
TÜ RK İY E CU M H U RİYETİ 
İSTANBUL CUM H U RİY ET BAŞSAVCILIĞI 
T erö r ve Ö rgütlü  Suçlar Soruştu rm a Bürosu

TUTUKLU İŞ 
Tut. Son Göz. Geç T: 06/04/2017

Soruştu rm a No : 2016/100447 
Esas No : 2017/10142
İdd ianam e No : 2017/1545

İ D D İ A N A M E  
İSTANBUL A Ğ IR CEZA M AH KEM ESİ'NE

DAVACI
SUÇTAN ZA RAR G Ö R EN LER

: K.H.
: 1-RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AHMET Oğlu TENZİLE'den olma, 
26/02/1954 doğumlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliği Beştepe 
Merkez/ ANKARA
2-TÜRKİYE BÜYÜK M İLLET M EC LİSİ BAŞKANLIĞI, Tbmnı 

06543 Bakanlıklar M erkez/ ANKARA
3-65'NCİ TÜ RKİYE CU M H U RİY ETİ HÜKÜM ETİ

ŞÜ PH ELİL ER

(YAKALAM ALI)

YAKALAMA KARA R TA RİH İ

: 1- ABDULKERİM  BALCI, HÜSEYİN Oğlu EMİNE’den olma, 
15/10/1971 doğumlu, SAMSUN ili, BAFRA ilçesi, OSMANBEYLÎ 
köy/mahallesi, 103 cilt, 158 aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı 
Nişancı Malı. Karayel Sk. No:31-33 İç Kapı No:4 Eyüp/ İSTANBUL 
adresinde ikamet eder.

: 17/10/2016, İstanbul 4.Sulh Ceza Hakİmliği'nin 2016/4585 D.İş saydı 
kararı

(TUTUKLU)

MÜDAFİİ

G Ö ZA LTI TA RİH İ 
TUTUKLAM A TA RİH İ

: 2- A HM ET HÜSREV ALTAN, ÇETİN Oğlu KERİME'den olma, 
02/03/1950 doğumlu, İSTANBUL ili, KADIKÖY ilçesi, GÖZTEPE 
köy/malıallesi, 11 cilt, 367 aile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa kayıtlı 
Göztepe Malı. Kemal Salih Sel Sk. No: 13 İç Kapı No:41 Kadıköy/ 
İSTANBUL İkamet etmek olup halen müsnet suçlardan Silivri Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLUDUR.

: Av. İSMAİL AZİZ ERGİN CİNMEN, MUĞLA 
Bitez Kubilay Sk. No:2/3 Bodrum / MUĞLA 
Av. VEYSEL OK, İSTANBUL
Aslan Yatağı Sok. No: 7/3 Cihangir Beyoğlu / İSTANBUL 
Av. FERAT ÇAĞIL, İSTANBUL
Osmaniye Malı. Fabrikalar Cad. N.38 B Bİok D.2 Bakırköy / 
İSTANBUL

: 10/09/2016 ila 22/09/20 İ6,22/09/2016 ila 23/09/2016 arası (13 GÜN) 
: 23/09/2016, İstanbul 1 .Sulh Ceza Hakiıııtiği’nin 2016/475 Sorgu sayılı 
kararı
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(YAKALAMALI)

YAKALAMA KARAR TARİHİ

: 3- ALİ ÇOLAK, AHMET Oğlu SULTAN'den olma, 10/07/1965 
doğumlu, AYDIN İli, NAZİLLİ ilçesi, TOYGAR köy/mahallesi, 66 cilt, 
99 aile sıra no, 3 sıra ııo'da nüfusa kayıtlı Atakeııt Malı. 213. Sk. No:2F 
İç Kapı No: 19 Küçükçekmece/ İSTANBUL adresinde ikamet eder.

: 05/08/2016, İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/3608 D.İş sayılı 
kararı

(TUTUKLU)

MÜDAFİİ

GÖZALTI TARİHİ 
TUTUKLAMA TARİHİ

: 4- AYŞE NAZLI ILICAK, MEHMET MUAMMER Kızı İHSAN'den 
olma, 14/11/1944 doğumlu, AMASYA ili, MERKEZ ilçesi, KIZSEKİ 
köy/mahallesi, 85 cilt, 40 aile sıra no, 22 sıra no'da nüfusa kayıtlı, 
Beylerbeyi Mah. Fıstıklı Sk. No: 15 İç Kapı No:l Üsküdar/İSTANBUL 
adresinde ikamet etmekte olup halen müsnet suçtan Bakırköy Kadın 
Kapalı Ceza İnfaz Kuruntunda TUTUKLUDUR.

: Av. MUHAMMED EMİN ÖZKURT, İSTANBUL 
İnönü Cad. Gözcü Apt. No:35 K:2 Gümüşsüyü Beyoğlu / İSTANBUL 
Av. MİKAİL HASBEK, İSTANBUL
İnönü Cad. Gözcü Apt. No: 35/2 Gümüşsüyü ... Beyoğlu / İSTANBUL
Av. MUSTAFA ÖZKURT, İSTANBUL
Hz.Halit Bulvarı Durak Sokak No: 14 Eyüp / İSTANBUL

: 26/07/2016 ila 29/07/2016 arası (3 GÜN)
: 29/07/2016, İstanbul l.Sulh Ceza Flakimlİği'nin 2016/334 Sorgu sayılı 
kararı

(YAKALAMALI)

YAKALAMA KARAR TARİHİ

: 5- BÜLENT KENEŞ, NUSRET Oğlu SULTAN’den olma, 01/08/1968 
doğumlu, MALATYA ili, BATTALGAZİ ilçesi, ORDUZU 
köy/malıallesi, 64 cilt, 480 aile sıra no, 25 sıra no’da nüfusa kayıtlı, 
Atakent 236. Sok. Manolya Evleri C-7 Blok D: 17 
Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde ikamet eder.

: 17/10/2016, İstanbul 4. Su İh Ceza Hakimliği'nin 2016/4585 D.İş sayılı 
kararı

(YAKALAMALI)

YAKALAMA KARAR TARİHİ

: 6- EKREM DUMANLI, ETHEM Oğlu MAKBULE'den olma, 
10/03/1964 doğumlu, YOZGAT ili, MERKEZ ilçesi, 
İSTANBULLUOĞLU köy/malıallesi, 59 cilt, Î43 aile sıra no, 13 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı, Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:6 
Bahçetievler/ İSTANBUL adresinde ikamet eder.

: 02/08/2016, İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/3701 D.İş sayılı 
kararı

(YAKALAMALI)

YAKALAMA KARAR TARİHİ

: 7- EMRULLAH USLU, CUMA Oğlu FATMA'dett olma, 05/09/1974 
doğumlu, KAHRAMANMARAŞ ili, NURHAK ilçesi, TATLAR 
köy/mahallesi, 12 cilt, 50 aile sıra no, 25 sıra no’da nüfusa kayıtlı, 
Kordoııboyu Mah. Bayındır Sk. No: 12/28 Kartal/ İSTANBUL 
adresinde İkamet eder.

: 04/10/2016, İstanbul 2.Sulîı Ceza Hakimliği'nin 2016/6227 D.İş sayılı 
kararı
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(YAKALAMALI) : 8- FARUK KARD1Ç, GALİP Oğlu ABİDE'den olma, 10/05/1963
doğumlu, ANTALYA ili, ELMALI ilçesi, BOZHÜYÜK köy/mahallesi, 
19 cilt, 163 aile sıra no, 23 sıra no'da nüfusa kayıtlı, Seyitnizanı Malı. 
Balıklı Çırpıcı Yolu Sk. No:2F İç Kapı No:32 Zeytinburnu/ İSTANBUL 
adresinde ikamet eder.

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 05/08/2016, İstanbul 5.Suih Ceza Hakimliği'nin 2016/3608 D.İş sayılı
kararı

(TUTUKLU)

GÖZALTI TARİHİ

TUTUKLAMA TARİHİ

: 9- FEVZİ YAZICI, SALİH Oğlu ŞÜKRÜYE'den olma, 01/10/1972 
doğumlu, TRABZON ili, ÇAYKARA ilçesi, KÖSELİ köy/mahallesi, 46 
cilt, 9 aile sıra no, 69 sıra no'da nüfusa kayıtlı, Acıbadem Malı. Gayretli 
Sk. No:5B İç Kapı No:8 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde ikamet etmek 
olup halen miisnet suçtan Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kuruntunda 
TUTUKLUDUR.

: 27/07/2016 ila 29/07/2016 arası, 04/08/2016 ila 05/08/2016 arası (4 
GÜN)

: 05/08/2016, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/305 Sorgu sayılı 
kararı

(YAKALAMALI) : 10- MEHMET KAMIŞ, HAŞAN Oğlu BEDRİYE’den olma,
12/04/1966 doğumlu, MALATYA ili, YEŞİLYURT ilçesi, H1ROĞLU 
köy/maiıallesi, 1 cilt, 25 aile sıra no, 32 sıra no'da nüfusa kayıtlı 
Şenlİkköy Mah. Şehit İlhan Yalçın Sk. No:4/l İç Kapı No:5 Bakırköy/ 
İSTANBUL ikamet eder.

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 05/08/2016, İstanbul S.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/3608 D.İş saydı
kararı

(TUTUKLU)

m ü d a f i i

GÖZALTI TARİHİ 
TUTUKLAMA TARİHİ

: 11- MEHMET HAŞAN ALTAN, ÇETİN Oğlu KERİME’den olma,
11/01/1953 doğumlu, İSTANBUL ili, KADIKÖY ilçesi, GÖZTEPE 
köy/maiıallesi, 11 cilt, 367 aile sıra no, 14 sıra no'da nüfusa kayıtlı 
Göztepe Mah. Kental Salİîı Sel Sk. No: 13 İç Kapı No:13 Kadıköy/ 
İSTANBUL adresinde ikamet etmekte olup halen ınüsnet suçlardan 
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kuruntunda TUTUKLUDUR.

: Av. İSMAİL AZİZ ERGİN CİNMEN, MUĞLA 
Bitez Kubilay Sk. No:2/3 Bodrum / MUĞLA 
Av. VEYSEL OK, İSTANBUL
Aslan Yatağı Sok. No: 7/3 Cihangir Beyoğlu / İSTANBUL 
Av. FERAT ÇAĞIL, İSTANBUL
Osmaniye Mah. Fabrikalar Cad. N.38 B Blok D.2 Bakırköy / 
İSTANBUL

: 10/09/2016 ila 22/09/2016 arası (12 GÜN)
: 22/09/2016, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/419 Sorgu sayılı 
kararı

(YAKALAMALI) : 12- OSMAN ÖZSOY, YAŞAR Oğlu AYŞE'den olma, 17/02/1965
doğumlu, BARTIN ili, MERKEZ ilçesi, HIDIRLAR köy/mahallesi, 164 
cilt, 23 aile sıra no, 120 sıra no'da nüfusa kayıtlı, Kısıklı Mah. Mihriban 
Sk. No:24 İç Kapı No:2 Üskiidar/İSTANBUL adresinde ikamet eder.
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YAKALAM A KARA R TA R İH İ : 04/10/2016, İstanbul 2.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/6227 D.İş sayılı
kararı

(YAKALAM ALI)

YAKALAMA KARA R TA RİH İ

: 13- ŞEMSEDDİN E FE, ŞABAN ATAMAN Oğlu NERİMAN’den 
olma, 08/05/1974 doğumlu, GİRESUN ili, ŞEBİNKARAHİSAR ilçesi, 
YAYCİ köy/mahallesi, 61 cilt, 47 aile sıra no, 117 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı, CENTREVILLE /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
adresinde ikamet eder.

: 17/10/2016, İstanbul 4,Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/4585 D.İş sayılı 
kararı

(TUTUKLU)

M ÜDAFİİ

G Ö ZA LTI TA RİHİ 
TUTUK LAM A  TA R İH İ

: 14- ŞÜKRÜ TUĞ RUL ÖZŞENGÜL, AHMET LAÇİN Oğlu 
NACİYE’den olma, 03/07/1966 doğumlu, ÇORUM ili, MERKEZ ilçesi, 
ULUKAVAK köy/mahallesi, 8 cilt, 408 aile sıra no, 23 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı, Ferahevler Malı. Adnan Kahveci Cad. No: 119 İç Kapı No:3 
Sarıyer/ İSTANBUL adresinde ikamet etmekte iken halen miisnet 
suçlardan Silivri 8 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurtımunda 
TUTUKLUDUR.

: Av. CELAL APAYDIN, İSTANBUL
Mahmutbey Cad. Nekaş İş Hanı No: 17 Daire:409 Bahçeiievler / 
İSTANBUL

: 25/08/2016 ila 22/09/2016 arası (28 GÜN)
: 22/09/2016, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/418 Sorgu sayılı 
kararı

(ADLİ KON TROLLÜ)

G Ö ZA LTI TA RİH İ 
ADLİ K O N TR O L KARAR 
TA R İH İ

: 15- TİBET MURAD SANLIMAN, NEVRES ERBAY Oğlu 
AYTEN'den olma, 13/12/1965 doğumlu, İSTANBUL ili, BEYOĞLU 
ilçesi, CİHANGİR köy/mahallesi, 8 cilt, 570 aile sıra no, 6 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Aşmalı Mescit Mah. Aşmalı Mescit Cad. No:28 İç Kapı 
No:6 Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde ikamet eder.

: 01/08/2016 ila 05/08/2016 arası (4 GÜN)

: 05/08/2016, İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/308 Sorgu sayılı 
karan

(YAKALAM ALI)

YAKALAM A KARA R TA RİH İ

: 16- TUNCAY O PÇ İN , MEHMET EMİN Oğlu NURTEN'den olma, 
24/03/1967 doğumlu, İZMİR ili, KONAK ilçesi, GÜNGÖR 
köy/mahallesi, 40 cilt, 86 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa kayıtlı, 
Çengelköy Mah. Prof. Dr. Beynun Akyavaş Cad. No:25 İç Kapı No:2 
Üsküdar/İSTANBUL adresinde ikamet eder.

: 04/10/2016, İstanbul 2.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/6227 D.İş sayılı 
kararı

(TUTUKLU) : 17- YAKUP ŞİM ŞEK, TEMEL Oğlu MENŞURE'den olma, 
10/01/1964 doğumlu, TRABZON ili, ARSİN ilçesi, GÖLGELİK 
köy/mahaüesİ, 13 cilt, 20 aile sıra no, 139 sıra no'da nüfusa kayıtlı 
Bulgurlu Mah. İzzettinbey Sk. No:23D İç Kapı No:42 Üsküdar/ 
İSTANBUL adresinde ikamet etmekte iken halen miisnet suçlardan
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Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLUDUR.
MÜDAFİİ : Av. MURAT TELLİ OĞLU, İSTANBUL

Mıırat Reis Mah.TıkNefes Sok.No.25/24 Ü sküdar/ İSTANBUL 
GÖZALTI TARİHİ : 01/08/2016 ila 05/08/2016 arası (4 GÜN)
TUTUKLAMA TARİHİ : 05/08/2016, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/308 Sorgu sayılı

kararı

SUÇ

SUÇ TARİHİ VE YERİ 
SEVK MADDESİ

DELİLLER

: Genel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni Ortadan 
Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma, 
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Silahlı Terör Örgütüne Üye 
Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme, SilahİıTerör 
Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Halkı Kin ve 
Düşmanlığına Tahrik Etmek suçları olmakla birlikte her bir şüpheli 
için iddianamenin 8.1. no'lu kısımında ayrı ayrı belirtilmiştir.

: 15/07/2016, 18/07/2016-İSTANBUL
: İddianamenin 9.1. no'lu kısmında her bir şüpheli için ayrı ayrı 
belirtilmiştir.

: İddia, şüpheliler, tanıklar ve gizli tanık beyanları, adli emanet, HTS ve 
durum analiz raporları, olay, yakalama, arama ve el koyma tutanakları, 
terör örgütü İltisakıııa dair rapor ve analizler, MASAK raporları, bir 
kısım soruşturmalara ilişkin iddianame ve mahkeme karan metinleri, 
açık kaynak tespit tutanakları, tüm hazırlık evrakı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

l.GENEL OLARAK

15/07/2016 günü tarihi sayısız şan ve zaferlerle dolu, misyonu ülkemizi dıştan gelebilecek olan her 
türlü tehdide karşı savunma görevi üstlenmek olan ve yaptırım giicünti Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan 
alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine diğer devlet kurumlan gibi yaklaşık yıllar süren bir süreçte sızmış, bu 
şekliyle ülkemiz için başlıca tehdit unsuru olan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY)’na mensup asker ve bu askerleri yönlendirilen örgütün "abi-imam" tabir edilen sivil unsurları 
yönetiminde mevcut Anayasal demokratik düzeni hedef alan ve meşru Hükümeti devirme amaçlı darbe 
girişimi gerçekleştirilmiş ancak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başta 
milletimizin ve güvenlik güçlerimizin demokrasiye sahip çıkarak ferasetle dik duruşu ve karşı koyması 
neticesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Terör örgiitii lideri Fetullalı GÜLEN (GÜLEN)’in "Esnek o!un, sivrilmeden can damarları İçinde 
dolanınt Bütün güç merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fa rk  etmeden sistemin ana 
damarlarında ilerleyin!", "Türkiye'deki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken 
sayılır."," Arkadaşlarımız o sahada kabiliyetlerini geliştirmeli, müktesabatlarım geliştirmeli, esas ve 
zannediyorum iki yanlı olmaları itibariyle de sergileyecekleri performans ile de daima takdir toplayacaklardır. 
Yani bu bizim cepheyi öğrenmeleri lazım arkadaşların. Yani bizim hukuk sistemimizi didik didik etmelidirler, 
biz bir taraftan çalışıp onların istifade edeceği şekle getirmeliyiz, onu öyle form üle etmeliyiz, öyle tertip ve 
temkide tabi tutmalıyız.", "Dünyada satın alınmayacak adam yoktur. Sadece fiyatları farklıdır. Birini az fiyata  
birini çok fiyata alırsın" şeklinde ve benzeri talimatlarıyla devlet kurumlanna sızan kamu görevlisi görünümlü 
FETÖ/PDY mensupları bir kaç yıllık süreç içerisinde ülkemizde istikrarsızlık yaratarak, devletimizi tiim 
kademeleriyle ele geçirip kendi mensuplarından olmayanların tasfiye edilmesi ve nihayetinde mevcut
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hükümeti devirme, amacı doğrultusunda; bilinen başat örneklerden olarak 07/02/2012 tarihli Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fİdan'a yönelik kurgu delillerle ve usule aykırı yöntemle soruşturmaya girişilerek 
tutuklanmaya çalışılması, 2013 yılı Haziran ayında gerçekleşen ve kamıı düzenini tehdit eden Gezi Parkı 
eylemlerinin provoke edilmesi ve şiddetinin arttırılması, güvenlik ve istihbarat birimlerini hedef alan ve 
kamuoyunda (sözde) "Selam Tevhid Örgütü" adıyla bilinen soruşturma süreci ve doğrudan hükümet 
görevlilerini hedef alan 17-25 Aralık 2013 tarihli sözde yolsuzluk soruşturmalarında etkin rol oynamış, 
başarısızlıkla sonuçlanması üzerine en geniş çaplı silahlı eylemi olan darbeye kalkışmışlardır.

Meşru ve seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini devirme amacı taşıyan darbe girişimi sırasında 
ülke genelinde Anayasal düzeni tehdit eden eylemlerden özet olarak; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast girişiminde bulunulduğu, Genelkurmay Başkam Sayın Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Saym Fahri Kasırga olmak üzere darbeye karşı çıkan bir çok asker ve diğer kamu görevlisinin 
etkisiz hale getirilmesi amacıyla kaçırılarak hürriyetlerinden alıkonuldukları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
bombalanarak zarar verildiği, kamu kurumlan ile yol ve köprülerin işgal edildiği anlaşılmıştır.

Darbe teşebbüsüne konu olayların İstanbul ilinde gerçekleşen kısmında ise; kamu binaları ve 
köprüler işgal edilmiş veya bu yerlere işgal teşebbüsünde bulunulmuş, darbe yatılısı olmayan ve kendisine 
"Yurtta Sulh Konseyi" ismini veren darbeci askeri kanat tarafından yurt genelindeki askeri birliklere gönderilen 
sıkıyönetim direktifi ekindeki sözde atama kararlarına göre görev yaptıkları Kuvvet Komutanlığı emrine 
görevlendirilen asker şahıslardan Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu ve Deniz Harp 
Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel kaçırılarak askeri cezaevlerine kapatılmış, Deniz Haıp Akademisi 
Komutam Tuğamiral Tayyar Ertem ve l'nci Ordu Komutam Orgeneral Ümit Dündar kaçırılmaya teşebbüs 
edilmiş, Tayyar Ertem'in evine zorla girilerek arama yapılmış, bu şekilde rehin alınmış veya alınmaya teşebbüs 
edilmişler, darbenin gerçekleşmesine direnen sivil vatandaştar ile güvenlik güçlerine tankla veya ateşli 
silahlarla vahşice ateş açılması veya tankla ezilmesi sonucu yaralanma ve ölüm olayları gerçekleşmiş, bir kısım 
vatandaşlarımızın ve kolluk görevlilerinin silahları veya sair eşyaları yağma edilerek hürriyetlerinden 
alıkonulmuş, kamuya ve özel şahıslara ait mallar zarar görmüştür.

İstanbul ilinde işlenen şahsa karşı suçlar konusunda sayısal istatistik olarak; darbe girişimine katılan 
askerlerin eylemleri sonucu yukarıda kimlikleri yazılı 2’si asker, 5'i polis, 82'sİ sivil vatandaş olmak üzere 
toplam (89) kişinin hayatını kaybettiği, İlk tasnifler sonucundan elde edilen verilere göre kolluk görevlileri 
dahil (719) kişiye karşı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ateş açılarak öldürülmelerine teşebbüs edildiği, 
eylemlerin yöneldiği mağdurlardan (685)'inin yaralandığı, (34)Tmün yara almadan kurtulduğu, (155) şahsın 
yaralama kastıyla gerçekleştirilen eylemlerin mağduru olduğu, kolluk görevlileri dahil (148) şahsa karşı yağma 
ve hürriyeti tahdit eylemi gerçekleştiği, (214) özel şahsa ait mal ile askeri kurumlara ait olanlar hariç (25) ana 
kalem kamu malının zarar gördüğü tespit edilmiştir.

Öldürme olayları hariç diğer suçlar açısından olayların sayısal çokluğu, geniş çapta ve alanda vuku 
bulmaları, delil durumunun değişkenlik göstermesi, resmi makamlara müracaat sayıların artmasıyla bunların 
tek elde derlenmesi ve darbe girişimi nedeniyle vukıı bulup bulmadıklarının tespiti İşlemlerinin aldığı zaman 
ve tahkikat eksikliklerinin giderilmeye devam edilmesi nedenleriyle tasnif ve tespit işlemlerinin devam 
etmektedir. Bu nedenle iddianamemizde İstanbul ilindeki darbe girişimi eylemleri şahsa karşı işlenen suçlardan 
yalnızca kasten öldürme suçları ile belirli başlı sair suçlar konu edilmiştir. Diğer şahsa karşı işlenen suçlar 
açısından tasnif ve tespit işlemlerinin tamamlanması akabinde ek iddianame tanzim edilmek suretiyle kamu 
davası açılacaktır.

İddianamemizde ise terör örgütünün darbe girişimine iştirak eden medya unsurlarının eylemleri 
konu konu edilmiştir.

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15/07/2016 gecesi görsel ve sosyal medyada "Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) içerisindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğu, bu bağlamda İstanbul ilinde Boğaziçi
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ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin asker kişiler tarafından geçişe kapatıldığı, İstanbul ve Ankara illerinde 
savaş uçaklarının alçaktan uçuş yapmaya başladıkları, Ankara ilinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı 
Karargah binası çevresinde silah sesleri duyulduğu, İstanbul Atatürk Havalimanının tanklarla gelen askerler 
tarafından ele geçirildiği, bir grup asker kişinin zırhlı araçlarla Sabiha Gökçen Havalimanına doğru 
ilerledikleri" yolunda bir takım haberlerin yayıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcı!ığımızca 
soruşturma başlatılmış ve darbe girişimi faaliyetlerinin devam ettiği aynı süreçte İstanbul İl Emniyet 
Müdürlüğüne önce sözlü, sonrasında faks yoluyla yazılı olarak darbe girişimine katılan tüm asker şahısların 
yakalanarak gözaltına alınmaları talimatı verilmiş, verilen talimat doğru!tuşunda İstanbul ili genelinde aynı gün 
ve devam eden süreçte darbe girişimine iştirak eden yaklaşık 2000 kadar asker ve asker şahıslarla irtibat 
halinde olan terör örgütü mensubu sivil şahıs yakalanmış ve haklarındaki soruşturma evrakları, yargılamaların 
etkin ve hızlılığım temin açısından eylemlerin gerçekleştirildiği bölgeler veya konularına görev tasnif 
edilmiştir. Söz konusu tasnife göre yürütülen soruşturmalar neticesinde hazırlanan iddianamelerin, ayrı ayrı 
yetkili ve görevli Ağır Ceza Mahkemelerine sunularak kamu davası açılması planlanmıştır.

İddianamemizde sırasıyla darbe sürecinde yurt genelinde ve İstanbul ilinde yaşanan olaylar, 
olayların değerlendirilmesi, darbeyi planlayan ve yönlendirilen FETÖ/PDY'nİıı yapısı ve İşleyişi, terör örgütü 
niteliği, darbe girişiminin terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğuna daîr deliller anlatıldıktan sonra darbe 
girişim eylemlerinin hukuki vasıflandın İması ele alınacak, akabinde terör örgütünün darbe girişimine iştirak 
eden medya unsurlarının eylemlerine genel ve şüpheli bazlı olarak yer verilecektir. Soruşturma konumuz 
olayın haricindeki darbe girişiminde yaşanan olayların geııel olarak irdelenmesi, terör örgütünün yapısı, 
eylemleri ile darbe girişiminin terör örgütünün faaliyeti olduğuna dair delillerin (2- 4 arası bölümler) ayrıntılı 
olarak anlatıldığı, kamu davası açılan İstanbul ¡11 genelindeki darbe girişimi eylemlerini planlayan ve yöneten 
"Yurtta Sutlı Konseyi İstanbul Yapılanmasf'm konu alan 13/02/2017 tarih ve 2017/17929 Sor.-2017/4859 
Esas-2017/727 İdd No. sayılı İddianameden (söz konusu iddianameyle açılan kamu davası İstanbul 14.Ağır 
Ceza Mahkemesi'n in 2017/24 Esas sayılı dosyası üzerinden halen derdesttir) alıntı lanmış o İtip, iddianamenin 
bir sureti evraka eklenmiştir.

2.DARBE GİRİŞİMİ SÜRECİNDE YAŞANAN OLAYLAR

2.1. GENEL OLARAK OLAYLAR

15 Temmuz 2016 tarihindeki kalkışma esnasında yurt genelinde meydana gelen olaylara kısaca göz
atıldığında;

15/07/2016 günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin muhtelif yerlerinde, Türk Silahlı 
Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan, aralarında generaller ve amirallerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman er 
ve erbaşlar ile askeri Öğrenciler aracılığıyla, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak ve Anayasal 
düzeni değiştirmek amacı ile eyleme geçtiği, bu kapsamda; saat 22:00 sularında İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet Köprülerinin silahlı terör Örgütü üyeleri tarafından tank ve paletli zırhlı araçlar ile trafiğe 
kapatıldığı, İstanbul Yeşilköy Atatürk Havalimam’mn tanklar vasıtasıyla şevki sağlanan örgüt üyesi askerler 
tarafından ele geçirilerek, 22:15 itibariyle havalimanına giriş ve çıkışların kapatıldığı, uçuş kontrol kulesinin 
ele geçirilerek tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşların durdurulduğu, F-16 savaş jetleri İle havalimanı üzerinde alçak 
uçuş yapılarak yolcu uçaklarının iniş ve kalkış yapmalarının engellendiği, yine aynı saatlerde Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nın ele geçirilmesi maksadıyla benzer bir girişimde bulunulduğu, Vatan Caddesi’nin giriş ve çıkışı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi başta 
olmak üzere stratejik öneme sahip karakollar, limanlar, köprüler ve meydanlarda, örgüt mensubu askerlerin 
tank ve zırhlı araçlar ile hâkimiyet kurmaya çalıştıkları, savaş jetleri ile ses hızım aşacak şekilde alçak uçuş 
yapan ve zaman zaman ses bombası atan örgüt mensubu askerlerin, korku ve paniğe sevk ederek halkın 
meydanlara çıkmasını engellemeye çalıştığı, milli iradeye sahip çıkmak üzere Boğaziçi Köprüsii’nde toplanan 
halkın üzerine uzun namlulu silahlar ile ateş açıldığı, çok sayıda sivil vatandaşın yaşamını yitirmesine 
sebebiyet verildiği, eş zamanlı olarak Ankara’da milli egemenliğin oluştuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Gene! Müdürlüğü üzerinde F-16 savaş jetlerinin alçak uçuş yapmaya
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başladıkları, ağır silahlarla donatılmış helikopterlerin onlara eşlik ettiği, M eclis’te temsili bulunan tüm siyasî 
parti milletvekillerinin, demokrasiye ve M eclis’e sahip çıkmak üzere TBMM Genel Kurul Salonu’nda 
toplanmaları üzerine, Meclis ana binasının bulunduğu yerleşkenin bombalandığı, sokağa inerek, demokrasiye 
ve milli iradeye sahip çıkan vatandaşların üzerine helikopterlerden ateş açıldığı, çok sayıda vatandaşın şehit 
edildiği ve yaralandığı, Yenimahalle İlçesinde bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı binasma kobra tipi iki 
helikopterden ateş açılarak saldırıda bulunulduğu, Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis Özel Harekât Eğitim 
Merkezi binasının tank ve savaş uçaklarının yoğun bombardımanına maruz kaldığı, saldırılar esnasında 47 özel 
harekât polisinin şehit düştüğü, halkın meydanlara çıkmasını engellemek amacıyla savaş uçakları ile sürekli 
sorti yapıldığı, TBMM, MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere kamu binaları önünde, cadde 
ve meydanlarda toplanan vatandaşlara karşı uzun namlulu silahlar ile saldınldığı, kadın, çocuk, genç, yaşlı 
demeden silahsız ve savunmasız halkm üzerine rastgele ateş açıldığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının 20/01/2017 tarih ve 435-21356 
sayılı yazı ve eki verilere göre ülke genelinde gerçekleşen çatışmalar sonucu ülkemiz ve demokrasiyi korumak 
için 63'ü emniyet personeli, 4'ü askeri personel, 18l'i sivil vatandaş olmak üzere toplam 248 vatandaşımızın 
hayatını kaybettiği, 146'sı emniyet personeli, 2 l'i askeri personel, 2026'sı sivil vatandaş olmak üzere 2.193 
kişinin yaralandığı, güvenlik güçlerimiz İle terör örgütü mensuplan arasında çıkan silahlı çatışmalarda 35 
teröristin ölü, 49 teröristin ise yaralı olarak ele geçirildiği anlaşılmıştır.

Olaylar saat bazlı kronolojik sırayla temel batlarıyla incelendiğinde;

Yine saat 22.05 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Klilliyesinin kuşatıldığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri İle bazı kamu görevlilerinin rehin alındığı, Ankara ilinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı 
karargahında çatışma çıktığı, bir kısım askeri personelin rehin tutulduğu, Genelkurmay Başkanlığına ait 
internet sitesinde basın açıklaması yapıldığı, darbenin gerekçesinin (3) sayfa basın açıklaması şeklinde 
kamuoyuna duyurulduğu,

Ülkedeki tüm askeri birliklere “Harekat Yıldırım" öncelik dereceli, gizli nitelikli, 152215C TEM 
16 tarih saat gruplu, "Kaleme Alan" kısmında "Cemil Turhan- Kurmay Albay- General Amiral Şb. Md.", 
"Müsaade Eden" kısmında "Mehmet Partigöç- Tuğgeneral- Per.Pl. ve Ynt.D.Bşk." ibaresi bulunan sıkıyönetim 
direktifi konulu mesaj formunun “Yurtta Sulh Konseyi Başkanı" imzası ile saat:21.30'dan başlayarak 
peyderpey gönderildiği, mesaj formu eklerinde "EK-A" olarak "Sıkıyönetim Komutanları Listesi", "EK-B" 
olarak "Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi", "EK-C" olarak "Ankara ve İstanbul Şehirleri 
Asayiş ve Takviye Planı" ve "EK-Ç" olarak "Diğer Atamalar" başlığıyla Genelkurmay Başkanı ile Kara, 
Deniz, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında general/ amiral 
rütbesiyle görev yapan asker şahısların tamamı ile bir kısım kurmay albay ve albay rütbesindeki asker 
şahısların sıkıyönetim sonrası atandıkları yeni görevlerine dair listenin yer aldığı, "EK-Ç" liste incelendiğinde 
bir kısım askeri personelin bağlı bulundukları kuvvet komutanlığı emrine atandıkları, bir kısmının ise mevcut 
görevlerinin devamına veya üst bir göreve yükseltilmelerine karar verilerek bu grupta bulunan personelin bir 
kısmının İse Mit Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, TRT Genel Müdürlüğü gibi bürokrasi 
görevlerine atanmalarına karar verildiğinin anlaşıldığı, yine "EK-B" incelendiğinde askeri hakim sınıfından bir 
kısım askeri hakim ve savcının Milli Savunma Bakanlığı emrine atandığı, diğer bir kısmının ise mevcut askeri 
mahkeme ve savcılıklardaki görevlerinin devamına karar verilerek ayrıca görev yerlerinde kurulan Sıkıyönetim 
Mahkemelerinde görevlendirildikleri, listenin sonunda "Not 1" başlığı altında ise listede adı yer almayan 
personelin mevcut görevlerine devam edeceğinin belirtildiği, mesaj formunda "EK-C" adıyla "Ankara ve 
İstanbul Şehirleri Asayiş ve Takviye Pianı"na yer verilmesine rağmen bu planın ekli olarak gönderilmediği,

Ayııı saatlerde bir grup askerin Boğaz Köprüsühıü tek yönlü olarak trafiğe kapattığı, saat 22:10 
sıralarında Türkiye genelinde birçok kamu binası önünde asker ve polisin karşı karşıya gelmeye başladığı, 
Ankara'da MİT binası ve Genelkurmay Başkanlığı Karargahına helikopterden ateş açıldığı, saat 22.35 
sıralarında Atatürk Havalimanı’na askerlerin tankla geldikleri ve kontrol kulesine girdikleri, saat 23.10 
sıralarında Başbakan Binalİ Yıidırım'ın olayları "kalkışma" olarak niteleyen açıklama yaparak, Türk ordusu
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içerisindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurduğu, Mecliste grubu bulunan tüm partilerin 
darbe girişimini kınadıkları,

Saat 23.25 sıralarında Facebook ve Twitter başta olmak iizere sosyal medyaya erişimin 
engellendiği, erişim engelinin kısa bir süre sonra kaldırıldığı, saat 23.45 sıralarında darbe girişimi yapan 
grubun TSK'nm akredite gazetecilerle iletişim için kullandığı e-posta hesabından "kontrolün tam olarak ele 
alındığına"dak  mesaj gönderildiği,

Saat 23.50 sıralarında TRT merkezi başta olmak üzere Ankara'nın dört bir yanından güçlü patlama 
sesleri geldiği, darbe girişimine tepki gösteren vatandaşların sokaklara dökülmeye başladığı,

16 Temmuz 2016 günü saat 00.15 sıralarında darbe girişiminde bulunan asker kişilerin TRT 
binasını işgal ederek bir spikere açıklama okuttukları,

Bu açıklamada;
"Bu metnin, tiim Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvet teri'ıün bir 

isteği ve emridir. Türkiye Cumhuriyetİ'nin değerli vatandaşları, sistematik bir şekilde sürdürülen Anayasa ve 
Kanun ihlalleri devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlanılın varlığı açısından önemli bir tehdit haline 
gelmiş Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere devletin tüm kurumlan İdeolojik saik!erle dizayn edilmeye 
başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale getirilmiştir.

Gaflet, dalalet hatta hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından temel 
hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan 
kaldırılmıştır. Devletimiz, uluslararası ortamda hak ettiği itibarını yitirmiş ve evrensel teme! insan haklarının 
gözardı edildiği, korkuya dayalı otokrasi ile yönetilen bir ülke haline getirilmiştir. İdarenin aldığı hatalı 
kararlar ile mücadeleden geri durduğu terör, tırmanarak bir çok masum vatandaşın ve teröristle mücadele 
eden güvenlik görevlilerimizin hayatına mal olmuştur.

Bürokrasi içindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış, ülke sathında bununla mücadele 
edecek hukuk sistemi işlemez hale getirilmiştir.

Bu ahval ve şerait altında yüce Atatürk'ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklar ile 
kurduğu ve bugünlere getirdiği Cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri Yurtta Sitili Cihanda 
Sulh ilkesinden hareketle vatanın bölünmez bütünlüğünü milletin ve devletin bölünmez bütünlüğünü devam 
ettirmek, Cumhuriyetimizin kazananlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek, hukuk devleti 
önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak, milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek, 
terörizm ve terörün her türlüsü ile etldn mücadele yolunu açmak, temel evrensel insan haklarını mezhep ve 
etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti 
ilkesi üzerine oturan Anayasal düzeni yeniden tesis etmek, devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası 
itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve 
işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur.

Devletin yönetimi, teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yurtta Sulh 
Konseyi, BM, NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlar ile oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her 
türlü tedbiri almıştır.

Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir.
Vatana ihanet içerisinde bulunan tiim kişi ve kuruluşların en kıscı zamanda ulusumuz adına 

hakkaniyet ve adaletle karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi temin edilecektir.
Tiim yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı 

uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uyma lan  önem arz 
etmektedir. Havaalanları, sınır kapıları ve limanlardan yurtdışı çıkışlarına yönelik ilave tedbirler getirilmiştir. 
Devlet düzeninin en kısa zamanda tesis ve İdamesi için her türlü tedbir alınmış ve uygulanmaktadır. Hiçbir 
vatandaşımızın zarar görmesine müsaade edilmeyecek, kamu düzeninin bozulmasına fırsat verilmiyecektir. 
Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, evrensel temel, hak ve 
hürriyeti, yurtta sulh konseyinin teminatı altındadır. Yurtta sulh konseyi iiniter devlet yapısı içinde dil din 
etnik köken ayrımı yapmaksızın toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa hazırlanmasını en kısa 
zamanda sağlayacaktır.

Çağdaş, demokratik, sosyal, laik, hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar yurtta 
sulh konseyi ulusumuz adına her türlü tedbiri alacaktır.
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Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. Yurtta Sulh  Konseyi." şeklinde darbeci askeri kanat 
tarafından tüm askeri birliklere gönderilen sıkıyönetim direktifinin ana metni olduğu anlaşılan ifadelere yer 
verildiği,

Milli Savunma Bakanının bildiriyi "korsan bildiri" olarak nitelendiren bir açıklama yaptığı,
Saat 01.40 sıralarında Camilerden sela okunduğu ve halka darbe girişimine karşı sokaklara çıkma 

çağrısı yapıldığı,
Saat 00.35 sıralarında Beyaz Saraydan Başkan Barack Obama’nın Türkiye’deki gelişmelerle ilgili 

olarak bilgilendirildiğine dair açıklama yapıldığı,
Saat 00.37 sıralarında Cumhurbaşkanının Facetime üzerinden CNN Türk kanalına demeç verdiği, 

darbe girişimini "silahlı güçler içerisindeki küçük bir azınlığın kalkışması" olarak nitelendirdiği, 
vatandaşlardan hükümete destek için sokağa çıkmalarını istediği,

Saat 01.10 sıralarında Sikorsky tipi askeri helikopterin TÜRKSAT uydu istasyonunu vurduğu, saat 
01.21 sıralarında İçişleri Bakanı Efkan ALA'nın Genelkurmay Başkanlığı, TSK ve polisin ülkedeki darbe 
girişimine müdahale ettiğini açıkladığı ve darbe planlayıcılarını “çete '1 olarak tanımladığı,

Saat 01.40 sıralarında bazı asker kişilerin Boğaziçi Köprüsii’nü geçmeye çalışan protestocuların 
üzerine ateş açtığı,

Saat 02.21 sıralarında Ankara Emniyet Müdüriüğü'ııü de vuran ve en az 17 polisin şehit olmasına 
neden olan askeri helikopterin Gölbaşı'nda düşürüldüğü,

Saat 02.25 sıralarında Taksim Meydanı’nda mevzilenen bir grup asker kişinin giderek sayıları 
artan protestocuları dağıtmak İçin havaya ateş açtığı,

Saat 02.50 sıralarında F-16'lar ve askeri helikopterlerin TBMM binasını vurmaya başladığı, 
Meclisin giriş kapıları yakınlarına sabaha kadar toplam 4 bomba atıldığı, milletvekilleri ve basın 
mensuplarının sığınağa geçtikleri,

Saat 03.23 sıralarında Hürriyet Gazetesi otoparkına inen bir grubun havaya ateş açmak ve güvenlik 
görevlilerini yere yatırmak suretiyle binaya girdikleri, bir subayın "Ateş etmekten çekinmeyin" diye bağırdığı, 
asker kişilerin hurriyet.com.tr çalışanları da dahil olmak üzere herkesi zorla dışarı çıkardığı, CNN Tîirk 
stüdyolarına ve rejiye müdahale ettiği,

Saat 04.07 sıralarında Cumhurbaşkanının Atatürk Havaiimanı’nda kendisini karşılayan kalabalığa 
bir konuşma yaptığı ve "Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır 
ödeyecekler" şeklinde sözler söylediği,

Saat 05.02 sıralarında Cumhurbaşkanlığı’ndan "Tehlike henüz geçmiş değil. Millet sokaklarda
okhığu ve vatanına sahip çıktığı müddetçe darbeci hainler bu aziz millete diz çöktürmeyecek" şeklinde
açıklama yapıldığı,

Saat 05.10 sıralarında Doğan Medya Center'ı basan askerlerin polis tarafından gözaltına
alınmasıyla hurriyet.com.tr, CNN Türk, Kanal D ve DHA çalışanlarının binaya dönmeye başladıkları,

Saat 06.26 sıralarında Cumhurbaşkanlığı kıilliyesi çevresinden dumanlar yükseldiği,
Saat 06.42 sıralarında Boğaz Köprüsü'ndeki askerlerin teslim olduğu,
Saat 07.52 sıralarında Genelkurmay karargahından çıkan bir tanktan, barikat olarak bekleyen 

kamyonlara ateş açıldığı, saat 08.04 sıralarında Harbiye Ordu Evi ve TRT Radyo binasının polis tarafından 
kontrol altına alındığı,

Saat 08.11 sıralarında İstanbul’da uçak, metro ve vapur seferlerinin yeniden yapılmaya başlandığı,
saat 08.16 sıralarında gece boyunca tanklarla kapatılan Boğaziçi Köprüsünün askerlerin teslim olmasının
ardından kısmen trafiğe açıldığı,

Saat 08.43 sıralarında Boğaziçi köprüsünün terkedilen tankların çekilmesi için çift yönlü, Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsünün ise Avrupa yakası istikametine doğru trafiğe kapatıldığı,

Saat 08.55 sıralarında rehin alınan Genelkurmay Başkam Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Fahri Kasırga’mıı kurtarıldığı,

Saat 09.33 sıralarında Kuleli Askeri Lisesi'nde 80 öğrencinin gözaltına alındığı, saat 09.45 
sıralarında Genelkurmay Karargahındaki 200'e yakın silahsız er - erbaşın teslim oldukları,

Saat 09.56 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün trafiğe açıldığı, saat 10.07 sıralarında 
Genelkurmay Başkanlığından çıkan 700re yakın silahsız er ve erbaşın polise teslim oldukları, saat 11.01 
sıralarında Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Ümit Dündar'ın "Cumhurbaşkanımız, başbakanımız,
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bakanlarımız ve TBMM, TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve hukukun yanında yer alarak bu. 
darbe girişimini önlemiştir"şeklinde bir açıklama yaptığı,

Saat 12.10 sıralarında İstanbul'u da kapsayan Marmara Bölgesi üzerindeki hava sahasının görerek 
uçuş yapan tüm sivil hava araçlarının uçuşuna kapatıldığı,

15/07/2016 ve 16/07/2016 tarihlerinde diğer bazı illerde de askeri hareketliliklerin yaşandığı 
anlaşılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 19/07/2016 günü saat 13:00’da yapılan basın açıklamasında, 
yaşanan süreç ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirildiği, istihbarat bilgisi alındığı andan itibaren Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarafından alman tedbirlerin açıklanarak 15/07/2016 günü akşam saatlerinde terör örgütünce 
başlatılan darbe girişiminin 17/07/2016 saat 16:00 İtibariyle tüm yurt genelinde bastırıldığının kamuoyu ile 
paylaşıldığı ve yazılı bildiride; her ne kadar darbe girişimi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde başlatılmış olsa 
da, bunu yapmaya kalkışan hainlerin, halkımızın Peygamber ocağı olarak adlandırdığı Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, vatanını, milletini, bayrağım seven ezici çoğunluktaki mensuplarıyla kesinlikle hiçbir ilgi ve 
alakalarının bulunmadığına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en genç erinden en yüksek rütbeli general/amiraline 
kadar tüm personeliyle demokratik hukuk sistemi içerisinde Devletin ve yüce Milletin emrinde, görevinin 
başında olduğu ifadelerine yer verilmiştir.

2.2. OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

15/07/2016 tarihinde meydana gelen darbe girişiminin terör örgütü tarafından planlandığı ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin içerisine sızan örgüt üyeleri tarafından, örgütün "abi" ve "imanı" tabir edilen sivil 
unsurlarıyla birlikte hayata geçirildiği, girişime örgüt üyesi olup olmadıkları bilinmeyen bir kısım asker 
şahtsların da iştirak ettikleri anlaşılmıştır.

Dini duyguları yıllarca İstismar etmek suretiyle toplumda meşruiyet kazanan terör örgütü son 
dönemlerde deşifre olması üzerine mensuplarını yeni ihdas edilen kadrolara yerleştirmek bir yana, mevcut 
kadrolarını korumakta zorlanmıştır.

Devletin etkin mücadele kararı almasından sonra tasfiye sürecine giren ve ekonomik - siyasi 
yönden hızla zayıflayan örgüt demokrasi, hukuk devleti, özgürlük gibi kavramları kullanıp siyasi muhalif 
unsurları yönlendirerek veya destek vererek “mağdur edebiyatı” stratejisi üstüne kurulu algı yönetiminden de 
bir sonuç alamayacağını anlamıştır.

Deşifre olan ve tasfiye sürecine giren terör örgütü 15/07/2016 tarihinde başta İstanbul ve Ankara 
illeri olmak üzere ülkenin muhtelif yerlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan mensupları 
aracılığıyla son bir hamle yapmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs 
etmiştir.

3.TERÖR VE TERÖR ÖRGÜTÜ KAVRAMLARI, BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK: 
FETÖ/PDY

3.1. TERÖR VE TERÖR ÖRGÜTÜ KAVRAMLARI

Bu kısmıda "terör" ve "terör örgütü" kavramları açıklanacaktır.
Terör (tedhiş, terror, terreur) kelimesi, Latince “büyük korku, dehşet, panik, korku kaynağı ” 

anlamındaki terrorem İsmi ile “korkmak, irkilmek” anlamına gelen terrere fiilinden kaynağını almaktadır. XIV. 
yüzyıl Fransızcasmda terreur şeklinde kullanılırken, İngilizceye terror olarak geçmiştir. “Ürpermek, titrem ek” 
manasındaki tremble ile terrible (korkunç) kelimeleri de aynı kökendendir.

Korkudan titreme, titremeye neden olma kavramından türetilen Latince kökenli terör kelimesinin 
anlamı tartışmalara neden olmuştur. İnsanları panik ve ümitsizliğe düşürmek, dehşete sürüklemek, devlet 
düzenini sarsmak, kamuoyu desteği sağlamak, mevcut siyasal düzene karşı olarak etki İçin şiddet kullanmak, 
devleti idare edenlerin faaliyetlerini sekteye uğratmak, toplumu korkutarak İtaat altına almak, kargaşa 
çıkarmak, sosyal disiplini bozmak, toplum yığınlarında sahipsiz kaldıkları İnancını oluşturmak maksatları ile 
gerçekleştirilen, toplumun belli konuda bir kısım üyelerini ikna edebilmek için ümitsizlik, korku ortamı 
yaratma maksadı güden, baskı oluşturan, toplumu karşı koyma arzusunu kırıp yok etmek için başvurulan
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şiddet, cebir, tehdit ve cebir tehdidinin tümüne terör denmektedir. Terör, kısaca siyasi amaçiı şiddettir.
II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Rotterdam şehrine karşı gerçekleştirdiği hava saldırısı ise 

terror bombing (terör bombardımanı) şeklinde ilk kez 1941’de kayıtlara geçmiştir.
Türkiye’de incelemeye konu olan terimleri ifade etmek için daha Önce "anarşi”, "tedhiş”, 

“tedhişçilik1’ ve “yıldırıcılık" kelimeleri kullanılmışsa da, terör ve terörizm ifadelerinin artık yerleştiği 
söylenebilir.

Milletler Cemİyeti’nİn 1934 yılında terörizmin önlenmesiyle ilgili bir antlaşma hazırlama 
girişiminde bulunmasından bu yana, terör ve terörizm uluslararası hukukun gündeminde yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nm Öncülüğünde hazırlanan ve 
hâlihazırda yürürlükte olan on üç adet terörizm karşıtı uluslararası antlaşma bulunduğu gibi, Avrupa Konseyi 
ve diğer uluslararası örgütlerin öncülüğünde imzalanan pek çok terörizm karşıtı düzenleme de mevcuttur.

Bu belgelerde, uçuş güvenliğinden terörizmin finansmanının önlenmesine kadar pek çok konu 
düzenlenmesine rağmen hiçbir terör tanımı yer almamıştır.

Terörizmle mücadele alanında kabul edilen son uluslararası antlaşma olan, 2005 tarihli Avrupa 
Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’nin “terminoloji” başlıklı 1'ncİ maddesinde terör suçu teriminin 
sözleşmenin ekinde sıralanan antlaşmalardan birinin kapsamına giren ve bu antlaşmalarda tanımlanan suçlan 
ifade ettiği düzenlenmektedir. Böylelikle terör kapsamına alınan suçlar bilinmekteyse de ortak noktaları olan 
terör kavramı belirsizlikten kurtarılamamıştır.

Kanun koyucu 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu’nun İ'nci maddesinde terörü tanımlamıştır.
Buna göre terör, "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 bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir" 
şeklinde tanımlanmıştır.

Asıl amacı siyasi olan terör amaçlı örgütlenme suçu, bu niteliğiyle diğer örgüt türlerinden 
ayrılmaktadır. Her ne kadar terör Örgütlerinin ekonomik çıkar amacıyla yürüttüğü faaliyetler olsa da, bunlar 
siyasi amacın gerçekleştirilmesinde maddi kaynak sağlanması arayışında bir araç olarak görüldüğünden, siyasi 
amaca kıyasla ikincil niteliktedir. Diğer suç örgütlerinden farklı olarak terör örgütleri, finansmanını yasal 
kaynaklardan, hatta devletler vasıtasıyla sağlayabilmektedir.

Türkiye’nin taraf olduğu Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 2/a 
hükmüne uygun olarak 5237 sayılı TCK'mıı 220'nci maddesinde örgüt düzenlemesinin yapılmış olduğu ve o 
yüzden Terörle Mücadele Kanuııu’nda ayrı bir örgüt tanımı yapılmasına ihtiyaç kalmadığı düşünülerek, 5532 
sayılı Kanuıfun 17'ncİ maddesi ile 3713 sayılı Kanun’un terör örgütünü tanımlayan İ’nci maddesinin 2'nci ve 
3'ncü fıkraları ilga edilmiştir.

Dolayısıyla terör örgütü kavramı kanunda ayrıca tanımlanmadığı için terör örgütü terimini en çok 
aydınlatacak olan düzenleme yine 3713 sayılı Kanun'un İ’nci maddesidir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun İ'nci maddesinden hareketle terör örgütü; “Cebir ve şiddet 
kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen 
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, 
Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek. Devletin 
İç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla her türlü suç teşkil eden eylemleri 
işleyecek kişi veya kişilerin mensup olduğu örgüt" olarak tanımlanabilir.

Terörle Mücadele Kanunu’nun 7'nci maddesi, "Cebir ve şiddet kullanılarak, baskı, korkutma, 
yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle 1. maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere 
terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 iincii maddesi 
hükümlerine göre cezalandırılır” hükmünü içermektedir.

Hem düzenlemenin gerekçesinden, hem de örgüt suçunun genel hukuk sistematiği içindeki 
düzenleniş biçiminden anlaşıldığı üzere, yapılan atıf sadece cezalandırmayı değil suçun unsurlarını da 
kapsamaktadır.
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Kendisine atıf yapılan Türk Ceza Kanunu’nun “silahlı örgüt” başlıklı 314'ncü maddesinde örgüt 
suçunun Özel bir türü belirlenmiştir. Buna göre Türk Ceza Kanunu'nun 4'ncli kısım, dördüncü ve beşinci 
bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişilere on yıldan onbeş yıla 
kadar, birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilecek, suç 
işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından da aynen uygulanacaktır.

Yapılan tanım çerçevesinde bir suçun terör suçu olarak kabul edilmesi için üç zorunlu unsurun 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar, yöntem (suçun İşleniş biçimi), amaç, yani suçun İdeolojik saiki ve örgüt, 
yani suç failinin kriminal bağlantısıdır.

Siyasi amaç unsuruyla diğer örgüt türlerinden ayrılan terör örgütleri, zaman zaman kavramın dışına 
taşacak kadar çok çeşitli biçimde sınıflandırılmaktadır.

Birleşik Devletîer'de kurulan "The Task Force" ulusal güvenlik danışma heyetine göre; terörizm, 
"sivil itaatsizlik", "siyasi terör”, (bireysel ya da kolektif çıkar amaçlı) "siyasi olmayan terör”, "terör benzeri 
etkinlikler", "sınırlı siyasi terör "ve  "devlet terörü” olmak üzere altı gruba ayrılabilir:

Polisiye niteliği ağır basan bir başka tasnifte, solcu marjinalizm, sağcı marj inal İzm, tek hedefli 
terörizm, dini terörizm, ulusal ya da etnik terörizm, ırk temelli nefret terörizmi, narko-terörizm ve siber 
terörizm kategorilerine rastlanmaktadır.

Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütleri genellikle dört gruba ayrılarak İncelenmektedir. Bunlar 
Marksist-Leninist ideoloji çerçevesinde hareket eden terör örgütleri, bölücü - bölgecİ terör örgütleri, dini 
motifli terör örgütleri ve yurt dışı kaynaklı terör örgütleridir.

Bu örgütlere sırasıyla; Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/ Cephesi (DHKP/C), Kürdistaıı İşçi Partisi 
(PKK), Hizbullah ve Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) önıek verilebilir.

Örgütün oluşabilmesi için beş temel şartın gerçekleşmesi gerekir. Bunlar; üye sayısının en az üç 
veya daha fazla kişi olması, üyeler arasında gevşek de olsa hiyerarşik bir bağ bulunması, suç işlemek amacı 
etrafında fiili bir birleşme olması, örgütün devamlılık göstermesi, amaçlanan suçları işlemeye elverişli üye araç 
ve gerece sahip olmasıdır.

Örgüt için fiili birleşme yeterli olup, bu birleşmenin devamlılık arz etmesi gerekir. Devamlılık arz 
etmeyen bir suçu işlemek için bir araya gelen iradeler varsa örgütten değil iştirak ilişkisinden bahsedilir, 
iştirakte suçun konusu ve mağduru somuttur. Örgütte suçun konusu ve mağdurun tayin edilmesi zorunlu 
değildir.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçu çok failli bir suç tipidir. Örgütün varlığı için en az üç kişi 
olma şartı arandığından, fail sayısının asgari sının kanunda gösterilmiştir. Örgüt kurma suçu somut bir tehlike 
suçudur. Amacı gerçekleştirmeye yeterli üye, hiyerarşik örgüt yapısı ve şiddete dayanan eylem programı 
olması gerekir. Suç işlemek amacıyla kurulan örgütün silahlı olması ve sahip olduğu silahları cins, nitelik ve 
miktarı somut tehlikenin belirlenmesinde önemlidir. Örgütün silahlı olması nitelikli bir unsur olarak 
düzenlenmiş olup terör örgütünde silahtı olma şartı suçun unsurudur. Örgüt mensuplarının silahlar üzerinde 
tasarruf imkanının bulunması, suçun oluşması için gerekli ve yeterlİdir.

Bir örgütün terör örgütü olarak tanımlanabilmesi için; cebir ve şiddete başvurması, toplumu baskı, 
korkutma, sindirme, yıldırma veya tehdit etmesi, siyasi bir amacının bulunması, bu amacı gerçekleştirmeye 
yönelik suç oluşturan fiiller işlemesi gerekmektedir.

Terör örgütleri, cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 
yöntemleri ile devlete ve devletin temel düzenine karşı suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerdir.

Silahlı bir örgütün devletin anayasal düzeni veya devletin güvenliğine karşı bir suç işlemek 
amacıyla faaliyet yürütmesi halinde, silahlı terör örgütünden bahsedilir.

Bir örgütün silahlı örgüt sayılabilmesi İçin, örgütün varlığıyla ilgili üye sayısının yeterli olması, 
üyeler arası hiyerarşik yapı, disiplin, işbölümü ve organizasyon, devamlılık, örgütün amacına bağlılık, örgüt 
üyeleri arasında irade birliği şartlarının yanında ayrıca en önemli şart olarak örgütün amacını gerçekleştirmeye 
elverişli nitelik ve nicelikte silah bulunması gerekir.

Örgüt mensuplarının tamamı olmasa bile bir kısmının silahlı olması, silahlı terör örgütünün 
oluşması için yeterlİdir. Örgüt silahlı gücü bulunan emniyet, jandarma veya ordu İçinde organize bir hale 
gelmişse artık silahlı terör örgütüne dönüşmüştür. Silahlı örgütün, elinde bulunan devlete ait silah olması ya da 
bu silahların hukuka aykırı yollardan elde edilmiş silah olması arasında suçun oluşmasında bir fark yoktur. 
Örgütün organize yapısı ve elinde silah bulunması suçun oluşması İçin yeterli tek şarttır. Organize örgüt bu
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silahlan gerektiğinde kullanma iktidarına sahip ise, örgütün silahlı olduğu kabul edilir. Askeri darbeler ordu 
İçinde organize olan bir örgütlenmenin elindeki devlete ait silahlan kullanma tehdidi ile çoğu kez 
İşlenmektedir. Örgütün silahları üyeleri aracılığıyla e! altında bulundurması suçun oluşması için gereklidir.

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 16/04/1987 tarih ve 66/77 sayılı kararına göre; örgütün yurt 
çapında silahlı eylemlerinin bulunması şart olmayıp silahlı hiçbir eylemi olmasa bile, örgüt mensuplarının 
bazılarının silahlı olması ve örgütün organize bir hale geldiğinin anlaşılması durumunda, örgütün silahlı 
olduğunun kabulü gerekmektedir.

3,2. FETÖ/PDY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ NİTELİĞİ

FETÖ/ PDY cebir, şiddet ve diğer hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına 
almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif bir otorite olarak ortaya çıkmayı, devlet otoritesini ele 
geçirmeyi, sonuç olarak demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sona erdirerek 
yerine örgüt lideri GÜLEN’İn kendi doktrinlerine göre saptırılmış şer'i yasaların hakim olduğu teokratik bir 
devlet kurmayı hedefleyen bir suç örgütüdür.

Hedefine ulaşabilmek için hayatın olağan akışı içerisinde beraber hareket etmeleri mümkün
olmayan;

-Kanunlarımıza göre silahlı, zor kullanma ve yaptırım uygulama yetkisine sahip ve mesleki 
hiyerarşi içerisinde görev yapan kamu çalışanlarını ve devlet memurlarını,

-Diğer üst düzey çalışan veya emekli olmuş kamu görevlilerini,
-Bürokratlar, Gazeteci, Yazar ve Akademisyenleri,
-Sİvİl Toplum Kuruluşları mensuplarını aynı amaç etrafında faaliyet gösterecek şekilde bünyesinde 

barındırmış, süreklilik arzedeıı gizli ve hiyerarşik bir yapılanma İçerisine girmiştir.

FETÖ/PDY örgütünün üye sayısı üç kişiden fazla olduğu gibi, üyeler arasında hiyerarşik bir bağ 
bulunmaktadır. Örgüt üyelerinin suç işlemek amacı etrafında kenetlendikleri, örgütün devamlılık gösterdiği ve 
amaçlanan suçlan işlemeye elverişli araç ve gerece sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Örgütün belirli bir ideolojisi, mensuplarının hücresel şekilde birbirleriyle bağlantıları, aralarında 
rapor ve talimat alışverişi bulunmaktadır. Alttan yukarıya doğru rapor, yukarıdan aşağıya doğru talimat 
verilmektedir.

Örgüt mensupları suç örgütüne yeni mensuplar kazandırarak için faaliyetler yürütmekte, sürekli 
olarak 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.

Bir silahlı terör örgütü olduğu ortaya çıkan FETÖ/PDY bugüne değin cebir ve şiddeti sıkça 
kullanmıştır. Örgüt cebir ve şiddeti 15/07/2016 tarihine kadar genellikle, yargı, emniyet, ordu, basın - yayın, 
sivil örgütler gibi devlet kurumlan İçine yerleştirdiği veya sivil kanatta çalışan imam ve üyeleri aracılığı ile 
dolaylı şekilde kullanmıştır.

Devlet kadrolarında etkin hale geldiği dönemdeki uygulamalarıyla, kişilere karşı kamu gücünü 
hukuk dışında örgütsel amaçlar için cebren uygulamıştır. Devlet kuramlarını birbirine düşman hale getirmiş, bu 
örgüt üyesi olan olmayan ayrımına gitmiştir. Bu cebir ve şiddet sonucu bir çok kişinin ölümüne, sakat 
kalmasına, hastalanmasına ve intiharına neden olmuştur.

Birçok kişi örgüt mensuplarının sızmış olduğu emniyet ve yargı gücünün tehdidi ve baskısı altına 
alınmış, kişi güvenliği ortadan kaldırılmıştır.

FETÖ/PDY de, diğer terör örgütleri gibi bir inanca dayanmaktadır. FETÖ, üyelerinin uğranda 
zorluklarına katlanabildiği, fedakârlıkta bulunduğu, amacına yönelik bir şeyler yapabildiği, bir inanç, bir
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ideoloji sistemine dayanmaktadır.
Örgüt kadrolarının sızdığı devletin güvenlik kuramlarının silahlı olması ve bu silahlan kullanma 

yetkisinin bulunması, Örgütün silahlı ve askeri eğilimini göstermesi açısından çok önemlidir.
Dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden FETÖ’nün 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 imtina etmesi, 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.

FETÖ/ PDY'nin benimsemiş olduğu olduğu yöntem gereği insanların hayır yapma, yardım etme 
gibi dini duygularını kullanan, esasen tamamen siyasi kaygılarla ve hatta başka ülkelerin menfaatleri 
doğrultusunda, sözde hizmet hareketi maskesi altında faaliyet gösteren bir suç örgütü olduğu gelinen süreçte 
açıkça anlaşılmıştır.

Örgüte yönelik tüm çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde; kendisini farklı şekilde adlandıran bu 
yapının, aslında bir terör yapılanması olduğu açıkça anlaşılmış ve FETÖ\PDY "Paralel Devlet Yapılanması" 
ismiyle anılmaya başlanmıştır.

Liderliğini GÜLEN'ın yaptığı örgütün "Paralel Devlet Yapılanması" olarak anılmasının nedeni, 
örgütün stratejisi ve hedeflediği nihai amaçtan kaynaklanmıştır.

Eski ve yeni yapılan soruşturmalar, kabul edilen iddianameler ve açık kaynak tespitleri 
FETÖ/PDY terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde ve devlete paralel bir yapı oluşturmayı 
amaçladığım, bunu da kısmen başardığını göstermektedir.

Kendini ve amacını çok iyi gizlemesi nedeniyle, örgütün tanımlanmasında ve örgütle mücadelede 
farklı yaklaşımlar ortaya çıkmış, örgüt bu yaklaşım farklılıkların yarattığı zafiyeti kendi lehine kullanmaktan 
çekinmemiştir.

Örgütün stratejisi ilk etapta;
-Kendine göre saptırdığı İslamcı ideolojik bir yaklaşımla, bulunduğu legal yolu muhafaza ederek 

ve sahibi olduğu etkin mali gücü ile; bünyesinde bulunan vakıf, okul ve dershaneleri kullanarak eğitilmiş 
gençlerden oluşan bir taban oluşturmak,

-Devletin bütün kadrolarında, bütün bürokraside, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatında 
kadrolaşmak,

-Yurt dışında Türkiye’de kurulacak siyasal İslam’a sempatiyle bakacak bir gençiik oluşturmak 
şeklinde tespit edilmiş, zaman içinde ise, bu tespitin eksik kaldığı, sonraki süreçte suç örgütünün asıl strateji ve 
amacının devletin laiklik ilkesine karşı irticai faaliyetlerde bulunmaktan ziyade, devletin mevcut iktidarını 
yıkmak, rejimi değiştirmek ve devleti ele geçirerek yönetmek olduğu anlaşılmıştır.

Yargıtay silahlı terör örgütünde aranması gereken nitelikleri değerlendirerek kararlar vermiştir. 
Yargıtay 9. Ceza Daİresi'ııin 2012/7394-2013/8714 sayı ve 07/06-2013 tarihli kararma göre; "Silahlı terör 
örgütleri, TCK'nın 2, kitabının 4. kısmının 4 ve 5. bölümlerinde yer alan suçlan işlemek amacıyla kurulan ve 
bu amaç suçlan işlemek üzere silahlanmış bulunan örgütlerdir. Buradaki silahlı olma niteliği örgütün 
mensuplarına ilişkin olmayıp, örgütün bizzat kendisine ait olması gereken bir niteliktir. Bu nedenle, örgütün 
“silahlı olm a" niteliği belirlenirken örgüt mensuplarının tamamının silahlı olup olmaması değil örgütün 
amaçladığı suçların işlenme tehlikesi bakımından elverişli kabul edilebilecek bir silahlanmanın mevcut olup 
olmadığı nazara alınmalıdır." denmektedir.

Bu silahlanmada, tüm silahların Örgüt mensuplarına dağıtılmış veya depolanmış bulunmasının bir 
önemi bulunmamaktadır.

Silahlı olma niteliğinin örgüte ait olması ve silahlanma oranının elverişlilikle sınırlı olması nazara
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alındığında, örgüt üyelerinin tamamının silahlı olmasının gerekmeyeceği hususu zorunlu olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Nitekim örgütsel işleyişte büyük önem arz eden iş bölümü ve gizliliği sağlama gibi zorunluluklar 
çerçevesinde terör örgütleri askeri kanat-kültürel kanat, kırsal kadrolar - metropol kadroları gibi ayrımlara 
giderek silahlı ve silahsız faaliyetlerini ayrı ayrı yürütmektedirler.

Dolayısıyla, silahlı terör örgütüne üye olmak suçunun oluşabilmesi İçin silahlanmış bir terör 
örgütünün mevcudiyeti zorunlu, ancak üyelerinin tamamının bizzat silahlı olması zorunlu değildir. Ayrıca terör 
örgütü üyesi olmak bakımından, TCK'mn 314/2, 314/3 ve 220/7'nci maddelerinde İşaret edilen “örgütün 
hiyerarşik yapışma dahil olma dışında bir hareket de gösterilmemiştir.” görüşüyle bu kavramı açıklamıştır.

Terör örgütü çocuk yaşta seçip yetiştirdiği öğrencilere örgüt doktrinini aşılamış, askeri, emniyet ve 
diğer kritik kamu kurumlarının sınav sorularını önceden temin edip devleti ele geçirme hedefini İfade edecek 
şekilde fetih okutma bahanesi ile özel yerlerde yemin ettirip çözdürmüş ve haksız şekilde binlerce mensubunu, 
silah kullanma yetkisine sahip kamu görevlileri olarak silahlı emniyet ve askeri birimlere yerleştirmiştir. Bu 
silahlı örgüt güçleri önderleri veya imamlarının basit İması ile harekete geçerek örgüt adına kamu görevlisi 
sıfatını ve silah kullanarak verilen hedefi ortadan kaldırmıştır. Bilinen terör örgütlerinin aksine devleti ele 
geçirip onun silahlı güçlerini kullanmak üzere örgütlenmiş ve strateji belirlemiştir. Yöntemin farklı olması bu 
yapının silahlı olmadığını değil, tersine daha sinsi ve gizli olduğunu, terör faaliyetleri bakımından daha 
tehlikeli olduğunu göstermektedir.

Terör örgütünün son dönemlerdeki faaliyetleri incelendiğinde, örgütün Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin tüm anayasal kurumlarını (yasama, yürütme, yargı erklerini) ele geçirmek olan nihai hedefine 
ulaşabilecek gücü elde ettiğine inandığı, bu özgüvenle nihai hedefe ulaşmaya yönelik eylemlerini arttırdığı,

Nihai hedefe ulaşmak için başlatılan son sürecin kamuoyunda Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, 
İzmir Askeri Casusluk, Taşhiye, Selam Tevhid, MİT Tırları ve 17-25 Aralık isimleriyle bilinen kurgu ve 
kumpas soruşturmalarla başlatıldığı,

Devletin kurumlarına sızan ve hiçbir hukuki, İnsani ve ahlaki kaygısı bulunmayan militanlar 
aracılığıyla gerçekleştirilen bu eylemlere 07/02/2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye 
çağrılması ile hız verildiği,

Örgütün önemli finans yapı taşlarından birisi olan dershanelerin kapatılması kararının alınması, 
Örgüte yönelik soruşturmaların başlatılması, örgütün Özellikle TSK içerisindeki yapılanmasının gün yüzüne 
çıkması üzerine örgüt lideri ve mensuplarının paniğe kapıldığı, birkaç başarısız denemeden sonra tasfiye 
edileceği kaygısına kapılan terör örgütünün son bir atakta bulunarak 15/07/2016 tarihli darbe kalkışmasını 
hayata geçirdiği görülmektedir.

Terör örgütünün teşebbüs aşamasında kalan ve başarısızlıkla sonuçlanan söz konusu eylemleriyle 
ilgili daha sonra soruşturmalar yapılmış, yapılan bu soruşturmalarda, örgütün yapısı ve işleyişi hakkında 
önemli bilgilere ulaşılmıştır.

Örgüt siyasi iktidarı, dershaneleri bahane ederek baskı altına almış, mevcut hükümete son darbeyi 
vurup kendi egemenliği altında bir hükümet kurmak üzere 17/12/2013 tarihinde yargı üzerinden emniyet gücü 
eliyle operasyona başlamış, terör örgütü lideri GÜLEN’itı ve kadrosunun emrinde bir otoriter totaliter devlet 
hayali kurup onu gerçekleştirmek için 61'nci Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle mücadeleye girmiştir.

Aşağıdaki kısımlarda terör Örgütünün darbe girişiminden önceki silahı eylemleri ile en geniş çaplı 
silahlı eylemi olan darbe girişiminin terör örgütüyle İltisakına dair deliller anlatılacaktır.

16

UYAP Bilişim Sisıcminık-ki bu dokumamı Iıllp://valaııdas,ııyap.gov.ir adresinden IZ4+WU3 - WAhId I I - P4He4vD " TUcH VG — ilo orî hilirsiniz.
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3.2.1. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCEKİ ÖNEMLİ SİLAHLI 
EYLEMLERİ

3.2.1.1. SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN "CEBİR VE ŞİDDET" UNSURU OLARAK  
YARGI VE EMNİYET GÜCÜNÜN KULLANILMASI

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı erki içerisinde, hiyerarşik şekilde örgütlenen ve alternatif 
olarak faaliyet gösteren, kendinden olmayan herkesi, özellikle de örgütün kişisel çıkar ve menfaatlerine hizmet 
etmeyen kişileri düşman olarak tanımlayan, örgüte boyun eğmeyen veya farklı düşünen kişileri hedef haline 
getirerek yargı kararlan İle emniyet operasyonlarına konu eden, istihbarat toplayan, operasyon kararları alan, 
emniyet ve yargı üzerinden toplanan istihbarata göre örgütün üst düzey yöneticilerinin verdiği kararları icra 
eden, basın ve yayın üzerinden linç girişimi gerçekleştiren, topluma yönelik algıyı yöneten, örgütte yer alanları 
kahramanlaştıran, unutturma sürecini tekrarlayan, suç faili veya masum olduğuna bakılmaksızın birçok kişiyi 
yargı eliyle mağdur eden, çözümü mümkün olmayan abartılı, gerçeklerin gizlendiği, kasıtlı, taraflı ve delilsiz 
davalar açan, hukuki temelden yoksun bu davalarla da "mafya ve terörle mücadele edildiği" algısı yaratan 
örgüt mensuplarının yargı içerisinde "cemaat cuntası" şeklinde paralel bir yargı gücü oluşturdukları ve yine 
örgütlendikleri kolluk gücü vasıtasıyla yargı kararlarını infaz ettirdikleri görülmüştür.

Klasik anlamda terör Örgütlerinden farklı yöntemlerle örgütlenen ve strateji oluşturulan terör örgütü 
mensupları içerisine sızdıkları devletin cebri ve silahlı gücünü (yargı ve yargı kararlarını infazla yetkili kolluk 
makamları) anlatılan şekilde kullanmak suretiyle faaliyetlerini sürdürmüşler, "terör örgütü" kavramının "cebir 
ve şiddet" unsurunu oluşturan eylemlere vücut vermişlerdir. Bu nedenle örgütün, devletin yargı ve yasal 
şartları oluştuğunda cebir kullanmaya yetkili kolluk makamlarını kullanarak gerçekleştirdiği kurgu ve devleti 
kendi örgütsel çıkarları doğrultusunda dizayn etme amaçlı soruşturma ve kovuşturmalar, örgütün silahlı 
eylemleri olarak mütalaa edilmelidir.

Bu manada terör örgütünün yargı yapılanmasına kısaca değinilecek olursa, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu'nun terör örgütü mensubu yargı mensuplarına yönelik yaptığı soruşturmalar neticesinde ve bir 
kısım yargı mensubunun ihracına karar verdiği 15/11/2016 tarih ve 2016/440 sayılı Genel Kurul kararında 
geçtiği şekliyle FETÖ/PDY mensubu olup, itirafçı yahut gizli tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulan bazı hâkim 
ve Cumhuriyet Savcılarının beyanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda;

Her birinin hayatlarının farklı dönemlerinde FETÖ/PDY militanlan İle muhatap oldukları, örgütün 
öncelikli hedefinin Devletin askeriye, adliye ve mülkiye kadrolarına yerleşmek olduğu, kendilerinin de bu 
amaç doğrultusunda örgütün yargıdaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirildikleri, FETÖ/PDY silahlı 
terör Örgütü tarafından üyelerine hâkimlik ve savcılık sınavlarına girmeleri konusunda telkinlerde bulunulduğu, 
hatta mensuplarının sırf hâkimlik savcılık sınavlarına hazırlanmaları için hukuk fakültesi mezunlan arasından 
çalışma evleri oluşturulduğu, ışık evleri, dershaneler ve okullar vasıtası ile mahrem görev kapsamında büyük 
önem atfedilen hâkim ve savcılık mesleğine örgüt mensuplarının yerleştirilmesi amacıyla, sınav somlarının 
yasal olmayan yollarla temin edilip sınavdan birkaç gün önce, abiler/ablalar tarafından cevapları işaretlenmiş 
kitapçıklar halinde öğrencilere gösterilerek ezberlemelerinin ve bu şekilde sınavda başarılı olmalarının 
sağlandığı, mensupları olan öğrencilere hâkimlik ve savcılık smavmı kazanmaları halinde örgütün yargı 
içerisindeki bürokrat ve üst düzey yöneticileri tarafından referans olacağının söylendiği, mülakatı geçip staja 
başlayan hâkim ve savcı adaylarının Adalet Akademisi ve staj döneminde de yine örgüt tarafından koordine 
edildiği, kendilerinden olan hâkim ve savcı adaylarının deşifre olmasını engellemek amacıyla, örgütle 
irtibatlarım gizlilik içerisinde ve sözde liderin "Tedbir" kurallarına uygun şekilde sürdürecekleri evlerde 
kalmalarının tavsiye edildiği, adayların beşer kişilik kapalı gruplar halinde ve örgüt taralından finanse edilen 
evlerde kalmalarının sağlandığı, iki evin irtibat halinde olmasının istendiği, bu evlere murakıp adı verilen örgüt 
mensubu kişilerin gönderilerek evde kalan öğrencilerden bilgi alınmasının ve tavsiyelerde bulunulmasının 
sağlandığı, Adalet Akademisinin hâkim-savcı adayları yönünden fişleme merkezine dönüştürüldüğü ve 
kendilerinden olanlara iyi siciller verilerek mesleki kariyer anlamında önlerinin açıldığı, kendilerinden
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olmayan adayların ise mesleğe kabul ve ilerde yükselmelerini engelleyecek mahiyette sicillerin oluşturulduğu, 
mesleğe kabullerini engellemek amacıyla usulsüz soruşturmalar yapıldığı, nitekim hakkında usulsüz 
soruşturma açılarak disiplin cezası tayin edilen, bu ceza gerekçe gösterilerek mesleğe kabul edilmeyen Didem 
YAYLALI isimli hâkim adayının, tıpkı A1İ TATAR örneğinde olduğu gibi, uğradığı haksızlıklara 
dayanamayarak intihar etmek suretiyle yaşamına son verdiği, buna karşın, örgüt mensubu otan adayların ise 
staj döneminde verilen siciller, yıllık kurulu üyeliği gibi yollarla parlatılarak kritik görevlerde rol almaya ve 
meslekî kariyere hazırlandıkları anlaşılmıştır.

