kaynaklandığının değerlendirildiği,
4 - Uygulama geliştiricisinin, otorite imzalı SSL sertifikası kullanmadığı, kendi oluşturduğu bir SSL
sertifikasını kullandığı tespit edilmiştir. Ancak global ve ticari anlık mesajlaşma uygulamalarının
"otorite imzalı SSL sertifikası" kullandığı, bununla kullanıcı bilgilerinin ve iletişim güvenliğinin
sorumluluğunu ücreti mukabilinde bu otoriteye bıraktığı bilinmektedir. ByLock uygulamasında ise,
uygulama geliştiricisinin, kullanıcılara ait bir takım bilgilerin sertifika otoritesine gitmesini istememesi
nedeniyle "otorite imzalı SSL sertifikası"nı tercih etmediği değerlendirilmektedir. Uygulama
geliştiricisinin sistem, işleyiş, kullanıcı güvenliği bakımından aldığı diğer önlemler de nazara
alındığında, kullanıcılara ait haberleşme trafiğinin kendi uygulama sunucusu harici bir noktaya akışını
engelleyen ilave bir önlem olarak tasarladığının görüldüğü,
5 - Uygulamaya kayıt işleminin, sistemde kayıtlı kullanıcılarla iletişim kurmak için yeterli olmaması, iki
kullanıcının haberleşmesi için her iki tarafın, çoğunlukla yüz yüze veya bir aracı (kurye, mevcut ByLock
kullanıcısı üzerinden vb.) vasıtasıyla temin edilen kullanıcı adlarının/kodlarının eklemesinin
gerekmesi; mesajlaşmanın, her iki kullanıcının da birbirini eklemesinden sonra başlatılabilmesi
sebebiyle haberleşmenin, sadece oluşturulan hücre tipine uygun şekilde gerçekleştirilmesine imkan
verecek şekilde kurgulandığının değerlendirildiği,
6 - Uygulama üzerinden sesli arama, yazılı mesajlaşma, e-posta iletimi ve dosya transferi
gerçekleştirilebilmektedir. Bununla, kullanıcıların örgütsel mahiyetteki haberleşme ihtiyaçlarının,
başka herhangi bir haberleşme aracına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirildiği ve tüm iletişim sunucu
üzerinden geçtiğinden oluşturulan grupların ve haberleşme içeriklerinin uygulama yöneticisinin
denetim ve kontrollerinde olmasını sağladığının değerlendirildiği,
7 - Gerçekleştirilen haberleşmenin, cihaz üzerinden belirli sürelerden manuel işleme gerek
duymaksızın otomatik olarak silinmesi, kullanıcıların, haberleşme güvenliği bakımından silmeleri
gereken verileri silmeyi unutsa dahi sistemin gerekli tedbirleri alacak şekilde tasarlandığını
göstermektedir. 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 değerlendirilmiştir.
Ayrıca, uygulamaya ait sunucu ve iletişim verilerinin, uygulama veri tabanında kriptolu olarak
saklanmasının, kullanıcı tespitinin önlenmesi ve haberleşme güvenliği için alınan ilave güvenlik tedbiri
mahiyetinde olduğunun değerlendirildiği,
8 - Kullanıcıların kendilerini gizlemek amacıyla;
-Çok uzun haneli parola belirlediği, örneğin çözümü tamamlanan verilen arasında 38 haneye varan
parolaların yer aldığı ve çözümü tamamlanan parolaların yarısından fazlasının 9 hane ve üzerinde
karakter içerdiği,
-Belirli bir tarihten sonra uygulamanın Android Market ve Apple AppStore'dan indirilmesi yerine,
kullanıcıların cihazlarına manuel olarak yüklendiği,
-Uygulamaya 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 işlemleri tamamlanan

mesajlaşma içeriklerinin tamamına yakınının FETÖ/PDY unsurlarına ait örgütsel temas ve faaliyetleri
içerdiği ve örgüte ait jargonla örtüştüğünün görüldüğü,
9 - FETÖ/PDY unsurlarınca gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi sonrasında adli
kontrol işlemlerine (gözaltı, tutuklama, yakalama vb.) tabii tutulan örgüt mensuplarının ifadelerinden,
2014 yılının başlangıcında FETÖ/PDY örgüt üyeleri tarafından örgütsel haberleşme aracı olarak
kullanıldığının anlaşılmasıyla,
Yukarıda izah edilen durumların hepsi birlikte değerlendirildiğinde, ByLock uygulamasının, global bir
uygulama görüntüsü altında münhasıran FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının kullanımına
sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır.
SOMUT OLAYIMIZDA ;
Şüpheli Vahit YAZGAN ile ilgili olarak soruşturmanın başlaması;
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen isimsiz ve imzasız tek sayfa dilekçe içeriğinin;
“Vatan haini Yahudi uşağı Fetullahçılar ile mücadelenizi bu milletin çaresiz bir ferdi olarak
gururla izliyoruz. Ancak sizde muhakkak farkındasınızdır İzmir bunların başkentidir. Ve İzmir de
bunların ağ babalarının ellerini kollarını sallayarak dolaşmaları bu örgüt tarafından yıllarca maddi
manevi sömürülen bizleri rahatsız etmektedir. 17 Aralık operasyonları zamanında bu örgütün gerçek
yüzünü görerek ayrıldım. Ve zaman geçtikçe gördüklerimden duyduklarımdan Allah rızası için
zannettiğimiz işlerin aslında nelere hizmet ettiğini görüyorum .Bunlar çok tehlikeli adamlar
,tahminlerin ötesinde bir şeyler yapabilirler. Bu yüzden kimliğimin gizli kalmasını istiyorum. Bunlar her
türlü maşayı kullanırlar. Bahsettiğim ağbabaları yıllarca örgüte maddi destek oldular. Bunun yanında
örgütün gerçek yüzünü bilmelerine rağmen hainliğe devam etmektedirler. Bizde geçmişte allah rızası
için yaptık bir şeyler demelerine ve günah çıkarmalarına aldanmayın bunlar artık yahudileşmiş
insanlar. Bunlar her türlü kılığa girebilirler . Bunların en babaları Orkidenin sahibi Y.
A.
,
Kavukların sahibi A.
K.
, Bilyacı M.
Ö.
, Lezitanın sahibi B.
, Alfemonun sahibi D.
kardeşler , Karakaş kuyumculuk sahibi Ü.
ve Temizlik malzemesi işi yapan M.
T.
dur .Bunlar örgüte yardımın yanı sıra Hocalarından fetva alarak her türlü yolsuzluğu
yapıyorlar. Devletten çalınabilecek her şeyi çalıp, kandırıp sonrada yetim hakkından bahseder bunlar.
Tabi ki sadece bu saydıklarım değil, daha birçok esnaf ve iş adamı Fetönün kuyruğunda geziyorlar .
Bu bahsettiğim babalar , (cemaadde babalar diye bilinen ) 17 aralık öncesi bir araya gelirler , sohbet ,
kahvaltı, yemek adı altında toplantı yaparlar , burada pensilvanyadan gelen talimatları istişare
ederler, örgütün menfaati doğrultusunda istişare kararı alırlardı. Bunlarda para çok olduğu için
cemaatte sözü geçen insanlardır. Bu toplantılarını zaman zaman Bornovada ki Şifanın üst katında
Pazar sabah kahvaltısı şeklinde , zaman zaman da örgüte ait yurtlarda ve yamalarda kolejinde
yaparlardı. Bazen bu toplantılara bölge imamı B.
B.
katılırken bazen de (çoğunun bölgesi
Bornova olduğundan ) Bornova imamı E.
K.
ev sahipliği yapardı. Bunların finansal işlerinin
takibini , finansal iş derken örgüte aktarılan veya örgüt adına aklanan paraları kastediyorum önceleri
M.
S.
,sonrada bir ara M.
Ç.
takip etti. Çünkü M.
S.
B.
yurt dışına
kaçınca onun yerine görevlendirildi. Bu toplantılara zaman ve duruma göre bu adamlar aralarında üst
düzey bürokratların , kamu görevlilerinin ve üst düzen emniyet mensuplarını bir araya getirirlerdi.
Burada kamu ihaleleri ve devlet desteği alabilecek yatırımlarda yönlendirilirler bunlarında kamuda
tayin ata gibi talepleri de karşılaştıkları sorunları iletme imkanı olurdu. Bir dönem Afrika kıtası imamı
olan N.
hoca da bu toplantılara katılırdı. Dini sohbetler eder ve bir takım özel hizmetler içir
para alışverişinde bulunurdu. N.
hocaya zaman zaman kuryelik yaptığını bildiğim A.
A.
bu saydığım içinde kuryelik yapar evrak , not ,para getir götür gibi getir götür işini yapardı. A.
A.
çözülebilecek olursa bu saydığım züppelerin kirli çamaşırları ortaya çıkacaktır. Başka
bir önemli isimde Esidef de idari koordinatör gibi çakma bir görev adı altında cemaatin bu iş adamları
arasında koordinatörlüğünü yapan H. dur. H.
cemaatin temelden yetiştirdiği ve güvendiği
adamlardan biridir .Gene buca şifada işletme Müdürü olduğunu bildiğim ve yurt dışına kaçtığını
duyduğum Z. D.
da H. gibi cemaat adına koordinötürlük yapan adamlardandır.Ayrıca bu
şekilde A.
A.
da bunların önemli bağlantı noktasıdır. Geçmişte Zaman gazetesinde Vahit

YAZGAN bu saydığım babalara sohbet abiliği yapmıştır. Bu saydığım babaların geçmişte incelenirse ,
gittikleri geldikleri yerler , görüştükleri kimseler çok daha fazlasını ortaya çıkaracağından emenim.
Allahın adaletinin bunların üzerine de tecelli edeceğine inancım sonsuzdur. Artık devletiminde
bunların türlü dolaplar çevirmesine izin vermiyorum .Binlar insanın gözünün içine bakarak yalanlar
söyledikçe biz rahat uyuyamıyoruz , hepsi pensilvanyadaki it le defalarca görüşmüştür. Dualar ve
hediyeler almışlardır. Ve onlara birgün herşeyin düzeleceği o yüzden kendilerini muhafaza etmeleri
gerektiği söylenmiştir. Allah yar ve yardımcınız olsun savcım. Bunların her yerde olduğu gibi
adliyedede birçok gizli adamının kalmış olabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde diğer devlet
dairelerinde de bir çok adamları olduğundan rahat ve güvenli hissediyorlar. Ve çevresine benim
neyim var ki allah rızası için üç beş bağış yaptım diyerek aklımızla dalga geçiyorlar. Tekrar başarılar
dilerim . İnşallah bizzat kendimde göğsümü gere gere gelip çayınızı içebileceğim günlerde gelecektir.
Ellerinizden öperim” şeklinde olduğu,
İhbar dilekçesinin Emniyet Müdürlüğüne gönderilerek araştırma yapılmasının istendiği,
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün e ihbar içeriğinde ismi geçen kişilerin ve iddiaların
araştırılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen 11.04.2016 tarihli rapor içeriğinde;
İhbarda “…Geçmişte zaman gazetesinde Vahit YAZGAN bu saydığım babalara sohbet abiliği
yapmıştır.…..)” şeklinde ismi geçen şüpheli ile ilgili yapılan araştırma sonucu ihbarda adı geçen
şüphehilinin (T.C. Kim. No:
) nolu

adresinde ikamet eden kişi olduğunun tespit edildiği, şüphelinin aynı zamanda Feza
Gazetecilik Anonim Şirketi İzmir Şubesi şirketinin sahibi yada ortağa olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheli Vahit YAZGAN, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 09/08/2016 tarihinde vermiş
olduğu İfadesinde özetle;
"... Yaşama Sevinci dergisinde 3-4 ay kadar çalıştım. 1991 yılında Adana ilinde Zaman gazetesinde
müracaatımın uygun görülmesi üzerine muhabir olarak işe başladım. Zaten başvuru zamanında benim
gibi üniversite basın yayın mezunu olan azdı. Bu işe alınmamda olumlu etki yaptı. O dönemde bana
adı gecen cemaatle alakalı aracı olan herhangi bir kişi olmadı.2016 yılı mart ayında ZAMAN gazetesine
kayyum atanmasından sonra yayın temsilciliği (editör) görevim son buldu ve işten çıkarıldım. …
… Zaman gazetesinde çalıştığım dönemde bana verilen kullandığım v.yazgan@zaman.com.tr e posta
hesabı vardı. Gazeteden ayrıldıktan sonra e posta adresin benle ilişiği kesilmiştir …
… Geçmişte maaş aldığım Bank Asyada hesabım vardı ancak şu anda pasif durumdadır.…
… Zaman gazetesinde çalıştım ve sadece gazetecilik mesleğini yaptım. Türkiye gazeteciler cemiyeti,
İzmir gazeteciler cemiyeti ve Çukurova gazeteciler cemiyeti üyesiyim.
… Oğlum İ
S.
Y.
İstanbul ilinde devlet okulunda okudu. 2009 yılında İzmir iline geldiğimizde İzmir’in
sayılı okullarından olan iyi eğitim verdiği bilinen o dönemde de birçok hükümet yetkililerinin ödüller
verdiği övdüğü Yamanlar Kolejinde öğrenim gördü…
(İhbarda geçen; Geçmişte zaman gazetesinde Vahit YAZGAN bu saydığım babalara sohbet abiliği
yapmıştır.….. İddiasına cevaben)”
… Bahse konu ihbar tamamen iftiradır.Her kim ise hakkında suç duyursunda bulunuyorum….
… Soyadını tam olarak hatırlamadığım ancak D.
olarak tahmin ettiğim Z.
adında bir tanıdığım vardır. Bu şahıs İstanbul ilinde araç sigortası yapmaktadır. … … En son
2016 yılı nisan ayında almış olduğum ve halende kullandığım
plaka sayılı Honda
marka aracımın sigortasını yaptırdığında görüştüm. Sadece sigorta dönemi geldiğinde muhatap
olurum. …
… Darbe girişimin olduğu 15/07/2016 günü gecesi ilk dakikalarda @vahityazgan isimli tweet
hesabımdan darbeyi lanetleyen kim yaptı ise allah belasını versin şeklinde yazı yazan gazeteciyim. Bu
örgütle benim uzaktan yakında bir bağım yoktur…. Gazeteciyim. Mesleğim dışında hiçbir işle meşgul
olmadım….”
Şeklinde ifade verdiği anlaşılmıştır.