Örgüt üyelerinin sırf paralel yapılanma için tehlikeli ve zararlı olarak düşündükleri kişileri etkisiz 
hale getirmek amacıyla baskı, tehdit, şantaj, aldatma veya gizli tanık ayarlama gibi yöntemlerle, terör 
örgütünün stratejisi doğrultusunda faaliyet gösterdikleri, bu kapsamda kamuoyunda "Erzincan Ergenekon"u 
olarak bilinen dava süreci irdelendiğinde; Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan CİHANER'in, salt 
"Fethullalıçılar olarak bilinen grupla ilgili olarak TCK'mn 220'nci maddesi kapsamında izinsiz eğitim kurumu 
açma ve Yardım Toplama Kanunu'na Muhalefet" suçlarından yürüttüğü bir soruşturma nedeniyle, FETÖ/PDY 
örgütüne mensup olan Erzurum özel yetkili Cumhuriyet savcıları ile emniyet görevlileri tarafından, makam 
odasında adeta sürüklenerek yaka paça gözaltına alındığı ve polis kamerası İle kayıt altına alınan söz konusu 
görüntülerin masumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliği ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde kasıtlı olarak 
basm yayın organlarına servis edildiği, böylece bir yandan, kendilerinden olmayan yargı mensuplarına gözdağı 
verilirken diğer yandan örgütün amaçlarına hizmet eden militanlarının moral ve motivasyonlarının 
güçlendirildiği, soruşturmanın terör örgütü lideri GÜLEN yapılanmasına ilişkin olduğunu gizlemek amacıyla 
kamuoyunun yanıltılarak soruşturmanın başka bir cemaatle ilgili olarak yürütüldüğü algısının oluşturulmaya 
çalışıldığı, oysa kamuoyuna deklare edilen cemaatle ilgili olarak soruşturma fezlekesinin, operasyondan çok 
önce Cumhuriyet Başsavcısı tarafından gönderilerek sonlandır]İmiş olduğu, örgüt militanlarının bu tarihten 
sonra, kendi örgütleriyle ilgili olarak bir soruşturmanın başlatıldığını öğrenmeleri akabinde düğmeye 
bastıklarının tartışma götürmeyecek şekilde açık ve net olduğu, Erzurum özel yetkili 2'nci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce Cumhuriyet Başsavcısı CİHANER'in 16/02/2010 tarihinde "Ergenekon Terör Örgütüne Üye 
Olmak, Resmi Evrakta Sahtecilik, İftira, Tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verildiği, yapılan 
yargılamalar neticesinde Cumhuriyet Başsavcısı İlhan CİHANER'in de aralarında bulunduğu 14 sanık 
hakkında 13/11/2015 tarihinde beraat kararı verildiği, böylece Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki soruşturma 
ve davanın, örgütün yapısını araştıran ve illegal faaliyetlerini soruşturmaya konu eden, görevinin gereği olarak. 
Anayasa ve yasalar çerçevesinde suça ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısının mesleki 
kariyerini sonlandırmak bir yana tüm yaşamını karartma amacına matuf bir kumpas olduğunun tescillendiği,

Anılan örgütün nihai amaçlarına ulaşmak gayesiyle öncelikle askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve 
diğer stratejik öneme sahip kamu kumullarını 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 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, öze! yetkili mahkemelerin, örgütün elinde tüm toplumu dizayn 
edecek bir silaha dönüştüğü,

Yargının devlet ve toplum hayatında kesin belirleyici ve son karar verici olmasının örgütün işini
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kolaylaştırdığı, örgütün, yargıyı her açıdan etkin bir silah olarak kullandığı, sadece rakiplerini bertaraf etmek 
için değil, siyaseti tanzim etmek, siyasi partilerin yönetimlerini değiştirmek, toplumdaki etkinliğini artırmak, 
toplumu kontrol etmek, herkesle ilgili bilgi toplamak, ticari faaliyet alanlarını ve kamu kurulularını 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 olacağım 
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 İlgili 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 gösterdiği,

Örgüt mensuplarının verdiği veya İstihbarat 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 İle kamu 
görevlileri tasfiye edilerek örgüt kadrolarının fetih hareketine yer açıldığı, yargının da buna alet edildiği,

Örgütün, 07/02/2012 tarihinde MİT soruşturmasıyla yargıyı kullanarak, bir yandan kendinden 
olmayan MİT yönetimini bertaraf etmek, MİT'i ele geçirmek, bir yandan da aynı soruşturmayla hükümetin 
terör sorununu çözmek amacıyla başlattığı barış sürecini durdurmak İçin harekete geçtiği, MİT yöneticilerinin, 
hükümetin ve Başbakanın terör örgütüne yardımla suçlanmak istendiği, bu soruşturmanın hükümeti yıpratıp 
gözdağı vermek için yapıldığı, örgütün bu denemesinin istihbarat görevlileri hakkında soruşturmaların izne 
bağlanması sistemine geçilerek önlendiği tespit edilmiştir.

3.2.1.2, TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI TARAFINDAN KURGULANAN BİR KISIM  
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR- TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAMU DAVASINA KONU 
OLMUŞ İLK SİLAHLI EYLEMİ: HRANT DİN K'İN ÖLDÜRÜLMESİ

3.2.L2.L 17-25 Aralık Soruşturmaları

FETÖ’min darbe girişiminden önce dikkat çekici ve oluşturduğu etki gereği önemli bir silahlı 
eylemi kamuoyunda "17-25 Aralık" adıyla bilinen sözde yolsuzluk soruşturmalarıdır. Terör örgütü mensubu 
yargı ve emniyet görevlileri devlet hiyerarşisi dışında, örgüt yönetimince verilen talimatla seçimle yönetime 
gelen dönemin Başbakanı Saym Recep Tayyİp Erdoğan ve kendisinin özelinde hükümeti devirmek için 
harekete geçmişlerdir. Adli soruşturma ve yargı kararlarının infazı denilerek örgütün adliye ve emniyet kanadı 
görünüşte hukuk içinde kullanılan bir yetki gibi gösterip haksız yere gözaltı işlemlerine başlamış ve hükümeti 
devirecek operasyon silahlı polis ekiplerince İcra edilmiştir. Kamu görevi gereği kendilerine silah verilen 
FETÖ’ye bağlı emniyet personeli, hükümeti yıkmak üzere devletin emniyet için sağladığı silahları 
kullanmıştır.

Terör örgütü 17/12/2013 ve 25/12/2013 tarihlerinde İstanbul’da hükümeti cebren devirebilecek 
ölçüde silahlı polis gücü kullanılıp soruşturma bahane edilerek cebren silahlı örgüt faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 
Örgütün emrindeki polisi bu olayda etkili hale getiren kamu gücü ve silahlı olmasıdır. Türkiye'de bambaşka bir 
siyasal sisteme yol açacak silahlı polis ekiplerinin operasyonu alınan etkili tedbirler İle durdurulmuş, silahlı 
polis ekiplerini yine silahlı devletin yanında duran emniyet kanadı dengelediği için fiili bir silahlı çatışma 
yaşanmamıştır. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün teşkilatı dışında örgütlü bir yapılanmaya 
bağlı silahlı polis gücünün varlığı dahi bu örgütü tek başma silahlı bir terör örgütü haline getirmeye hukuken 
yeteri idir.
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Soruşturmalarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/24880 ve 2012/120653 soruşturma 
sayılı evraklarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar 
Soruşturma Bürosu ııezdinde bulunduğu, dosyada mevcut bilgi ve belge İçeriğine göre, sözkonusu büronun 
25/07/2011 tarihînden itibaren Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya ÖZ tarafından koordine edildiği, 
Cumhuriyet savcısı Celal KARA'nın da 17/06/2013 tarihinden itibaren Kaçakçılık Toplumsal Olaylar ve 
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görev yaptığı ve anılan dosyaların uhdesinde olduğu, Cumhuriyet 
Savcısı Mehmet YÜZGEÇ'in ise 16/01/2012 tarihi itibariyle Memur Suçları Bürosunda görev yaptığı, kendisi 
tarafından yürütülen 2012/125043 soruşturma numaralı dosya ile 2013/24880 ve 2012/120653 soruşturma 
sayılı dosyaları arasında hukuki veya fiili irtibat bulunmamasına karşm Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya 
ÖZ ve koordine ettiği Cumhuriyet Savcısı Celal KARA ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığt Memur Suçları 
Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet YÜZGEÇ'in soruşturmaları yanda keserek aynı 
zaman dilimi içerisinde masumiyet karinesini çiğneyerek, şüpheli sıfatıyla gözaltına alman bir çok kişinin 
İfadesini almaya dahi lüzum görmeyerek ve hatta Rıza SARRAF örneğinde olduğu gibi kollukta yarım 
bırakılan ifadenin tamamlanmasına dahi gerek görmeyerek, Cumhuriyet Başsavcılığını temsil eden ve 
hiyerarşik üst konumundaki Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi olmadığına göre, adeta başka biri ya da 
bililerinden aldıkları talimatla düğmeye basarak alelacele operasyon başlattıkları, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 01/10/2012 tarihinde yürürlüğe konan Çalışma Talimatında, terör ve 
toplumsal olayların, organize suç örgütlerinin, kamuoyunda geniş yankı uyandıran, kamu güvenliğini 
ilgilendiren olayların, adam öldürme ve diğer önemli olayların öğrenilmesi üzerine ilgili Cumhuriyet Savcısı 
tarafından denetim ve gözetim çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcısına telefon, faks, e-mail gibi vasıtalarla veya 
bilgi notu ile en seri şekilde bilgi verileceğinin belirtilmesine karşm ilgililer Cumhuriyet Başsavcı Vekili 
Zekeriya ÖZ ve Cumhuriyet savcısı Celal KARA'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/120653 ve 
2012/24880 soruşturma numaralarında yürütülen, kamuoyunu yakından ilgilendiren bakanlarla da İrtibatlı, 
İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in oğlu Barış GÜLER'in şüpheli sıfatıyla beyanının alındığı dosyalarda, 
Mehmet YÜZGEÇ'in de ülke ekonomisini etkileyen ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu soruşturma 
evrakında, 5235 sayılı Kanun uyarınca üzerinde denetim ve gözetim yetkisini haiz dönemin Başsavcısı'ııa bilgi 
vermedikleri, birbiri ile fiili ve hukuki bağlantısı bulunmayan her üç soruşturma evrakında, halen telefon 
dinlemeleri ve fiziki takip işlemleri devam ederken, bir çok hakkında basit şüpheyi gerektiren delil dahi yok 
iken aynı gün toptu gözaltı, arama ve el koyma gibi koruma tedbirlerine başvurdukları anlaşılmıştır.

Cumhuriyet Savcıları Celal KARA ve Mehmet YÜZGEÇ hakkmdaki iddiaların; "GÜLEN’in 
liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adlı örgüte üye olduğu, anılan örgütün Hükümet 
politikasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini, gerek yurt 
İçinde gerekse uluslararası platformda zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak için İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünde görevli bir kısım polis amir ve memurlarıyla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, 
ayrıca bu yapının kontrolündeki basm ve yayın kuruluşlarının da desteğini alarak, yapının gayesi 
doğrultusunda plânlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırarak görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suretiyle, 
mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte hükümlülüğü 
gerektirir suçlar işlediği' şeklinde olduğu ve bu kapsamda Celal KARA'nın başta, hedef şahıslar olmadıkları, 
dolayısıyla haklarında verilmiş bir mahkeme kararı da bulunmadığı lıalde yasama dokunulmazlığı bulunan 
6 l'inci Hükümetin Başbakanı Recep Tayyİp ERDOĞAN, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, AB Bakam 
Egemen BAĞIŞ, içişleri Bakanı Muammer GÜLER1 e ait hedef şahıslarla olan görüşmelerini kayıt altma aldırıp 
tape haline getirtmesi, Cumhuriyet Gazetesinde 25-30/01/2015 tarihlerinde yayımlanan röportajlarda, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı suçlama kastıyla ağır ithamlarda bulunarak, basın yoluyla hakaret ve 
iftira ederek, kişilik haklarına açıkça saldırı gerçekleştirmesi olmak üzere, eylemlerinin ayrıntılı şekilde 
açıklandığı, aynı şekilde C. Savcısı Mehmet YÜZGEÇ’in yasama dokunulmazlığı bulunan Çevre ve Şehircilik 
Bakam Erdoğan BAYRAKTAR hakkında verilmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı halde, hedef şahıslar 
üzerinden dinlenmek suretiyle 77 adet görüşmesini kayıt altına aldırıp tape haline getirtmesi, Türkiye 
Cumhuriyeti 61'İnci Hükümetinin Kabine Üyesi Erdoğan BAYRAKTAR ile ilgili olarak soruşturma usulüne 
riayet etmeden soruşturma yürüterek suç isnadında bulunması, kolluğa hazırlattığı fezlekede adı geçene ait çok 
sayıdaki telefon görüşmelerine yer verdirtmesi, tanıklıktan çekinme hakkı olan kişiler arasındaki telefon
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görüşmelerinin dinlenip kayda alınmasına ve tape yapılmasına müsaade etmesi başta olmak iizere, eylemlerinin 
ayrıntılı şekilde açıklandığı, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya ÖZ hakkındaki iddiaların ise; "GÜLEN’in liderliğini 
yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adlı örgüte üye olduğu, anılan örgütün Hükümet politikasından 
duyduğu rahatsızlık nedeniyle de; Cumhuriyet Savcıları Celal KARA, Mehmet YÜZGEÇ ve kolluk 
görevlileriyle eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 
Kaldırarak Görevlerini Yapmasını Engellemeye teşebbüs ettiği" şeklinde olduğu ve bu kapsamda, Cumhuriyet 
Savcıları Celal KARA ve Mehmet YÜZGEÇ tarafından yürütülen 2012/125043, 2012/120653 ve 2013/24880 
sayılı soruşturmalarda koordinatör Başsavcı Vekili olarak görev alarak adı geçen Cumhuriyet Savcılarım 
yönlendirdiği, 02/08/2015 günü şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Gezi olaylarına PKK müdahil 
olsaydı şu an hükümet edenlerin bu makamda otunna imkânları olmayacaktı. PKK kimden emir aldıysa 
katılmadı, Gezi olaylarına PKK nedense hiç katılmadı ve müdahil olmadı. Bu konu PKK tarafından pişmanlık 
olarak dile getirildi, Gezi olaylarının çözüm süreciyle alakasının olmadığını bilmeyen bir geçici Başbakan 
tarafından yönetiliyoruz” içerikli paylaşımına yer verildiği, soruşturmayı yürüten Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Başmüfettişi tarafından, Cumhuriyet Savcılarının örgütsel bağlarının araştırılması için hâkim karan, 
uyarınca HTS kayıtlarının temin edildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca 
tanzim edilen 01/12/2015 günlü rapor kapsamına göre Cumhuriyet savcıları Zekeriya ÖZ, Mehmet YÜZGEÇ 
ve Celal KARA'nın, tıpkı usulsüz tahliye kararı veren hâkimler Mustafa BAŞER ve Metin ÖZÇELİK'te olduğu 
gibi FETÖ/PDY terör örgütü mensubu kişilerle doğrudan ve iltisaki bağlantılarının tespit edildiği, hatta yurtdışı 
kaynaklı görüşmeler ile yurtiçindeki kişilerle ortak irtibat ve bağlantılarının saptandığı,

Yine Cumhuriyet Savcısı Muammer AKKAŞ'ın, İstanbul Cumhuriyet (TMK 10’uncu madde İle 
yetkili) Başsavcılığının 2012/656 soruşturma no.lu dosyasında telefon dinlemeleri dışında bir delil toplamadan, 
yolsuzluk olduğu iddia edilen İşlemlere ve ihalelere ilişkin hiçbir belge veya dosyayı getirtmeden, şüphelilerin 
gerçekten bir suç örgütü oluşturup oluşturmadıklarım, böyle bir örgüt var ise yapısıyla ilgili araştırmaya 
girişmeden, şüphelilerin isnat olunan suçlar ve bu suçlara ilişkin delillerle ilişkileri belirlemeden, teknik 
İzleme ve kayıtlara dair tapeleri TİB’den isteyerek dosyadakilerle karşılaştırmadan, adeta soruşturmanın 
dayanağım oluşturan dinleme kayıtlarının bulunduğu kapalı ve ağzı kolluk mührü ile mühürlü 11 adet torbanın 
mührünü dahi sökmeden, kolluk görevlilerince düzenlenen fezlekede belirtilen dosyalar ve kovuşturmaya yer 
olmadığına dair kararlan celp etmeden, isnat edilen suçlarla ilgili daha önce bir soruşturma yapılıp 
yapılmadığını, dava açılıp açılmadığını araştırmadan, cebir tehdit iddialarına ilişkin müşteki ve tanık 
beyanlarını almadan, yolsuzluk ve sahtecilik İddialarıyla ilgi bilgi ve belgeleri getirtmeden, bu konuda 
herhangi bir bilirkişi incelemesi yaptırmadan, CMK’mn 160'ıncı maddesi gereğince şüphelilerin lehine olan 
delilleri de toplama yükümlülüğü bir yana, aleyhe delilleri dahi toplamadan şüphelilerin gözaltına alınmasına 
karar verdiği, yine soruşturma dosyasını devralan Cumhuriyet savcıları tarafından müştereken düzenlenen 
"İnceleme Notu" başlıklı ve 26/12/2013 tarihli belgede belirtilen eksiklikler göz önünde bulundurulduğunda 
şüphelilerin malvarlıklarına el konulabilmesi İçin aranan "Condictio cine qua non" şart Özelliğini haiz 
"Soruşturma konusu suçların işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli 
şüphe sebeplerinin bulunması" koşulu gerçekleşmeden, CMK'nın 128'inci maddesindeki düzenleme uyarınca 
tüzel kişilik olan şirket malvarlığına elkoymanın mümkün olmadığını gözetmeden yasal düzenlemeye açıkça 
aykırılık teşkil edecek şekilde (7) gerçek ve (2) tüzel kişi adına kayıtlı tüm mal varlığına el konulmasına karar 
verilmesini talep ettiği, hâkim Süleyman KARAÇÖL'ün de herhangi bir inceleme yapmadan, 24 dakika gibi 
kısa bir sürede talebin kabulüne karar vererek malvarlıklarına usul ve yasaya aykırı şekilde el koyduğu, 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının 5235 Sayılı Yasanın 17’nci maddesine uygun olarak tanzim ve tebliğ ettiği 
ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çalışma Talimatında belirtilmesine rağmen, Muammer AKKAŞ'ın 
soruşturmaya ilişkin olarak dönemin Başsavcısı Turan ÇOLAKKADFya bilgi vermediği,

Cumhuriyet Savcısı Muammer AKKAŞ ile Hâkimler Süleyman KARAÇÖL ve Menekşe UYAR 
hakkındaki iddiaların; "Terör örgütü lideri GÜLEN’jn sözde liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması 
(PDY) adlı örgüte üye olduğu, anılan örgütün Hükümet politikasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de; 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini, gerek yurt içinde gerekse uluslararası platformda zor durumda 
bırakmak ve itibarsızlaştırmak, Eî Kaide Terör Örgütüne yardım ettiği görüntüsü vererek uluslararası yargı 
organları nezdinde hukukî ve cezaî sorumluluk altına sokmaya yönelik, bilerek ve isteyerek, görevleri dışında,

21

U Y A P  S i l i ş im  S is i  c m  iıiik-f; i b t ı  ( ¡« k ü n u ın a  lıttp :/,'v :i) ;ıııd as ,u y L ip .g o v .ır ¡ ıd re sm ü e n  1Z4+WU3 “ WAhldTT ~ P4He4vD -  TuaHvg= i İ t  e r iş e b i l i r s in iz

https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/vjgZ5nDR



Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen 
Engellemeye Teşebbüs Etmek, Gizliliğin İhlali ve Görevi Kötüye Kullanma suçlarından haklarında İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/115949 sırasından soruşturma yürütülerek halen yargılamaları I3'üncü Ağır 
Ceza Mahkemesinin 2015/366 esas sayılı dosyasında devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede 
görevli bir kısım polis amir ve memurları ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, ayrıca bu yapının 
kontrolündeki basın ve yaym kuruluşlarının da desteğini alarak, yapının gayesi doğrultusunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırarak Görevlerini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek suretiyle, 
Mesleğin Şeref ve Onurunu Bozan veya Mesleğe Olan Genel Saygı ve Güveni Gideren Nitelikte hükümlülüğü 
gerektirir suçlar işlediği" şeklinde olduğu ve bu kapsamda C. Savcısı Muammer AKKAŞ’uı başta, soruşturmay ı 
yetkisiz olarak yürütmesi, soruşturma evrakını Cumhuriyet Başsavcısı ya da Başsavcı vekili tarafından 
yürütülmesi için özel soruşturma bürosuna devretmemesi, hedef şahıslar olmadıkları, dolayısıyla haklarında 
verilmiş bir mahkeme kararı da bulunmadığı halde yasama dokunulmazlığı bulunan 61 'inci Hükümetin 
Başbakanı Recep Tayyİp ERDOĞAN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, İçişleri Bakam 
Muammer GÜLER, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR, Gümüşhane Milletvekili Sabri 
VARAN, Ankara milletvekili Yalçın AKDOĞAN, Ulaştırma eski Bakanı Binali YILDIRIM, Milli Eğitim eski 
Bakanı Ömer DİNÇER, Orman ve Su işleri Bakam Veysel EROĞLU, Adalet eski Bakam Sadullah ERGİN, 
İçişleri eski Bakanı İdris Naim ■ ŞAHİN, İstanbul Milletvekili İdris GÜLLÜCE, Devlet eski Bakanı Ali 
BABACAN, Gümrük ve Ticaret eski Bakam Hayati YAZICI, Ekonomi eski Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, 
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, Dış İşleri eski 
Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen 
BAĞIŞ, Milletvekilleri Nurettin CANİKLİ, M ahir ÜNAL, Hüseyin ÇELİK, Beşir ATALAY, Mehmet 
METİNER ve Mustafa ELİTAŞ’ın muhtelif tarihlerde hedef şahıslarla olan görüşmelerini kayıt altına aldırıp 
tape haline getirtmesi olmak üzere, eylemlerinin ayrıntılı şekilde açıklandığı, aynı şekilde hâkim Süleyman 
KARAÇÖL’ün dönemin Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN’a ulaşmak gayesiyle, CM K’nın 135/Tinci 
maddesi hükmünün aradığı “suçun işlendiğine İlişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığını” araştırmadan, 
danışmam Aydın ÜNAL’m kullanımında bulunan telefon hakkında iletişimin tespiti talebine "olur" vererek, 
adı geçenin telefon görüşmelerini kayıt altına aldırması, kolluk görevlileriyle fikir ve eylem birliği İçerisinde 
hareketle, kolluk görevlilerince hazırlanarak dijital ortamda getirilen bir kısım iletişimin tespit ve kayda 
alınması, fiziki takip ve teknik araçlarla izleme kararlarına onay vermesi şeklindeki eylemlerine, hâkim 
Menekşe UYAR’ın ise; görevli ve yetkili olmamasına rağmen bir kısım lerle ilgili iletişimin tespiti ve teknik 
araçlarla izleme kararları vermesi, kollukla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, emniyet müdürlüğü 
görevlilerince hazırlanarak dijital ortamda getirilen bir kısım iletişimin tespit ve kayda alınması ile teknik 
araçlarla izleme kararlarına onay vermesi, geçmişe dönük olarak görüşmelerin kayıt altına alınması yönünde 
karar vermesi, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN’a ulaşmak gayesiyle, CM K’nın 
135/1'inci maddesindeki şartlar gerçekleşmeden başbakan danışmanları tarafından kullanılan telefonlar 
hakkında iletişimin tespiti talebine "olur" vererek, adı geçenlerin telefon görüşmelerini kayıt altına aldırması 
eylemlerine yer verildiği, soruşturmayı yürüten Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi tarafından, 
Cumhuriyet savcılarının örgütsel bağlarının araştırılması için hâkim kararı uyarınca HTS kayıtlarının temin 
edildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca tanzim edilen 01/12/2015 günlü 
rapor kapsamına göre Cumhuriyet savcısı Muammer AKKAŞ ile Hâkimler Süleyman KARAÇÖL ve Menekşe 
UYAR'ın FETÖ/PDY terör örgütü mensubu kişilerle doğrudan ve iltisaki bağlantılarının tespit edildiği, hatta 
yurtdışı kaynaklı görüşmeler ile yurtİçindeki kişilerle ortak irtibat ve bağlantılarının saptandığı anlaşılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/97787 sayılı soruşturması kapsamında; terör örgütü içerisinde 
yöneticilik vasfına haiz muhtelif görevler üstlenmiş, son olarak sözde "Ege bölgesi Sorumluluğu"na müteakip 
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde sözde "Colorado Eyaleti Bölge İmamlığı" yaptıktan sonra örgütten 
ayrılan ve soruşturmamız kapsamında 30/07/2016 tarihinde yakalandıktan sonra etkin pişmanlık 
hükümlerinden faydalanarak açıklamalarda bulunan Haşan POLAT'm 12/08/2016, 17/08/2016 ve 01/09/2016 
tarihli İfadelerinde özet olarak; bir kısmı kamuoyunda Ergen ekon, Balyoz, Askeri Casusluk isimlerle bilinen 
Silahlı Kuvvetler içerisindeki terör örgütüne mensup olmayan asker şahısları tasfiye veya kamuoyunda haklılık 
algısı yaratma amacıyla "yolsuzluk" görüntüsü altmda yapılan 17-25 Aralık soruşturma ve kovuşturmalarda 
görev alan, haklarında ise darbe girişimi öncesinde ve sonrasında ihraç kararı verilen Hakim ve Cumhuriyet
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Savcıları ile Yargıtay üyelerinden İbrahim Ethem KURİŞ, Ahmet CAN, Nazmi DERE, İsmail Hakkı 
ŞENTÜRK, Hüseyin AYAR, Ertuğrul AYAR, Hikmet ŞEN, Hikmet USTA, İsmail AKKOL, Ramazan 
AKYOL, M ehmet A li UYSAL, Muammer AKYOL, Cemil (K) Ahmet Cemal GÜRGEN, Selim (K) Rasim İsa 
BİLGEN, Yıldırım (K) İskender GÖRGÜLÜ, Sedat Sami HAŞILOĞLU, Ramazan SABAN, Fikret SEÇEN, 
M ehmet YÜZGEÇ ve Zafer (K) Muzaffer KARADAG’m terör örgütünde yargı imamlığı, esnaf sorumluluğu, 
semt imamlığı, bölge imamlığı, ev imamlığı ve eğitim danışmanlığı şeklinde görevlerde bulunduklarını, semt 
ve bölge imamlığt yapan şahısların aynı zamanda öğrenci evlerinin sorumluluğunu yaptığını ve Harp 
Okullarına öğrenci yetiştirdiğini, şahısların yargı yapılanmasında kritik isimler olduğunu beyan etmekle söz 
konusu beyanın siyaseti, kamuoyunu ve devlet aygıtlarını dizayn etme amaçlı soruşturma ve kovuşturmaların 
terör örgütünün birer faaliyeti olduğu yönünde önemli bir delil özelliği arz ettiği anlaşılmıştır.

3.2.I.2.2. Mit Tırlarmın Zor Kullanılarak Durdurulması

01/01/2014 ve 19/01/2014 günü Milli İstihbarat Teşkilatı kontrolündeki insani yardım tniarının 
durdurulmasında elindeki silahlı askeri gücü etkili şekilde kullanmış ve istihbarat görevlilerini kasten 
yaralayarak, silahla cebren engellemiştir.

Söz konusu eylemlerle Devletin istihbarat faaliyeti kasten deşifre edilip devlet zorda bırakılmıştır. 
Devlet egemenliğinin bir işlevinin bir örgütün emriyle hareket eden silahlı jandanna ile engellenmesi, 
doğrudan doğruya silahlı cebir şiddet unsurunu bünyesinde barındıran vahim bir olaydır. Durumun basit bir suç 
soruşturmasında başvurulan adli bir tedbir olmayıp devletin içerisindeki silahlı örgüt mensuplarının suç 
soruşturmasını bahane ederek hükümeti yıkmak üzere gerçekleştirdikleri silahlı terör eylemi olduğu açıktır.

Her iki tırın durdurulması olayı özel ve ayrıntılı olarak incelendiğinde ise;

01/01/2014 Tarihli Olay: Hatay II Jandanna İstihbarat Şube Müdürlüğünde Jandarma Astsubay 
çavuş olarak görevli Halil A LP’in, HTS kayıtlarının tetkikinde ihbardan bir dakika önce saat 15:28:06’da 
görüştüğü tespit edilen Hatay İl Jandarma İstihbarat Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Gökhan BAK1ŞKAN ile 
irtibatlı olarak, Antakya köprübaşı mevkiinde ankesörlü telefondan kendisini Tah’ır KARA olarak tanıtıp 
sıradan bir ihbar görüntüsü vererek, ismini vermediği terör örgütüne ait silahların, plakasını verdiği araçlar 
içerisinde Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve İslâhiye ilçeleri üzerinden Kilis iline götürüleceği şeklinde Jandanna 
156 çağrı hattını saat 15:29:57 de arayarak ihbarda bulunduğu, akabinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı 
Asayiş Şube Müdürlüğü 156 Harekât Merkezi İşlem Astsubayı olarak görev yapan Mehmet Mansur AVCI ve 
Ahmet AKDAG tarafından söz konusu İhbarın Emniyet birimleri ve Jandarmanın diğer birimlerine hemen 
haber verildiği, aynı zamanda saat 16:00 da ihbar bilgisinin Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı 156 Harekât 
Merkezine de iletildiği, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı 156 Harekât Merkezinde görev yapan astsubaylar 
Halil İbrahim KAPLAN ve Mahmut GÖÇER’in beyanlarına göre verilen ihbar bilgisinde sadece tırın silah 
yüklü olduğunun belirtildiği, bunun dışında El Kaide veya benzeri herhangi bir örgüte ait olduğu ya da 
gönderildiğine dair bir açıklamanın yapılmadığı, alınan ihbar bilgisi görevli astsubay tarafından Kırıkhan İlçe 
Jandanna Bölük Komutanlığında Merkez Karakol Komutanı olarak görev yapan Cemil ÇELİK’e iletildiği, bu 
sırada M İT’e ait tır ve ona eşlik eden aracın Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde 
görev yapan Atilla BOZAK tarafından ihbardan kısa bir süre sonra durdurulduğu, yapılan kimlik kontrolünde 
İlgililerin MİT mensubu olduklarını gösteren kimliklerini ibraz etmeleri üzerine adı geçen polis memuru 
tarafından serbest bırakıldıkları ve durumdan Hatay Trafik Şube Müdürlüğünün haberdar edildiği, Hatay Trafik 
Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından da Hatay Jandarma 156 Harekât merkezine konu hakkında saat 
16:47’de bilgi aktarıldığı, bunun üzerine 156 Harekât merkezinde görevli Mehmet Mansur AVCI tarafından bu 
bilginin 16:48 İtibarıyla Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı dâhil diğer tüm jandarma birimlerine haber 
verildiği, bu arada Kırıkhan Merkez Karakol Komutanı Cemil ÇELİK tarafından Reyhanlı istikametinden 
Kırıkhan istikametine doğru silah yüklü bir tır ve ona Öncülük eden Fiat Lİııea marka bir aracın gittiği 
yönündeki ihbar bilgisinin İlçe Jandarma Komutam Kubilay AYVAZ’a haber verildiği, Cemil ÇELİK’iıı aynı 
zamanda hazırlanarak tır ve aracın seyir halinde bulunduğu istikamete doğru hareket ettiği ve araçların yanına 
vardığında polis ekiplerinden bu şahısların MİT personeli olduğunu kesin olarak öğrendiği ve araçların M İT’e 
ait, personelin de MİT personeli olduğu bilgisini İlçe Jandarma Komutanı Kubilay AYVAZ’a ilettiği, bu sırada
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Jandarma Üstçavuş İsmail DEĞİRMEN’in nöbetçi C. Savcısı Yunus ALKAN’ı arayarak ihbar ve gelişmeler 
hakkında bilgi verdiği, tırın M İT’e ait olduğunun Kırıkhan Nöbetçi C. Savcısı Yunus ALKAN’a 
bildirilmesinin ardından Yunus ALKAN’ın meslekte yeni olması nedeniyle durumu Kırıkhan Cumhuriyet 
Başsavcısı Yaşar KAVALClOĞLU’na ilettiği, Başsavcının talimatı ile önce gözaltına alma ve arama kararı 
talep yazısı hazırlanması emri verdiği, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar KAVALCIOĞLU’nun Adana 
TMK 10'uncu madde ile görevli Cumhuriyet Savcısını aramasının ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Yunus 
ALKAN’ı yönlendirip Adana TMK 10’uncu madde İle görevli savcılığın yetkili olduğunu belirterek arama 
kararını vermekten vazgeçirdiği, İsmail DEĞİRMEN’in talep yazısını hazırlayıp nöbetçi C. Savcısının yanına 
gittiği, nöbetçi C. Savcısının olayın artık kendi sorumluluğunda olmadığını, Adana TMK 10'uncu madde ile 
yetkili savcının yetkili olduğunu belirtmesi üzerine görevlinin “Kırıkhan” ibaresini daksilleyip “Adana” 
ibaresini ekleyerek Adana TMK 10'uncu madde ile yetkili savcılığa faksla gönderdiği, arama kararım Adana 
savcılığından tekrardan faksla alıp olay yerine gittiği, İlçe Jandarma Komutanı Kubilay AYVAZ olay yerine 
gittiğinde MİT personeli İle tanışık çıkmaları nedeniyle bir süre sohbet ettikleri, bir kısım Jandarma görevlileri 
araçların M İT’e ait, personelin de MİT personeli olduğunun kesinleşmesine rağmen neden arama ve 
M İT’çilerin gözaltına alınma kararının verildiği, yine tırın aranmasında neden bu kadar ısrar edildiği 
konusunda şüpheye düştüklerini belirttikleri, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanı Kubilay AYVAZ olay yerine 
gittiğinde Kırıkhan C. Başsavcısı Yaşar KAVALCIOĞLU ile Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğünden Şube 
Müdürü Mehmet FIRAT, Gökhan BAK1ŞKAN, Hayati ÖZCAN ve ismini bilmediği bir uzman çavuşun 
olduğu, nöbetçi C. Savcısının daha sonra olay yerine geldiği ve bir müddet sonra MİT personeli ile görüştüğü, 
MİT personelinin kendilerinin özel bir kanuna tabi olduklarını belirterek arama yapılamayacağına dair tabi 
oldukları Kanun maddelerini gösterdikleri, nöbetçi C. Savcısı Yunus ALKAN’ın Özcaıı ŞİŞMAN ile telefonla 
görüşmesi esnasında bu durumu kendisine söylediği, Özcan ŞİŞMAN’m ise cevaben “kim söylüyor bunu” 
diyerek bunun doğru olmadığım ifade ettiği, Kubilay AYVAZ’ın bîr defa Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar 
KAVALClOĞLU’na ait, iki defa da Gökhan BAKIŞKAN’a ait cep telefonu ile C. Savcısı Özcan ŞİŞMAN İle 
konuştuğu, Özcan ŞİŞMAN’ın bu konuşmalarda tırın güvenli bir yere çekilmesi, olayın adli bir olay oiduğıı, 
kim ararsa arasın etkilerinde kalmmaması ve bakan dahil kimsenin telefonlarına cevap verilmemesi 
talimatlarını verdiği, Yaşar KAVALCIOĞLU’nun tırın aranması yönünde teşebbüste bulunduğunu, ancak MİT 
görevlilerinin tırın aranmasına müsaade etmedikleri, bu süreçte Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Bestami 
TEZCAN’m Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar KAVALCIOĞLU İle 11 kez kendi telefonundan, 
ulaşamayınca 2 kez de nöbetçi Cumhuriyet savcısının telefonu üzerinden görüşme yaptığı, kendisine, yapılan 
işlemin doğru olmadığım ve yasalara aykırı olduğunu, TMK 10'uncu madde ile görevli Cumhuriyet savcısının 
yetkisiz olduğunu, bu nedenle talimatı gereğince hareket etmemesi gerektiğini, ayrıca mahkemece verilen bir 
arama kararı yoksa burada gecikmesinde sakınca bulunan bir hal olmaması nedeniyle yetkili Cumhuriyet 
Savcısının verdiği arama kararının yasal olmadığını, verdiği şifahi talimatın da kendisini bağlamayacağını, söz 
konusu tavrını devam ettirmesi durumunda bunun hukuki sorumluluk doğuracağını, yapılan işlemlerin usul ve 
yasaya uygun olmadığını defalarca hatırlattığı ancak Yaşar KAVALCIOĞLU’nun buna rağmen kolluğu 
koordine ederek araçların başında beklediği, Adana TMK 10'uncu madde ile görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan 
ŞİŞMAN’ın, olay yerine gelinceye kadar şahıslan ve araçları gözetim altında bulundurmak sureti ile olaym 
gerçekleşmesine doğrudan katkı sağladığı, yine kendisine Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Bestami TEZCAN’ın 
“Sen ne yapıyorsun, tırların başında mı bekliyorsun, savcının Adana’dan gelmesine kadar araçları kasıtlı olarak 
bilerek tutuyorsun, açıkça bu hukuka aykırı bir eylemdir. Yasa hükmü bu kadar açık olmasına rağmen neden 
bu şekilde davranıyorsun. Kastın nedir?” demesi üzerine, Yaşar KAVALCIOĞLU’nun “hukuki sonuçlarına 
katlanırım” şeklinde kendisine cevap vererek tutumunu sürdürdüğü, Adana TMK 10'uncu madde İle yetkili 
Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin beklenildiği sırada Hatay Valiliğince gönderilen “MİT 
görevlilerinin bağlı oldukları 2937 sayılı Kanuna göre personelin özel statüleri ve doğrudan Başbakanlık 
Makamına bağlı olarak çalışmaları dolayısıyla usulüne uyulmaksızın ahkonulmamalan” konulu emrin 
Kırıkhan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Muhammet ŞAHİN tarafından olay yerine getirilerek Kubilay 
AYVAZ’a verildiği, bu emir üzerine olay yerinde bulunan Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı tüm 
unsurların İlçe Jandarma Komutanlığı merkezine çekilme emrinin verildiği, bu arada tırın hareket ettiği, bunun 
üzerine Başsavcı Yaşar KAVALCIOGLU’nun “Bir yere gidemezsiniz. Şuanda burada suç işleniyor” dediğini, 
bunun üzerine Kubilay AYVAZ’ın tırın tekrar durdurulması emrini verdiği, bu esnada Yaşar KAVALCIOĞLU 
ile MİT personeli arasında münakaşa yaşandığı, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar KAVALCIOĞLU’nun “Buranın
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kralı benim, sîzler de benîm kölemsiniz, herkes benîm dediğimi yapacak” dediğini, akabinde Kubilay 
AYVAZ’ın emrine istinaden Kırıkhan İlçe Jandanna birliklerinin olay yerinden ayrıldığı, olay yerinden ayrılan 
tırın Yaşar KAVALCIOĞLU’nun talimatıyla Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Gökhan 
BAKIŞKAN ve Mehmet FIRAT tarafından araçla takip edilerek durmasının sağlandığı, Kırıkhan Jandanna 
ekiplerinin tırın İkinci kez durdurulduğu yere gelmediği, Özcaır ŞİŞMAN’m Adana’dan hareket etmesinden 
önce MİT hukuk dairesinde hukuk müşaviri olan Ulvi CANİKLİ isimli kişi tarafından saat 17:00 sıralarında 
cep telefonu ile aranarak tırın kendilerine ait olduğunu, MİT Kanununa göre soruşturma izni olmadan araçta 
arama yapılamayacağını, usulsüz işlem yapıldığını belirttiği, Cumhuriyet savcısı Özcan ŞİŞMANTn hukuk 
müşavirine cevaben bu şekilde konuşmaya devam etmesi halinde hakkında soruşturmayı etkilemeye 
teşebbüsten işlem yapacağım söylediği, saat 21:00 sıralarında Cumhuriyet Savcısı Özcan ŞİŞMAN’m olay 
yerine geldiği ve gelir gelmez TEM Şube ekiplerine hitaben “bu şahıslar gözaltına aimsm, bunlara kelepçe 
takın, arama yapmalarına engel olun toplayın cep telefonlarını” şeklinde talimat verdiği, o sırada tırın kasasını 
açtırmak istediğinden dolayı MİT personelinin tırın arka kapısı önünde set oluşturduğu, MİT personelinin aracı 
açtırmayacaklarını, bunun suç olduğunu, Başbakanın izni ile ancak açtırabileceklerini C. Savcısı Özcan 
ŞİŞMAN’a ilettikleri, C. Savcısı Özcan ŞİŞMAN’ın aracın kilidinin anahtarının verilmesini istemesine rağmen 
talebi karşılanmayınca çilingir bulunması için talimat verdiği ve bıı yönde girişimlerde bulunduğu, daha sonra 
Valilikten gelen talimatlar sonucunda saat 22:00 sıralarında tüm jandarma ve emniyet birimlerinin olay yerini 
terk ettiği, akabinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinin de olay yerinden ayrıldığı ve böylelikle tırı 
arama girişiminin teşebbüs aşamasında kaldığt,

19/01/2014 Tarihli Olay: Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube MüdürlüğiVntin 
uyuşturucu madde ticareti ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki önleme dinlemesi adı 
altında toplam 29 kişiye ait 42 telefon numarasının Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesİ'ııin (TMK 10 madde 
ile Yetkili) kararlarıyla iletişimin ve sinyal bilgilerinin tespitinin (telefonların dinlenmesi) sağlandığı, söz 
konusu kararlarda geçen dinlemelerin Jandarma Yüzbaşı Hakan GENÇER, Jandanna Kıdemli Çavuş Gültekiıı 
MENGE, Jandanna Kıdemli Çavuş Mahmut ÖZCAN, Uzman Çavuş Curnali KATIRCI, Uzman Çavuş Ahmet 
YÜKSEL ve Uzman Çavuş Haşan ÜLKER tarafından gerçekleştirildiği, Milli İstihbarat Teşkilatı 
Başkanlığının 27/03/2014 tarihli yazısı ile söz konusu kararlarda dinlenmelerine karar verilen 7 kişinin MİT 
Personeli, bir kişinin de MİT Personeli eşi olduğu ve bu kişilerin tamamının soruştunnaya konu faaliyeti 
yürüten (yani Adana’da durdurulan Urlarla ilgili söz konusu faaliyeti yürüten) personel olduğu ve bu 
telefonların da bu faaliyetlerde kullanıldığı, Ankara 13'itncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin sözü edilen kararlan 
uyarınca 07/01/2014 tarihinden itibaren MİT tarafından gerçekleştirilen faaliyetin detayı hakkında önceden 
bilgi sahibi olunduğu, bu bilgiler ışığında MİT personelinin, Ankara İl Jandarma İstihbarat Şubede görev yapan 
Hakan GENÇER, Gü İte kin MENGE, Ahmet YÜKSEL ve Cumali KATIRCI tarafından görev bölümlerine 
göre takibe alındığı, olayın bir gün öncesi gecesi yani 18/01/2014 günü saat 22:00 sıralarında Giiltekin 
M ENGE’nin Curnali KATIRCI ve Ahmet YÜKSEL’i evinden aldığı, Ahmet YÜKSEL’i Ankara İl jandanna 
Komutanlığında söz konusu faaliyette yer alan MİT personelinin telefonlarının takip edip bilgi vermesi için 
ekranın başında bıraktığı, M İT’e ait Urların Ankara Esenboğa Havaalanından ayrılmasını müteakip Ahmet 
YÜKSEL’in Gölbaşı güzergâhında bekleyen Gültekin MENGE ve Cumali KATIRCI’ya bilgi verdiği, bu bilgi 
akışı sonucunda söz konusu Urların Gölbaşı’na gelmesini müteakip plakalarını aldıkları, ardından Gültekin 
MENGE’nin, Hakan GENÇER’i arayarak durumdan haberdar ettiği ve Alayda buluşmak üzere sözleştikleri, 
Gültekin MENGE’nin Alay Komutanlığına geldikten sonra tırlann hareketlerini takip ettiği, ardından Hakan 
GENÇER İle buluşup birlikte Ankara Demetevler semtine gittikleri, orada Hakan GENÇER’İn yüzünü şapka 
ile gizleyerek bir büfeden telefon kartı alarak Gültekin MENGE’ye verdiği, telefon kartı aldıkları büfenin 
yanında ankesöriü telefon olduğu halde Etlik semtine giderek orada MOBESE kameralarının görüş alanı 
dışında ara sokakta bulunan bir ankesöriü telefonla ancak bir jandarma personelinin bilebileceği Adana İl 
Jandanna Alay Komutanlığının sabit numarasını aramak suretiyle Gültekin MENGE’nin İhbarda bulunduğu, 
ihbar esnasında Hakan GENÇER’İn arabada beklediği, zira daha öncesinde Adana İl Jandanna Komutanlığı 
İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli askerler tarafından tüm aşamalardan zaten haberdar olunduğu, gerek 
Urların hareket ettiği Ankara’da, gerekse Urların geçtikleri veya geçebilecekleri güzergâhtaki kolluk ve idari 
birimlere haber verilmeden Hakan GENÇER’İn hafta sonu tatili olan Pazar günü saat 03:57’de Önder KIR’la 
görüşerek Urların gelişini haber verdiği, Önder KIR’ın da durumdan beraber görev yaptığı Hüseyin ÖZMEN’i
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haberdar ettiği, ardından saat 05:57’de olay günii nöbetçi olan savcı Atilla RAHİMÎ yerine savcı Aziz 
TAKCl’ya bilgi verdiği, hemen arkasından 06:01’de Hakan GENÇER’le görüştüğü, 06:04’te tekrar Aziz 
TAKÇI ile görüşerek yanında Hüseyin ÖZMEN olduğu halde Aziz TAKCI’nın evine sabah saatlerinde henüz 
güneş doğmadan görüşmek amacıyla gittiği, doğrudan herhangi bir adli görev ve sorumluluğu olmamasına 
rağmen Önder KIR’ın Aziz TAKCI’nın evine çıkarak hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde pazar günü 
çok erken bir saatinde, aslında bundan sonra yapılmasını düşündükleri eylemin alt yapısının oluşturulması 
zımnında görüştükleri, bu görüşme neticesinde, ihbardan önce 6 kez Hakan GENÇER’le ihbarın ne şekilde ve 
nasıl yapılacağını görüştüğü, İhbarın yapılmasından yaklaşık 18 dakika sonra saat 07:47’de tekrar görüştükleri, 
bu arada Aziz TAKCPnm da ihbarın ardından 08:14’te Adana TMK 10'uncu madde İie görevli Cumhuriyet 
Başsavcı vekili Aiımet KARACA’yı arayarak bilgi verdiği, Aziz TAKÇI olay günü nöbetçi olmadığı halde 
kendisine getirilen arama kararı üzerine, 01/01/2014 tarihinde Hatay Kırıkhan’da durdurulan tırııı daha önce 
M IT’e ait olduğunun tespit edilerek bırakılması ve terör örgütü ile ilgili olmadığının da bilinmesine, ayrıca 
yukarıda açıklandığı şekilde Ankara’dan yapılan istifıbari bilgi sonucu Urların M IT’e ait olduğunun kesin 
olarak önceden öğrenilmesine karşın “2014/2 sayılı soruşturma dosyası ile ilgisi olabilir” ibaresi düşerek 
gecikmesinde sakınca bulunan halin de ne olduğunu tam olarak açıklamadan, yapılan ihbar ses kaydı 
dökümünde “patlayıcı madde” denilip herhangi bir terör örgütünden de bahsedilmediği halde, sonradan “El 
kaide terör örgütü” ve “silah ve mühimmat” İbareleri ilave edilen arama kararı talep yazısını kabul edip arama 
kararı verdiği, bu karardan sonra Urların durdurulmasından sonra Önder KIR ve Ahmet KARACA ile de birçok 
kez telefonla konuşarak durum hakkında değerlendirmelerde bulundukları, Ceyhan-Sirkeli gişelerinde saat 
12:00 dan itibaren 3 adet tırm ve bu araçlara eşlik ettiği öncü Jandarma İstihbarat elemanlarınca bildirilen 34 
plakalı binek aracın durdurulduğu, söz konusu araçlardaki MİT personelinin zorla araçlardan indirilerek yere 
yatırıldıkları, kendilerine fizik darp ve şiddet uygulandığı ve akabinde kelepçelendikleri, Urlardan biri üzerinde 
yapılan arama sırasında paralel yapıya ait yayın organlarında çalışan basın mensuplarının görüntü aldıkları ve 
bu görüntüleri zaman kaybetmeden medyaya servis ettikleri, bu sırada iki tırın beklediği Kürkçüler mevkiine 
Cumhuriyet Savcısının da intikal ettiği, ilgili Cumhuriyet savcısının devlet sırrı niteliğindeki faaliyetin 
herhangi bir suç veya suç unsuru oluşturmadığının açıkça anlaşılmasına rağmen usulsüz olarak vermiş olduğu 
arama ve el koyma kararının icrasını sağlayarak îırlar içerisindeki malzemelerinin tespitini yaptırdığı, bu 
işlemler sırasında, TMK 10'uncu madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığı dönem İçerisinde 
yürüttüğü diğer soruşturmaların tümünde arama ve tespit işlemlerine bizzat katılmadığı halde, önceki 
uygulamalarının aksine olay yerine bizzat giderek M IT’e ait tırlarııı üzerine çıktığı, kasaları açtırdığı ve 
elindeki cep telefonu ile tırlarda bulunan malzemenin fotoğrafını çekip Jandarma personeline de kamera çekimi 
yaptırdığı, arama işlemleri devam ederken numune aldırarak 16:15 itibarıyla yangından mal kaçırırcasına o 
sırada olay yerinde bulunan Jandarma Olay Yeri İnceleme biriminde patlayıcı imha uzmanı olarak görev yapan 
Astsubay Kıdemli Başçavuş Celalettin BARDAKÇI’dan tırın kasasına bırakılan eşyanın incelenmesini ve 
fiziki inceleme raporu tanzim edilmesini istediği, akabinde alman numunelerin Ankara Jandarma Kriminal 
Daire Başkanlığına gönderilmesi talimatları vererek bilirkişi raporları aldırıp dosya kapsamına eklemek 
suretiyle bilerek ve isteyerek görevi dışında, ihbar öncesi ve sonrası M İT’e ait olduğunu bildiği tırlarda arama 
kararı vermek, yapmak ya da yaptırmak ve ilgili tırlan alıkoymak suretiyle bu bilgi ve görüntülerin basın yayın 
organlarında yer almasına sebep olacak şekilde devletin gizli sırlarını ifşa etme kastı ile hareket ettiği,

Her iki olayda da soruşturma işlemlerini yetkili Cumhuriyet savcıları yerine başsavcı vekili 
tarafından hazırlanan ve başsavcı tarafından onaylanan nöbet çizelgesine göre nöbetçi ve yetkili olmayan ilgili 
Cumhuriyet savcılarının yürüttükleri ve yine geçmişte uygulaması bulunmamasına rağmen anılan savcıların 
olay yerine giderek ısrarla söz konusu tırlan arama yönünde gayret sarfettikleri,

Cumhuriyet Savcıları Süleyman BAĞRI YANIK, Ahmet KARACA, Aziz TAKÇI, Özcan ŞİŞMAN 
ile Yaşar KAVALCIOGLU’nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini, gerek yurt içinde gerekse 
uluslararası platformda zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak, El Kaide vb. terör örgütlerine yardım 
ettiği görüntüsü vererek uluslararası yargı organları tıezdinde hukukî ve cezaî sorumluluk altına sokmak 
amacıyla; haklarında Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla 
Temin Etme, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama 
suçlarını işledikleri iddiasıyla cezalandınlmaları istemiyle kamu davası açılan asker sanıklar ile birlikte, plânlı 
ve sistematik bir şekilde yürütülen bir örgütsel yapının parçası olarak, MİT tarafından 2937 sayılı Yasa 
kapsamında yasal olarak gerçekleştirilen devlet sim  niteliğindeki faaliyetleri, yapılan ihbarlar öncesinde baştan
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beri bildikleri halde, bu faaliyetlere özgülenmiş tırlarda usul ve yasaya aykırı olarak arama yaparak görüntü ve 
numune aldırdıkları ve bu görüntü ve bilgilerin basın yayın organlarında yer aimasma neden oldukları,

Bu kapsamda, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt adına suç işlemek, 
örgüt kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçlarına İlişkin olarak Ankara 
13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ııden alman dinleme kararlan sonucunda 19/01/2034 günü M IT’in söz konusu 
faaliyetinde görev alan 7 kişinin kullandıkları cep telefonlarının diğer telefon numaralan araşma serpiştirmek 
suretiyle dinlendiği, 07/01/2014 tarihinden itibaren faaliyetin detayı hakkında önceden bilgi sahibi olunduğu, 
bu bilgiler ışığında MİT personelinin, Ankara İl Jandarma İstihbarat Şubede görev yapan Jandarma görevlileri 
tarafından görev bölümlerine göre takibe alındığı, anılan örgütlü bu faaliyet neticesinde elde edilen bilgilerin 
Adana Jandarma İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli askerlerle paylaşıldığı, bu 
şekilde ihbar öncesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli askerler 
tarafından tüm aşamalardan zaten haberdar olunduğu ve Ankara’daki jandarma istihbarat biriminde görev 
yapan asker şahıslarla da İrtibatlı oldukları, ilgili Cumhuriyet savcılarının da İhbar öncesi ve sonrası Adana İl 
Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli askerler ile iletişim halinde bulunarak İhbar 
sonrası süreçleri edindikleri bilgilere göre yürüttükleri dikkate alındığında Ankara İl Jandarma Komutanlığı 
İstihbarat Şube Müdürliiğü'nde başlayıp ilgili Cumhuriyet savcılarına kadar uzanan örgütlü bir yapı tarafından 
hukuk dışı iş ve eylemleri eylem ve fikir birliği içerisinde gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı,

Aslında MİT tırlan soruşturmasının hangi amaçla yapıldığının daha iyi anlaşılabilmesi için örgüt 
tarafından zaman itibariyle dalıa önce gerçekleştirilen birkaç faaliyetin değerlendirilmesinin gerektiği,

GÜLEN'iıı liderliğindeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgiltü'nüıı, uydurma bir soruşturma ile devlet 
kurumlarını ve üst düzey devlet görevlilerini sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü ile irtibatlı göstermek ve bu 
yönde başlatılacak operasyonel sürecin ön hazırlığım oluşturmak üzere, 17/12/2013 tarihi öncesinde gazete 
haberleri, köşe yazıları ve dizi senaryoları ile kamuoyunu örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmeye 
çalıştığı,

FETÖ/PDY mensubu Emre (Emrullah) Uslu'nun 19/09/2013 tarihinde Taraf gazetesinde 
yayımlanan "El Nusra’yı Kim Destekliyor" başlıklı köşe yazısında; "El Nusra'yı MİT'in desteklediğini, bu 
desteğin Mavi Marmara'yı organize eden örgüt (İHH) üzerinden verildiğinin de iddia edildiğini, MİT'in ne 
kadar yalanlaşa da uzun bir müddet İHH üzerinden personel, silah ve büyük miktarda para yardımı yaptığını. 
Mavi Marmara olayının MİT tarafından durdurulabilecek olmasına rağmen kasıtlı olarak durdurulmadığını ve 
tüm gelişmelerden İran’ın ve destekçilerinin kazançlı olarak çıktığını" belirttiği,

Terör örgütü lideri GÜLEN'in 25/09/2013 tarihinde "din adına işlenen cinayetler" konulu 
konuşmasından iki gün sonra Zaman Gazetesi'nde bu konuşmanın İsîamafobia’ya vurgu yapılarak 
haberleştirildiği, bir gün sonra Samanyolu Teievizyonu'nda yayınlanan "Şefkat Tepe" adlı dizideki "Karar 
Kurulu" sahnesinde "İslamafobia" konusunun işlendiği, oyuncular arasında "Türkiye’nin teröre destek veren 
ülkeler arasına sokulacağı, dünya çapında terör örgütü kabul edilmiş illegal yapılara yardım ettiğininin 
raporlanıp, uluslararası arenada ciddi bir yalnızlığa itileceği, El Kaide'ye ve illegal İslami radikal terör 
örgütlerine yardım ediyor algısı oluşturularak yalnızlaştırılacağı" şeklinde diyalogların geçtiği,

Emre (Emrullah) Uslu'nun, Türkiye’yi şikayet etmek ve Türkiye aleyhinde uluslararası kamuoyu 
oluşturmak amacıyla İngilizce olarak yayımlanan "Today’s Zaman" isimli gazetede yazdığı "Disengaging From 
Al-Qaeda" başlıklı 06/10/2013 tarihli köşe yazısında; "Türkiye’nin, El Kaide militanlarının Türkiye sınırından 
Suriye'ye geçmesine göz yumduğunu, hatta bu gruplara MİT'in yardım ettiğini, bazı sivil toplum kuruluşlarının 
MİT'in El Kaide'ye yaptığı yardımlarda aracı olduğunu" belirttiği,

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amaçlan doğrultusunda propaganda görevi yürüten STV 
İsimli televizyon kanalında yayınlanan "Şefkat Tepe" isimli dizinin 12/10/2013 tarihli 21’inci bölümündeki 
"Karanlık Kurul" sahnesinde "Batı düşmanlığı ve radikal dini gruplarla işbirliği yapıyor imajı tuttu, devam 
etmeliyiz" şeklinde diyalogların bulunduğu,

Emre (Emrullah) Uslu'nun Taraf Gazetesi’nde yayımlanan "MİT Haberleri Neden Sızdı, Ne Olur" 
başlıklı ve 24/10/2033 tarihli köşe yazısında "El Kaide'nin faaliyetlerinin Türkiye üzerinden koordine edildiği 
konusunda batıklarda ciddi kuşkuların olduğu, MİT’in sistem dışı faaliyetlerinin Türkiye'nin izole olmasına 
neden olacağı, hatta Türkiye'nin terörü destekleyen devletler arasına sokulabileceği" şeklinde, FETÖ/PDY 
Silahlı Terör Örgütü'nün amaçlan doğrultusunda kamuoyunu Milli İstihbarat Teşkilatı aleyhinde yönlendirici 
mahiyette yorumlarda bulunduğu,
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17-25 aralık süreci olarak bilinen girişimin ardından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgiitü'nün 
kendisine yakın basın-yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyu oluşturma çabasına devam ettiği, bu kapsamda 
STV'de yayınlanan 11/01/2014 tarihli ’'Şefkat Tepe" dizisinin 21 'inci bölümünde geçen "Karanlık Kurul" 
sahnesinde; "Bir taraftan ülkenin kılcallarına kadar sızarak genleriyle oynuyoruz diğer taraftan aldığımız 
paralarla Suriye’deki katliamı arttırıyoruz. Stratejimiz herşeye rağmen korku, panik, kaçırma, tır-latma olacak. 
Herşey MİT haline sokulursa olaylar da bitleşecek" şeklinde söylemlerin bulunduğu,

Emre (Emrullah) Uslu'nun Twitter isimli sosyal paylaşım sitesindeki @EmreUslu uzantılı 
hesabından 13/01/2014 tarihinde saat 10:50'de "Çok yakında çok güzel şeyler olacak. Benden söylemesi...", 
saat 10:53'te "çok yoğun bir fırtınanın arkasından güneş açar ortalık muhteşem bîr duruluk ve sessizlik ve 
güzelliğe bürünür ya. Öyle güzel şey...", 14/01/2014 tarihinde Serdar Bayraktutan'm şube müdürü olarak görev 
yaptığı Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen El-Kaide 
soruşturması kapsamında Kilis İlİ'nde bulunan İHH Vakfı bürosunda arama yapılarak bürodaki bilgisayarlara 
el konulduğu ve operasyon sonrası örgüte yakın basın yayın kuruluşlarında sürekli olarak "MÎT'in İHH 
üzerinden El Kaide’ye yardım ettiği" iddiasının dile getirildiği,

Emre (Emrullah) Uslu'nun Twitter isimli sosyal paylaşım sitesindeki @EmreUslu uzantılı 
hesabından 16/01/2014 tarihinde saat 07:39'da "Çok yakında çok güzel şeyler olacak..." şeklinde paylaşımda 
bulunduğu, 15/01/2014 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayımlanan "El Kaide, İHH, TİR vs.." başlıklı köşe 
yazısında "El Kaide'ye yönelik başlatılan operasyonda bazı İHH bürolarının basılmasının, Türkiye El Kaide'ye 
yardım mı ediyor sorusunu yeniden gündeme getirdiğini, Türkiye'nin El Kaide'ye yardım ettiğini, bu yardımı 
istihbarat teşkilatları üzerinden yaptığım, Adana’da yakalanan havan başlıklarının sahibi olan Heysem 
Topalca’mn istihbarat elemanı olduğunu, gözaltına alındığını ama tutuklanmadığını, muhtemelen MİT. 
tarafından kurtarıldığını, önceki haftalarda Ankara'dan beş tır insani yardım malzemesinin Suriye’ye 
gönderilmesi İçİıı İHH tarafından tören düzenlendiğini ancak tören alanında üç tırın bulunduğunu, aynı gün 
Jandarma'mn Hatay’da bir tın  durdurduğunu ancak MIT'in o tın aratmadığım, o tırm İHH İle irtibatlı olduğunu" 
iddia ettiği,

22/01/2014 tarihinde Taraf Gazetesi’nde yayınlanan "Tırlan MİT’in Aydınlıkçı ekibi mi 
yakalatıyor" başlıklı köşe yazısında "Silahların El Kaide'ye gittiğini, MİT'in tırların durdurulmasını engellemek 
için birçok önlem alabileceğini ancak bunu kasıtlı olarak almadığını ve böylelikle tırlan yakalatmak İstediğini, 
önce silahları yüklediklerini sonra da ihbar yaparak paralel savcılar bizi yakalıyor diyerek cemaat ile Erdoğan'ı 
karşı karşıya getirdiklerini, MİT'in içine sızmış bir Aydınlıkçı ekibin olduğunu, bu ekibin silahlan yakalatarak 
Esad'a karşı silah gönderilmesini engellediği" şeklinde yorumlarda bulunarak dikkatleri eylemi gerçekleştiren 
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgüiü’den uzaklaştırmayı amaçladığı,

2011/762 soruşturma numaralı sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasında şüphelilerin, 
uydurma gerekçelerle Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, İHH Başkanı Fehmi 
Bülent Yıldırım ve İHH’yı sözde terör örgütü ile irtibatlı göstermeye çalıştıkları, soruşturma süresince örgütün 
herhangi bir eylemini tespit edemedikleri, bu sebeple uydurma gizii tanık ifadeleri, sahte ihbar ve istihbarı 
yazışmaları delil olarak göstermeye çalıştıkları,

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından 07/05/2010 tarihinde 17 ve 25 Arahk, 12/05/2010 
tarihinde ise sözde "Selam-Tevhit Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturmaları başlatıldığı, bu soruştunnalann 
İnsan Hak ve Hürriyetleri insani Yardım Vakfı'nm (İHH), soruşturmanın başlatılmasından 1 ay kadar önce 
Nisan 2010 tarihinde İsrail tarafından uygulanan abluka nedeniyle Gazze'ye "Mavi Marmara" adında yardım, 
gemisi gönderme kararı alması, 25/05/2010 tarihinde de Emre TANER'den boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı 
M üsteşarlığına uluslararası odakların tepki göstermesine rağmen Hakan FİDAN'ın atanması ve siyasi irade 
tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olarak "Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi" olarak adlandırılan 
barış süreciııinİn koordinesiyle görevlendirilmesi sebebiyle başlatıldığı,

MİT'e ait tırlarm durdurulması öncesinde İHH bürolarına baskınlar yapılarak MİT'in İHH Vakfım 
kullanarak El Kaide gibi terör örgütlerine silah yardımında bulunduğu algısı oluşturulmaya çalışıldığı, 
17/12/2013 tarihinde sözde "Selam-Tevhit Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturması sonlandmlarak İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesine rağmen Örgüt mensuplarınca Selam-Tevhit örgütünün silah 
unsurunu deîillendirmek amacıyla MİT tırlarına yönelik bu girişimde bulunulduğu, yolsuzluk soruşturmaları 
bahane edilerek, Selam-Tevlıid, İran casusluğu gibi soruşturmalarla Hükümeti yıkmayı, Başbakanı siyasetin 
■dışında bırakmayı denedikleri,
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Bu açıklamalar ışığında; ilgililerin genel olarak gerçekleştirdikleri eylem ve işlemlerin kesinlikle 
yargısal takdire ilişkin olmayıp plânlı bir organizasyonun parçası olarak hukuk dışı amaçların 
gerçekleştirilmesine yönelik olduğu, zira söz konusu yargısal yetkilerin, ihbarlar öncesinde plânları yapılan ve 
gerçekleştirilmek istenen hukuk dışı amaca amede kılındığı, bu amacın da 15/07/2016 tarihinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri içerisinde görev yapan ancak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan askerlerin yaptıkları darbe 
girişimi ile ulaşmak istedikleri amaçla aynı olduğu anlaşılmıştır.

3.2.I.2.3. Sözde Selam Tevhid - Kudüs Ordusu Terör Örgütü Soruşturması

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu emniyet ve yargı mensupları tarafından 07/05/2010 
tarihinde 17-25 Aralık kumpas soruşturmaları başlatıldıktan sonra, Türkiye gündeminde o tarihte Milli 
İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı olan Hakan FÎDAN'm çabalarıyla Türkiye, Brezilya ve İran arasında 
Tahran Deklarasyonu veya Nükleer Takas Antlaşmasının imzalandığı, Hakan FÎDAN’ın MİT Müsteşarı olarak 
atandığı, İHH Vakfı tarafından yapılan Mavi Marmara gemisi yardım organizasyonunun yer aldığı bir 
dönemde 12/05/2010 tarihinde sözde Selam-Tevhit Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasının 
başlatılmasına "Kağıthane Gazze Gönüllüleri Platformu" tarafından, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye dikkat 
çekmek ve Filistin zulmünü kamuoyunun gündemine taşımak maksadıyla "İstanbul'dan Gazze'ye Kardeşlik 
Köprüsü" adı altında düzenlenen programda Nureddin ŞİRİN’in yaptığı, "Ümmet Bilinci, Kudüs Davası ve 
Gazze'nin Mesajı" ve İHH'nın Batı Şeria sorumlusu İzzet ŞAHİN'in İsrail tarafından tutuklanması konulu 
09/05/2010 tarihli konuşmanın gerekçe gösterildiği,

Soruşturma dosyasında, silahlı terör örgütüne işaret eden, cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, 
korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinin varlığına, örgüt adına birlikte veya tek başına, nerede 
ve ne şekilde bir eylem gerçekleştirildiği veya gerçekleştirileceğine dair deliller, herhangi bir suç ve suç 
unsurunu çağrıştıracak maddi vakıalar bulunmamasına rağmen; 5271 sayılı CM K’nın 135 ve 140'ıncı 
maddelerinde düzenlenmiş telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme 
tedbirlerinin uygulanmasına dair usul hükümleri açıkça ihlal edilmek suretiyle, Kamile YAZİCIOGLU’nun eşi 
Hüseyin Avni YAZICİOGLU hakkında dile getirdiği ve daha sonra bir kısmını inkâr ettiği uydurma 
ifadelerinde geçen iddialar, Kamile YAZICIOĞLU’nun eşi Hüseyin Avni YAZICIOGLU’na ait olduğunu 
iddia ederek kendiliğinden getirip teslim ettiği öne sürülen sahte dijital ve yazılı deliller, sahte e-mail ihbarları, 
sahte gizli tanık ifadeleri ve Örgüt mensubu emniyet görevlilerinin talepleri üzerine 01/01/2001 ve 23/07/2006 
tarihlerinden talep tarihlerine kadarki bir çok ismin kullandığı numaralara ait ayrıntılı HTS ve e-mail 
kayıtlarının istenilmesi yoluyla, siyasetçi, bürokrat, gazeteci, iş adamı, akademisyen gibi toplumun farklı 
kesimlerinde yer alan kişilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınmasına, bir çok kimsenin teknik araçlarla 
izlenmesine, suç tarihine kıyasla eski yıllara uzanan HTS raporlarının teminine, önceki tedbir kararma nazaran 
kesintinin gerçekleşmesine rağmen tekrar tekrar uzatma kararlarının verilmesine, sadece gerçek kişiler 
hakkında uygulanabilecek bir tedbir olmasına rağmen dernek, vakıf, şirket gibi kuruluşlarla belli adreslerin 
teknik araçlarla izlenmesine kadar uzanan, özellikle Başbakanlık, Bakanlıklar ve MİT gibi kritik yerlerde 
görevli bürokratların hedef şahıs yapılmak suretiyle kendilerinin ve iletişim araçlarını kullanan Başbakan, 
bakanlar, eski ve halen görevdeki milletvekilleri ile MİT Müsteşarı gibi devletin en üst yetkililerinin, ülke 
yönetimine ilişkin soruşturma konusuyla neden ~ sonuç ilişkisi kurulamayan, gizli kalması gereken 
iletişimlerinin dinlenmesi ve kayda alınmasına zemin hazırlandıktan sonra, kolluktan gelen talep yazılarında 
haklı ve ikna edici bilgi ve belgeler sun ulamadığı halde, muhatapların silahlı terör örgütüyle bağlantıları 
ilişkilendirilmeksizin, başka surette delil elde etme imkânının bulunup bulunmadığı yeterince irdelenmeksizin 
soyut delillere dayanılarak, matbu gerekçelerle iletişimin denetlenmesi teknik araçlarla izleme tedbirlerine 
hükmettikleri, bu şekilde 3 yıl 7 ay gibi bir süre zarfında yürütülen bu soruşturma kapsamında toplam 239 
kişinin iletişiminin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına, 78 kişinin teknik araçlarla izlenmesine karar 
verildiği, ayrıca 10 farklı demek, vakıf ve adresler ile ilgili olarak da kimin hakkında uygulanacağı 
belirtilmeksizin aynı tedbire başvurdukları, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin tedbire 
başvurulan kişiler için toplam 1348 kez, teknik araçlarla izleme karan verilen kişiler ile çeşitli demek, vakıf ve 
adresler bakımından da toplam 950 kez uzatma kararı verildiği, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (halen 
Cumhurbaşkanı), Bakanlar, MİT Müsteşarı ile üst düzey bürokratların devlet güvenliği ve politikaları açısından 
gizli kalması gerektiği düşünülen bir takım görüşmelerin de tespit edilerek kayıt altına alındığı, ayrıca, Türkiye
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Cumhuriyeti Hükümetini, MİT mensuplarını ve önemli bürokrat ve siyasetçiler ile İHH gibi insani yardım 
kuruluşları ile tüzel kişileri İran yanlısı, El Kaide terör örgütüne yardım eden konumunda göstermeye 
çalıştıkları,

Mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, dinleme işlemlerinin Teknik Büro Amirliği 
dışında hiçbir yerde yapılmaması yönünde yasal zorunluluk bulunmasına rağmen biri Amerika Birleşik 
Devletleıf nde olmak üzere birçok farklı yerden dinleme işleminin gerçekleştirildiği bu tespitle ilgililerin 3 yıl 7 
ay süren soruşturma sırasında örgüt üyeliği bahanesi ile iletişimlerini dinledikleri devletin üst düzey görevlileri 
ile hükümet mensuplarının devlet güvenliği ve politikaları açısından gizli kalması gereken bir takım 
görüşmelerini siyasi casusluk amacıyla kayıt altına alarak değişik IP numaralı bilgisayarlara aktardıkları,

Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasının İran ve Türkiye arasında yapılan ticaretle 
dolayısıyla da 17-25 Aralık kumpas soruşturmasıyla ilişkilendirilmesi İçin delil üretilmesi kapsamında, gizli 
tanık sıfatıyla İfade vermesi sağlanan Şafak'ın ifadesine, söylemediği halde İran ticareti ile ilgili eklemeler 
yapıldığı, bu şekilde sözde Kudüs Ordusu Terör örgütü soruşturmasının İran ve Türkiye arasında yapılan 
ticaretle dolayısıyla da 17 -25 Aralık kumpas soruşturmasıyla ilişkilendirildiği, bu şekilde aralarında bağlantı 
olduğu intibağı uyandırılarak her iki soruşturmanın aslında operasyon aşamasında birleştirilmesinin 
amaçlandığı, bu amaçla soruşturma İşlemlerine devam edilmesine ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet 
savcısının talimatı olmamasına rağmen sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasının örgüt mensubu 
emniyet görevlilerince sonlandırılıp, tüm dinleme kayıtları Log kayıtlarından silinmek suretiyle üst yazıya 
bağlanarak gizlice İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,

17-25 Aralık darbe girişiminin başarısız olması neticesinde bu kez, FETÖ/PDY silahlı terör 
örgütü'nün kendine yakın basm-yaym kuruluşları aracılığıyla kamuoyu oluşturma çabasına devam ettiği, sözde 
"Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturması kılıfı altında uydurma gerekçe, sahte delil ve ihbarlarla kurum 
olarak "Milli İstihbarat Teşkilatı" yönetici ve mensuplan ile sivil toplum kuruluşu mahiyetindeki "İHH İnsani 
Yardım Vakfı" yönetici ve çalışanlarının telefonlarının dinlenilmesi suretiyle terörle irtibatlandırılmaya 
çalışıldığı, MİT'e ait tırların durdurulması öncesinde İHH bürolarına baskınlar yapılarak hükümetin MİT 
üzerinden İHH Vakfını kullanarak El Kaide gibi terör örgütlerine silah yardımında bulunduğu algısı 
yaratılmaya çalışıldığı, 17/12/2013 tarihinde 2011/762 sayılı soruştunna dosyası sonlaııdırılarak İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesine rağmen örgüt mensuplarınca sözde Selam-Tevhit örgütünün silah 
unsurunu deli İlendirmek amacıyla MİT iırlanna yönelik girişimde bulunulduğu anlaşılmıştır.

“Selam Tevhid - Kudüs Ordusu Terör örgütü” kumpas soruşturmasının başlaması ve safahatında;

2010/1074 soruşturmanın 10.05.2010 tarihinde Nureddin ŞİRİN’İn http://www.velfecr.com isimli 
internet sitesinde yer alan Yeryüzü Bütün Siyonİstlerle Mezar Olacak (video) 09.05.2010, 07:04:05 başlıklı 
haber metninde, Kağıthane Gazze Gönüllüleri Platformu tarafından ’’İstanbul’dan Gazze’ye Kardeşlik 
Köprüsü” programı düzenlendiği, düzenlenen programnda Nureddin ŞİRİN’İn Ümmet Bilinci, Kudüs Davası 
ve Gazze’nin Mesajı” konulu konuşma yaptığı, 12.05.2010 günü konuyla ilgili soruştunna alındığı, 
soruşturmanınm (3 yd 7 ay 5 gün süreyle takip edildiği),

2011/762 soruşturmanın 04,03.2011 tarihinde Kamile YAZICIOĞLU isimli şahsın eşi Hüseyin 
YAZICIOĞLU hakkında Müdürlüğümüze vermiş olduğu ifadesine istinaden soruştunna başlatıldığı, 
soruşturmanın (2 yıl 9 ay 13 gün takip edildiği),

Her iki soruştunna dosyasında fiili ve şahsi bağlantısı nedeniyle 17.08.2012 tarihinde evrakların 
birleştirilmesine karar verilerek 2010/1074 soruştunna numaralı kaydın kapatılarak 2011/762 soruşturma 
üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir.