08.08.2016 tarihinde yapılan operasyon sonucu basında çıkan haberlerde Vahit YAZGAN ismini
görmesi üzerine şahıs hakkında bildiklerini anlatmak amacıyla 11.08.2016 günü Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan M.
K.
Y.
isimli
şahsın alınan beyanında;
“Siz görevlilere basın yolu ile halen sizin şubenizce gözaltına alınmış olduğunu öğrendiğim VAHİT
YAZGAN ile yaşamış olduğum konuları ve bu şahsın yaşanan diyaloglar esnasın da söylemlerini
aktarmak istiyorum
İzmir İl Emniyet müdürlerinin devir teslim yaptığı tarih olarak hatırlıyorum (2014 ocak ayı olması
lazım) gün Çankaya da hizmet veren A.
M.
lokantasında VAHİT YAZGAN isimli
şahıs ile İ.
G.
isimli (dönemin
il başkan vekili) şahsın organize etmiş olduğu
bir yemek esnasında tanıştım. Bu yemek esnasında ismi geçen şahıs ile birkaç konuda konuştuk ve
hatta tartıştık ...,
VAHİT YAZGAN isimli şahsın il emniyet müdürlerinin değişim yaptığı hakkında konuşmalar devam
ederken “hizmet hareketi olarak bu kadar güçlü olduğumuz söylenirken şu izmire bir emniyet müdürü
getiremedik kardeşim” şeklinde ki serzenişi ile başladı ben kendisine cevaben “A.
B.
isimli
emniyet müdürünün kendisinde mensup olduğu fettullah gülen cemaati (fetö/pdy) mensubu olduğu
ve bununda 1991 senesinde polis akademisi kura çekimi esnasında başkomiser rütbesinde sınıflar
amirliği görevi ifa ederken sergilediği tavır ve basınada yansıdığı şekilde cemaatçilere üç torba
hazırlanarak ayrıcalık sağlanması ve kurada hile yapması ile sabit olduğunu ” söyledim ve bunun
üzerine gerginlik oluştu, Eski
il başkanı A.
B.
beni dışarı çıkararak “kendisine
haddini iyi bildirdin” dedi ve ortamın daha fazla gerilmemesi için beni bulunduğum yerden tatsızlık
çıkmaması yönünde telkin ederek uzaklaştırdı.
Aynı gece saat 01.00 sularında Eski İl Başkanı A.
B.
i telefon ile arayan
Genel Başkanı
benim ile alakalı olarak A.
B.
'e “Kürşad tescilli istihbarat
personelidir kaynak bu konuda çok sağlamdır derhal istifasını iste” yönünde talimat vermiş bu konuyu
A.
B.
şahsım ve çalışmalarımdan memnun olduğunu dile getirerek ret etmiş ki bana bu
kendisi anlattı. Benim istifamın genel merkezden istenmesi ki bu sırada ben aktif olarak
Konak ilçe başkanı olarak görev yapmakta idim ve o dönemin il başkanı A.
B.
in red
etmesi üzerine Vahit Yazgan isimli şahıs a.
b.
ve bir sonraki il başkanı İ.
G.
o
zaman kendi çalıştığı zaman gazetesi ege bölge müdürlüğüne çağırmış ve burada A.
B.
e
“kürşat tescilli istihbaratçı kaynaklar çok sağlam derhal partiden ilişiğini kesin” diyerek talimat
vermeye çalışmış ancak A.
B.
Vahit isimli şahsın partiyle hiçbir bağı yokken bu şekilde emri
vaki olarak parti yönetiminde bulunan bir kişi hakkında talimat vermeye çalışması üzerine kendisini
terslemiş ve şahısla asgari seviyede olan ilişkilerini sonlandırmış. Bu anlattığım hususları olayların
akabinde A.
B.
isimli şahıs bana anlattığı için biliyorum.
Benim hakkımda parti genel merkezinden ve parti ile hiçbir alakası olamamasına rağmen VAHİT
YAZGAN isimli şahıs tarafından yapılan karalamalar ve istifa talepleri ile A.
B.
in bu talepleri
ret etmesi ile ikimiz üzerine çeşitli yollar ile mobbing uygulamaya başladılar. Hatta ikimizin de
hakkında iftiralar atmaya başladılar ekonomik ve özel hayat içerikli bir çok iftira söz konusu oldu
ancak konuyu dağıtmaması için bu konulara girmiyorum. Tarafımıza uygulanan bu mobbing ve
iftiralar neticesi dönemin il başkanı A. B.
ile birlikte hareket ederek parti den istifa ettik. Bu
istifalardan sonra dikkat çekici bazı konular yaşandı ki bu anlatacaklarım VAHİT YAZGAN ve FETÖ/PDY
nin
üzerindeki akıl almaz etkinliği hatta ele geçirmiş olduklarını ortaya çıkaracaktır.
Bizlerin istifamızdan sonra parti tüzüğüne ve seçim kanuna aykırı olarak parti genel merkezi
tarafından herhangi bir kongre düzenlenmeden İzmir
il başkanlığına VAHİT YAZGAN isimli
zaman gazetesi çalışanı FETÖ/PDY mensubu kişinin yakın arkadaşı olan İ.
G.
isimli şahıs
atandı. 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY kapsamında tutuklandığını bildiğim GÜLTEKİN AVCI
isimli savcı ile il başkanı olan İ. G.
, VAHİT YAZGAN tanıştırdı. Gültekin AVCI ile İ.
G.
FETÖ/PDY ile ilişkili olduğunu bildiğim birçok seminer konferans seminer ve toplantıyı partinin
adını kullanarak yaptılar parti içerisinde şahsen görev almış biri olarak şunu söyleyebilirim ki partinin
ekonomik gücü çok düşük olduğundan bu faaliyetleri karşılama imkanı bulunmamaktadır bu
faaliyetlerin FETÖ/PDY nin finansmanı ile gerçekleştirildiğini düşünüyorum. GÜLTEKİN AVCI ismi isimli

şahsın yönlendirmeleri ile parti içerisinde etkin konuma gelen FETÖ/PDY kapsamında faaliyet
gösteren işlem görmüş firari durumda olduğunu bildiğim bazı kişiler 7 haziran ve 1 kasım seçimlerinde
milletvekili adayı olarak partiden aday gösterilmişlerdir. Bu kişiler hatırladığım kadarı ile B.
T.
- E.
G.
- T.
A.
isimli şahıslardır.
Yaklaşık bir sene önce İ.
G.
isimli
il başkanı yine atama ile E.
Ö.
isimli
şahsa il başkanlığını devir etti. Yeni başkan olan E.
Ö.
ile alakalı olarak şunu söyleyebilirim ki
bir çok kişinin yanında mit tırlarını durduran A.
T.
isimli savcının dayısı olduğunu
söylemiştir.
Vermiş olduğum ifadeyi toparlamak gerekirse benim ve A.
B.
isimli eski
il
başkanının istifaya zorlanmasına sebep olan Vahit Yazgan ın FETÖ/PDY mensubu olduğunu kendi
kulaklarımla duydum. kaldı ki bizlerin yerine göreve getirilen İ.
G.
in VAHİT YAZGAN ın
yakın arkadaşı olması savcı GÜLTEKİN AVCI nın parti ile ilgili konulara müdahil olarak (VAHİT YAZGAN
GÜLTEKİN AVCI İ.
G.
üçlemesi olarak) parti yönetiminde etkin rol almaya başlamaları ki
hali hazırda sadece İ. G.
in parti yönetiminde olmasına rağmen FETÖ/PDY kapsamında
faaliyetlere girmeleri söz konusudur. Bu gün sosyal medya basılı ve görsel yayım organlarında
görüldüğü üzere Türkiye’nin geçmiş tarihinde yaşanan birçok sansasyonel cinayet eyleminde de
maalesef ki
partisi veya
ocakları mensubu gençler kullanılmış olmakla bu
olayların günümüzde FETÖ/PDY emir komuta zinciri içerisinde gerçekleştirilen eylemler olduğu
yönünde araştırmalar olduğu görülmektedir. Bu eylemlerle ilgili dönemin emniyet mensupları
hakkında halen davalar devam etmekte ve FETÖ/PDY kapsamında işlem görmektedirler. Bu olaylara
örnek vermek gerekirse RAHİP SANTARO CİNAYETİ, ZİRVE YAYIN EVİ BASKINI, HRANT DİNK CİNAYETİ,
DANIŞTAY SALDIRISI dile getirilebilir. Son olarak FETÖ/PDY mensubu kişilerin parti üzerinden
milletvekili adayı olarak gösterilmeleri de İ.
G.
VAHİT YAZGAN GÜLTEKİN AVCI nın çalışmaları
neticesi olarak gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Kaldı ki halen
İl Başkanı E.
G.
FETÖ/PDY kapsamında tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır..."
Şeklinde ifade verdiği anlaşılmıştır.
Şüphelinin
sayılı ikamet adresinde yapılan aramada Ipad seri A
Seri Nolu beyaz renkli tablete
el konulmuş olup dijital inceleme sonrası düzenlenecek rapor ayrıca gönderilecektir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/3766 sayılı FETÖ/PDY ana davası soruşturması kapsamında
incelenen, 15.01.2014 tarihinde ulusal medyada yayınlanan Fethullah GÜLEN’e ait 15.12.2013 tarihli
bir telefon konuşmasında, Fethullah GÜLEN’le konuşan kişinin bankanın likidite durumuna ilişkin bilgi
vererek örgüt içerisindeki kişiler ile bu kişilerin çevrelerinin bankaya yönlendirilmesi noktasında
Fethullah GÜLEN’den onay aldığı ve akabinde bahse konu görüşmenin medyada Gülen’den “Bank
Asya’ya para yatırın” talimatı olarak yansıdığı, bu kapsamda Şüpheli Vahit YAZGAN'ın Asya Katılım
Bankasında hesabı olduğu, hesaplarının dosya kapsamında belgelerden anlaşılacağı üzere bu talimat
sonrası ciddi miktarda artış gösterdiği tespit edilmiştir.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün 15.08.2016 tarih ve 2016/1953 sayılı yazı ekinde bulunan
15.08.2016 tarihli tutanaktan Vahit YAZGAN'ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün iletişim kurmak için
kullanmış olduğu özel şifrelerle kurulumu sağlanan Bylock isimli programı kullandığı tespit edilmiştir.
Vahit YAZGAN (T.C. Kim. No:
)'ın T.C. Kimlik Numarası ve
ve
nolu GSM numarası üzerinden “KOMBS FETÖ/PDY (Cumhuriyet Başsavcılığı) Yeni Bylock
Sorgusu” ekranından yapılan sorgulama sonucu Bylock KULLANDIĞI tespit edilmiştir.
Şüpheli Vahit YAZGAN ile ilgili düzenlenen HTS ÖN İNCELEME TUTANAĞI'nın özetle;
"....2013-2016 yılları arasında şüphelilerden Vahit YAZGAN (T.C. Kim. No:
)isimli
şahısların kullanmış olduğu numaraların baz bilgileri hakkında yapılan ön incelemelerde;
07.01.2014 tarihinde 17.24-18.04 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan A.
K.
isimli şahıs ve örgütün üst düzey sohbet imamı olarak bilinen Vahit YAZGAN, S. K.
isimli şahısların birlikte
- opr:Turkcell(CINMH2) - ANADOLU CADDESİ NO:30/4
ÇINARLI MAHALLESİ (IZMCINMAH) KONAK,İZMIR sayılı baz noktasında kullanmış oldukları

telefonlardan sinyal verdikleri, bu haliyle şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir
toplantı yapmış olabilecekleri,
07.01.2014 tarihinde 11.51-13.09 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
Vahit YAZGAN, H.
K.
, M.
S.
, M.
A.
isimli şahısların birlikte opr:Turkcell(FEVPAl) - FEVZIPAŞA CAD. DERİCİ İŞ MERKEZİ. AKINCI (IZMFEVPASABULV) KONAK,İZMİR
sayılı baz noktasında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, bu haliyle bu haliyle şahısların
baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
01.02.2014 tarihinde 13.05-17.07 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
Vahit YAZGAN, M.
S.
, B.
B.
isimli şahısların birlikte - opr:Turkcell(YESKKll) ÇALIKUŞU MAH. 3243 SK BOZYAKA NO:21 KAR AB AĞLAR (IZMKARBOZYK) KARABAĞLAR,İZMİR,
6033524862 - opr:Turkcel!(YE$KK12) - ÇALIKUŞU MAH. 3243 SK BOZYAKA NO:21 KARABAĞLAR
(IZMKARBOZYK) KARABAĞLAR,İZMİR, 6033552847 - opr:Turkcell(YESKK32) - ÇALIKUŞU MAH. 3243 SK
BOZYAKA NO:21 KARABAĞLAR (IZMKARBOZYK) KARABAĞLAR,İZMİR, 6033561927 opr:Turkcell(YESKK21) - ÇALIKUŞU MAH. 3243 SK BOZYAKA NO:21 KARABAĞLAR (IZMKARBOZYK)
KARABAĞLAR,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, bu
haliyle şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
24.02.2014 tarihinde 12.29-14.05 saatleri arasında örgütün Yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
Vahit YAZGAN, M.
S.
, B.
B.
isimli şahısların birlikte 602352936 opr:Turkcell(ESYAG12) - EŞREFPAŞA CAD. NO:382 YAĞHANELER (IZMESREFPASAYAG) KONAK,İZMİR
sayılı baz noktasında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, bu haliyle şahısların baz
noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
04.03.2014 tarihinde 15.11-17.27 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Hacı R.
D.
, D.
A.
D.
, Ş.
D.
isimli şahısların, örgütün sohbet imamı olarak
bilinen Vahit YAZGAN isimli şahıs ile birlikte 603351930 - opr:Turkcell(TORASll) - CELAL UMUR CAD.
SUN TEKSTİL FB. NO:6 7 EYLÜL MAH. (IZMTORARSLANLAR) TORBALI,İZMİR, 6033531005 opr:Turkcell(TORAS12) - CELAL UMUR CAD. SUN TEKSTİL FB. NO:6 7 EYLÜL MAH.
(IZMTORARSLANLAR) TORBALI,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan birlikte
sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
24.03.2014 tarihinde 12.32-18.04 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet İmamı olarak bilinen
Vahit YAZGAN, M.
S.
, B.
B.
isimli şahısların birlikte 602354263 opr:Turkcell(ISKAP21) - 1362 SK. N0:1088 İSMET KAPTAN (IZMALSISMETKAPT) KONAK,İZMİR sayılı baz
noktasında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, bu haliyle şahısların baz noktalarına
yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
13.04.2014 tarihinde 20.41-22.44 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan M. G.
isimli şahıs örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen Vahit YAZGAN, M.
S.
, S.
K.
, B.
B.
isimli şahısların birlikte 5153541583 - opr:Turkcell(ORPOS3) 7401 SOKAK NO:122 ÖRNEKKÖY (IZMKARPOSTACIMH) KARŞIYAKA,İZMIR, 515354170 opr:Turkcell(KORNK2) - 7448/17 SOKAK ŞEHİT YESUGAY PARKI ÖRNEKKÖY (IZMYESUGAYPARKI)
KARŞIYAKA,İZMIR, 6053551701 - opr:Turkcell(ORPOS32) - 7401 SOKAK NO:122 ÖRNEKKÖY
(IZMKARPOSTACIMH) KARŞIYAKA,İZMIR, 6053551699 - opr:Turkcell(ORPOS31) - 7401 SOKAK NO:122
ÖRNEKKÖY (IZMKARPOSTACIMH) KARŞIYAKA,İZMIR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları
telefonlardan sinyal verdikleri, bu haliyle şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir
toplantı yapmış olabilecekleri,
29.04.2014 tarihinde 20.33-22.42 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Hacı R.
D.
isimli şahıs, örgütün sohbet imamı olarak bilinen V.
Y.
, M.
S.
isimli
şahıslar ile birlikte 6113541642 - opr:Turkcell(INSAK31) - MİTHATPAŞA CADDESİ D.E.Ü HASTANE
ARKASI (IZMBALINCSAKLI) BALÇOVAJZMIR, 6113541645 - opr:Turkcell(INSAK32) - MİTHATPAŞA
CADDESİ D.E.Ü HASTANE ARKASI (IZMBALINCSAKLI) BALÇOVA,İZMIR sayılı baz noktalarında kullanmış
oldukları telefonlardan birlikte sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir
toplantı yapmış olabilecekleri,
27.05.2014 tarihinde 18.48-19.39 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Hacı R.
D.
isimli şahıs, örgütün sohbet imamı olarak bilinen Vahit YAZGAN, M.
S.
isimli

şahıslar ile birlikte 6113541642 - opr:Turkcell(INSAK31) - MİTHATPAŞA CADDESİ D.E.Ü HASTANE
ARKASI (IZMBALINCSAKLI) BALÇOVA,İZMIR, 6113541645 - opr:Turkcell(INSAK32) - MİTHATPAŞA
CADDESİ D.E.Ü HASTANE ARKASI (IZMBALINCSAKLI) BALÇOVA,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış
oldukları telefonlardan birlikte sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir
toplantı yapmış olabilecekleri,
24.06.2014 tarihinde 19.26-23.35 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Hacı R.
D.
, D.
A.
D.
isimli şahıslar örgütün sohbet İmamı olarak bilinen Vahit
YAZGAN, Bekir BAZ isimli şahıslar ile birlikte 5013512516 - opr:Turkcell(DOKOTl) - İZMİR-AYDIN
OTOBANI DOKTORLAR SİTESİ (IZMBORDOKSITOTO) BORNOVA,İZMİR sayılı baz noktasında kullanmış
oldukları telefonlardan birlikte sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir
toplantı yapmış olabilecekleri,
30.08.2014 tarihinde 23.54-00.41 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Hacı R.
D.
, A.
K.
,A
K.
isimli şahıslar örgütün sohbet imamı olarak bilinen
Vahit YAZGAN isimli şahıs ile birlikte 5123515080 - opr:Turkcell(ULAST2) - ULAŞTIRAN ORMAN
GÖZETLEME KULE ZEYTİNLER URLA (IZMULASTORMANGZ) URLA,İZMİR, 5123525571 opr:Turkcell(ULASTl) - ULAŞTIRAN ORMAN GÖZETLEME KULE ZEYTİNLER URLA (IZMULASTORMANGZ)
URLA,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan birlikte sinyal verdikleri,
şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
11.09.2014 tarihinde 16.37-18.09 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Ş. D.
, İ.
G.
isimli şahıslar örgütün sohbet imamı olarak bilinen Vahit YAZGAN isimli şahıs
ile birlikte 602354365 - opr:Turkcell(IZBAS31) - MÜRSELPAŞA CAD. 1268 SK. NO: 2/205 BASMANE
(MJZMBASMANE) KONAK,İZMİR, 602354366 - opr:Turkcell(IZBAS32) - MÜRSELPAŞA CAD. 1268 SK.
NO: 2/205 BASMANE (MJZMBASMANE) KONAK,İZMİR, 6023548721 - opr:Turkcell(IZBAS33) MÜRSELPAŞA CAD. 1268 SK. NO: 2/205 BASMANE (MJZMBASMANE) KONAK,İZMİR sayılı baz
noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan birlikte sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına
yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
16.10.2014 tarihinde 19.47-22.34 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Ş. D.
, M.
E.
K.
isimli şahsın, örgütün sohbet imamı olarak bilinen Vahit YAZGAN. Ö.
D.
, H.
K.
isimli şahıslar ile birlikte 6063511802 - opr:Turkcell(PRINC23) - ZEYTİN
SOK. KAYA OTEL HOTEL NO:112 ILICA MAH. (IZMNARLIDEPRINC) NARLIDERE,İZMİR, 6063555331 opr:Turkcell(PRINC22) - ZEYTİN SOK. KAYA OTEL HOTEL NO:112 ILICA MAH. (IZMNARLIDEPRINC)
NARLIDERE,İZMİR, 6063526802 - opr:Turkcell(PRINC21) - ZEYTİN SOK. KAYA OTEL HOTEL NO:112
ILICA MAH. (IZMNARLIDEPRINC) NARLIDERE,İZMIR, 6063563371 - opr:Turkcell(PRlNCll) - ZEYTİN SOK.
KAYA OTEL HOTEL NO:112 ILICA MAH. (IZMNARLIDEPRINC) NARLIDERE.İZMIR sayılı baz noktalarında
kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktasına yakın bir yerde Örgütsel
bir toplantı yapmış olabilecekleri,
26.10.2014 tarihinde 10.30-16.08 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan , M. G.
, M.
Ö.
, Ş.
K.
, Ü.
K.
isimli şahıslar ile örgütün yöneticisi ve sohbet
imamı olarak bilinen H.
K.
, Vahit YAZGAN, M.
S.
isimli şahıslar ile birlikte
6073510201 - opr:Turkcell(UZOTK23) - UZUNDERE OTOBAN UZUNDERE OTOBAN GAZIEMIR AYRIMI
KARAYOLLARI KULESI (IZMUZUNOTBKVSK) GAZIEMIR,İZMIR, 6073521389 - opr:Turkcell(UZOTK24) UZUNDERE OTOBAN UZUNDERE OTOBAN GAZIEMIR AYRIMI KARAYOLLARI KULESI
(IZMUZUNOTBKVSK) GAZIEMIR,İZMIR, 6073549357 - opr:Turkcell(UZOTK22) - UZUNDERE OTOBAN
UZUNDERE OTOBAN GAZIEMIR AYRIMI KARAYOLLARI KULESI (IZMUZUNOTBKVSK) GAZIEMIR,İZMIR
sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına
yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
02.01.2013 tarihinde 15.29-21.16 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
Z.
D.
, Vahit YAZGAN, M
A.
isimli şahıslar ile birlikte 5013559223 opr:Turkcell(UCUNCl) - 402 SOKAK KAZIM DİRİK MAHALLESİ NO:ll/3 {3.SANAYI 402 SOKAK)
BORNOVA,İZMİR, sayılı baz noktasında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların
baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,