Soruştunna dosyasında 1er araşma 2000 yılı HİzbııSlah (Umut davası) davası sanıklarının da dahil 
edilmesiyle soruşturmanın zemini hazırlanmıştır.

“Selam Tevhid -  Kudüs Ordusu Terör Örgütü” kumpas soruştunnasmm başlaması, hedef kişilerin 
belirlenerek dahil edilmesi ve nihai hedefe ulaşabilmek amacıyla soruştunnan Önceden planlandığı, plan 
dahilinde adım adım kişilerin soruşturmaya dahil edildiği soruştunna evraklarından anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında 238 dahil edilmiş, 14 adet sosyal tesis, kongre merkezi, cami gibi 
sempozyum ve toplantılara katılan 1er için fiziki takip yapıldığı, bu doğrultuda dernek, vakıf yöneticileri,, 
akademisyenler, gazeteciler-yazarlar, iş adamları, siyasetçi, Mit mensupları ile devlet kumullarında üst düzey
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yöneticiler dahil edilmişlerdir. Soruşturma dosyası 18.12.2013 tarihinde (3) sayfa üst yazı ile İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

Soruşturma kapsamında örgüt mensuplarınca nihai hedefe ulaşmak amacıyla dinleme yapmak 
suretiyle M İT’in faaliyetlerinin tespiti, İHH vakfının faaliyetleri, TRT, EPDK, Halk Bankası, bazı 
Milletvekilleri (Çözüm sürecinde görevli olan BDP milletvekili Pervin BULDAN) önemli bakanlıkların (Dış 
İşleri, Adalet, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabi Kaynaklar ve Milli 
Eğitim) müşavir ve müsteşarlarının, TBMM görevli müşavirler ile o tarihte Başbakan olan Sayın Recep 
Tayyip ERDOGAN’m danışmanlarının da soruşturmaya dahil edilmişler ve faaliyetleri adım adım takip 
edilmişlerdir. Yapılan görüşmeler ve faaliyetler hakkında ön bilgi sahibi olmuşlar, bu doğrultuda Sayın 
Başbakan Recep Tayyip ERDOGAN’ın uluslar arası düzeyde yaptığı görüşmelerin de bulunduğu devlet sına 
niteliğindeki görüşmeleri kayıt altına alınmış ve depolamışlardır.

Soruşturmaya dahil edilen Başbakanlık danışmanları dosya tesliminden yani 18.12.2013 tarihinden 
yaklaşık bir ay öncesinde dahil edilmişler, burada ki amacın ise 17/25 Aralık 2013 sözde “yolsuzluk 
orerasyonu” kapsamında devlet yetkililerinin dinlenmesi operasyon hakkında bilgi sahibi olup olmadığının 
tespiti amacıyla alındığı, 17/25 Aralık 2013 sözde yolsuzluk operasyonu yani Türkiye Cumhuriyetinin milli 
unsurlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiş olsa idi, Selam Tevhid -  Kudüs Ordusu Terör” örgütü 
soruşturmasının 30 Mart 2014 seçimlerinden önce (Ocak-Şubat aylarında) yapılması planlandığı, Selam Tevhid 
adıyla İstanbul ili dışında Ankara ve bazı İllerde de soruşturmalar yürütüldüğü anlaşılmıştır.

Soruşturma dosyası içerisinde (7) adet hard disk içeriğinde Beşiktaş ilinde bulunan Başbakanlık 
ofisinin kamera görüntüler ele geçirilmiş, görüntülerde Başbakan’a gelen yabancı devlet başkanlan, MİT 
müsteşarının giriş çıkışlarının kaydedildiği görüntüler olduğu anlaşılmıştır.

Ankara ilinde yürütülen “Selam Tevhid” soruşturmasının 01.03.2012 tarihinde başlatıldığı, 
soruşturma konusu olarak İstihbarat Şube Müdürlüğünce gönderilen “Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu” konulu 
Nureddin ŞİRİN’inde İsminin yer aldığı yapılanma konu edilerek yine 2000 yılında Hizbullah (Umut davası) 
sanıklarının yer aldığı soruşturma olduğu, soruşturmaya dahil edilen Ierden çoğunun İstanbul Selam Tevhid 
soruşturması kapsamına alınan 1er olduğu, bunun nedeninin ise yapılacak fiziki takip çalışmalarında kolaylık 
olsun şeklide değerlendirildiği, yine İstanbul Selam Tevhid -  Kudüs Ordusu Terör” örgütü soruşturmasında 
uygulanan “ihbar, tanık, gizli tanık, sahte beyan” gibi yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemler yakın tarihte 
FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca yapılan ve mahkemelerce suç uydurma oldukları kesinleşen deliller 
olduğu, örneğin Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Amirallere Suikast, Askeri casusluk, Tahşiye 
soruşturmalarında görülmektedir.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullandığı yöntemler arasında terör örgütü lideri 
GÜLEN’in www.herkul.org adlı internet sitesinde sohbet amacıyla yapmış olduğu beyanatlar arasında 02 
Şubat 2013 tarihinde yaptığı “Takiyye-Muta Tuzağı ve Nifak Nezlesi” başlıklı konuşmasında soruşturmaya 
dayanak noktalarından olan MUTA NİKAHI konusuna ve kılcallar konusunda değinmiş, 14 Ekim 2013 
tarihinde “bir selam çakıyorsunuz” diyerek Selam Tevhid Kudüs Ordusu Terör örgütü soruşturmasına atıfta 
bulunduğu, kullanılan bu cümleleri örgütün sözde gazetecİ-yazariarı (kalenışörleri) vasıtasıyla köşelerinde 
işleyerek gündem oluşturduğu, Şefkat Tepe dizisinin değişik tarihlerinde yayınlanan bölümlerinde oyuncular 
arasındaki diyaloglara yansıdığı ve algı operasyonu yapıldığı, benzer bir soruşturma olan Tahşiye 
soruşturmasında açılmadan önce terör örgütü lideri GÜLEN’in www.herkul.org adlı internet sitesinde “İrtica 
Paranoyası” adlı konuşmada “Tahşi” ismini vererek “Tahşiye diye bir şey icad ederler” şeklinde konuşma 
yaparak örgütün yayın organlarında işlemişler ve kalemşörleri tarafından kamouyu oluşturularak algı 
operasyonu yapılmıştır. Bütün bunlar olduktan sonra Nur Cemaatine gönül veren Said N urs-i’nin kitaplarını 
bastıran Tahşiye grubuna yönelik soruşturma başlatılmıştır.
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İstanbul "Selam-Tevhid Kudüs Ordusu Terör Örgütü” kapsamında dinleme yapılan MİT
mensuplarının faaliyetlerini takip etmişler, başbakanlık ofisinin kamera görüntülerinden MİT Başkanı Hakan 
FİDAN ve diğer devlet başkanlarmın takibi yapılmış, bu bağlamda Ankara ilinde askerinin içerisine sızmış 
FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca sözde haber elamanından aldığı bilgiler doğrultusunda (3) ayrı 
soruşturma kapsamında (7) Mit görevlisinin telefonları dinlenmiş ve her faaliyetleri an ve an kontrol altında 
tutulmuştur.

Selam-Tevhid Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen ve
C.Başsavclığına teslim edilen (106) klasör içerisinde soruşturma ile ilgisi olmayan ancak farklı klasörlere 
serpiştirilmiş vaziyette EL-KAİDE, PKK/KCK, DHKP/C örgütlerine ait değişik soruşturmalara ait evraklar 
çıkmış, yapılan tetkiklerinde ise PKK/KCK dosyalarında dinleme yapılan kişilerin o dönemde takip edilen ve 
Çözüm Sürecinde İmralı adasında tutuklu terörist başı Abdullah ÖCALAN ile heyet içerisinde yer alan kişiler 
olduğu, EL-KAİDE örgütü dosyalarında istihbari nitelikteki ayrıntıları açıklanan belgeler dosyaya konularak 
müşteki ve mağdurlar mesnetsiz olarak bu terör örgütü ile ilişkilendİrilmiştir.

Yine soruşturma konusu olan “Selam Tevhid Kudüs Ordusu Terör Örgütü” olmasına rağmen alma 
iletişim tespit kararlan ve fiziki takip kararlarda “El Kaide Terör Örgütü, Hizbullah Terör Örgütü, Ergenekon 
Terör Örgütü, MKP (Maoist Komünist Parti) Terör örgütü, PKK/KCK terör örgütü, Dini Motifli Terör Örgütü 
İle İran İslam Cumhuriyeti (İİC) destekli grup içerisinde faaliyetlerde bulunmak suçlarında karar alındığı, 
Soruşturma kapsamında alman kararlar alınmıştır.

Soruşturma kapsamında 238 kişinin s oluşturmaya dahil edildiği, bu şüphelilerin kullanmış oldukları 
424 adet telefon hattı, 9 adet e-mail, 2 adet ftp, 171 adet e-posta adresleri hakkında iletişimin tespiti kararı
alındığı, dosya kapsamında 13.076 adet tape yapıldığı, (92) kişinin tape çözümünün yapılmadan teslim
edilmiştir.

Soruştunna kapsamında sayısının fazlalığı iletişim dinleme kararı (3 ay +3 ay +1 ay ve devamında 
karar alındığı) fiziki takip kararların İse (4 hafta + 4 hafta + 1 hafta ve devamında karar alındığı) hedef şahıs 
hakkında şüphelilerin yapmış oldukları normal bir görüşmeyi memur raporu yazılarak uzatma karan alındığı, 
49 şahıs hakkında 749 adet, 4 tüzel kişilik hakkında 31 adet olmak üzere 780 adet Teknik Araçlarla izleme 
kararının alındığı ancak uygulanmadığı. Bu kararların kişilerin çokluğu dikkate alındığında FETÖ/PDY örgüt 
mensubu emniyet ve yargı yapılanması işbirliği içerisinde olunduğu, soruşturma kapsamında görev yapılan 
emniyet mensuplarının bir çoğunun tutuklu olduğu, meslekten İhraç edildiği, soruşturma kapsamında görev 
almış hakim ve savcıların HSYK tarafından haklarında soruşturma yapıldığı, bir kısmının tutuklu olduğu, bir 
kısmının firari olarak yurt dışına çıktığı anlaşılmıştır.

2011/762 sayılı sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruştuıması kapsamında başta Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (Başbakanlık görevini yürüttükleri tarihlerde) Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
ve Başbakan (Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttükleri tarihlerde) Sayın Ahmet DAVUTOGLU’nun 
başdanışmanları olmak üzere, birçok üst düzey devlet yetkilileri ve bu kişilerin danışmanları, yardımcıları 
hedef şahıs kapsamına alınarak resmi ve özel telefon hatları dinlenilmiş, üst düzey devlet yetkililerinin 
yaptıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Devletİ’nin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli 
kalması gereken nitelikteki görüşmeleri kayıt altına alınmış, ayrıca bu görüşmelerin bir bölümü herhangi bir 
suç unsuru içermemesine rağmen iletişim tespit tutanağı haline getirilerek üst düzey devlet yetkilileri sözde 
Kudüs Ordusu Terör Örgütü ile İrtibatlı gösterilmeye çalışılmıştır.

Soruştunna kapsamında görev almış hakim ve savcıların kamuoyunda 17 ve 25 Aralık darbe 
girişimi soruştunualarını yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğündeki operasyonları yürüten şahıslarla paralel olarak amaç birliği içerisinde hareket ettikleri, 
nihai hedef olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti Başbakanını, Bakanlarını ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarım 2011/762 sayılı sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına 
almayı planladıkları ve bu sayede Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya
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görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs ettikleri GÜLEN liderliğindeki terör örgütünün güdümünde yeni 
bir hükümet veya anayasal düzen kurmayı amaçladıkları anlaşılmıştır.

2011/762 sayılı sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı Recep Tayyİp ERDOĞAN, yine dönemin Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı (Dışişleri Bakanı) Prof. Dr. Sayın Ahmet DAVUTOĞLU, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ, 
Türkiye Cumhuriyeti Prof. Dr. Beşir ATALAY, Başbakan Yardımcısı (Başbakan Başdanışmanı) Prof. Dr. 
Yalçın AKDOĞAN, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
YAZICI, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam Mehdi EKER, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU, Maliye 
Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, İçişleri Bakanı Efkan ALA, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, eski İçişleri 
Bakanı Muammer GÜLER, eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAG, Ulaştırma Bakan ı/Cumhurbaşkam 
Başdanışmanı Binali YILDIRIM, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü ELVAN, Milletvekilleri 
Mehmet Ali ŞAHİN, İbrahim KORKMAZ, Cemal Yılmaz DEMİR, Nurettin NEBATİ, Feramuz ÜSTÜN ve 
ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi 22. ve 23. dönem milletvekilleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan 
FİDAN, MİUİ İstihbarat Teşkilatı özel kalem müdürü, Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık danışman ve 
başdanışmanları, büyükelçiler, valiler, müsteşarlar, belediye başkanlan, Yüksek Öğretim Kurumu başkanı ve 
rektörler, TRT ve Anadolu Ajansı Genel Müdürleri, Genel müdür yardımcıları ve yetkilileri İle birlikte kamu 
kurulularının üst düzey yöneticilerinin telefon görüşmelerinin dinlenerek kayda alındığı, bu görüşmelerin bir 
kısmının iletişim tespit tutanağı haline getirildiği, bir kısmının da kayıt altma alınarak depolandığı anlaşılmıştır.

3.2.I.2.4. Taşhiye Soruşturması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce 29.04.2009 tarihli “Radikal Tahşiye 
Grubu faaliyetleri1' konulu yazısıyla, grubun El Kaide Terör Örgütünü manevi olarak benimsediği belirtilerek 
grubun lideri, üyeleri ve çalışma biçiminin ayrıntılı bir biçimde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne 
bildirmesi, akabinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına rapor 
gönderip konuyla alakalı 2009/1016 soruşturma sayısını aldıktan sonra aynı tarihte yazıda belirtilen (20) kişiye 
yönelik iletişimin dinlenmesi kararı, devamında ikinci ve üçüncü kararı alarak söz konusu (20) kişi ve bu 
kişilerle birlikte toplam (67) şahıs hakkında iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip kararı alındığı, daha sonra 
İstanbul ili merkezli (32) hedef şahsa, diğer (16) İlde ise toplam (122) kişiye yönelik 22/01/2010 tarihinde eş 
zamanlı operasyon yapılmıştır.

İstanbul İlinde yapılan operasyonla alakalı; terör örgütü lideri GÜLEN’ in “herkul.org” adlı sitede
06.04.2009 tarihinde yaptığı "İrtica Paranoyası" adlı konuşmayla “ yarın türkiyede yeni bir terör örgütü daha 
icat edebilirler mesala Tahşiye diye bir şey icat edebilirler “ cümlesinden sonra TAHŞİYE kelimesinin 
manasını bilen o dönemde Risale-i Nur kitapları basan TAHŞİYE yayın evinin ortağı Mehmet Nuri TURAN 
cemaatin ileri gelenleri ile haber gönderip yayın evinin isminin F:G tarafından niye terör örgütü olarak 
verildiği sorması ile aracı olarak gönderilen Fahri SARAFOGLU isimli şahıs “sende hocanın kızdığı kişilerin 
kitapları basma zaten İzleniyor dinleniyorsun” demesinden sonra örgütün ismi Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğünde “El Kaide Yanlısı Radikal Mehmet Doğan” olarak değiştirilip operasyon bu isimde bitirilmiştir,

22.01.2010 tarihinde gerçekleştirilen 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda İstanbul İline ait 
soruşturmada Radikal Tahşiye Grubu ile alakalı toplam 31 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ülke genelinde 
ise EL KAİDE YANLISI diye yapılan bu operasyonda 122 kişi yakalanmıştır. İstanbul’u ilgilendiren 
soruşturmada 10 şahıs tutuklanmıştır. Bu şahıslar 17 İla 23 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişler halen 
tutuklu sanık yoktur. Savcılık son mütalaasından 5 kişi haricinde tüm sanıklar için TERÖR ÖRGÜTÜ 
suçundan beraat talep etmiş, 17/25 aralık sonrası yapılan duruşmalarda İse sanıklar beraat etmiştir.

Yapılan bu operasyondan sonra sanık olan TAHŞİYE yayın evi ortaklarından Mehmet Nuri 
TURAN; 16.05.2014 günü saat. 15.50.18’ de 212.253.95.137 İp numarasından yapmış olduğu 6117 sayılı E 
Posta İhbar bu ihbara ilişkin alman ifadesinde ve daha önce tutuklu iken Cezaevinden 17.03.2011 tarihinde
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“Sayın müdürüm” diye başlayan mektubunda tüm olayların terör örgütü lideri GÜLEN’ in talimatı ile 
başladığını kendilerine Paralel yapı tarafından tuzak kurulduğunu bunun araştırılmasını İstediği beyanı ile 
yapılan araştırmada;

06.04.2009 tarihinde terör örgütü lideri GÜLEN1 in herkiil.org sitesinde İRTİCA PARONYASI 
adlı konuşmada “yarın Türkiye’de yeni bir terör örgütü daha icat edebilirler mesala Tahşiye diye bir şey icat 
edebilirler” cümlesinden hemen sonra GÜLEN’ in yayın organları olarak bilenen Zaman Gazetesinde
08.04.2009 tarihinde “Terör Örgütü Üretenler Yeni Tezgah Peşinde” adlı köşe yazısında TAHŞİYE konu 
edildiği, 10.04.2009 tarihinde Hüseyin GÜLERCE’ nin “Terör örgütü lideri GÜLEN Neden Uyardı” konulu 
köşe yazısı ile Terör örgütü lideri GÜLEN’ in konuşmasını TAHŞİYE1 yi yazdığı, 15.04.2009 tarihlerinde 
Zaman Gazetesinde yazar Ahmet ŞAHİN’ in köşesinde “İslamda İrtica ve Takiye Yoktur” konulu yazısı ile 
GÜLEN’in konuşmasını TAHŞİYE1 yİ ele aldığı,20.04.2009 tarihinde SAMANYOLU TV ‘de yayınlanan TEK 
TÜRKİYE Dizisinin 64. Bölümünde TAHŞİYE nin örgüt olarak oynandığı,23.04.2009 tarihinde 
SAMANYOLU TV ‘de yayınlanan TEK TÜRKİYE Dizisinin 66. Bölümünde TAHŞİYE nin örgüt olarak 
oynanmaya devam edildiği, 26.04.2009 tarihinde BUGÜN gazetesi yazarı NUH GÖNÜLTAŞ’ ın köşesinde 
terör örgütü lideri GÜLEN’ in konuşmasını referans alan dizideki TAHŞİYE diyalogunu aynen yazması ve 
bunların devamında bu güne kadar bu isimde bir örgüt olmamasına rağmen terör örgütü lideri GÜLEN ‘in 
konuşmasında olduğu gibi örgüt icat edildiği 29.04.2009 tarihinde İstihbarat Şube Müdürlüğünden konuyla 
ilgili TEM Şube Müdürlüğii’ne yazı bildirdiği, yazının içeriğindeki konuların benzeri şeklinde 10.12.2009 
tarihinde soruşturmanın sonlarına doğru kimliği belirsiz kişilerce ihbar mektubu gönderildiği tespit edilmiştir.

Konuyla alakalı TAHŞİYE yayın evi sahibi olan tutuklanarak cezaevine konan Mehmet Nuri 
TURAN'ın ihbarı Cumhuriyet Başsavcılığımıza aktarılmış, verilen talimatla soruşturma dosyası incelendiği 
zaman terör örgütü adına faaliyetleri tespit edilemeyen şahısların soruşturmaya dahil edildiği, soruşturmanın 
İçeriğinde bir çok usulsüzlük olduğu, en önemlisin İse soruşturmanın talimatının terör örgütü lideri 
GÜLEN’den geldiği ve bağlı yayın organlarınca geliştirildiği, soruşturmanın da aynı zamanda başlatıldığı 
açıkça görülmüştür. Bu operasyonu gerçekleştiren (37) şahıs hakkında 14/12/2014 tarihinde yapılan operasyon 
sonucu hakkında gözaltı karan verilenlerden (9)’u tutuklanmıştır.

29.04.2009 tarihinde İstihbarat Şube Müdürlüğünün yazısıyle Radikal Tahşiye grubunun 
bildirilmesinden önce 06.04.2009 tarihinde terör örgütü lideri GÜLEN’ in soruşturmanın talimatını vermesi, 
Zaman ve Bugün gazetelerinde haberlerinde "Tahşiye" nin terör örgütü olarak yazılması, "Tek Türkiye" 
dizisinin 64 ve 66'ıncı bölümünde Tahşiye’yi terör örgütü olarak oynanması ile emniyet operasyonları 
arasındaki bağ sorgulanmış, dizinin senaryosunu kimin emri İle yazıldığı hikaye grubu ,senarist,yapımcı ve 
internete düşen ses kaydında dizinin başka bir senaryosunun harfiyen terör örgütü lideri GÜLEN'e okuduğu ve 
onayını aldığı tespit edilen STV Genel yayın müdürü Hidayet KARACA'ya sorulmuş ancak dizinin 
senaryosunu yazanın henüz ortada soruşturma yokken istihbarat aşamasında terör örgütü lideri GÜLEN'in 
konuşması sonrası müştekinin yayın evi "TAHŞİYE VE RAHLE" yi 64 ve 66'ıncı bölümde terör örgütü olarak 
diyaloglaştınlmasıyla ilgili "TEK TÜRKİYE DİZİSİNİN KARANLIK KURUL" şahnesini kimin yazdığına 
dair, Yapımcı (1),Yapım koordinatörü (1),Yapım Şirketi Sorumlusu (5), Hikaye Grubu (3), Senarist (1), 
Yönetmen (1), TV yöneticisi (1), tanık (2) kişi olmak üzere toplam (15) kişinin ifadesine başvurulmuş ancak 
net olarak soruşturmaya konu bölümü kimin yazdığı açıklığa kavuşturulamamış, son olarak yapılan 
araştırmada ve tanık beyanlarında NAKKAŞ kod isimli emniyet mensubu Bayram ÖZBEK’in STV’de 
yayınlanan dizilerin senaryosunu yazdığı veya kısmen katkıda bulunduğu (109) sayfadan oluşan tutanak 
halinde ayrıntılı bir şekilde tespit edilmiş, Bayram ÖZBEK’ in evinde yapılan aramada sabit hatları dinlemeye 
yarayan dinleme cihazı ve benzer senaryo örnekleri bulunmuştur.

Yapılan bu operasyondan sonra 2014/133596 soruşturma sayılı tahkikat dosyasıyla İlgili 
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne 23.01.2015 tarih ve 17.25’ de “aabbb” isimli kullanıcı tarafından 
yapılan “ tahşiyeciler” konulu ihbar neticesinde yapılan araştırmada bombaların bulunduğu adres civarında 
bombalar bulunmadan önceki gece büyük bir polis haraketliliği olduğu tespit ile HTS kayıtların sonrasında 
(20) şüpheli hakkında 17.06.2015 günü gözaltı kararıyla işlem yapılmış, soruşturmayı yürüten Sağ-1 Büro 
Amir Yardımcısı Ufuk YILDIRIM , İstihbarat Şube Müdürlüğü C Büro Amir Yardımcısı Ekrem ÇELİK,
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bombalar bulunmadan önceki gece adreste baz kaydına rastlanan Sağl Biiro’da görevli komiser Yasin 
KOYUNCU, bombalar bulunmadan önceki gece adreste baz kaydına rastlanan , sabah erken saatlerde adrese 
gelerek aramaya katılan ve kamera İle çekim yapan, sonradan komiser olan Selçuk OCAKTAN tutuklanmıştır.

Hakkında işlem yapılan şahıslara daha önce hiçbir emare ve istihbarı bilginin bulunmadığı el 
bombaları ve fişeklerin mühimmatların çıktığı grubun toplantı evi olarak tabir edilen adres civarında 
mühimmatlar bulunmadan bir gün öncesi olağan dışı bir polis hareketliliğinin ve burada bulunma sebepleri 
sorulmuş, İstihbarat Şube (TEKOP- R Büro-C Büro görevlileri) ve Tem Şube görevlisinin adres civarında 
olmasının, bu hareketliliğin diğer toplantı evlerinde hiç olmadığı, aramaya katılan görevlilerin ev boş diyerek 
tedbirsiz gelmesi ve mühimmatların sarılı olduğu poşette parmak izlerinin çıkmasına rağmen geceden adres 
civarında olan İstihbaratta görevli memurun kamera ile çekim yaptığı, bu kamere çekimi sorulduğunda, Büro 
amirinin emri ile çekim yaptığını ve çekim sonrası görüntüleri büro amirine teslim ettiğini beyan etmesine 
rağmen görüntüler temin edilememiştir.

Adres civarında baz kayıtlarına rastlanan Fatih ÇETİNKAYA adres civarında olduğunu kabulle 
evden poşetle çıkan birisini görmeleri halinde haber verilmesi talimatı aldıklarını, Mustafa KARABÖRK 
amirlerinin emriyle adres civarında beklediğini kabul etmiştir.

2014/133596 sayılı "Radikal Tahşiye Grubu" -Kumpas- soruşturmasında sonuçta (75) şüpheli 
hakkında işlem yapılmış olup halen (l) 'i medya yöneticisi olmak üzere (15) şüpheli tutuklu bulunmaktadır. 
Mühimmatların adrese polislerce konulduğu yönünde kuvvetli kanaat oluşturmasına sebep olan İstihbarat 
Şubenin R Büro- TEKOP Büro- C Büro gibi çeşitli büroları İle TEM Şube'den görevli bir çok memur ve amirin 
mühimmatlar bulunmadan önceki gece adres civarında bulunmaları, bunu da inkar etmemeleri, sabah aramada 
bulunan İstihbarat görevlisinin kamera ile çekim yapması ve bu görüntülerin kayıp olması, ele geçen el 
bombalarının (3) yıl bekletilmesine rağmen 17 A ralık20İ3 sonrası 2014 ydı Ocak ayı başında alelacele imiıa 
edilmesi, bu görevlilerin bir çoğunun Bank Asya'da hesabının olması, bir çoğunun başkaca suçlardan tutuklu 
olması, hatta amir konumundaki aramaya katılan görevlinin işlem yapılan şahıslara “Hocayı Niye 
Kızdırıyorsunuz?!” diyecek kadar niyetini açık etmesi, 2010 yılında tutuklamayı yapan hakimin aynı zamanda 
geçtiğimiz günlerde terör örgütü mensuplarını, örgüt lideri GÜLEN’in konuşması sonrası onun doğum 
gününde usulsüz bir şekilde serbest bırakmaya çalışan hakim olması, fiziki takip raporlarının tamamının 
gerçeğe aykırı tanzim edilmesi, cinsel içerikli konuşmaların tape haline getirilmek suretiyle özel hayatın 
gizliliğinin ihlal edilmesi vs. sayısız usulsüzlük yapılması soruşturmanın terör örgütü faaliyeti olduğu açıkça 
ortaya koymuştur.

3.2.I.2.5. Kozmik Oda Soruşturması

Kozmik odaların bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 
görevli personelin, Ergenekon terör örgütü kapsamında iletişimin denetlenmesi tedbirleri yoluyla teknik takibe 
alındığı, kamuoyu desteğini almak için yazılı ve görsel medyada haber konusu olacak ve sansasyon yaratacak 
bir suçlama olarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın, askeri personel tarafından IKK 
faaliyetleri kapsamında takip edilen Kurmay Albay Baki KAYA'nın ikâmetinin bulunduğu Çukurambar 
semtinde ikâmet etmesi fırsat olarak değerlendirilerek sahte bir ihbarla "Suikast Girişimi" isnadının ortaya 
atıldığı, bu isnadı kuvvetlendirmek adına sahte delil yaratıldığı, bazı belge ve notlara gerçekle bağdaşmayacak 
şekilde anlamlar yüklenerek soruşturmanın mecrasından çıkarıldığı ve soruşturmaya dahil eden rütbeli asker 
sayısının genişletilerek usulsüz şekilde iletişimin denetlenmesi tedbirlerine başvurulduğu, içeriği sahte ihbar 
tutanağına dayanılarak, savunmada ileri sürülen deliller araştırılmadan, objektiflikten uzak ve taraflı hazırlanan 
kolluk değerlendirme tutanaklarına itibar edilerek, içerisinde Devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgeler bulunan 
11 ve 16 no.hı kozmik odalarda hukuka aykırı yollarla makul şüphe bulunmamasına karşın arama ve el koyma 
işlemlerinin gerçekleştirildiği ve devlet sırrı niteliğindeki bazı bilgi ve belgelerin de bulduğu dokümanlar İle 
elektronik verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği, söz konusu bilgi, belge ve verilerin soruşturma 
kapsamında herhangi bir görev ve yetkisi bulunmayan, terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirildiği 
kamuoyunca bilinen “Balyoz, Askeri Casusluk, Poyrazköy, Ergenekon ve Oda Tv” gibi davalarda bilirkişilik

35

U Y A P  B iliş im  S is te m in d e k i  b u  d o k u m a n a  h l lp ^ v n ta n d a s . ı ı y a p .g o i '. t r a d r e s in d e n  I Z 4 + V V U 3  -  VVAhldTT - P4He4vD -  TuaHvg= ile  m ş d ı i l i r e b ı i z .

https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/vjgZ5nDR



yapan ve taraflı bilirkişi raporu hazırlaması nedeniyle TÜBİTAK’dan uzaklaştırılan Ünal TATAR isimli şahsa 
soruşturma dosyasında herhangi bir görev ve yetkisi olmamasına rağmen Adliyede inceletilerek imajının 
aldırıldığı, bu suretle yetkisiz kişilerin devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelere vakıf olmasının sağlandığı, 
Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca, devlet sırrına ilişkin konularda soruşturma aşamasında inceleme dahi 
mümkün değilken, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iç ve dış güvenliği açısından hayati derecede öneme haiz 
olan “Devlet sim ” niteliğinde bulunan bilgi ve belgelerin, soruşturmada adı geçen hâkimler ile Cumhuriyet 
savcıları tarafından hukuka aykırı yollarla siyasal ve askeri casusluk maksadıyla ele geçirilip ifşa edildiği, 
soruşturma sürecinde, soruşturma konusu suçla ilgi ve bağlantısı bulunmayan ve suç niteliği taşımayan 
FETÖ/PDY'ye ilişkin düşünce, eleştiri ve görüş içeren bilgi paylaşımında bulunan kişiler hakkında da hukuka 
aykırı yollarla iletişimin tespitine yönelik kararlar ve korama tedbiri süresinin müteaddit kez uzatımına karar 
verilmek suretiyle, koruma tedbirlerinin ölçüsüz bir şekilde kullanıldığı, FETÖ/PDY nedeniyle haklarında adli 
soruşturma yürütülen birçok gerçek ve tüzel kişiyle yoğun irtibat ve bağlantı kurularak söz konusu eylemlerin 
gerçekleştirildiği anlaşılmıştır,

3.2.1.2.6. Hüseyin Kurtoğlu Soruşturma ve Kovuşturması

23/11/2011 tarihinde, Silivri 7 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kuramımda tutuklu olarak bulunan Özgür 
BALCAN’m babasının vefat etmesi üzerine, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nceaynı tarih ve 2011/749
D. İş sayılı karar ile "Dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi hariç iki gün süreyle cenazesine 
katılmasına izin verilmesine" karar verildiği, tutuklunun cenaze iznini kullanmasını müteakip cezaevinden 
sorumlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet KURT'un Cezaevi Müdürü Dursun Şah ÖZYILMAZ'ı telefonla arayarak 
tutuklunun cenaze iznini nerede geçirdiğinin sorulmasını, bu konuda ifadesinin alınmasını İstediği, daha önce 
izin kullanan tutuklulara izni nerede ve nasıl geçirdikleri, nerede kaldıkları gibi hususlar sorulmaz iken tutuklu 
Özgür BALCAN'a bu hususların özellikle sorulduğu, tutuklunun da izninin çok iyi geçtiğini, bir sıkıntı 
yaşamadığım, kendilerine ve Jandarma görevlilerine çok teşekkür ettiğini, herhangi bir şikâyetinin de 
olmadığını beyan etmesine rağmen cenaze izninde gecenin cenaze evi yerine ceza İnfaz kurumunda geçirilmesi 
sebebiyle İstanbul İl Jandarma Komutanı Hüseyin KURTOĞLU ve diğer görevliler hakkında Cumhuriyet 
Savcısı Mehmet KURT tarafından Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Silivri Cumhuriyet 
Başsavcı!ığı'nın 2011/7454 sırasında soruşturma başlatıldığı,

Jandarma görevlilerinin Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün yazdığı yazı doğrultusunda uygulama 
yaptıkları, dosyanın incelenmesinde, İstanbul İİ Jandarma Alay Komutanı Hüseyin KURTOĞLU'nun 
evrakların hiç birisinde imzasının olmadığı gibi tutuklu Özgür BALCAN’m cenaze izninde gece 
konaklamasman cezaevinde yapılmasına dair emir ve talimat verdiğine dair de herhangi bir delil ve beyan 
bulunmadığı, yönetmelik hükmüne uygun şekilde hareket eden kamu görevlileri ve Hüseyin KURTOĞLU 
hakkında kamu davası açıldığı,

Olay tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanı olan Hüseyin KURTOĞLU'nun 2012 yılında 
görüşülecek YAŞ toplantılarında Generalliğe terfi edecekler listesinde isminin üst sıralarda olmasına rağmen 
Mehmet KURT tarafından başlatılan haksız ve hukuka aykırı soruşturma dolayısıyla terfi edemediği, Albay 
Hüseyin KURTOĞLU'nun yerine Generalliği terfi eden kişinin Harnza CELEPOĞLU olduğu, bu kişinin 
Adana Jandarma Bölge Komutanlığı yaptığı dönemde ülkemizi zor durumda bırakmayı amaçlayan MİT'e ait 
tırlarm durdurulması olayının gerçekleştiği ve Hamza CELEPOGLU’mm da hukuksuz olayda asli şekilde rol 
aldığı ve bu olay sebebiyle tutuklandığı, olay zamanında Silivri Cumhuriyet Başsavcısının Ali İŞGÖREN 
olduğu ve bilgisi dahilinde söz konusu soruşturmanın Mehmet KURT tarafından yürütüldüğü ve kamu 
davasının açıldığı, Hâkim Zühal İŞGÖREN'in soruşturmadaki usulsüzlükleri gözardı ederek iddianameyi kabul 
ettiği, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkam Onur ÇOĞAN'ın mevzuata ve teamüllere aykırı şekilde başka 
mahkeme hâkimi Ahmet TÜRKERİ'yi yetkilendirdiği, Ahmet TÜRKERİ tarafından hukuku aykırı şekilde 
karar verildiği ve bu hukuka aykırı karamı Cumhuriyet Savcısı Burhanettin ÖZTÜRK tarafından görmezden 
gelinerek temyiz edilmediği, kararın sanıklar ve müdafiiteri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 
Cumhuriyet Savcısı tarafından matbu şekilde onama talep eden tebliğııame yazıldığı ve Yargıtay 14’üncil Ceza 
Dairesinin başkan haricindeki üyeleri tarafından kararın hukuka aykırı şekilde onandığı, Daire başkanınm, 
suçun unsurlarının oluşmadığına ve kararın hukuksuz şekilde verildiğine dair ayrıntılı muhalefet şerhi yazdığı, 
olayın ve hukuksuzlukların kamuoyunda gündeme gelmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından
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dosyadaki hukuka aykırılıklar gözardı edilerek göstermelik olarak bambaşka bir gerekçeyle karara itiraz 
edildiği,

Söz konusu soruşturma dosyasının, kolluk görevlilerinden başlayıp yüksek mahkeme üyelerine 
kadar uzanan silsile içerisinde devam eden kumpası açıkça gözler önüne serdiği, hakkında soruşturma 
bulunduğu bahanesiyle Hüseyin KURTOGLU’nun terfisine engel olan örgüt militanlarının, MİT tırlarım 
hukuka aykırı şekilde durduracak kendi örgütüne mensup Hamza CELEPOGLU'nun terfi ve yükselmesini 
sağlayarak, örgütün nihai hedeflerini gerçekleştirmek için hazırladıkları plânın bir aşamasını daha başarıyla 
icra ettikleri, bunun için hak, hukuk, adalet kavramlarını araç olarak kullanmaktan çekinmediklerini ortaya 
koydukları açıktır.

Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/88650 sayılı evrakı üzerinden darbe girişimine 
iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülen terör örgütünün sözde Jandarma Teşkilatı yapılanmasında örgüt 
üyeleri askeri personelin ve "öğretmen" tabir edilen askeri personel ahilerinin üstü konumundaki "müdür
yardımcısı" tabir edilen yöneticisi sivil şahıs olan Ö  'nün 01/09/2016 tarihli ifadesinin konuyla ilgili
kısmında; 2010-2012 veya 2012-2014 yılları arasında İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı yapan Kurmay 
Albay Hüseyin KURTOGLU'nun o dönemki Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a yakın bir kişi 
olduğunun cemaat içerisinde konuşulduğunu ve yaş Kararları ile general olmasına kesin gözii ile bakıldığını, 
kendisinin general olmaması için bir takım kara propagandaların yapıldığını ve bu kişinin hakkında açılan 
bazı davalardan dolayı generalliğinin engellendiğini, kendisinin cemaatin rahatsızlık duyduğu birisi olarak 
bil İnci iğini, kendisiyle alakalı Silivri cezaevinde yatan bir mahkûmun cezaevi Savcısının İzni olmasına rağmen 
bir yakınının taziyesine götürülmemesi nedeniyle hakkında dava açıldığını duyduğunu, açılan davaların 
kendisinin terfisine yakın bir zamanda vukuu bulduğunu, terfi alamadığından İstanbul Jandarma Bölge 
Komutanlığı'nda p a s if bir göreve getirildiğini, örgütün Bilgi İşlem Yapılanmasının yaptıklarını düşündüğünde 
ve o dönemde medyada bu olayın köpürtülerek verilmesinden soruşturmanın terör örgütünün bir faaliyeti 
olduğunu anladığını beyan ettiği, bu beyan içeriğinin de söz konusu soruşturmanın terör örgütünün kurguya 
dayalı faaliyetlerinden biri olduğuna dair delillerden biri olduğu anlaşılmıştır.

3.2.I.2.7. Balyoz Soruşturma ve Kovuşturması

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülke savunması açısından stratejik öneme sahip komutanlıkların 
ele geçirilmesi hedefine ulaşmak üzere FETÖ/PDY mensubu silahlı kuvvetler mensuplarının terfi ettirilip 
mevcut komutanların tasfiyesinin sağlanması için örgüt mensuplan tarafından 20/01/2010 tarihinde, ulusal bir 
gazete olan ve yayın hayatına kumpas döneminde başlayan Taraf İsimli gazetede ‘Fatih Caırıİİ 
Bombalanacaktı’, ‘Kendi Jetimizi Düşürecektik’ başlıklı haberlere yer verilerek 2003 yılındaki darbe 
plânlarının ele geçirildiğinden bahsedildiği, ‘çarşaf ve ‘sakal’ kodlu plânlara göre darbe ortamı yaratmak 
amacıyla Fatih ve Beyazıt camilerinde cuma günü bombalı saldın düzenleneceği haberlerine yer verildiği, bu 
şekilde kamuoyunda TSK tarafından darbe yapılabileceğine dair algı oluşturulduğu, akabinde de İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunun yazıları ve bir kısım vatandaşların dilekçe ile ihbarda bulunmaları 
sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, soruşturmaya konu olan 
belgelerin yer aldığı 3 adet DVD ve 1 adet CD’nin haberin yayınlanmasından bir gün sonra 21/01/2010 
tarihinde Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet BARANSU tarafından Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine teslim 
edildiği, yargılama sonucunda, 325 asker sanık hakkında mahkûmiyet hükmü verildiği, bu hükümlerin,- 
üyelerinin çoğunluğu FETÖ/PDY mensubu olan dönemin Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesinin 09/10/2013 tarilı- 
2013/9110 Esas ve 2013/12351 Karar sayılı ilâmı ile onandığı, ancak Anayasa Mahkemesi'nin 18/06/2014 
tarihli kararı ile “dijital delillerin değerlendirilmesine ilişkin şikâyetler yönünden, başvurucuların sundukları 
bilirkişi raporları ve uzman mütalaalarının İlk Derece Mahkemesince kabul edilmemesi ve bu konularda 
bilirkişi incelemesi yaptırılması yolundaki taleplerin yetersiz gerekçelerle reddedilmesi, ‘gerekçeli karar 
hakkına’ ve ‘silahların eşitliği’ ilkesine aykırı olduğu belirtilerek, Anayasa’nın 36'ncı maddesinde güvence 
altına alman adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdiği,

Ülkemizde yay m yapan günlük Taraf isimli gazetenin 20 Ocak 2010 tarihli sayısında "Fatih Camii 
Bombalanacaktı", 21 Ocak 2010 tarihli sayısında "iki Yüz Bin Kişiye tutuklama" başlıklı haberlerin
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yayınlanmasından sonra gazeteci Mehmet Baraıısu'nun 21 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına (CMK 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü) müracaat ettiği içinde taranmış vaziyette belgeler ve 
ses kayıtlarının bulunduğunu belirttiği 3 adet DVD ve 1 adet CD’yi teslim ettiği bu konuda ana dava klasörü 2 
dizi 3'dekİ tutanağın tutulduğu CD ve DVD'lerle mühürlü zarf içerisinde aynı klasörün 2. dizisine konulduğu 
ve atılı suçlamanın soruşturmasının bu şekilde başladığı,

Soruşturmanın devamında Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ana dava klasörü 2 dizi 136-143 
arasında bulunan tutanak içeriğinden de anlaşılacağı üzere, 29.01.2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığını arayarak bazı belgeleri teslim edeceğini bildirdiği TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 
teslim edilmek istenilen belgeler 1 valizin İçerisinde teslim alındığı, gazeteci Mehmet Baransu ve aynı gazete 
muhabiri Fulya Atalay da olduğu halde adliyeye getirildiği,

Gazeteci Mehmet Baransu tutanakta; "Ben daha önce gazetenizde yayınlanmaya başlayan kaynak 
kisi bugün sabah saatlerinde bana daha önceden orijinallerini gösterdiği valiz içerisindeki orijinal belgeleri 
verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında konu ile ilgili soruşturma açıldığından orijinal belgeleri soruşturma 
savcısına iletmek üzere kendisine telefon açtım, kendilerine vermek üzere belgeler olduğunu bildirdim... 
Emniyet güçleri ile Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geldim. Gazetede emniyet güçlerini, 
beklerken valizin İçindeki belgeler inceledik, fotoğrafladık.. Bana belgeleri getiren şahsı tanımıyorum, açık 
kimliğini bilmiyorum, kendisiyle iki kez karşılaştım. Bana söylediği kadarıyla 2003 yılında 1. Ordu 
Komutanlığında görevli subay olduğunu, ancak emekli olduğunu bildirdi. Bu kisi hakkında başka da bir bilgim 
yoktur. Kaynak kisi İlk görüşmemizde orijinal belgeleri bana gösterdikten sonra koıııı ile ilgili bana 4 DVD 
vermişti... Bugün yaptığımız görüşmede orijinal belgeleri bana teslim etmek istediğini söyledi... Ben de bu 
belgeleri aldığım hali ile Cumhuriyet Başsavcılığınıza getirerek teslim ettim" şeklinde beyanda bulunduğu.

Adliye binasında Cumhuriyet Savcıları nezaretinde emniyet görevlilerince gazeteci Mehmet 
Baransu'nun teslim ettiği valiz açılmış valiz içerisinden çıkan 19 adet CD Cumhuriyet Başsavcılığınca;

I.l"noluC D : "CD No:82 52 nci zh. Tüm. Kliği 5-7 Mart 2003 Pl. Çals. Hal. Ta. 2 ." ,yazılı olduğu 
2.2noIu CD: "CD No:74-2 3XXPC.Sem.-2003 ", yazılı olduğu
3,3noIu CD: "CD No: 74-1 "Ordu Plan Çalısması-2003, Melek Bilgisayar Çalışmaları", yazdı

olduğu
4.4noIuCD: "TC Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ordu Selimiye İstanbul 2003 yılı çalışmaları 35", 

yazılı olduğu,
5,5nolu CD: "TC Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1, Ordu Selimiye İstanbul 2003 yılı çalışmaları 33 

", yazılı olduğu
6.6noluCD: "TC Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ordu Selimiye İstanbul alternatif plan 2003- 23 ", 

yazılı olduğu,
7.7noluCD: "TC Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ordu Selimiye İstanbul 2003 yılı çalışmaları 21", 

yazılı olduğu,
8. 8 nolu CD: "TC Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ordu Selimiye 17.01.2003 tarihinde KKK. SN. 

ORG. A. YALMAN'a VERİLEN l.ORDU BRIFING1-22, yazılı olduğu,
9.9 Nolu CD: "Vatandaşlık Taslak" yazılı yeşil kalemle 67 yazılı Sony marka CD olduğu, 
lO.lOnolu CD: "5XXXCD No: 74-5 " yazılı CD olduğu,
II.11 nolu CD: "Or.K.na"yazılı CD olduğu,
12.12nolu CD: "CD No: 74-3 Pl-Sem. CD No:2 " yazılı olduğu,
13.13ııoiuCD: "65XPİ. Sem. 2003 CD No:74-6"yazıh olduğu,
14.14noiuCD: "I5.nci Kor. Pl.Sem.-2003 CD No: 74-7" yazılı olduğu,
15. l5Nolu CD: "Sevilay Pl. -Sem-2003 CD No: 74-8 " yazılı olduğu,
16.16noluCD: üzerinde "SMARTBUY Silver İ2X" yazılı disk olduğu,
17.17nolu CD: üzerinde TDK CD- ve 74 yazılı "K. ÖZEL " yazılı olduğu,
18.18 nolu CD : "Pl.Sem.2003 CD No: 74-4 "yazılı olduğu,
19.19 noluCD  "CdNo:83 Plan Semineri 2003,06 Şubat 2003, 52 Zh. Tüm. K ltgı" yazılı olduğu", 

seklinde tespit edilerek CD’lerin numaralandınldığı,
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Valiz içerisinde 10 adet teyp kaseti ile İki bin iki yiiz yirmi dokuz (2229) adet yazılı in bulunduğu, 
kaset ve belgelerinde numara!andırıtdığı çıkan tüm kaset, CD ve belgelere el konulduğu,

Anayasa Mahkemesi kararı üzerine İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan 
yargılamanın yenilenmesi davası sonrasında verilen 2014/188 Esas-2015/143 Karar sayı ve 31/03/2015 tarihli 
kararının gerekçesinde sanıkların mahkumiyetine esas delilerin "Tanık beyanları","Dijital deliller", "Plan 
semineri" ve "Diğer deliller" olmak üzere 4 ana baslık altında toplanarak değerlendirildiği, Balyoz 
soruşturmasının kumpas yönünün en önemli delillerinden olan dijital delillerle ilgili olarak mahkemece yapılan 
değerlendirmeye, yukarıda belirtildiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülke savunması açısından 
stratejik öneme sahip komutanlıkların ele geçirilmesi hedefine ulaşmak üzere FETÖ/PDY mensubu silahlı 
kuvvetler mensuplarının terfi ettirilip mevcut komutanların tasfiyesinin sağlanması terör örgütünün kesinleşen 
mahkeme kararıyla sabit ilk kumpas eylemlerinden biri olmasına binaen önemi nedeniyle aşağıda aynısıyla yer 
verilmiştir:

"A) Gazeteci tarafından teslim edilen i l  ve 17 nolu CD'ler üzerindeki el yazıları yönünden 
değerlendirme:

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının 57. Bendinde, davanın temelini teşkil eden C D ’lerden 11 ve 
¡7 nolu C D ’ler üzerinde yazılmış olan ve sanık Süha Tanyeri’nin eli ürünüymüş izlenimi uyandıran “Or. K. Na 
“ ve “K. Ö zel”seklindeki el yazılarının bir insan eli ürünü değil de bir yazı maki naşı tarafından yazıldığını 
gösteren İstanbul Adli Tıp Uzmanlarından Dr. Jale Bafra’nın uzman mütalaası ve Amerikan Forensic 
Labratoıy isimli firm anın bilirkişi raporuna kararda değinilmediği, bu yazıların sanık Süha Tanyeri'nin 
davaya konu l. Ordu Plan Semineri sırasında tuttuğu el yazısından kopyalandığı İddia olunmasına rağmen İlk 
Derece Mahkemesi ve Yargıtay tarafından bu hususta bir açıklama yapılmadığı belirtilmiştir.

İstanbul Adli Tıp uzmanlarından Dr. Jale Bafra’nın uzman mütalaası ve Amerikan Forensic 
Labratoıy İsimli firmanın bilirkişi raporunun yeminli bilirkişiler tarafından düzenlenmemiş olması nedeniyle 
bu konuda yeminli bilirkişiden yeniden rapor alınmıştır. Bilirkişi Salih Cengiz tarafından düzenlenen rapor ve 
ek rapordan 11 ve 17 nolu C D ’ler üzerindeki “Or. K. Na “ ve “K. ö ze l"  şeklindeki yazıların sanık Süha 
Tanyeri’nin eli ürünüymüş izlenimi uyandırmak için Süha Tanyeri’nin not defterinden yazı makinası ile 
kopyalanarak yazdır ildiği anlaşılmıştır. Dosyada mevcut tutanaklardan bu CD ler üzerinde bulunan ve yazı 
makinasıyla yazdırılmadığt bilirkişi raporuyla belirlenen "11 ve 17 " rakamlarının ve parafların CD leri teslim 
alan polis memurlarınca yazıldığı anlaşılmıştır.

11 ve 17 nolu CD ler ve bu CD ler üzerindeki el yazılarının kopyalandığı Süha Tanyeri’ye  ait 
defterin gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim edilen belge ve evraklar arasında olması dikkat çekici 
bulunmuştur.

Kapatılan 10. Ağır Ceza M ahkemesinin gerekçeli kararında gazeteci Mehmet Baransu tarafından 
teslim edilen dijital deliller İçinde yer alan bilgilerin Gölcük Donanma Komutanlığında ve sanık Hakan Büyük 
ün evinde yapılan aramada elde edilen dijital delillerin içinde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu, bu 
uyumluluğun dijital delillerin doğruluğunu gösterdiği belirtilmiştir.

Ancak yargılamanın yenilenmesi aşamasında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Süha 
TanyerVye ait defterin bu kişinin bilgisi ve rızası dışında kim olduğu belirlenemeyen kisi veya kişilerce gizlice 
komutanlık dışına çıkarılması, 11 ve 17 nolu CDlerİn üzerindeki yazı makinasıyla yazılan yazıların sanıklarla 
aidiyet kurulmasını sağlamak amacıyla Süha Tanyeri’ ye ait defterden h arf kopyalanarak yazdırıldığının kesin 
olarak belirlenmesi, gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim edilen 11 ve 17 nolu CD lerde yer alan bir 
kısım belgelerin içeriklerinin Gölcük Donanma Komutanlığında ve sanık Hakan Büyük’ün evinde yapılan 
aramada elde edilen dijital delillerin içerikleriyle aynı olması, 1. Ordu Komutanlığında bulunan ve gizli 
nitelikte olan yaklaşık 2 valiz dolusu belgenin kimseye fa rk  ettirilmeden buradan çıkarılarak gazeteciye teslim 
edilmesi karsısında Donanma Komutanlığı ve Hakan Büyük'ün evinde ele geçirilen dijital delillerin de aynı 
iyiniyetli olmayan kişi veya kişilerce sahte oluşturularak bu yerlere konulmuş olabileceği düşünülmüştür.

B) Hükme esas alınan dijital delillerle ilgili düzenlenen raporlar ve teknik yönden değerlendirme:

a) Hükme esas alınan rapor yönünden değerlendirme:
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Yargılamanın yenilenmesi aşamasından önce dijital delillerle ilgili olarak aşağıda belirtilen rapor 
ve mütalaalar alınmıştır.

a) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Tübitak'tan görevlendirilen Bilirkişiler Erdem Alparslan, 
Tahsin Türköz ve Dr. Hayrettin Bahşi tarafından hazırlanan 19.02.2010 tarihli rapor,

b) 1 nci Ordu komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından seçilen bilirkişi Mit. Yarbay Bİrol Çelildin
11.03.2010 tarihli raporu,

c) in c i Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından görevlendirilen Mu. Albay Yavuz Fildis 
tarafından hazırlanan 26/03/2010 tarihlî rapor,

d) I  nci Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından görevlendirilen J.Mu. Yüzbaşı A.Hakan 
Erdoğan tarafından düzenlenen 19.02.2010 tarihli rapor,

e) İstanbul C. Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Burak Bayoğlu, Ünal Tatar ve Yılmaz 
Çankaya'nın hazırladıkları 16.06.2010 tarihli rapor,

j )  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen Emniyet Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan bilirkişi raporu,

g) I  inci Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından görevlendirilen Tümgeneral Mehmet 
D  AYSAL, Kurmay Albay Ömer Cüneyt AKYOL, Kurmay Albay Bayram UĞUR, Kurmay Binbaşı Erdal 
TOGAÇ, Mühendis Üsteğmen Hüseyin EROL'dan oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan 28.06.2010 tarihli 
rapor,

h)Eskîsehir'de sanık Hakan Büyük'e ait evde ele geçirilen Sandisk marka flash bellek imajı üzerinde 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan 07.06.2011 tarihli rapor,

ı) Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat kısmında yapılan arama sonucu elde edilen dijitaller 
üzerinde İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği'nin 06.12.2010 tarih ve 2010/2412 sayılı 
arama, el koyma ve inceleme kararına istinaden Emniyet Müdürlüğü uzmanlarına yaptırılan inceleme sonucu 
düzenlenen rapor,

i)Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat kısmında yapılan arama sonucu ekle edilen dijitaller 
üzerinde Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığınca yaptırılan inceleme sonucu hazırlanan 14.01.2011 tarihli 
bilirkişi raporu,

j )  CMK'mm 67/6. maddesi kapsamında bir kısım sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen'in Yıldız Teknik 
Üniversitesi Eİektrik-Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Coşkun Sönmezden aldığı 17.03.20/1 
tarihli bilimsel mütalaa,

k) CMK'nun 67/6. maddesi kapsamında bir kısım sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen'in İstanbul 
Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Araştırma Görevlileri M EHM ET T AHIR SANDİKKA YA, 
TOLGA O VARM ANve BERK CANBERK’den aldığı 17.03.2011 tarihli mütalaa,

l) CMK'nun 67/6. maddesi kapsamında bir kısım sanıklar müdafii Av. Hüseyin Ersöz'ün Yıldız 
Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. A. Coşkun Sönmez ve Dr. Ö. 
Özgür Bozkıırt'tan aldığı 28.03.2011 tarihli bilimsel mütalaa,

m) CMK'nun 67/6. maddesi kapsamında bir kısun sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen ve Av.Hüseyin 
Ersöz tarafından Arsenal Consultıng'den alman mütalaalar,

n) CMK 178 ve 67/6 maddeleri gereğince bir kısım sanıklar müdafilerince duruşmada görüşüne 
başvurulan uzman bilirkişiler Tevjik Koray Peksayar'm 05.04.2012 tarihli 99. Nolu celsedeki beyanı, uzman 
kişi Türker Gülüm Hin 05.04.2012 tarihli 99. Nolu celsedeki beyanı, Kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesince bu 
rapor ve bilimsel mütaalardan Tübitak tarafından düzenlenen 19.02.2010 tarihli rapor hükme esas alınmıştır. 
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında belirtildiği gibi diğer raporlara neden itibar edilmediği gerekçeli 
kararda belirtilmemiştir.

Hükmim kesinleşmesinden sonra davamıza konu 5 nolu harddiskle ilgili olarak Tübitak'ta görev 
yapan Erdem Alparslan, Burak Akoguz ve Osman Pamuk tarafından düzenlenerek Kapatılan İstanbul 12. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin 2010/34 Esas dosyasına sunulan 20/01/2014 tarihli rapor sureti sanıklar ve 
müdafitilerince mahkememize sunulmuştur. Mahkememizce ilgili mahkemeden bu raporun tasdikli örneği 
dosyaya celbedilmiştir.
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Kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesinin hükme esas aldığı Tübİtak’ta görevli kişilerce düzenlenen
19.02.2010 tarihli rapor ile sanıklarca dosyaya sunulan bilirkişi raporları ve mütalaaları, resmi bilirkişilerce 
yargılama aşamalarında mahkeme ve C. Savcılığı 'na sunulan raporlar, duruşmada alman bilimsel mütalaalar 
ile 20/01/2014 tarihli Tübİtak’ta görevli bilirkişilerce düzenlenen raporlar arasında çelişkiler bulunduğu 
görülmüş, bu çelişkilerin giderilmesi amacıyla yeniden bilirkişi raporu aldırılması gerekli görülmüştür. 
Komisyonca belirlenen bilirkişi listesinde üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümünde öğretim üyesi 
olarak görev yapan bilirkişi bulunmadığından CMK'nun 64/2 maddesi uyarınca mahkememizce bilirkişi listesi 
belirlenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yazı yazılmış, belirlenen listeden resen bilirkişi olarak Prof. 
Dr. Ulıtg Bayazıt, Doç. Dr. Feza Buzluca, Yrd. Doç. Dr. Ayse Tosun Mısırlı seçilmiştir.

Bilirkişilere dosyada mevcut dijital delillerle ilgili olarak sunulan tüm raporlar ve İstanbul 10. Ağır 
Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet hükümlerine esas alınan, gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim 
edilen 11,16 ve 17 nolu C D ’ler, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen 5 nolu hard  
disk, TDK marka l nohı CD, 10 nolu CD, Hakan Büyük’ün evinde ele geçirilen USB imajları teslim edilmiş, 
bilirkişilerden daha önceden alınan rapor ve mütalaalar arasındaki çelişkileri giderecek şekilde rapor 
düzenlemeleri, mahkememiz ve sanıklar tarafından cevaplanması istenilen sorulan cevaplamaları istenilmiştir.

Bilirkişilerce sunulan rapor ve ek rapor içeriği gerekçeli kararın deliller kısmında belirtilmiştir. 
Yargılamanın yenilenmesi aşamasında alman bilirkişi raporu ile yargılama aşamasında alınan veya dosyaya 
sunulan bilirkişi raporlarından 19.02.2010 tarihli rapor dışındaki raporların büyük ölçüde benzerlikler 
gösterdiği görülmüştür. Bazı raporlar arasında kısmi çelişkiler var İse de, bu çelişkilerin esasa etkili önemli 
çelişkiler olmadığı anlaşılmıştır. Bu çelişkilerin neden kaynaklandığı konusunda alınan son raporda tereddide 
yer vermeyecek şekilde yeterli ve ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur.

Davamıza konu 5 nolu harddiskle ilgili olarak Tübİtak’ta görevli bilirkişiler Erdem Alparslan. 
Burak Akoğuz ve Osman Pamuk tarafından düzenlenerek İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasına 
sunulan 20/01/2014 tarihli raporun da yargılamanın yenilenmesi aşamasında alınan rapor ile büyük ölçüde 
benzer nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesinin hükme esas aldığı Tübitak 
raporunu düzenleyen bilirkişiler Tahsin Tiirköz, Erdem Alparslan, Hayrettin Bahsi hakkında düzenledikleri bu 
raporla ilgili olarak İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2015/51 Esas sayılı dosyası ile bilirkişilik 
görevini kötüye kullanmak suçundan kamu davası açıldığı, davanın halen derdest olduğu anlaşılmıştır. 
Yargılamanın yenilenmesi aşamasında toplanan delillerin yeterli bulunması ve yargılamanın gereksiz yere  
uzamaması amacıyla bilirkişiler hakkında açılan davanın sonucunun beklenilmesine gerek görülmemiştir.

Kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesinin hükme esas aldığı Tübİtak'ta görevli bilirkişiler tarafından 
düzenlenen 19.02.2010 tarihli raporda, CD'lerin oluşturulması ve İçerdiği dosyalar incelendiğinde dosyaların 
oluşturma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 yılı ve öncesine ait olduğunun tespit edildiği, dosyalar 
oluşturulurken ve CD'ler yazılırken kullanılan programların ve üzerine yazılan CD'lerin dokümanların 
oluşturulduğu tarihlere ait olduğu, CD'lere sonradan ekleme yapılmadığı belirtilmiştir. 19.2.2010 tarihli rapor 
dışındaki diğer bir çok raporda belirtildiği gibi belgelerin oluşturulma ve son kaydetme tarihinin rahatlıkla 
değiştirilebilecek: nitelikte olması, tek yazındık CDlerİn sistem saati güncel olmayan bir bilgisayarda 
oluşturulması halinde oluşturulma tarihlerinin gerçek olmayan tarihi göstermesinin mümkün olması, kaldı ki 
2002-2003 oluşturma tarihli görünen bir çok belge içinde çok daha sonraki tarihlere ait bilgilerin yer  
aldığının kurum (ara yazılan yazı cevapları ile belirlenmesi, özellikle son bilirkişi raporu İle dijital verilerde 
normal kullanıcı hareketiyle açıklanamayacak şüpheli durumların olduğunun açıkça belirlenmesi karşısında 
Tübitak tarafından düzenlenen mahkumiyet hükmüne konu rapor hükme esas alınmamıştır.

Bilirkişiler Feza Buzluca, Ulıtg Bayazıt ve Ayse Tosun Mısırlı tarafından düzenlenen raporda 
dosyadaki diğer tüm raporlar arasındaki çelişkilerin tereddide yer vermeyecek şekilde, yeterli ve ayrıntılı 
olarak açıklandığı, gerek mahkememizce sorulan sorular gerekse taraflarca sorulan soruların açık ve ayrıntılı 
şekilde yanıtlandığı, bu raporun benzer nitelikteki raporlarla kıyaslandığında daha ayrıntılı, tatmin edici ve 
gerekçeli olduğu görülmüş, mahkememizce bu rapor hükme esas alınmıştır.

41

U Y A P  B ilişim  Sisicnimdckibndokaınanahttpı/ı'va'andiu.uyap.j’ov.lr adresinden İZ44-VVU3 -  V v A h l d T T  -  P4Hö4vD -  T U 3 H v £ J =  ilo erişebil irsin i;.

https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/vjgZ5nDR



Hükme esas alınan bu rapor ile diğer bir kısım raporlar arasında kısmi çelişkiler var ise de, bu 
raporda çelişkilerin nedeni bilimsel ve açık bir şekilde izah edildiğinden, diğer raporlar bu raporla çelişen 
kısımları yönünden hiikme esas alınmamıştır.

c-Dijital delillerle ilgili teknik yönden değerlendirme:

Mahkememizin hükmüne esas alınan 16/02/2015 tarihli bilirkişi raporunda özetle, 11 ve 17 nolu 
CD'ler üzerindeki incelemelerde, CD'ler ve içlerindeki dosyaların oluşturulma ve değiştirilme tarihi iist 
verileri ile dosyaların içlerinde yapılan arama neticesinde tespit edilen Calibri ve Cambria yazı tiplerinin 
Office Open XML referanslarının Microsoft Office yazılımlarda ilk kullanılma tarihleri arasında çelişkiler 
bulunduğu, CD'ler içindeki dosyaların oluşturulma, değiştirilme tarih ve saat üst verilerinin gerçek 
oluşturulma ve değiştirilme tarih, saat bilgilerini yansıtmadığı, 5 nolu sabit harddiskin işletim sisteminin 
28/07/2009 giinü devre dışı kaldıktan sonra harddisk işletim sistemi tarihinin güncel olmayan bir yada birden 
fazla  bilgisayara takılıyken harddiskin data bölümüne suça konu bütün dosyaların farklı tarihlerde görünecek 
biçimde başka bir kaynak ortamdan kopyalandığının belirlendiği, kopyalanan dosyaların oluşturulma tarih ve 
saat bilgilerinin gerçek oluşturulma tarih ve saat bilgilerini yansıtmadığı, HDS'in IKK klasöründeki bazı word 
belgelerinde de Calibri yazı tipi belirlendiği, bu belgelerin son değiştirilme tarihlerinin Calibri yazı tipinin 
Office 2007 Beta sürümü içinde kullanıma çıktığı 16 Kasım 2005 tarihinden öncesi olduğu, 5 nolu harddisk ile 
ilgili olarak önceki tiinı raporlardaki ortak noktanın HDS'e 28/07/2009 tarihinden sonra başka bir kaynaktan 
dosya ve klasörler kopyalandığı, bu dosya/klasörlerin tarihlerinin güncel olmadığı olduğu, heyetlerinin de bu 
bulguları desteklediği, ancak kopyalamanın "normalliği" konusunda raporlar arasında yorum farklılığı 
bulunduğu, H D S’in SİSTEM (C:) bölümündeki işletim sistemi 28.07.2009 günü saat 11:09’da devre dışı 
kaldıktan sonra, HD5 tarih ve saat ayarları güncel olmayan (gerçek talan m tarihini yansıtmayan) bir 
bilgisayara (veya pes pese farklı bilgisayarlara) takılıyken altı farklı tarihte (18.08.2004, î  1.12.2005, 
20.03.2007, 03.10.2008, 15.07.2009 ve 08.04.2004) görünecek biçimde DATA bölümüne toplam 944 dosyanın 
başka bir kaynaktan (disk, CD/DVD, flash  bellek) kopyalandığı, bu kopyalamalar sırasında diskte 114 adet 
yeni klasör oluştuğu, bu dosyaların kimin tarafından ne amaçla kopyalandıklarım ve kopyalama yapılan 
bilgisayarların zamanlarının neden güncel olmadıklarını sadece diskteki teknik verileri inceleyerek anlamanın 
mümkün olmadığı,

Bu kopyalama İşlemleri LogFile adlı sistem dosyasındaki kayıtlardan anlaşıldığına göre arka 
arkaya yapılmasına rağmen tarihler arasında bazen bîr yıldan fazla  boşluklar olduğu, ayrıca son işlemlerdeki 
tarihin (08.04.2004) geçmişe dönerek kendisinden Önceki işlemlerden daha eski bir zamanı işaret ettiği,

Bir kısım dosyalar ve klasörlerin gruplar halinde kopyalandığı, her bir kümedeki dosyaların pes 
pese dakikalar içinde kopyalandığı, bu dosyaların oluşturulma ve son erişim zamanlarının eşil olduğu, bu 
nedenle bu dosyaların diske sadece kopyalandıkları, daha sonra üzerilerinde okuma/yazma işlemi yapılmadığı 
sonucuna varıldığı,

Özellikle dosya/klasör hareketlerinin zaman bilgilerinin altı farklı tarihte kümelenmesi ve bu 
hareketlerin gerçekleşme sıralarının görünen tarihleriyle uyumlu olmamasının dikkat çekici olduğu, bunun 
nedeninin listesi EK 2 ’de verilen dosya ve klasörlerin, HD5 tarih ve saat ayarlan güncel olmayan (gerçek 
takvim tarihini yansıtmayan) bir bilgisayara (veya pes pese farklı bilgisayarlara) takılıyken kopyalanmış 
olması olduğu, HD5 sistem saati güncel olmayan bir bilgisayara takılıyken diske dosya kopyalanmasının, bu 
dosyaların sistemdeki oluşturma tarihlerinin gerçekten daha eski görünmesine neden olduğu, H D S’in 
bağlandığı bilgisayar veya bilgisayarların zamanlarının neden güncel olmadığını HD5 ’ten elde edilen teknik 
verilerden kesin olarak anlamanın mümkün olmadığı,

Bir bilgisayarda oluşabilecek olaylar tek basına ele alındıklarında normal görünebilecekleri, 
örneğin diskin bağlı olduğu bilgisayar veya bilgisayarların sistem zamanlarının güncel olmamasının bir olası 
nedeninin sistem saatini besleyen sistem pilinin tükenmesi veya arızalanması olabileceği, bu durumda bazı 
dosyaların tarihlerinin belli bir geçmiş tarihte görünmesinin de beklenebileceği, ancak ITD5 ’te tutarsızlık 
gösteren tarihlerin altı tane olduğu, tarihler arasında bir ilişki bulunmadığı, tarihler arasında aylar hatta
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yıllar mertebesinde zaman boşlukları olduğu; son İşlemlerde tarihin bir kez daha geçmişe döndüğü, bütün bı 
koşulların bir araya gelmesinin, dosyaların oluşturulma tarihlerini sistem pili arızasıyla açıklamay 
güçleştirdiği, çünkü sistem pili arızalanan bir bilgisayarın tarih ve saat değerlerinin bilgisayarın her açılış inde 
aynı değere gelmesinin bekleneceği, kopyalamaların altı farklı bilgisayarda yapıldığı varsayılsa bile, tesadüfeı: 
altısının da sistem pillerinin arızalı olduğunu ve sistem zamanlarının birbiriyle İlgisi olamayan geçmi.\ 
zamanlara işaret ettiğini kabul etmek gerektiği, bunun da olasılığının çok düşük olduğu,

Kopyalamaların yapıldığı bilgisayarların zamanlarının hangi nedenle güncel olmadığını HDS 'ter. 
elde edilen teknik verilerden kesin olarak anlamak mümkün olmamakla birlikte, yukarıda sıralanan bütün 
koşullar dikkate alındığında kopyalama yapılan bilgisayar veya bilgisayarlardaki sistem zamanlarının özellikle 
kullanıcı tarafından bu şekilde ayarlanmasının daha güçlü bir olasılık olarak değerlendirildiği, biı 
bilgisayarın saatinin geçmiş bir tarihe ayarlanması ve bunun defalarca farklı tarihlere denk düşecek şekilde 
yapılmasının bilgisayarların olağan kullanımında rastlanan bir durum olmadığı ,olağan bir kullanın, 
durumunda kullanıcıların uzun süre bilgisayarlarını güncel olmayan bir tarihle kullanmak yerine doğru tarihe 
ayarlamayı tercih ettikleri, çünkü sistem zamanının hatalı olmasının kullanıcıya çeşitli zorluklar çıkardığı, 
bütün bu koşullar göz önüne alındığında, heyetlerinin TÜBİTAK çalışanlarının hazırladığı 20 Ocak 20İ4 
tarihli raporda yer alan “Bu durumların normal kullanıcı davranışları ile oluşabileceği görülmüştür, 
incelenen sabit diskteki Microsoft Office dokümanlarında da olan bu gibi dosya iç üst verilerinin norma 
kullanıcı davranışları çerçevesinde oluştuğu değerlendirilmektedir’’ yorumuna katılmadıkları, çünkü yukarıda 
sıralanan zaman koşullan tek başlarına normal sayılabilecek durumlar olsa da hepsinin bir arada oluşması 
nedeniyle “norm al” olmayan durumların da olabileceği, örneğin sistem zamanının özelikle kullanıcı 
tarafından değiştirilmesi gibi, dikkate alınması gerektiği,

H D S’in her iki bölümünde de (SİSTEM ve DATA) vİrüslü dosyalar tespit edildiği, bu virüslerin 
bazılarının bulaştıkları bilgisayarı uzaktan erişime açabilecek özellikte olduğu, ancak yapılan incelemede 
dosyaların virüsler vasıtasıyla kopyalandığına dair bir kanıt bulunamadığı, kopyalama işlemleri diskteki 
Windo\vs işletim sistemi devre dışı kaldıktan sonra yapıldığı için virüs vasıtasıyla kopyalama yapılmış 
olmasının düşük bir olasılık olduğu, H D S’in başka bir bilgisayara ikincil disk olarak takılarak kopyalama 
yapılmış olması olasılığının yüksek okluğu, CD ’ler üzerinde yaptıkları inceleme neticesinde, bazı dosyaların 
içlerinde bulunan Office 2007 yazılımına ait Microsoft referanslarından dolayı, gerçek ile çelişkili olabileceği, 
sistem ve uygulama üst verilerinde dosyaların oluşturma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 yılı ve önces. 
olarak göründüğü, ancak bu üst verilerin bazı dosyaların içlerinde bulunan Office 2007 yazılımına ai, 
Microsoft referanslarından dolayı gerçek zamanı yansıtmadığı,

Elektronik belgelerin hiçbirinin dijital imzalanmamış olması ve 1 ’inci Ordu Komutanlığı bilgisayar 
ve sistemlerinde karşılıklarının bulunmamış olmasından dolayı bu belgelerin bilimsel olarak gerçekliğinin 
kamtlanamayacağı, her belgenin üst verilerinin kötü niyetli olarak değiştirilebileceği yönündeki Mu. Yarbay 
Birol Çelik’in raporuna katıldıkları, 11 nolu C D ’deki dosyaların 2, 3, 14 ve 15 nolu CD'lerdeki bazı dosyalar 
ile birebir aynı olmalarının bu C D ’lerin hepsinin aynı ki şifler) tarafından oluşturulmuş olması ihtimalim 
güçlendirdiği,

Arsenal Consulting tarafından hazırlanan raporda, flash bellek ile ilgili “Arsenal, Flash bellek 
içinde, taşıdıkları tarih ve zaman değerlerinin, dosyaların içerikleri itibariyle mümkün olmayacağı görünen en 
az dört dosya olduğu sonucuna varmıştır. Arsenal, içerdiği şüpheli tarih ve zaman değerlerinden dolayı, 
Eskişehir Flash Belleğindeki tüm dosyaların delil bütünlüğü hakkında ciddi bir endişe taşımaktadır.' 
kendilerinin de dosyaların üst verilerindeki tarihler İle dosyaların içeriğindeki bilgilerin uyuşmazlığı konusuna 
katıldıkları, bir dosyanın zaman üst verileri ile içeriğindeki veride görünen tarihin birbiriyle uyumlu 
olmamasının, bu dosyanın oluşturulduğu/ değiştirildiği ve flash belleğe aktarıldığı bilgisayarın sistem tarihinin 
güncel (gerçek takvim zamanı) olmamasından kaynaklanabileceği, ayrıca dijital dokümanlara ait üst verilet 
kolaylıkla ve ücretsiz yazılımlar tarafından değiştirilebilmekte olduğu, bu bilgiler ışığında, böyle bir dijital 
verinin üst verilerinde yer alan tarihlerin gerçeği yansıtmadığı,
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Dijital delillerde son kullanıcı, dokümanların oluşturulma tarih, saat ve bilgisi, dokümanların kim 
tarafından oluşturulduğu, doküman üzerinde işlem yapan son yazar bilgisi, son kayıt edilme zamanı, son kayıt 
eden, şirket bilgisi, kaç kez işlem yapıldığım gösteren veriler gibi üs ¡veriler sonradan ücretli ya  da ücretsiz 
yazılımlar yardımıyla ya da doğrudan dokümanı yaratan yazılım üzerinden değiştirilebileceği, değişikliklerin 
uygun şekilde yapıldıkları müddetçe, değişiklik yapılıp yapılmadığı kesin olarak tespit edilemeyeceği,

Ayrıca, ikinci bir yöntemde, bir bilgisayarın sistem zamanı istendiği gibi ayarlanabileceği iistiine 
istenen kullanıcı bilgilerine sahip bir işletim sistemi kurulabileceği ve bu bilgisayarda çalıştırılan Microsoft 
Office yazılımları ile gerçekle uyumlu olmayan üstverl bilgilerine sahip dosyalar oluşturabileceği.