23.01.2013 tarihinde 11.09-14.01 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
Z.
D.
, Vahit YAZGAN, M.
A.
, S.
K.
isimli şahıslar ile birlikte 5013559223
- opr:Turkcell(UCUNCl) - 402 SOKAK KAZIM DİRİK MAHALLESİ NO:ll/3 (3.SANAYI 402 SOKAK)
BORNOVA,İZMİR sayılı baz noktasında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların
baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
30.01.2013 tarihinde 19.51-21.14 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
Z.
D.
, Vahit YAZGAN, M.
A.
isimli şahıslar ile birlikte 5013559223 opnTurkcell(UCUNCl) - 402 SOKAK KAZIM DİRİK MAHALLESİ NO:ll/3 (3.SANAYİ 402 SOKAK)
BORNOVA,İZMİR, sayılı baz noktasında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların
baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
11.02.2013 tarihinde 18.25-20.30 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
M.
S.
, Vahit YAZGAN, H.
K.
isimli şahıslar ile birlikte 5203560425 opr:Turkcell(ALSLI2) - ATATÜRK CADDESİ ALSANCAK NO:388 7/24 OTOPARK (ALSANCAK LİMAN
KARŞISI) KONAK,İZMİR, 6023514006 - opr:Turkcell(ALSLI21) - ATATÜRK CADDESİ ALSANCAK NO:388
7/24 OTOPARK (ALSANCAK LİMAN KARŞISI) KONAK,İZMİR, 6023542354 - opr:Turkcell(ALSP011) CUMHURİYET BULVARI ALSANCAK NO:174 PORT RESIDENCE (ALSANCAK PORT İNŞAAT) KONAK,İZMİR,
602359385 - opr:Turkcell(ALSLI22) - ATATÜRK CADDESİ ALSANCAK NO:388 7/24 OTOPARK
(ALSANCAK LİMAN KARŞISI) KONAK,İZMİR, sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan
sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
19.02.2013 tarihinde 18.25-20.30 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
M.
S.
, Vahit YAZGAN, H.
K.
, Z.
D.
isimli şahıslar ile birlikte 5203560425
- opr:Turkcell(ALSLI2) - ATATÜRK CADDESİ ALSANCAK NO:388 7/24 OTOPARK (ALSANCAK LİMAN
KARŞISI) KONAK,İZMİR, 6023514006 - opr:Turkcell{ALSLI21) - ATATÜRK CADDESİ ALSANCAK NO:388
7/24 OTOPARK (ALSANCAK LİMAN KARŞISI) KON AK,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları
telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış
olabilecekleri,
14.03.2013 tarihinde 12.08-14.54 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Ş. K.
isimli şahıs ile örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen H.
K.
, Vahit
YAZGAN isimli şahıslar ile birlikte 5203560425 - opr:Turkcell(ALSLI2) - ATATÜRK CADDESİ NO:388
7/24 OTOPARK ALSANCAK KONAK İZMİR (IZMALSLIMANKAR) KONAK,İZMİR, 6023514006 opr:Turkcell(ALSLI21) - ATATÜRK CADDESİ NO:388 7/24 OTOPARK ALSANCAK KONAK İZMİR
(IZMALSLIMANKAR) KONAK,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal
verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
19.03.2013 tarihinde 18.45-21.41 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
M.
S.
, Vahit YAZGAN, H.
K.
, isimli şahıslar ile birlikte 5203560425 opr:Turkcell(ALSLI2) - ATATÜRK CADDESİ ALSANCAK NO:388 7/24 OTOPARK (ALSANCAK LİMAN
KARŞISI) KONAK,İZMİR, 6023514006 - opr:Turkceli(ALSLI21) - ATATÜRK CADDESİ ALSANCAK NO:388
7/24 OTOPARK (ALSANCAK LİMAN KARŞISI) KONAK,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları
telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir topiantı yapmış
olabilecekleri,
25.03.2013 tarihinde 08.29-12.05 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
M.
S.
, Vahit YAZGAN, H.
K.
, E.
K.
isimli şahıslar ile birlikte 5203519794
- opr:Turkcell(FEVPA2) - FEVZIPAŞA CAD. DERİCİ İş MERKEZİ. AKINCI KONAK İZMİR
(IZMFEVPASABULV) KONAK,İZMİR, 5203519797 - opr:Turkcell(FEVPA3) - FEVZIPAşA CAD. DERİCİ İş
MERKEZİ. AKINCI KONAK İZMİR (IZMFEVPASABULV) KONAK,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış
oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı
yapmış olabilecekleri,
26.03.2013 tarihinde 18.36-22.20 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan A. K.
isimli şahıs ile örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen M.
S.
, Vahit
YAZGAN, H.
K.
, Z.
D.
, M.
A.
, M.
S.
isimli şahıslar ile birlikte
5203525252 - opr:Turkcell(KARNI2) - YALI CADDESİ NİKAH DAİRESİ KARŞIYAKA KARşıYAKA İZMİR

(IZMKYAKANIKAH) KARşıYAKA,İZMİR sayılı baz noktasında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal
verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
01.04.2013 tarihinde 09.55-11.48 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
M.
S.
, Vahit YAZGAN, H.
K.
isimli şahıslar ile birlikte 6023560308 opr:Turkcell(FEVPA12) - FEVZIPAşA CAD. DERİCİ İş MERKEZİ. AKINCI KONAK İZMİR (IZMFEVPASABULV)
KONAK,İZMİR, 6023560311 - opr:Turkcell{FEVPA31) - FEVZIPAşA CAD. DERİCİ İş MERKEZİ. AKINCI
KONAK İZMİR (IZMFEVPASABULV) KONAK,İZMİR, 6023560312 - opr:Turkcell(FEVPA32) - FEVZIPAşA
CAD. DERİCİ İş MERKEZİ. AKINCI KONAK İZMİR (IZMFEVPASABULV) KONAK,İZMİR sayılı baz
noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir
yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
08.04.2013 tarihinde 10.33-11.22 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
E.
K.
, Vahit YAZGAN, H.
K.
isimli şahıslar ile birlikte 6023560308 opr:Turkcell(FEVPA12) - FEVZIPAşA CAD. DERİCİ İş MERKEZİ. AKINCI KONAK İZMİR (IZMFEVPASABULV)
KONAK,İZMİR, 6023560311 - opr:Turkcell(FE"PA31) - FEVZIPAşA CAD. DERİCİ İş MERKEZİ. AKINCI
KONAK İZMİR (IZMFEVPASABULV) KONAK,İZMİR, 6023560312 - opr:Turkcell(FEVPA32) - FEVZIPAşA
CAD. DERİCİ İş MERKEZİ. AKINCI KONAK İZMİR (IZMFEVPASABULV) KONAK,İZMİR sayılı baz
noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir
yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
16.04.2013 tarihinde 17.34-20.38 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Hacı Rç
D.
isimli şahıs ile örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen M.
S.
, Vahit
YAZGAN, H.
K.
isimli şahıslar ile birlikte 6023527610 - opr:Turkcel((ALEIB12) - TURKMENTEPE
MEVKİİ SAVASTEPE SAVAşTEPE BALıKESİR (BALSAVASTURKMEN) KONAK,İZMİR sayılı baz noktasında
kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel
bir toplantı yapmış olabilecekleri,
17.04.2013 tarihinde 16.11-18.07 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan B.aha A.
, D.
A.
D.
isimli şahısların, örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
Vahit YAZGAN, M.
A.
isimli şahıslar ile birlikte 6033550378 - opr:Turkcell(BUCHE41) - 108
SOK NO:2/l BUCA HEYKEL BUCA İZMİR (IZMBUCAHEYKEL) BUCA,İZMİR, 6033552259 opr:Turkcell(BUCHE42) - 10S SOK N9:2/l BUCA HEYKEL BUCA İZMİR (IZMBUCAHEYKEL) BUCA,İZMİR
sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktasına
yakın bir yerde örgütsel bir topkantı yapmış olabilecekleri,
30.04.2013 tarihinde 18.30-22.09 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Hacı R.
D.
isimli şahısların, örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen Vahit YAZGAN, H.
K.
isimli şahıslar ile birlikte 5203517584 - opr:Turkcell(ALEIBl) - AKDİKEN ARDA PETROL
SEYRANTEPE MEVKİ AKçAKALE ŞANLıURFA (URFSEYRANTEPE) KONAK,İZMİR, 6023542354 opr:Turkcell(ALSP011) - CUMHURİYET BULVARI NO:174 PORT RESIDENCE KONAK İZMİR
(IZMALSPORTINS) KONAK,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal
verdikleri, şahısların baz noktasına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
17.05.2013 tarihinde 11.00-12.40 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan , M. G.
isimli şahıs ile örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen Vahit YAZGAN, A.
A.
isimli şahıs ile birlikte 5153514881 - opr:Turkcell(KSYAM1) - () KARşıYAKA,İZMIRsayılı baz
noktasında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri,
17.05.2013 tarihinde 18.14-20.26 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Ş. K.
isimli şahıs ile örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen Z.
D.
, Vahit
YAZGAN, H.
K.
, M.
A.
isimli şahıslar ile birlikte 5013559223 - opr:Turkcell(UCUNCl) () BORNOVA,İZMİR, 6043560440 - opr:Turkcell(UCUNCll) - () BORNOVA,İZMİR sayılı baz noktalarında
kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel
bir toplantı yapmış olabilecekleri,
21.05.2013 tarihinde 18.14-20.26 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan A. K.
, Ş.
D.
isimli şahısLAR ile örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen Vahit
YAZGAN, isimli şahıs ile birlikte 604353853 - opr:Turkcell(HASAR21) - () BORNOVA,İZMİR sayılı baz

noktasında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir
yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
22.05.2013 tarihinde 10.39-19.37 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Ü. K.
isimli şahıs ile örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen Vahit YAZGAN, H.
K.
, M.
S.
isimli şahıslar ile birlikte 6023523723 - opr:Turkcell(KAHRA22) - ()
KONAK,İZMİR, 6023535201 - opr:Turkcell(KAHRA21) - () KONAK,İZMİR, 602354261 opr:Turkcell(1SKAPll) - () KONAK,İZMİR, 602354262 - opr:Turkcell(ISKAP12) - () KONAK,İZMİR sayılı
baz noktasında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir
yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
23.05.2013 tarihinde 11.29-21.24 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Ü. K.
isimli şahıs ile örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen S.
K.
, E.
K.
, Vahit YAZGAN, H.
K.
, M.
S.
, M.
A.
isimli şahıslar ile birlikte
6023523723 - opr:Turkcell(KAHRA22) - {) KONAK,İZMİR, 6023535201 - opr:Turkcell(KAHRA21) - ()
KONAK,İZMİR, 6023535959 - opr:Turkcell(ALAKI22) - () KONAK,İZMİR, 6023535960 opr:Turkcell(ALAKI31) - () KONAK,İZMİR, 602354261 - opr:Turkcell(ISKAPll) - () KONAKJZMIR,
602354362 - opr:Turkcell(IZBAS12) - () KONAK,İZMİR, 60235551 - opr:Turkcell(BASME41) - ()
KONAK,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz
noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
24.05.2013 tarihinde 09.08-22.18 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan M. D.
, Ü.
K.
, M.
Ö.
, B.
A.
, H.
R.
D.
, G.
Ö.
, E.
A.
B.
, M.
B.
, M.
E.
K.
isimli şahısların, örgütün yöneticisi ya
da sohbet imamı olarak bilinen H.
K.
, Z.
D.
, M.
A.
, S.
K.
, M.
S.
, R.
D.
, A.
A.
, Vahit
YAZGAN, B.
B.
isimli şahıslar ile birlikte 5203521285 - opr:Turkcell(ALAKI2)-() KONAK,İZMİR,
5203521286 - opr:Turkcell(ALAK13) - () KONAK,İZMİR, KONAK,İZMİR, 6023535958 cpr:Turkcell(ALAKI21) - () KONAK,İZMİR, 6023535960 - opr:Turkcell(ALAKI31)- () KONAK,İZMİR,
6023535961 - opr:Turkcell{ALAKI32) - {) KONAK,İZMİR, 6023523723 - opr:Turl:cel!{KAHRA22) - ()
KONAK,İZMİR, 6023533561 - opr:Turkcell(MOBLSll) - BORNOVA CUMHURİYET MEYDANI BORNOVA
CUMHURİYET MEYDANI BORNOVA (MOBILEGE4) KONAK,İZMİR, 6023533565 opr:Turkcell(MOBLS12) - BORNOVA CUMHURİYET MEYDANI BORNOVA CUMHURİYET MEYDANI
BORNOVA (MOBILEGE4) KONAK,İZMİR, 6023536292 - opr:Tur!ceell(PULMKll) - () KONAK.İZMIR,
602354261 - opr:Turkcell(ISKAPll} - () KONAK,İZMİR, 602354361 - opr:Turkcell(IZBASll) - ()
KONAK,İZMİR, 6023549331 - opr:Turkcell(MOBLS13) - ATATÜRK CADDESİ GÜNDOĞDU MEYDANI
GÜNDOĞDU MEYDANI (MOBILEGE4) KONAK,İZMIR, 602355268 - opr:Turkcell(KONIS12) - {)
KONAK,İZMİR, 60235551 - opr:Turkcell( BASME41) sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları
telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktalarına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış
olabilecekleri,
25.05.2013 tarihinde 13.22-22.10 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan M. B.
, Ü.
K.
, B.
A.
, isimli şahısların, örgütün yöneticisi ya da sohbet
imamı olarak bilinen H.
K.
, M.
S.
, Vahit YAZGAN, E.
K.
, N.
İ.
isimli şahıslar ile birlikte 6023535201 - opr:Turkcell(KAHRA21) - {) KONAK,İZMİR, 602354261 oprıTurkcell(lSKAPll) - () KONAK,İZMİR, 602354361 - opr:Turkcell(IZBASll) - () KONAK,İZMİR,
602354362 - opr:Turkcell{IZBAS12) - () KONAK,İZMİR, 60235551 - opr:Turkcell(BASME41) - ()
KONAK,İZMİR, 60235552 - opr:Turkcell(BASME32) - () KONAK,İZMİR, sayılı baz noktalarında kullanmış
oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktasına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı
yapmış olabilecekleri,
26.05.2013 tarihinde 10.15-21.51 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Şaban D.
, Ü.
K.
, B.
A.
isimli şahısların, örgütün yöneticisi ya da sohbet imamı olarak
bilinen H.
K.
, M.
S.
, V.
Y.
, S.
K.
, B.
B.
, E.
K.
isimli şahıslar ile birlikte 60235552 - opr:Turkcell(BASME32) - () KONAK,İZMİR,
602354362 - opr:Turkcell(IZBAS12) - () KONAK,İZMİR, 602354361 - opr:Turkcell(IZBASll) - ()
KONAK,İZMİR, 602354262 - opr:Turkcell(ISKAP12) - () KONAK,İZMİR, 6023535959 -