Suça konu HD5, C D 'lerve U SB’deki bazı belgelerin tarih ve zamanlarının gerçek takvim zamanını 
yansıtmadığı, bu belgelerin sistem zamanı güncel olmayan bilgisayarlarda oluşturulmuş ve/veya 
üstverilerindeki tarih ve zaman bilgileri sonradan gerçek zamanı yansıtmayacak şekilde değiştirilmiş oldukları, 

Bir kısım dokümanların son değiştirilme tarihlerinin en geç 2003 yılına ait gözükmesinin yanıltıcı 
olduğu çünkü Microsoft Office 2007 ile (Microsoft 97-2003 uyumluluk kipinde) oluşturulan/ değiştirilen .doc, 
.xls, .ppt uzantılı dokümanların oluşturulma ve son değişiklik tarihleri en erken i 6 Kasım 2005 olabileceği, 
dolayısıyla, kayıt yapılan bilgisayarın işletim sistemi tarihi ve saatinin güncel olmadığı ya da tarih ve zamanı 
gösteren üstverl bilgilerinin gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş/  üzerilerinde değişiklik yapılmış olduğu 
görüsünde oldukları, bîr bilgisayarın sistem saatinin güncel olmamasının da çeşitli nedenleri olabileceği, 
örneğin sistem pilinin tükenmiş olabileceği veya kullanıcı sistem zamanını güncel olmayan bir tarihe ayarlamış 
olabileceği, bu durumlardan hangisinin oluştuğunu sadece C D 'deki dosyaların üs tver iler inden elde edilecek 
teknik verilerle kesin olarak anlamanın mümkün olmadığı,

Ayrıca C D ’ler tek oturumda yazıldığı zaman, içlerindeki belgelerin veya belgelere ait üstverilerin 
sonradan değiştirilmesinin mümkün olmadığı, 11 ve 17 nolu C D ’ler tek oturumda oluşturuldukları için iistveri 
bilgilerinin C D ’ye  kayıt yapıldıktan sonra değiştirilmedikleri, 5 Nolu Harddîskteki bazı dosya ve klasör 
işlemlerinin yapıldıkları sıra ile üstverilerinde gözüken zamanları arasında çelişkiler olduğu, HD5 ’in SİSTEM  
(C:) bölümündeki işletim sistemi 28.07.2009 günü saat 11:09’da (UTC+2,Yaz) devre dışı kaldıktan sonra, 
HD5 tarih ve saat ayarları güncel olmayan (gerçek takvim tarihini yansıtmayan) bir bilgisayara (veya pes pese 
farklı bilgisayarlara) takılıyken, altı farklı tarihte (18.08.2004, 11.12.2005, 20.03.2007, 03.10.2008,
15.07.2009 ve 08.04.2004) görünecek biçimde, DATA bölümüne toplam 944 dosyanın baka bir kaynaktan 
(disk, CD/DVD, flash bellek) kopyalandığı, bu kopyalamalar sırasında diskte 114 adet yeni klasör oluştuğu, bit 
dosya ve klasörlerin zamanlarının gerçek takvim zamanım yansıtmadığı,

HD5 ’in IK K  klasöründeki bazı Word belgelerinde de Calibri yazı tipi (font) belirlendiği, bu 
belgelerin son değiştirilme tarihleri Calibri. yazı tipinin Office 2007 beta siirümii içinde kullan una çıktığı 16 
Kasım 2005 tarihinden öncesi olduğu, bu nedenle bu dosyaların oluşturulduğu bilgisayarın işletim sistemi 
tarihi ve saatinin güncel olmaması ya da tarih ve zamanı gösteren üstveri bilgilerinin gerçeğe aykırı şekilde 
değiştirilmiş olması senaıyolanndan birinin gerçekleşmiş olduğu kanaatine varıldığı,

Eskişehir'de el konulan ve Hakan B üyük’e ait olduğu belirtilen flash bellek üzerinde yapılan teknik, 
incelemede içeriklerindeki tarihler ile üstverilerindeki tarihlerin uyumsuz olduğu dosyalar belirlendiği, 
örneğin içeriğindeki taranmış gazete haberlerinin yayınlanma tarihinden daha önceki bir tarihte oluşturulmuş 
oldukları gözüken dosyalar mevcut olduğu, dosya içeriğinde karşılaşılan tarihten daha önceki bir tarihte 
oluşturulmuş oldukları görünen dosyalar üstverilerin İn istenildiği gibi düzenlendiği/ değiştirildiği veya 
dosyaların eski tarih ve saat ayarlı işletim sistemlerinde oluşturulmuş olduklarım gösterdiği, dijital 
dokümanlara ait üstverilerin kolaylıkla ve ücretsiz yazılımlar tarafından değiştirilebilmekte olduğu, bu nedenle 
sadece dosya iistverileri bu durumların teknik açıdan nasıl meydana geldiğini veya dosyalar üzerinde 
değişiklik yapılıp yapılmadığım belirlemek için yeterli ve güvenilir bir bilgi olmadığı,

5 nolu harddisk’in Avast Antivirus yazılımı ile taranması sonucunda ise diskin SİSTEM (C:) 
bölümünde zararlı yazılımlar belirlendiği, bu virüslerin bilgi çalma ve virüsün bulaştığı bilgisayarın uzak 
kullanıcının kontrolüne girmesi gibi ciddi güvenlik problemleri yaratma özelliklerine sahip Trojan (truva ati) 
ve solucan türünden virüsler olduğu, HD5'in SİSTEM (C:) bölümünde Windows X P  işletim sistemi, kurulumu 
esnasında ayarlanmış olan işletim sistemi saatinin güncel olduğu varsay ılırsa, en son olarak 09.04.2008 
tarihinde kurulduğu, her iki disk bölümünün de en son formatlamnasmın 09.04.2008 tarihî veya öncesinde aynı
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anda yapıldığı,
C D ’¡erdeki dosyaların gerçek yazarlarının üstverilerde adı geçen kişiler olduğu sonucuna 

varılabilmesi için öncelikle CD'lerin adli bilişim kurallarına uygun olarak ele geçirilmiş olması gerektiği, 
varsa, C D ’nİn üzerindeki el yazdan, parmak izleri C D ’nin gerçek kişiye ait olduğuna dair kanıt olabileceği, 
ancak bu durumun CD ’nin içerisinin o kisi tarafından oluşturulduğunu kanıtlamayacağı, CD ile kaynak veri 
depolama aygıtı İlişkilendirilmesi ve dosyaların üstverilerinde yer alan tarihlerde iistverilerinde yer alan kisi 
isimleri İle kaynak veri depolama aygıtının bağlı olduğu, bağlandığı bilgisayarın İlişkilendirilmesi yapılmadığı 
takdirde üstverilerdeki kisi isimlerinin gerçek kişiler olduğu sonucuna varılamayacağı, söz konusu dosyaların 
C D ’lere yazılmadan önce sistem saati ve kullanıcı isimleri istenildiği gibi ayarlanmış bir bilgisayarda istenen 
üstverilere (kullanıcı adı, zaman bilgileri) sahip olacak şekilde hazırlanmış olması ya da belgelerin 
üstverilerinin CD lereyazılm adan önce istendiği gibi değiştirilmiş olmasının mümkün olacağı belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında, "Mahkumiyet kararıntn dayanağını oluşturması 
nedeniyle, söz konusu C D ’lerin sistem saati güncel olmayan bir bilgisayarda 2003 yılından sonra ve 
muhtemelen 2007yılından sonraki bir tarihte oluşturulduğu kabul edilse bile C D ’lerin oluşturulduğu tarihe 
kadar sanıkların ya da dava dışı bazı kimselerin elinde bulunan ve Mahkemenin kabulüne göre güncellenen bir 
kısım dokümanın oluşturulma tarihinin hangi surette C D ’lerin oluşturulduğu tarihten önce üretildiği 
hususunun, Mahkemece şüpheye yer bırakmayacak ve ikna edici bir şekilde açıklanması gerekmekte olduğu" 
belirtilmiştir Bu sorunun şüpheye yer bırakmayacak şekilde ikna edici bir açıklamasının bulunmadığı 
düşünülmüştür.

Mahkumiyet hükmüne esas alınan dijital delilerdeki çok sayıdaki dosyanın oluşturulma ve 
değiştirilme tarihi üstverileri arasında çelişkiler bulunması, Donanma Komutanlığında ele geçirilen J  no/u 
harddiske normal kullanıcı hareketi ile açıklanamayacak şekilde 6 ayrı zamanda saati güncel olmayan bir 
bilgisayardan tarih sıralamasına uymaksızın veriler yüklenmesi, son olarak 28/07/2009 tarihinden sonra toplu 
şekilde veri yüklendiğinin anlaşılması, Calibrİ ve Cambria yazı tiplerinin Office Open XML referanslarının 
Microsoft Office yazılımlarda İlk kullanılma tarihleri dikkate alındığında belgelerin oluşturulma tarihinde de 
çelişkiler bulunması, mahkumiyet hükmüne esas tüm dijital verilerde zaman, mekan ve kisi yönünden birçok 
çelişkiler bulunması, belgelerin oluşturulma tarihlerinden çok sonraki durum ve olayları içermesi dikkate 
alındığında sahtecilik yapıldığı kesin olarak belirlenen 11 ve 17 nolu CD ler dışındaki dijital delillerin de 
sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşmuştur.

C)Dijital delillerin içeriğiyle İlgili değerlendirme:

Mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararın 1044. sayfasında dijitallerde yer alan belgelerden 
sanık Yüksel Gürcan imzalı olan bir tanesinin ele geçirildiği belirtilmiştir. Ancak bu belgenin sanıkların 
aleyhine değil lehlerine delil oluşturduğu düşünülmüştür. Söyle ki; Suça komi 11 nolu CD içinde yer alan sanık 
Yüksel Gürcan imzasına açılmış görünen "2002 - 2003 ~ Jandarma ~ Bursa bölge ~ kamu görevlileri - Bursa İli 
ve İlçelerinde görevli mülki amir ve belediye bakanlıklarının durumu" başlıklı belge içinde Bursa ili ve 
ilçelerindeki toplam 62 kisi hakkında bilgi toplandığı anlaşılmakladır. Bu belgenin son kaydetme tarihi 
04/02/2003, oluşturma tarihi ise 06/01/2003 olarak görülmektedir. Veri yollarında yazarlar ve son kaydeden 
kısmında Mustafa Önsel ismi bulunmaktadır. Bu belgenin ıslak imzalı aslı Gölcük Donanma Komutanlığında 
yapılan aramada ele geçirilmiştir. Belge aslı incelendiğinde orjina! belgenin 12/09/2002 tarihli olmasına 
rağmen dijital verilerdeki oluşturma tarihinin 06/01/2003 olarak göründüğü anlaşılmıştır. Milieti>ekili 
seçimlerinin 3 Kasım 2002 de yapıldığı, Donanma Komutanlığında elde edilen belge aslındaki gerçek tarihin 
12/09/2002 olduğu, o tarihte henüz iktidar değişikliğinin olmadığı, dolayısıyla bu belgenin dönemin mevcut 
hükümetine karsı darbe planı yapıldığının delili olmadığı anlaşılmıştır. ¡2,9.2002 tarihli bu belgenin 
oluşturulma tarihinin gerçeğe aykırı olarak değiştirilip ileri tarih atılarak 11 nolu CD'ye eklenmesi, bu. 
değişikliğin sanıklar tarafından yapılma ihtimalinin hiçbir şekilde açıklanamaması, sanıkların gerçek belgenin 
oluşturulma tarihini kendi aleyhlerine detil oluşturacak değiştirerek dijital veriler içine yüklemelerinin hayatin 
olağan akışına aykırı bulunması, 11 nolu CD üzerindeki el yazılarının da yazı makinasıyla oluşturulduğunun 
anlaşılması karsısında, bu dijital delilin içeriğindeki bilgilerin de sahte olarak oluşturulduğu sonucuna 
varılmıştır. I I  nolu CD içindeki bir kısım belgelerin içeriğinin Donanma Komutanlığı ve Hakan Büyük’ün
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evinde elde edilen USB içindeki belgelerle ctym olması bunların da sahte olarak düzenlendiği yönünde şüphe 
oluşmasına neden olmuştur. Dijital deliller içinde yer alan Balyoz harekat planının oluşturulma tarihi olan 
2.12.2002 tarihinin hükümetin iktidara gelmesinden yaklaşık l ay sonrası olduğu anlaşılmıştır. Henüz l aydır 
iktidarda olan bir hükümetin İcraatlarından rahatsızlık duyularak darbe planı hazırlanması hayatın olağan 
akışına uygun bulunmamıştır.

Yargılamanın yenilenmesi aşamasında, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı ve sanıkları talepleri 
doğrultusunda dijital delillerin içeriğiyle ilgili olarak bir kısım kuramlara yazılar yazılmıştır. Ayrıca bir kısım 
sanıkların kurumlara şahsi başvurulan üzerine bu kuramlardan alman yazılarda sanıklar tarafından dosyaya 
sunulmuştur. Bu yazı cevaplarından dijital verilerin içeriğinde zaman, mekan ve kişiler yönünden bir çok 
çelişki bulunduğu anlaşılmıştır. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün yazısından, 11 nolu CD'de 2002-2003 
yıllarını içeren, İstanbul'da bulunan ilaç Depolan listesinin 33.sırasında yer alan Yeni Recordati ilaç ve 
H am m adden Sanayi Ticaret ve Anonim Sirkeii'nin30/07/2Q09 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ile bu 
ismi aldığı anlaşılmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının 24 Aralık 2014 tarihli yazısından, 11 nolu CD’de2002- 2003-Hava 
Kuvvetleri Komutanlıgı-Oraj Hava Harekat Plam-Ek-1 Lahika 4 sayfa 7Üniversiteler başlıklı bölümde adı 
geçen Hv. Müh. Ütgm. Murat UYGUN’un mühendislik onay tarihinin 14/01/2008, Hv. Müh. Ütgm. Oguzhan 
ERDİNÇ'İıı mühendislik onay tarihinin 06/03/2006, Hv. Müh. Ütgm Evren ÖZSAHIN'in mühendislik onay 
tarihinin 30/09/2009, Hv. Müh. Ütgm Serdar MENEKA Y'ın mühendislik onay tarihinin 18/10/2007, Hv. Müh. 
Ütgm Sansel GÜNES'in mühendislik onay tarihinin 01/07/1996 tarihi olduğunu anlaşılmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğünün yazısından, 11 nolu CD 'de 2002-2003-Jandarma-lstanbul Bölge- İlaç 
Depoları ve Hastaneler-lstanbul'da bulunan Özel Hastaneler başlığı altında sıralanan listede yer  
alan hastanelerden Özel Sultan H astanesi’nin 26.05.2008 tarihinde Özel Medical Park Sultangazi Hastanesi 
olarak, Özel Şafak Hastanesi'nin 11.05.2005 tarihinde Özel Avrupa Şafak Hastanesi olarak, Özel Hayrunisa 
Hastanesİ’nin 31.12.2004 tarihinde Özel Nisa Hastanesi olarak isim değişikliği yapıldığı anlaşılmıştır.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün yazısından, 11 nolu CD içerisinde 2002-2003-1.Ordu- Balyoz 
Güvenlik Harekat Planı-4x4 Araçlar çizelgesi baslığı altında Güvenlik Harekat Planı kapsamında el konulması 
planlanan 4x4 araçların çizelgesinin II.sırasında kayıtlı16 BEB 33 plaka sayılı aracın, 35 AR 6132 plaka  
sayısından 13.04.2006 tarihinde nakil alınarak Ebru Çaldı adına 16 BEB 33 plakasını aldığı anlaşılmıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde “Ankara Birlik Komutanlığı", "Gölcük Birlik 
Komutanlığı’’, “İstanbul Birlik Komutanlığı" ve "İzmir Birlik Komutanlığı" isimlerinde birlik
komutanlıklarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hava Hv. Svn. Yzb. Dursun Tolga Kaplamanın 09/07/2003 tarihinde Hava Svn. Tb. K'lıgında 
görevde başladığı. Bursa ilinde yayın yaptığı belirtilen Gürsu ekspres isimli gazetenin Bursa /  Gürsu ilçesinde 
yayınlanmadığı, dijital veriler içinde isimleri geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Birinci s ın ıf emniyet 
müdürleri Ogün Toprak'ın 09/07/2003 tarihinde, Salih Kara'nın 07/07/2003 tarihinde. Selin Kutka'nm  
07/07/2003 tarihinde, Selamı Hünerin 21/07/2003 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüklerinde görevlerine 
başladıkları anlaşılmıştır. Havelsan A. S'nin yazı cevabı ekindeki listeden dijital veriler içinde 2002-2003 
tarihli görünen belgelerde isim leriyer alan bir çok kişinin 2004-2005-2006-2007-2008yıllarında ise başlamış 
oldukları anlaşılmıştır.

11 nolu CD de, 2003 oluşturma tarihli belge içinde ilişiği kesilecek sol görüşlü öğrenciler listesi 
içinde gösterilen Ceyhun Akdemİr'in Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne 28.09.2009 tarihinde kayıl yaptırdığı,
24.06.2010 tarihinde mezun okluğu anlaşılmıştır. 11 nolu CD de, 2003 oluşturma tarihli belge içinde Liberal 
Avrupa Derneği ve Türk-Iran Sanayicileri ve Is Adamları Derneği isimleri geçmesine rağmen İstanbul 
Valiliğine yazılan yazı cevabından, H ür Demokratlar Derneği’nin isminin 08.04.2006 tarihinde ‘‘Liberal 
Avrupa Derneği" olarak değiştirildiği, Türk-Iran Is Adamları Derneği İsminin 03.07.2004 tarihinde “Türk- 
Iran Sanayicileri ve Is Adamları Derneği" olarak değiştirildiği anlaşılmıştır.

I I  nolu CD de, 05/03/2003 oluşturma tarihli belge içinde isimleri bulunmasına rağmen A sel san 
A .S  Genel Müdürlüğüne yazılan yazı cevabından "Savunma Sanayi" İsimli dosyada isimleri yer alan 
şahısların bir kısmının bu belgenin düzenlenme tarihinden sonra Mayıs 2003- Haziran 2007 tarihleri arasında 
Aselsan'da ise başladıktan, ayrıca listede adı geçen Derya Özdamar isimli bir çalışanın olmadığı anlaşılmıştır.

I I  nolu CD de, 2003 oluşturma tarihli belge içinde 17. Ve 18. sırada kayıtlı kişilerin çalıştıkları 
yer Gelir idaresi Başkanlığı olarak gözüküyor İse de, Kartal Vergi D airesi’ne yazılan yazı cevabından Gelirler
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Gene! Müdürlüğünün adının 16.05.2005 tarihinde Gelir İdaresi başkanlığı olarak değiştirilmiş olduğı 
anlaşılmıştır.

11 nolıı CD de, 2003 oluşturma tarihli belge içinde adı geçen askeri birlik ile ilgili olarak Denk 
Kuvvetleri Komutanlığına yazılan yazı cevabından CC Mar Naples askeri birliğinin N ato’mm karar organ 
olan Kuzey Atlantik K onseyi’nin 28 Mayıs 2004 tarihili yazısı ile Headquarters Allied Naval Forces Sou then  
Europe'im yerine teşkil edildiği anlaşılmıştır. 11 nolu CD de, 2003 oluşturma tarihli belge içindi 
belirtilmesine rağmen Bandırma ’da belirtilen yıllara A VM niteliğinde olan bir is yerinin açılmadığı, ilçede 
faaliyet göstermekte olan LİM AN A VM isimli alışveriş merkezinin faaliyetine 2011 yılı Ekim ayı içerisinde 
başladığı anlaş dm ıştır.

11 nolu CD de, 2003 oluşturma tarihti belge içinde Türk Telekom'da çalıştığı belirtilen kisileı 
arasında gösterilen Sedat Özgüdenli'nin bu şirkette 09/06/2004 tarihinde çalışmaya başladığı Türk Telekom'uı 
yazı cevabından anlaşılmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına yazılan yazı cevabından sanık Bilgin Balanh’nm Ağustos 200: 
tarihinde Korgeneral rütbesine terfi etmiş olduğu, belirtilen tarihte de ayın rütbeyle görevini yaptığ  
anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilenler dasındaki diğer yazı cevaplarından da dijital verilerde zaman, mekan, kisileı 
ve içerik yönünden bir çok çelişkiler bulunduğu anlaşılmış, bu çelişkiler dijital delillerin sahte olaral 
oluşturulduğu yönünde kuvvetti şüphe doğurmuştur. Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin bı 
çelişkilerin dijital veriler üzerinde güncelleme yapılmasından kaynaklandığı ve bu çelişkilerin kasıtlı olaral 
yapıldığı yönündeki gerekçeleriyle İlgili olarak, gerekçeli kararımızın "Dijital delillerle ilgili yapılan gene, 
değerlendirme üzerine vardan sonuç" bölümünde değerlendirme yapılmıştır.

D)Dijİtal delillerin ele geçiriliş şekilleri ve ele geçirildikleri yerlerle İlgili değerlendirme:

Mahkumiyet hükmüne esas alman dijital deliller üç ayrı yerden elde edilmiştir. Bunların bîr kısmı 
gazeteci Mehmet Baransa tarafından testim edilmiş, bir kısmı Gölcük Donanma Komutanlığında yapılar, 
aramada ele geçirilmiş, bir tanesi ise sanık Hakan Biiyiik'ün evinde yapılan aramada ele geçirilmiştir.

Gazeteci Mehmet Baransa C. Savcılığı !na testim ettiği belge ve dijital delilleri kimden aldığın, 
belirtmemiş, bunların bu kişiye kimin tarafından verildiği belirlenememiştir. Bu dijitalleri gazeteciye vereı 
kişinin bunları ne şekilde nereden temin ettiği, bu verilerin sanıklarla bağlantısı olup olmadığı, sanıklarca 
düzenlenip düzenlenmediği belirlenememiştir. Bu verilerden 11 ve 17 nolu CD ler üzerinde sahtecilik 
yapıldığının kesin olarak belirlenmesi karsısında bit kişice testim edilen diğer dijital delillerin güvenilirliğ. 
yönünde ciddi kuşku oluşmuştur.

Yargıtay kararının 24. Sayfasında dijital delilleri muhafaza eden sanıklar Hakan Büyük vî 
Kemalettin Yakar'm istihbarat sınıfından yetişmiş ve bu tür mampülasyonlara karsı oldukça tecrübeli 
oldukları belirtilmiştir.

20-21 Ocak 2010 tarihlerinde günlük yayın yapan bir gazetede “Fatih Camii bombalanacaktı- İki 
yüz bin kişiye tutuklama ” başlıklı haberlerin yayınlanmasından sonra haberi yapan gazeteci Mehmet Baransn 
tarafından 29.1.2010 tarihinde testim edilen belgeler üzerine soruşturma başlatıldığı, 6.12.2010 tarihinde 
Gölcük Donanma Komutanlığında arama yapılarak hükme esas alman bir kısım dijital delillerin elde edildiği, 
Hakan Biiyiik’ün evinde ise ilk soruşturmanın başlamasından yaklaşık l y ıl sonra. 21.2.201 î  tarihinde arama 
yapılarak mahkumiyet hükmüne konu USB 'nin ele geçirildiği anlaşılmıştır.

Arama ve el koyma tutanağında bu USB’nin komidiniıı üzerindeki çanla içinde ele geçirildiği 
belirtilmiş ise de, mahkememizce yapılan aramaya ilişkin kamera kayıtları incelendiğinde USB’nin komidiniıı 
üzerindeki çanta içinde değil, komidinin boş çekmecesi içinde ele geçirildiği anlaşılmıştır.

Sanık Hakan Büyük savunmasında ele geçirilen bu U SB’nin kendisine ait olmadığını, başkaları
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tarafından buraya konulmuş olduğunu beyan etmiş, USB ele geçirildikten sonra üzerinde parm ak izi incelemesi 
yaptırılmamıştır. Sonraki aşamalarda parm ak izi yönünden USB'tün delil bütünlüğü bozulduğundan vt 
dosyada mevcut ekspertiz raporlarından da (Tozlama yöntemiyle ancak 4-5 günlük parmak izlerinin tespit 
edilebileceği yönündeki raporlar) anlaşılacağı üzere deliller üzerinde belirli zaman geçtikten sonra parmak izi 
incelemesi yapılamadığından mahkememizce bu yönde inceleme yaptırılmasına gerek görülmemiştir.

Her ne kadar suça konu USB Hakan Büyük ’ün evinde ele geçirilmiş ise de, Yargıtay kararında de, 
belirtildiği gibi "istihbarat sınıfından yetişmiş olup manipülasyonlara karsı oldukça tecrübeli olan ” sanığın, 
evinde arama yapılan tarihten yaklaşık l y ıl önce başlatılan soruşturmada bir çok kişinin evinde aramc 
yapıldığını, tutuklandığını bildiği halde suç delili olan USB ’y i evinde, üstelikte çok kolay görülüp bulunacak 
şekilde "boş" bir çekmecenin içinde muhafaza etmesi hayatın olağan akışına uygun bulunmamıştır.

Her ne kadar USB'nin şifresi sanığın oğlunun ismi ve doğum tarihinden oluşuyor ise de, sanığın 
oğlunun İsmi ve doğum tarihinin kolaylıkla başkaları tarafından öğrenilebilecek bilgiler olduğu, aile nü/in 
kayıt tablosunda bu bilgilerin yer aldığı, USB ile sanık arasında bağlantı kurulması için bu şifrenin başkası 
tarafından da oluşturulma ihtimali bulunduğu düşünülmüştür. U SB’deki belgelerin içeriğinin sah ti 
oluşturulduğu kesin olarak belirlenen I I  ve 17 nolu CD ler He benzerlik göstermesi, USB ile ilgili olarak 
yargılamanın yenilenmesi aşamasında düzenlenen iiçlü bİlirldşi raporunda belirtilen çelişkili durumlar, 
içeriğinin sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşması, USB içinde sanığa ait özel nitelikti 
belgeler bulunmaması, USB içeriğindeki belgelerin sanığa ait bilgisayarlarda ve TSK'ya ait bilgisayarlarda 
elde edilememiş olması, bu USB'nin sanığa aidiyeti yönünde şüphe oluşması dikkate alındığında USB nü. 
Hakan Büyük'ün evinde ele geçirilmiş olması içindeki belgelerin sanıklar tarafından oluşturulduğunun kabilli 
için yeterli bulunmamıştır.

Gölcük Donanma Komutanlımndaki aramanın yapıldığı yerde askeri personel olarak görevli olan, 
soruşturma ve kovuşturma aşamasında tanık olarak dinlenen Oğan Gür en, Bir ol Berber, Adil Yörük, Salih 
Koşmaz ve Mehmet Emin B aylak’ın beyanlarından, teknik ihtiyaçlar nedeniyle kaldırılan zemin döşemelerinin 
altında koli ve poşetler gördükleri, üzerinde yazılan yazı ve içindeki malzemeler itibariyle İstihbarata Kars, 
Koyma Kısım Amirliğine ait olduklarını anladıkları ve bu malzemeleri anılan kısmın amiri sanık Binbaşı 
Kemal ettin Yakar‘a verdikleri, bu kutulan daha sonra sanığın odasında tekrar gördükleri anlaşılmıştır. Aynı 
olaya ilişkin dinlenen ve aramanın yapıldığı yerin şube müdürü olan tanık Behçet Altıntaş in  beyanından ise 
zemin döşemelerinin altında bulunup sanık Kemalettin Yakar 'a ait olduğunu öğrendiği malzemeler nedeniyle 
sanık ile görüşerek malzemeleri almasını istediği, malzemelerin eski tarihli kitap, dergi ve kullanılmış 
bilgisayarların hard diskleri olduğunun sanık tarafından söylenmesi üzerine usulüne uygun olarak tutanak 
düzenleyip imha etmesi talimatını verdiği, ancak daha sonra malzemelerin imha edilmediğini öğrendiği, 
durumu Donanma Komutanlığı Kurmay Başkam sanık A li Semih Çetin'e ilettiğinde ilk anda İmhasının doğru 
olmayacağı cevabım alması üzerine bu konuyu konuşmak İçin sanık Kemalettin Yakar’m yurt dışı görevinden 
dönmesini beklediği, bu sırada yapılan ihbar üzerine gerçeklesen arama sonucu malzemelerin ele geçirildiği 
anlaşılmıştır.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararında sanık Kemalettin Yakar ’in da “istihbarat sınıfından yetişmiş 
olup manipülasyonlara karsı oldukça tecrübeli “ olduğu belirtilmiştir. Oldukça tecrübeli olan sanığın atık 
suçu işlemiş olması halinde suç oluşturan dijitalleri daha korunaklı bir yerde muhafaza etmesi gerektiği, tanık 
Behçet Altıntaş tarafından kendisine bunları bulunduğu yerden alması söylendiğinde çok daha duyar!, 
davranacağı, uzun süreyle yurt dışına gideceğini bile bile bunları ortada bırakmayacağı düşünülmüştür.

Gerekçeli kararda dijital delillerin özel bölmede bulunduğu belirtilmiş ise de, özel bölme olduğu 
belirtilen bu bölmede suç unsuru taşımayan ve özel muhafazayı gerektirmeyen dergi, kitap iv. gibi bir çok 
eşyanın da bulunduğu anlaşılmıştır. Tanıklar Adil Yörük ve Behçet A ltıntaş’ın beyanlarından bu bölmenin gizli 
bir bölme olmadığı, binanın mimari özelliği olarak kabloluma amaçlı bu şekilde dizayn edildiği, binamı, 
inşasının bu şekilde gerçekleştiği, sonradan yapılmadığı, Donanma Komutanlığı binasının tamamına yakınımı, 
zemininin bu şekilde olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak bu bölmenin "gizli ve özel olarak oluşturulmuş "bir bölme olmadığı sonucuna
varılmıştır.

Mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararda belgelerin bulunduğu kısmın herkesin girip
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çıkabildiği bir yer olmadığı belirtilmiş ise de, tanık Ali Yörük'ün beyanından 2010 yılının ağustos ayında 
harekat merkezinin tamamen tadilata alındığı, kablolama ihtiyaçları nedeniyle şubenin zemininin tamamen 
kaldırıldığı, bundan yaklaşık 4 ay kadar sonra 6.12.2010 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında arama 
yapılarak hükme esas alman delillerin elde edildiği anlaşılmış, tamirat sırasında' dijital delillerin başkaları 
tarafından rahatlıkla kasıtlı olarak buraya konulmuş olabileceği düşünülmüştür. Kaldı ki mahkumiyet hükmüne 
esas alınan karar ve Yargıtay ilamında da belirtildiği gibi Kemalettin Yakar ’in sorumluluğunda olan belge ve 
dokümanların uzun süre poşetler içinde koridorlarda dolaştığı anlaşılmış, bu esnada dijital delillerin bu 
belgelerin arasına rahatlıkla konulmuş olabileceği düşünülmüştür.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredilen ve bu mahkemenin 2014/155 Esas sayılı 
dosyası üzerinden görülen dava dosyasında suça konu 5 nolıt harddisk ile ilgili olarak parmak izi İncelemesi 
ile ilgili rapor düzenlendiğinin öğrenilmesi üzerine bu mahkemeye yazı yazılmış ve bu konudaki belgeler bu 
dosyaya celbedilmlştir. Gönderilen belgeler incelendiğinde 07/12/2010 tarihli suç yerinin İncelenmesi 
raporunda harddiskler üzerinde yapılan incelemede S/N : SOOJJÎOWA74176 seri nolu harddisk (suça konu 5 
nolu harddisk) üzerinde 1 adet parmak izi tespit edildiği, tozlama yöntemi ile ancak son 4-5 gün önce kalmış 
olan izlerin tespit edilebileceği, bu matetyaller üzerinde de tozlama metodu ile inceleme yapıldığı belirtilmiştir.

Mahkememizce yazılan yazı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik 
Tespit Şube Müdürlüğü 'nce 09/03/2015 tarihli ekspertiz raporu düzenlenmiş, bu raporda S/N  : 
SOOJJ10WA74176seri nolu harddisk yüzeyinden elde edilen vücut izinin yapılan mukayese neticesinde 
elverişsiz olduğu belirtilmiştir. Bu izle ilgili olarak daha önceden düzenlenmiş bir ekspertiz raporu olup 
olmadığının sorulması üzerine 16/03/2015 tarihli yazı cevabında mukayeseye elverişsiz nitelikte olduğundan 
herhangi bir rapor hazırlanmadığı seklinde cevap verilmiştir.

06.12.2010 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüınme 
yapılan ihbar üzerine Gölcük Donanma Komutanlığında arama yapıldığı, bu ihbarda Kemalettin YAKAR ve 
birlikte hareket ettiği ekibin illegal belgeleri Donanma Komutanlığında bulunan İstihbarat Şube 
Müdürlüğünün zemin kaplamaları altında ve duvarlarına yaptığı özel bölmelerde sakladığının belirtildiği 
anlaşılmıştır.

Mahkumiyet hükmüne konu hard disk ve GDI erin ele geçirildiği zeminin ancak vakum aleti ile 
çekilerek kaldırıldığı, dijitallerin sürekli el altında bulunan bir yerde bulunmamasına karsın poşet içinde 
bulunan harddiske aramadan 4-5 gün önce kim olduğu belirlenemeyen bir kist tarafından dokunulduğu 
anlaşılmıştır. Mahkememizin hükmüne esas alman bilirkişi raporundan komutanlıkta ele geçirilen harddisk ve 
CD lerin sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunması dikkate alındığında harddisk üzerinde
4-5 gün önce oluştuğu belirlenen parm ak izi bulunması, Gölcük Donanma Komutanlığında arama yapılmasına 
neden olan ihbarda direki olarak suça konu dijital verilerin bulunduğu yerin belirtilmesi şüpheli ve dikkat 
çekici bulunmuş, sanıkların dijital verilerin başkaları tarafından kasıtlı olarak sahte olarak düzenlenip buraya 
konulduğu yönündeki iddialarının ihtimal dahilinde olduğunu düşündürmüştür. Gazeteci Mehmet Baransu 
tarafından teslim edilen belgeler arasında 1. Ordu Komutanlığının kozmik oda olarak bilinen kontrollü evrak 
bürosundan çıkarılan belgeler de bulunmaktadır.Gizli nitelikte olan bu belgeleri bulunduğu kontrollü yerden 
gizlice alarak gazeteciye teslim eden, 11 ve 17 nolu CD lerin sanıklarla aidiyetini sağlamak amacıyla sanık 
Süha Tanyeri'ye ait el yazılarının bulunduğu defterden kopyalama yaparak bu kişiye aitmiş izlenimi verecek 
şekilde üzerine yazı makinasıyla yazı yazan Idsi veya kişilerin iyi niyetli olmadığı aşikardır. Askeriyeye ait 
kozmik odada muhafaza edilen bu belgeler buradan alınıp dışarıya çıkarılabiliyorsa, aynı şekilde sanıklarla 
ilgisi olmayan belgelerin değerek Donanma Komutanlığı 'na, gerekse liakan Büyük'ün evine kasıtlı olarak bu 
kişilere suç İsnat etmek amacıyla konulmuş olması ihtimal dahilinde bulunmuştur.

Donanma Komutanlığında ele geçirilen ve mahkumiyet hükmüne esas alman harddisk ve CD lerin 
TSK'ya veya sanıklara ait özel bilgisayarlarda oluşturulduğu yönünde hiç bir delil elde edilememesi, gazeteci 
tarafından teslim edilen, sahte oluşturulduğu kesin olarak belirlenen 11 ve 17 nolu CD ler ile içeriklerinin 
benzerlik göstermesi, bilirkişi raporları doğrultusunda 5 nolu harddisk, TDK marka 1 nolu C D ve 10 nolu CD
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'ııin İçeriklerinin sahte olarak oluşturulduğu yönünde mahkememizde kuvvetli şüphe oluşması, Gölcük 
Donanma Komutanlığında arama yapılmasına neden olan ihbarda direkt olarak suça konu dijital verileri): 
bulunduğu yerin belirtilmesi, 5 nolu harddisk üzerinde Donanma Komutanlığında arama yapılmadan 4-5 gür 
önce bırakılan ve elverişsiz olması nedeniyle kime ait olduğu belirlenemeyen parmak izi bulunması, 
dijitallerdeki suç teşkil eden belgelerin sanıklara aidiyeti yönünde şiiphe oluşması dikkate alındığında, bı, 
delillerin Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirilmesi bu dijitallerdeki suç teşkil eden belgelerin samklaı 
tarafından düzenlendiğinin kabulü için yeterli bulunmamıştır.

EjDİJİTAL DELİLLERLE İLGİLİ YAPILAN GENEL DEĞERLENDİRME ÖZERİNE VARILAN
SONUÇ:

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin ilamında da belirtildiği gibi dijital delillerin delil olarak kabıı, 
edilebilmesi için esasını korumaları, ilişkin oldukları olayları temsil niteliklerinin ortadan kalkmaması, 
ulaşılma, elde ediliş ve muhafaza şekillerinin usulüne uygun olması gerekmektedir. Mahkumiyet hükmüne koni 
dijital deliller davanın ana delili niteliğinde olup, darbe planlan olduğu belirtilen Balyoz, Oraj, Suga Hareka, 
planlan ile Çarşaf ve Sakal eylem planlan, bu planlarla bağlantılı olan ve suç teşkil eden listeler ve belgele) 
sadece dijital veriler içinde bulunmaktadır.

Gerek sanıkların evlerinde gerekse ilgili Komutanlıklarda yapılan aramalar sonucunda bı, 
belgelerin delil niteliği taşıyacak şekilde ıslak imzalı çıktılarına rastlanılmamıştır. Mahkumiyet hükmüne esa: 
alınan dijital delillerin sanıklara ait veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan bir bilgisayarda oluştıırulduğı 
yönünde hiçbir delil elde edilememiştir.

Yargılamanın yenilenmesi aşamasında alınan bilirkişi raporları ve İlgili kurum kıra yazılan yazı 
cevaplarından, dijital verilerde zaman, mekan, kişiler ve içerik yönünden bir çok çelişki bıtlunduğı 
anlaşılmıştır.

Hükme esas alınan 16/02/2015 tarihli bilirkişi raporundan suça konu dijital delillerde olağaı: 
karşılanamayacak şüpheli durumlar ve çelişkiler bulunduğunun anlaşılması, Sanık Süha Tanyeri'ye ait defteriı: 
bu kişinin bilgisi ve rızası dasında kim olduğu belirlenemeyen kisi veya kişilerce gizlice komutanlık dışına 
çıkarılması, I I  ve 17 nolu CD 1erin üzerindeki yazı makinasıyla yazılan yazıların sanıklarla aidiye, 
kurulmasını sağlamak amacıyla Süha Tanyeri' ye ait defterden harf kopyalanarak yazdırıldığmın kesin olanıl 
belirlenmesi, gazeteci Mehmet Baransa tarafından teslim edilen 11 ve 17 nolu CD lerde yer alan bir kısın, 
belgelerin İçeriklerinin Gölcük Donanma Komutanlığında ve sanık Hakan Biiyük'ün evinde yapılan aramadt 
elde edilen dijital delillerin içerikleriyle aynı olmasının bu dijital delillerin de sahte olarak oluşturulma.1; 
olabileceği şüphesini doğurması 11 nolu CD içinde yer alan Yüksel Gürcan tarafından düzenlenen belgeni): 
ıslak imzalı orjinalinin hükümetin iktidara gelmesinden önce düzenlenmesine karsın bunun I I  nolu CD İçine 
hükümetin iktidara geldiği tarihten sonra oluşturulmuş gibi aleyhe delil oluşturacak şekilde değiştirilerek 
eklenmesi, dijital verilerde nedeni açıklanamayacak şekilde zaman, mekan, kişiler ve içerik yönünden bir çok 
çelişki bulunması dikkate alındığında, dijital deliller içindeki suça konu verilerin sahte olarak oluşturulduğu 
yönünde mahkememizde kuvvetli şüphe oluşmuştur. Gerekçeli kararımızda "Dijital delillerin ele geçiriliş 
şekilleri ve ele geçirildikleri yerlerle ilgili değerlendirme" başlığı altında yapılan değerlendirmelerde ayrıntılı 
olarak açıklandığı üzere, bu dijital delillerin Gölcük Donanma Komutanlığında ve Hakan Biiyiik'ün evinde ek  
geçirilmesi de bu belgelerin sanıklara aidiyetinin kabulü için yeterli görülmemiştir. Gazeteci Mehmet Bara usu 
tarafından teslim edilen belgeler arasında 1. Ordu Komutanlığının kozmik oda olarak bilinen kontrollü evrak 
bürosundan çıkarılan belgeler de bulunmaktadır. Gizli nitelikte olan bu belgeleri bulunduğu kontrollü yerden 
gizlice alarak gazeteciye teslim eden, I I  ve 17 nolu CD lerİn sanıklarla aidiyetini sağlamak amacıyla sanık 
Süha Tanyeri'ye ait el yazılarının bulunduğu defterden kopyalama yaparak bu kişiye aitmiş izlenimi verecek 
şekilde üzerine yazı makinasıyla yazı yazan kisi veya kişilerin iyi niyetli olmadığı aşikardır. Askeriyeye ah 
kozmik odada muhafaza edilen bu belgeler buradan alınıp dışarıya çıkarılabiliyorsa, aynı şekilde saıuklarlc 
ilgisi olmayan belgelerin de gerek Donanma Komutanlığı 'na, gerekse Hakan Büyük ’ün evine kasıtlı olarak, bu 
kişilere suç isnat etmek amacıyla konulmuş olması ihtimal dahilinde bulunmuştur.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen tüm değerlendirmeler doğrultusunda, dijital deliller içinde yer 
alan ve suç oluşturan belgelerin sanıklar tarafından oluşturulduğu yönünde kesin bir kanaate varılamamış bir 
kısmının sahte olarak oluşturulduğu kesiti olarak belirlenmiş, bir kısmının ise sahte olarak oluşturulduğu 
yönünde kuvvetli şüphe oluşmuş, ceza hukukunun temel prensiplerinden olan "Şüpheden sanık yararlanır'
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kuralı uyarınca dijital delillerin hiçbirinin sanıkların aleyhine hükme esas alınamayacağı sonucuna 
varılmıştır." şeklinde davanın esasını oluşturan dijital delillerin sahte olarak oluşturulduğu ayrıntıh olarak 
anlatılmıştır.

Yargılama neticesinde tüm sanıkların beraatine, Gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim edilen 
11 ve 17 nolu CD 1er üzerindeki el yazılarının yazı makinası ile sanık Süha Tanyeri’ye ait not defterinden 
kopyalanarak sahte olarak oluşturulduğu anlaşıldığından, sahteciliği yapan kisi veya kişiler belirlenerek 
haklarında yasal işlem yapılması, önceki mahkumiyet hükmüne esas alınan ve yukarıda belirtilen 11 ve 17 nolu 
CD’ler dışındaki diğer dijital delillerin sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştuğundan takdir 
ve ifası C. Savcılığına ait olmak üzere suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Mahkeme kararının yalnızca bir kısım sanıklar Çetin DOĞAN, Behzat BALTA, Mehmet Kaya 
VAROL, İhsan BALABANLI, Metin Yavuz YALÇIN, Erdal AKYAZAN ve Emin KÜÇÜKKILIÇ açısından; 
Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 1. Ordu Komutanlığına rutin seminer planı kapsamında "egemen" planının 
uygulanması yönünde talimat verilmesine rağmen sanık Çetin DOĞAN'm bu açık emir karşısında güncel 
olmamasına ve o tarih itibariyle tehlike arz etmemesine rağmen İrtica başlığı altında olasılığı en yüksek 
senaryonun oynanması yönünde hazırlık yaptığı ve yaptırdığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bu durumu 
bildirdiğinde olasılığı en yüksek senaryo (irtica) plan seminerinin ileri ki bir tarihte plan çalışması şeklinde 
değerlendirilmesine yönelik yazı yazıldığı, sanık Çetin DOĞAN'm bu açık emre karşın olasılığı en yüksek 
senaryoda ısrar ettiği ve daha önce tarihi belirlenen plan seminerinin tarihini ileri alarak irtica başlığı altında 
olasılığı en yüksek senaryoyu oynadığı, sanık Çetin DOĞAN'm İrticai ayaklanmayı öngören plan semineri 
oynanmasındaki ısrarı ve plan seminerinde sıkıyönetim kanununun sıkıyönetim ilanı halinde Türk Silahlı 
Kuvvetlerine vermiş olduğu yetkileri de aşacak şekilde konuşmalar yaptığı, plan seminerinin senaryosununda 
hukuken kabul edilebilecek bir karar bulunmaksızın Orduya müdahale yetkisi verecek şekilde 
oluşturulmasında da sanık Çetin DOĞAN'm hükümete karşı tavrını ortaya koyduğu, Ordunun Mİlli Mutabakat 
Hükümeti kurma gibi bir görev ve yetkisinin bulunmamasına rağmen sanık Çetin DOĞAN'm seminer 
konuşmasında Ak Parti iktidarının düşürülmesinden sonra Milli Mutabakat Hükümeti kurulmasından 
bahsettiği, bu şekilde sanık Çetin DOĞAN’m plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti İtibariyle 
darbe yapmaya yönelik olduğu diğer sanıklar Behzat BALTA, Mehmet Kaya VAROL, İhsan BALABANLI, 
Metin Yavuz YALÇIN, Erdal AKYAZAN ve Emin KÜÇÜKKILIÇ'ın da plan seminerindeki konuşmaları 
içerik itibariyle sanık Çetin DOĞAN’m konuşmasına paralellik arzettiği ve benzer mahiyette olduğu, sanıkların 
rütbeleri, emir ve komutaları altındaki birliklerin sayı ve imkanları ile sahip oldukları araç ve gereç bakımından 
atılı suçlamayı gerçekleştirmeye elverişli imkanlar İçinde bulundukları ayrıca sanıkların üzerlerine atılı cebir ve 
şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya 
tamamen engellemeye teşebbüs suçu açısından aralarındaki dayanışmanın Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasal 
askeri hiyerarşisi dışında olduğu, seminerde gerçek kişi ve kurululardan söz edilmemesi gerekmesine rağmen 
bu kurala uyulmayıp sanıkların konuşmalarında gerçek kişi ve kurululardan söz ettikleri, bu şekliyle sanıkların, 
üzerlerine atılı suçun icrai hareketlerine başladıkları, 1. Ordu Komutanlığındaki plan seminerinin sanık Çetin 
DOĞAN ve diğer sanıklar tarafından seçimle gelen meşru hükümeti antidemokratik yollarla yıkmaya yönelik 
tertip edildiği, sanık Çetin DOĞAN’m oluşturulan yapılanmanın lideri olduğu, bununla ilgili olarak emirler 
verdiği ve bu doğrultuda görevlendirmelerin yapıldığı, diğer sanıkların da plan seminerindeki sunumları 
dikkate alındığında Çetin DOĞAN liderliğinde atılı suçlamaya konu eylemi gerçekleştirmek için oluşturulan 
yapılanma İçinde yer aldıkları plan seminerine katılarak yukarıda belirlenen aıuaç doğrultusunda sunum 
yaptıkları, sanık Çetin DOĞAN'm eylemine iştirak ettiklerinden bahisle temyiz edilmiştir. Adı geçen sanıklar 
açısından dosya halen temyiz aşamasındadır.

Mahkeme kararında içeriği ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere Silahlı Kuvvetler içerisinde bir kesim 
personeli hedef alma amacıyla kurgulanan Balyoz soruşturma ve kovuşturmasına esas dijital delillerin bir 
kısmının sahte olarak oluşturulduğu, kararın bu yönleri itibariyle kesinleştiği anlaşılmıştır.

Balyoz davasının soruşturma aşamasında görev alan savcılar ile kovuşturma aşamasında görev alan 
savcılar Hüseyin Kaplan, Savaş Kırbaş ve hakimler Ali Efendi Peksak, Ömer Dikenli, Murat Üründü’nün
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FETÖ/PDY ile iltisakları nedeniyle HSYK kararlarıyla meslekten ihraç edildikleri,

Duruşma savcılarından Hüseyin Kaplan'ın hakkında söz konusu terör örgütü üyeliği ııedeniylı 
işlem yapılan C .Başsavcılığımızın 2016/98469 sayılı evrakı kapsamında şüpheli, 2016/100447 sayılı evrak 
kapsamında tanık sıfatıyla alınan ifadelerinde GÜLEN cemaati olarak tabir ettiği terör örgütüyle ilişkisin 
kabul edilerek ayrıntılı açıklamalarda bulunduğu, 2016/98469 sayılı evrak kapsamında hakkında verilen gözall 
karan nedeniyle yakalanmadan önce Sabah gazetesine verdiği ve 20/08/2016 tarihinde yayınlanan röportajındı 
Balyoz davasıyla ilgili olarak "Şimdi bu davalarda (Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk türü davalardı 
paralel yapının etkisi olup olmadığı sorusu üzerine verilen cevap) muhakkak etkisi var, yok  dernek şuandı 
gerçeğe ters söylem olur.... Yargıda var tabii ki olmama şansı yok, şimdi biz bunu şöyle yargıda muhakkak k 
temiz insanların olması gerektiğini düşünüyorduk ama biz temiz insanlar olsun diye darbe yapsın diye değil, e< 
tabi biz de o zaman ne düşünüyoruz tabi 2048 yılına kadar gelecek askeri içerisinde kötü bir yapılanma var 
bunlar her an 2003'de darbeye teşebbüs etmişler ama yine de kötü niyetleri olabilir iyi niyet düşüncemiz vardı 
bunun engellenmesi lazım çünkü bizim davada 2048 yılına kadar gelecek general, amiral listeleri diye bir listı 
vardı, istiyordum k iyaa  kendi adıma sevinmiştim. Ülkede darbelerin artık önü kesildi, düşünün kesildi bitti 
ilk defa belki yargılamayla darbeye ceza verdik. Ama kim diyebilir ki darbeye zemin hazırlamışız. Yani Allaı 
kahretsin öyle bizi kullanan insanları. Darbeye zemin hazırlamak için sen mahkemeyi kullan. Cemaat m 
kullandı, Paralel Yapı mı kullandı onlar yaptıysa Allah kahretsin" şeklinde söylemde bulunduğunun tespi 
edildiği, bu şekilde Balyoz davasının terör örgütünün Silahlı Kuvvetleri dizayn etme amacı doğrultusund; 
gerçekleştirilen eylemlerden biri olduğu İtiraf etmiştir.

Yukarıda açıklanan mahkeme kararı, itiraf beyanı ve tespit- değerlendirme raporlarından; Balyo 
soruşturma ve kovuşturmalarının Silahlı Kuvvetler bünyesindeki bir çoğu kritik konumda görevlerdi 
bulunan general, amiral, subay rütbesindeki asker şahıstan tasfiye edilerek yerlerine terör örgütü mensubt 
asker şahısları yerleştirme amacıyla sahte deliller esas alınarak gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

3.2.I.2.8. Ergenekon Soruşturma ve Kovuşturmaları

3.2.I.2.8.I. Terör örgütü lideri GÜLEN’in Canlı Kurye İle Emniyet ve Yargıdaki Örgü 
Kadrolarına Emir Göndermesi ve Ergenekon Davalarının Başlatılması

Terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen ve kamuoyunda "Devrimcî Karargah" olarak biti net 
kumpas soruşturmasıyla hürriyetinden alıkonulan Eskişehir İl Emniyet Eski Müdürü Hanefi Avcı tarafında! 
cezaevine girmeden önce yazılan ve 2010 yılında yayımlanan "Haliçte Yaşayan Simoıılar" adlı kitabında terö: 
örgütünün Emniyetten Sorumlu İmamı olarak geçen Kozanlı Ömer (K) Osman Hilmi Özdil'in yanında Mili 
İstihbarat Teşkilatı sözde imamı Murat Karabulut isimli şahısla birlikte 2007 yılında A BD’ye girişleri v< 
çıkışları esnasında ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) görevlileri tarafından sorgulandıkları ve üs 
aramasına tabi tutuldukları, sorgulama esnasında Özdil’in üzerinde çıkan belgeler yanında bilgisayarındak 
bilgilerin de kopyalandığı, elde edilen bilgiler arasında bazı üst düzey emniyet yetkililerine ve eşlerine aî 
fişlemelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

Özdil’in yakalanmasının ardından, ABD yetkilileri tarafından Dışişleri Bakanlığı aracıhyk 
ülkemize gönderilen bilgi ve belgelerin Emniyet Genel Müdürlüğünde imha edildiği ve halihazırda hiç biı 
kayıt bulunmadığı ancak 2014 yılı Ocak ayı içerisinde FBI’dan EGM aracılığıyla, Özdil’in yakalanmasına daiı 
bilgi ve belgelerin bir kısmının temininin mümkün olduğu,

Bilgi ve belgelerin tetkiklerinde, FBI tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dain 
Başkanlığı’na gönderilen 05.11.2007 tarihli İngilizce belgede özetle; “ABD Newyork JFK Hava Limanı’nd; 
18.04.2007’de yapılan rutin kontroller esnasında Özdü ve Karabulut’un birlikte seyahat ettikleri"nİn tespi 
edildiği, Özdil’in; ‘İş amacıyla ABD’yİ ziyaret ettiğini’, Karabulut’un ise; “Özdil ile 12.04.2007’dı 
Türkiye’den beraber ABD Newyork JFK Hava Limam’na geldiklerini ancak ABD’de bulundukları sün 
içerisinde birlikte olmadıklarını ve Özdil’in ABD’de kimlerle birlikte olduğunu veya nerede konakladığın
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bilmediğini” ifade ettikleri,

FBI tarafından gönderilen yazıya göre Özdil’in üst aramasından çıkanlara yönelik olarak yapılan 
tetkikler neticesinde; yazan tarafından kısaltmalar ve harf değişikleri yapılarak bir nevi sadece kendisinin 
anlayacağı hale getirildiği ve hatırlatma amaçlı tutulduğu değerlendirilen notta bulunan isimler kontrol 
edildiğinde;

-Ümit Saym’ııı; Ergeııekon davasında 4 yıl hapis cezası verilen Doç. Dr. Ümit Sayın, (Ergenekon 
davasında 21.02.2008 ’de tutuklanmıştır)

-Saner Fruy’un; Ergenekon Davası’nda yargılanan Emekli Orgeneral ve Atatürkçü Düşünce 
Demeğe Genel Başkanı Şener Eruygur, (Ergenekon davasında 05.07.2008’de tutuklanmıştır)

-Mustafa Balboj’un; Ergenekon davası sanığı Mustafa Balbay, (Ergenekon davasında önce 
05.07.2008 tarihinde tutuklanıp serbest bırakılmış, akabinde 06.03.2009’da tekrar tutuklanmıştır)

-Kemal Kedııasig’in; Ergenekon davası sanığı Kemal Kerinçsiz, (Ergenekon davasında 
21.01.2008’de tutuklanmıştır)

-Sougi Ereral’ın; Ergenekon davası sanığı Sevgi EreneroS, (Ergenekon davasında 21.01.2008’de 
tutuklanmıştır)

-Emin Şirin’in; Genç Parti Genel Başkan Yrdc., 22. dönem AK Parti İstanbul eski milletvekili, 
Nazlı Ilıcak’ın eski eşi ve Ergenekon davası sanığı Emin Şirin (Ergenekon davasında 18.08.2007’de gözaltına 
alınmıştır)

-Kemal Yavuz’un; Ergenekon sanığı Emekli Orgeneral Kemal Yavuz, (Ergenekon davasında 
14.08.2008’de tutuklanmıştır)

-Taner Ünal’ın, Ergenekon sanığı ve Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Genel Başkanı 
Taner Ünal, (Ergenekon davasında 27.07.2007’de tutuklanmıştır)

-Osman A k’ın; Eski Ankara İl Emniyet Müdürü Cevdet Saral’ın İstihbarattan Sorumlu İl Emniyet 
Müdür Yardımcısı Osman Ak,

-H. Ozkasnad’ın; emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, (28 Şubat Soruşturmasında Nisan 2012 
ayında tutuklanmıştır)

-Kuridakai’nin; emekli Genelkurmay Başkam İsmail Hakkı Karadayı,
-İlhan Orhan’ın; kamuoyunda baronların baronu olarak adlandırılan ve Kapıkule’den Hollanda’ya 

limon taşıyan bir tıra yönelik yapılan 2010’da yapılan operasyon sonrasında gözaltına alman uyuşturucu 
kaçakçısı İlhan Orhan,

-Ümit Ozday’m; 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkam Prof. Dr. Ümit özdağ,
-Namık Kemal’in; DP Eski Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek,
-Hader Basi’niıı; Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş,
-Ercan Cillioğlu’nun; Bahçeşehir Ünİversitesi’nde akademisyen olan Ercan Çitlîoğlu, olduğu tespit 

edilmiştir. Kodlama yapılan bazı kişiler ise tespit edilememiştir.
Özdil’in yurt dışı kayıtlarına İlişkin olarak yapılan tetkiklerde; şahsın 2001 yılından ABD’de 

yakalandığı Nisan 2007 yılına kadar, bazı yıllar 12 defa olmak üzere toplam 71 giriş-çıkış kaydı olduğu ancak 
yakalanmasının ardından yurt dışı seyahatlerinin azaldığı, 2008, 2009, 2010, 201 î ve 2013 yıllarında sadece 
birer defa giriş-çıkış yaptığı, 2012 yılında yurt dışına hiç seyahatinin olmadığı görülmektedir.

FBI tarafından sorgulandığı dönemde, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 12.04.2007’de çıkış,
19.04.2007 tarihinde giriş yaptığı, FBI tarafından sorgulandığı tarihin 18.04.2007 olduğu göz önüne 
alındığında yurda dönüşte havaalanında yakalandığı ve bir gün FBI tarafından sorgulanmasını müteakip yurda 
dönüş yaptığı, 22.01.2014’te çıkış yapıp 02.02.2014’de yurda döndüğü, THY kayıtlarına göre Suudi 
Arabistan’a gittiği, hemen akabinde 05.02.2014 tarihinde tekrar yurt dışına çıkış yaptığı ve halen yurt dışında 
olduğu belirlenmiştir.

Elde edilen bilgiler çerçevesinde; Özdil'in üzerindeki belgelerde adı geçen kişilerin bir bölümü,
12.06.2007 günü Ümraniye’de bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başlayan Ergenekon Davası 
sanıklan arasında yer almışlardır. Bu şahıslar hakkında henüz bir soruşturma süreci dahi başlamamışken, aylar 
öncesinde adı geçen kişilerle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunmayan Osman Hilmi Özdil’in 18.04.2007’de ele 
geçirilen notlan arasında isimlerinin yer alması, Ergenekon Davasının önceden planlanıp kurgulandığını, Terör
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örgütü lideri GÜLEN ve örgüt yöneticilerinin emri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan stratejik harekatın biı 
parçası olduğunu, talimatın yurt dışından kurye ile geldiğini ispatlamaktadır. Notlarda yer alan anca! 
Ergenekon Davasında yargılanmayan diğer şahısların büyük bölümü ise GÜLEN grubuna karşı tutumianyU 
bilinen kişiler olup bu şahıslarla ilgili verilen emrin şimdilik dava dışında tutulduğu anlaşılmaktadır.

ABD Newyork JFK Hava Limanında FBLnm 12.04.2007 ve 18.04.2007 tarihlerinde 
gerçekleştirdiği gözaltına alma ve üst arama olayına ilişkin olarak, o dönemde EGM ’ye gönderdiği bilgi ve 
belgeler, EGM ’de o dönem mevcut GÜLEN yapılanması tarafından imha edilmiştir. Türkiye’deki örgütün heı 
faaliyeti alınan talimatlarla gerçekleşmiştir.

Yapılan aramada elde olunan delillerden; terör örgütü lideri GÜLEN ve yanındaki örgü 
yöneticilerinin örgütün emir rapor zincirini dahilinde Ergenekon Davasının başlama emri ve kimlerir 
tutuklanacağının listesini verdiği ve süreci yönettiği açıkça anlaşılmıştır.

Başta Ergenekon olmak üzere terör örgütünce gerçeştirilen Balyoz, Askeri Casusluk gibi kumpas 
davalar süreci sonunda TSK içindeki terör örgütüne mensup olmayan ve örgütçe önemli görülen unsurlaı 
tasfiye edilerek yerine örgütün emrindeki unsurlar yerleştirilmiştir.

3.2.I.2.8.2. Talimata istinaden işleyen Ergenekon Süreci

12/06/2007 tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı 156 jandanna imdat telefon hattına yapılan 
isimsiz ihbarda, İstanbul Ümraniye’de bulunan evin çatısında elektrik direğinin hemen yanında C~4 patlayıc 
ve el bombalan olduğunun belirtilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, aynı gün İhbara konu adrese operasyor 
düzenlendiği ve 27 adet el bombasının ele geçirildiği, ihbarı yapan kişinin Şevki YİĞİT adlı bir şahıs olduğu 
evin de, muhbirin akrabası olan Mehmet DEMİRTAŞ’a ait olduğunun belirlendiği, ele geçirilen el 
bombalarının Mehmet DEMİRTAŞ’ın askerlik yaptığı birlikte komutanı olan emekli Astsubay Okta> 
YILDIRIM’a ait olduğunun iddia edilmesi üzerine adı geçenlerin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, 
soruşturmanın derinleştirilerek bu kişilerle irtibatlı olanların da gözaltına alınıp tutuklandıkları, ilk 
iddianamenin 25/08/2008 tarihinde 2,455 sayfa olarak aralarında emekli Tuğgeneral Veli KÜÇÜK, emek! 
Yüzbaşı Muzaffer TEKİN, emekli Yüzbaşı Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğr 
PERİNÇEK, İstanbul Üniversitesi eski rektörü Kemal ALEMDAROĞLU, Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahih 
ve başyazarı Ilhan SELÇUK, Sedat PEKER ve Sami HOŞTAN’ın da aralarında bulunduğu 46’sı tutuklu 86 
kişi hakkında Ergenekon isimli silahlı terör örgütünü yönetmek, üye olmak ve Anayasal düzeni yıkmayı; 
çalışmak suçlarından düzenlendiği, ikinci Ergenekon iddianamesinin 37’si tutuklu olmak üzere 52 kişi 
hakkında 25/03/2009 tarihinde, üçüncü Ergenekon İddianamesinin ise 05/08/2009 tarihinde kabul edildiği, 
daha sonra İrticayla Mücadele Eylem Plânı, İnternet Andıcı, Şile Kazıları, Danıştay saldırısıyla ilgili fai! 
Alparslan ARSLAN’a silah temini, soruşturma savcısı Zekeriya Ö Z’ü tehdit konulu davaların farklı illerde 
veya farklı mahkemelerde açılmasına karşın aralarında irtibat bulunduğu gerekçesi ile Ergenekon davası ile 
birleştirildiği, nihayetinde Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine ei bombası atılması, Cumhuriyel 
Gazetesine m olotof kokteyli atılması, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a suikast iddiası, Sivas Ermeni cemaati 
lideri Minas DURMAZGÜLER’e suikast plânına ilişkin 2 ayrı iddianame, Avukat Yusuf ERİKEL ve yayıncı 
Hayri BİLDİK’in aralarında bulunduğu ve kamuoyunda “Kayseri Ergenekon’u”olarak bilinen davaların da 
Ergenekon dava dosyasıyla birleştirildiği,

Yargılamaya İkinci Ergenekon dava dosyası üzerinden devam edildiği, Genelkurmay eski Başkanı 
Orgeneral İlker BAŞBUG’un, İrticayla Mücadele Eylem Plânı davası kapsamında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve 
terör örgütü yöneticisi olmak suçundan tutuklandığı, bu iddianamenin de Ergenekon davası ile birleştirilmesi 
üzerine Ergenekon davası sanığı olduğu, sonuç olarak dava dosyasında toplam 23 iddianamenin birleştirilerek 
‘Ergenekon dava dosyası’ adı altında görülmeye başlandığı, böylece emekli orgeneraller İlker BAŞBUĞ, 
Mehmet Şener ERUYGUR, Hurşit TOLON, Tuncer KILINÇ, Kemal YAVUZ, Haşan IĞSIZ, emekli 
Tuğgeneraller Veli KÜÇÜK ve Levent ERSÖZ, emekli Albay A rif DOĞAN, Gazeteciler Mustafa BALBAY,
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Tuncay ÖZKAN, ATO eski Başkanı Sinan AYGÜN, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele eski şube müdürü 
Adil Serdar SAÇAN, Anayasa Mahkemesi eski başkanvekili Osman PAKSÜT’ün eşi Ferda PAKSÜT gibi 
kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismin, aynı davanın sanıkları olarak yargılandıkları, yargılama 
sürecinde, Mustafa BALBAY ve Tuncay ÖZKAN ile Mehmet HABERAL’ın milletvekili seçilmelerine 
rağmen, yargılamayı yapan ilk derece mahkemesinin, bu nedene dayalı tahliye taleplerinin reddine karar 
verdiği, mahkeme başkam Koksal ŞENGÜN’ün karara muhalefet şerhi koyması nedeniyle dönemin Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kumlu tarafından Bolu iline hâkim olarak sürgün edildiği, tahliye taleplerini reddeden üye 
hâkimlerin müfettiş Fevzi ALKAN tarafından verilen "beklenenin üzerinde" derecesindeki sicil notuyla 
ödüllendirildiği, aynı şekilde HSYK tarafından üyelerden Haşan Hüseyin ÖZESE'nin mahkeme başkanlığı 
görevine yükseltildiği, soruşturma ve kovuşturmaların temelinin gizli tanık ifadelerine dayandırıldığı, gizli 
tanıklardan Deniz’in kimliğini açıklayarak gizli kalmak istemediğini söylediği ve Deniz kod adıyla ifadesi 
alınan tanığın PKK terör örgütü eski yöneticilerinden Şemdin SAKIK, gizli tanık 9 olarak ifadesine başvurulan 
kişinin İse dava sanıklarından Osman YILDIRIM olduğunun tespit edildiği,

Yargılamayı yapan ilk derece mahkemesinin, Ergenekon terör örgütünün varlığını kabul ettikten 
sonra yargılanan kişilerin önemli bir kısmını isnat edilen suçları işledikleri kanaatiyle sanıkları uzun süreli 
hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalan ile cezalandırdığı, uzun süren tutukluluk ve yargılama önemli 
bir sorun haline geldiğinden yapılan kanun değişikliklerine rağmen FETÖ/PDY üyesi hâkimlerce tutukluluk 
durumları devam ettirilen kişilerin ancak bireysel başvuru yolunu kullanarak Anayasa Malıkemesi'nin kararı ite 
tahliye edilebildikleri,

Ergenekon davası olarak bilinen davalar demeti sonrası verilen hükümlerin Yargıtay 16'ncı Ceza 
Dairesince temyizen incelendiği ve 21/04/2016 günü karara bağlandığı, Dairenin bozma ilâmı ile; Ergenekon 
Terör Örgütünün liderinin belli olmadığı, örgütün kim tarafından kimlerle nerede ne zaman kurulduğuna dair 
bir tespite yer verilmediği, hiyerarşisinin belirsiz olduğu, bu örgütün işlediği iddia edilen suçların neler 
olduğunun delilleri İle birlikte ortaya konulamadığı, delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığı, adil bir 
yargılama yapılmadığı, Yüce DİvaıVda yargılanması gereken Genelkurmay eski Başkanı İlker BAŞBUĞ’un 
görevli ve yetkili olmadığı halde ilk derece mahkemesinde yargılanmasının çok açık bir hukuka aykırılık 
olduğu, Danıştay’a yapılan baskında meydana gelen Ölümler ile Ergenekon terör örgütünün ilgisinin 
bulunmadığı, bu davalar arasında herhangi bir irtibat bulunmadığı halde birleştirilmesinin usul ve yasaya aykırı 
olduğu, Danıştay saldırısıyla ilgili davanın bu dosya ile ile birleştirilmesinin Ergenekon terör örgütüne silah 
unsuru katabilme amacına mâtuf olduğunun ve birbiri ile ilgisiz 23 farklı davanın tek bir dosyada birleştirilerek 
mahkûmiyet kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu tespitlerine yer verildiği anlaşılmıştır.

3.2.I.2.9. Hrant Dink'in Öldürülmesi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni maktul Hrant Dink 19/01/2007 günü saat 15:00 sıralarında 
İstanbul Şişli'de Agos Gazetesinin önünde ateşli silahla Ogün Samast isimli şahıs tarafından Öldürülmüştür. 
Olayı gerçekleştiren kişiler cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıştır.

Hrant Dink'in öldürülmesi olayında kamu görevlilerinin cinayetin işleneceği konusunda önceden 
haber aldıkları, görev, yetki ve konumları gereği cinayeti önleme yükümlülüğü bulunduğu, kamu görevlilerinin 
bu görevlerini yerine getirmedikleri, Hrant Dink'in öldürülmesinden sorumlu tutulmaları gerektiği iddiası ile 
yapılan başvuru üzerine yeni bir soruşturma başlatılmıştır.

Cinayeti bizzat işleyen kişilerden hariç suçu önlemeyen kamu görevlileri hakkında da Cumhuriyet 
Başsavcılığımıza ait 2014/40810 sayılı dosya üzerinden soruşturma yürütülmüş ve 2015/47335 esas 
2015/3997 iddianame numaralı iddianameyle ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. 
İddianame, 15/12/2015 günü kabul edilerek 2015/337 Esas sırasına kaydedilmiştir. Dava halen derdesttir. 
İddianamede Hrant Dink’in kasten öldürülmesi olayında kamu görevlisi olan şüphelilerin olayı önleme imkan 
ve iktidarları olduğu halde tedbir almadıkları İddia edilmiş, aralarında Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer 
ve Coşgun Çakar’ın da bulunduğu bir kısım şahıslar hakkında TCK'nun 314/1, 82/1-a, 3713 sayılı kanunun 
5/1, TCK’nun 204/2, TCK 205/1, TCK'nun 257/2 maddelerinde yazılı suçlardan dolayı, bazı şahıslar hakkında
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ise TCK’nun 83/1-2 fıkrasında yazılı suçtan dolayı cezalandırılmaları talep olunmuştur.

îddianame’de özet olarak;
Sanıklardan Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Coşgun Çakar’m Fetullabçı Terör 

Örgütlenmesinin yöneticilerinden oldukları, İstihbarat Daire Başkanı C Şube Müdürü A1İ Fuat Yılmazer’in C-2 
Büro Amirliği içinde 2006 yılının haziran ayında kuruluş onayı almadan 23.05.2012 tarihine kadar mevzuat 
dışında C-5 isimli gizli bir birim kurup çalışan komiser ve komiser yardımcılarını görevlendirdiği, bu birime 
polis memurlarının girişinin yasaklandığı, C-2 Bürosu içinde kumlan bu büronun Ulusalcılık akımlarını takip 
etmek için kurulduğu, İDB’ye gelen F-4 raporları istihbarı bilgi ve çalışmaların yasal olmayan gizli C-5 
bürosunca yürütüldüğü, C-5 Bürosunun 23.05.2012 tarihinden itibaren olur alınıp yasal mevzuata uygun görev 
yaptığı, bu illegal birimde FETÖ/ PDY 'nin başlatılması planlanan Ergenekon soruşturmalarının hazırlığınır 
yapıldığı, gizli bir yapılanma olan C-5 Bürosunun varlığının sonradan ortaya çıkarıldığı,

Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Coşgun ÇakarTn terör örgütünün amacını gerçekleştirmek 
için Hrant Dink cinayetini araç suç niteliğinde işledikleri, şüphelilerin Hrant Dink'in öldürüleceğini, cinayete 
hazırlık yapıldığını, onu öldürecek tetikçinin Ogün İsimli şahıs olduğunu bilmelerine rağmen bu cinayetir 
İşlenmesini bekledikleri,

FETÖ / PDY silahlı terör örgütünün, Hrant Dink Davanın yargılandığı İstanbul 14. Ağır Cezr 
Mahkemesi başkanını sahte isimle sahte belge hazırlayıp dinlediği, bu yolla yargılamanın kontrol altında 
tutulduğu, suçun işlenmesinde terör örgütünün katkısının ortaya çıkmasının engellenmeye ve tedbir alınmaya 
çalışıldığı,

Hrant Dİnk cinayetinden on gün sonra 15.02.2006 gün ve 09 nohı F-4 raporunun 17.02.2006 günlü 
üst yazısına kesin öldürme bilgisi İstanbul ile paylaşılmış gibi şerh düşüldüğü ve eksik istihbarat bilgis 
verildiği, Ali Fuat Yılmazer'in İstanbul'a İstihbarat Şube Müdürü olarak atandıktan üç ay sonra C-5 bürosunda 
planlanan Ergenekon operasyonlarının başladığı,

Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Coşgun Çakar'ın emniyet içerisinde terör örgütt 
yapılanmasında görev aldıkları, terör Örgütünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde 
yapılanmak istediği, bunu sağlayabilmek İçin İstihbarat görevlilerinin sorumluluğunu doğuran Hrant Dini 
cinayetinin işlenmesine engel olmadıkları, cinayet işleninceye kadar hareketsiz kaldıkları, yapılması planlanaı 
Ergenekon, Balyoz gibi operasyonlarının hazırlıklarını oluşturmak için bu cinayetin işlenmesini faydal 
gördükleri, kumpas olan soruşturmaların meşruluk kazanması ve terör örgütünün hukuki bir iş yaptığ 
algısının oluşturulması, amaç suçlarının gerçekleştirilmesi İçin Hrant Dink cinayetini araç suç niteliğindi 
görerek İşlenmesine kasten engel olmadıkları, Hrant Dink cinayetinin işlenmesini bekledikleri, gerçekti 
13/10/2005 tarihinden İtibaren bu cinayetin işleneceğini bildikleri belirtilmiştir.

İddianame, olayın FETÖ/PDY'nin son zamana kadar tespit edilebilen ilk cinayet eylemi olduğı 
tespiti ve vurgulaması açısından dikkat çekicidir.

3.2.1.2.10. Terör örgütünün faaliyeti olan soruşturma ve kovuşturmalar sonucu tasfiye edileı 
Silahlı Kuvvetler personelinin istatistiği

Darbe girişiminin medya unsurlarının konu edildiği C.Başsavcılığımızm 2016/100447 sayıl 
soruşturması kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'na 23/09/2016 tarihinde müzekkere yazılarak (Kapatılan 
CMK md.250 ve TMK md.10 ile Yetkili C.Başsavcılıkları ve Ağır Ceza Mahkemelerince kamuoyun d; 
Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi isimlerle bilinen ve söz konusu terör örgütüne mensup hakim, savc 
ve emniyet mensupları tarafından yapıldığı hususunda şüphe bulunan soruşturma ve kovuşturmalarda, terö: 
örgütü mensubu olmayan asker şahısların hedef alındığı, sahte veya manipüle edilmiş delillere dayanılaral 
kararlar verildiği ve bu şekilde terör örgütü mensubu olmayan asker şahısların Silahlı Kuvvetlerde! 
çıkarılmaları veya emekliye ayrılmalarının sağlanarak tasfiye edildiği iddialarıyla ilgili olarak, kayıtlar tetkil 
edilerek (Kapatılan) CMK md.250 ve TMK md.10 ile Yetkili C.Başsavcılıkları ve Ağır Ceza Mahkemelerine! 
haklarında soruşturma açılan ve kovuşturma yürütülen muvazzaf asker şahısların kimlik bilgileri ve adli işlen 
tarihi itibariyle görevlerinin ne olduğu, bu şahıslar hakkında hangi idari tasarrufların uygulandığı vey: 
emekliye ayrılıp ayrılmadıkları hususlarında hazırlanacak raporun C.Başsavcılığımıza gönderilmesi istenmiş
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Silahlı Kuvvetlerden emekli olmak zorunda kalan ve ihraç edilen askeri personelin listesi Genelkurmay 
Başkanlığı'nın peyderpey ve son olarak 18/01/2017 tarihli yazılarına ekli olarak gönderilmiş, buna göre 
(Kapatılan) CMK ınd.250 ve TMK md.10 ile Yetkili C.Başsavcılıkları ve Ağır Ceza Mahkemelerince 
haklarında kamuoyunda "Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, Islak İmza, Kafes, Teğmenler, Poyrazköy" 
şeklinde isimlerle anılan yargılamalar sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil 
Güvenlik İle Jandarma Genel Komutanlıklarına mensup yüzlerce askeri personelin hedef alındığı, büyiik 
çoğunluğunun muhatap oldukları yargılamalar sonucunda emekli oldukları anlaşılmıştır.

3.2,2. 15/07/2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİNİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEMİ 
OLDUĞUNU GÖSTERİR BAŞLICA DELİL VE TESPİTLER

Ülke çapında vuku bulan darbe girişimi eylemleri yoğun olarak İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 
gerçekleşmiş olup bu kısımda anılan yerler Cumhuriyet Başsavcılıklarınca temas edilen ve içeriği nedeniyle 
dikkat çekici görülen, ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca beyanı alman bir gizli tanık ifadesinden ibaret 
olan önemli vasıftaki delillere derlenmiş şekliyle yer verilecektir.