opr:Turkcell(ALAKI22) - () KONAK,İZMİR, 6023535201 - opr:Turkcell(KAHRA21) - () KONAK,İZMİR, sayılı
baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktasına yakın bir
yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
03.06.2013 tarihinde 17.59-19.15 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet İmamı olarak bilinen
Vahit YAZGAN, H.
K.
, M.
S.
, Z.
D.
, B.
B.
isimli şahıslar ile
birlikte 5003533977 - opr:Turkcell(BORDSl) - 1765/1 SOKAK NO:25 MEVLANA MAH.
(IZMBORDOKSITESI) BORNOVA,İZMİR, 6043534454 - opr:Turkcell(BRBAL32) - 1701/7 SOKAK NO:23/A
MEVLANA MAHALLESİ (IZMBRVBALEV) BORNOVA,İZMİR, 604353855 opr:Turkcell(HASAR31) - 367
SOKAK NO:19 (IZMBOREGEHASAR) BORNOVA,İZMİR, 6043541819 - opr:Turkcell{BRBAL31) - 1701/7
SOKAK NO:23/A MEVLANA MAHALLESİ (IZMBRVBALEV) BORNOVA,İZMİR, 6043557737 opr:Turkcell(BORDSll) - 1765/1 SOKAK NO:25 MEVLANA MAH. (IZMBORDOKSITESI) BORNOVA,İZMİR,
6043557738 - opr:Turkcell(BORDS12) -1765/1 SOKAK NO:25 MEVLANA MAH. (IZMBORDOKSITESI)
BORNOVA,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların
baz noktasına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
05.06.2013 tarihinde 19.43-23.20 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan H. R
.
D.
isimli şahıs, örgütün yöneticisi ya da sohbet imamı olarak bilinen Vahit
YAZGAN, B.
B.
isimli şahıslar ile birlikte 6043523077 - opr:Turkcell(IZMADll) - ŞAPAR MURAT
TÜRKMEN CADDESİ ADALET MAHALLESİ BAYRAKLI (IZMYENADLIYE) BAYRAKLı,İZMİR, 6043523143 opr:Turkcell(IZMAD12) - ŞAPAR MURAT TÜRKMEN CADDESİ ADALET MAHALLESİ BAYRAKLI
(IZMYENADLIYE) BAYRAKLı,İZMIR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal
verdikleri, şahısların baz noktasına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
09.06.2013 tarihinde 17.21-23.53 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan A. K.
, G.
Ö.
, E.
A.
, Ü.
K.
, M.
D.
, H.
R.
D.
, A.
K.
, M.
Ö.
isimli şahıslar ve örgütün sohbet imamı olan M. A.
, M.
S.
, Z.
D.
, N.
İ.
, S.
K.
, H.
K.
, Ö.
D.
, Vahit
YAZGAN, B.
B.
isimli şahısların birlikte İzmir ili Atatürk Stadyumunu Mersinli bölgesinde
kullanmış oldukları telefonlarda benzer noktalardan sinyal verdikleri ve bu haliyletoplanan kişi sayısı
ve katılan üyeler değerlendirildiğinde, şahısların baz noktasına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı
yapmış olabilecekleri,
13.07.2013 tarihinde 12.51-15.09 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
Vahit YAZGAN, H.
K.
, M.
S.
, B.
B.
isimli şahıslar ile birlikte
602351465 - opr:Turkcell(BOSSK21) - ESKİZİMİR C.528/1 SK SABİTBEY CAMİİ YANI ARI APT NO=34
GÜNEŞLİ MAH (IZMKONBOZYAKSSK) KONAK,İZMİR sayılı baz noktasında kullanmış oldukları
telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktasına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış
olabilecekleri,
28.07.2013 tarihinde 13.13-15.20 saatleri arasında örgütün yöneticisi ve sohbet imamı olarak bilinen
Z.
D.
, Vahit YAZGAN, H.
K.
, M.
S.
, E.
K.
, B.
B.
isimli
şahıslar ile birlikte 511355595 - opr:Turkcell(YESKK3) - ÇALIKUŞU MAH. 3243 SK BOZYAKA NO:21
KARABAĞLAR (IZMKARBOZYK) KARABAĞLAR,İZMİR, 5203559066 - opr:Turkcell(KRBMAl) - 2912
SOKAK NO:14 BAHAR MAH. (IZMKARBAHAR) KARABAĞLAR,İZMIR, 5203561301 opr:Turkcell(KRBMA2) - 2912 SOKAK NO:14 BAHAR MAH. (IZMKARBAHAR) KARABAĞLAR,İZMİR,
6023510591 - opr:Turkcell(KRBMA12) - 2912 SOKAK NO:14 BAHAR MAH. (IZMKARBAHAR)
KARABAĞLAR,İZMİR, 602351465 - opr:Turkcell(BOSSK21) - ESKİZİMİR C.528/1 SK SABİTBEY CAMİİ
YANI ARI APT NO=34 GÜNEŞLİ MAH (IZMKONBOZYAKSSK) KONAK,İZMİR, 602351466 opr:Turkcell(BOSSK22) - ESKİZİMİR C.528/1 SK SABİTBEY CAMİİ YANI ARI APT NO=34 GÜNEŞLİ MAH
(IZMKONBOZYAKSSK) KONAK,İZMİR, 6023531785 - opr:Turkcell(KRBMAll) - 2912 SOKAK NO:14
BAHAR MAH. (IZMKARBAHAR) KARABAĞLAR,İZMİR, 6033524663 - opr:Turkcell(YESKKll) - ÇALIKUŞU
MAH. 3243 SK BOZYAKA NO:21 KARABAĞLAR (IZMKARBOZYK) KARABAĞLAR,İZMIR, 6033524862 opr:Turkcell(YESKK12) - ÇALIKUŞU MAH. 3243 SK BOZYAKA NO:21 KARABAĞLAR (IZMKARBOZYK)
KARABAĞLAR,İZMİR, 6033552847 - opr:Turkcell(YESKK32) - ÇALIKUŞU MAH. 3243 SK BOZYAKA NO:21
KARABAĞLAR (IZMKARBOZYK) KARABAĞLAR, İZMİR, 603359018 - opr:Turkce!l(YESKK31) - ÇALIKUŞU
MAH. 3243 SK BOZYAKA NO:21 KARABAĞLAR (IZMKARBOZYK) KARABAĞLAR,İZMİR sayılı baz

noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri, şahısların baz noktasına yakın bir
yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
30.07.2013 tarihinde 20.03-22.05 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan M. D.
, H.
R.
D.
, M.
G.
isimli şahıslar ve örgütün sohbet imamı olan M. S.
, S.
K.
, H.
K.
, E.
K.
, Vahit YAZGAN, isimli şahısların birlikte
6023540898 - opr:Turkcell(SWIS091) - SWISS OTEL ALSANCAK (IZMKONSVVISSOTEL) KONAK,İZMİR,
602354663 - opr:Turkcell(SWIS084) - SVVISS OTEL ALSANCAK (IZMKONSVVISSOTEL) KONAK,İZMİR,
6023558980 - opr:Turkcell(SWIS081) - SVVISS OTEL ALSANCAK (IZMKONSVVISSOTEL) KONAK,İZMİR,
602357565 - opr:Turkcell(SWIS071) - ALSANCAK (IZMKONSVVISSOTEL) KONAK,İZMİR, 602357566 opr:Turkcell(SWIS072) - ALSANCAK (IZMKONSVVISSOTEL) KONAK,İZMİR, 602358675 opr:Turkcell(SWIS073) - SVVISS OTEL ALSANCAK (IZMKONSVVISSOTEL) KONAK,İZMİR sayılı baz
noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan benzer noktalarda sinyal verdikleri, şahısların baz
noktasına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
02.08.2013 tarihinde 20.28-21.56 saatleri arasında örgütün sohbet imamı olan M.
A.
, H.
K.
, Vahit YAZGAN, isimli şahısların birlikte İzmir ili Karabağlar ilçesinde kullanmış
oldukları telefonlardan benzer noktalarda sinyal verdikleri ve bu haliyle şahısların baz noktasına yakın
bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
09.08.2013 tarihinde 18.02-19.00 saatleri arasında örgütün sohbet imamı olan M.
S.
, H.
K.
, Vahit YAZGAN, isimli şahısların birlikte 500352102 - opr:Turkcell(SIRRL2) SIRALIKTEPE KEMALPAŞA (MJZMSIRALIKTEP) KEMALPAŞA,İZMİR sayılı baz noktasında kullanmış
oldukları telefonlarda benzer noktalardan sinyal verdikleri ve bu haliyle şahısların baz noktasına yakın
bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
28.10.2013 tarihinde 13.58-17.11 saatleri arasında örgütün sohbet imamı olan A.
A.
, H.
K.
, Vahit YAZGAN, B.
B.
isimli şahısların birlikte 511355595 opr:Turkcel!(YESKK3) - ÇALIKUŞU MAH. 3243 SK BOZYAKA NO:21 KARABAĞLAR (IZMKARBOZYK}
KARABAĞLAĞ İZMİR, 6033524663 - opr:Turkcell(YESKKll) - ÇALIKUŞU MAH. 3243 SK BOZYAKA NO:21
KARABAĞLAR (IZMKARBOZYK) KARABAĞLAR,İZMİR, 6033524862 - opr:Turkcell(YESKK12) - ÇALIKUŞU
MAH. 3243 SK BOZYAKA NO:21 KARABAĞLAR (IZMKARBOZYK) KARABAĞLAR,İZMİR sayılı baz
noktalarında kullanmış oldukları telefonlarda benzer noktalardan sinyal verdikleri ve bu haliyle
şahısların baz noktasına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri,
30.10.2013 tarihinde 10.42-13.59 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan M. G.
, H.
R.
D.
isimli şahısların örgütün yöneticisi olarak bilinen H.
K.
, M.
A.
, Vahit YAZGAN isimli şahıslar ile birlikte 5203510203 - opr:Turkcell(SWISO7) - SWISS
OTEL ALSANCAK (IZMKONSWISSOTEL) KONAK,İZMIR, 5203510206 - opr:Turkcell(SWISO1) - SWISS
OTEL ALSANCAK (IZMKONSWISSOTEL) KONAK,İZMIR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları
telefonlardan birlikte sinyal verdikleri, şahısların baz noktasına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı
yapmış olabilecekleri,
06.11.2013 tarihinde 14.37-16.49 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan Ş. D.
, isimli şahıs ve örgütün sohbet imamı olan B. B.
, Vahit YAZGAN, isimli şahısların
birlikte 602354263 - opr:Turkcell(ISKAP21) - 1362 SK. N0:1088 İSMET KAPTAN (IZMALSISMETKAPT)
KONAK,İZMİR, 602354264 - opr:Turkcell(ISKAP22) - 1362 SK. N0:1088 İSMET KAPTAN
(IZMALSISMETKAPT) KONAK,İZMİR sayılı baz noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan benzer
noktalarda sinyal verdikleri, şahısların baz noktasına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı yapmış
olabilecekleri,
24.11.2013 tarihinde 13.23-15.02 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan F. A.
, G.
Ö.
, İ.
G.
isimli şahıslar ve örgütün sohbet İmamı olan B. B.
, E.
K.
, Ö.
D.
, Vahit YAZGAN isimli şahısların birlikte İzmir ili Karşıyaka ilçesi
Örnekköy bölgesinde kullanmış oldukları telefonlarda benzer noktalardan sinyal verdikleri ve bu
haliyle toplanan kişi sayısı ve katılan üyeler değerlendirildiğinde, şahısların baz noktasına yakın bir
yerde örgütsel bir toplantı yapmış olabilecekleri değerlendirilmeleri yapılmıştır.
25.12.2013 tarihinde 10.27-22.21 saatleri arasında örgütün mütevelli gruplarında bulunan G. Ö.
, H.
R.
D.
, D.
D.
, Ş.
D.
, İ.
B.
isimli şahıslar

ve örgütün sohbet imamı olan H.
K.
, M.
S.
, V.
Y.
isimli şahısların
birlikte 5013512516 - opr:Turkcell(DOKOTl) - İZMİR-AYDIN OTOBANI DOKTORLAR SİTESİ
(IZMBORDOKSITOTO) BORNOVA,İZMİR, 5013512517 - opr:Turkcell(DOKOT2) - İZMİR-AYDIN OTOBANI
DOKTORLAR SİTESİ (IZMBORDOKSITOTO) BORNOVA,İZMİR, 6043521841 - opr:Turkcell(DOKOTll) İZMİR-AYDIN OTOBANI DOKTORLAR SİTESİ (IZMBORDOKSITOTO) BORNOVA,İZMİR sayılı baz
noktalarında kullanmış oldukları telefonlardan sinyal verdikleri ve bu haliyle toplanan kişi sayısı ve
katılan üyeler değerlendirildiğinde, şahısların baz noktasına yakın bir yerde örgütsel bir toplantı
yapmış olabilecekleri,
Bunun yanında şüpheli Vahit YAZGAN'ın FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Ege Bölge imamı B. B.
, İl imam Yardımcısı S. K.
, Ege Bölge İmamı Yardımcısı M.
S.
, Ege Bölge
İmamı Yardımcısı M. A.
, Ege Bölge İmamı Yardımcısı Z.
D.
, Ege Bölge
İmam Yardımcısı (Okullar Sorumlusu) S.
K.
, Bornova İmamı E.
K.
, Örgüt Yöneticisi N.
İ.
, Örgüt Yöneticisi A.
A.
, İl İmam Yardımcısı
M.
N.
T.
, Örgüt Yöneticisi (Esidef İdari Koordinatör) H.
K.
, Karşıyaka İl
İmamı N.
O.
, Örgüt Üyesi H.
K.
, Örgütün mütevelli gruplarında bulunan M.
T.
, F.
K.
, , H. R.
D.
, D.
A.
D.
, Ş.
D.
, İ.
B.
, M.
Ö
, A.
K.
, M.
B.
, Ş.
K.
, B.
A.
, İ.
G.
, Ü.
K.
, T.
K.
, K.
K.
isimli şahıslar ile bireysel
telefon irtibatının bulunduğu tespitlerinin yapıldığı..."şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıda özetlenen deliller çerçevesinde Şüpheliye ilişkin yapılan tespitler;
1- 1991 yılından kurumu kayyım atanan tarih olan 2016 yılı Mart ayına kadar Zaman Gazetesinde
yöneticilik yaptığı,
2- Asya Katılım Bankası nezdinde artan oranlı hesabının bulunduğu,
3- Çocuğunu örgütle iltisaklı Yamanlar kolejinde okuttuğu,
4- İzmir İl Emniyet Müdürlüğü düzeyindeki atamalara yönelik FETÖ adına müdahalelerde bulunduğu,
5- FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kendi içerisinde yönetici ve üyelerinin gizli yapmış olduğu
görüşmeleri özel şifrelerle aktarması amacıyla kullanılmakta olduğu tespit edilen Bylock programını
kullandığı,
6- FETÖ yapılanması adına Büyük Birlik Partisi Teşkilatında üye yada yönetici olarak yer almamasına
ragmen parti üst düzey organlarında tasfiye/değişiklikler gerçekleştirdiği, BBP İl Teşkilatına yeni
yönetim olarak getirilen kişilerin kendisi tarafından belirlenen kişiler olduğu ve bu kişiler aracılığıyla
parti adına İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli olan ve haklarında FETÖ/PDY mensubu olduğu
hususunda Askeri Casusluk soruşturmalarında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan ve iddianame sonucu
sanık sıfatıyla haklarında kovuşturma yapılan Behzat TUZCU, Taner AYDIN ve Emin GÖKTAŞ isimli
şahısların milletvekili adayı olarak gösterilmesini sağladığı,
Yapılan tespitlerde şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olmak eylemini
gerçekleştirdiği anlaşılmakla;
SONUÇ OLARAK;
Bu şekilde şüpheli üzerlerine atılı suçları işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşıldığından
şüphelilerin mahkemenizce yargılanmalarının yapılarak;
Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi olma eyleminden Türk Ceza Kanunu 314/1, 53, 58, 63
maddeleri, Terörle Mücadele Kanunu 5. Maddesi uyarınca CEZALANDIRILMASINA,
Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.04/05/2017

ZAFER DUR 39549
Cumhuriyet Savcısı
E-imzalıdır

NOT : El konulan dijital materyallerin imaj alma ve rapor düzenlenmesi işlemi 15 Temmuz 2016
tarihindeki darbe girişimi nedeniyle Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünde oluşan yoğunluk
nedeniyle henüz imaj alınma aşamasında olduğundan, mevcut deliller kamu davası açmaya yeterli
olduğundan imaj alma ve rapor düzenlenme işlemleri nedeniyle tutuklu dosyanın beklenmeyip,
raporlar tanzim edildikten sonra mahkemesine sunulması ve elde edilen delillerin mahkemesince
değerlendirilmesinin uygun olacağı ve bu şekilde dosyanın sürüncemede kalmayacağı
değerlendirilmiştir.