3.2.2.1. ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA DERLENEN DELİL VE 
TESPİTLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 09/09/2016 tarih ve 2016/115494 sayılı terör örgütü lideri 
GÜLEN'in darbe girişiminin talimatını verdiği gerekçesiyle geçici olarak tutuklanması istemli, Amerika 
Birleşik Devletleri Yetkili Makamlarına hitaben Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Hükümeti arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma 
Anlaşması'nın 10. Maddesine istinaden yazmış olduğu talepname yazısında konu hakkındaki delil ve tespitlere 
yer verildiği, incelenmesinde ise;

Terör örgütü lideri GÜLEN'in "1857 Mount Eaton Rd. 18353 Pennsylvania ABD" adresinde ikamet 
etmekte olup ülkemizde işlenen birçok suçun yanı sıra 15 Temmuz 20 i 6 tarihinde gerçekleştirilen kanlı darbe 
teşebbüsü talimatım veren kişi olması nedeniyle tutuklanması için arandığı,

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 günü, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde ikamet eden Terör örgütü 
lideri GÜLEN’e bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde değişik rütbede görev yapmakta olan FETÖ 
(FETÖ) mensubu askerler tarafından terör örgütü lideri GÜLEN’in emir ve talimatları doğrultusunda silahlı bir 
askeri darbe teşebbüsünde bulunulduğu,

15 Temmuz gecesi başlayan darbe teşebbüsü sırasında, Türk Sİlalılı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ 
mensubu silahlı teröristlerce F-16 savaş uçakları ve savaş helikopterleri kullanılarak Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Polis Özel Harekât Merkezi, Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Ana Binası, Milli İstihbarat Teşkilatı Yerieşkesi, Televizyon, Radyo, İnternet gibi yayınların sağlandığı 
TURKSAT uydu haberleşme binası, Jandarma Genel Komutanlığı Ana Binası ile çeşitli askeri birimlere ve 
sivil halkın bulunduğu alanlara bombalı ve silahlı saldırılar yapıldığı,

Darbe yaparak devlet yönetimini ele geçirmek isteyen FETÖ mensuplarının mevcut anayasayı 
yürürlükten kaldırmak İstedikleri, TRT Televizyonunda FETÖ'ııe mensup şahıslarca televizyon sunucusuna 
silah zoruyla okutulan sözde "Yurtla Sulh Konseyi" bildirisinde yeni bir anayasanın hazırlanacağının açıkça 
beyan edildiği,

Darbe teşebbüsünü gerçekleştiren teröristlerin, serbest ve demokratik yöntemlerle seçilmiş 
milletvekillerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisini savaş uçaklarıyla bombaladıkları, Meclis binasına 
bomba atıldığı anda milletvekillerinin bu binada toplantı halinde olduklarım ve toplantının televizyonlarda 
canlı olarak yayınlandığını, savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu Hacı Bayram Türkoğlu isimli 
milletvekili ile meclis çalışanlarından ve güvenliği sağlayan polislerden oluşan 20 civarında kişinin 
yaralandığını, eylemi gerçekleştiren teröristlerin Meclis binasına bomba atarak toplantı halinde bulunan
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milletvekillerinin toplantı yapmalarını ve dolayısıyla yasama organının görevini yapmasını engellemek 
istediklerini, ayrıca darbeyi gerçekleştirmeye çalışanların Milletvekillerinin canlarına da kastettiklerini ve 
onları öldürmek istediklerini, bombayı atan F-Î6  savaş uçaklarının pilotlarının kurmay Yarbay Haşan Hüsnü 
Balıkçı ile Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu ve Yüzbaşı Hüseyin Türk olduğu belirlenerek şahısların tutuklandıkları,

Askeri darbenin gerçekleştiği tarihte Başbakan Sayın Binali Yddırım'ın beraberindeki kişilerle 
İstanbul'dan Ankara'ya karayolu ile gitmekte iken FETÖ mensubu bir kısım darbeci asker tarafından yolda iken 
konvoyuna silahlı saldırıda bulunulduğunu, konvonyun yolunu değiştirerek başka bölgeye intikal ettiğini ve 
Başbakanı korumakla görevli korumaların bu teröristlere silahla karşılık verdiklerini, Başbakan'ın bu şekilde 
kurtulduğunu,

FETÖ mensubu askerlerin gerçekleştirmeye çalıştıkları darbe girişimi öncesinde Bakanlan rehin 
almaya karar verdiklerini, Başbakan ve Bakanlan görevlerinden almak istediklerini ve Hükümetin görev 
yapmasını engellemeye çalıştıklarını, öte yandan, TRT Televizyonunda terör örgütüne mensup şahıslarca 
televizyon sunucusuna silah zoruyla okutulan sözde "Yurtta Sullı Konseyi" bildirisinde de "siyasi iktidara ei 
çektirildiği" yani hükümetin ortadan kaldırıldığı açıkça beyan edildiğini, ayrıca darbeci askerler tarafından 
illere gönderilen sıkıyönetim direktifinde bu hususun teyit edildiğini, mevcut kamu görevlileri yerine hemen 
hemen tamamı askerlerden oluşan yeni kişilerin atandığını,

İstanbul ilinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşelıir Belediyesi, İstanbul Valiliği, 
Çengelköy Polis Merkezi, Atatürk Havalimanı gibi yerler, teröristler tarafından ele geçirilen uçak ve. 
helikopterler ile bombalandığı ve bu yerlere silahlı saldırılar gerçekleştirildiği,

Ankara Polis Özel Harekât Merkezine savaş uçaklarıyla yapılan bombalı saldırıda, 55 polis memuru 
şehit olurken, birçok polis memurunun da yaralandığı, aynı şekilde Kızılay Meydanı, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, TBMM binası önü, Ankara Emniyet Binası önü, TÜRKSAT uydu haberleşme binası önünde 
toplanan ve darbeyi protesto eden sivil halka ateş açıldığı ve birçok sivilin öldürüldüğü, İstanbul ilinde Boğaz 
Köprülerinde darbeye karşı direnen sivil halkın üzerine hedef gözetilerek ateş açıldığı, bunun sonucunda birçok 
sivilin öldürüldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı,

Darbeci teröristler tarafından, haberleşmeyi sağlayan ve televizyon yayını yapan resmi ve özel 
kurumlar da hedef alındığı ve işgal edildiği,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava 
Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve birçok askeri birlik komutanı ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı darbeciler tarafından rehin alındığı, Terörle Mücadele Dairesi 
Başkamnm rehin alındıktan sonra silahla kafasından vurulduğu ve halen hastanede koma halinde tedavi 
görmekte olduğu,

Savaş uçaklarıyla, ses hızım aşacak şekilde şehirlerin üzerinde alçak uçuşlar yapılmak suretiyle 
bomba etkisi oluşturulduğu ve sivil halkın darbeciler tarafından baskı altına alınmaya çalışıldığı,

Darbe teşebbüsü sırasında ülke genelinde büyük bir kısmı sivil ve masıım İnsanlardan oluşan 
toplam 246 vatandaşımızın hayatını kaybederken, 3000 civarında kişinin de yaralandığı, ölüm ve yaralamaların 
darbecilerin sivil halkı uçaklarla bombalaması ve ağır ateşli silahlarla taramaları suretiyle gerçekleştiği,

Darbeci teröristler tarafından suikast amacıyla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bulunduğu otele baskın yapıldığı, kendilerinin sadece on beş dakika önce otelden ayrıldığı için suikast 
girişiminden kurtulduğu, aynı şekilde İstanbul’dan Ankara'ya kara yoluyla gelen Başbakan ve beraberindeki 
konvoya da darbeci askerler tarafından silahlı saldırıda bulunulduğu, Başbakan konvoyunun yolu değiştirilerek 
başka bölgeye intikal etmesi ve korumaların karşılık vermesi sayesinde kurtulduğu,

Darbe teşebbüsünün FETÖ tarafından yukarıda belirtilen bombalı saldırılar, sivil halka ateş 
açılması, rehin almalar ve kamu binaları ile özel mekânlara zarar verilmesi gibi terör eylemlerine başvurulmak 
suretiyle gerçekleştirildiği genel olarak açıklanmış özel olarak belirtilen delillere aşağıdaki şekilde yer 
verilmiştir. Buna göre;
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3.2.2.1.1. Terörist eylemi gerçekleştiren Halil İbrahim Yıldız avukatının katılımı ile hiç bir baskı 
altında kalmadan Özgür iradesi ile verdiği 04/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
tuğamiral rütbesiyle görev yaptığını, üsteğmen riitbesindeyken FETÖ yapılanmasına katıldığını, 15 Temmuz 
2016 tarihindeki darbe girişiminden önce 9 günlük Bayram tatilinde Ankara'da bir kısım askerlerle birlikte 
darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptıklarını, bu toplantıya Adil Öksüz isimli FETÖ imamının 
(yöneticisinin) katıldığını, toplantıda Adil Öksüz'ün kendilerine ”ben bu çalışmaları Am erika’ya  gidip 
GÜLEN hocama sunacağım'’ dediğini, darbe planlaması yapılan toplantıda darbeye karşı olan bîr kısım 
generalleri rehin alma görevinin kendisine verildiğini, kendisinin de darbe girişimi sırasında bu generallerden 
İkisini rehin aldığını belirtmiştir.

Adil Öksüz 17 Mart 2016 tarihinde ABD'ye uçakla seyahat etmiş, 21 Mart 2016 tarihinde 
Türkiye'ye dönmüştür. 20 Haziran 2016 tarihinde uçakla ABD'ye seyahat etmiş, 24 Haziran 2016 tarihinde 
Türkiye'ye dönmüştür. Türkiye’de 2-10 Temmuz 2016 tarihleri, Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil 
günleriydi. Adil Öksüz, en son olarak darbe planlarını terör örgütü lideri GÜLEN'in onayına sunmak üzere 11 
Temmuz 2016 tarihinde uçakla Amerika'ya seyahat etmiş ve darbe gerçekleşmeden 2 gün önce 13 Temmuz 
2016 tarihinde Türkiye'ye dönmüştür. Adil Öksüz 16 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin sevk ve 
idaresinin yapıldığı Akıncılar askeri üssünde yakalanmıştır.

Bu ifadeden ve Adil Öksüz’ün Amerika seyahatlerinden; terör örgütü lideri GÜLEN'in, Adil Öksüz 
aracılığı İle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki Örgüt mensubu mensubu askerlere 15/07/2016 tarihinde darbe 
gerçekleştirmeleri konusunda talimat verdiği anlaşılmıştır. FETÖ’nün yaym organı olarak faaliyette bulunan 
www.herkul.org/herkulnagme/ 516-nagme-hak-yolun~sabirlİ-yo!culari-olun/” url adresinde kayıtlı video 
sitesinde terör örgütü lideri GÜLEN İle Adil ÖKSÜZ’iin birlikte görüntülerinin bulunduğu, bu görüntülerdeki 
şahsın Adil ÖKSÜZ olduğu, 18/07/2016 tarihinde Ankara Batı Adliyesinde Adil ÖKSÜZ hakkındaki 
soruşturma İşlemleri esnasında adı geçene refakat etmekle görevli bulunan Uzman Çavuş Metin ÖZBEK 
tarafından teşhis edilmiştir,

3.2.2.L2. A rif Kalkan avukatının katılımıyla hiç bir baskı altında kalmadan özgür İradesiyle 
verdiği 14/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki birimde Albay rütbesi 
ile görev yaptığını, askeri lise yıllarından itibaren FETÖ olarak tanınan örgütün içerisinde yer aldığını, bu 
örgütün lideri olan GÜLEN ile iki kez yüz yüze görüştüğünü, askeri lise öğrencisi iken yaptığı bu 
görüşmelerden birisinde terör örgütü lideri GÜLEN'in kendisine "Baki" kod ismini verdiğini, 15 Temmuz 2016 
tarihinde gerçekleştirilen darbe öncesinde FETÖ'ne mensup askerlerle Ankara'da toplantı yaptıklarını, 
kendisine Ankara Güvercinlik'de bulunan bir kısım generalleri rehin alarak darbe girişiminin merkezi olan 
Akıncılar hava üssüne götürme görevi verildiğini, kendisine ve kendisi gibi Türk ordusunda görev yapan 
değişik rütbedeki darbeye katılan subaylara terör örgütü lideri GÜLEN'in Türkiye'de bulunan örgüt yöneticileri 
aracılığıyla talimatlar verdiğini, kendilerinin de aldıkları bu talimatlar doğrultusunda hareket ederek 15 
Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunduklarını belirtmiştir.

3.2.2.1.3. Genelkunnay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Hulusi Akar’ın 19/07/2016 tarihinde 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına rızasıyla ve mağdur sıfatıyla verdiği ifadesinde; darbeci askerler tarafından 
rehin alındıktan sonra, darbecilerin karargah olarak kullandıkları Akıncılar Hava Üssüne götürüldüğünde, 
FETÖ üyesi olan darbeci askerlerden Hakan Evrim'İn kendisine ’’.„dilerseniz, sizi kanaat önderimiz Fetııllah 
GÜLEN ile görüştürürüz.• •"  dediğini belirtmiştir. Bu İfadeden de, terör örgütü lideri GÜLEN'in darbe 
teşebbüsünün yöneticisi olduğu en güçlü bir şekilde anlaşılmaktadır.

3.2.2.1.4. Genelkurmay Başkanı yaveri olarak görev yapan Piyade Yarbay Levent Türkkan 
avukatının katılımıyla, hiçbir baskı altında kalmadan, özgür iradesi ile verdiği 18/07/2016 tarihli ifadesinde; 
kendisinin 15/07/2016 tarihi öncesinde Yarbay rütbesiyle Genel Kurmay Başkanının emir subayı olarak görev 
yaptığını, FETÖ üyesi olduğunu, bu örgütle askeri lise yıllarından itibaren irtibatının bulunduğunu, askeri lise 
ve harp akademisi dönemleri dahil bugüne kadar örgüt tarafından görevlendirilen "abi" tabir edilen farklı 
kişilerle haftalık ve aylık örgütsel toplantılar yaptığını, bu toplantılarda kendisinin ve örgütten görevlendirilen
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"ahilerinin" kod adı kullandıklarım, kendisinin "Ahmet" kod adım kullandığım, örgütsel görüşmelerde bu 
şekilde gizliliğe riayet ederek örgüt deyimiyle "tedbir" uyguladıklarım, örgütsel olarak kendisinin bağlı 
bulunduğu, Murat kod adlı abinin talimatıyla Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanının 
odasına dinleme cihazı yerleştirdiğini, haftalık olarak 2 ya da 3 adet boş dinleme cihazlarını Murat kod adlı 
abiden alarak ses kaydıyla dolu cihazları ona teslim ettiğini, bu şekilde yıllarca örgüt adına ses kaydı ve 
dinleme faaliyeti yaptığını, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan darbe teşebbüsünden bir gün önce 
yapılan darbe planlamalarında kendisine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın etkisiz hale getirilmesini 
kolaylaştırma görevi verildiğini, bu görevin icrası ile ilgili olarak Örgütte "abi" konumunda bulunan "Adil" ve 
"Selahattin" kod isimli şahıslarla görüştüğünü, onların kendisine gizlilik konusunda sıkı sıkı talimatlar 
verdiklerini, 15/07/2016 günü saat 21:00 sıralarında örgüt mensubu diğer askerlerle birlikte hareket ederek 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı makam odasında rehin aldıklarını, rehin alma sırasında 
kendisinin elinde silah bulunduğunu, daha sonra Orgeneral Hulusi Akar'ı Özel kuvvetlerden oluşturulmuş örgüt 
mensubu askerlere teslim ettiklerini, onların da Orgeneral Hulusi Akar'ı helikopterle darbe girişiminin sevk ve 
idaresinin yapıldığı Akıncılar Hava Üssü'ne götürdüklerini belirtmiştir.

3.2.2.1.5. Muhammet Uslu avukatının katılımıyla hiç bir baskı altında kalmadan özgür iradesiyle 
verdiği 21/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde 
Başbakan'a gelen davetiyeleri özel kalemine sunma görevini yürüttüğünü, terör örgütünün mensubu olup örgüt 
İçinde "Abi" tabir edilen konumda bulunduğunu, değişik yerlerde ve kademelerde örgüt adına sorumlu olduğu 
sivil ve asker kişilere örgütsel eğitim verdiğini, 2010 yılından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki asker 
kişilere "abİlİk" yaparken "Murat" kod adım kullanmaya başladığını, ayrıca örgüte finansal kaynak sağlamak 
amacıyla örgüt tarafından "himmet" olarak adlandırılan para topladığını, bu topladığı paralan örgüt içinde 
kendisinden üst konumda olan "Selahattin" kod adlı örgüt mensubuna verdiğini, 15 Temmuz 2016 tarihindeki 
darbeye kalkışma eyleminde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı olan ve Genelkurmay Başkanı 
Hulusi Akar'ın darbe girişiminde bulunan kişilerce esir alınması eylemine doğrudan katılan Levent Türkkan'tn 
itiraflarında belirttiği gibi adı geçen kişinin sorumlu abisi konumunda olduğunu, Genelkurmay Başkaııları ve 
ikinci başkanlarmın dinlenmesi amacıyla odalarına kendisinin verdiği talimatlar doğrultusunda Levent 
Türkkan’m "radyo" tabir edilen ses kayıt cihazlarını yerleştirip cihazları doldurduktan sonra geri getirdiğini, 
kendisinin de ses kayıtlarını emir ve talimat aldığı Selahattin kod adlı kişiye verdiğini, darbeye teşebbüs 
eyleminden bir gün önce 14/07/2016 tarihinde kendisi evinde yok iken "Selahattin" kod adlı kişi ile darbeye 
teşebbüs eylemine katılan askerlerden "Ahmet" kod adlı Levent Türkkaıı ve "Salih" kod adlı Yarbay Gökhan’ın 
kendi evinde darbe ile ilgili toplantı yaptıklarını eşinin kendisine söylediğini, 15/07/2016 tarihinde 
gerçekleştirilen bu terör eylemini FETÖ mensuplarının planlayıp gerçekleştirdiklerini belirtmiştir.

3.2.2.1.6. Deniz Aîdemir avukatının katılımı ile hiç bir baskı altında kalmadan Özgür iradesi ile 
verdiği 20/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; askeri lise yıllarından itibaren FETÖ mensupları ile irtibatının 
olduğunu, kendisi gibi helikopter pilotu olan ve kendisi ile aynı askeri birlikte görev yapan Yarbay Erdal 
Başlar ve Binbaşı Sadullah Abra’nın Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, Yarbay Murat Karataş ve Binbaşı Taha 
Fatih Çelik’in Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesine helikopterlerle ateş ettiğini konuşmalardan duyduğunu, bu 
kişilerin de FBTÖ’ne mensup olduklarını belirtmiştir.

3.2.2.1.7. Terörist eylemi gerçekleştiren İlkay Ateş avukatının katılımı ile hiç bir baskı altında 
kalmadan özgür iradesi ile verdiği 27/07/2016 tarihli İfadesinde özetle; Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kara Pilot 
Yarbay rütbesi ile görev yaptığım, ktiçük yaşlardan itibaren FETÖ bünyesinde bulunduğunu, 15 Temmuz 2016 
tarihinde gerçekleştirilecek olan darbe girişimi öncesi kendisi gibi pilot olan bir takım subaylarla Ankara ili 
Yenimahalle ilçesinde toplantı yaptıklarını, darbe gecesinde kendisinin kullandığı helikopterle Ankara'da 
değişik sivil hedeflere atışlar yapıldığım belirtmiştir.

3.2.2.1.8. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, terörist eylemlerin 
başladığı esnada Muğla ili Marmaris ilçesindeki bir otelde (eşi, kızı, damadı, torunları, özel kalem müdürü, 
özel kalem müdürünün eşi ve çocukları, bazı danışmanları ile birlikte) tatilini geçirmek için konaklamakta 
oldukları sırada teröristlerin darbe teşebbüsünü öğrenir öğrenmez bulundukları otelden ayrılmışlardır.
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Cumhurbaşkanının otelden ayrıldığı bilgisine sahip olmayan FETÖ mensubu (30) kadar asker 
Cumhurbaşkanına suikast düzenlemek için 3 adet askeri helikopter ile bu otelin bulunduğu yere gitmişlerdir. 
Cumhurbaşkanı, darbeci teröristlerin gelmesinden on beş dakika önce otelden ayrılmıştır. O esnada otelden 
ayrılma fırsatı bulamayan Cumhurbaşkanı korumaları ile çatışan teröristler Cumhurbaşkanının korumalarından 
Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker isimli polis memurlarını şehit etmişlerdir. Türk Silahlı Kuvvelerinde 
değişik askeri birliklerde görev yapan (30) kişilik terörist grubun içinde Serkan Elçi, İlyas Yaşar, Ömer Faruk 
Göçmen, Zekeriya Kuzu, Yücel Ekizoğlu ve Haldun Gülmez de vardır. Eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen 
(30) kişinin tamamı hakkında FETÖ'ne üye olmak suçundan da soruşturma yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanının koruma polislerinden Murat Bayrak 28.07.2016 tarihinde verdiği ifadesinde; 
otele saldıran teröristlerin kendilerine "Hani lan inlerimize girecektiniz, biz sizin inlerinize girdik, nenle o 
hırsız, çabuk söyleyin nereye gitti, ne zaman ayrıldı, nereye gidiyor, şu an nerede? " diye sorular sorduklarını 
belirtmiştir. Aynı polis ayrıca "bir polis memurunun Cumhurbaşkanının kaldığı yer olarak teröristleri 1922 
numaralı villaya götürdüğünü, teröristlerin bu villanın giriş kapısını ve içini otomatik silahlarla taradıklarını" 
belirtmiştir.

Bu terörist eylemi gerçekleştİrenlerden;
Serkan Elçi avukatının katılımıyla hiç bir baskı altında kalmadan özgür iradesiyle verdiği 

İfadesinde, Zekeriya Kuzu'nun Cumhurbaşkanını arayıp bulamamaları üzerine Cumhurbaşkanlığı koruma 
polislerine " Cehennemi yaşatacağız size, bunlar daha yen i başlıyor, hırsızın piçleri, Allah ve kitaptan 
bahsetmeyin, millete yaptığınızın hesabını vereceksiniz, hani inlerimize girecektiniz, hırsızın evlatları, 
kafanızı kaldırdığınızda sizleri Öldürürüz, nerede o, hangi helikopterle gitti, hangi havalimanına inecek ne 
zaman kalktı helikopter?" dediğini beyan etmiştir.

İlyas Yaşar avukatının katılımı ile İliç bir baskı altında kalmadan özgür iradesi ile verdiği 
ifadesinde, "Çiğli'den bizimle birlikte gelen özel kuvvet ekibinden birinin ‘Hırsız nereye gitti, 
Cumhurbaşkanı nereye gitti, hani inimize girecektiniz? ’ şeklinde sorular sorduğunu duydum." demiştir.

Ömer Faruk Göçmen avukatının katılımıyla hiç bir baskı altında kalmadan özgür iradesiyle verdiği 
ifadesinde, "Ben bir kısmı polise yerde yüzü koyun yatarlarken ayaklarını açmalarını isteyerek ayağımla 
bacaklarını birbirlerinden ayırdım. Bu sırada içerisinde bulunduğum ekipten birisi ‘inimize girecektiniz, hani 
nerede biz sizin ininize girdik nerede lan o şerefsiz, nereye gittiler, hırsızın çocukları’ şeklinde bağırıyordu. 
Ancak bu bağıranın kim olduğunu bilmiyorum." demiş, yine kaçış sırasında "özel kuvvetler içerisinde bulunan 
ve isminin İsmail olduğunu öğrendiğim bir yüzbaşı orada bulunan tüm şahıslara hitaben açıkça ‘aranızda 
hizmet hareketinden olmayan var mı? ’ şeklinde sordu. Ancak buna kimse cevap vermedi. Ben soruya anlam 
verememekle birlikte sessiz kalmayı tercih ettim" demiştir.

Serkan Elçi, İlyas Yaşar ve Ömer Faruk Göçmen'in ifadelerinde geçen “hani inimize 
girecektiniz?” sözünün Cumhurbaşkanının FETÖ'ne yönelik yaptığı çeşitli konuşmalarında sarf ettiği "inlerine 
gireceğiz" şeklindeki sözlerine karşılık olarak kin ve intikam saikiyle söylendiği anlaşılmıştır.

Olay mahallinde bulunan helikopterdeki teröristlerden Haldun Gülmez yardım için otele gelen 
polis memurlarının silahla ateş etmeleri sonucu yaralanmıştır. Bu şalııs daha sonra tedavi için götürüldüğü 
İzmir ilinde bulunan hastanede yapılan üst aramasında "H.E. Duaları" başlıklı, "Sultan veya Zalimden 
korkunca, Allahu Ekber Allaha Ekber, Allah bütün mahlukatından üstündür. Allah benim korktuğum ve 
sakındığım şeylerden azizdir. Kulun Tayyip Erdoğan’ın şerrinden, ordularının, etbamın ve taraftarlarının 
şerrinden, cin ve insanların şerrinden kendinden başka İlah olmayan ve semayı, yerin üzerine izni olmaksızın 
düşmekten alıkoyan Allah 'a sığınırım (...) " şeklinde bir kağıt ele geçirilmiştir.

Sosyal medyada yayınlanan bir çok yazılı ve görsel metinlerde FETÖ mensuplarının terör örgütü 
lideri GÜLEN için dini bir tabir olan "Hoca Efendi" tabirini kullandıklarının herkes tarafından bilindiği, 
Haldun Gülmez'den ele geçirilen bu kağıttaki 'H.E. Duaları' başlıklı kağıttaki "H.E" harflerinin "Hoca Efendi"
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anlamına geldiği ve terör örgütü lideri GÜLEN'in kastedildiği anlaşılmıştır.

Terörist eylemi gerçekleştiren şüphelilerden Zekeriya Kuzu avukatının katılımıyla hiç bir baskı 
altında kalmadan Özgür iradesiyle verdiği ifadesinde özetle;

"FETÖ yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğünü, sadece kod adını bildiği bir 'abi' ile sürekli 
olarak görüştüğünü, bu kişinin askeriye ile ilgili konularda kendisinden bilgi aldığını, hatta kendi askeri 
birliğindeki olaylarla ilgili kendisinden Önce bu şahsın bilgi sahibi olduğunu, personel atamaları konusunda da 
atama öncesinde bilgi sahibi olduğunu, görüşmekte olduğu "abi"sinin kendisine 1 dolarlık banknot verdiğini, 
bu parayı Amerika'da bulunan GÜLEN'in gönderdiğini, bereket olsun diye bu parayı cüzdanında taşıması 
gerektiğini söylediğini, FETÖ örgütünün "tedbir" anlayışıyla hareket ettiğini, örgüt üyelerinden kimsenin 
kimseyi tanımadığı daha doğrusu hiçbir hizmet erbabının, bağlı olduğu ağabeyi dışında kimseyi tanımadığı bir 
güvenlik sisteminin bulunduğunu, eyleme katılan Özel Kuvvetler personelinin, Cumhurbaşkanlığı 
korumalarına hitaben "burayı cehenneme çevireceğiz, hırsızın çocukları, İninize girdik" şeklinde bağırarak 
sözler söylediklerini duyduğunu, eylemin akabinde kaçtıkları esnada bir dinlenme molası sırasında İsmail 
Yiğit'in kendilerine dönerek "Burada hizmet hareketinden olmayan var mı?" diye sorduğunu, kimseden cevap 
gelmediğini, bu konuşma olduğu sırada 18 kişi olduklarını, diğer 5 kişinin daha önce aralarından ayrıldıklarını" 
belirtmiştir.

FETÖ mensubu askerler, örgüt içinde kendilerine emir talimat veren örgüt üyelerini “abi” olarak 
adlandırmaktadırlar.

FETÖ kendisini Türkiye’de "hizmet hareketi" olarak tanımlamaktadır. Nitekim yazılı ve görsel 
medyada bu yönde çok sayıda materyal vardır, İfadelerde geçen “hizmet hareketi” tabirinden FETÖ'ne mensup 
kişileri kastettikleri açıkça anlaşılmaktadır.

Nitekim yakalanan şahıslardan Murat Dağlı, Zekeriya Kıızu ve Yücel Ekizoğhı'nun üzerilerinde 
FETÖ mensuplarının birbirlerini tanımakta kullandıkları (1) Amerikan Doları kağıt para ele geçirilmiştir.

Söz konusu geçici tutuklama talebine eklenen ve yukarıda sadece örnek kabilinden gösterilen tanık 
beyanları ve şüphelilerin itirafları incelendiğinde, darbe teşebbüsünün terör örgütü lideri GÜLEN’in emir ve 
talimatları doğrultusunda hareket eden Silahlı Kuvvetler içerisindeki FETÖ üyeleri tarafından 
gerçekleştirildiği, Türkiye'de darbe planlaması yapıldıktan sonra planlar onaylanmak üzere Amerika Birleşik 
Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan terör örgütü lideri GÜLEN'e götürüldüğü, kendisinin darbe 
planına onay verdikten sonra darbe girişiminde bulunulduğu, GÜLEN'in darbe teşebbüsünü gerçekleştiren ve 
sivil halkı katleden FETÖ lideri olarak hem darbe teşebbüsünden hem de sivillerin ölüm ve yaralamalarından 
birinci derecede sorumlu olduğu açıkça anlaşılmıştır.

3.2.2.2. İZMİR VE ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINCA TOPLANAN  
KONU HARKINDAKİ ÖNEMLİ DELİLDEN OLAN "ŞAPKA" VE "SEL" FARKLI İSİMLİ GİZLİ 
TANIK İFADELERİ

3.2.2.2.1.1zmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/61972 sayılı soruşturma evrakı üzerinden 
yürütülen soruşturmada gizli tanık olarak ifadesine başvurulan "ŞAPKA" farklı isimli gizli tanık ifadesinde 
özetle;

"...telefonumda hu program üzerinden sorumlularım olan CİHAN ..., OSMAN ...,¡simli ABİ'leri 
görebiliyordum. Muhtemeldir ki benim telefonuma kundan bu program Bülent ER YILMAZ, Süleyman BİLİR 
isimli örgüt mensuplarının telefonlarına da kurulmuş olabileceğini değerlendiriyorum.

Sorumlum olan OSMAN... İsimli ABİ ile dini sohbetler yapm ak İçin yaklaşık 3 haftada bir bu 
program üzerinden mesajlaşmak üzere haberleşmek suretiyle buluşma yeri ayarlanarak bir araya geliyordum. 
Bu buluşmalarımızda bir iki defa da Bülent ERYILMAZ ve Süleyman BİLİR isimli örgüt mensuplarını 
görmüşlüğüm olmuştur. Benim OSMAN ... İsimli şahıs ile olan buluşmalarımız yukarıda belirttiğim gibi 
Cevizlidere semtinde bulunan evde değil, ANTERES AVM yakınındaki isimsiz bir büroda ve İvedik caddesi 
üzerinde bulunan yine isimsiz başka bir büroda gerçekleşiyordu. Bu bürolara gelip gitme esnasında HAKAN... 
İsimli örgüt mensubu ile CİHAN... İsimli üst düzey sorumlu tarafından tanıştırıldım. HAKAN... İsimli bu örgüt
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mensubu tahminimce CİHAN... İsimli şahsın örgütteki bir alt konumunda yer alıyor olabilir. Bu bahsetmiş 
olduğum büroları şu a n  gitsem sîzlere gösterebilirim. Bahsetmiş olduğum buluşma ve görüşmelerimize zaman 
zaman CİHAN... İsimli üst düzey Sorumlu AB/ '  de katılıyordu. Bu şekilde 2015 yılı Ağustos ayına kadar devam 
etti.

Daha sonra benim tay in im .................................... Komutanlığına çıkmasından sonra Ankara ilinden
ayrılarak İzmir'e geldim. İzmir iline geldikten sonra Ankara ilinde sorumlum olan OSMAN., .isimli ABI beni 
burada YAHYA... (  3 5yaşlarında, 1.75 boylarında, yapılı, ha fif eğik burunlu, bıyıksız, sakalsız, esmer tenli, 
hafif göbekli şuan hatırladığım kadarı ile Bornova Migros arkasında bulunan evini gitsem sîzlere 
gösterebileceğimi düşünüyorum. Düşünüyorum dememdeki sebep bu bahsetmiş olduğum eve yaklaşık 11 ay 
önce gece vakti karanlıkta 2 kez gittiğimdendir. Bit bahsettiğim apartmanın 3-4 katlarından sonraki katlarda 
bulunan dairede oturan şahıs )  isimli ABİ İle tanıştırdı. Bu şahısla belirttiğim gibi 2 kez gece vakti gitmiştim, 
İlk gittiğimde sorumlum olan OSMAN...İsimli ABİ ile 2015 yılının Eylül ayı içerisinde gitmiştik. İkinci gidişim 
ise ilk gittiğimde tanışmış olduğum YAHYA ... İsimli sorumlum ile 2015 yılı Ekim ayı içerisinde bir hafta soıııı 
randevu usulü akşam saatinde Bornova Migros önünde buluştuktan sonra araba ile birlikte gitmiştik, 
YAHYA .. İsimli sorumlun ile bu şekilde İki kez görüşmemiz oldu. Bu görüşmelerimizden sonra yukarıda 
bahsetmiş olduğum Ankara ilinde bulunan CİHAN... İsimli üst düzey sorumlumdan YAHYA... İsimli 
sorumlumun İsmir ilinden ayrıldığım WHATSAPPprogramın üzerinden yapmış olduğumuz görüşmelerimizden 
öğrendim. Daha sonra benim İzmir ilinde benden sorumlu düzeyde görüşebileceğim herhangi bir kimsenin 
olmamasından Ankara ilinde bulunan CİHAN... İsimli örgüt mensubu ile yukarıda bahsetmiş 
olduğum gibi örgüt tarafından kullanılan WHATSAPP programı üzerinden görüşmelerimiz devam etti.

Bu arada çalışmış olduğum ............................edilmesi çalışmaları........................  İlçesine tayinimin
çıkması ve ardından da Azerbaycan görevinin belli olması gibi nedenlerden dolayı sorumlum CİHAN.... İ!e 
yaptığımız WHATSAPP görüşmelerimizde kendisi bana durumun bu şekilde devam edeceğini söyledi. Bu 
şekilde süreç devam etmekte iken 2016 yılı Temmuz ayı ilk haftası içerisinde yanlış hatırlamıyorsam Ramazan 
Bayramının ilk giimi olan 5 Temmuz 2016 günii ( Salı günü olabilir) benim bayram tatili İçin bulunduğum  
Kayınvalidemin ziyareti için ailem ile birlikte gitmiş olduğum Bursa İnegöl ilçesinde bulunduğum sırada 
IVHATSAPP üzerinden CİHAN ... İsimli örgüt mensubu hana saat 21:00-22:00 sıralarında gönderdiği mesajda 
" A C İL  A N K A R A ’YA G ELM EN  G EREK İYO R” şeklînde mesaj göndermesi üzerine bende " N E D E N " diye 
cevap yazmam üzerine bana cevaben "H A Y A T İ B İR  KONU, ÇOK Ö N EM Lİ B İR  KO NU  M UTLAKA  
AN K A R A 'YA  G ELM EN  G EREK İYO R” şeklinde bir mesaj göndermesi üzerine ben tekrar kendisine "N E  
Z A M A N " diye yazdım, bana "H E M E N " diye cevap yazdı. Bende bunun üzerine kendisine nereye geleceğimi 
sorduğumda bana "OTO BÜS TERM İN A LİN D E İN İN C E  M ETRO YA B İN  TANDOĞ AN M ETRO DA İN  
O RAD AKİ PARKTA S A B A H  SAA T: 08:00 D E S E N İ BEK LİYO R OLACAĞIM, TELEFO N U N  DA 
K AP ALI O LSU N " şeklinde mesaj göndermesi üzerine ben eşim ve kayınvalidemlere helikopter kazasında 
yaralanan arkadaşlarımı ziyaret amaçlı Ankara İline gideceğimi söyleyerek İnegöl'den ayrılmak üzere 
terminale gittim. Burada şuan hatırlayamadığım bir otobüs firmasından sabah saat 07:00' de Ankara ilinde
olacak şekilde s a a t: ..................... İnegöl'den geçecek olan bir otobüse ......................50 TL karşılığı Ankara bileti
alarak yola çıktım ve 06.07.2016 günü saat 07:30-07:40 sıralarında Ankara terminaline indim. CİHAN... 
İsimli sorumlumun WHATSAPP üzerinden gönderdiği mesajda belirttiği şekilde Tandoğan Metrosunun orada 
bulunan parka gittim. Ben gittiğimde sorumlum okın CİHAN... Yalnız olarak parkta beni bekliyordu. 
Birbirimizi görünce kendisi kalkarak yürümeye başladı. Bende bunun üzerine kendisini takip etmeye başladım 
.Kısa müddet sonra kendisi bir binaya girdi. Bende arkasından aynı binaya girdim. Burada kendisi ile 
merhabalaştık. Birlikte girmiş olduğumuz binanın birinci katında bulunan bir ofise girdik. Ben girdiğimiz bu 
ofisi gitmem durum unda sîzlere gösterebilirim.

Bizim girdiğimiz ojiste sorumlum olan CİHAN... İsimli şahıs beni içeride kimsenin olmadığı bir 
masa ve sandalye bulunan bir odaya aldı. Bu esnada gitmiş olduğumuz bu ojiste diğer bir odanın kapısının 
kapalı olduğunu gördüm. Zannedersem bu kapalı odada başkalarının da olduğunu düşünüyorum.

CİHAN... İsimli örgüt mensubu bu odada bana " Ş U  A N  ÇOK Ö N E M Lİ B İR  ÇALIŞM A  
YAPILIYOR, B İR A Z D A N  B U  Ç A LIŞM A N IN  YAPILD IĞ I YERE B İR LİK TE  GİDECEĞİZ, B İR A ZD A N  
GELECEK O LA N  B İR  A R K A D A ŞI BE K LİYO R U Z" dedi, bu arada masanın üzerinde çay, poğaça, simit ve
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benzeri şeylerle kahvaltı yaparak beklememi söyledi. Bende bunun üzerine orada kahvaltımı yaptım .Akabinde 
yaklaşık olarak i  saat kadar burada kaldıktan sonra bulunduğum odaya CİHAN... İsimli Örgüt mensubu ile 
birlikte daha önceden simaen tanıdığım ancak ismini bilmediğim ¡998 Kara Harp Okulu mezunu olarak 
tahmin ettiğim, A B D U LLA H  KOD ismini kullanan Kurmay Yarbay TURGAY SÖKMEN geldi. Birbirimizi 
simaen tanıdığımız için merhabalaştık. Bu şahsın CİHAN... İsimli örgüt mensubunun bana
açıklamadan bahsetmiş olduğu, çalışmadan bilgi sahibi olduğu belli ki bu şahsın bana ” B İR  ÇALIŞM A  
B A ŞLA TILD IĞ IN I, ÇALIŞM A İL E  İL G İL İ P L A N L A R IN  D E V A M  E T T İĞ İN İ" söylemesi üzerine ben 
kendisine ne çalışması bu bana bir anlat dediğimde bu şahıs " TÜ M  K U V V E TLE R İN  K A T IL IM I İL E  B İR  
D A R B E  P L A N L A M A SIN IN  YAPILD IĞINI, Ç ALIŞM A LA R IN  ŞU A N  G İD ECEĞ İM İZ YERDE D E V A M  
E T T İĞ İN İ"  söylemesi üzerine ben şok oldum. Siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz böyle birşey nasıl olur 
dediğimde " S IK IN T IL I H İÇ BİR  D URUM U N OLM ADIĞINI, Z A T E N  TÜ M  P L A N L A R IN  BUNA GÖRE  
YAPILM AKTA OLDUĞUNU, E N D İŞE  ED İLEC EK  B İR  D U RU M U N DA O LM A D IĞ IN I" söyledi. Bu 
arada CİHAN... İsimli sorumlu da " O LU M SU Z H İÇ B İR  D U RU M  YOK, O LU M SU Z ŞE Y L E R  SÖ YLEYİP, 
B A ŞK A L A R IN IN  DA M O R A L İN İ BO ZM AM AK  L A Z IM  G İD ELİM  BİR  G Ö R ELİM " şeklinde şeyler 
söylüyordu. Bu şekilde konuşmalardan sonra bulunmuş olduğumuz ofisten ilk önce TU RG AY SÖ K M EN  
ardından ben onu takip ederek çıktım. Benden sonra CİHAN... İsimli şahıs çıktı. Apartmanın çıkışma göre sağ  
tarafta bulunan ilk sağ taraftaki sokakta park halinde bulunan CİHAN... İsimli örgüt mensubuna ait olan 06 
plakalı h a r f ve rakam grubunu hatırlamadığım Giimüş renkli Honda Cıvıc marka arabaya bindik. Arabayı 
CİHAN... örgüt mensubu kullanıyordu. Yanına TURGAY SÖKMEN bindi, bende aracın arka koltuğuna 
binmiştim. Araç ile bulunduğumuz Tandoğan Meydanından Çay Yolu istikametine doğru hareket ettik. Çay 
yolu içerisinde tam adresini bilmediğim üç katlı çimento renkli bahçeli, dışında danışmanlık merkezi levhası 
olan 3 katlı Villa tarzı bir binanın önünde durduk. Ben buraya gidilmesi ve istenilmesi durum unda sîzlere 
gösterebilirim , Ben TURGAY SÖKMEN ve CîHAN.... İsimli örgüt mensubu ile villanın içerisine girdik. Burada 
kapıyı çalınca bize kapıyı 25 - 30 yaşları arasında, saçları arkadan örgülü, gözlüklü, za y ıf yapılı erkek bir 
şahıs açtı. Bizler içeri ayakkabılarımızı çıkardıktan sonra girdik. Kapıyı açan şahıs ile merhabalaştıktan sonra 
villanın girişe göre alt katına indik. Bizim indiğimiz alt kat merdivenin tam karşısında bulunan iki küçük oda ve 
yine merdivene göre sol tarafta ise büyük bir salon var idi. Ben ve diğer şahıslar bu büyük salona girdik. Biz 
içeri girdiğimizde içeride yaklaşık 8-10 kişi bulunuyordu. Ben bu şahıslara baktığımda herkes ikişerli ve üçerli 
gruplar halinde ellerinde b ir takım belgeler ile çalışıyorlardı. Ben Turgay SÖKMEN ve CİHAN ... İsimli şahıs 
bu kişiler ile merhabalaştık ve selâmlaştık. Bu şahısların hepsi sivil giyimli idiler, ben bu şahısların bazılarının 
Asker bazılarının ise örgüt içindeki üst düzey İMAMLAR olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında bizlerde 
orada bir yer bulup oturduk.

CİHAN .. İsimli şahıs bana ve Turgay SÖKMEN'e hitaben "ARK AD AŞLAR BURADA  
Ç AIŞM ALAR OLACAK, D E T A Y L A R I B İLM E SE N İZD E  ŞİM D İLİK  TAKİP E D İN  JAN D ARM A İL E  
İL G İL İ D İĞ ER K U V V E TLE R D E N  H E R H A N G İ B İR  TALEP OLURSA N O T  A L IN "  dedi ve akabinde 
oradan ayrıldı. Ben ilk salona girdiğimde gördüğüm şahıslar arasında;

-Kurmay Albay Bilal AKYÜZ,
-Kurmay Albay veya Yarbay Barış A V1ALAN,
-Tuğgeneral MEHMET PARTİGÖÇ isimli şahıslar vardı. Ancak bunların haricinde o an için 

isimlerini bilmediğimi sonradan isimlerini öğrenmiş olduğum;
~Havacı Tümgeneral GÖKHAN ŞAHİN SÖNMEZ ATEŞ,
-Denizci Koramiral ÖMER FARUK HARMANCIK, İsimli şahısları gördüm. Bunların haricinde 

tanımadığım 4-5 kişi daha vardı. Bu şekilde yukarıda belirttiğim gibi odada bir yere oturduk. Ben tüm gün 
boyunca villanın içerisinde fazla  muhatap bulamadığımdan dolayı kendi içerisinde (  karacı karacıyla, denizci 
denizciyle, havacı havacıyla, jandarma jandarmayla) ayrılmış, ev içerisindeki grupların yapmış oldukları 
herhangi bir çalışmaya müdahil olamıyordum. Benim yanımda bulunan TURGAY SÖKMEN isimli arkadaş 
diğer grupların yapmış olduğu çalışmalara ve konuşmalara zaman zaman müdahil olarak Jandarma 
birliklerinin yeri kuvveti ve ihtiyaç olması halinde ne gibi yardımlarda bulunacağı ile ilgili bilgileri 
aktarıyordu.

Bu şekilde ev içerisindeki çalışmalar devam ederken namaz vakitlerinde villa içerisinde bulunan 
herkes abdest alıp namaz kılıyordu. Ancak namazın farzını orada bulunan sivil bir şahıs kıldırıyordu. Ben bu
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şahsın 15 Temimiz sonrası yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerden gördüğüm kadarı ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde Havacı İmam diye adı geçen ADİL ÖKSÜZ olduğunu anladım. Bu şahıs villaya girdiğim ilk 
gün odhtğu gibi orada bulunduğum diğer günlerde de sürekli olarak villanın diğer katlarında gezerek villada 
bulunan ve yapılacak olan Askeri Darbe ile ilgili çalışmaları yiiriiten diğer örgüt mensupları ile görüşmeler 
yapıyordu. Yine ADİL ÖKSÜZ isimli örgüt mensubu kılınan vakit namazlarının sonrasında bazen dini konular 
ile ilgili sohbet vari konuşmalar yapıyordu. ADİL ÖKSÜZ yapmış olduğu bu konuşmalardan bir tanesinde dini 
konu olmamakla beraber Darbe yapılacak olan 15 Temmuz akşamını kastederek 15 Temmuz akşamında 
yapılacak ilk işlerden bir tanesinin görevlendirme verilecek kuvvetlerle balen Cezaevlerinde tutuklu 
bulunan cemaat mensubu kişilerin vakit kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkartılmak olduğunu söylem işti 
Yine başka bir konuşmasında ''Arkadaşlar biraz önce içerideki odadan büyüğümüzle görüştüm. Sîzlere 
selamı var" demişti. ADİL ÖKSÜZ'ün btı konuşmasında BÜYÜĞÜMÜZ diye bahsetmiş olduğu kişinin örgiit 
lideri FETHULLAH Terör örgütü lideri GÜLEN olduğunu orada bulunan herkesin anladığını düşünüyorum. 
ADİL ÖKSÜZ yine bir başka konuşmasında " Arkadaşlar ben Cumartesi veya Pazar İstanbul'da olacağım, 
oradan yurt dışına uçacağım, bir aksilik olmazsa Salı günü büyüğümüzle görüşüp Çarşamba veya Perşembe 
döneceğim ” demişti. Yine burada şunu da belirtmek, isterim ADİL ÖKSÜZ ile benim sorumluluğumu yapan  
CİHAN... İsimli örgiit mensubu zaman zaman kendi aralarında ikili görüşmeler yapıyorlardı. Villa içerisindeki 
çalışmalar esnasında halka rağmen söz konusu silahlı darbe girişiminin başarı ile sonuçlanamayabileceği 
görüşü dile getirildiğinde ; ADİL ÖKSÜZ tarafından orada bulunan herkese " Bu tür olumsuz düşüncelerle 
şeytanı içimize karıştırmayalım, Allah 'ın yardımı ile bu iş olumlu sonuçlanacaktır mealinde dini ağırlıklı 
kısa bir sohbetle " fikirlerimizi bastına  ve engelleyici bir tavır sergilemiştir. .." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3.2.2.2.2. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimi nedeniyle yürütülen soruşturmada 
gizli tanık olarak ifadesine başvurulan "SEL" farklı İsimli şahsın 21/07/2016 ve 19/10/2016 tarihli ifadelerinde 
özetle;

"...Ben Fen Liselerine hazırlık amacıyla çalışırken sınavlara bir ay kala ahilerden bîri askeri lise 
sınavları olduğunu, girmek isteyip istemediğimi sordu. Ben değirebilirim, dedim. Bana askeri lise sınavlarına 
girme teklifini yapan abi sınav formlarını getirdi, Birlikte doldurduk. Formları doldururken benim cemaate ne 
derece bağlı olduğumu test etmek amacıyla olduğunu düşündüğüm bir soru sordular. Abi bana Hoca efendiyi 
korumak için elinde bir el bombası olsa onun pimini çeker misin, kendini Hoca efendi için feda eder misin, diye 
sordu. Ben de evet dedim. Ailemin de imza alınası gereken yerler vardı. Onlara da konuyu açtım. Şaşırdılar 
ancak itiraz etmediler. İmzaları tamamlayıp form u ahiye verdim. Kendisi götürdü. Nereye götürdüğünü 
bilmiyorum. Bu söylediğim olaylar 1994 yılında gerçekleşmiştir.

...Kuleli Askeri Lisesi, Deniz Lisesi, Kara Astsubay Lisesi ve Bando, Deniz Astsubay Lisesi 
sınavlarına girmek için ayrı ayrı başvurularımı yaptım. Bu okulların sınavları farklı tarihlerdeydi ancak 
birbirlerine yakındı. Hangisinin sınavına önce girdiğimi hatırlamıyorum. Kuleli Askeri lisesi sınavına 
girmeden iki gün önce evde abiler bana sınavda çıkabileceğini söyledikleri 50 tane soruyu cevaplarıyla birlikte 
gösterdiler. Soruyu çöz cevabını ezberle dediler. Ben de söylediklerini yaptım. Sınavda çıkan sorulardan 
ahilerin bana çözdürdüğü soruların birçoğunun aynı okluğunu gördüm. Sınavı çok iyi olmasa da asıl listeden 
kazanacak şekilde puan aldım. Deniz Lisesini yedekten, Kara ve Deniz Astsubay Liselerini asil listeden 
kazandım.

...Askeri lise döneminde yaz tatillerinde evde yatmalı olarak kamplar yapıyorlardı. Ben ailemden 
izin alamadığım İçin bunlara yoğun bir şekilde katılamadım. Sadece bîr iki kez bir veya iki gece yatabildim. 
Aileme de arkadaşımda kaldığımı söyledim. Namazlarımızı ve orucumuzu aksatmamamızı tembihliyorlardı. 
Evde bir araya geldiğimizde kaset dinletme ve video izletme faaliyetleri yapıyorduk. Fethullah Terör örgütü 
lideri GÜLEN’in vaaz videolarını seyrediyorduk.

.... Askeri lise bitince Hava Harp Okuluna geçtim. Lisedeki süreç burda da sürdü. Yine evde 
buluşmalar devam etti. Abiler değişiyordu. Hava Harp Okulunda okuyan cemaatçi Öğrencilerle eve 
gittiğimizde tanışıyorduk. Okulda birbirimizi tanımıyor gibi davranıyorduk. Okul bitip İzmir'e gideceğimiz 
sırada abiler yine evde benim gibi mezun olmuş iki kişiyle tanıştırdılar. Bunlardan biri Harp Okulunda 
Kurmay Binbaşı olan ve gözaltına alındığım duyduğum F. G. , diğeri de yine Hava Pilot Kurmay Binbaşı olan 
ve yurt dışında görevde olduğunu bildiğim M. T. 'dır.

...İzmir'e gittiğimizde bu iki subay ve İ. Ö. ile birlikte dördümüz ev tuttuk. Abiler kiralayacağımız
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evin hangi bölgede olacağım söylemişlerdi. Bu evin diğer cemaat evlerine yakın olmamasına özen 
göstermişlerdi,

...Ben sağlık değerlendirmesinde elendiğim İçin piyade sınıfına gittim. Diğer üçü uçuş okuluna 
gittiler. Piyade okulu yaklaşık 9 ay sürdü. Uçuş okuluna gidenlerin eğitimi daha fazla  sürüyor. Okulu bitirince 
İstanbul'a döndüm. Ahilerin bulunduğu yeni eve gittim. Zaten daha önce eski eve bir daha uğramamamızı- 
söylemişlerdi. Çok acil olmadıkça telefonla aramıyorduk. O dönem cep telefonları yeni çıkmıştı. Ankesörlii 
telefondan İrtibat kurup genelde kaçta geleceğimi soruyordum.

...Teğmen çıkıp maaş bağlanınca maaşımızın % Î0 unu eve gittiğimde abİye elden teslim ediyordum. 
Arada bir sadaka parası adı altında gönlümden kopan miktarda parayı yine abiye veriyordum. Zaman 
Gazetesi ve Sızıntı Dergisi aboneliği yaptırmıştım.

...Ben lisede 52. kol komutanıydım. Yaklaşık 90 öğrenciden sorumluydum. Abinin bana söylediği 
isimlerden lisede toplam kaç cemaatçi öğrenci olduğunu bilmiyorum.

Ancak okuldan aldığım öğrenci listesini abiye veriyordum. Ders ve disiplin durumlarını ona 
iletiyordum.

...2013 yılında Akademi'yi kazandım, İki y ıl İstanbul Harp Akademisinde eğitim gördüm. Bu süreçte 
de cemaat ahileriyle görüşmelerim devam etti. Akademide cemaatçi olarak tanıdığım kimse yoktu ancak darbe 
girişimi nedeniyle Akademi personelinin de alındığını öğrenmiştim, 2015 yılında Adana'ya tayin oldum. Darbe 
girişimi nedeniyle soruşturmalar başlayınca benim de bu faaliyetlerim nedeniyle tespit edilip ordudan 
atılabileceğim düşüncesi beni korkuttu. Önce ne yapacağıma karar veremedim. Cemaatin abileri cemaat 
üyelerine ve yaptıkları görüşmelere dair kayıt tutarlar. Bu kayıtlarda benim kod ismim Enes olarak geçer. Bu 
veri tabam o cemaatçi abinin bilgisayarında kayıtlıdır. Bizim görev yaptığımız birlikte görev yapan kişilere 
ilişkin tüm bilgileri içerir. Ben diin akşam bu düşünceler içinde ne yapacağımı bilemedim. En sonunda darbeye 
karışan kişilerin evlerinde arama yapıldığını, bilgisayar telefonlarına el konulduğunu gördüm ve duydum. 
Yakalanan kişilerin Evindeki tüm dijital malzemelere el konulduğunu duydum. Benim de evde bulunan harp 
okulunda kullandığım bilgisayarımda ve birflash bellekte cemaate ilişkin bilgiler vardı.

...Ayrıca ben bu yıl Türkiye genelinde Hava Kuvvetlerine alınacak Uzman Çavuşların alım 
heyetinde görev aldım. Bana izmirde İzbamn İnkılap İstasyonu olarak bilinen yerde saat 10 da randevu 
verdiler. Bir ahiyle buluştuk. Yakında bir eve gittik. Orada bana uzman çavuşluk aday bilgi formundan bir tane 
örnek gösterdiler ve bu form da yer alan çaprazlama boydan boya devam eden filigranlın son İki rakamı ile 
belgede sağ üst köşede yer akın grup numarasının son iki rakamının aynı olan adayların menfi olduğunu ve 
bunların kabul edilmemesi gerektiğini bana Kurana el bastırarak anlattılar. Ve Kurana el bastım. Daha sonra 
Haziran 2016 da yaptlan uzman alımı sınavında görev yaptım. Böyle gördüğüm adaylara düşük puan vererek 
kabul etmedim.

...Ben Bursa Işıklar Askeri Lisesinde  yıllan arasında görev yapmıştım. Burası daha önce
2008 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığından Hava Kuvvetleri Komutanlığına geçmişti. Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına geçtiğinde ilk kurucu ekipte görev alan beş kişilik kurucu tim komutanlarından görev yaptığım  
süre boyunca çok İyi bir şekilde bahsediliyordu. "Beşi bir yerde" diye anılıyordu. Şakirt oldukları yani cemaat 
mensubu oldukları ima ediliyordu. Zaten bunların hepsi de sonradan kurmay oldu. Bunların isimleri (M. K. E), 
(S . C .) , (T. T.) . (H. A .), (Y. K.) ve E. Ö. dir." ..."  şeklinde beyanlarda bulunmuştur. (İfadede adı geçen S. C. 
hakkında C,Başsavcılığımızın 2016/83834 sayılı evrakı üzerinden darbe girişimi nedeniyle soruşturma 
yürütülmektedir.)

Yukarıda yer verilen ifade İçeriklerine ve yapılan tespitlere göre, 15/07/2016 tarihinde meydana 
gelen askeri darbe girişiminin, FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütünün kumcusu ve lideri olan GÜLEN’in emir 
ve talimatı doğrultusunda ve uzun yıllardır Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış örgüt mensupları tarafından, 
örgütün "abı" ve "imam" tabir edilen sivil unsurlarının yönlendinnesiyîe gerçekleştirildiği açıkça anlaşılmıştır.

3.2.2.3. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMIZCA DERLENEN DELİL VE TESPİTLER

3.2.2.3.1, Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/83752 sayılı evrakı üzerinden darbe 
girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan Rifat ÇELİK avukat huzurunda 
alınan ifadesinde özetle;
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"...Ben 2007 yılında Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girdim ve 2009 yılında 
mezun olarak ayın yıl Ankara Kara Havacılık Okuluna başladım ve burayı da 2010yılında bitirerek İstanbul 
Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alayında teknisyen üst çavuş olarak göreve başladım, 15 Temmuz 2016 
tarihi itibarıyla da aynı görevimi sürdürüyordum. Skorsk)> Orta Maksat Yük Helikopteri olarak bilinen 
helikopterlerin uçuş öncesi ve sonrası bakımıyla görevliydim ve 15 Temmuz 2016 giinü ve öncesinde rutin dışı 
herhangi bir hareket sezmedim. 15 Temmuz 2016 günü acil durum bekleme nöbetçi astsubayıydım. Bu 
nöbetçiler; o gün saat 16:00 'dan ertesi gün saat 16:00 'a kadar devam eden e nöbet süresince meydana 
gelebilecek doğal afet, helikopter düşmesi ve acil V1P uçuşları için askeri birlikte bekleyen, bir pilot ve bir 
teknisyenden oluşan nöbetçilerdir.

Bu nöbet her gün tutulan rutin bir nöbet olup, KU T A Y  programında da geçmektedir. 15 
Temmuz 2016 günü bu şekilde nöbetimi ifa etmekte iken, yazlık kıyafet olan şort ve tişörtle Skorsky hangarının 
dinlenme salonunda üstçavuş Ahmet Göçer ile birlikte televizyon izliyorduk. Ahmet Göçer o gün kamera 
nöbetçi astsubayı idi. Saat 20:00 sularında hızlı bir şekilde kapıyı açarak odaya giren Başçavuş Mesut Fırat 
bize A cil uçuş var! deyince, ben hemen uçuş tulumumu giydim. Hatta o kadar acele ettim ki, yanıma cüzdan ve 
ev anahtarlarını dahi almamıştım, üzerimde sadece LG marka cep telefonum vardı. Numarası 0553 109 21 15 
'tir.

Bu şekilde uçuş hattına çıktım. Alanda kendi tabur komutanım olan ve o gün de nöbetçi amir 
olarak görev/İ bulunan Yarbay Davut. Uçum'u askeri kıyafetiyle gördüm. Kendisine "Neler oluyor 
komutanım?" diye sorduğumda "Helikopter düştü, acil uçuşa çıkacağız." diyerek hangardaki iki helikopteri de 
dışarı çıkartmamı istedi. O gün benimle beraber nöbetçi olan pilot Yüzbaşı Feridun Çoban 'dı. O da alana 
gelmişti. Kendisiyle o sırada görüşemedim. Bu şekilde helikopterleri hangardan uçuş hattına çıkarttım. Saat 
20:30 sularıydı. Yarbay Davut Uçum 'un Alay Komutan Yardımcısı Albay Alt Aklürk ile bindiği helikopterin 
havalandığını gördüm. Diğer helikopterlerin de motorları çalışmıştı. Ben helikopterleri çektiğim traktörü 
hangara bırakıp gece görüş gözlüklerini alacaktım ancak bulamayınca diğer teknisyen Astsubay Kıdemli 
Çavuş Mehmet Güngör'den bir adet gece görüş gözlüğü alıp, ambulans bekleme olarak bilinen helikoptere 
bindim. Henüz telsiz bağlantısını yapmamıştım ki helikopter bir anda havalandı,...Helikopterde toplam üç 
kişiydik ancak üçüncü kişi ön sağ tarafımda ve arkası dönük oturduğu için ve karanlık olduğundan, başında 
kask da bulunduğundan bu kişiyi o sırada görememiştim ve bunu da o anda pek önemsementiştim.

Ancak Ahm et Güzel binbaşı bu şahsa devamlı "Abı" diye hitap ediyordu. Ben de bit nedenle 
kendisinden daha kıdemli bir komutan olduğunu düşündüm. Bu şekilde önce Yeşilköy Askeri VIP apronuna iniş 
yaptık...Herkes aşağıya indiğinde, üçüncü kişi olarak bahsettiğim k iş id e  inmişti. Ancak bu kişi asker değil 
sivil kıyafetliydi, belimle de tabanca taşıyordu. Üzerinde krem renkli kahverengi çizgileri olan tişört ve aytu 
renk keten pantolon vardı. H iç konuşmuyordu. Asker olup olmadığına kanaat getiremedim. Ben iyice 
şüphelenntiştim. Cep telefonumdan internete girip ınynet. haberden haberlere baktım ve bu sitede askerin 
köprüleri kapattığını, bir terör saldırısının olduğunu haberi yapılmıştı. Akabinde Haber Türk sitesine girdim, 
burada da küçük bir kalkışmadan bahsediyordu. Derhal Ahmet Güzel Binbaşı 'ya bu haberleri gösterdim. Ben 
şaşırmasını beklerken kendisi hiç şaşırmadı ve bana "Sıkıyönetim ilan edildi, bundan sonra her emir sorgusuz 
yerine getirilecek" şeklinde konuştu. Sivil kişi bizden biraz uzakta telefonla konuşuyordu. Diğer dört rütbeli ise 
bizden ayrılıp, askeri binaya girdiler. Benim kafamda artık olay şekillenmişti ve bu nedenle Ahmet Güzel 
Binbaşı’ya artık uçmak istemediğimi söyledim. Kara Havacılıkta böyle bir kural vardır ve uçmak istemediğini 
beyan eden personel asla uçunılmaz, zira böyle bir personelin o anda uçuşa hazır psikolojide olmadığı 
değerlendirilir. Bu sözlerim üzerine Ahmet Güzel Binbaşı çok sert tepki göstererek; "Siz hükümetin 
köpeğisiniz, sizin gibiler yüzünden bu ülke bu günlere geld i." diye bağırıp küfürler etti ve beni biraz ilerideki 
subay öğrencilerin başında bulunan Havacı subay olan ancak rütbesini hücum yeleği olduğu için göremediğim  
şahsa "Buna göz kulak ol" diyerek teslim etti. Saat 23:30 sularında beyaz bir transit minibüs alana geldi. 
Araçtaki bir asker başını camdan çıkartarak "Kaçın, geliyorlart" diye bağırıyordu. Sivil iiçüncü kişi olarak 
bahsettiğim kişi derhal helikoptere binerek çalıştırdı. Bu esnada Ahmet Güzel Binbaşı bir telefon görüşmesi 
yapıyordu ve karşıdaki kişiye "Nereye inebiliriz, neresi emniyetli?" şeklînde telaşlı sorular soruyordu. Telefon 
görüşmesini helikopterin yanında yapması ve bu nedenle bağırmasından dolayı net şekilde duydum. Yanıma 
gelen Ahmet Güzel Binbaşı benim gitmek İstemediğimi tekrar söylemem üzerine tabancasını arkamdan belime
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bastırarak; sıkıyönetim halinde olduğumuzu, bu halde verilen emri yerine getirmemenin cezasının ölüm 
olacağını söyleyip beni tehdit etti. Bu şekilde helikoptere bindik ve yine üç kişi olmak üzere havalandık...." 
şeklinde beyanda bulunduğu,

3.2.2.3,2. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/84338 sayılı evrakı üzerinden darbe 
girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan İrfan Çan'ın avukat huzurunda 
alınan ifadesinde özetle;

Jandarma Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademileri Komutanlığında öğrenci subay olarak eğitim 
gördüğünü, cemaat olarak bilinen terör örgütüyle 1994-1995 senesinde ilköğretim eğitimi görmekte iken 
tanıştığını, cemaat evlerine gidip sohbet toplantılarına katıldığını, bir süre sonra gruplara ayrılarak evlerde 
kalmaya başladıklarını, kendisinden sorumlu abinin Ahmet isimli İstanbul üniversitesi öğrencisi olduğunu, adı 
geçen abinin kendisini askeri liselere giriş için yönlendirdiğini, askeri lise yazılı sınavının kazandıktan sonra 
Ahmet isimli abinin kendisine "annen başörtülü, başı açık olarak annenin fotoğrafını çektir, öyle başvur, yoksa 
almazlar" dediğini, kendisinin de dediğini yaparak mülakatı geçtiğini ve Bursa İşıklar Askeri lisesinde 1996 
yılında eğitime başladığım, Ahmet isimli ahiyle lise dönemlerinde de ilişkisini devam ettirdiğini, görüşmeleri 
Bursa ilinde yaptıklarını, devreleri olan Semih Tolga ve Necat Akpınar isimli askerlerinde kendi gruplarına 
dahil olduğunu, 3 kişilik grup olarak Bursa ilinde Ahmet abiyle değişik adresler, esnaf evleri, cemaat evi 
olarak bilinmeyen yerlerde toplanıp görüştüklerini, bu toplantılarda GÜLEN ve Saİd-i Nursi'nin kitaplarını 
okuyup vaaz kasetlerini dinlediklerini, askeri lisede İken yaz tatillerinde İstanbul'a geldiğinde de Ahmet abiyle 
görüşmeye devam ettiklerini, Eyüp ilçesinde açık adresini bilmediği bir evde toplantı yapmaya devam 
ettiklerini, Liseyi bitirip Kara Harp Okuluna geçtiğinde yeni bir grupla birlikte Ankarada üniversitede okuyan 
Fatih Kızılırmak isimli yeni bir ev abisine devrolduğunu, yeni grupta kendisinden başka öğrencilerden Mustafa 
Göl ve Muhammed Tekil isimli şahısların da olduğunu, senede bir defa ev abisinin bir üst abisi olan ismini 
hatırlamadığı şahsın eve gelerek kendileriyle sohbet ettiğini, kendilerine GÜLEN ve cemaat hakkında kötü söz 
konuşan olup olmadığını, cemaate yakın görüşlü olup olmadığım sorarak hocalar ve öğrenciler hakkında bilgi 
istediğini, okulu bitirdikten sonra ilk görev yeri Mardin'de öğretmenlik yapan ismini hatırlamadığı ancak 
teşhis edebileceği bir abiyle irtibat kurmaya başladığını, aynı şekilde sohbet toplantılarına devam ettiğini, 
buradaki sohbetlerde ahilerin kendisine komutanlarınızdan Ergenekoncu olduğunu bildikleriniz olup olmadığı 
şeklinde sorular sorulduğunu, İkinci görev yeri olan Denizli ili Buldan İlçesi Jandarma Komutanlığına 
atandığında İl merkezinde Yenişehir semtinde evi bulunan Saffet. (K) isimli Sarayköy İmam Hatip Lisesinde 
öğretmen olan abiye devrolduğunu, başka illere tayin çıktığında tayin çıktıktan sonra gittiği abinin evine 
atandığı ilde kendisinden sorumlu olacak abinin geldiğini ve bu yerde tanıştıklarını, devir teslimlerin bu 
şekilde gerçekleştiğini, Saffet (K) abinin yalnızca kendisinden sorumlu olduğunu, 2014 yılına kadar bu abinin 
evine gidip geldiğini, evde aynı faaliyetlere devam ettiklerini, abinin zaman zaman kendisine ilçe görevli kamu 
görevlilerinden cemaat aleyhine görüşen konuşan olup olmadığını sorduğunu, 2013 yılında İzmir sınav 
merkezinde girdiği Harp Akademileri sınavından önce Saffet (K) isimli abi tarafından alt devresi olan Rastı! 
Köse İle tanıştırıldığını, sınavdan önce izin alarak Rasul ile birlikte İzmir ilindeki cemaat evinden sınava 
hazırlandıklarını, sınavdan önce yapılanmaya mensup iki erkek şahsın sınav için çalışılacak dokümanları flash  
bellekle kendilerine verdiklerini, her İkisinin de sınavı kazandığını, Akademiyi kazandıktan sonra İstanbul 
ilinde kendileriyle ilgilenecek Sadık (K) isimli Ümraniye'de öğretmen olan abinin Denizli iline gelerek 
kendisiyle tanıştığım, bu abiye devrolduğunu, 2014 yılının Ağustos ayından İtibaren adı geçen şahsın evine 
Rasul ile birli ide gitmeye başladıklarım, evde namaz kılma, vaaz dinleme, Her kul adlı siteden GÜLEN'in 
vaazlarım dinlemeye başladıklarım, 17 Aralık sürecinden sonrası dönem olduğunu için abinin kendilerine 
Hükümet aleyhine propaganda yapmalarım, ortaya dökülen kayıtlan yaymalarını söylediğini, Sadık (K)'un 
kullandığı cep telefonuna iletişim amaçlı bir program yüklediğini, bu program üzerinden iletişim kurmaya 
başladıklarım, bir süre sonra tablet almasını söylediğini ve parasını verdiğini, kendisinin de Samsung marka 
tablet aldığım, bu tablete Whatsapp benzeri ismini hatırlamadığı, Torr gibi şifreleme programı olan bir 
program yüklediğini, irtibatı buradan sağlamaya başladıklarım, darbe teşebbüsünden iki gün önce Resıd ile 
birlikte Sadık (K)'un evine gittiklerini, örgütte kullandığı kod isminin Sait olduğunu, Sadık (K)'un yine irtibatlı 
olduğu zamanlarda kendisine za r f içerisinde F  serisi (1) ABD doları para vererek parayı GÜLEN’in 
gönderdiğini söylediğini, kendisinin parayı aldığını ancak darbe girişiminden sonra imha ettiğini, mesleğe
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başladığı 2006 yılından itibaren almış olduğa maaşından 150-200 ile başlayıp en son 400 TL'ye kadar parayı 
ev abisi olarak görüştüğü şahıslara himmet olarak yardım, zekat, kurban adı altında verdiğini beyan ettiği, 
cemaat içerisinde yakın zamana kadar dua edilmesi gerekliği, hükümetin yakında gideceğinin konuşulduğunu, 
darbe girişimi günü Akademi 2. S ın ıf öğrencisi Muhammed Girgin'in yanına gelerek "bu akşam bir şeyler 
olacak" dediğini, darbe girişimi gerçekleşip tüm yaşadıklarını bir araya getirdiğinde darbe girişiminin terör 
örgütünün faaliyeti olduğu anladığını beyan ettiği,

3.2.2.3.3. Haklarında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/84327 sayılı evrakı üzerinden darbe 
girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan Çağlar Aydın ve Habip Ertürk'ün 
avukat huzurunda alman ifadelerinde özetle;

Olay günü Kadıköy ilçesinde bulunan darbeci askerlerin kullandığı tanklara yol açmak suretiyle 
darbe girişimine katıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Kadıköy Emniyet Müdürlüğü Güvenlik 
Büro Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Çağlar Aydın'm İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince 20/07/2016 
günü yapılan 2016/305 sayılı sorgusunda konuyla ilgili olarak; Van ilinde görev yapmakta iken terör 
örgütünün yapılanmasına dahil olduğunu, dahil olduktan sonra Terör Şubede çalışmaya başladığını, burada 
görev yapmakta iken örgüt mensuplarının telefonuna usb benzeri ara bir kabloyla telefonuna gizli bir 
haberleşme programı yüklediklerini, programın şifreli olarak kullanıldığım, "Eagle" isimli programdan sonra 
"Tango" isimli programın yüklendiğini, darbe girişimi günü örgüt yapılanmasından İstanbul Anadolu 
Yakasında görevli komiserlerden sorumlu olan, "abı" tabir edilen ve eczacılık işiyle uğraşan sivil şahıs Habip 
Ertürk'den Eagle programı üzerinden darbeci askerlere yardımcı olunması şeklinde mesaj geldiğini beyan 
ettiği, aynı soruşturma kapsamında tespit edilip yakalanan Habîp Ertürk'ün 24/07/2016 tarihinde koliukça 
avukat huzurunda alman ifadesinde; Çağlar Aydın ile kendisini üstü konumundaki soruşturma aşamasında 
ölen Gökhan Açıkkollu'nun tanıştırdığım, 2015 yılı içerisinde Çağlar Aydın'm telefonuna şifreli haberleşme 
programım kendisinin yüklediğini, darbe girişiminin yaşandığı gün Gökhan Açıkkollu'nun kendisine bu şifreli 
program üzerinden "Sıkıyönetim ilan edildiği, askerin yönetimine el koyduğunu, askere silah sıkılmaması ve 
tanklara karşı konulmaması, çatışmaya girilm em esi" şeklinde mesaj attığını, kendisinin de bu mesajı Çağlar 
Aydın 'a yolladığını beyan ettiği,

3.2.2.3A  Hakkmda Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/84343 sayılı evrakı üzerinden 
FETÖ/PDY Üyeliği suçundan soruşturma yürütülen Küçükçekmece Devriye Ekipler Amirliğinde 
görevli komiser yardımcısı Ömer Saka'nm avukat huzurunda kollukça ve aynı soruşturma kapsamında 
ifadesi alman emniyet personeli gizli tanığın ifadelerinde özetle;

Ömer Saka'nm GÜLEN cemaati olarak ta rif ettiği yapılanmaya mensup olup 2009 yılında İstanbul 
ilinde göreve başladığında öncelikle Serkan (K), sonrasında ise Levent (K) Numan Koca isimli ahilere bağlı 
olduğunu, Levent (K) ile Serkan (K) vasıtasıyla tanış tığını, maaşından himmet adı altında kestiği parayı 
Numan Koca’ya verdiğini, kendisiyle bir kısım emniyet personeliyle birlikte sık sık buluşup dini içerikli 
sohbetler yaptıklarım beyan ederek Levent (K) Numan Koca'yı teşhis ettiği, yine yakalandığında üzerinde 
yapılan aramada (1) ve (5) dolar kağıt ABD doları paranın bulunduğu, Ömer Saka'nm ifadesinde teşhis etmiş 
olduğu Levent (K) isimli emniyet teşkilatından bir kısım personelden sorumlu olduğu anlaşılan "abi" 
görevindeki şahısla ilgili olarak gizli tanık beyanında özet olarak; darbe teşebbüs esnasında Levent (K) ün 
kendisinin kullanmış olduğu cep telefonuna önceden terör Örgütünün gizli haberleşme programlarından Tango 
adıyla kurulan program üzerinden kendisine ve mahiyetindeki emniyet personeline olay günü sırasıyla saat: 
2239'da "Değerli abiler, şu an askerler yönetime müdahaleye başladı... Herkes işini gücünü bıraksın. 
Bulunduğu yerde arkadaşlarını yönlendirsin.. Ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin. 
Direnmesinler. Direnin emniyet güçlerine engel olsunlar .. H er ilden ve bölgeden yapılan müdahale 
konusunda bilgi alalım.. Bu stratejiyle hareket edip bizi her yerden bilgilendirin. Düzgün not yazın.. Askere 
direnmesin arkadaşlar. Direnenlerin direncini kırsınlar. Özellikle özel harekatta ve çeviktekiler askere 
teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın.", saai:22.40’da "Abiler emniyetten gelen emirleri yerine 
getirmemeliler.", saat:22.44'de "Abiler emniyetten gelen emirleri yerine getirmemeliler. Herkes G Kurmaya
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gitsin, devreler hirbirleriyle bağlantı kursun, zincir kursunlar, haberdar olmayan kalmasın, emekliler 
dahil", saat:22.45'de "silahım alıp genelkurmaya gitsin" ve saat:22.45'de " Ankarada m uvazzaf ve emekli 
olan kim varsa silahını alıp genkur, egm, ankara emniyet, kom tem ve yıldızın önüne giderek direnen 
herkesi indirsin, bu konuda askere yardımcı olsun, kimse evinde durmasın... Duran vebaldedir... Herkese 
duyurun" ibareli mesajlarla talimatlar gönderdiğim  beyan ettiği, beyan üzerine mesajların tespitinin 
yapıldığı,

3.2.2.3.5. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/83836 sayılı evrakı üzerinden darbe 
girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan Hayati (K) Kemal İşıklı’mn avukat 
huzurunda kolluk ve Cumhuriyet Başsavcıhğımızca alınan İfadelerinde özetle;

Terör örgütüyle 1997 yüm da Konya ilinde bulunan Sabah Dershanesine gitmesi nedeniyle 
tanıştığım, 2005 yılı Ocak ayında üniversiteyi bitirdikten sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna 
yerleştiğini, Ankara’da bankacılık uzmanı olarak işe başladığını, 2006 yılında İstanbul'a tayin olduğunu, 
örgütte kendisinden sorumlu ahinin Cankurt (K) ismini Mehmet olarak bildiği şahıs olduğunu, darbe 
girişimine katılan SAT/SASpersonellerinden olan Miraç (K) Astsubay M urat Fırat, Ömer (k) astsubay Özgür 
Danışan, Onur (K) astsubay Hamdi Çıplak, Hamza (K) astsubay Fatih Kaya ve İsm ail (K) astsubay İrfan 
Altuntaş'ın sorumluluğunun abisinin talimatıyla kendisine verildiğini, bu şahısların evine gidip geldiklerini,' 
beraber Kuran okuyup sohbet edip namaz kıldıklarım, ismini vermiş olduğu asker şahıslardan Özgür, Murat ve 
Hamdi'nin bir grup, İrfan ve Mutlu'nun diğer bir gntp , Hamza'nın ise tek olarak eve geldiğini ve bu şahısların 
birbirlerinden haberi olmadığını, askerlerin yaş gruplarının birbirlerinden farklı olmasından dolayı gruplara 
Cankurt (K)'un ayırdığını, kod ismi de bu şahsın talimatı ve belirlemesiyle kullandıklarım, bu şahısları evine 
çağıracağı zaman dışardan ankesörlü telefondan veya kontörlü telefondan arayarak haberleştiklerini, 
ikametine gelecekleri günleri bu şekilde belirlediklerini, sohbet günlerinin birbirine denk gelmemesini 
kendisinin sağladığım, kendisinin üstü konumundaki Cankurt (K)'un bir üstü olan şahsın ise Yusuf (K) isimli 
şahıs olduğunu, darbe girişiminden önce Ramazan Bayramının ikinci gününde Kayseri'du bulunduğu sırada 
Cankurt (K) ile kontörlü telefondan görüştüğünde şahsın kendisine ne zaman İstanbul'a geleceğim sorduğunu, 
kendisinin de darbe girişimi günü olan Cuma günü geleceğim söyleyince Cankurt (K)'un kendisine daha erken 
gelmesini söylediğini, bunun üzerine Çarşamba günü İstanbul'a geri döndüğünü, aynı giin Ümraniye merkezde 
bulunan M ado’da Cankurt (K) ile buluştuklarını, şahsın kendisine sorumluğundaki askerleri davet etmesini 
söylediğini, Mado'dan çıktıktan sonra her gruptan bir kişi arayarak aynı gün farklı zamanlarda şahıslan davet 
ettiğini, Cankurt (K) 'un evine gelen askerlere birliklerinde bulunan bir şahsın yanlarına gelerek "Kemal’i 
tamyonnusun?" diyeceğini, bunu demesi üzerine onun her dediğini yapmaları konusunda talimat verdiğini, bir 
süre genel sohbetten sonra da askerlerin evden ayrıldığını, Cuma günü evdeyken akşam saatlerinde darbe 
girişiminin gerçekleştiğini öğrendiğini beyan ettiği,

3.2.2.3.6. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/83836 sayılı evrakı üzerinden darbe 
girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan Özgür Danışan’ın avukat 
huzurunda kollukça alınan ifadesinde özetle;

Yukarıda yer verilen kendisinin geçtiği Kemal Işıklı'mn ifadesini doğruladığı, ifadesinde devamla 
talimatı aldıktan sonra darbe girişiminin gerçekleştiği Cuma günü saat: 11.00 sıralarında kendisiyle aynı 
birlikte görev yapan ancak sık ilişkisinin olmadığı Mustafa Özel isimli astsubayın kendisiyle buluşmayı teklif 
ettiğini ve evinin önünde onun aracında buluştuklarını, araçta şahsın kendisine "Kemal'in selamı var" 
dediğini, kendisinin de Hayati (K)'un evinde söylenen talimatı hatırladığını, Mustafa Özel'in kendisine akşam 
17.30'da SAT Grup Komutanlığında olmasını söylediğini, birliğine gittiğinde kamuflajlarım giydiğini, Subay 
salonuna geçtiğinde Mustafa Özel'in kendisine SAT'da bir ekip olduğunu, göreve gideceğini, hazırlık yaptığım  
söylediğini, yine şahsın talimatıyla nöbetçi astsubay olan Muttu Ferik'den nöbeti devralarak Komutanlığın 
girişinde nizamiyede önceden hazırlanan silah ve teçhizatlardan aldığını, kendisine hazırlık sürecinde birliğin 
emniyetini sağlama görevi verildiğini, bun nedenle dışarıya çıkmadığını, bilahare süreç boyunca birlik 
içerisindeki güvenlik odasının kamera kayıtlarının kırıldığını gördüğünü, bu şekilde birliğin cephanesinden 
silahların alındığım, süreç içesinde birliğe gelen araç sayısında yoğunluk olduğunu, hu araçların farklı
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birliklerden gelen Hakan Egemen binbaşının çağırdığı kişiler olduğunu ve devamlı onu sorduklarını, yine 
kendisiyle aynı birlikte görev yapan şahıslardan Mustafa Özel, Mevliİt Öncel, Yüksel Özcan, Erdinç Kurt, 
Mutlu Ferik, İrfan Altıntaş, Murat Fırat, Melih Albayrak, Fatih Kaya, Fatih Arık, Halil Çetin, Özay Cödel, 
Ahmet Çamoğlu, Haşan Alp Koruyucu ve Mustafa Avşar isimli şahısların o gün hazırlanıp dış göreve 
gittiklerini ancak dışarıda ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi olmadığım  beyan ettiği,

3.2.2.3.7. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/83836 sayılı evrakı üzerinden 
darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan Su Altı ve Kurtarma Grup 
Kom utanlığında astsubay Avşar Zırh'ın avukat huzurunda kollukça alınan ifadesinde özetle;

"Ben 14 Temmuz 2016 günü düğün yapacağım için senelik izne ayrıldım. Aynı gün saat: 15:00 
sıralarında, ismini Ulvi olarak bildiğim cemaat abim beni telefon ile arayarak, “çok acil bir şey var, 
Üsküdar'daki eve gelmen lazım, gelince evin önünde bekle“ dedi. Ben de saat: 16:30 sıralarında Üsküdar'da 
bulunan Yer Gösterme usulü ile beyan ettiğim evin önüne gittim. Ulvi Abİ İle beraber evin yakınlarında 
bulanan pastaneye geçtik. Pastaneye geçtiğimizde oturduğumuz masada, daha önceden ismini bilmediğim ve 
tanımadığım bir kişi daha vardı. İsmini bilmediğim ve tanımadığım kişi bana; “yarın çok güzel ve önemli 
şeyler olacak, Ulviye adres verdim. Akşam saat: 19.00-20.00 sıralarında bu adreste bulunun ’’ dedi. Biz de Ulvi 
Abiyle beraber şahsın bize vermiş olduğu adresi bulmak için Ümraniye taraflarında, şu an gitsem  
bulabileceğim faka t açık adresini bilmediğim yere gittik. Adresi bulduk. Daha sonra akşam buluşup 
Ümraniye deki adrese gelmek üzere ayrıldık. Ben saat:20:00 sıralarında Ulvi Abiyi Libadiye Caddesi üzerinde 
bulunan bir camiden alarak, Ümraniye’deki adrese geçtik. Ulvi Abiyle beraber eve girdik. Bizi muhtemelen 
evin sahibi olan, daha Önceden tanımadığım, görsem teşhis edebileceğim bir kişi karşıladı. Daha sonra Ulvi 
Abi gitti. Ev sahibi olan şahıs bana “sen bekte, başkaları da gelecek” dedi. Bunun üzerine ben de bekledim. 
Daha sonra eve Astsubay Üstçavuş Sekimi GÜL eve geldi. Sekimi GÜL ile beraber yaklaşık 1 saat kadar 
oturup sohbet ettik. Sohbet esnasında Selami GÜL bana, "birinden duydum, yarın darbe gibi bir şey olabilir’' 
dedi. Ben de içimden şaşırarak kim yapacak acaba diye düşündüm. Darbe olacaksa acaba cemaat bizi 
uyaracak mı diye aklıma geldi. Selami GÜL bana ”S  A S ’ta bulunan Hocalardan CemacUçi olduğunu bildiğin 
birileri var m ı?” Dedi, Ben de "bilmiyorum" dedim. Selami GÜL de “Hüseyin KAYABAŞI, Nihat ÇENGEL, 
Haşan ERDEM  YILMAZ, Ahmet KOL ’un cemaat içerisinde bulunduğunu ” söyledi. Ben bu sözlere şaşırdım  ve 
nasıl olur Haşan Erdem YILMAZ alkol içer dedim. Selami de kendisini gizlemek için olabilir dedi. Ardından 
Astsubay Murat YAMADAĞ ve Astsubay Hüseyin DEMİR eve geldi. Sonra Albay Şeyh mu s DİREK eve geldi ve 
bize hitaben; “size asıl bilgiyi verecek olan kişi geç kaldı o yüzden gelemeyecek ” dedi. Telefon numaralarımızı 
alarak, yarın:17:00-18.00 ‘e kadar sizi arayacağız haber bekleyin dedi ve ayrıldık. Ben de Büyükçekmece’de 
oturan ailemin yanm a gittim,

15 Temmuz 2016 günü sabah düğün hazırlıkları ile ilgilendim. İlk olarak saat:21:00 sıralarında 
Selami GÜL bana telefon ite ulaşarak “ne yapıyorsun, neredesin, seni aramadılar mı ” dedi. Ben de “benî 
kimse aramadı, Büyükçekmece ’de ailemin yanındayım  ” dedim. O da bana “Sen yavaştan çık, bu tarafa doğru 
gel"  dedi. Bu tarafa gel dediği yer Beykoz civarıydı. Saat:2l:15 sıralarında beni Ulvi Abi aradı ve “hemen çık, 
Ümraniyedeki adrese g e l” dedi. Ben de babamın arabasını alarak Ümraniye’ye doğru yola çıktım. Yolda 
Selami GÜL beni arayarak Keçilik'te bulunan SAT Grup Komutanlığı’na gelmemi söyledi. Ben de Keçilik'e 
doğru giderken Selami GÜL beni tekrar arayarak, “Kavacık Nilüfer Turizm'in oraya g it” dedi, Kavactk'a 
giderken eşim beni telefon ile aradı ve olayları sordu. Ben de iyi olduğumu ve endişelenmemesini söyledim. 
Kavacık Nilüfer Turizme gittiğimde beni tekrar Selami GÜL aradı. “Hakan EGEM EN'i görüyor m usun?” 
dedi. Ben de “burada kimse yo k"  dedim. Daha sonra Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’hdan cep telefonuma 
SMS geldi. Gelen SM S’fe “Tüm Personel birliklerine dönüp, görevinin başına geçsin” emri vardı. 5 dakika 
sonra Selami GÜL beni tekrar arayarak “Birliğimize dönüyoruz, sen de oraya gel ” dedi. Ardından eşimin ev 
sahibinin oğlu Ömer YAŞAR beni arayarak, eşimin çok üzgiin olduğunu, neler olduğunu söyledi. Ben de “bir 
sıkıntı yok, eşimi teselli edin" dedim. Daha sonra R iva ’da bulunan ikametime geçerek, kamujilajlarımı 
giyindim. Birliğime geçmek için evden çıktım. Astsubay Cafer SARAÇ'ın evinin önünden geçerken, sokak 
üzerinde Astsubay Cafer SARAÇ’ı, Kurmay Binbaşı Hakan EGEM EN‘i ve ismini bilmediğim ve tanımadığım, 
ancak asker olan 3 kişiyi gördüm. Onlar da beni gördü. Hakan EGEMEN bana, “Avşar sen gel bizimle
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berabersin ” dedi. Bende üst rütbeli komutanım olduğu için itiraz edemedim. Hep beraber Astsubay Cafer 
SARAÇ’ın evine geçtik. Bu sırada saat:23:00-00.00 civarlarıydı. Evdeyken Binbaşı Hakan EGEMEN sürekli 
binleri İle telefonda görüşüyordu. SA T ’ta görevli nöbetçi subayı ile telefonda konuşurken, “oraları temizle, 
ortada hiçbir şey kalmasın, masasın üzerindeki notlan yok et, nöbetçi uzman çavuş şüphelenmişti, ne diyor? " 
diye konuşuyordu. Daha sonra Tuğamiral Ömer Faruk HARMANCIK ile telefon konuşmasında, “ne yapalım  
komutanım, durum nedir” şeklinde konuşmalar yaptı. Astsubay Cafer SARAÇ, "Deniz Kuvvetlen Komutanını 
almaya gidecektik ” dedi. Ben de bu tarz konuşmalar geçince, CEM  A A  T İN  D A R B E  YAPTIĞ IN I A N LA D IM  
Çok şaşırdım ve tedirgin olmaya başladım. İçinde bulunduğum durumdan bir an önce nasıl kurtulurum diye 
düşünmeye başladım. Gece boyunca Hakan EGEMEN cep telefonundan sosyal medya üzerinden durumu takip 
ediyordu. Daha sonra Ömer Faruk HARMANCIK, Hakan EGEM EN’İ arayarak darbe ’nin başarısız olduğunu 
söyledi. Hakan EGEMEN ise 'ne yapmamız gerekiyor komutanım' dedi. Ömer Faruk HARMANCIK da; 
"yapacak bir şey kalmadı, evinizde bekleyin ” dedi, Hakan EGEMEN de bize; “normal hayatınıza devam edin, 
kimseye de bir şey söylemeyin, bir şey söyleyen olursa inkar edin ” dedi, Hakan EGEMEN yukarıda belirtmiş 
olduğum 3 şahıstan birine komutanım diye hitap ederek, “arabada silahlar var, ne yapalım " dedi. Silahların 
gömülmesine karar verdiler. Hakan EGEMEN ben ve Astsubay Cafer SARAÇ'a “iki araçta silah var, silahları 
Cafer SARAÇ‘ın aracına yükleyin, uygun bir yer bulup gömün" dedi, Cafer SARAÇ İle ben Caferi n 
arabasında, diğer İsmini bilmediğim SA T personeli de diğer arabada, Riva 'nin üst taraflarında uygun bir yer  
olduğunu düşündüğümüz yere geldik. Önce silahları Cafer'in aracına aktardık. Diğer S A T ’çt arabası ile 
ayrıldı. Ben ve Cafer SARAÇ silahları, yo l kenarına, gömdük. Zaten silahlar daha sonradan bulundu. Ardından
evlerimize ayrıldık.  yaşanan olaylar, Ülkemizin düştüğü durum, bu olaylardan dolayı hayatım kaybeden
masum insanları düşünerek vicdanen olup biten ve bildiğim her şeyi anlatmaya karar verdim, 27 Temmuz 2016 
günü kendi isteğim ile birliğime gelerek olanları Askeri Savcılığa samimi bir şekilde anlattım," şeklinde 
beyanda bulunduğu,

3.2.2.3.8. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/83836 sayılı evrakı üzerinden 
darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan bir kısım SAS/SAT 
unsurlarının örgütsel deyimle "abi" tabir edilen üstü konumunda olan sivil unsur Önder Yılmaz'ın 
avukat huzurunda kollukça alınan ifadesinde özetle;

"İstanbul’da ismini İlhan olarak bildiğim, daha sonradan ismini Fatih DURSUN olarak 
öğrendiğim, Mâliyede çalıştığını bildiğim, açık adresini tam bilmiyorum ancak Gülsuyu taraflarında ikamet 
ettiğini bildiğim, gitsem bulabileceğim şahıs bana; 2013 yılı içerisinde “Kamuda çalışan arkadaşlar ile dini 
içerikli görüşebilir m isin?" şeklinde sordu. Ben de dini İçerikli sohbet yapmak için, bunda bir sıkanca 
görmeyerek kabul ettim. Bu sohbetlere 4 kişilik asker grubu ile başladım. Bu askerlerin isimlerini; Denizci 
olan, Astsubay Mustafa, Astsubay îlyas, Astsubay Süleyman ve Astsubay Dursun isimli, soy isimlerini 
hatırlamadığım arkadaşlar idi. Bu askerler, Beykoz'da bulunan Kurtarma Gemilerinde çalışmaktaydılar. Bu 
arkadaşlar ile yaklaşık 2 sene kadar dini içerikli konular hakkında sohbet ettik. Bir dönem sonra bu 
arkadaşların tayini çıktı ve gittiler. Tayini çıktığı yerleri bilmiyorum. Daha sonra tayini çıkanların yerine, 
Astsubay Serkan CANPOLAT ve Astsubay Mustafa TÜRKDOĞDU bir grup; Astsubay Hüseyin DEMİR, 
Astsubay ismini M esut olarak bildiğim ancak soy İsmini bilmediğim, Astsubay Metin BİRCAN bir grup; 
Astsubay A r if DOĞAN ve ismini hatırlayamadığım bir Astsubay da bir grup olarak geldiler. Bu askerler 
dalgıçtı. Bu arkadaşlarla da dini içerikli sohbet, muhabbet yapıyorduk. Ben Ramazan Bayramında senelik izne 
ayrıldım. Bu süreç zarfında da herhangi biri gelmedi.

B o lu ’da bulunduğum 13 Temmuz 2016 günü kendi paramla almış olduğum Samsung marka, 
içerisinde sim kart özelliği olmayan, kablosuz olarak bağlanma özelliği olan, yine kendime ait ikametimde 
bulunan internetimden bağlandığım tabletime Tango programını Yavuz Kod Nihat M ENG Î yükledi. Kullanılır 
vaziyette bana verdi. Bu tablete aynı gün “İstanbul’a gelmen gerekiyor" içerikli bir mesaj geldi. Bu mesaj 
üzerine ben de İstanbul’a geldim. Nihat M ENG İ’nin Kaynarcada Marmara Üniversitesi Hastanesinin yanında 
bulunan evine gittim. Evde kendisine “hayırdır abi neden çağırdınız" dedim. Nihat M ENGİ de “ben de tam 
olarak bilmiyorum" dedi. Beraber evden çıkarak İlhan Kod Fatih D U RSU N’u G ülsuyu’nda bulunan 
İkametinden alarak, Ümraniye İSKİ'nin arka tarafında kalan, gitsem bulabileceğim eve gittik. Bu evin kime ait 
olduğunu bilmiyorum. Bu evde Yusuf Kod ismini Haşan olarak hatırladığım, bizim abi dediğimiz şahıs vardı.
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Ayrıca evde Kadir Kod İsmini Yusuf olarak bildiğim, Maliyeci olarak çalıştığım hatırladığım şahıs da vardı.
14 Temmuz 2016 Perşembe günü saat:15.30-16.00 civarlarında sohbet grubumuzda olan askerlerin 

bazılarının gelmesi gerektiğini söyledi. Gelecek arkadaşların telefon numaralarını verdi. Evden çıkarak 
dağıldık. Ben de Grubumda bulunan gelmesi söylenen asker şahısları kontörlü telefon ile arayarak Perşembe 
günü gelin dedim. Perşembe giinü İlk önce öğleden sonra saat: 18:00 sıralarında Astsubay Serkan CEYLAN, 
Astsubay Mustafa TÜRKDOĞDU geldi. Saat: 19:00 civarında da Astsubay A r if DOĞAN geldi. Son olarak 
Saat:20:30 civarında Astsubay Metin BİRCAN, Astsubay Hüseyin DEMİR ve Astsubay ismini Mesut olarak 
bildiğim soy ismini bilmediğim askerler geldi. Ben bunları yine Tango programından bana gelen; sız 
görevlilere samimi olarak itirafımda harita üzerinde gösterebileceğim Örnek Mahallesi Semerkand Caddesi 
üzerindeki Takım Camii'ne sırtınızı döndüğünüz zaman karşı sokağa girip sağınızdaki ikinci binanın ikinci 
katından daha yukarıda bulunan bir katta oturduğunu ve daha önceden da Müdürlük yapmış olduğunu 
hatırladığım, kilolu, esmer tenli, ismini bilmediğim şahsa bana gelen mesajın gereği olarak A r if DOĞAN'ı 
bıraktım. Kapıyı bana açan yukarıda tarif ettiğim şahıstı. Kendi arabamla giderken beni takip ederek beyaz 
renkli Renault Fluance marka plakasını hatırlamadığım bir oto ile mahale geldik. Burada yukarıda tarif 
ettiğim şahsa A r if D O Ğ AN ’ı teslim ettim ve sonrasında evime geri döndüm. Evimde beni bekleyen, yine 
yukarıda isimlerini yazdırdığım, ismini M esut olarak bildiğim şahıs ve Hüseyin isimli şahıs, Volkswagen G olf 
marka gri marka araca bindi ve bu iki kişiyi yine 41 GK 832 plaka sayılı kendi aracım önderliğinde yine size 
görevlilere samimi olarak bilgisayarda harita üzerinde gösterdiğim, Ümraniye îlçesi Çakmak Mahallesi Alışan  
Sokak olarak bildiğim yerde, sokak köşesinde sol tarafta bulunan binanın caddeye bakan kısmının en altında 
iki adet beyaz renkli otomatik açılan garaj kapılarından hatırladığım binanın 4.katmcla olduğunu hatırladığım, 
biraz uzun boylu, adını soyadını bilmediğim, zilinde ismi yazmayan şahsın ikametine kapıyı açan, yukarıda 
ta rif ettiğim kişiyi, içeride kimin olup olmadığım eve girmediğimden bilmediğim şahsa bıraktıktan sonra evime 
doğru geldiğimde, tabletimden Tango programı üzerinden Yavuz Kod adlı kişiden benim daha önce ne 
tanıdığım ne bildiğim ne de gördüğüm ancak gelen mesajda plakasını şimdi hatırlamadığım gri renkli Toyota 
marka oto ile iki kişi olarak geleceklerini bildirmesi sonucu bu şahısları beklemeye başladım. Bu arada 
Mehmet, Serkan, Metin benim evimde bulunmaktaydı. Kadir de vardı. Ben Toyota oto ile gelecek iki kişiyi 
beklerken, bana mesajla farklı bir yolla bildirilmeyen, yine daha önce hiç görmediğim, tanımadığım İki. asker 
olabileceklerim tahmin ettiğim, kapımı çalan iki kişi kapıyı çaldılar. Açtığımda kapımda bu şahıslan gördüm. 
Bu şahıslar da Yavuzun gönderebileceğini düşünerek içeri aldım. Evde 6 kişi bulunduğu esnada yukarıda 
bahsettiğim Toyota marka araç ile isimlerini bilmediğim iki şahıs araçlarında bekler vaziyette İki kişiyi gelen 
mesaj dolayısıyla bana gelen kişiler olduğunu anlayıp yine kendi aracım ile öncülük ederek, yine siz 
görevlilere Esenevler Mahallesi Bozacı Sokak üzerinde olduğunu bildiğim, çok katlı, daire kapısını 17 olarak 
tahmin ettiğim, dairenin kapısını açan, daha önce tanıyıp bilmediğim ve görmediğim 35-40 lı yaşlarda, orta 
boylu, görürsem iamyanlayacağım erkek şahsa teslim ettim. Eve girmeden buradan da ayrıldım ve tekrar 
evime geldim. Bu ve bir önceki bahsetmiş olduğum evlerden dönerken tek başıma kendi aracımla İken aracım 
iki kere arıza yaptı. Kendi imkanlarımla tamir ederek evime döndüm. Evimde yukarıda bahsettiğim kişilerden 
beşi kalmıştı. Bana daha önceki Tango isimli mesajlaşma programımız üzerinden Yavuz Kod acili kişi bana 
aynı gün gündüz evine biri gelecek, akşam dağıttığın kişilerden sonra kalan öğrencileri yani yukarıda  
yazdırdığım 5 Öğrenci ve niçin geldiğini bilmediğim Kadir isimli kişinin haricindeki kişiler ile görüşecek dedi. 
Ancak saat:23:00-00:00’a kadar gelmedi. Gelen kişilerden de evde etmiş olduğumuz konuşmaların haricinde 
bir şey duymadım. Gelmemiş olduğunu buna dayanarak söylüyorum. Saat:23:30 sıralarında yukarıda 
bahsetmiş olduğum mesajlaşma programından Yavuz Kod adlı şahıs bana göndermiş okluğu mesajda, isim 
belirtmeden gelecek olan kişi gelmeyecek dedi. Bunun üzerine yukarıda bahsettiğim evde kalan 5 kişiden 2 
tanımadığım, isimlerini bilmediğim kişilerden; uzun boylu, esmer tenli, asker olduğunu tahmin ettiğim bir 
tanesi, bana; biz müsaade ederseniz evde bulunan kişiler ile konuşmak istiyoruz demesinden dolayı yanıma 
Kadir'i alarak başka odaya geçtik. Yaklaşık 10 dakika sonra bu şahıs evdeki diğer dört şahsı yanına alıp evden 
biz gidiyoruz diyerek çıkıp ayrıldılar. Çıkarken de aynı şahıs bana, “biz ycınn tekrar görüşebiliriz ” diyerek 
evelen çıktılar. Arkalarından gördüğüm kadarıyla her biri hatırlayamadığım, süreler içerisinde peyderpey 
çıkarak ayrıldılar. Yukarıda bahsettiğim kişi bana yarın buluşacağız diyince ben yarın büyük bir ihtimal ile 
B olu ’da olacağım. Madem yarın buluşacaksınız evin anahtarının birini size vereyim dediğimde, bana kendisine 
ayrı bir talimat veya bilgi gelmiş olacak ki “gerek yok, muhtemelen burada buluşmayacağız" diyerek anahtarı 
almadan ayrıldı. Ertesi gün yani 15.07.2016 günü sabah saatlerinde ben ve ikametimde yukarıda belirttiğim
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şahıslardan, evinin anahtarını unuttuğundan bende kalacağını söyleyen Kadir ile onu bırakmak üzere erken 
saatlerde Pendik tarafına bırakmak üzere giderken TEM yolunu kullanarak Viaport isimli A V M ’nin oralara 
geldiğimizde aracım yine stop etti. Biraz uğraştım çalıştırdım. Kadir'in işini hallettikten sonra Cuma namazını 
birlikte Maltepe taraflarında ismini hatırlamadığım bir camide kılıp yeninden aracımı tamir ettirmek üzere 
Ümraniye’ye Sanayiye doğru geldik. Sanayiye yaklaşırken tamirciyi telefonum ile aradım. Durumumu 
anlattım. Bana "bu aralar çok yoğunum, yarın gel' demesi üzerine yine Kadir ile evime geldik Burada 
tabletimi kontrol ettiğimde Yavuz Kod adlı kişinin bana “buralarda m ısın?” mesajını attı. Ben de evet demem 
üzerine yaklaşık 1-2 saat içerisinde Yavuz evime geldi. İçeri aldım. Kadir ile birlikte Yavuzla yem ek yedik, 
oturduk. Yavuz bana diin gelen kişilerin bu akşam saat: 18:00 gibi tekrardan geleceklerini söyledi. Ben de 
tamam dedim. Yavuz evimde bulunduğu sırada saat: 18:00 sıralarında Serhan; arkasından Mustafa, sonrasında 
Metin, bir önceki gün gelen, tanımadığım iki kişi, yanlarında tanımadığım bir kişi ile geldiler. Evime ilk olarak 
gelen bu şahıs kısa saçlı, orta boylu, spor giyimli, saçlarının ön kısmını seyrek olarak hatırladığım kişi ile
tildikte evimde; Kadir, Yavuz ve beni saymazsak toplam 6 kişi gelmiş oldu. Yaklaşık bir saat sonra daha önce 
bir defa geldiğini hatırladığım, ancak konuşmalarından ve hareketlerinden kendi aramızdaki hitaplarımızdan 
büyük abi olduğunu tahmin ettiğim Mustafa isimli Kod adı Süleyman olan şahıs geldi. O da Yavuz, Kadir ve 
bana katılarak evdeki diğer kişiler ile birlikte rutin sohbetler ettik. Sonra evde bulunan 6 öğrenciye hitaben,
"biraz sonra çıkarsınız, çıkınca Beykoz’da bulunan SAT Komutanlığı’na gidin, sizi orada karşılayacaklar’’ 
dedi. Sonrasında İlk olarak 6 öğrenci yine evimden peyderpey çıkarak ayrıldılar. Evde Ben, Yavuz, Kadir, 
Süleyman kaldık. Namazımızı kıldık. Sonrasında Süleyman ile Yavuz ayrı ayrı çıktılar. Ben ile Kadir evde 
kaldık. Evi toparladık. Sonrasında bizim ev çok sıcak olduğu için kalmak üzere evinin anahtarını yanma  
almayan Kadir'i aracıma alarak annemin Kısıklı?daki Ferah Mahallesi Çamoluk Sokak No: 3 Da ire: 6 sayılı 
yerdeki ikametine gittik. O günün sabahına kadar da burada kaldık. Sonrasında akşam saat:23:00-00:00 arası 
bir saatte, korna sesleri ile birlikte uçak sesi ve insan sesleri ve bağnşınalar duyunca televizyonu açtığımda 
köprüdeki gelişen olayları gördüm ve askeri bir kalkışma olduğunu anladım . " şeklinde beyanda bulunduğa,

3.2.2.3.9. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/83836 sayılı evrakı üzerinden 
darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan bir kısım SAS/SAT 
unsurlarının Örgütsel deyimle "abi" tabir edilen üstü konumunda olan sivil unsur Nihat Mengi'nin 
avukat huzurunda kollukça alınan ifadesinde özetle;

"Ömer isimli şahsı tanıdığını, şahsın isminin ÖNDER YILMAZ olduğunu İfadede öğrendiğini, 
Kendisinin TÜBİTAK ta çalıştığını bildiğini ancak pozisyonunu bilmediğini, Ömer İsimli şahısla da Pendik 
Mâliyesinde görevli Fatih DURSUN isimli şahıs tanıştırdığım, Fatih DURSUN isimi şahsı da kendi çocuğunun 
koleji olan Gebze Darıca da bulunan Çırağan Kolejinde oğlu eğitim gördüğü için oradan gidip gelirken veliler 
olarak tanıştığını, Ömer ismini kullanan şahısla tanışmasının 2011 veya 2012 yıllarında Fatih DURSUN un 
evine kendisinin tarifi İle çay sohbetine gittiğini, Evini gittiğinde içeride adını Ömer olarak bildiğini ve isminin 
önder yılmaz olduğunu öğrendiği şahıs, ayrıca ismini KADİR olarak bildiği Maltepe de maliyeci olarak bildiği 
şahıs olduğunu. Bu iki şahısla burada tanıştığım ve Fatih ’in evine daha sonradan birkaç defa daha gittiğinde 
Ömer ve Kadir le denk geldiklerini, Her seferinde dinî sohbetler ettiklerini. Başka bir amaçla sohbet 
etmediklerini, evinde birkaç kez aynı kişilerle sohbet ettiklerini, Ömer'in evin de ve kadirin evinde bu 
şahıslarla çeşitli zamanlarda buluştuklarını, Ö m er’in evinin Çamlıca’da olduğun bildiğini, Kadir in evini de 
Dragos ta maliye lojmanlarında olduğunu bildiğim, Bu evde de buluşmalar yaptıklarım, Fatih DURSUN  
öğretmen olduğu için öğrencilere dini sohbet edebilir misin diye sorduğunu olabilir dediğini, iki tane öğrenci 
yönlendirdi bu tanıştırma Fatih DURSUN un evinde gerçekleştiğini, evde SERDAR olarak tanıtılan ve AKIN  
isimli bir gemide görev yaptığını söyleyen asker bir şahıstı olduğunu, ikinci şahıs ise aynı yerde görev 
yaptığını beyan eden ve kendini ÇELİL diye tanıtan kişilerle Fatih DURSUN un evinden ayrıldıktan sonra 
çeşitli zamanlarda evinde sohbet etmeye başladıklarını,

İlk buluşmalarında aralarında sohbet günleri cumartesi günleri saat: i  0:00 gibi olmak üzere 
ayarladıklarım, peyderpey cumartesi günleri müsait olduklarında gelip gitmeye başladıklarım, bu süreç böyle 
devam ettiklerim, yaklaşık 2 ay öncesine kadar böyle devam ettiklerini, buluşmak için başka bir telefon veya 
elektronik cihaz kullanmadıklarım,

Yukarıda da belirttiği gibi dini sohbet amaçlı İnsanlarla tanıştığını iyi niyetli bir insan olduğu için'

74

U Y A P  l i i i i i im  S is te m in d e k i  b u  d o k ü m a n a  iu ıp r f v a i i im h s .u y a p .g o v . ı r  a d r e s in d e n  İZ4+WU3 -  VVAhldTT ~ P4He4vD - TüaHvg= i le  e r iş e b i li r s in iz .



kışilenn pozisyonları kimlik bilgileri ya da kişisel bilgileri önemsediği şeyler olmadığını Allah rızası için 
sohbet ettiğini başka da bir amaç gütmediğini,

Paraların tutanakta da belirtildiği üzere üzerinde sedef döviz yazan küçük poşet içerisinde birikim 
amaçlı topladığını diğer dolarların arasında bulunan sadece bu amaçla biriktirdiğini paralardandır. Özel bir 
amacı olmadığım, söylemiş olduğu konu hakkında da bilgi sahibi olmadığını.

Tango programını yüklemediğini, ancak Ömer kod adlı Önder YILMAZ’ ın evine gittiğinde tableti 
olduğunu, Tango programını Fatih isimli arkadaşı yüklediğini, Fatih 'in tanıdığı İsmini YUSUF olarak bildiği 
kişi Tangoları aldığım, Samsung marka tableti olduğunu, 13 temmuz 2016 gitmi tangoları birbirlerine 
verdikten sonra YUSUF isimli İLHAN kod İsimli bildiği şahıs bu program üzerinden Ümraniye’ den bir adres 
yazarak arkadaşları buraya topla dediğini, aynı program üzerinde ortak paylaşım gurubundan bu mesajları 
diğerleri de görmüş olacak ki öğle saatlerinde ikametine Ömer ve Kadir kod adlı kişiler geldiğini, Yusuf'un 
bildirdiği adresi bilmediğiden Ümraniye’y i Ömer bildiğinden, Ö m er’e ait plakasını hatırlamadığı SEAT marka 
otoya bindiklerim bildirilen adrese gittiklerini, kapıyı çaldıklarım açılınca üç kişi içeri girdiklerini sonra 
oturduklarını içende Yusuf kod adlı kişi ve CANKURT kod adlı gerçek ismini bilmediği kişi olduğunu, evde 
toplam 5 kişi olduğunu, kendisinin de dahil Ömer ve Kadir ne olduğunu anlamadıklarım, ‘’Hayırdır" 
dediklerini, "  bi şey y o k ’’ dediğini, sonra Ömer ve Kadir evden ayrıldığım sonrasında ilk defcı oradct 
gördüğünü ismini bilmediği CANKURT diye tanınan şahısla birlikte otobüs durağına gittiklerini ve 
dağıldıklarım, Yusuf isimli şahısın verdiği mesajları attığım kendisi de gereğim yapması için Ö m er’e ilettiğini, ■

Ömer kod adlı şahsa 15.07.2016 günü yukarıda bahsedilen şahısları tekrardan toplayın talimatım  
verdiğinizde sonrasında Ö mer’in nerde olduğunu sorduktan sonra İkametine giderek birlikte yemek yediğiniz 
ve Ömer'e bir önceki gün vermiş olduğunuz talimatta geleceğini söylediğim Toyota araç içerisinde tanımadığı 
şahısların saat 18:00 gibi tekrardan geleceklerini beyan ettiğim evde 6 askeri personelin toplanmaları 
sırasında bulunduğunu bu 6 personele talimat vermek üzere bahse konu ikamete Süleyman kod adlı Mustafa 
isimli şahsın geldiğim bu personellere Süleyman kod adlı kişinin *’ biraz sonra çıkarsınız çıktığınızda Beykoz 
da bulunan S A T  komutanlığına gidin sizi kapıda H akan Binbaşı karşılayacak onun talimatlarına u yu n ” 
dediğini, Süleyman ’ı daha önce İlhan kod isimli Fatih D URSUN’ un yanında gördüğünü, buraya gelişinde de 
ikinci defa görmüş olduğunu, bu şahsın niye talimat verdiğim neden talimat verdiğini anlayamadığım  " beyan 
ettiği,

3.2.2.3.10. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/83836 sayılı evrakı üzerinden 
darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan Su Altı Eğitim Merkezi 
K om utanlığında astsubay Avşar Zırh’ın avukat huzurunda kollukça alınan ifadesinde özetle;

"13 Temmuz 2016 günü içerisinde tam olarak saatini hatırlayamadığım bir zaman dilimimle 
Beykozda beraber görev yaptığımız fakat birimlerimizin farklı olduğu münasebeti ile gün İçerisinde yüz yüze 
görüşemediğimiz ancak telefon ile irtibatlaşa bildiğimiz daha sonra detayım anlatacağım şekilde dini 
sohbetlere genelde kendimize ait ayrı araçlar la sohbet yapılacak eve aynı grup içerisinde gittiğimiz Astsubay 
Metin BİRCAN beni telefonla arayarak “yarın akşam 20:00 da ismini Ömer olarak bildiğim Üsküdar 
Kısıklıdaki daha Önce bir defa gittiğim ismini hatırlamadığım bir apartmanın 1. Katındaki ikamete saat:20:15 
sıralarında gittiğimde ilk olarak kendimin geldiğini anladım. Benden yaklaşık yarım saat sonra Astsubay 
Hüseyin DEMİR Ankara da izinde olduğu halde araçsız şekilde geldi. Sonrasında yine yarım saatlik bir zaman 
diliminde yukarıda bahsettiğim Astsubay Metin BİRCAN geldi, Ömer de dahil olmak üzere evde 4 kişi İdik. 
Beraber namaz kıldık, hal hatır sorduk. Yaklaşık yarım saat içerisinde Ömer olarak ismini bildiğim cemaat 
abim olan kişi benimle Hüseyin i alışık olmadığız şekilde daha önce görmediğimiz bir durum İle sizi başka bir 
eve götüreceğim. Orada öğreneceksiniz şeklinde bir hitap da bulundu. Bende bu yapılanına içerisinde şimdiye 
kadar herhangi bir zarar görmediğimden dolayı sorgulamadan dediklerini yapm ak üzere ben ve Hüseyin, bana 
ait olan 34 DA 4830 plakalı, Volkswagen G olf marka opak yeşil otomu dayanım a alarak bize kendi aracı He 
öncülük yapan Ö mer’in peşinden Ümraniye İlçesinde açık adresini hatırlamadığım sarı renkli bir apartmanını 
önüne geldik. Burada araçlarımızdan indik. Yine Ö m er’in öncülüğünde tahmini apartmanın 4. Katında kapı 
numarasını hatırlamadığım dairenin girişine geldiğimizde Ömer kapıyı çaldı. Kapıyı daha önce görmediğim; 
uzun boylu, esmer tenli, bıyık ve sakalı olmayan bir şahıs kapıyı açtı. Selam verip içeri girdik. Ömer içeri 
girmeden buradan ayrıldı. Eve girdiğimizde bu şahsın yönlendirmesiyle geldiğimiz odada Avşar ZIRH ve

75

U V A P  B iliş im  S is te m in d e k i  b ıu to k il ı ı ıa n a  l ı l lp y /v a lL im b s .g y a p .jo v .t r  a d r e s  in d e n  IZ4+VVU3 - VvAhldTT -  P4Hs4vD -  TlJ3HVg= ile  e r i t e b il i r s in  i / .

https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/vjgZ5nDR



Selamı GÜL olarak isimlerim bildiğim, Riva yerleşkesinde görev yaptıklarım beyan eden iki askeri personel 
(SAS) İle tanıştım. Yaklaşık 1-2 saat kadar bu odada kendi aramızda sohbet ettik. Evine gittiğimiz şahıs odaya 
gelerek, bize hitaben "birkaç abı gelecek onları bekliyoruz” dedi. Biz de beklemeye devam ettik. 
Bulunduğumuz odaya evin sahibi olan şahısla, bana askeri adli görevlileri resmini göstererek teşhis 
ettirdikleri, ismini buradan öğrendiğim Şeyhmus DİREK isimli görevim sonradan yine bu teşhiste Denizci 
Albay olduğunu öğrendiğim Idşi geldi. Bize hitaben gelecek olduklarım söyleyen ev sahibi olan kişinin 
beyanındaki ahilerin gelmeyeceğini beyan ederek odada bulunan biz 4 kişinin telefon numaralarım alıp, "bir 
gelişme olursa yarın sîzleri bu numaralardan ararım” dedi. Sonra ben yine yanıma Hüseyin D EM İR’i alarak,' 
kendime ait araç ile evden ayrıldık. Hüseyin ’i evine bırakıp ben de kendi evime gittim. Yukarıda belirttiğim 
şekilde gelişen durumlar daha önce yaşamadığım düzeyde anormal olmasına rağmen, herhangi bir zarar
görmememden dolayı sorgulamadım ............................. Tam olarak hatırlamıyorum Hüseyin ya  da Metin olacak
birisi bana telefon açtı. Hatırladığım kadarıyla Hüseyin idi. Saat 20:00 da Kavacık da buluşalım dedi. Ben 
yine kendi aracımla yaklaşık olarak bu saatler de Tem otoyolu üzerimle ki Kavacık varyant da Hüseyin ile 
buluştum, Hüseyin otobüs ile gelmişti. H üseyin ' i aracıma aldım. Beraber bir önce ki akşam yukarıda 
bahsettiğim ilk defa gitmiş olduğum Ümraniye de ki ikamete geçlik. Yine 4, Kat da kapı numarasını 
hatırlamadığım ikametin kapısını çaldık. Yine yukarıda belirttiğim tanımadığım ismini bilmediğim kişi kapıyı 
açtı. Hüseyin ile birlikte İçeri girdik. İlk gelenlerin biz olduğunu içeri de kimseyi göremeyince anladım. Bizden 
yaklaşık yarım saat veya kırk beş dakika sonra ev sahibi ile birlikte bir önce ki akşamdan bize telefon 
numaralarımızı alarak ani bir dununda size haber vereceğim diyen albay Şeyhmus DİREK geldi. Yanında ki üç 
kişiyi ilk defa gördüm. Bizim bulunduğum odada bu şahıslarla yaklaşık 5-10 dakika, kadar oturdum. Bu yüzden 
bu şahısları görsem teşhis edemem. Bu tanımadığım üç şahıstan Şeyhmus DİREK İsimli albaydan daha yetkili 
birisi olacak ki beyaz tenli kişi bize hitaben "Siz Beykoz da bulunan Sat Komutanlığına gidin, sizi burada 
giriş de Hakan EGEM EN isimli şahıs karşılayacak ve size bir şeyler anlatacak” dedi. Biz de bunun üzerine
ben Hüseyin i kendi aracıma alarak buradan ayrıldık. En son sohbetine tabi olduğum ahi olan Ömer kod
adlı şahsın sohbetlerinde ben ve Hüseyin kendi isimlerimizi kullandık. Her hangi bir kod ismi verilmedi. 
Daha önce ki sohbetlerin hepsinde benim kod adun Mesuttu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak İstiyorum " 
beyan ettiği,

3.2.2.3.11* Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/83836 sayılı evrakı üzerinden darbe 
girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan Su Altı Taarruz Kom utanlığında 
astsubay Melih Albayrak'ın avukat huzurunda 12/09/2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;

"15/07/2016 günü aynı birlikte görev yaptığı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Ö zel’in özel bir 
görev çıktığını, kendilerinin de birazdan çıkacağım, kendisinin de kendileriyle birlikte gelmesi gerektiğini
söylemesi üzerine hazırlık yaparak yakıtı muhabere teçhizatını aldığını, iiç araçta 18 personel olmak üzere
Yeşilköy Askeri Havalimanına gittiklerini, saat:22.00 sıralarında Havalimanına ulaştıklarında kapıdaki 
nizamiye görevlisine Mutlu Ferik isimli personelin SAT'dan geldiklerini ve okul komutanının bilgisi olduğunu 
söylemesi üzerine İçeriye girdiklerini, araçtaki malzemeleri CASA tipi ıtçağa yükleyerek 00.00 sıralarında 
havalandıklarını, uçak inmeden yaklaşık onbeş dakika kadar önce Mustafa Özel'in Ankaraya Akıncılar Üssiine 
ineceğimizi söylediğini, uçak Akıncılar Üssüne indikten sonra Mustafa Özel'e görevin mahiyetini tekrar 
sorduğunda koruma görevi yapacaklarını söylediğini, daha sonra yanlarına bir Yarbay'm gelerek, kendileriyle 
birlikte gelen Ozay CÖDEL'e nizamiyelerde koruma amaçlı desteğe ihtiyaçlarının olduğunu, terör saldırısı
beklendiğini söylediğini, Mustafa Özel'in ise kendilerini üç gruba ayırdığını, Saat:03.00 sıralarında Yarbay
rütbesinde bir şaftsın yanlarına gelerek üç kişiye ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine kendisi, üsteğmen 
Mustafa Avşar ve astsubay Fatih K aya’nuı sivil araca binerek üs içerisinde bir binaya götürüldüklerini, içeride 
öncelikle üç tane tam teçhizatlı özel kuvvetler askeri personeli gördüğünü, bunların kendilerine içeride 
rehinelerin olduğunu, kendilerine görev çıktığı için ayrılmak zorunda olduklarım  ve rehinleri bekleme 
görevinin kendilerinin devralması gerektiğini söylediğini, içeride kim olduğunu sorduklarında ise Kara 
Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkam, 2 Albay ve 1 Yarbay in  
olduğunu Öğrendiklerini, rehinelerin bulunduğu odaya girdiklerinde el ve ayaklan bağlı şekilde durduklarım
gördüğünü, kendileriyle ilgilenip kelepçelerini gevşettiğim,  Saat:05.00 sıralarında üsteğmen Mustafa
Avşar'ın ne olup bittiğini öğrenmek için yanlarından ayrıldığım, kendisinin de Astsubay Fatih K aya’ya  bine
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içerisinde durma talimatı verdiğim ve bina dışına çıktığım, burada gördüğü tulum kıyafetli bir personele üsse 
sürekli inen uçak ve helikopterleri sorduğunda kendisine İNŞALLAH ALACAĞIZ dediğini, neyi alacağım  
sorduğumda İNŞALLAH HOCAMIZIN İZNİYLE ALACAĞIZ dediğini, kendisinin hocanın kim olduğunu 
sorduğunda şahsın HOCAEFENDİ diye cevap verdiğini, şahsın bunu demesi üzerine FETULLAH  
GÜLEN'i kastettiğini anladığını" beyan ettiği,

3.2.2.3.12. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/88650 sayılı evrakı üzerinden darbe 
girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan terör örgütünün sözde Jandarma 
Teşkilatı yapılanmasında Örgüt üyeleri askeri personelin üstü konumundaki "öğretmen" tabir edilen 
özel görevi haiz örgüt üyesi konumundaki sivil şahıs Evren Pehiivan'ın avukat huzurunda kollukça 
alman ifadesinde özetle;

"2002 yılında İstanbul Kadıköy'de bulunan FEM  Dershanesine üniversiteye hazırlık için gittim. 
Dershaneye gittiğim süre içerisinde ders çalışmamız için kendi yurtlarında programlar düzenlerlerdi. Bende 
bu programlara katılmaya çalışırdım. Üniversiteye hazırlandığımız için bu programlar ders ağırlıklı olmakla 
birlikte vakit namazlarından sonra ve sohbet olduğu zaman bu saatlerde Risalei Nur, GÜLEN 'in kitapları ve 
dini kitaplar okunurdu. Bu programlarda başımızda dershanedeki rehber Öğretmenlerimiz olurdu. Kendilerine
abi ya da hocam diye hitap ederdik ..................... 2009 yılında K P SS’ye girdikten sonra Diyarbakır/Merkez 'de
bulunan Hamrabat İlkokuluna sözleşmeli öğretmen olarak atandım 4-5 ay sonra kadar kadroya atandım. 
Burada da aynı şekilde cemaat evinde I  kişiyle birlikte kaldım. Bu şahsın ismini de Nail olarak hatırlıyorum. 
Tüm bu dönemlerde evlerde kalan herkes kod isim kullanıyordu. Ben de kendimi Asım olarak tanıtıyordum. 
Çünkü cemaat abileri birbirimiz hakkında bilgi sahibi olmamamız için bize söyledikleri isimleri
kullanıyorduk. Her gittiğim ilde bir dönem benimle irtibatı minimumda tutuyorlardı. Tahmin ediyorum ki
bu dönemde güven sağlamamı bekliyorlardı. D iyarbakır’da 1-2 sene kaldıktan sonra 2010-2011 yılı gibi bana 
da öğrenci vermeye başladılar. Beni abi yaptılar. Bana bu görevlendirmeyi yapan Zafer beydi. Benim 
ilgilenmem için verilen bana göre öğrenci olan şahsın kod adını hatırlamıyorum ancak il jandarm a da görevli 
astsubaydı kod ismini Ekrem olarak hatırlıyorum. Bana söylenen bu kişinin sadece maneviyatını güçlü 
tutmakla alakalıydı. Ancak bu askerin gerçek ismi bana hiç söylenmedi. 2012 yılının sonunda askere gittim. 
Döndükten sonra M E B ’dekİ görevimden istifa ettim. O dönemde istifa etmemem için ısrar da etmişlerdi, ancak 
kabul etmedim. Bana o dönemde ısrar eden Zafer beyin yerine gelen Kerim abiydi. Ama bu sürede cemaatle 
bağlantımı da koparmadım. 2013 yılında BTC isimli firmaya başvurum kabul edilince İstanbul’a geldim.
İstanbul’da beni Polat kod isimli Ö.............. isimli şahıs ile cemaat mensubu şahıs ile tanıştırdılar.
 İstanbul’a geldiğim ilk dönemlerde Polat abiyle zaman zaman görüşüyorduk. Ancak bir süre öğrenci
vermediler. Daha sonra güven telkin etmiş olacağım ki 17-25 Aralık sürecinden sonra bana rütbesi astsubay, 
olan ancak kursiyer olduğundan dolayı İstanbul 'da bulunan bir asker ile diyaloğa geçmemi sağladılar. Bu 
askerin adını A li olarak biliyorum, ancak bu kod ismidir. Gerçek ismini bilmiyorum. Zaten bu süreçte 
minimum bilgi sahibi olmanın esas olduğunu bize öğretmişlerdi. Ben 2014 yılının ortalarına kadar yaklaşık 6
ay boyunca A li'ye ahilik yaptım. Ali ile genelde 2 haftada bir görüşürdük,  Görüşmelerimizde genelde
namaz kılmak, kitap okumak, sohbet etmek, internette yayınlanan Fethullah GÜLEN'in ve diğer dini 
videolarını izlemek gibi maneviyat ağırlıklı aktiveler yapardık. Görüşmelerimizi ise her görüşmemizde bir 
sonraki görüşme için sözleşerek yapıyorduk. Eğer sözleştiğimiz tarihte görüşeceğim kişi gelmezse belli bir süre 
bekledikten sonra ankesörlü telefondan arayarak neden gelmediğini soruyordum. Bu süreçte benimle de aynı 
sistemle Polat abi irtibat kuruyordu, onunla da görüşmelerimiz devam ediyordu. Genelde o benim evime 
geliyordu. 2014 yılının ortalarından sonra A li’nin kursu bitti ve tayini çıktı. Bu yüzden benimle irtibatı kesildi, 
ancak A l i ’ye  gittiği yerde ilgilenileceğini söyledim. Askerlerin tayin dönemine kadar beni yeni biriyle 
tanıştırana kadar bir boşluk oldu. Tahminimce tayinleri beklediler. Bir süre sonra ismi Murat olarak söylenen 
ancak bu olaylardan sonra ismini Muhammed ALİKO olarak öğrendiğim astsubay olarak bildiğim askerle 
Polat abi tarafından tanıştırıldım. Tanıştıktan sonra 15 Temmuz sürecine kadar bu arkadaşla yukarıda da 
bahsettiğim çerçeve ve kapsamda görüştüm. Zaten kendisi de dini anlamda bir şey öğrenmek ve dinini yaşamak 
amacıyla bu oluşuma girmiş bir arkadaştı. Kendisinin de bir art niyeti okluğunu düşünmüyorum. 15 Temmuz 
sürecine kadar kendisinden herhangi bir talepte bulunmadım. 12.07.2016 günü akşam saatlerinde Polat abi
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ile kendi evinde yüz yüze görüştük. ...... Bu görüşmenin planlanmış bir görüşme olup olmadığını
hatırlamıyorum. Ancak bu görüşmemizde Polat abi bana M urat’ı (Muhammed ALIKO) kastederek “arkadaşı 
Çarşamba veya Perşembe günü amirlerinden birisi arayacak. Bu arayan şahsın bu arkadaştan isteyeceği 
şeylere hayır dememesini söyle" dedi. Bende bunun üzerine neden abi hayırdır diye sorduğumda bana 
‘ kendisinin de bilmediğini, telefonda bu arkadaşa ne söylenileceğinin de bilmediği" söyledi. Bu durum benim 
gördüğüm kadarıyla istenen ilk şeydi. îlk  kez böyle bir talepte bulunulmuştu. Ben bana söylenen bu şeyleri TSK 
içerisinde bir olumsuzluk olacağını, bu olumsuzluğun da cemaat içerisindeki arkadaşlarımızın bu durumu 
önleyeceği şeklinde yorumladım. Akabinde de bu durum üzerine Polat abinin evinden çıktıktan hemen sonra 
Çekmeköyde bulunan bir ankesörlü telefondan M urat’ı (Muhammed ALİKO) aradım. Kendisine görüşmek 
istediğimi söyledim ve yaklaşık 10-15 dakika sonra da Çekmeköyde bir pastanede kendisi ile görüştük 
Pastanede otururken tedirgin oldum, söyleyemedim. Dışarı çıktık, birlikte yürüdüğümüz esnada bana 
söylenenleri aynı şekilde M urat’a (Muhammed ALİKO) ilettim. Murat bu duruma çok şaşırdı. Bana ne 
olduğunu, neden böyle bir şey istendiğini sordu. Bende kendisine bilmediğimi, istenenleri kendisine ilettiğimi 
söyledim. Akabinde kendisiyle görüştük ve ayrıldık. Kendisi ile başka irtibatımız olmadı. 15.07.2016 günü olayı 
saat 23.00 sıralarında evimde bulunduğum sırada öğrendim. Olayları görünce olumsuzluk olarak düşündüğüm 
şeyin darbe olduğunu anladım. " şeklinde beyanda bulunduğu,

3.2.2.3.13. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/88650 sayılı evrakı üzerinden 
darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan Jandarma personeli astsubay 
Muhammed Aliko'nun avukat huzurunda kollukça alınan ifadesinde özetle;

". vicdanen huzursuz olmam nedeniyle FETÖ/PDY ile ilgili bildiklerimi ayrıntılı olarak burada
da anlatmak istiyorum. İlk olarak 2009yılının yaz aylarında Kahramanmaraş’ta lise yıllarımın sonlarında 
tanıştım. Bu zamanlarda bu tip sorunlar olmadığı içiıı öğrenci evlerine gidip geliyordum, gidip gelme
maksadım ise ders çalışmaktı.  Askeri okutun bilinci senesinde Kenan (K) Ertuğrul isimli abi bana
Okkeş KENGER ve Cengiz KARABACAK isimli arkadaşlarında bundan sonra benimle beraber olacağını' 
söyledi. Cengiz KARABACAK bir veya iki defa geldi daha sonra gelmedi, Ökkeş KENGER İse birinci sınıfta 
ara sıra geldi, okulun ikinci yılında gruptan tamamen ayrıldılar. Askeri okulun İkinci sınıfında iken Ankara 
Botanik’te bulunan bir eve gidip gelmeye başladık. Bu ev Samanyolu Kolejinde çalışan Mehmet isminde bir 
şahsın eviydi Bu şahıs anladığım kadarı ile Fen Bilimleri öğretmem idi. Çünkü evde genellikle Fen Bitimleri 
kitapları vardı. Burada yaklaşık bir y ıl süre İle iki hafta da bir görüşüyorduk. Mezun olmama yakın yanımıza 
Kenan (K) Ertuğrul geldikten sonra Polat İsimli bir şahıs geldi ve bana İstanbul’da benimle ilgilenecek kişi 
olarak kendim tanıttı. Ben Askeri okulda olduğum dönemde görsel ve yazılı medyadan çok uzak kaldığım için 
gündemi takip edemiyordum. Bu arada benim tayinim İstanbul ‘a çıkmıştı. Polat bana Şirinevler d e  Bereket 
döner’in önünde buluşacağımızı söyledi. Ben İstanbul’a gelince Atatürk Havalimanından metroya binerek 
Şirinevler’e geldim ve P ola t‘m söylediği yere geldim. Ben gittiğimde Polat beni bekliyordu, ancak aksi bir 
durum olma olasılığına karşı bana şuanda hatırlayamadığım bir telefon numarası vermişti. Buluştuğumuzda 
P ola t’m yanında İstanbul’da devam edeceğim Asım adında birisi daha vardı. Asım ile birlikte P ola t‘tan 
ayrılarak Kavacık’ta bir öğrenci evine gittik, ancak şuanda gitsem hile bu evi bulamam. Burada çok kısa süre 
kaldık. Beş veya altı saat kadar kaldık. Yanımıza Polat geldi ve bize “artık İstanbul’da Asım ile beraber devam 
edeceksin ’’ dedi ve sizde buradan ayrılarak Asım 'in Göztepe ilçesinde Bahçeler Semtinde bulunan ve eşi ile
birlikte kaldığı eve gittik. Şuanda gitsem bu kaldığımız evi bulabilirim .............. 2016 yılının Şubat ayına kadar
Asım ’m  evinde buluşmaya ve sohbetlere devam ettik. Asım ’ın eşi hamile olması nedeniyle bir sonraki buluşma 
tarihini Mart ’ın üçüncü haftası olarak Asım bana buldurdu. Bu arada benim Komando kursum çıktı ve ben 
İzmir Foça ‘ya kurssa gittim. 3,5 ay burada kursta kaldım. Kurs 1 Temmuz 'a kadar sürdü. Geldikten sonra 
Asım beni ankesörlü telefondan arayarak buluşma yeri ve zamanını bildirdi. Asım beni her zaman ankesörlü 
telefondan arıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 6 Temmuz da buluştuk. Ayrılırken 16 veya 17 Temmuzda  
buluşma günii belirlemiştik. Darbe girişiminden önceki Salı günü saat:23.00 sıralarında Çekm eköyde bulunan 
Şahinbey Caddesinde Dilaver C afe’de buluştuk. Burada buluştuğumuzda cafede kamera olması nedeniyle 
kendisi “burada ikimiz bir arada görünmeyelim iyi değil" dedi burada çay içtik ve sokağa çıktık. Dolaşırken 
bana “kardeşim seni Çarşamba veya Perşembe günü asker bir şahıs arayacak ve sana bir şey söyleyecek senin
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de cevabın olumlu olsun kötü bir şey değil, iyi bir şey olacak" dedi, bende bunlardan şüphelenmediğim için 
tamam dedim. Bunun üzerine Asun yanımdan ayrılarak gitti. Ben bunlarla mesleğe başladıktan sonra Şubat 
ayına kadar bunlara para verdim. Benden maaşımın 5/1 tutarında para istiyorlardı, ancak ben o kadar değil 
genellikle 50 veya 100 TL veriyordum. Bu para verme olayı ise sürekli değil bu süreç içerisinde iki veya üç
defa vermişimdir  Darbe girişiminin olduğu gün saat 17.30 sıralarında hatırlayamadığım bir
numaradan G SM ’imi bir mimara aradı. Açtığımda telefondaki kişinin Sabiha Gökçen Havalimanı Jandarma 
komutanı olan Yüzbaşı Dursun ŞİMŞEK olduğunu söyleyen bir şahısla konuşmaya başladım. Bana “senin gece 
yarısı 24 .00 'de Havalimanına gelmen gerekiyor, Havalimanına gidince bir komutanın bizimle görüşeceğini" 
söyledi. Yüzbaşı Dursun ŞİM ŞEK’e gece 24 .00‘te gidiş gelişim sorun olacağım söyledim. Daha önce gelirsin o 
zaman deyince de ben saat 21.00’da orda olacağımı söyledim. Sivil ve silahsız olarak aktarmalı olarak 
minibüs ve taksiyle Havalimanına geldim. Saat 21.00'de havalimanındaydım. Giriş yaptıktan sonra kapıdaki 
ere Dursun yüzbaşıyı sordum. Arka tarafta duran bir kişi nöbetçiye "kim bu bunu derhal buradan 
uzaklaştırın ” dedi. Nöbetçi İse o kişiye "Komutanım kendisi astsubay” dedi. Ben nizamiden girerken arka 
tarafta bulunan ve bunu derhal buradan gönderin diyen şahıs Dursun yüzbaşı imiş. Ben Dursun yüzbaşı diye
sorunca askerler haber verdiler ve direk olarak Dursun yüzbaşının yanına gittim ....................  Saat 23.00
sıralarında biz biraz daha bekledikten sonra Dursun yüzbaşı tekrar yanımıza geldi. Bize hitaben “ülkede 
birtakım sıkıntılar oluyor, siz silahsızsınız gelin size silah vereyim, bir şey olursa kendinizi korursunuz" dedi. 
Biz başta silah almak İstemedik. Burası bizim birliğimiz değil, biz gidelim deyince de yok dedi. Birlikte 
silahlığa doğru yürüyerek gittik. Askere silahlığı açmasını ve bizlere silah vermesini söyledi. Biz de kendi 
aramızda bunu konuşmuştuk. Üçümüz de silah almamak konusunda hemfikirdik. Silah almadığımız için 
yukarıda Dursun yüzbaşıya söyleyelim diye düşünerek yukarıya çıktık. Gazino civarında bahçe tarafında 
kamelya yakında Dursun yüzbaşıyı gördük. Kendisine silah almayacağımızı ve buradan ayrılacağımızı 
söyledik. Elindeki kepi üzerimize doğru atarak bağırarak “siz kimsinizf size emrediyorum, ne diyorsam onu 
yapacaksınız, " diye bağırınca bizde ağır ağır silahlığa doğru yürümeye başladık. Bizim ağır yürüdüğümüzü 
görünce “sizi derdest ederim, acele ed in’’ diye bağırdı. Akabinde tekrar silahlığa gittik. Sivil olarak 
silahlıktan birer adet Mp5 ve birer adet dolu şarjör aldık. Tekrar Dursun yüzbaşının yanma gittik. Dursun 
yüzbaşı bize “binanın arka kısmına geçin, askerlerin başında bekleyin ” dedi. Dediği yere geçerek oturduk, 
beklemeye başladık. Bu esnada yanımıza üsteğmen rütbesinde kamuflajlı, çelik miğfer ve çelik yelekti, gözlüklü 
bir komutan geldi. Bu komutan kendisini bize tanıttı. Ancak ben ismini hatırlamıyorum. Adı Kamil ya  da Kemal 
olabilir, emin değilim. Bu şahıs bize hitaben "Genelkurmay bünyesinde ülke yönetimine el konulduğunu, 
herkesin bir görev yeri olduğunu, bizim görev yerimizin de burası olduğunu ’’ söyledi. Ön taraftan birisi bu 
şahsa gel diye seslenince bu şahıs yanımızdan ayrıldı. Bizde arkasından gittik. Nizamiye tarafına doğru 
geçince burada 6-7 kişilik bir rütbeli grup gördüm. Çelik yelek giydiklerinden dolayı rütbelerini göremedim  
ancak hepsi subaydı. Ben bu şahısları burada ilk defa görüyordum. Darbe girişimi olduğunu öğrenince biz üç 
arkadaş kenara çekildik. Akabinde bende birliğimde görevli nöbetçi astsubay olan uzman jandarma çavuş 
Süleyman KARADENİZ’İ aradım ve burada bulunan 7 kişilik subay gurubundan ismini ve rütbesini bilmediğim 
kişi ile görüştürdüm. Bu subay ise Süleyman KARADENİZ’c “bunların görev yeri burası ” diyerek telefonu 
bana geri verdi. Bende Süleyman KARADENİZ’e Sabiha Gökçen Havalimanı jandarm a bölüğünde 
olduğumuzu ve bizleri burada tuttuklarım olayın ne olduğunu bilmediğimizi ve anlayamadığımızı söyledim. Bu 
arada telefonla kendi bölüğümüzde bulunan ve mesai arkadaşı olduğumuz kişileri arayarak durumun ne 
olduğunu anlamaya çalışıyorduk ve onlarında bölüğe çağın tıp çağırılmadıklarını soruyorduk. Saat 00.15 
sıralarında Mustafa'nın telefonuna \vhatsapp isimli uygulamadan kendi bölük komutanımız olan Yüzbaşı 
Caner YAKUT birliğe yakın olanların acil birliğe gelmesini söylediğini öğrendim. Akabinde bölük 
komutanından birkaç kez daha gelebilecek durumda olanlar gelsin şeklinde mesajlar geldi. Bu mesajlar 
üzerine ortalığın biraz sakinleştiğini düşündük ve sabaha kadar beklemeye karar verdik. Biz üçümüz bîr grup, 
Alemdağ Komando taburundan gelen 6-7 kişi bir grup ve subaylar bir grup halinde bekliyorduk. Bizde bir 
köşede hiçbir olaya karışmadan sabaha kadar bekleyelim diye düşündük. Gece boyunca beklediğimiz esnada 
üsteğmen rütbesindeki bize darbeyi bildiren kom utan zaman zaman yanım ıza gelerek “telefondaki haberlere 
inanmayın, bunlar m anipüle haberler, şuan ülkede her yere TSK hakim  ” diyordu. Saat 01.30 sıralarında 
birlik içindeki hareketlilik de azaldı. Bu subay grubu da kendi içlerinde ayrılarak sağa sola dağılmaya 
başladılar. Bizde bu sakinlikten istifade ederek saat 01.45 -  02.00 sıralarında gazinoya geçtik: 
.................. Dursun yüzbaşı yanımıza gelerek “Burada olan bitenleri kimseye anlatmayın, Ön kapıdan

79

U Y A P  B ild im  S is te m in d e k i  b u  d o k ü m a n a  lıllp :/V v al:ın ila s ,u y n p .g o v .t r  a d re s iıu lc n  IZ4 +WU3 - VVAhldTT - P4He4vD -  TüaHvg= ile  e r iş e b i li r s in iz .

https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/vjgZ5nDR



çıkabiliyorsanız çıkın ” dedi. Bizde geldiğimiz şekilde sivil olarak plakasını hatırlamadığım Citroen marka araç 
ile havalimanından çıkış yaptık. Çıktığımız esnada Havalimanı kapısının tankların ve tankların çevresinde 
insanların olduğunu gördüm . " şeklinde beyanda bulunduğu,

3.2.2.3.14. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/88650 sayılı evrakı üzerinden 
darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan Jandarma personeli astsubay 
Mustafa Özyurt'un avukat huzurunda kollukça alınan ifadesinde özetle;

",....... Vicdanen huzursuz olmam nedeniyle FETÖ/PDY ile ilgili bildiklerimi ayrıntılı olarak burada
da anlatmak istiyorum. İlk olarak 2005 yılında Hatay ’da bulunan ÖNEM Dershanesine üniversite sınavlarına 
hazırlık için giderek kayıt yaptırdım. 1 y ıl ücretini ödeyerek bu dershaneye devam ettim. Ancak Ö SS’de yani 
üniversite sınavlarında başarılı olamadım. Burada öğretmen Mustafa DOĞANCI isimli öğretmenin aktif 
olarak sözünün geçtiğini gördüm. Birkaç kez dershaneye giderken Hatay 'da bulunan öğrenci evlerine gittim. 
Namaz kılmaya başladım. Namazdan sonra tesbihat ve sohbet vardı. Akşamları da Hoca efendi saati vardı. Bu 
saatlerde GÜLEN’e ait C D ’lerden sohbetler dinlenirdi. Beni buraya ilk olarak ismini hatırlamadığım biyoloji
öğretmenimiz olan ancak Yalovalı olarak bildiğim öğretmenimiz götürmüştü  Hiç kimsenin etkisi ve
faydası olmadan Konya Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret Meslek Yüksekokulunu kazandım. Buraya giderek kayıt 
yaptırdım. Konya'da Mustafa DOĞANCI hocanın referansı ile cemaat evlerinde kalmaya başladım. Bu evde 6 
kişi kalıyorduk. Fen Edebiyat Fakültesinde okuyan Ömer AŞKIN (Bayburtlu) . Teknik Eğitim Fakültesinde 
okuyan Mustafa Kemal KARA (İzmirli), Açıköğretim öğrencisi İbrahim İLCİ (Osmaniyeli), ismini 
hatırlayamadığım İletişim Fakültesinde okuyan bir kişi İle birlikte bu evde kaldık. Bu evde yine aynı şekilde 
sohbet, namaz ve hoca efendi saati vardı. Sohbetlere bölge abisi olarak bildiğim Haşan isimli şahıs geliyordu. 
İsmini Yusuf olarak hatırladığım liselerden ve öğrencilerden sorumlu bölge İmamı yanıma gelerek benden 
askeri okula girmemi isledi. Astsubaylığa yaşım tutmadığı için uzman çavuşluğa başvurdum. O yıl yazılı sınavı 
kazanarak mülakata girdim ve sınavda başarılı olunca Ankara'ya mülakata gittim. Sınavları kazanınca 
Jandarma Okullar Komutanlığına bağlı Beytepe 'de bulunan Uzman Jandarma Okuluna giderek kayıt 
yaptırdım. Yusuf isimli şahıs beni Ankara'da K onya’da Tıp Fakültesi öğrencisi olan Adem isimli şahısla 
tanıştırdı. Adem ara sıra 3 haftada bir, ayda bir K onya’dan A nkara’ya gelerek benimle görüşüyordu.
............................ Van ’dan 2014 Temmuz ayında İstanbul iline tayinimin çıkması nedeniyle İlişik kestim. İlişik
keserken Van ’da yine beni aradı, Süleyman görüşmek istedi. Bende kabul ettim. Van Merkezde, bulunan bir 
kafede görüşmeye gittim. Görüşmeye gittiğimde yanında ismini hatırlamadığım bir erkek şahıs daha vcırdı. Bu 
da aynı kendisi gibi 28-30 yaşlarındaydı. Bu şahıs bana İstanbul’a geldiğin ilk hafta sonu Cumartesi günü 
Üsküdar’da İskele’de görüşelim dedi. Ben İstanbul’a geldikten sonra bu görüşmeye gitmedim. İki hafta 
geçtikten sonra 0212’li bir numara beni aradı, kendisini tanıtarak Van’da görüştüğümüzü ve görüşme talebi 
olduğunu söyledi. Bunun üzerine bende K adıköy’de bulunan bir muhallebicide görüştüm. Görüşme esnasında 
kendisinin A vrupa yakasında olduğunu, gidip gelmesinin zor olduğunu, bu nedenle Anadolu yakasında bulunan 
ismini Baki olduğunu söylediği bir şahsın geleceğini, bu şahsın özel bir şirkette makine mühendisi olduğunu 
söyledi. Biraz zaman geçtikten sonra Baki isimli şahıs yanımıza geldi. Bizi tanıştırdı. Bana bundan sonra şenle 
ilgilenecek olan arkadaş B aki’dir dedi. Sonra ismini bilmediğim bu şahıs yanımızdan ayrılarak bizi Baki İle 
yalnız bıraktı. Bu görüşmede 2014 yılının Ağustos ayının sonlarına doğru görüşmek için Ümraniye’de bulunan 
Faruk Güllüoğlu Baklavacısının olduğu köşede görüşelim diye söyledi. Bende belirtilen tarihte akşam 19.00 -  
20.00 gibi belirtilen adrese gittim. Baki geldi. Beni alarak Ümraniye Namazgâha doğru giderken ana cadde 
üzerinde bulunan Bank A sya’nın yanından girince az aşağıda 5-6 bina sonra 10-12 katlı dışı demir çit ile 
çevrili binanın 5. Katına götürdü. Burada ismini bilmediğim 35-38 yaşlarında bir erkek şahıs da vardı. 
Beraber akşam namazını kıldık. Bu evin öğrenci evi olduğunu, bundan sonra görüşmeleri B aki’ye  ait olan 
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasında bulunan Elmalıkenl Mahallesinde bulunan evi ta rif ederek 
oraya gelmemi istediler. Baki iki hafta sonra gün ve saat vererek belirtmiş olduğum eve gelmemi söyledi. 
Genelde görüşmeler 19.00 -  19.30 arası olduğunu söyledi. Bende iki hafta sonra oraya gittim. Gittiğimde 
Baki ’nin Elmahkent otobüs durağında beklediğini gördüm. Beni alarak evine götürdü. Eve girmeden önce 
kapıda zili gösterdi. Zilin üzerinde Reşat ŞAHÎN ismi yazıyordu. Eve çıktığımızda bir erkek çocuğunun 
olduğunu gördüm. Ancak eşini hiç görmedim. 3 haftada bir, ayda bir bana belirli bir tarih veriyordu. O tarihte 
gelmemi istiyordu. Gitmediğim zaman beni cep telefonumdan arayarak neden gelmediğimi soruyordu. Eve
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gittiğimizde herküi isimli internet sitesinden Terör örgütü lideri GÜLEN’e ait videolar izlettiriyordu. Yatsı ve 
akşam namazı kılıp, kuran okuyup tesbihat yapıyorduk. 2015 yılının Ocak ayında Bakinin bİr kız çocuğu daha 
oldu. Baki benden himmet parası istedi. Bende birkaç kez 250 TL verdim. Benim komutanlarımı tanıdıklarını, 
isimlerini söylüyorlardı. Bir keresinde bana seni paşa şoförü yapalım dediler. Bende bunlardan çekindiğim
için istemedim ....................... Baki beııi en son olarak 0216Tı bir numaradan 11,07.2016 veya 12.07.2016
tarihlerinden birinde aradı. Acil görüşmemiz, gerektiğini söyledi. Bana buluşma yeri olarak Ümraniye 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi durağını söyledi. Akşam 19.30 sıralarında gittiğimde bekliyordu. Bana 
bugünlerde seni bir rütbeli arayacak, aradığında şaşırmamam gerektiğini, o ne isterse onu yapmamı söyledi. 
Olay günü yani 15.07.2016 günii de akşam 16.46 sıralarında yüzbaşı Dursun ŞİM ŞEK beni aradı. İlk önce 
anlam verememiştim. Daha sonra bu olayları birleştirince Baki isimli şahsın söylemiş olduğu rütbelinin
Dursun ŞİMŞEK olduğunu anladım   " şeklinde beyanda bulunduktan sonra darbe gününe ilişkin olarak
ise "Darbe girişiminde ben evimde istirahatliyken saat 16.46 sıralarında 0533 088 89 86 no/u G SM ’imİ İki 
farklı numaranın ısrarla aradığını gördüm. Bu numaralar bende kayıtlı değildi. Israrla arayınca açtım. 
Açtığımda telefondaki kişinin Sabiha Gökçen Havalimanı Jandarma komutanı olan Yüzbaşı Dursun ŞİMŞEK  
olduğunu kendisi de söyleyerek konuşmaya başladım. Bana hitaben “seni gece yarısı 24 .00 'de Havalimanında 
beklediğini ve havalimanına gelm em i’’ söyledi. Bende bent neden çağırdığını sordum. Kendisi bana bir konu 
olduğunu, görüşmemiz gerektiğini söyledi. Ancak ben kimseyi arayıp da bu işi teyit etmedim. Beni neden 
çağırdığı hakkında bilgim yoktu. Kendi komutanıma da sormadım. Yüzbaşı Dursun ŞİMŞEK ’e gece 24.00 ’te 
gidiş gelişimi araç ve otobüsün olmamasının sorun olacağını, bu nedenle gelemeyeceğimi söyledim. Bunu 
söyleyince “o halde 20.30 -  21.00 civarında gelirsin" dedi. Bende önemli bir şey var diye tamam komutanım 
dedim. Sivil ve silahsız olarak aktarmalı olarak belediye otobüsüyle Havalimanı Jandarma Bölük 
Komutanlığına 21 .30‘da giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra kapıdaki ere Dursun yüzbaşının nerede olduğunu 
sordum. O da bana ‘‘komutanım sizin gibi birkaç kişi daha geldi, onların da birlikte bulunan komutanların 
misafirlerinin ağırlandığı V1P salonunda beklediğini" söyledi. Bende VIP salonuna gittim. Burada aynı' 
birlikte çalıştığım Muhammet. ALÎKO isimli astsubay çavuş, Şile İlçe Jandarmada görevli aynı zamanda okul 
arkadaşım, devrem olan uzman jandarma çavuş Mahmut BAL da orada beklediğini gördüm. Onlara da neden 
burada olduklarım sordum. Bana kendilerini Dursun yüzbaşının çağırdığını ve beklediklerini söylediler. Bende 
aynı şekilde beni de Dursun yüzbaşının çağırdığını söyledim. Ancak hep birlikte bir anlam çıkaramadık. 
Beklemeye başladık. 10-15 dakika geçmişti ki Dursun yüzbaşı yanımıza geldi. Biz neden çağrıldığımızı 
sorduğumuzda beklememiz gerektiğini, bir yarbayın gelerek bizimle görüşeceğini söyledi ve yanımızdan 
ayrıldı. Biz biraz daha bekledikten sonra tekrar yanımıza geldi. Bize bölük binasına giderek silahlıktan silah 
almamızı söyledi. Kendisi ile birlikte silahlığa kadar birlikte gittik. Askere silahlığı açmasını ve bizlere silah
vermesini söyledi.................... Biz sivil olarak silahlıktan birer adet Mp5 ve birer adet dolu şarjör aldık. Tekrar
birliğin bahçesine çıktık. Oturmaya başladık. Bu arada tüm askerlerin silahlı ve tam teçhizattı bahçede 
beklediğini gördük Dursun yüzbaşı bahçede bulunanlara hepimizin arka taraftaki banklarda oturarak 
beklememizi söyledi. Saati tam hatırlamıyorum ancak saati 22.30 sıralarında olduğunu düşünüyorum. O 
esnada cep telefonunda bulunan internet aracılığıyla haberler gelmeye başladı. Askeri bir hareketliliğin 
olduğunu, köprülerin askerler tarafından kapatıldığını öğrendik kendi aramızda konuşmaya başlarken 
yanımıza bir üst teğmen geldi adının Kemal olduğunu söyledi ancak ben bu üsteğmeni hiç görmemiştim ancak 
resmi üniformalıydı faka t rütbesini hücum yeleğinden dolayı göremedim. Bu şahıs yanımızdan ayrılınca bende 
birliğimde görevli nöbetçi astsubay olan uzman jandarma çavuş Süleyman KARADENİZ'İ aradım neler 
olduğunu sordum o da bana kendisinin tam olarak neler olduğunu bilmediğini 156 yı aradığını ancak 
köprüleri kapatan birliklerin jandarma olmadığını öğrendiğini bana söyledi bende kendisine Sabiha gökçen 
havalimanı jandarm a bölüğünde olduğumu ve bizlere silah dağıttıklarım ve bizleri burada tuttuklarım 
söyledim ve bir şey olursa tekrar haberleşeceğimizi söyleyerek telefonumu kapattım. Telefonu kapattıktan 
sonra Dursun yüzbaşı yanımıza gelerek ön taraflara yani bölüğün ön bahçesine geçmemizi söyledi askerin biri 
bize 3 adet hücum yeleği getirdi ve bunları giyerek beklemeye başladık. Kendi aramızda neler olduğunu
anlamaya çalışıyorduk ve hiç birbirimizden ayrılmayalım dedik. ............... Saat gece yani 16.07.2016 günü
tahminime göre saat 02.30’a kadar aynı şekilde bahçede arka bankta oturduk. Dursun yüzbaşı sürekli telefonla 
konuşup bahçede dolanıyordu. Biz biraz daha bekledikten sonra lam olarak hatırlamadığım bir saatte VIP 
salonuna girerek kanepede uyuklamaya başladık. Yanımıza Dursun yüzbaşı gelerek silahları ve hücum yeleğini 
zemin katta bulunan koridora bırakmamızı söyledi. Biz de hücum yeleklerini ve silahları koridora bıraktık.
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Zaten bize herhangi bir zimmet yapılmadığı için öylece bıraktık. Tekrar aynı yere döndük." şeklinde beyanda 
bulunduğu,

3.2.2.3.15. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/88650 sayılı evrakı üzerinden 
darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan terör örgütünün sözde 
Jandarma Teşkilatı yapılanmasında örgüt üyeleri askeri personelin üstü konumundaki "öğretmen" 
tabir edilen özel görevi haiz örgüt üyesi konumundaki sivil şahıs Reşat Şahin'in avukat huzurunda 
kollukça alman ifadesinde özetle;

"Mustafa ÖZYURT isimli şahıs ile bundan iki y ıl önce Ö...isimli arkadaşım bizi tanıştırdı, Ö ile
üniversiteyi bitirdikten sonra kendisi bana telefondan ulaştı ve İstanbul’da tanıştım kendisi ile belirli 
zamanlarda bazen benim evimde bazen de kendi evinde dini sohbetler ediyorduk, Özgür beni Mustafa 
ÖZYURT un asker olduğunu ve Mustafa ile ilgilenmem İçin tanıştırdı, Mustafa zaman zaman benim evime 
gelirdi ve çay İçerek sohbet ederdik, ben kendisine göbek adım olarak Baki ismimi vermiş olabilirim ancak 
evimin zili üzerinde gerçek adım yazılıdır, Mustafa benim evime geldiğinde internet üzerinde 'HerküT isimli 
sitede  GÜLEN'e ait videolar açıp birlikte izlerdik ve daha sonra genel konularda sohbet ederdik, ben 
kendisinden himmet parası istedim ancak bana para verdiğini hatırlamıyorum, darbe gününden bir iki gün
önce Ö. ile evinde yüz yüze görüştüğümüzde Ö  bana M ustafa’yı aramamı ve onu birisinin arayacağını
söylememi istedi ancak kimin ne için arayacağını söylemedi, ertesi gün Mustafa ÖZYURT u çalıştığım şirket 
telefonundan aradım ve evime yakın olan otobüs durağına çağırdım Mustafa geldi kendisine seni birisi 
arayacak haberin olsun dedim ve daha sonra oradan ayrıldık ben evime gittim ." şeklinde beyanda bulunduğu,

3.2.2.3.16. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/88650 saydı evrakı üzerinden 
darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülen terör örgütünün sözde Jandarma 
Teşkilatı yapılanmasında örgüt üyeleri askeri personelin ve "öğretmen" tabir edilen askeri personel
ahilerinin üstü konumundaki "müdür yardımcısı" tabir edilen yöneticisi sivil şahıs olan Ö 'nün
18/08/2016 ve 19/08/2016 tarihlerinde avukat huzurunda kollukça alınan ifadelerinden birinde özetle;

"Ben burada belirtilen terör örgütü hakkında tüm bildiklerimi anlatmak istiyorum. Bunu 
anlatmamdaki sebebim benim terör örgütü üyesi olmadığımın ispatlanması ben FETÖ/PDY terör örgütü 
üyelerini dini işler yapan hayırsever kişiler olarak biliyordum. Ben 15 Temmuz Darbe kalkışması olayına 
kadar bunların terör örgütü olduğunu anlayamadım. Bu tür kanlı bir eyleme girişebilecekleri aklımın ucundan
bile geçmezdi....................  Burada İstanbul Jandarma teşkilatının anadolu yakası bölümünden sorumlu, halen
Kuveyttürk Bankası Pendik-Kurlköy Şube Müdürlüğü yapan ve örgüt içerisinde "müdür" tabir edilen görevi 
yapan Erkan (K) isimli şahıstan, biz ÇekmekÖy ilçesinde bulunan Jandarma Komutanlığında görevli olan 
Uzman Çavuş Mustafa ÖZYURT ve Astsubay Muhammed ALİKO isimli askerlere (adı geçen asker şahıslar 
darbe girişim i nedeniyle tutukludur) iletilmek üzere sözlü bir mesaj aldım. Bu mesajı ilgili askerlere iletmeleri 
için Baki Kod ve Asım Kod İsimli sivil arkadaşlar ile görüştüm. Bana “13-14 Temmuzda sizi birisi arayacak 
ona karşı olumlu olun detayı sormayın ” şeklinde mesaj geldi. Bıı mesajı o giin içinde Asım kod Evren 
PEHLİVAN ve Baki kod Reşat ŞAHİN isimli şahıslara ilettim. Sonrasında ilgili askere iletilip iletilmediğini 
Asını kod Evren PEHLİVAN ve Baki kod Reşat ŞAHİN isimli şahıslardan Reşat ŞAHİN isimli şahsın ikamet 
adresi olan Ümraniye de bulunan Elmalıkent Mahallesindeki evine giderek, Asım kod Evren PEHLİVAN isimli 
şahsın da Örnek Mahallesi Alaşehir ilçesinde bulunan evine giderek teyit ettim. Ben Temmuzun 12, 13 ve 14 
Temmuz 2016 günleri ve bundan önceki günlerde darbe kalkışması ile İlgili tek bir kelime duymadım. Ben
15.07.2016 Cuma günü gecesi ailem ile birlikte yukarıda adresim vermiş olduğum İkamette ailem İle birlik 
idim. 22.00-22.30 sıralarında TV ’y i izlerken tüm Türkiye gibi darbe kalkışması olduğunu öğrendim. O gece 
sabaha kadar uyuyamadım. Erkan (K) Erhan D U RAK’a Tango programı aracılığı ile “Ne oluyor? Nedir bu 
durumlar? Bu İşlerin bizimle bir alakası var mı? ’’ diye sorduğumda kendisi bana “ya  tamamen yok olacağız 
y a d a  ” diye mesaj yolladı." şeklinde beyanda bulunduğu,

3.2.2.3.17. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/88650 sayılı evrakı üzerinden 
darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülen terör örgütünün sözde Jandarma
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Teşkilatı yapılanmasında örgüt üyeleri askeri personelin ve "öğretmen" tabir edilen askeri personel
ahilerinin üstü konumundaki "müdür yardımcısı" tabir edilen yöneticisi sivil şahıs olan M 'nün
05/09/2016 tarihli avukat huzurunda kollukça alınan ifadesinde özetle;

”15 Temmuz Darbe kalkışması olayına kadar bunların terör örgütü olduğunu anlayamadım. Bu tür 
kanlı bir eyleme girişebilecekleri aklımın ucundan bile geçmezdi. Ben yukarıda da bahsettiğim gibi İstanbul’a 
okumak için gelmem ve kalacak yer bulamamamdan dolayı girdim baktım ki dini işlerle uğraşıp insanları 
İslamiyet’e yöneltiyor bende hizmet etmek için bu yapı İçerisinde yer aldım taki darbe kalkışmasına kadar. 
Beni Erkan kod isimli şahıs tabletimde yüklü bulunan Tango isimli program üzerinden yazarak evde olup, 
olmadığımı evdeysen sana geleceğim dedi bende evdeyim gel dedim 13 Temmuz 2016 da yukarıda adresini 
verdiğim evime geldi. Eve gelince “ÖĞRENCİ ARKADAŞLARA SÖYLEYİN ÜST AMİRLERİNDEN KİM  
ARARSA ONUN DEDİĞİNİ AYNEN UYGULASIN” dedi, bende neden böyle bir talimat verdiğini 
anlamadım ve listelemeye başladım bana “İzm ir’de ki casusluk davası İle ilgili bir durum olduğunu" söyledi 
bende bana bağlı öğretmenlerin altında bulunan astsubay ve Uzman Çavuş olan öğrencileri 13-14.07.2016 
günü tek tek gezerek bana Erkan kod isimli müdür tarafından İletilen talimatı ilettim onlarda bana sordu neden 
bizi arayacaklar dediler bende ben imde bilgim olmadığını ancak bir sıkın tının olmadığım söyledim ve 
ayrıldım. Yukarıda sıralı olarak bahsettiğim gibi öğrencilerden sadece Mete kod isimli astsubaya ulaşamadım. 
Birde Ahmet kod isimli İsmail Astsubay’da il dışında bulunmasından dolayı ulaşamadım diğerleri ile yüz yüze 
görüşerek talimatı ilettim. 15.07.2016 günü öğretmenlerim olan Ünal Kod isimli Ömer EREN, Ahmet SAK, 
Yılmaz kod isimli Yıldırım SARAÇ ile kendi evimde K ur’an okuma programı yapıyorduk tahminen 
saat:21.30/22.00 sıraları idi evde televizyon olmadığı için cep telefonuma internetten gelen haber sayesinde 
darbe girişiminin olduğunu öğrendim , öğrenir öğrenmez Tango üzerinden Erkan kod isimli şahsa ulaşarak
13.07.2016 günü bana vermiş olduğu talimatla ilgisi olup olmadığını öğrenmek için neler oluyor diye yazdım  
oda bana şuan bekleyelim, fe tih  suresini okuyun dedi ben tekrar yazdım neler oluyor dedim fakat bana cevap 
yazmadı, gece saat:03.00 kadar takip ettik ve sonra öğretmenlerim evlerine gittiler. 17.07.2016 günü öğlen 
saat: 13.00 sıralarında Selçuk kod isimli astsubay evime gelerek benimle görüşmek istedi. Evde bana kendisini 
bir rütbesini hatırlamadığım bir subayın aradığını kendisine hitaben “3 gündür üst rütbeli subaylar ile toplantı 
yaptıklarını, toplantıyı yapan subayların tasfiye edileceğini kendilerinin bu girişimi yapmazlarsa tasfiye 
edileceklerini ve tutuklanacaklarını ” söylediğini bana söyledi bende Selçuk kod İsimli astsubaya benimde- 
şaşırdığımı böyle bir şeyi yapmanın yanlış olduğunu söyledim ancak bana kendisinin zaten gitmediğini ve evde 
olduğunu söyledi ve evden gittikten sonra bir daha ne ben onu aradım nede o beni aramadı diğer 
öğrencilerden dönüş olmadı darbe girişimde kimin nere gittiğini kimin çağırdığını bilmiyorum.'' şeklinde 
beyanda bulunduğu,

3.2.2.3.18. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/88650 sayılı evrakı üzerinden 
darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan Jandarma Tedarik Merkez 
Komutanlığı Soğanlık/ Kartal personeli üsteğmen Yılmaz Candır’ın avukat huzurunda kollukça alınan 
ifadesinde özetle;

".....ilk tanışmam 2000’li yılların başında ortaokula giderken Anafem dershanesine dağıtmış 
oldukları çanta klasör için gittiğimde tanıştım. Daha sonra ben bunlarla birlikte İstanbul Kadıköy ’de öğrenci 
evlerine gidip gelmeye başladım. Buralarda bize normal okul dersleri ve dini eğitimler veriliyordu. Burada 
bizlere verilen dersler sayesinde derslerimde belirli bir iyileşme olmaya başladı. Bu sebeple bende buralara 
gitmeye devam ettim. 2001 yılında ortaokulu bitirince burada Mete (K) İsimli bir abi diye tabir edilen kişi
tarafından Askeri okula yönlendirildim  Askeri okul sınavlarına girdim ve kazandım. Ben bu sınavları kendi
bilgi ve becerimle kazandım, kimse bana yardımcı olmadı. İzmir Maltepe Askeri lisesine başladım. Bu süre 
zarfında benim bu kişilerle hiçbir irtibatım olmadı. Yaz tatillerinde Ünalan’da anne ve babamla birlikte 
oturduğum eve geldikleri zaman bile kapıyı açmıyordum. Çünkü ben kendi yaşam tarzımı onlara göre 
olmadığını hissediyordum. Onların yaşam tarzı bana ağır geliyordu, ben ise çok daha uçan ve kafasına göre  
takılan birisiydim. Askeri liseden sonra Ankara ’da Harp okulunun başlarında Mete (K) isimli şahıs tekrar 
bana sabit bir numaradan bana ait olan cep telefonumu arayarak bana ulaştı. Bunun üzerine kendisi ile 
Ankara Ulus veya Kızılay ilçesinde Cafe’lerde 4/5 defa görüştük. Sonra tekrar ben M ete’nin buluşma
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tekliflerine cevap vermemeye başladım. Okul bitinceye kadar bir daha kendisi ile veya başkası ile
görüşmedim  2013 yılında İstanbul’a tayin oldum İstanbul'da Silivri Cezaevinde göreve başladım. Burada
düşünceme göre Selim (K) isimli şahsın irtibatımı kendisine vermesi sebebiyle Serkan (K) isimli birisi bana 
ulaştı. Kendisi ile genellikle Büyükçekmece Merkez ’de sahilde görüşüyorduk. Ben İstanbul 'a geldikten sonra 
şimdiki eşimle evlendim. Evlendikten sonra buluşmamaya gayret ediyordum ve bu sebeple uzun aralıklarla 
buluşmaya gidiyordum. Kalkışma olayına kadar geçen yaklaşık 3 sene içerisinde Serkan (K) isimli şahısla 
yaklaşık 4-5 defa buluştuk. Bu buluşmalarımızda sohbetlerimiz genellikle dini konular üzerine oluyordu. 
Cemaat konularında hiç konuşmuyorduk. Bazen GÜLEN ile ilgili konuşuyorduk yani beni yönlendirmeye
çalışıyordu 2015 yılının Aralık ayının ortalarında şuandaki görev yerim olan Jandarma Tedarik Merkez
Komutanlığına atandım. Kalkışma olayının olduğu tarih olan 15.07.2016 tarihinden 2 gün öncesine kadar yine 
kimse bana ulaşmadı, 13.07.2016 tarihinde ismini şuanda hatırlamadığım daha öncede hiç konuşmadığım veya 
görüşmediğim birisi beni 0216 lı bir numaradan aradı Sultanbeyli M erkez'e gelmemi söyledi, kendisinin 
konuşma taızından bu kişilerden birisi olduğunu anladım. İstemeyerek te olsa bu kişi ile buluşmaya gittim. 
Plato A V M ’nin bulunduğu yerde kendisi İle buluştuk. Burada bana "yarın seni birisi arayacak senden istediği 
şeyi yap ” dedi. Ben ise kendisine bunun saçma bir şey olduğunu söyledim hatta kendime göre benim göbek 
atmamı istese de yapmam mı gerek gibi düşündüm. Ben neden diye sorunca “bende içeriğini bilmiyorum ”
dedi.....................  14.07.2016 saat 22.00 sıralarında 0216 numaralı ile beni dün görüştüğüm kişi aradı,
Sultanbeyli M erkez'e gelmemi söyledi. Plato A V M ’nin köşesinde buluştuk. Gri renkli Peugeot marka bir araç 
ile beni alarak Sarıyer tarafında bilmediğim bir yere gittik. Arabaya bindiğimizde telefonumu kapatmamı 
söyledi, bende telefonumu kapattım. Sarıyer ’de açık adresini bilmediğim bir eve gittik eve gidince kapıyı beni 
alıp buraya getiren şahıs kapıyı çaldı kapıyı kimin açtığını görmedim ve bilmiyorum. Evin kimin evi olduğunu 
yani kendi evimi yoksa başkasının evimi onu bilmiyorum. Bu kişi yaklaşık 175-ISO boylarında, 40 yaşlarında, 
ha fif kır saçlı ve ahu biraz açık birisiydi. Sarıyer’e gelirken arabada neden gittiğimizi sordum "arkadaşlar 
gelecek’’ diyerek geçiştiriyordu. Evde beni bir odaya aldı arada sırada odaya gelip arkadaşların geciktiğim  
fa lan söylüyordu, bana bisküvi çay falan ikram ediyordu. Burada yaklaşık iki saat kadar kaldım. Yaklaşık iki 
saat sonra eve binleri geldi ancak kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Ben eve gelen kişileri hiç görmedim yine 
benim yanıma sadece beni eve getiren kişi gelip gidiyordu. Yanıma son gelişinde bana bilgisayarda yazılmış ve 
A4 kâğıdının 1/6 ebatlarında bir kâğıda yazılı şekilde bir liste verdi. Listede 4-5 kişinin isimleri rütbeleri ve 
nerede çalıştıkları yazıyordu. Bana listeyi veren beni eve gtiren kişi "bu listede olanları aramamı ve bu 
kişilerin saat:24.00’da Sabiha Gökçen Havalimanında olmaları gerektiğini söylememi ve burada Dursun 
yüzbaşının emrinde olacaklarını söylememi istedi" Burada benim telefonum arabada duruyordu bu kişi aşağı 
inerek telefonumu aldı ve bir uygulama yükleyerek açık olarak bana verdi. Telefonu bana verince telefonuma
bir program yüklediklerini ve bu program aracılığı ile irtibat kurmamızı söylediler.  15.07.2016 günü saat:
09.00-10.00 sıralarında kalktım. Bu saatlerde Yarbay Mustafa TANAR Beni aradı ve neredesin memlekete 
gittin mi diye sordu ben hayır İstanbul’dayım deyince imzalarımın eksik olduğunu ve kışlaya gelmem  
gerektiğini söyledi, bende bir şeyler yedikten sonra evden ayrıldım. Kışlaya otobüs ile gitmemek için araç 
kiralamak istedim ve daha güvenli olması için Sabiha Gökçen 'de bulunan bir renta car dan araç kiralamak 
istedim. Cep telefonumda Sabiha Bölük Komutanı olarak kayıtlı olan Yüzbaşı Dursun ŞİM ŞEK ’i aradım ve 
kendimi tanıttım, araç kiralamam için bana yardımcı olmasını istedim. Oda bana tamam gel yardımcı oluruz 
dedi. Ticari taksi ile Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan Jandarma Karakoluna gittim. Burada Jandarma
Karakol Komutanı olan Yüzbaşı Dursun ŞİMŞEK ilk defa yüz yüze görüştüm  bana kendisi de bana çok
işinin olduğunu ve bana bir liste vereceğini bu listede olan kişileri aramamı söyledi. Bu listede olan isimleri 
şimdi hatırlamıyorum, ancak Dursun ŞİMŞEK bana bu listede olan kişilerin 15.07.2016 günü saat:24.00’da
Sabiha Gökçen Havalimanı Jandarma Bölüğünde olmaları gerektiğini söylememi istedi Dursun ŞİMŞEK ’in
bana vermiş olduğu listede bulunan kişileri birliğimde bulunan hizmete özel telefon ile aradım. Aradığım  
birlikler içerisinde hatırladığım Şile Jandarma ve Çekmeköy Jardarma İlçe komutanlıklarım aradım sabit 
hattan ulaşamadıklarının cep telefonlarını İsteyerek bunları bir kağıda yazdım ve yanıma aldım, sabit hattan 
ulaştıklarıma ise 15/07/2016 günü saat:24.00'da Dursun yüzbaşının kendilerim Sabiha Gökçen’e çağırdığını 
söyledim. Ulaştığım kişilerden tamam diyerek kabul edenler de oldu neden diye soranlar da oldu ben fazla  
üstelemeden arayıp kapatıyordum. Ben bu kişileri saat: 14.00 sıralarında aradım. Ben çağırdığı askerleri
neden çağırdığını sormadım  Dursun ŞİM ŞEK’in yanına 15/07/2016 günü saat: 16.00 sıralarında Sabiha
Gökçen Havalimanına gittim. Kendisinin makamına çıkarak ulaşamadığım kişilerin isimlerinin ve.
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telefonlarının yazdığım listeyi verdim. Benim yanımda vermiş olduğum listeden kimseyi aramadı. Yaklaşık on 
dakika burada kaldıktan sonra ayrılarak kendi evime gittim ." şeklinde beyanda bulunduğu,

3.2.2,3.19. Terör örgütünün muhtelif kademelerinde ülke geneli bölge imamlığı ve 
Amerika Birleşik Devletlerinde muhtelif eyaletlerin bağlı olduğu Colarodo Bölge İmamlığı sıfatıyla 
yönetici olarak faaliyet gösteren ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, örgüt ve faaliyetleri 
hakkında açıklamalarda bulunan Haşan Polat'ın 2016/90460 sayılı evrak kapsamında alınan ifadesinde 
özetle;

"Ben 1986 yılında GÜLEN yapılanmasına İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 
eğitim görmeye başladımğım yıldan itibaren dahil oldum. Üniversiteyi kazandığımda kalacak bir yerim yoktu. 
Maddi durumum da iyi değildi. Yapılanmanın "Işık evleri" tabir edilen evlerinde ücretsiz kalma imkanı 
olmuştu. Zaman ilerledikçe sırasıyla ev (İstanbul İli Fatih ilçesinde Horhor caddesinde bulunan Apartman 
dairesi) imamı, semt (İstanbul İli Sultanahmet semti, yedi ev iiç okulun bağlı bulunduğu semt) imamı, bölge 
(İstanbul İli Fatih İlçesinin sınırlarında bulunan bölge) imamı, büyük bölge (İstanbul İli Maltepe ilçesinin 
sınırlarında buluna bölge) imamı, eyalet (örgüt yapılanmasında İstanbul ili Maltepe ilçesinden Tuzla arası 
bölge), örgülün organı olan Samanyolu TV resmi temsilcisi görünümü altında (Kuzey kıbns Türk Cumhuriyeti 
sorumluluğu) imamı ve Türkiye Ege bölgesinin eğitim müfettişliği ve sorumluluğu mertebelerine kadar 
yükseldim. 2001 yılında İse örgüt dışı biriyle evlilik yaptığımdan dolayı Ege bölgesi sorumluğumdan Gaziantep 
İli bölgesine sürgün edildim. Bu yerde yaklaşık 6-7 ay görev yaptıktan sonra örgütle olan sıkıntılarımı 
hallettim. Bu süreçten sonra Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Colorado eyaleti sorumluluğuna atandım. 
Örgüt yapılanmasına göre ABD I I  eyalete ayrılmaktadır. Colorado ise örgüt yapılamasına göre kendisi dahil 
iki eyaleti daha kapsamaktadır. ABD'ye atandıktan sonra o tarihlerde ve halen Pennslyvania eyaletinde 
bulunan örgüt lideri GÜLEN'in yarımda 10 gün kadar kaldım. Kendisi beni burada gözlemledi. Gözlemleme 
sürecinden sonra Colorado eyaleti sorumluluğuna atandım. 2002 yılında ise kendi isteğimle yapılanma içi 
ayak oyunlarından sıkıldığım için bıraktım ve Türkiye’ye  geri döndüm. Ülkeye döndükten yaklaşık 4 ay sonra 
New Jersey eyaleti imamı Ömer Hilmi bey beni örgüt içerisinde beni telefonla arayarak GÜLEN'in talimatıyla 
aradığını söyleyerek geri dönüp dönmeyeceğimi sordu. Ben de dönmeyeceğimi söyledim. Bu aşamadan sonra 
örgüt içerisinde beni "hain" ilan ettiler. Yapılanmaya mensup kimsenin benimle konuşmaması talimatı
verildi,  ABD ’de kalmış olduğum süre boyunca örgüt lideri GÜLEN ile sohbet adı altında yapılan
toplantılarına katılma imkanı buldum. 1994 ila 1998 yılları arasında büyük bölge ve eyalet imamlığı yaptığım  
dönemde İstanbul ili Üsküdar ilçesi Altunizade semtinde bulunan örgüte ait Fırat Eğitim Merkezi (FEM) İsimli 
dershane ile İzmir İlinde bulunan Yamanlar Kolejinde de GÜLEN ilekonuşma İmkanı buldum. Kendisinin özel 
toplantılarına da katıldım. Özel toplantılar iki gün süren İl ve Ülke İmamlarının katıldığı, geniş katılımlı 
istişare toplantılarıdır. Toplantılarda Örgütün eğitim, devlet bürokrasisi içine sızma konusundaki sorunlar ve
fınans toplama gibi konular konuşulur. Her ülkedeki sorunlar GÜLEN'e iletilir ve talimatlar alınır.........
hiyerarşik yapılanma dışında devlet bürokrasisinin her bir kısırımdan sorumlu, belirli bir sayıda olmayan 
imamlar vardır. Örgütün devlet bürokrasisi içerisine sızmaya çalıştığı kısımları bildiğim kadanyla; Yargı, Tiirk 
Silahlı Kuvvetleri, Maliye, ,Sağlık Bakanlığı (Doktorlar), Kamu mühendisleri, İçişleri Bakanlığı gibi 
kuramlardır. Bu kuramların sorumlusu yani imamı Örgüt yapılanmasındaki diğer eyalet ve bölge imamları gibi 
bölge imamlarından bağımsızdır. Doğrudan GÜLEN'e bağlıdır. Talimatı da onlar alırlar. Örgütün devlet 
bürokrasisine sızmış "şakirt" tabir edilen hakim, savcı, asker gibi kamu görevlisi görünmemdeki üyelerin 
kriminal diyebileceğimiz suç konusu faaliyetleri bu talimatlar üzerine gerçekleşir. Hali hazırda 15/07/2016 
tarihinde gerçekleşen darbeye teşebbüs faaliyeti dönemi dahil günümüze/kadar örgütün devlet bürokrasisi 
içerisinde yer almış çekirdek kadronun çoğunluğu benim örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüm dönemlerde 
atılmıştır. Benim örgütle bağıma son verdiğim 2002 yılma kadar kamu bürokrasisi içerisindeki üyelerin suç 
konusu oluşturan herhangi bir faaliyetini hatırlamıyorum. Ancak kamu bürokrasisine sızma konusundaki. 
GÜLEN'in talimat vermesine bizzat şahidim. Ayrıca kamu oyunda İstanbul Başsavcılığınca yapılan 2007 
yılında başlatılan Ergenekon, 2010 yılında başlatılan Balyoz İle yolsuzluk soruşturması görünümü altındaki 
Türkiye Cumhuriyeti Hüldimetine dahil bakanları ve çevresindeki şahısları hedef alan 17 Aralık 2013 tarihinde 
yapılan soruşturmanın örgüte mensup kamu görevlilerince gerçekleştirildiğini, 90'lı yıllardan beri devlet 
bürokrasisi içerisine sızmış emniyet, yargı görevlileri ile asker örgüt mensuplarının soruşturmalarda ak tif rol
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aldıklarım söyleyebilirim   Kamu bürokrasisine sızmış örgüt üyelerinin kendilerini, deşifre etmemek için
GÜLEN'in talimatı He belirlenen "tedbir" adı altındaki davranışlarında herhangi bir sınır bulunmamaktadır, 
îslami motifli bir örgüt olmasma rağmen örgüt mensuplarınca dışarıdan görünecek şekilde içki içilebılntekte,
namaz kılınmamakta ve örgüte mensup olmayan kişilerce evlenilebilmektedir.  GÜLEN 25 Aralık 2013
tarihinden beri herkul.org sitesinden "bam teli" ve "kırık testi" başlıkları altında yapmış olduğu dini sohbet 
görünümlü konuşmalarından kamu bürokrasisi içerisine de sızmış örgüt tabanına şifreli olarak mesaj 
vermektedir. Örgüt İçerisinde uzun yıllardır faaliyet yürüttüğümden ve GÜLEN’i çok yakından tanıdığımdan 
dolayı şifreli mesajlarım çözebilmekte ve anlamaktayım. Yine 1994 yılm da GÜLEN Türkiye'de bulunmakta 
iken FEM dershanesi binasının 5. katında kendi odasında yapmış olduğum dini sohbet ve vaaz adı altındaki 
kayda alınan konuşmalarının kriptoloji sorumluğunu da yaptım. GÜLEN'in kayıt altına aldırdığı ve o 
zamanlar kasede aktarılan konuşmasında geçen özel mesajların yer aldığı metrajları kesip yeni bir kasede 
aktardıktan sonra hangi bürokrasi veya birim ile ilgili ise o birimlere dağıtıyorduk. Örneğin; Tiirk Silahlı 
Kuvvetleri veya yargı teşkilatı ile ilgili mesajı bu yerlerin "imam" adı altındaki örgüt sonmdulularma 
dağıtılmaktaydı. Açıkladığım nedenlerle GÜLEN’in kullandığı tabirlerden neyi ifade etmek istediği ve hangi 
talimatı verdiği konusunda uzmanlığım bulunmaktadır. Konuşmalarının yaklaşık 2-3 dakikalık kısımlarında 
istediği talimatları verebilmektedir." şeklinde beyanda bulunması üzerine örgüt içerisinde kriptoloji 
sorumluluğu görevini yapmasından dolayı örgüt lideri GÜLEN'in darbe girişimi öncesi ve sonrasında örgüt, 
üyelerine hitaben yapmış olduğu bir kısım konuşmaların tespit tutanakları gösterilerek kriptolojik çözümleme 
yapmasının istendiği, buna göre;

3.2.2.3.19,1. Terör örgütü lideri GÜLEN'in www.herkul.org isimli internet sitesi içerisinde 
bulunan diğer linkler başlığı altındaki Bamteli Arşiv kısmından w ww . herku 1. or g ^  a m te 1 i/k iri i-tezgah/ isimli 
linkden 13 Haziran 2009 tarihinde yayınlanan Kirli Tezgah başlığı altındaki video CD ortamına İndirilerek 
açıldığında ekranda müzik eşliğinde Bamteli 12 Haziran 2009 yazısının göründüğü devamında Kirli Tezgah 
yazısının göründüğü ve GÜLEN’in belirtilen konuşmaya başladığı, konuşmasının aşağıdaki şekilde olduğu,

“şimdi orada olanlardan birisi bu öteden beri başkaları da yaptı bunu yer yer yaptılar. Şııbat 
soğuğunda ortaya da çıktı. Bazı evlere mesela sîzlerin arkadaşlarınızın yazdıkları kitapları koydular. Hatta işte 
yani görüyorsunuz kıtmir burada kalıyor yani hiçbir poster moster yok yani en sevdiğimiz insanların yani 
Hazreti pirin posteri asılabilir. Yok öyle bir şey fakat posterler astılar yani sizin sizin arkadaşlarınızın Hazreti 
pirin posterlerini astılar. Ta o eve baskın yapıldığı zamanda demek ki bu evde bunlara aitmiş falan dedirtmek 
için bu türlü oyunlara gidildi. Fakat çok defa insaflı izanh jandarma veya emniyet teşkilatı tarafından mesele 
böyle keşfedilerek deşifre edildi. Onların oyunu bozuldu. Şu anda yeni oyunlar peşinde olabilirler. Yani 
oyunlar peşinde olabilirler. Değişik yerlere hakkaten değişik şeyler koyabilirler. Arkadaşlar belki basiretli 
hareket etmeliler. Bu yine bir müesseseye mal edilmemeli falaıilar yapacak filanlar yapacak şekilde dememeli 
ama suiniyetli olan insanlar götürür oraya dinamit koyabilirler. Bir bomba koyabilirler bir uyuşturucu 
koyabilirler. Bir tane silah atabilirler oraya silahla içeriye girebilirler siz elinden silahı alırken silahın üzerinde, 
parmak izleriniz de olabilir. Kriminolojik araştırmada İş gelir size fatura edilebilir yani bu türlü şeylerin hepsi 
olabilir."

''Belki bu türlü hadiseler böyle erkenden deşifre edilmesi o hadise doğrudur veya değildir. Ayrı bir 
mesele ama birileri böyle suiniyetli ise hep kötü şeyler kurgulayıp duruyorsa onların senaryolarını yazıyor, 
çiziyor hazırlıyorsa şayet bunlar bir yönüyle arkadaşlarda tembihe tenebbühe vesile olmalı arkadaşlar bunları 
birer tembih şeklinde algılamalılar.”

Videonun 37.03. dakikasında;
"Gelip bir kısım insanlar diyoılarki bizi duygu ve düşüncemiz itibariyle az milli bulunca rahatsızlık 

duyuyorlar, iflah etmiyorlar. E sizde kendinizi hissettirmeyin demişiniz. Bu sağından solundan kesilince sanki 
böyle sinsice bazı yerlere sızın falan sızm değil ben açıktan açığa cami kürsüsünden söylüyorum. Şunları 
söylemiş insanım ben. Bu ülkenin insanı neden sadece kuran kursuna yöneliyor. İmam hatip çıktığı zaman 
neden sadece İmam hatip. Bu ülkede değişik mektepler yokmu? ilahiyat açıldığı zaman niye sadece ilahiyata 
insar fîkr ediyorsunuz. Neden TIP okumuyorsunuz. Neden FİZİK okumuyorsunuz. Neden KİMYA 
okumuyorsunuz. Neden çocuklarınızı buraya yönlendirmiyorsunuz. Çocuklarınızı neden MÜLKİYE’ye
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yönlendirmiyorsunuz. Çocuklarınızı neden ADLİYE’ye yönlendirmiyorsunuz. Çocuklarınızı neden 
ASKERİYE’ye yönlend irmiyorsunuz. Çocuklarınızı neden EMNİYETE yönlendirmiyorsunuz. Bu ülke bizim 
ülkemiz. Ben o ülkenin insanıyım. Bu günkü insanlar şurada bulunan insanlar şurada burada caka yapan 
insanlar belki o sıkıntıları görmemişlerdir."

Videonun 38. Dakika 31. saniye Dakikası itibariyle;
"Bu açıdan çok rahatlıkla söyledim ben bunu bir insan kendi ülkesinde o ülkesine ait değişik 

birimlere sızmaz ki sızma yabancılara aittir. Yani gavur olur bir insan bilmem ne olur demeyeceğim ben onlara 
kimseyi de karalamayacağım ben. Falanist olur fılanİst olur. Fulanist olur. Onlar bu milletten olmadığından 
dolayı bu milletin kaderine hakim olmak için sızarlar. Bir ülkenin kendi evladı kendi müesseselerine sızmaz. 
Girme onun hakkıdır. Oraya ve bu günde bunları bir kere daha tekrar ediyorum. Hayati Bütün Birimlere 
Çocuklarınızı Yönlendirin girsin . Her Yerde Olun. Kuran Kursunda da Olun, imam Hatipte de Olun. İlahiyatta 
da Olun. MÜLKİYEDE de Olun. ADLİYEDE de Olun. EMNİYETTE de Olun. ASKERİYEDE de Olun.” 
şeklinde konuştuğu tespit edilmiştir.

Konuşma içeriği ye sorulduğunda; örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket eden mensuplarına 
devletin kamu kuyumlarına stztlması talimatı verdiğini beyan ettiği,

3.2.2.3.19.2. Terör örgütü lideri GÜLEN'in www.herkul.org isimli internet sitesinde Herkül 
Nağme sekmesi altında http://www.herkul.org/herkul-nagme/498-nagme-kiliclarin-golgesinde/ ibareli linkte
04.02,2016 tarihinde 498.NAGME: KILIÇLARIN GÖLGESİNDE başlığı ile bir konuşma yayınlandığı, 
GÜLEN’in (27:22) yirmi yedi dakika yirmi iki saniye süreli konuşması CD ortamına indirilerek incelendiğinde;

“Efendimiz (s.a.v.) düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin diyor” sözleriyle başladığı, (27) yirmi yedi 
dakika (22) yirmi iki saniye süreli konuşmasının;

00:55.saniyesinde;
“Bela ve musibetlere maruz kaldığınız zamanda yine dişinizi sıkın sabredin, şikayet etmeyin. 

SABRA ÎLAVE ETTİĞİMİZ BİR MÜLAHAZA BlR FARKLILIK VAR, AKTİF DİYORUZ YANI. Bela ve 
musibet üzerinize geldiği zaman böyle durağana girmeyin, durağana giren fiziğin temei kanunu dökülme 
dernektir; saçılırsınız, sağa sola saçılırsınız. EN KRİTİK ANLARDA BİLE YAPACAK BİR ŞEY BULMALI, 
BİLMELİ VE MUTLAKA ONU YAPMALISINIZ. Bu açıdan da böyle bir sabra bela musibetler, saldırılar, 
tecavüzler karşısında iftiralar, tezvirler, tehcirler, tehditler karşısında dişini sıkıp sabretme, fakat aktif sabır. 
MUTLAKA BİR YOL YÖNTEM OLUŞTURMALI, ALTERNATİF YOLLAR YÖNTEMLER 
OLUŞTURMALI, İNANDIĞINIZ YOLDA YOLUNUZA DEVAM ETMELİSİNİZ.”

08:49. saniyesinde;
Düşmanla karşılaşma hakkım verme, sonra GEREKTİĞİ YERDE DÜŞMANI ÖLDÜRME, AYNI 

ZAMANDA GAZİ OLMA ve öyle oluyorsa hadiseler öyle cereyan ediyorsa; düşman tarafından öldürülme, 
şehit olma hepsi kutsal şeyler. FAKAT BUNLARIN KONUMLARI MEVZUUNDA ZUHUR EDERSENİZ 
GAFLETE DÜŞERSENİZ; İŞİD olursunuz, ÇAEŞ olursunuz Boko Haram olursunuz Et-Kaide olursunuz, 
murabitin olursunuz, olursunuz. Allah’ın istediğinin dışında Allah’ın belası her şey olursunuz.

14:02.saniyesinde;
“CENNET KILIÇLARIN GÖLGESİ ALTINDADIR, Yerinde; onun hakkını böyle bir şeyle karşı 

karşıya kaldığınız zaman, verdiğiniz zaman siz gazi olursanız cennete gidersiniz, şehit olursanız cennete 
gidersiniz, düşmanı vesayetiniz altına alırsanız bir yönüyle, bunlar da şöyle böyle size karışırlarsa, sizden 
alacaklarını alırlarsa; cennet kapıları onlar için de aralanmış olur. Yani meseleye sadece bir yanıyla bakmamak 
lazım. Flem kendi hesabına, hem ölen hesabına, hem öldüren hesabına, hem de bir yönüyle belli ölçüde vesayet 
altına giren insanlar. Nitekim mevali öyle olmuştur yani, esir alınmışlardır.” şeklinde söylemlerde bulunduğu 
tespit edilmiştir.

Konuşma içeriği ye sorulduğunda; terör örgütü lideri GÜLEN'in 15/07/2016 tarihinde 
gerçekleştirilen darbe girişimi öncesinde örgütüne mensup bir kısım asker şahıslara darbe yapılması 
talimatı verdiği, düşman gördüğü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı yapılan darbe girişimini
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"düşmanım öldiinne" şeklinde tanımladığı, bu girişim esnasında ölenlerin şehit, yaralananların gazi 
olacağı yönünde talimat verdiğini beyan ettiği,

3.2.2.3.19.3. Terör örgütü lideri GÜLEN'in www.herkul.org isimli internet sitesi içerisinde 
bulunan diğer linkler başlığı altındaki Bamteli Arşiv kısmından
www.herkul.org/bamteli/canli-yayinlanan-bamteli-sifir-sorun/ isimli linkden 20 Mart 2016 tarihinde 
yayınlanan SIFIR SORUN (!) başliğı altındaki video CD ortamına indirilerek açıldığında; vidonun 36 dakika 
04 saniyeden oluştuğu görülmüş video açıldığında;

Ekranda müzik eşliğinde Sıfır Sorun (!) ( Canlı Yayınlanan Bamteli) 19 Mart 2016 yazısının 
göründüğü devamında kamuoyunda terör örgütü liderinin Amerika Birleşik Devletlerinde kaldığı ev olarak 
bilinen yerin görüntülerinin müzik eşliğinde gösterilmeye devam ettiği,

Videonun 0:40 saniyesinde terör örgütü lideri GÜLEN’in Yeşil-Haki renkli cüppe ite oturduğu ve 
konuşmaya başladığı, 36 dakika 04 saniyede son bulduğu görülmüştür.

Terör Örgütü lideri GÜLEN’in www.herkul.org adlı internet sitesinden bugüne kadarki yapmış 
olduğu sohbet yahut dini bir vaaz gibi görünen konuşmalarında belirtilen tarihteki konuşması hariç hiçbir 
konuşmasında genel itibariyle Askeri birimlerin kullanmış oldukları Haki-Yeşil renkli cüppe giymediği ancak 
15 Temmuz 2016 tarihindeki Darbeye Teşebbüs olaylarından kısa süre önce 20 Mart 2016 tarihindeki sohbet 
yahut dini bir vaaz gibi görünen konuşmasında askeri kurumlarm kullanmış olduğu kıyafetlerde kullanılan 
Haki-Yeşil rengin kullanıldığı tespit edilmiştir.

Konuşma içeriği ye sorulduğunda; haki renkli cüppe giymesi konusunda daha önceden haki 
renkli cüppe giydiğine hiç şahit olmadığını, konuşmasında örgütüne mensup asker şahıslara özellikli bir 
mesaj verdiğini değerlendirdiğini bey an ettiği,

3.2.2.3.19.4. Terör örgütü lideri GÜLEN'in www.herkul.org isimli internet sitesi içerisinde 
bulunan Herkul Nağme sekmesinden 22 07.2016 günü yayınlandığı belirtilen 516. Nağme:Hak Yolun Sabırlı 
Yolcuları Olun!., isimli bölümde www.herkul.org/herkul-nagme/516-nagme-hak-yolun-sabirSi-yolculari-olun/ 
isimli linkden 22 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan Hak Yolun Sabırlı Yolcularıı Olun! başlığı altındaki 
video CD ortamına indirilerek açıldığında videonu 21 dakika 54 saniyeden oluştuğu, video açıldığında;

Müzik eşliğinde 516 . nağme-21 Temmuz 2016 yazılarının gözüktüğü, devamında ve 
FETÖ/PDY’nin GÜLEN’in videonun 17. Saniyesinde ekrana geldiği ve belirtilen konuşmaya başladığı,

Videonun 10.57 dakikasında;
... Daha tipik misali esasen Hitlerde aynı şeyi yapmıştı, hatta şu saray bombalanması aynen tıpa tıp 

böyle milimi milimine uyuyor, nuara durup aynen uyuyor, zayıfladığı zamanda elini güçlendirme adına karşı 
tarafın hıyanetini, destanlaştırma medyayı o mevzuda bir yönüyle harekete geçirme sanki hakkaten gerçekten 
potansiyel bir güruh varmış onu bertaraf edeceklermiş gibi ondan sonrada işte kuvvetli olarak yeniden yerini 
pekiştiriyor. Geliyor oraya ama farklı bir macera ile intihar etme mecburiyetinde kalıyor. Bunların çoğuna 
bakarsanız hepsinin akıbeti de böyle kanalizasyona özür dilerim, kanalizasyona yuvarlanıyor gibi bîr sui 
akibetle noktalanmıştır. Hiç teredütünüz olmasın. Bir taraftan ahireti Allahı Hazreti Resulullahı sahabeyi 
ikramı tevecvühünü kazanan ashabı bedrin teveccühünü kazanan her şeyi kazanmıştır. Bunu ötesinde bir dünya 
olsa sonra bu dünya gitse Allah başka bir dünya verse o dünya bütünüyle sizin güzergahınız haline gelse o da 
gitse küsse size ayrı bir dünya gelse ayrı bir dünya gelse bütün bütün bu peşi peşine gelen dünyaların hepsini 
kaybetseniz kazandığınız şeyin yanında bu deryada damla bile yapmaz Allahın izni inayetiyle meselenin bir 
yanı bu. Bİ diğer yanı da bileceksiniz ki bu yolun yolcuları her zaman aynı şeylere maruz kalmıştır. O denen 
şeylerin hiçbiri doğru değil, hepsi yalan iftira ve tezvir. Bunu bir çeşit toplumun her ferdine söyleseler bile 
yalan ve tevzir. Şimdiye kadar kitle hareketleriyle değişik hareketleri olumsuzluklara sebebiyet verilmiş o 
kadar çok hadise vardır ki Avrupadaki sosyal ihtilalleri düşünün. Bİr pier martinle hristiyanhğm bütün 
hristiyanlığı ayaklandırılıp Efendim Riçhırtlarıyla fi ipleriyle barbaros fred erikleriyle alemi İslam üzerine 
yürütülmesi. Efendim her zaman olagelen hadiselerdendir. Her zaman bir yönüyle kendi hesabına bililerini 
sürü gibi görme ( arapça telaffuz ediliyor. ) Kuran-ı kerim buyuruyor. Kavmini hafife aldı. Kast sistemine göre 
sizin aklınız Iıer şeyi ermez her şeyi ben bilirim. Ben ne dersem o olur. Benim dediğim bir yönüyle semavi bi 
kural gibidir. Bana isyan eden dünyasını da kaybeder ufkunu da kaybeder. Diyen insanların sayısı hiçbir zaman
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az olmamıştır. Hep olagelmiştir böyle. Kandırılan insanlarda yığın yığındır. Sürüler. Fakat sonra keşke, keşke, 
keşke demişlerdir ama ( Arapça telaffuz ediliyor ),

Videonun 14 dakikası 10 saniyesinde;
Herkes yerinde dim dik durmalı. Allahın karşısında el pençe divan duran insan başkalarına eğilmez, 

idama götürseler bile eğilmez. Merhum kutup gibi zalimlerin yüzüne tükürür İşte o tükürükler tarihin 
sayfalarına birer şeref satırları olarak maktaları olarak paragrafları olarak kaydedilir. Allah’ın izni inayetiyle 
Allahtan korkan onun makafet ve mahbeti altında yaşayan insanların korkularına karşı kapısını da kapamıştır, 
jaluzilerini de indirmiştir. Kapılarının arkasını da sürgülemiştir. Allah’ta korkan Allaha karşı saygı duyan aynı 
şeyleri başkalarına karşı duymaz. Allah’ın İzni inayetiyle. Ben salim vicdan sahiplerinin hep böyle 
düşüneceğini inanıyorum. Birde çepeçevre kuşatmış gibi dünya kamuoyu var. Sizde görüyorsunuz bütün 
dünyada telefonlarınıza belki medyayı takip ediyorsunuz. Herkes gülüyor bu meseleye. Yapılan şeylere 
gülüyor.

Videonun 15 dakikası 30 saniyesinde;
Varsın bir sürü ahmak bir başarı elde etmiş gibi güledursun düğünler demekler kursun. O komik 

durumlarını birer bayram ilan etsinler fakat dünya bu meseleyi alaya alıyor. Bu alaylar kitapların sayfalarına 
paragraflar halinde öyle işlenecektir. Hayatta kalırlarsa onun altında öyle ezilecek öyle hicap duyacak öyle 
kızarıp bozaracak öyle iki büklüm olacaklar ki ölür giderlerse öbür tarafta keşke keşke keşke demeden elleri 
olmayacak ki başka şey söylesinler. Yarabbi medet desinler. Demeyecekler. Fakat kendi nefsine zül m eden 
İnsanlar gibi ( Arapça telaffuz ediliyor.) Allah kimseye zulm etmez. İnsanlar kendi kendilerine zulm ederler.
,,, Şeklinde konuştuğu tespit edilmiştir.

Videonun 21 dakika 54 saniyede son bulduğu görülmüştür.

Konuşma içeriği ye sorulduğunda; 15/07/2016 tarihli darbe girişiminden sonra örgütünün 
ideolojisi doğrultusunda hareket eden örgüt mensuplarına karşı yürütülen soruşturmalarda yakalanan, göz 
altına alman ve tutuklananlara konuşmamaları, susmaları, örgütü deşifre etmemeleri talimatı verdiği, 
ayrıca darbe girişimine karşı çıkan ve engelledikleri zannettiği şeklinde tanımladığı vatandaşlarımız için 
"ahmak" kelimesini kullanarak hakaret ettiği, yapm ış olduğu tespitlerde herhangi bir tereddütü olmadığını 
beyan ettiği anlaşılmıştır.

3.2.2.3.20. Örgütsel konumu yukarıda açıklanan Haşan Polat'm 2016/97787 sayılı soruşturma 
kapsamında alınan 17/08/2016 tarihli ifadesinin ilgili kısmında;

............................... 1994 yılından sonra murakıp dediğimiz ve 3-5 subayla ilgilenen ekip
sorumluları mesleki görünümlerini değiştirdiler. Cemaatteki görevlerini bırakarak gerçekten esnaflık 
yapmaya başladılar. Cemaatin vermiş olduğu sermaye ile kurulan bu işler, paravan olarak bugüne kadar 
devam etti. Mesela benim bildiğim tibadiye Caddesinde Vizyon Çerçevecilik adı altında esnaf görünümlü iş 
yapan ve kendisi öğretmen olan Haşan FAKIR hala Murakıplık görevini devam etmektedir.

Bu tarz murakıplar kendilerinden başka bu görevi yapan isimleri de tanımaktadırlar. Kapatılan 
Başakşehir Fatih Koleji müdürü olan kardeşim Muhammet PO LAT’ın bacanağı Hakan ÇİÇEK isimli şahısın 
iki adet optik mağazası olup halen murakıp görevine devam etmektedir.

GÜLEN’in ABD ye gittiği tarihe kadar bu murakıplar Altunizade FEM dershanesine özel 
arabayla gelirler, gizli arka kapının kumandası kendilerinde bulunur, kimseye• görünmeden bu kapıdan 
girerler ve asansörle direkt 5. kata çıkarlardı. Gruplar birbirini görmeden 3 7ü 5 7 / gruplar halinde 
GÜLEN’in özel odasına geçerler ve GÜLEN her gurupla ayrı görüşürdü. Mezun olan öğrenciler mezuniyet 
töreni sonrası yine 3 ’lii 4 ’lü gruplar halinde GÜLEN’in özel odasına gelirler, kılıçlarından birkaç tanesini 
veya yaptırdıkları bir hediyeyi GÜLEN’e sunarlar, GÜLEN de onlara pahalı bir saat ya  da kalem gibi 
hediyeler verir, rütbelerini kendi eliyle takar ve dua ederdi.

15 TEMMUZ SONRASI DARBECİ OLARAK YAKALANAN M URAT ŞİRZAYİ, İHSAN  
BAKAR GİBİ İSİMLER YÜZBAŞI SONRASI BÜTÜN RÜTBELERİNİ GÜLEN’E  GETİRMİŞLER VE 
AYN I SEREMONİ İLE ONUN ELİNDEN BİZZAT YENİ RÜTBELERİNİ TAKMIŞLARDIR. Amerika ya  
gittiği tarih olan 1998 yılm a kadar bu seremoni bütün harp okulu mezunlarına ve rütbe değişimi yapan
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askerlerin tamamına mutlaka uygulanmıştır. Bu açıdan GÜLEN’İn darbe sonrası “binde 1 'ini bile tanımam 
sözü apaçık bir yalandır. O tarihten beri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere askeri üstlerin ve kolorduların 
bulunduğu bütün illerde irtibatı temin etmek üzere esnaf görünümlü cemaat mensupları istihdam edilmektedir.

Bazen örgüt okullarında, bazen de M illi Eğitimde olabildikleri gibi, esnaflıkta yapabilen hu 
İsimlerin, en m eşhuru darbenin ertesi günü  ismi medyaya yansıyan A dil Ö KSÜ Z’dür. B u şahıs G Ü LEN ’ in 
özel yetiştirdiği mollalarından olup cemaatten çıkmadan önce benim de yakut arkadaşımdı. GÜLEN 36 
yıldır sürekli yakın çevresinde 10 ile 30 arasında sayısı değişen ilahiyat mezunu mollalara ders verir. Bu 
mollalardan en bilgili ve kabiliyetlerim seçerek özel görevlendirmeler yapar Mollaların imamı ise son 25 yıldır 
Cemal TÜRK hocadır. Kriminal bir sorumluluğu olmamasına rağmen sürekli olarak GÜLEN'in yanında 
bulunması hasebiyle cemaatin kara kutularından biridir. Bu mollalardan meşhur olan bazdan Mustafa YEŞİL, 
Rıdvan KIZILTEPE, Ahmet KURUCAN gibi isimlerdir. Adil Ö KSÜ Z’iin ise 20 yıldır M ustafa Ö ZC AN ’ın 
yardımcısı olarak Hava Kuvvetlerinden sorumlu olduğunu düşünüyorum . " şeklinde beyanda bulunduğu,

Şüphelinin ifadesinde geçen ve terör örgütü lideri GÜLEN'in seremoniyle rütbelerini taktığı 
askerlerden M urat Şirzayi'nin darbe girişimi tarihinde kritik bir görev olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
İstihbarat Başkanı olarak Tuğamiral rütbesiyle görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan 
sözde atama listesine göre darbe sonrası dönem için görevinin devamına karar verildiği, İhsan Bakar'ııı ise 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Daire Başkanı olarak aynı rütbede görev yaptığı, söz 
konusu listeye göre görevinin devamına karar verildiği, her iki şalısın da Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yapılan darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandıkları anlaşılmıştır,

3.2.2.3.21. Örgütsel konumu yukarıda açıklanan terör örgütünün sözde Jandarma Teşkilatı 
yapılanmasında örgüt üyeleri askeri personelin ve "öğretmen" tabir edilen askeri personel ahilerinin
üstü konumundaki "müdür yardımcısı" tabir edilen yöneticisi sivil şahıs olan Ö 'nün 19/08/2016
tarihli ifadesinin ilgili kısmında;

 Ankara ilinde bulunan Münir (K) isimli şahıstan da bahsetmek istediğini, şahsın herhangi
bir iş yapmamakta ve Ankara Yenimahalle İlçesinde Lalegül kavşağı olarak bilinen İl Jandarma Komutanlığı 
yanındaki kavşaktan ulus istikametine doğru yaklaşık 200 metre solda yer alan adında "eğitim" kelimesi geçen 
ve adım tam olarak bilmediğim 3-4 katlı bir apartmanın dairesinde bulunan demek binasında takıldığını, söz 
konusu dernek binasını en son 2012 yılı içerisinde tam olarak hatırlayamadığı bir tarihte gördüğünü, 17 Aralık 
2013 sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle fa a l olmadığını düşündüğünü, Münir (K)'un, Fatih (K) gibi bölge 
temsilcisi seviyesinde birisi olup kuvvet imamına bağlı faaliyet yürüttüğünü, tarifini verdiği dernek binasında 
Ankara Beytepe'de bulunan Jandarma Astsubay okulundan mezun olan Örgüte mensup jandarm a personeli İlk 
atandıkları görev yerleri belli olduktan sonra gelip atandıkları bölgelere göre bağlı oldukları müdür 
yardımcısı pozisyonunda örgiit üyeleriyle tanıştıklarım, personelin her 30 Ağustos'da okullarından mezun 
olmadan önce Ağustos aylan içerisinde bu tanışma toplantılarının "devir teslim" adı altında yapılmakta 
olduğunu, kendisinin de 2012 yılında bu toplantılara katıldığını, toplantılara yalnızca müdür ve müdür 
yardımcılarının katıldığım" beyan etmesi üzerine itirafçı şüphelinin Ankara iline götürülerek ifadesinde 
bahsettiği "Yenimahalle" ilçesindeki yeri göstermesi istendiğinde Tepealtı Mahallesi İvedik Caddesi 
No:332/l Yenimahalle/ ANKARA adresini gösterdiği, gösterilen bu yerin yukarıda beyanlarına ayrıntılı 
olarak yer verilen ŞAPKA farklı isimli gizli tanığın ifadesinde geçen "Ankara'da darbe girişimi 
öncesinde toplantı yapılan yerlerden" biriyle aynı olduğu tespit edilmiştir.

3.2.2.3.22. İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerini organize eden asker şahıslardan olup 
hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/93347 sayılı evrakı üzerinden soruşturma yürütülen Kara 
Harp Akademisi öğretim üyesi şüpheli Murat Yanık'ın 23/07/2016 tarihli ifadesinin ilgili kısmında;

"10/07/2016 günü Ankara ilinde bir evde bu yerde görev yapan askeri personellerden Tuğgeneral 
Ali Kalyoncu başkanlığında ayrıca Ertuğrul Terzi, Orhan Yıkdgan, Bilal Akyüz, Nuri Biiyükyazıcı olmak üzere 
darbe girişimiyle ilgili toplantı yaptıklarım, burada kendilerine İstanbul ili darbe faaliyetleriyle ilgili görev
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verildiğim" beyan etmesi üzerine C.Başsavcılığımız talimatıyla itirafçı şüphelinin Ankara iline götürülerek 
ifadesinde bahsettiği evi göstermesi istendiğinde Çaldıran Mahallesi 494. Cadde Hidayet Apartmanı 
N o:46/ll Keçiören/ ANKARA adresini gösterdiği, kollukça yapılan araştırmada adreste Neşet 
GÜLENER ve eşi Meral GÜLENER'in ikamet ettiği ancak evin terk edilmiş olduğu, şahısların firari 
konumda bulunduğu, evde yapılan aramada ise dikkat çekici olarak terör örgütünün finans kuruluşu 
olan Bank Asya'ya ait (8) adet dekont bulunduğu, Neşet GÜLENER hakkında yapılan araştırma 
sonucunda ise Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığınca hazırlanan 25/01/2017 tarih ve 2259516-24067 sayılı yazı ekindeki rapora göre; kendisinin 
terör örgütü lideri terör örgütü lideri GÜLEN'in talimatıyla gerçekleştirildiği aşağıda 4.6.1.4 no'lu 
kısımda ayrıntılı olarak açıklanan şekilde örgütün finans kurumu olan Bank Asya hesabında 31/12/2013 
tarihi itibariyle para bulunmamakta iken 24/12/2014 itibariyle 92831,05 TL, eşi Meral GÜLENER'in 
hesabında 31/12/2013 tarihi itibariyle para bulunmamakta iken aynı tarih olan 24/12/2014 itibariyle 
26048,15 TL para yatırdığı, ayrıca Meral GÜLENER isimli şahsın münhasıran terör örgütü 
mensuplarınca kullanılan kriptografık haberleşme sistemlerinden "BYLOCK Talk And Chat" 
programı kullanıcısı olduğu tespit edilmiştir.

3.2.2.3.23. Terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması geçmişte 
mensup olan emekli Hava Yarbay Gürol Doğan'ın C. Başsavcılığımızın 2017/3030 sayılı evrakı 
üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında 07/11/2015 ve 31/12/2016 tarihli ifadelerinde özetle;

"GÜLEN Cemaatiyle ortaokul birinci sınıfta İken tanıştığını, evlerine gidip gelirken hocalardan 
sohbetler dinlediklerini, bir süre ilişkisi koptuktan sonra 1982 yılında Hava Harp Okuluna kayıt yaptırdığım,. 
1983 yılında devre arkadaşı Semih Koşucuoğlu vasıtasıyla yeniden yapılanma içerisine girdiğini, bu şahsın 
kendisinin okıdda bulunduğu 6'nct bölüğün sorumlusu olduğunu, cemaatten bilgilerin bu şahıs tarafından 
getirildiğini ve onun tembihlemesiyle Hava Harp Okulu içerisinde GÜLEN'den bahsedilirken etraftan 
anlaşılmaması için 'Kaptan' kod İsminin kullanıldığını, bir gün okulun 3. veya 4. sınıfında iken Semih 
Koşucuoğlu tarafından GÜLEN'in İstanbul iline geleceğini ve öğrencilerle konuşma yapacağım, herkesin 
mazeretsiz olarak katılması gerektiğini söylemesi üzerine okuldan kendisi, Şaban Umut, Hakan Evrim, Aydın 
Gündüz, Uğur Buldu'mm da içerisinde olduğu grubun sohbet toplantısına katıldığını, burada GÜLEN'in 
kendilerine 'bizim işimiz çok uzun soluklu bir iş, acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin. Askeriyede, 
maarifte, emniyette, yargıda ve bunların en etkin yerlerinde yerim izi alacağız. En az 20-30 sene sonra 
harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten' dediğini" şeklinde, öğrencilikten göreve 
atandığı süre içerisinde dikkat çekici olarak ise "2000 yılında Ankara'da Hava Kuvvetleri Psikolojik Harekat 
Kısım Amirliğine atandığında kendisi gibi cemaat mensubu Selçuk Başyiğit'in İstihbarat Şube Müdürü olarak 
görev yaptığını, onunla tekrar görüşmesi ve cemaatle bağlantısının Ankara'da göreve başladıktan sonra 
olduğunu, Selçuk Başyiğit'in kendisine ordu içerisinde cemaat mensuplarının varlığının belirli olmaması için 
GÜLEN'in 'içki içebilirsiniz, amirinizin bütün işlerini halledin ki sizden vazgeçmesin ’ gibi talimatlarım  
kendisine ilettiğini, 2006 yılında emekli olmaya yakın Hava Kuvvetleri Komutanlığının bahhçesinde Selçuk 
Başyiğit ile yaptığı bir sohbette şahsın kendisine 'cemaat olarak Silahlı Kuvvetlerde Tümgeneral seviyesine 
gelindi, KAPTAN emir verdiğinde aynı anda havaya kalkacak bir çok F16'mız var' dediğini" beyan ettiği, 
Gürol Doğan'ın darbe girişiminden Önce vermiş olduğu ifadesinde geçen ve terör örgütü lideri GÜLEN ile 
öğrencilik yıllarında sohbet toplantısına giden ve talimat alan şahıslar sorgulandığında; Uğur Buldu'nun 
darbe girişimi sırasında Etimesgut/ Ankara ll 'n c i Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı olarak görev 
yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut görevinin 
devamına karar verildiği, Hakan Evrim'in darbe girişimi sırasında Akıncı/ Ankara 4'ncü Ana Jet Üs 
Komutanı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre 
mevcut görevinin devamına karar verildiği ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak atandığı, Aydın 
Gün düz'ün darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire 
Başkanı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre 
mevcut görevinin devamına karar verildiği, Şaban Umut'un darbe girişimi sırasında Milli Savunma 
Bakanlığı Müsteşarı Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcısı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat 
tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut görevinin devamına karar verildiği ve Ekonomi
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Bakanlığı Müsteşarı olarak atandığı, adı geçen şahısların tamamının darbe girişimi soruşturmaları 
kapsamında tutuklandıkları, özellikle Hakan Evrim'in komutanlığım yaptığı üssün darbe girişiminde en 
aktif rollerden birini oynadığı anlaşılmıştır.

3.2.2.3.24. M uhtelif evraklar üzerinden yürütülen darbe girişimi soruşturmalarımız kapsamında 
yapılan yakalama, arama ve eî koyma işlemleri neticesinde darbe teşebbüsüne katıldığı için tutuklanarak 
cezaevine gönderilen bir kısım terör örgütüne mensup asker ve örgütün sivil kanadı olan "abi" tabir edilen 
şahıslardan, yakalandıklarda kollukça veya tutuklandıktan sonra konuldukları cezaevinde yapılan üst 
aramalarında, terör örgütü lideri GÜLEN tarafından sözde bereket getirmesi için örgüt üyesi kişilere 
gönderdiği ve örgütsel bağlılığı simgeleyen (1) ABD Doları banknot paraların ele geçirildiği, bu şahıslardan 
en dikkat çekici olanların İstanbul ilinde darbe girişimi planlamasında ve faaliyete geçirilmesinde önemli, 
görevler üstlenen 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan AYDOGDU (darbeci askeri kanat tarafından 
hazırlanan sıkıyönetim direktifi ekindeki atama kararlarına göre İstanbul Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı 
olarak atanmıştır), 1'ncİ Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp GÜRLER (aynı atama kararına göre 
mevcut görevinin devamına karar verilmiştir) ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan SERCAN (aynı atama 
kararına göre İstanbul Jandarma Bölge Komutanı olarak atanmıştır) olduğu tespit edilmiştir.

3.2.2.3.25. Olay tarihinde darbe girişimi faaliyeti kapsamında Fatih Sultan Mehmet köprüsünü 
ulaşıma kapatarak işgal eden darbeci askerlere tepki göstermek amacıyla söz konusu bölgeye giden 
vatandaşlardan Ferhat Geylani'nin 29/08/2016 tarihinde alman ifadesinde özetle; darbe girişimine tepki 
göstennek İçin tartıştığı subay rütbeli bir şahsın kendilerine "Siz hani bizim inimize girecektiniz, göriin 
bakalım biz sizin ininize gireceğiz ve bundan sonra bize itaat edeceksiniz" şeklinde söylemde bulunduğunu 
beyan ettiği, "ininize gireceğiz" deyiminin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda 
münhasıran terör örgütü ve mensuplarına karşı kullandığı deyimlerden olduğunun herkesçe bilindiği, somut 
olayda da darbe girişimine iştirak eden ve terör örgütü mensubu olduğu anlaşılan asker şahsın sözde karşılık 
olarak, örgütsel içgüdüyle söz konusu sözleri sarf ettiği değerlendirilmiştir.

3.2.2.3.26. Tokat ili Reşadiye ilçesinde terör örgütüne ait yurtta "Belietmenlik" yaptıktan sonra 
burada bulunan üç evden sorumlu (BTM-Bölge Talebe Mesulü) örgütsel tabirle "abilik" görevine yükseltilen, 
sonrasında örgüt tarafından yönlendirilme sonucu 2002 Yılında Deııİz Kuvvetlerine girerek Astsubay olan, 
Astsubay olduktan sonra örgütsel bağım artırmayı hedefleyen bir yapı içerisinde, örgütün hedefleri 
doğrultusunda sistem içerisine atılan ve örgüt içerisinde bulunduğu müddetçe "abı" konumundaki şahısların 
talimatları ile faaliyet gösteren Hüseyin Gürler’in C.Başsavcılığınnzın 2016/97787 sayılı soruşturması 
kapsamında 02/09/2016 tarihinde alman ifadesinin ilgili kısmında;

”0  isimli şahıs, beni Semih ismindeki şahıs ile tanıştırdı. Bu şahsın soy ismini ve ne iş yaptığını
bilmiyorum. Semih isimli şahsın referansı ile 2011 yılının başlarında, Fethullah G ÜLEN’in 12 İmamından biri 
olan Abdullah AYMAZ île Altunizade FEM  Dershanesinin yanında, açık adresini bilmediği bir apartmanda 
birebir görüştük,...Semih isimli şahıs günümüzden 4 ay önce kadar İstanbul kodlu sabit bir numaradan 
(ankesör olabilir) beni aradı. Yarın G ölcük’e geliyorum görüşelim dedi. Sem ih’in arabası Renault marka Clio 
model beyaz renklidir. Plakayı bilmiyorum. Görüşme esnasında Semih, Fethullah G ÜLEN'in Bediiizzaman  
hazretlerine hakaret ettiğini duyduğunu ve bu davanın kendisi için bittiğini, ölüm tehditleri aldığını ve 
kaçacağını söyledi Ben bu duruma anlam veremedim. Ben de cemaatten soğudum, ardından ben Semihe, 
M İT ’e git, bildiğin her şeyi anlat dedim. Semih de oraya gidip olanları anlatırsam beni oradan sağ  
çıkarmazlar korkusu ile gitmediğini beyan e tti Görüşmenin devamında cemaatin Risale-i Nurları tahrip 
etliğini, bu yapının nasıl böyle bir şey yapabileceği, kendine göre yorumlayabileceği konusunda tartışıp, nasıl 
hala bu yapının içinde kalalım diye konuştuk. Konuşma devam ederken; S E M İH  A B İ  BA N A C E M A A T  
İÇ E R İSİN D E N  A L D IĞ IM  B İR  B İL G İYE  GÖRE; I I  K A SIM  AB D  B A ŞK A N LIK  SE Ç İM L E R İ SO N R A SI  
VE YA YÜKSEK A SK E R İ ŞURA SO N R A SI KOM UTA K A D E M E SİN İ E L E  A L D IK T A N  SO NRA YA DA 
H Ü K Ü M ETİN  Y A Ş’A YÖ N ELİK  Ç ALIŞM ASIN IN , F E T Ö ’CÜLER TA R A F IN D A N  Ö Ğ RENİLD İĞ İ 
TAKD İRD E Y A Ş ’T A N  ÖNCE C E M A A TİN  D AR B E  YAPM AYI P LA N LA D IĞ IN I bana söyledi.
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 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Subayların İmamı M..... T.  A  ,
O....................  hat numaralı telefonu kullanır. Bu şahıs Tarım Bakanlığı’nda çalışır, açığa alındı. Ayrıca ismi
KPSS SORUŞTURMASINDA DA SORULARI ÇALAN KİŞİ olarak geçer. Ben, bu şahıs ite 2016 Ramazan 
Bayramın 2. Günü Üsküdar’da bulunan Fethi paşa Korusunda görüştük. Görüşme sırasında Mehmet Tamer 
AKKAYA, bana “HİÇBİR ZULÜM  3 YILDAN FAZLA SÜRMEMİŞTİR. YAKINDA B U  ZULÜM  
BİTECEK” şeklinde beyanlarda bulundu.

 .„darbenin olduğu tarihten tam 9 ay 10 gün Önce Zaman Gazetesinde Abdullah A YMAZ’tn
kaleme aldığı bir köşe yazısında, Fethullah GÜLEN’in 12 Eyliil 1980 tarihinden tam 9 ay 10 giin önce de 
Sızıntı Dergisinde yayınlanan makalenin aynen aktarıldığı, bu makalede; “KIŞLADAKİ DEFNELERE  
SELAM  OLSUN” ifadesi dikkat çekicidir. Ayrıca FE TÖ ’nün ¡2 İmamından biri olan ALİ ÜNAL’m 
“KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ" isimli kitabının ivedilikle İncelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kitabın 
incelenmesi, Özellikle önem arz etmektedir. 15.07.2016 günü meydana gelen darbe girişiminin Köprülerde start 
aldığını; bundan sonra kalkışılacak bir girişim ile alakalı bilgiler olabilir. Zira bu hain yapının şu an itibari 
ile ikinci bir darbe girişiminde bulunamayacağı aşikardır. Fakat bunların gerek SURİYE SINIRINDAN PKK, 
PYD, IŞÎD GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KULLANARAK A B D ’N İN  DE DESTEĞİ İLE ÜLKEMİZDE 
ÖNEMLİ KİŞİLERE SUİKAST VE SALDIRILAR İLE BAŞLAYACAK BİR ÇATIŞMA VE KAOS ORTAMI 
MEYDANA GETİREREK, halihazırda özellikle de silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatındaki deşifre edilememiş 
elemanlarını da işin içine sokarak, Pensilvanytı kaynaklı 'savaşmayın ve müdahale etmeyin' talimatı ile Sayın 
Cumhurbaşkanına ve Ülkemize yönelik bir saldırıyı organize edebileceklerini değerlendirmekteyim." şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

3.2.3. DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE FETÖ/PDY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ 
NİTELİĞİ

15/07/2016 tarihinde meydana gelen darbe girişiminden sonra başta C.Başsavcılığımız olmak üzere 
ülke genelinde yapılan soruşturmalarda elde olunan ve yukarıda özetlenen itirafçı şüpheliler, tanık beyanları ve 
tespit- değerlendirme tutanaklarından ibaret önemli görülen deliller bir arada değerlendirildiğinde;

Yaklaşık kırk yıllık süreçte sinsice devlet teşkilatlarında her birinin birbirini tanımayacağı ve 
kademeli olarak "abi-İmanı" tabir edilen hiyerarşik üste bağlı olacak şekilde hücre tipi yapılanmayla örgütlenen 
FETÖ/PDY'nin örgütlenme şekli, çoğunluğu kamu görevlisi görünümündeki militan modeli ve dini duygulan 
istismar ederek toplumda sempati oluştunnaya yönelik nihai amacına ulaşma yöntemi nazara alındığında 
Devletimizin varlığı ve bağımsızlığı ile rejiminin temeli olan Cumhuriyetimizin Anayasamızda vücut bulan 
temel ilkelerini tehdit eden en tehlikeli terör örgütü olduğu,

Darbe girişiminin de terör örgütünün bir faaliyeti olarak terör örgütü lideri GÜLEN’in "bizim işimiz 
çok uzun soluklu bir iş, acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin, Askeriyede, maarifte, emniyette, yargıda ve 
bunların en etkin yerlerinde yerim izi alacağız. En az 20-30 sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin 
yapacak bir şeyi kalmayacak zaten ” şeklindeki yukarıda yer verilen talimatında ifade edildiği gibi uzun 
zaman öncesinden örgütün Anayasal düzeni değiştirme amacı doğrultusunda planlandığı ve örgütçe şartlar 
itibariyle en uygun görülen zamanda hücre tipi örgütlenme modeline uygun olarak, terör örgütünün lideri 
GÜLEN ve üst yönetimince planlandıktan sonra hayata geçirilmesi için "abi-imam " tabir edilen yönetici 
vasfını haiz sivil unsurları vasıtasıyla alt kademelerde yer alan devletin silahlı gücünü kutlanmaya yetkili 
asker şahıslardan oluşan hücrelere gizli ve şifreli olarak iletildiği, örgüt yöneticilerince iletilen talimatı, 
koşulsuz olarak uygulayan, yıllar gelen süreçte bu duruma göre şartlanmış militan unsurlarınca da eyleme 
geçirildiği açıkça anlaşılmıştır.

15/07/2016 tarihli darbe girişiminin ülkemizde ve hatta dünyada geçmişte gerçekleştirilen darbe 
veya darbe girişimleriyle karşılaştırıldığında gerçekleştirildiği sosyolojik koşullar, amacı, yöntemi ve faillerinin 
niteliği itibariyle atİpik bir özellik gösterdiği açıkça anlaşılmaktadır. Hangi amaçla yapılmış olursa olsun 
seçilmiş iradeye müdahalenin onaylanmasının mümkün olmamakla birlikte olguyu anlamak için duygusallıktan 
uzak, tarafsız biçimde irdelemek ve kavramak elzemdir.
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Cumhuriyet tarihimize bakıldığında; tek parti döneminde siyasetin dışında kalmış TSK'nin çok 
partili yaşama geçtikten sonra kendisine ülke siyasetini belirleme misyonu biçtiği, bazı yazarlarca 27 Mayıs 
darbesi de dahil tüm darbelerde ortak olan ve başat nitelikteki nedenlerden birinin S 946'dan sonra geçilen çok 
partili rejimin aktörü konumundaki kurum, siyasi parti ve kişilerin demokrasi kültürü ve yönetim becerisindeki 
yetersizlik olduğu, askeri darbelerin sadece askerlerin değil ülkenin kaderine egemen olan siyasi ve 
sosyoekonomik güçlerin de ortaklaşa sorumlu olduğu ulusal arızalar olarak karşımıza çıktığı şeklinde toplumda 
genel bir kanı olduğu değerlendirilmiştir. (Muharrem Kılıç, Soğuk Savaştan Bugüne Darbeler ve Devrimler, 11. 
Cİlt, I. Baskı, Cem Yayını, İstanbul 2013, Sf:29)

15/07/2016 tarihli darbe girişimi ise daha önceki örneklerinden farklı ve ilk olacak şekilde 
anayasal düzeni hedef alan terör örgütünün eylemlerinden biri olarak gerçekleşmiş, örgütün yalnızca asker 
ve polislerden oluşan silahlı ve kamu görevlisi görünümlü unsurları haricinde "abi-imam " tabir edilen sivil 
unsurlar ile darbe girişiminden önceki süreçte ve darbe girişimi günü darbeyi çağrıştırıcı, destekleyici ve 
toplumun darbeye karşı koymamasını telkin edici söylemlerde bulunan ve konumları gereği toplumda 
kamuoyu oluşturma ve yönlendirme şeklinde etki giicii bulunan sosyal, görsel ve yazılı medya unsurları bir 
bütiin olarak hiyerarşik bağlılık ve emir komuta zinciri içerisinde, örgütsel faaliyet kapsamında darbe 
girişimine iştirak etmişlerdir. Bu anlamda darbe girişiminde yer alan silah kullanma yetkisini haiz kamu, 
görevlileri haricinde, darbe girişimi öncesi ve gününde belirtilen şekilde eylemleri tespit edilen ve terör 
örgütündeki hiyerarşik yapıya dahil olan veya olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet gösteren, suç işleyen 
veyahut bilerek ve isteyerek yardım eden medya unsurlarının da silahlı unsurlar gibi darbe girişiminin faili 
olduklarının kabulü, terör örgütü faaliyetinin hukuki nitelendirilmesinin ve iştirak ilişkisi- ceza sorumluluğu 
kurumlarmın doğal sonucudur. Toplumda etki gücü bulunan medya unsuiarı da eylemleriyle darbe girişimi 
eylemleri üzerinde, silahlı unsurlarla birlikte "ortak hakimiyet" sağlamışlardır. Aksinin kabulü iştirak ve 
iştirakin özel düzenlemesi niteliğindeki örgütsel faaliyet kurumlarmın içeriğine ve darbe girişiminin terör 
örgütünün eylemi olduğu şeklindeki maddi delillerle desteklenmiş somut bir gerçekliğe aykırılık oluşturacaktır.

Yİne ayrıca darbe girişiminin tarihsel süreçteki darbe veya darbe girişimleriyle aynı sosyolojik ve 
siyasi ortamda gerçekleşmediği, siyasi kaygı ve saiklerle değil de örgütsel amaçlarla yapıldığı hususu, terör 
örgütü faaliyeti olmasının doğal sonucudur.

Yargıtay 9’ncu Ceza Dairesinin silahlı terör örgütünde aranması gereken niteliklerini 
değerlendirdiği 2012/7394-2013/8714 sayılı 07.06.2013 günlü kararında ; "Silahlı terör örgütleri, TCK'mn 2. 
kitabının 4. kısmının 4 ve 5. bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla kurulan ve bu amaç suçlan  
işlemek üzere silahlanmış bulunan örgütlerdir. Buradaki silahlı olma niteliği örgütün mensuplarına ilişkin 
olmayıp, örgütün bizzat kendisine ait olması gereken bir niteliktir. Bu nedenle, örgütün “silahlı olma ” niteliği 
belirlenirken örgüt mensuplarının tamamının silahlı olup olmaması değil Örgütün amaçladığı suçların İşlenme 
tehlikesi bakımından elverişli kabul edilebilecek bir silahlanmanın mevcut olup olmadığı nazara alınmalıdır/'. 
denmektedir. Yİne Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2003/9-39 E.- 2003/32 K. sayı ve 11/03/2003 tarihli 
kararında 3713 saydı Yasanın l'nci maddesinde terörün tanımı yapılmış olup, 2'ncl maddesinde terör suçlusu, 
7'nci maddesinde ise terör örgütü kavramlarının tanımlandığı, suçun oluşumu için terör örgütünün silahlı veya 
silahsız olmasının öneminin olmadığı, bir örgütün terör örgülü olarak nitelendirilebılmesi için 3713 sayılı 
Yasanın l'nc i maddesinde belirtilen terör eylemleri ile amaç veya yöntem yönünden bağlantısı hiçbir kuşkuya 
yer bırakmayacak biçimde ve maddi kanıtlarla ortaya konulması gerektiği vurgulanmıştır.

FETÖ'nün örgütlü yapısının açık ve bilinen bir gerçeklik olduğu, bu örgütlenmenin 1965 yılından 
beri kesintisiz devam ettiği, Örgütün lideri GÜLEN ve üst düzey İmamlarının kontrolünde birçok mensubunun 
bulunduğu, bu örgütün anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçunu işlemek için birleştiği ve hükümeti 
devirmeye yönelik icra faaliyetlerine başladığı, önce dershanelerin kapatılacağını bahane ederek arada 
gerginlik oluşturduğu, dış işleri konusunda hükümetin elinin zayıfladığım görerek baskı yapmaya çalıştığı, gezi 
parkı eylemlerinde cesaret aldığı, ülkenin ve devletin zaten örgütün kontrolünde olduğunu ve hükümetin 
gücünü yitirdiğini devlete hakim olamadığını, hükümetin yıkılmasının vaktinin geldiğini, ülkede bir cemaat 
devleti egemenliğinin bu şartlarda kurulabilmesi için şartların olgunlaştığım, yolsuzluk bahane edilerek yargı
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destekli emniyet operasyonu ile bunun başarılabileceğini düşünerek faaliyete geçtiği, örgütün, mevcut 
hükümeti devirerek, yerine güdümlü ve GÜLEN ile yanında birlikte hareket eden imamlarının kontrolünde 
yeni bir hükümet kurulması için faaliyete geçtiği, örgütün polis teşkilatı, yargı içerisindeki mensupları ve diğer 
kurumlardaki elemanlarını kullanarak oluşturduğu gücüne güvenerek sistemli bir operasyona başladığı, usulsüz 
dinlemelerle elde ettiği bilgileri kullandığı, örgütün başındaki şüphelilerin talimatıyla başlayan ve kısa sürede 
hükümetin devrilmesiyle sonuçlanacağı umulan bu faaliyetin silahlı bir terör örgütü operasyonu olduğu ve son 
olarak en geniş çaplı silahlı eylemi olarak soruşturmamız konusu darbe girişimini gerçekleştirdiği 
anlaşılmaktadır.

Terör Örgütünün Silahlı Kuvvetleri içerisinde sızdırdığı militanlan ve "abi-İmam" olarak tabir 
edilen sivil unsurları eliyle 15/07/2016 tarihinde aynı hedefler doğrultusunda AK Parti kuruculuğundaki 65. 
Hükümete karşı gerçekleştirdiği darbe girişimi en geniş kapsamlı silahlı eylemini ve terör örgütü tanımının 
unsuru olarak cebir ve şiddetin en belirgin şeklini oluşturmaktadır.

FETÖ/ PDY lideri, yöneticileri ve üyelerinin devlet otoritesini illegal yöntemler kullanarak eie 
geçimsek amacına yönelik olarak ortak bir iradeye dayalı, devamlılık arz eden, planlı ve disiplinli bir oluşum 
içerisine girmiş olmaları, aralarında güçlü ve hiyerarşik bir yapılanmanın mevcut olması, aralarındaki 
birleşmenin tek bir somut suçu işlemeye yönelik olmayıp suça iştirak boyutunu aşması, yapılanmanın sahip 
bulunduğu üye sayısı ve araç - gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli nitelikte bulunması, 
nilıaİ amaçlarına ulaşmak için TSK, Emniyet Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Özel Güvenlik Şirketleri 
bünyesine sızdırılan bir kısım örgüt mensuplarının silah ve silah kullanma yetkisine sahip olmaları, örgütlü 
yapının gerektiğinde maddi ve manevi cebir kullanmaları gibi hususlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde 
FETÖ/ PDY yapılanmasının silahlı terör örgütü vasfını haiz olduğunun kabulü gerekmektedir.

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 kararların alındığı görülmüştür.

Bu açıklamalar ışığında FETÖ/ PDY'nin bir silahlı terör örgütü olduğu açıktır. Nitekim Erzincan 
Ağır Ceza Mahkemesi dava konusu bir olayda 16/06/2016 tarih ve 2016/74 E- 127 K. sayılı kararıyla örgütün 
silahlı terör örgütü olduğuna hükmedilmiş olup dava temyiz aşamasındadır.

Son olarak şu hususu vurgulamak gerekir kİ; Cumhuriyet ıBaşsavcihğımızca darbe girişimi 
soruşturması başta olmak üzere terör örgütünün m ensup ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen  
diğer soruşturmalar, örgütün yıllardan beri gelen süreçte devlet mekanizmasını adeta bir ahtapot gibi 
sardığı, özellikle Silahlı Kuvvetler, Emniyet, Yargı gibi hassas ve kritik görülen kurumlarda örgiitlenilirken 
gizlilik esasına azami ölçüde riayet edildiği ve her birinin diğerini tanımadığı ancak yöneticilerden gelen 
talimatla aynı anda harekete geçebilen hücre tipi örgütlenme şekilde faaliyet yürütüldüğü, bu nedenle 
günüm üzde dahi örgüt yapılanması ve mensuplarının tamamıyla deşifre edilemediği, kam u görevlisi 
görünüm ündeki militanların örgütsel tabirle "tedbir" adı altında m uh te lif meşrep ve siyasi görüşlere 
sahipmiş gibi kendilerini dışarıya karşı lanse ettikleri ve her kesimden kam uoyunu etkileyebilme gücüne  
sahip olduklarını açıkça göstermiştir. B u  derece gizlilik esasına göre yıllardır devam eden süreçte 
örgütlenmiş bir yapının tamamıyla deşifre edilmesi millet ve devletimizin birliği, dirliği ve bağımsızlığı için 
elzemdir.

4. FETÖ /PD Y'N İN  YAPISI VE İŞLEY İŞİ

Terör Örgütüne yönelik açılmış bulunan en geniş kapsamlı ve güncel nitelikli kamu davasına ilişkin 
iddianame niteliğinde olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Soruştumıa 
Bitrosu’nun 2014/37666 Sor.- 2016/1632 İdd. No ve 06/06/2016 tarihli iddianamesi, Hakimler ve Savcılar
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Yüksek Kurulu Gene! Kurulu’nun 15/11/2016 tarih ve 2016/440 sayılı bir kısım örgüt mensubu hakim ve 
savcıların ihracına ilişkin kararı, Emniyet Genel Müdürlüğü raporları ve C.Başsavcılığımızca terör örgütüne 
yönelik yürütülen muhtelif soruşturmalardan elde olunan bilgi ve belge içerikleri derlenerek örgütün terör 
vasıflı eylemleri ile morfolojisi açıklanmaya çalışılmıştır.

4.1. ÖRGÜTÜN KURULUŞU

Erzumm-Pasinler-Korucuk köyü nüfusuna kayıtlı Ramiz ve Rabia oğlu 27.04.1941 doğumlu terör 
örgütü lideri GÜLEN, 1958 yılından itibaren çeşitli illerde imam ve vaiz olarak görev yapmıştır.

1970Tİ yıllara kadar Yeni Asya Grubu içerisinde yer alan GÜLEN bu tarihten sonra İzmir 
Kestanepazarı Kuran Kursu'nda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşları İle dini motifleri de 
kullanmak (istismar etmek) suretiyle örgütünün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakil hareket etmeye 
başlamış, faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş grubundaki öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırarak, 
teyp/video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları, sohbet toplantıları ve özellikle yaz kamplarında görüşlerini 
ulaştırdığı sempatizan grubu ile kendi adı ile anılan örgütünü kurmuştur.

Özellikle 1990Tı yılların başından itibaren yurt dışına da açılmaya başlayan yapı, zaman 
içerisinde hayatın doğal akışına aykırı şekilde dünya genelinde (160) ülkede faaliyet gösterir hale gelmiştir.

4.2. ÖRGÜTÜN AM ACI

Kuruluş yıllarından itibaren toplumun dini duygularını suiistimal ederek "Himmet'’ adı altında 
topladığı fınans ile yurt içi/ yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseseleri üzerinden amaç ve ilkeleri 
doğrultusunda yetiştirdiği Öğrencilerini, elde ettiği finans ve siyasi gücünü, örgütsel menfaat ve ideolojisi 
çerçevesinde kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletİ’nİn tüm anayasal kurumlarını (yasama, yürütme, yargı 
erklerini) ele geçirmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasi/ekonomik güç haline gelmek 
olduğu geçmişte örgüt İçinde faaliyet göstermiş kişilerin beyanlarından anlaşılmaktadır.

ö rgü t 1970’li yıllardan günümüze kadar uygulamış olduğu 'örgütlenme yöntemleri1, 'taktik' ve 
'stratejiler' çerçevesinde bütüncül bir bakış açısıyla incelendiğinde; uygulanan yöntemler değişse de amacının 
değişmediği, temel hedefinin Türkiye'de devletin bütün Anayasal kurumlarını ele geçirmek ve ideolojisi 
doğrultusunda bir devlet sistemi kurmak olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda terör örgütünün;
-Tabanında bulunan insanları istismar ederek kaynak ve meşruiyet devşirme,
-Öğrenci seçme ekipleri ile köy ve semtlerden topladığı gençleri, bünyesindeki vakıf, ışık evleri, 

okul ve dershaneleri marifetiyle ideolojisi doğrultusunda yetiştirerek insan gücü elde etme,
-Devlet modeline uygun bir paralel örgütlenme ile gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, 

askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızma,
-Yurt, okul, dershane ve ışık evlerinde, beyin yıkama metotları ile sorgulamayan, düşünmeyen, 

mutlak itaati esas alan yapıya bağlı insan tipi yetiştirme,
-Dinler arası diyalog çerçevesinde, semavi dinlerin temsilcileri ile görüşerek, kendisini İslam 

adına muhatap göstermeye çalışma,
-Devlet dışında kendisine bağlı bir ekonomik sistem kurma, şirket birlikleri ve konfederasyonlar 

kurarak zenginler kulübü oluşturma böylelikle ulusal ve uluslararası ticarette söz sahibi olma,
-Kamu, ÖSYS vb. sınavlarda soruları hukuka aykırı yollarla ele geçirip, kendi mensuplarının 

sınavlarda başarılı olarak kamu kurumlarma ve etkin okullara girmesini sağlamanın yanında, ürettiği sahte 
belge ve delillerle, örgüt mensubu olmayan kişiler hakkında adli ve idari soruşturmaların açılmasını sağlayarak 
devlet kadrolarından tasfiye etme ve bu kadrolara kendi örgüt elemanlarım yerleştirme yöntemlerini amacına 
ulaşmak için kullandığı anlaşılmaktadır.
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1970’îi yıllardan itibaren devlet içerisine sızarak, özellikle, "M ülkiye, Adliye, Emniyet, M illî Eğitim 
ve TSK" içerisinde kendî özel hiyerarşisi ile illegal kadrolaşm aya gidildiğini; terör örgütü lideri GÜLEN'in 
bazı ifade ve açıklam alarında rahatlıkla görm ek m ümkündür ki, bunlardan bazıları şunlardır:

"Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın!1'; "bütün güç merkezlerine ulaşıncaya 
kadar hiç kimse varlığınızı fa rk  etmeden sistemin ana damarlarında ilerleyin!"

"Türkiye 'deki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım, erken sayılır. "
"Adlîye, mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle fe rd i  

mevcudiyetler şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde 
garantimizdir. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın teminatıdır. "

"Arkadaşlarımız o sahada kabiliyetlerini geliştirmeli, müktesebatlannı geliştirmeli esas ve 
zannediyorum İki yanlı olmaları itibariyle de sergileyecekleri performansta da daima takdir toplayacaklardır. 
Yani bu bizim cepheyi öğrenmeleri lazım arkadaşların. Yani bizim hukuk sistemimizi didik didik etmelidirler, 
biz bir taraftan çalışıp onların istifade edecekleri şekle getirmeliyiz, onu öyle form üle etmeliyiz, öyle tertip ve 
temkide tabı tutmalıyız, "

"Allah'ın Resulü kuvvet dengesinin olmadığı bir yerde ortaya atılmasının hezimet ve mağlubiyetle 
neticeleneceğini herkesten iyi değerlendirdi ve bu sebeple de stratejisini hep temkin ve tedbirle örgütledi. 
Denge gözetilmediğİnde hezimet ve mağlubiyetin kaçınılmaz olduğu şartlarda kahramanlık gösterisi ihanettir. " 

"Yani siz hakim değilsiniz başka kuvvetler var. Bu ülkede değişik kuvvetleri hesap edecek dengeli, 
dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım... yani her şey bir oyundur. Kungfu 
gibi oyun, tekvando gibi bir oyun, judo  gibi bir oyun her zaman insan hasınım yenmesi öyle yumruk vurup yere  
sermesi gibi bir şey değildir, Bazen hasımdan kaçmak, bile çok önemli bir manevra (kesinti var) çok iyi 
bilecek, çok iyi planlayacak ona göre yürüyeceksiniz. Kuvvet dengesi, olmadığı bir yerde kuvvete 
başvurmayacaksınız, teknik, taktik, yerine sizin kalbiniz önemlidir. "

"Ben yine kuvvet dengesinin olmadığı için şahsen o yo l yerine kendi düşüncemi yayma, kendi 
düşünce sistemim adına varlığı her tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim."

"Zaman henüz uygun değil. Bütün dünyayı omuzlayıp taşıyabileceğimiz zamana dek, tamam' 
olacağınız ve koşulların uygun olacağı zamana dek beklemelisiniz! Bilhassa, haber alma hususunda her zaman 
hasım cephenin çok önünde olunmalıdır. "

"Toplumun büyük kesimlerine, büyük kısımlarına, bu duygu ve düşünceyle ulaşma açısından, belli
bir noktaya, belli bir kıvama geleceklen ana kadar, bu şekilde hizmet etmeleri şart, zaruri,lüzumlu yanlışı
telafi edemeyiz."

"Türkiye 'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müessese/erdeki güç ve kuvveti 
cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır. (...) bunca kalabalık içinde ben bu dünyayı ve 
düşüncemi sözde mahremiyet içinde anlattım. (...) sırrınız sizin sırrınızdır. Söylerseniz siz esir olursunuz. "

"50'li yıllardan buyana tam 40-45 y ıl geçmiştir. O dönemde, ÎOyaşında olanlar, şayet mevsimi 
geldiğinde üniversite okusalardı, şimdi zirvelerde ya  da zirveleri zorlayan konumlarda olacaklardı, 20 yaşında 
olanlar 60-65 yaşında olacaklardı ki bu da onların başbakanlar, reis- i cumhurlar seviyesinde en olgun 
dönemlerini yaşıyor olmaları demekti. "

"Her yerde husus en geri kalmış yerlerde mafyanın ağzına azıcık bal sürülebilir. "
"Bize 'Orta Asya'ya açılın' diyen sağ ABD Cumhuriyetçileri kaybetti. Yeni iktidarla Türkiye yalnız

kaldı."
"Yüzlerce arkadaşlar, yüzlerce diyorum tabi Türkiye 'nin İçinde binlerce yurt dışında burs 

veriyorlar, Amerika'da otuz küsur değişik üniversiteler de kariyer yapıyorlar. Kariyerin yapılmasının yanında 
kariyer yapmanın yanında ada aynı zamanda bu arkadaşlarımız orada hizmette yapıyorlar ve bu iki üç senelik 
ömrü olan bir şey. Daha öncede vardı üç beş arkadaş ama faka t bunlar Allah'a çok şükür organize edildi) 
HİMMETLER belli bir noktada... (kesinti) edildi. Ve şimdi orada çok iyi güdülüyorlar Allah'ın İnayet ve 
keremiyle her sene de besleniyorlar. İngiltere 'den Almanya 'ya oradan Avusittralya 'ya oradan Amerika 'ya 
kadar her yerde kariyer yapan arkadaşlarımız besleniyorlar. Ve bu arkadaşlar bizim gayeyi hayalimize göre 
gelecekte o dünyalarda ki üniversitelerde kİ bizim tebliğcilerimiz olacaklar. Türkiye 'ye döndükleri zaman da
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burada el üstünde üniversitelerde ki hocalarım olacaklar.

Terör örgütü liderinin yukarıda açıklanan sözleri kasetlerdeki vaazları, röportajları İle kitaplarda yer 
alan taktik ve strateji içeren sözlerdir. Terör örgütünün strateji ve hedeflerini adeta özetleyen bu ifadeler; 
fetvalarla "Tedbir ve İstihbarat", "Maarif ve Şirket" ilkesine göre yetiştirilen örgüt mensuplarının, amaçlarına 
giden yolda hasım olarak gördükleri diğerlerini de etkisiz kılarak devlet içinde etkin bir duruma gelmeleri 
hedefini göstermektedir.

4.2,1. AMACA GİDEN YOLDA PARALEL DEVLET KURMA ÇALIŞMALARI

Terör örgütünün özellikle, TSK, Emniyet, Yargı, MİT, Mülkiye ve bürokrasideki örgütlenmesi ile 
yasadışı faaliyetleri, muhtelif tarihlerde resmi kurumlar ve istihbarat birimlerince hazırlanan çeşitli raporlarla 
devlet arşivlerine girmiştir.

Terör örgütü lideri GÜLEN İlk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı 
olacağım teşhis etmiş; bu nedenle, mevcut sistemi yıkmak yerine, devletin tüm kurumlanm ele geçirmeyi 
hedeflemiştir.

FETÖ/PDY, yurt içinde ve yurt dışında çok miktarda vakıf, demek, özel okul, şirket, dershane, 
öğrenci yurdu, yayın organı, gazete, TV istasyonu, faizsiz finansman kurumu, sigorta şirketi ve radyo 
istasyonunu denetim altında bulundurarak; amacına uygun planlı, programlı ve gizli olarak faaliyetlerini 
yürütmüştür.

FETO/PDY’nin, diğer devlet kurumlan gibi polis teşkilatı içinde de örgütlendiği, öteden beri 
kamuoyu tarafından bilinmektedir. Örgütün ulaşmak istediği nihai hedefler göz önünde bulundurulduğunda, bu 
son derece 'anlaşılabilir' bir durumdur. Zira Emniyet Genel Müdürlüğü; adli, idari ve istilıbari kolluk görevi ifa 
eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine salıip olan bir devlet kurumudur. Bu nedenle, örgütün sızıp 
kontrolü altına almaya çalıştığı kurumlarm başında gelmesi de oldukça doğaldır. Örgüt, Emniyet Teşkilatındaki 
kadrolaşmasını belirli bir düzeye ulaştırdıktan sonra, buradaki gücünü operasyonlarının ana aracı olarak' 
kullanmaya başlamıştır.

4.3. ÖRGÜTÜN SOSYO-KÜLTÜREL VE ZİHİNSEL YAPISI

Örgüt içerisinde terör örgütü lideri GÜLEN'in "Olağanüstü haller yaşamış bir VELÎ olduğu" görüşü 
yaygındır. Etrafında bu kadar çok insanı toplayabilmesinin arkasında bu anlayışın yattığı söylenebilir. Terör 
örgütü lideri GÜLEN, örgüt üyelerine gelişen teknoloji ile birlikte teyp kasetleri videokasetleri, kitapları, çeşitli 
dergilerde yer alan başyazıları, internet siteleri, radyo ve televizyon programları İle görüşlerini rahatça 
iletebilm iştir.

Terör örgütü lideri GÜLEN'in, örgüt üyeleri üzerinde, kendi ifadesiyle ’'uyarılarınm ve 
tavsiyelerinin, birinci derecede hareket ettirici etkiye sahip olduğu" söylenebilir. Bu nedenle kendisinin kişisel 
göıüşleri; aynı zamanda örgütün görüşleri anlamına geldiğinden, düşüncelerinin analizi, örgüt hakkında da 
ayrıntılı bilgilere ulaşılması anlamına gelmektedir.

Örgütün kuruluşundaki ve üyelerine yaptırdığı yemin metni aşağıdaki gibidir;

"Güciim yettiği kakar Kuran rı hayatıma gaye edineceğime; Kardeşlerime karşı sadakat izinde 
bulunacağıma; Halkın ve talebe arkadaşların izzet ve onurlarım izzetim ve onurum kadar yükseltmeye 
çalışacağıma; Kusurlarımın hatırlatılması karşısında memnuniyet ihzar edeceğime; Dahilden ve hariçten 
gelen bilumum taarruz ve tenkitleri, 'nefsime yapılmış' g ibi 're t' edeceğime; Bilumum karar listesindeki 
esaslara riayette bulunacağıma; Hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen 
mükellefiyetleri, 'itirazsız' yerine getirmeye çalışacağıma; Kur'an’a sadakatten hiçbir surette 
ayrılmayacağıma; Münferit hareket edip bu kararlara m uhalif davrandığım an, ihtiyarımla bu kadrodan 
kendimi ıskat edip, 'herhangi bir talebe gibi' dershanede vazifeme devam edeceğime; VALLAH-BİLLAH  
kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin 'La Yen Kati' olmasına, ’CENABA HAKKKI istişhadda' 
bulunuyorum . "
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Yemin edenler, hazırlanan prensiplere uymakla mükelleftir. Bu prensipler örgütte aşağıdaki 
kuralları içermektedir:

-Finansman kaynaklarının tekele verilecek, şahsi tasarruflar yapılmayacaktır.
-Lüksten kaçınılacak, israf yapılmayacaktır.
-Dershanelere nezaret eden arkadaşlar, evde kalanlara her türlü adap ve edep kaidelerini öğretecek 

Şahsi işlerimizi dahi görüşüp kararın varıldığı İstikamette işleri yapmak Dahilde ve hariçte kim 
vazifelendirilirse 'o vazifeye, o gidecek', 'başkası o işe karışmayacak1 7. Herkesin nereye, ne zaman 
gideceği bir sisteme bağlı olarak yürütülecek (dışarıya gitmeler, İçteki ziyaretler) Kusurlarım birbirine 
hatırlatmak için kardeş edinme Bu kadroyu etrafa empoze etme, kuvvet kazandırma, çok kuvvetli gösterme 
(içte ve dışta olacak), arkadaşların birbirlerini kabul ettirmesi ve ittifak ettikleri o mevzuda aynı şeyleri 
söylemesi, 011 beş günde bir, bir araya gelip arıza ve pürüzlere bakılması (Pazar günü ikindi - akşam arası) 
sağlanacaktır.

-Bilumum dışarıya giden arkadaşların tenkidinin '15 günlük1 toplantıda görüşülmesi Acil 
durumlarda o mevzu ile alakalı olan arkadaş, toplantı gününü beklemeksizin Hocaefendi’ye duyurabilir.

-’Şeriat1 fikrinin müdafii olma, 'Risale-i Nur’ ve Üstadı Şeriat'a muvafık şekliyle arz etme, Tesbihat 
ve Evrad-ı Ezkar'a ehemmiyet venne, bunların büyüklüğünü anlatma Karara bağlanan bir şeyin hiçbir zaman 
aleyhinde bulunmama ('ima ihsas' yoluyla dahi olsa)1, aksine fikir olursa rhakkı-ı hayat tanımama1 Her 
arkadaşın resmi gayri resmi bir işinin olmasına İhtimam İstişareden sonra fikir beyan etmeme, alınan kararları 
infaz etme ve istişareyi kimlerle yapacağını bilme (Ashab-ı Rey) Kendi kardeşlerimize hakta öncelik tanıma, 
bir kardeşin aleyhinde söylenecek söz vs. de onu müdafaa ve söyleyeni de 'toplu olarak istintaka tutma', 
şiddetle bu iftirayı reddetme söz konusu olacaktır.

-Bu şartlardan birisine riayet etmeyen kendi kendini azletmiş olacak ve talebe durumuna düşecek, 
bu durum kadrolardan, evdekilerden (ışık evleri) ve halktan gizli tutulacak, kimse bilmeyecektir.

Işık evlerinde kalan öğrenciler arasında lise öğrencileri de vardır. Üniversite öğrenci evlerine, lise 
öğrencileri de verilerek; hem öğrencilerin kaynaşması sağlanmış, hem de aileler nazarında güven sağlanmıştır. 
Ancak rakamlar büyüyünce bu evlerin finansmanı için maddi destek bulunması gerekliliği ortaya çıkmış; bu 
sorun 'şirketler* ya da 'küçük esnaflar' yolu ile aşılarak, evlerin ihtiyacı olan bütün eşyalar örgütün esnaf 
kadrosu tarafından alınmıştır. Öğrencilerin kendileri de güçleri yettiği kadar ’ışık evlerinin1 ihtiyaçlarının 
karşılanması için katkıda bulunmuşlardır. Bu yardımlar FETÖ/PDY'nin sayısal ve ekonomik olarak 
büyümesinde oldukça etkili olmuştur.

Örgüt etkisi altma aldığı öğrencileri öncelikli olarak eğitim fakültelerine yönlendirmiştir. Hukuk, 
tıp, mühendislik fakülteleri gibi yüksek puanla kayıt alan bölümleri kazanabilecek öğrencilere bu bölümler 
yerine eğitim fakültelerinin tercih ettirilmesi toplumun değişik kesimlerince eleştirilmiştir. Ancak zaman 
göstermiştir ki eğitim fakültelerine yönelinmesi örgütün uzun vadeli planlarım bir parçasıdır.

Örgüt eğitim kadrosunun nitelik ve nicelik açısından yeterli düzeye ulaşmasının ardından kendisine 
bağlı öğrencileri çağın gereksinimleri doğrultusunda yönlendirmiş ve geleceğin elitlerini yetiştirmeye 
başlamıştır. Eğitim gönüllüsü diğer kuruluşların ve dini referanslı yapıların aksine FETÖ/PDY, ihtiyaç sahibi 
olan öğrencileri değil, zeki ve başaniı öğrencileri hedef almış, hatta bu öğrencilere IQ testleri yaptırmıştır. 
Böylelikle örgütün devleti ele geçirme amacına ulaşmasına katkı sağlayacak kadrolaşma faaliyetlerini önü 
açılmıştır.

Sonuç olarak; terör örgütü lideri GÜLEN'in 1970'lerin sonunda başlattığı uzun vadeli projenin ilk 
halkasını eğitim oluştururken, tedrisattan geçenler başta Emniyet, Yargı, TSK ve Mülkiye olmak üzere, 
devletin önemli kademelerine yerleştirilmiş, bir kısmı ise işadamı olmaya aday gösterilmiştir. Örgüt bir yandan 
eğitimle kadro yetiştirip, bir yandan da diğer alanlarda etkinliğini artırmıştır.

4.3.1. ÖRGÜTSEL MOTİVASYON UNSURU OLARAK "1 DOLAR" MESELESİ

Darbe girişimi akabinde ülke genelinde terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda örgüt 
mensuplarının bir çoğunun üzerinde, evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde (1) ABD Doları
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kağıt para bulunması dikkat çeken b ir husus olarak ortaya çıkm ış, konu m edya organlarında haberleştiril mi ştir.

(1) ABD Doları paranın örgütsel işlev, anlamı ve delil değeri hakkında örgütte üst düzey seviyede
görev alan itirafçı şüphelilerden Ö  ve M .... isimli şahısların (can güvenlikleri açısından açık kimliklerine yer
verilm em iştir) terör örgütünün sözde Jandarm a Teşkilatı yapılanması ve darbe girişim ine iştirak eden Jandarm a 
personelinin deşifre edilm esine yönelik Cum huriyet Başsavcılığımızın 2016/88650 sayılı evrakı üzerinden 
yürütülen soruşturm a kapsam ında alınan ifadelerinde; FETÖ/PDYyapılanmasında İstanbul ili Anadolu Yakası 
Jandarma teşkilatından sorumlu, örgüt içerisinde "Müdür Yardımcısı " olarak tabir edilen görevde bulunmakta 
iken kolluk görevlilerince yakalanarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya karar verdiklerini, 
konumları ve her hücrenin birbirini mümkün olduğunca tanımadığı hücresel sistemle Örgütlenme modeli 
benimseyen Örgüt hakkında bildiklerini anlattıklarım, örgüt içerisinde kendilerinin üst hiyerarşisinde yer alan 
"müdür" ve Marmara bölgesindeki tüm Jandarma personelinin sorumlusu konumundaki "bölge temsilcisi" 
olarak tabir edilen şahısların sıklıkla örgüt lideri GÜLEN'in yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri ülkesine 
gittiklerini, zaman zaman oradan getirdikleri ve örgüt liderinin kendilerine verdiğini söyledikleri 100, 50, 20 
ABD D olan kağıt paraları bozdurarak alt hiyerarşilerinde yer alan "öğretmen" ve "öğrenci" tabir edilen asker 
şahıslara vermelerini istediklerini, kendilerinin de verilen banknotları döviz büroları aracılığıyla genellikle 
daha çok şahsa dağıtmak için (1)’er dolarlık banknotlar halinde bozdurup dağıttıklarım, piyasada bazen (l)  
dolarlık kağıt para bulamadıkları zamanlarda (!) doları alıp geriye kalanı 5,10 veya 20 ABD doları şeklinde 
banknot halinde getirip dağıttıklarım, paraları dağıtımdaki amacın GÜLEN'in verdiği paralanıl üstlerinin 
söylediklerine göre "bereket" ve "hatıra" olduğuna inanılmasından dolayı örgüt mensuplarının bağlılık ve 
minnet duymasını sağlamak olduğunu, paraların bir nevi GÜLEN ile ona bağlılık duyanların, bu duygularının 
sembolü olduğunu, yine paraların kaynağının Bediüzaman Said Nursi'nin yazmış olduğu eserlerin te lif hakkı 
sahiplerinden olan GÜLEN'in elde ettiği te lif gelirleri olduğunun örgüt içerisinde sıkça dillendirilen bir husus 
olduğunu beyan ettikleri,

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a suikast eylem ini gerçekleştiren terör örgütü 
m ensuplarından Zekerİya Kuzu'nun M uğla kolluk birimince alınan ifadesinde özetle; "FETÖ yapılanması 
içerisinde faaliyet yürüttüğünü, sadece kod adını bildiği bir "abi" ile sürekli olarak görüştüğünü, bu kişinin 
askeriye ile ilgili konularda kendisinden bilgi aldığını, hatta kendi askeri birliğindeki olaylarla ilgili 
kendisinden önce bu şahsın bilgi sahibi olduğunu, personel atamaları konusunda da atama öncesinde bilgi 
sahibi olduğunu, görüşmekte olduğu "abi"sinin kendisine I dolarlık banknot verdiğini, bu parayı Amerika'da 
bulunan GÜLEN'in gönderdiğini, bereket olsun diye bu parayı cüzdanında taşıması gerektiğini söylediğini, 
FETÖ örgütünün "tedbir" anlayışıyla hareket ettiğini, örgüt üyelerinden kimsenin kimseyi tanımadığı daha 
doğrusu hiçbir hizmet erbabının, bağlı olduğu ağabeyi dışında kimseyi tanımadığı bir güvenlik sisteminin 
bulunduğunu" beyan ettiği,

Hakkında Cum huriyet Başsavcılığım ızın 2016/84338 sayılı evrakı üzerinden darbe girişim ine 
iştirak ettiğinden bahisle soruşturm a yürütülm ekte olan îrfan Çan'ın ifadesinde konuyla ilgili olarak özetle; 
terör örgütüne mensup olduğunu. Akademi öğrencisi olarak kendisinin bağlı olduğu Sadık (K) isimli ahiyle 
irtibatlı olduğu zamanlarda kendisine za rf içerisinde F  serisi (1) ABD dolan para vererek parayı GÜLEN'in 
gönderdiğini söylediğini, kendisinin parayı aldığım ancak darbe girişiminden sonra imha ettiğini beyan ettiği,

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki terör örgütü m ensuplarının deşifre edilmesine yönelik 
soruşturm alardan olan C.Başsavcılığım ızın 2016/97787 sayılı soruşturm a kapsam ında terör örgütü içerisinde 
yöneticilik vasfına haiz m uhtelif görevler üstlenmiş, son olarak sözde "Ege bölgesi Som m luluğu"na müteakip 
A m erika Birleşik Devletleri ülkesinde sözde "Colorado Eyaleti Bölge İmamlığı" yaptıktan sonra örgütten 
ayrılan ve soruşturm am ız kapsam ında 30/07/2016 tarihinde yakalandıktan sonra etkin pişm anlık 
hüküm lerinden faydalanarak açıklam alarda bulunan Haşan POLAT’m 17/08/2016 tarihinde alınan ifadesinde 
konuyla ilgili olarak; 15 Temmuz sürecinde meşhur olan 1 Dolar meselesinin îslam i bir geleneğin uygulanması 
olduğunu, tarikatlarda şeyh efendilerin eli öpüldüğünde bir para verilirse bu paranın asla harcanmaz ve 
genelde cüzdan da veya kasada bulundurularak, bunun bereket sebebi olacağından umulduğunu, bu yaygın 
geleneğin GÜLEN'in 1998’de Am erika’ya gittikten sonra da uygulanmaya devam edildiğini, gelen insanların
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sayısı arttıkça binlerce insana 1 Dolar hediye edildiğini, darbe girişiminde eğer 1 Dolar şifre olarak 
kullanılmışsa ki olabileceğini, burada iki türlü hedefin gözetildiğini, birincisinin çok yaygın bir adet olduğu 
için î  D olar‘in bulunmasının şüphe çekmeyeceği, İkincisinin ise, bu olay ortaya çıktığı zaman cemaat- 
mensuplarının iddiaları gülünç bulacakları ve şu şekilde tepki göstereceklerini "Bir sürü insan da bu paradan 
var, bu iddia sahipleri çok komik insanlar, senaryo üretiyorlar” diyeceklerini ve belki de bütün darbe 
süreçlerinin tiyatrodan ibaret olduğuna inanacaklarını, bunun için sembollerin gerçek hayattan, şifrelerin 
cemaatin yaygın kültüründen ve kripto mesajların İslâmî sembollerden verilerek bir nevi kamuflaj uygulanır 
olacağını beyan etmiştir.

(1) ABD Doları paraların bulunmasına ilişkin haber içeriklerine dair açık kaynak tespitleri ile 
örgüt içerisinde yönetici ve üye konumundaki şahısların ifadelerinin birbiriyle örtüştiiğü, örgüt 
mensuplarından ele geçirilen söz konusu paraların terör örgütü lideri tarafından dağıtılmak üzere 
iletilmesi, örgüt hiyerarşisinde yer alan mensuplara iletilme şekli ve beyanlarla ortaya çıkan ifade ettiği 
anlam bir arada değerlendirildiğinde; örgüt mensubunun bu sıfatını ortaya koymaya yönelik örgüt ile 
devamlılık ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurduğuna dair delillerden biri olduğu anlaşılmıştır.

4.4. YÖNETİM MODELİ

Terör örgütü 'lider merkezli' bir yapıya sahiptir. Lidere en yakın insanlar liderin koruyucusudur!ar. 
'Lider' etrafında örgütlenen hareketin en dışında ise, 'örgüte ilgi duyanlar' bulunur. Bu tür bireyler önemlidir; 
çünkü örgüt meşruiyetini sempatizanlarının sayıca çokluğuna dayandırmaktadır. Bu bireyler esas itibariyle 
'örgüt İçinde değillerdir' ancak 'örgüt dışında' da değillerdir. Sadece örgüte ilgi beslemektedirler.

FETÖ/PDY örgütlenmesi; gizlilik, hiyerarşik yapılanma, pelür kağıtları ile haberleşme, öz geçmiş 
raporu verme (CV) ve kod adı kullanma gibi özellikleri ile yasa dışı terörist örgütlenmelerin taktiklerini 
kullanmaktadır.Terör Örgütü lideri GÜLEN'in verdiği kararı sorgulama anlamına gelecek her düşünce, eylem 
veya tavır kuvvetle ezilmekte, liderin ve ona bağlı diğer yöneticilerin tüm talimatları, aklın da ötesinde bir 
kutsiyet kazandırılarak uygulanmaktadır. Lider başta olmak üzere örgüt yöneticileri, halka hitap ederken büyük 
bir tevazu sergilerken, örgüt içerisinde mutlak bir otorite ile hareket etmekte olup, örgüt içerisinde ödül ve ceza 
sistemi uygulanmaktadır.

Örgüt mensuplarının evlilikleri dahi bağlı bulundukları imamların izin ve talimatları 
doğrultusunda gerçekleşmektedir. Evlilik kararı veren örgüt mensubu bu durumu kendisinden sorumlu imama 
İletmekte, müstakbel eşini yine örgüte bağlı olan bayanların resimlerinin bulunduğu bir katalogdan 
seçmektedir. Böylelikle hem mensupların örgüte bağlılığı artırılmakta hem de Örgütten ayrılma durumunda 
ayrılan kişilerin eş ve çocukları örgüt talimatı ile kendisinden uzaklaştırılarak baskı oluşturulmaktadır.

Örgüt mensuplarının iş ve özel hayatlarındaki bütün kararlarını örgütün tasarrufuna bırakmış 
olmalarının altında yatan sebeplerden en önemlisi, bağlı oldukları imamların ve terör örgütü lideri GÜLEN’in 
lıata yapmayacağına inanmış olmalarıdır. Ayrıca örgüt mensuplarının tamamına belli görev ve sorumluluklar 
verilerek bağlılıkları perçinlenmektedir.

Yazarı, M. Abdüîfettah ŞAHİN (GÜLEN) olan "ÖLÇÜ VE YOLDAKİ İŞIKLAR” isimli kitabın 
57 ve 5S. sayfalarında "Hizmet İnsanı'1 başlıklı bölümde "Cemaate bağlı kişinin azimli/kararlı ve hizmete karşı' 
İtaatkâr her şeyin sorumluluğunu alması gereken, darbe yediğinde azmi bozulmayan, yüksek rütbelere 
geldiğinde KENDİ RÜTBESİ DEĞİL DE HİZMETİN RÜTBESİNİ ÖN PLANDA TUTAN, hizmet içerisinde 
yapacağı görevlerin zor olabileceğine inanan ve bütün varlığını/canmt/sevdiklerini hizmet İçin feda etmeye 
hazır olması" gerektiği vurgulanmıştır.

Terör örgütü lideri GÜLEN'in "Ne olursanız olun makam şöhret başınızı döndürmesin. "SIFIR" 
olun. Olun ki büyük rakamlarda büyük yerlerde kullanılasınız." şeklindeki sözleri ise, örgüt mensuplarının 
fonksiyonel değerini ifade etmektedir. GÜLEN'e göre bireysel olarak hiçbir anlam ifade etmeyen fertler örgüt 
bünyesindeki faaliyetleri ile değer kazanmaktadır.

Dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden FETÖ/PDY'nin, dini değerleri zamana ve
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şartlara göre kendi idealleri doğrultusunda yorumlaması, ülkesi ve devleti ile barışık olmak yerine devleti 
kendisine hasım olarak görmesi, açık ve şeffaf olmak yerine bir istihbarat örgütü gibi "kod isimler, özel 
haberleşme kanalları, kaynağı bilinmeyen paralar" kullanması, yönetim kadrosunun faaliyetleri yurt dışından 
idare etmesi ve hasımlannı saf dışı etmek için her türlü baskı, şantaj ve yasa dışı yöntemi kullanması, çeşitli 
yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması, söz konusu yapının casusluk 
faaliyetlerini de kapsayan organize olmuş bir örgüt olduğunu ortaya koyan unsurlardır.

4.5. HİYERARŞİK YAPISI

Devlet kuramlarının muhtelif tarihlerdeki raporlarında, bu örgütsel yapının hiyerarşik durumu 
dönemsel olarak ortaya konulmaktaydı. Örneğin, Ankara Emniyet Mtidürlüğü'nün İ9 9 9 ' yılında yapmış 
olduğu bir çalışma esnasında yapılan tespite göre, bu yapılanma şu şekildeydi:

1) İstişare Grubu
2) Dünya İmamı
3) Coğrafi bölge imamı
4) Ülke imamı
5) Bölge imamı
6) ÎI İmamı
7) İlçe imamı
8) Semt imamı
9) Mahalle imamı
10) Ev imamı (Işık evleri)
1İ ) Serrehberler
12) Belletmenler
13) Öğrenciler ve örgüt mensupları (şakirt ve şakirdeler).

Örgütün hiyerarşik yapısı, günümüzde çok daha gelişmiş ve karmaşık bir hal almış olup, alman 
ifadeler ve yapılan çalışmalarda örgütün mevcut yapılanmasının aşağıda gösterildiği şekilde olduğu 
anlaşılmıştır.

FETÖ/PDY; ’coğrafi', 'sektöre!’ ya da 'kurumsal' anlamda, "imam" olarak ifade edilen 
sorumlulardan oluşan bir çalışma ve hiyerarşik düzene sahiptir. Mensuplarınca "Kâinat îmamı" ve "Mehdi" 
olarak kabul edilen GÜLEN’in liderliğini yaptığı örgüt; Danışman Kadrosu, Kıta İmamları, Ülke İmamları, 
Bölge imamları, İl imamları, ilçe imamları, Esnaf imamları, Semt İmamları, Ev imamları üzerinden 
örgütlenmiş ve tabana yayılmıştır.

Kıta, ülke, bölge, şehir, ilçe, semt ve ışık evi sorumlularının yanı sıra kamuda (Bakanlıklar ve taşra 
teşkilatları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri) ve özel sektörde (Hukuk büroları, 
bilişim şirketleri, muhasebe firmaları vb.) faaliyet gösteren kuramların her birinin başına örgüt tarafından 
"imam" olarak adlandırılan ilgili kuramların hiyerarşik yapıları dışında sorumlular atanmaktadır.

Kurumsal imamların genelde kurumun dışından olması söz konusu olmakla birlikte; her kurumun 
ayrıca kendi içerisinden sorumlu imamları da olabilmektedir. Bunlar kurum imamına karşı sorumludurlar.

Mülkiye, Emniyet, TSK, MİT ve Yargı içerisinde faaliyet gösteren imamlar ise ayrı bir yapılanma 
içerisinde yer almakta, bu yapılanmada yer alanlar, devletin hassas kuramlarında görev yapmaları nedeniyle 
takip edilmemek için diğer örgüt mensuplarına nazaran daha fazla önlemler almakta ve teknolojinin İletişim 
konusunda sağladığı imkânlardan kontrollü bir seviyede istifade etmektedir.

Örgütün yurt içinde toplum tarafından bilinen eğitim kurumlan, sivil toplum kuruluşları, ekonomik 
kuruluşları, medya organları ve sağlık kuruluşlarının Türkiye Mütevellisine bağlı ayrı sorumluları 
bulunmaktadır. Bunlar örgütün önemli birer finans kaynağı olmanın yanı sıra, taban kazanmak ve algı 
operasyonları yapmak maksatlarıyla da kullanılmaktadır.
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Türkiye'den sorumlu İmama, beş bölge imamı, ona da bu beş bölgeyi oluşturan şehirlerden sorumlu 
imamlar bağlıdır. Her şehir büyüklüğüne göre alt bölgelere, bölgeler semtlere bölünmüş olup; her birisinin 
başında ayrı bir yetkili (imam) atanmıştır. Semt İmamlarının altında o semte bağlı evlerin, ışık evlerinin 
imamları yer alır.

Her bölgenin başında da yine bir İmam (bölge imamı) vardır. Başındaki imamla beraber bir de 
'eğitim danışmanı' bulunmaktadır. İmam, daha çok işin fmansal ayağım oluşturan esnaf sisteminin 
uygulanmasını sağlarken; paralel yapının temelini oluşturan talebe kısmının başında 'eğitim danışmanı' bulunur.

Bu beş bölge; İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Erzurum bölgeleridir. Bölgeler, illerden 
oluşur ve üstte 'Bölge imamı', altında ise 'İl imamları' bulunur. İller de, 'büyük iller' ve ’küçük iller' olarak ikiye 
ayrılır. Büyük illerde, illerin altında ’en az iki olmak üzere, eyaletler olur. Her eyaletin ’en az üç büyük bölgesi' 
söz konusudur. Örneğin Ankara, ilk zamanlar 3 bölgeden oluşurken, daha sonra bölge sayısı 5’e çıkarılmıştır. 
Büyük bölgeler ise, “en az üç küçük” bölgeden oluşur. Hiyerarşik düzen; il imamı, eyalet imamı, büyük bölge 
imamı ve küçük bölge imamı şeklindedir.

İmamlar, işin para kısmından ve maddi anlamda her şeyden sorumludurlar. Küçük bölgelerin parası 
büyük bölgenin muhasebecisinde toplanır. Her büyük bölgenin, her eyaletin ve her ilin birer muhasebecisi 
vardır. Yapı, yukarı doğru bu şekilde sıralanır. Ast-üsî ilişkisi, askeri bir hiyerarşiden daha sistemlidir. 
Toplanan paralar İçin hiçbir zaman makbuz verilmez. Bölge imamına ve muhasebecisine sonsuz güven vardır. 
Bu arada her küçük bölge en az yedi - sekiz evden oluşur; kimi bölgelerde ise on üç-on dört ev bulunmaktadır.

Her büyük bölgenin bir terör örgütünün yayın organı "Zaman Gazetesi Sorumlusu" bulunmaktadır. 
Bu kişinin görevi, mütevelli esnaflar üzerinden gazeteye abone bulmak ve abonelerin takibini yapmaktır. Her 
mütevellinin belirli bir 'gazete aboneliği' hedefi vardır. Tiraj Önemli olduğu için gazetelerin okunup 
okunmadığının önemi yoktur. Hatta bir kişinin gazeteye abone olması için 'okur-yazar' olmasına dahi gerek 
yoktur. Abonelikler ’yıllık’ yapılır. Çoğunlukla kredi kartıyla yapılan bu abonelikleri 'iptal etmek' de mümkün 
değildir. Bazı dönemlerde bir esnaf "20 - 30 abone" hedefi alır ve bunu gerçekleştirir. Öğrenci evlerinde ev 
imamları, evde kalan her öğrenciyi abone yapmakla mükelleftirler. Bu uygulama, dershanelerdeki öğrenciler 
ve bunların velilerine kadar yaygınlaştınlabilmektedir. Hatta bir dönem, zorunlu abonelik ’Sızıntı Dergisi1 için 
de söz konusu olmuştur.

Herkes, haftalık istişarelerde bir üstüyle bir araya getir ve kendisine bağlı kişilerin Örgütle, 
ilişkisinin düzeyindeki gelişmeleri anlatır. Gazete ya da dergiye yapılan abonelikler ile 'toplanan bağışlar’ 
konusunda rapor verir. Kurban Bayramı'nda deri toplanması, okulda bir organizasyon düzenlenmesi gibi, 'proje 
bazlı' konular, 'istişare toplantıları' adı altında konuşulup karara bağlanır. Bu istişarelerde; daha üst ahilerden 
gelen ve merdiven mantığıyla 'imamdan-lmama' tüm örgüte ulaştırılan 'emir' ve 'tavsiyeler' paylaşılır. O günün 
siyasi ve aktüel gündem konularına karşı alınacak ortak tavırlar öğrenilir. Bu hususlar, daha sonra ev ve yurt 
odası istişarelerinde mensuplara aktarılır.

Örgütün legal görünümlü eğitim, finans, medya gibi faaliyetlerinden sorumlu imamlar ile illegal 
yapılanmalardan sorumlu imamları arasında geçişler olabilmektedir. Eğitim alanında faaliyet gösteren bir 
imamın zamanla kamu kuramlarından sorumlu olması ya da illegal alanda görev alan bir il imamının medya 
faaliyetlerinde görevlendirilmesi mümkündür.

Örgüt hiyerarşisi yatay ve dikey yapılanma olarak tasnif edildiğinde ise;

1-) Dikey Hiyerarşi-Yedi Katlı Piramit: Kainat imamı inancı ve yedi katlı piramidal yapılanma 
İsmailiye Mezhebinin ve köken olarak Zerdıiştlük Dininden alınmıştır. Zerdiiştlük Dini ve ondan mülhem 
İsmail i Mezhebinde yedi kat gök gibi örgütlenmişlerdir. İsmailiye, sofilerini yedi dereceye ayırmıştır. Bu 
esasları aynen terör örgütü lideri GÜLEN de tatbik etmektedir. Gök ve uzayla İlgilenen ve birçok okul veya 
şirket ismini buradan seçen örgüt, benzer bir yedi derece takıntısı ile hareket ederek, mensuplarını yedi 
tabakaya ayırmıştır. İsmailiye tarikatının piri yedinci derecede oturur ki bu mertebe Allah'tan doğrudan emir 
alan imamlık makamıdır. İmam helali haram ve haramı helal yapabilir. Ona mubah olmayan hiç bir şey yoktur. 
Bu esaslar aynen terör örgütünde de geçerlidir.

FETÖ içinde hiyerarşide itaat ve teslimiyet katı bir kuraldır. Teslimiyet, hem örgüte, hem liderin 
emrine, ona atfen verilen göreve adanmışlıktır. İktidarsızlık emir dışında inisiyatif alamamaktır. İktidara boyun
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eğme hayatın, davranışın anlamının dıştan verilmesini bilgiyle donanmış olduklarına inanılan kişinin bu bilgiyi 
çevresinde alınan kararlara boyun eğmek zorunda olanlar iktidarsızdır.

FETÖ, sivil toplumu kendi haline bırakmayıp, kendine hizmet eden bağlı kuruluşlara 
dönüştürmektedir. Kadrolaşma ile yargı, ordu, emniyet ve bakanlıklar onun denetimine girip kolluk gücüne 
dönüşmektedir. Bu durumda devlete paralel şekilde dikey örgütlenen paralel yapılanma kayıtsız şartsız bir 
cemaat egemenliği oluşturmuştur. Egemenliği, örgütlenmeyi fiilen yöneten terör örgütü lideri GÜLEN 
kullanmaktadır. Örgütün insanlara egemenlik kurduğu bir alan sunup buna inandırması teşkilatlanmasını 
güçlendirmiştir.

Devletin egemenliği dışında, ondan ayrı ve paralel bir yapılanma ve dikey örgütlenmeyle paralel 
devlet yapılanması oluşmuştur. Vesayet, hukuken egemen durumdaki siyasi iktidar üzerinde fiili nüfuz 
kullanmaktır. Hegemonya ise başka biri üzerinde egemenlik kunnaktır. Terör örgütü kendini devletin dışında 
ona hasım ve ondan üstün yeni bir egemen güç olarak örgütlemektedir. Bu yapı, kaynağını ve meşruiyetini dine 
dayandıran, hukuk düzeni dışında ve üzerinde, hukuk düzeyle çatışan bir iktidardır, otoritedir güçtür.

Örgüt, yedi tabakadan oluşan katı bir hiyerarşik kast sistemine dayanır. Kastlar arasında geçiş 
mümkündür ama dördüncü tabakadan sonrasını önder belirler. Kastlar arasındaki geçiş aşağıdan yukarıya 
doğru mümkün genellikle yukarıdan aşağıya doğru geçişe kapalıdır. Kast toplumlarında bağımlılık ve- 
kademelenme önemli iken modern toplunılarda özgürlük ve eşitlik önemlidir. Aşırı bir kast sistemi geliştiren 
terör örgütünde de bağımlılık ve kademelenme en aşırı düzeydedir.

Birinci Kat; Halk tabakası: Örgüte iman ve gönül bağı İle bağlı olanlar, fiili ve maddi destek 
sağlayanlardan oluşur. Bunların bir çoğu örgütün hiyerarşik yapısına dahil olamayan örgüte bilinçli veya 
bilinçsiz hizmet ettirilen halk kesimidir. Genellikle faaliyetlerden habersizdir. Bu katmandakileri örgüte 
bağlayan ana unsur îslami duyarlılık ve din duygularıdır.

İkinci Kat; Sadık tabaka: Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve resmi kurum görevlilerinden 
oluşan örgüte sadık gruptur. Bunlar örgüt sohbetlerine katılan düzenli aidat ödeyen ve az çok örgüt ideolojisini 
bilen kişilerdir. Bu tabakaya girebilmek İçin örgüt üyesi olmak gereklidir.

Üçüncü Kat; İdeolojik Örgütlenme Tabakası: Gayrı resmi faaliyetlerde görev alırlar. Örgütün 
ideolojisini benimseyen ve ileri derecede bağlı ve çevresine de örgüt fikirlerini aşılayan tabakadır. Kaymakam, 
vali, şehir sorumluları, general, müfettişler, irşat ekipleri yer alır.

Dördüncü Kat; Teftiş Kontrol Tabakası: Bütün hizmeti (legal ve İllegal) denetler. Bağlılık ve itaatte 
dereceye girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler örgüte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilirler. 
Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu katta ve daha üst düzeyde görevlendirilemezler.

Beşinci Kat; Organize Eden ve Yürüten Tabaka: Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az 
tanırlar. Bizzat terör örgütü lideri GÜLEN atar. Devletteki yapıyı organize edip yürüten tabakadır. Örgüt 
içinden bir evlilik yapanlar buraya yükselebilir.

Altıncı Kat; Has tabaka, Terör örgütü lideri GÜLEN ile alt tabakaların irtibatını sağlar. Örgüt içi 
görev değişiklikleri yapar, azillere bakar.

Yedinci Kat; (Kurmay Tabaka), Terör örgütü lideri GÜLEN'e doğrudan bağlı atamasını yaptığı 
seçkin kesim (Onyedi kişilik kurmaylardan oluşur). Bu tabakada yer alanlardan bazıları; Mustafa Özcan, Şerif 
Afi Tekahn, Mehmet Ali Şeııgül'dür.

Bu tabakalar dışında bir de sempati besleyenlerden oluşan alt tabaka vardır. Sempati besleyen 
kimseler Örgüt hiyerarşisi içinde yer almazlar. Örgüte karşı herhangi bir olumsuz düşünceleri yoktur. Örgütün 
bütün faaliyetlerini illegal bile olsa desteklerler. Örgütten talimat almazlar ve rapor vermezler. Örgüte zaman 
zaman maddi yardım yaparlar, devamlı olmamak şartıyla örgüt lehine bazı faaliyetlere de katılırlar. Bunlar 
örgütün iç yüzünü bilmeyen görünüşteki yüzünü gerçek sanan kimselerdir. Siyasetçi, sanatçı, yazar, gazeteci, 
akademisyen gibi bir çok alana yayılmış geniş bir sempatizan çevresi bulunan örgüt, zamanı geldiğinde ve en 
kritik anlarda bu tabandan yaralanarak lehine fiili durum oluşturmaktadır.

Bu yapının yedi katmanının en üstünde “Fetullah Hoca Arşı“ yer almaktadır. Beşinci, altıncı ve 
yedinci katmanlar örgütü yöneten katmanlardır. Yedinci ve altıncı katmandakilerin örgütten kopmalarına 
kesinlikle izin verilmez. Altıncı katmandakiler, Terör Örgütü lideri GÜLEN’in bildiği ve takip ettiği hayati 
hizmetler olarak tanımlanan işleri yaparlar. Beşinci katmanda ise çok nadir örgütten kopmalar olmuştur. 
Kopanlar mutlaka örgüt tarafından takip edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Örgütü dördüncü katman bir arada
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tutar ve alt katmanlardakİlerin teftiş ve kontrolünü yapar. Hizmet denen işleri ise ilk üç katmanda yer alanlar 
yürütmektedir.

2-) Yatay Yapılanma (Hücre Tipi Zincir Yapılanma):

FETÖ, örgütün deşifre olmaması ve devletin örgüt yapısını çözmekte zorlanması için ayrıca örgütü 
hücre tipinde yatay örgütlemiştir. Hücreler genellikle eıı fazla beş kişiden oluşmakta ve bir abla/abiye bağlı 
bağlı birimdir. Hücredeki kişi sayısı bazı kurumlar için üç ve bazı kurumlarda (TSK İçin) birebirdir. Ayrıca her 
hücre abi veya ablası da bir başka hücrede yer almaktadır. Örgüt, her bir lokması bir hücreden oluşan zincirler 
şeklinde üst imamlara bağlanmakta ve nihayet ülke kıta ve üst Örgüt yöneticilerine bağlanmaktadır. Tanık' 
ifadeleri ve örgütün içinde bulunan kişilerin beyanları ile örgütle ilgili elde edilen dokümanlarda bu durum açık 
olduğundan örgütün hücre sistemine göre yapılandığı konusu İttifakla kabul edilmektedir. Kamu kurumlan 
içindeki yapılanma bir hücre ile başlayıp orada kadrolaşma sağlandıkça başka hücrelerin eklenmesiyle veya 
büyüyen hücre bölünerek yeni bir hücre oluşturulup sohbet grubu şeklinde yapılanmaktadır. Her bir hücreye 
sorumlu bir imam atanarak yapılanmanın genişlemesi sağlanmaktadır. Eğer kadrolarda örgüt mensubu çok 
fazla ise hücreler binlere, on binlere kadar artabilmektedir. Kuruma atanan üst sorumlu imam ise hücrelerin 
tamamından sorumlu olarak faaliyet yürütmektedir.

4.6. ÖRGÜTÜN YAPILANMASI ve ORGANLARI 

4.6.1. ÖRGÜT ÖNDERLİĞİ veya KAİNAT İMAMLIĞI

Örgütün bütünlüğü üzerinde tek hakim ve önder GÜLEN olup örgüt içerisinde kainat imamı olarak 
görülmektedir. Terör örgütü lideri GÜLEN, söyledikleri ve yazdıklarıyla bağlı değildir. Sözde ilahi bir emir 
olarak kendini din, ahlak, hukuk kurallarıyla bağlı saymamaktadır. O, örgütünü ve kendini, devlet düzeninin 
içinde değil önünde ve üstünde görür. Söylediklerine aykırı hareket edebilir, onları değiştirebilir, her türlü 
yasağı kaldırabilir, yepyeni bir yasak getirebilir, daha da önemlisi kendini dini hükümleri değiştirebilir otorite 
olarak görmektedir.

Örgütü bilfiil ve bizzat İdare eden GÜLEN'dir. Diğer yöneticiler onun verdiği yetki ile onun adına 
görev yaparlar. Örgüt yukarıdan aşağıya doğru tekçi (monist) yapıda örgütlenmiştir. Örgütün kurucu ve baş 
önderi, "kainat imamı" "kutsal insan", "büyük efendi", "metafizik alemle ve öbür tarafla istişare etme özelliği 
olan", "Mehdi", "Mesih", "kutsal kişi", "muhterem" ve “hocaefendi” sıfatlarıyla İfade edilen de kendisidir. 
Terör örgütü lideri GÜLEN Örgütü kurup bilfiil yöneterek devletin anayasal düzeninin üzerinde bir "cemaat 
vesayeti" kurmak, demokratik devlet özelliğinin ortadan kaldırılması suretiyle gizli bir güç olarak perde 
arkasından devleti yönetmek üzere faaliyet yürütmektedir. Örgütün işlediği bütün suçları üstlenmiştir ama 
devlet için paralel bir yapılanma olmadığını İleri sürmektedir. Ortaya çıkan vahim olaylar ve sabotajlar, 
hükümeti devirmek için başlatılan sistemli devamlı hareketler, devlet organlarının birbirine düşürülmesi, 
casusluk, usulsüz dinleme ve izleme, hukuka aykırı fişleme, gibi binlerce suçu İşleyen örgütü yöneten kişidir. 
Bütün bu suçlar ve haksızlıklar onun şahsi kaprisi, kibri, kendini ve örgütünü üst bir seviyede seçilmiş ve İlahi 
bir vazifeli olarak görmesi, hırsı ve iktidarı ele geçirme yönetme arzusundan dolayı işlenmiştir.

Kainat imamlığı, Örgütün her türlü işi ile ilgilenip üst karar veren temel ideolojik ve doktriner 
birimidir. Bütün işler Örgütte kainat imamının talimatıyla yürümektedir. Örgüte kainat imamı her hafta sesini 
internet üzerinden duyurmaktadır. Örgütün kadrolarının topladığı bütün bilgi ve belgeler örgütü yöneten kişide 
toplanır.

4.6.1.1. Örgütü Yönetme Şekli

Terör örgütü lideri GÜLEN’İn yurt dışına çıkış yaparak ABD Pensilvaııya’daki çiftliğe 
yerleşmesine rağmen, grubun Türkiye’deki ve dünyanın diğer ülkelerindeki tüm faaliyetleri son derece katı bir 
merkeziyetçilikle, yine anılan tarafından yönetilmektedir.
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Kendisinin kurduğu paralel devlet yapılanmasını yurt dışından gönderdiği talimatları sevk ve idare 
etm ektedir. Aciz, fakir ve sem bolik ifadesi ile kendisini "kıtmiıJ' şeklinde ifade etse de gerçekte bütün 
ülkelerdeki yatırım ları, rafineri işlerini, ihaleleri, fmans ve bankacılık sektöründeki para trafiğini, m edyadaki 
kimin ne yazıp çizdiğini bilip yönlendiren konumdadır.

Terör örgütü lideri GÜLEN, gazete ve televizyon yayınlarının politikasından ziyarete gelen iş 
adamlarına verilecek hediyeye, ölen iş adamına taziye mesajı yayınlamadan, Afrika'da seçilen ve göreve gelen 
devlet başkamna gönderilecek kutlama mesajına; bankanın kurtarılması için örgüte yapılacak çağrıya, 
işledikleri suçtan tutuklanan polislere cesaret vermeden ülkenin siyasi tercihlerine, oyların seçimde hangi 
partiye hangi şartlarda verileceğinden televizyon film senaryosuna kadar örgütün her alanına hakimdir ve fiilen 
yönetmektedir. Örgüt ondan emir almadan hareket etmemektedir. O istemeden ona rağmen örgütün hükümeti 
ve devleti hedef alması disiplin, organizasyon, hiyerarşi ve ideoloji bakımından imkansızdır. Diğer yandan 
istediği zaman aradan geçen sürede hatasını kabul edip eğitim dışındaki örgütün bütün faaliyetlerine bir son 
verip bu yoldan dönebilmesi mümkün iken bu yolu kullanmamıştır. Örgütünü devlete karşı kışkırtmaya devam 
etmiş, siyaseten taraf olmuştur. Örgütün daha fazla suça karışmasını önlemek yerine açıklamalarıyla örgütü 
daha da terörize edip devlet ve siyasal İktidar düşmanı haline getinniş, gizlediği amacını gerçekleştirecek ordu 
olarak örgütünü görmüştür.

Sağlık problemlerine ve yaşı ilerlemiş olmasına rağmen, kendisine bağlı gazetelerin yayın 
politikasından, TV ’de yayınlanan bir dizinin senaryosuna, ziyaret edilecek bir iş adamına verilecek hediyeden,. 
Afrika’daki bir devlet görevlisine gönderilecek kutlama mesajına kadar kendisinden talimat alman bir lider 
konumundadır. Çeşitli İnternet sitelerinde yer alan ses kayıtlarından da bu durum açıkça anlaşılmaktadır.

Uşak Vali yardımcısının eşinin kapanmak istediği, tesettüre ginne konusunda terör örgütü lideri 
GÜLEN'den görüş sormak için örgüt imamı Hazım Sesli'ye başvurduğu, Murat Karabulut üzerinden Hazım 
Sesli'nin GÜLEN’e bu durumu ulaştırıp görüşünü aldığı, Uşak vali yardımcısının eşinin başörtüsü takmasına 
Terör örgütü lideri GÜLEN'in karşı çıktığı ve eskiden neyse o kıyafetiyle devam etmesini istediği, bu konudaki 
görüşme kayıtlarının internet üzerinde yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu şekilde bir Valinin eşinin resmi 
törenlerde başörtüsü takıp takmayacağına karar verecek kadar örgütünün ve kişilerin her türlü özel hayatıyla 
ilgili görüş bildirip müdahalede bulunabilmekte olduğu anlaşılmıştır.

Terör örgütü lideri GÜLEN "herkül.org" isimli internet sitesinde yayınlanan Bamteli, Liyakat ve 
Aiperen isimli 30/03/2009 tarihli konuşmalarında merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun 27/03/2009 tarihinde 
geçirdiği kazayı anlatmıştır. Merhum hakkında “Dosttu, yakındı hizmete taraftardı, karakterli bir insandı” 
dedikten sonra komplo teorisine girilmemesıni, Yazıcıoğlu’nun başına 4-5 kez sürpriz trafik kazaları geldiğini, 
onları atlatmaya çalıştığım fakat bu defa farklı bir şekilde gittiğini, bir yönü ile şüphe etmek gerektiğini her 
şeyi kurcalamak, bakmak lazım geldiğini açıkladıktan sonra “aldanma ve aldatmanın günah olduğunu”, 
aidananların böyle kurban olduğunu, perşembe akşamı vefat edip cuma günü cenazeye ulaşılabildiğini, askerin 
seferber olduğunu, sivil inisiyatifin elinden geleni yaptığını, şerefli bir ölüm olduğunu, bu meselelere bakarak 
kimseyi suçlamaya gerek olmadığını, karşı tarafın hıyanetine ihtimal vermek gerektiğini, herkesin elinden 
geldiğince havayı yumuşatmaya çalışmasını, başkalarının çıkıp emaneti alıp götüreceğini, meselenin 
büyütülmemesini, arkasında bıraktığı izlerin sürekli değişik şeylerin yol bulmasına vesile olacağını, endişe 
edilmemesini, olumsuz düşüncelerin baskı altına alınmasını, beyanatların yumuşatmaya matuf olmasını 
örgütüne ve kamuoyuna açıklamıştır. Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün hemen peşinden bu açıklamanın 
yapılması ve unutturulmaya çalışılması oldukça dikkat çekicidir. Konuşmadaki siyasi özet vurgular, onun ve 
örgütünün bu işte parmağı olabileceğini ve unutturmak İçin çalıştıklarını göstermektedir. Örgüt ancak sonradan 
bunu bir fırsata dönüştürüp kazayı lehine istismar etmiştir.

Saygın bir din adamı gölüntüsü vermeye çalışmasına rağmen anılan, konuşmalarında dini ifadelere 
ve İnsanları kolayca etkileyebilen duygusal yaklaşımlara (çoğu konuşmasında ağlaması gibi) yer vermekle 
birlikte, siyasetten ekonomiye, kurum atamalarından Türkiye’deki misyon temsilciliklerine yapılacak 
ziyaretlere kadar her konuda talimatlar verip, bilgi alan bir şahıstır.
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Örgütte tek adam konumundaki GÜLEN, kişisel özelliklerinin de etkisiyle kendisinden sonra 
gelecek ikinci adam belirlememiştin Onun yerine kimin geçeceği örgüt içerisinde belirsizdir. Ancak kendisinin 
tek adam, tek lider olma arzusu ve kendisine rakip gördüğü herkesi pasifize etmesi nedeniyle yerine kimin 
geçeceği hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Örgütün önderi yerine kendinden sonra geçecek olan imamı 
seçmemiş, nasıl işbaşına geleceğini de göstermemiştir. Yerine gelecek kişiyi kendisini öldürür diye seçmediği 
de iddia edilmektedir. Güçleri ya da ilişkileri İtibarıyla ileriki dönemde kendisine karşı çıkabileceklerini 
düşündüğü Nurettin Veren, Kemalettin Özdemir, Latif Erdoğan gibi örgütte üst düzey görevler üstlenmiş 
kişileri ise süreç İçerisinde önce pasifize etmiş sonra da çeşitli mülahazalarla ya da suçlamalarla gruptan 
uzaklaştı rmıştır.

Terör örgütü lideri GÜLEN’den sonra gelen ve anılanın hemen altında tiim yapılanmayı idare eden 
başka bir şahsın bulunmaması nedeniyle FETÖ’nün "büyiikahileri” başta olmak üzere medya, eğitim, sağlık, 
fînans, STK, iş adamı, bölge temsilcileri vb. alanlarda sorumlu düzeyde olan şahıslar bilgi vermek ve talimatlar 
almak amacıyla doğrudan ABD Pensilvanya ile irtibat kurmaktadırlar.

Terör örgütü lideri GÜLEN inzivada bir hayat sürdüğünü, sürgünde olduğunu iddia etse de gerçekte 
siyaset yapan, ihale takibi yapan, sponsor arayan, devlet adamı gibi diğer devlet temsilcileriyle görüşen, elçi 
gönderen, Türkiye'deki ekonomik gücü kontrol eden devlet adamlarına hediye gönderip, tebrik mesajları 
yayınlayan, ABD'deki siyaset ile ilgilenip vali, milletvekili, senatör ve başkanlık seçimlerinde bağışlarda 
bulunan, dünya çapındaki okullarına atama ve tayinler yapan, Türkiye'deki bütün olaylar karşısında siyasi tavır 
belirleyen, çeşitli siyasi partilerle işbirliği yapan, yargı ve emniyet üzerinde yapılacak operasyonların ve bu 
operasyonların hedefini tayin eden, istihbarat toplayan, kişilerin cinsel görüntülerine meraklı, dikkat çekmeyi 
ve güç gösterisini seven, din adamlığı dışında dünyevi İşlerle İlgilenip kendisine ulaşan raporları 
değerlendirerek, emir ve talimatla dönüştüren gerçek bir örgüt yöneticisidir.

4.6.I.2. Terör örgütü lideri G Ü LEN 'in Talimat İletme Yöntemlerine İlişkin G üncel Bir Tespit

Örgütsel konum u yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen Haşan POLAT'm  17/08/2016 tarihli ifadesinde 
konuyla ilgili özet olarak;

GÜLEN'in Türkiye İken anlattığı hiyerarşik yapı içerisinde mesajlarım anlık aktarabildiği gibi 
stratejik konularda anında birim sorumlularını çağırarak talimatlarım aşağıya ilettiğini, Amerika sürecinde 
ise aracı imamlarla mesaj göndermenin yanında imamların dışında gezici "İRŞAT EKİPLERİ” 
oluşturulduğunun, bunların Am erika’ dan Afrika'ya kadar cemaatin misyonlarının mevcut olduğu bütün 
ülkeleri gezerek G ÜLEN’in güncel mesajlarım her ay gerekli birimlere birebir aktardıklarım,

Son 5 senelik süreçte ise yoğun bir siyasi mücadeleye girişen örgütün aracı ahilerinin söyledikleri 
tarihlerin tutması, mesajlarındaki sapmalar sebebiyle güven kaybı oluştuğunu, bu yüzden GÜLEN'in bizzat her 
hafta konuşarak mesaj verme ihtiyacı hissettiğini, tabanın ve tavanın şu anda en önemli motivasyonun bu 
mesajlar olduğunu,

Mesajların deşifre edilmeden dinlenildiği zaman dini sohbet gibi algılansa da gerçekte her 
sohbetin birkaç dakikalık bölümlerinde ana stratejilerin ifade edildiğini, mesela 2014 yılında 
Cumhurbaşkanlığı.' seçimleri sürecinde aday olan Ekmelettin İNSANO ĞLU ’mm seçilmesini ima ettiği 
konuşmasında “ ihsan-ı ekmel, iman-ı ekmel ve ihlas-ı ekmel" şeklinde çift manalı kullandığı cümlelerin 
subliminal olarak herkesin dikkatim çektiğini, GÜLEN'in bu sohbetlerde önemli stratejik mesajlar vermeye 
devcım ettiğini,

Terör örgütü lideri GÜLEN'in sohbetlerinin izahı anlamında olan köşe yazılarının ise hemen 
sohbetin haftasında cemaatin medya organlarında yer aldığını, bununla görevli köşe yazarlarının başta Ali 
ÜNAL olmak üzere Abdullah AYM A Z, A hm et KURUCAN, Kerim BALCI, Veysel A YH A N , Fuat BARAN, 
Önder AYTAÇ, Tuncay OPÇÎN gibi isimler olduğunu, bu şahıslardan Ahmet KURUCAN'ın 17-25 Aralık 
2013 sürecinden sonra bütiin İlleri gezerek GÜLEN’in mesajlarım sohbet tarzında cemaat tabanına 
ulaştırdığını, bu mesajların pratik uygulamaları olarak ise Am erika’dan gelen eyalet imamları tarafından il
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imamlarına, sonra da başta mütevelliler olmak üzere bütün birim sorumlularına aktardıklarım,

Kapandığı zamana kadar terör örgütünün yayın organlarından Samanyolu T V  deki dizilerin bile 
cemaat üzerinde propaganda aracı olarak kullanıldığını, ‘‘Dik durun diklenmeyin ” gibi sloganlarla cemaat 
mensuplarının sokaklara dökülmesinin sağlandığını, temel strateji ve kuruluş felsefesi olarak meydanlardan 
uzak duran ve müspet hareket etme iddiasında olan cemaatteki bu stratejik farklılıkların 15 Temmuz sürecine 
kadar katlanarak devam ettiğini,

Cemaatin yargı mensuplarından bölge İmamlarına kadar bütün sorumlularının 17-25 Aralık 
sürecinde sahaya indiğini, Suriye politikasından M İT Urları olayına ve Türkiye ’nin kara para akladığına dair 
propagandalara kadar pek  çok konuda kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını,

Yurt dışında ise 140 ülkedeki 1600 okul vesilesiyle 1990’dan beri elde ettikleri lobi gücünü 
tamamen ülke aleyhine kullandıklarını ve kullanmaya da devam ettiklerini,

2010 yılında cemaatin Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi üyeliklerindeki hâkimiyeti ele 
geçirdiğine inanılması ile birlikte yıkıcı bir şekilde Recep Tayyip ERDOĞAN düşmanlığı propagandası 
başladığını ve GÜLEN'în bizatihi bütün söylemlerinde Recep Tayyip ERDOĞAN'ı şeytanlaştırma politikası 
izlediğini, kendisinin cemaat nezdinde “Tek derdi kişisel iktidar olan, gecekondudan saraylara çıkmış, her 
türlü kötülüğü göze almış ve cemaati bitirmeye karar vermiş, Yezit, Firavun, Nemrut, Mitler" gibi tarihteki 
bütün kötülük sembolü olan şahıslarla bütünleştirildiğini, böylece 15 Temmuz darbesi nihai hedef olan 
ERDOĞAN’ı öldürme girişimlerine kadar gelindiğini,

Örgütün tabandan tavana kadar bütün fertlerinin, Türkiye’nin selametinin ERD O Ğ AN’dan 
kurtulmakla mümkün olacağına inandırıldıklarını, Türkiye’de ki bütün istihbarat kanallarını ele geçiren 
örgütün, bütün birimlerinden gelen bilgileri kriminalize ederek ERDOĞAN’I bitirme projelerine çevirdiğini, 
sonra da topladığı bu bilgileri yurt içinde ve yurt dışındaki yabancı mihraklara servis etmekten 
çekinmediklerini, bu stratejinin GÜLEN’in dış mihraklar tarafından ikna edilmesiyle veya kullanılmasıyla 
hayata geçirildiğini beyan ederek örgüt liderinin talim at iletme yöntem lerini konusunda açık kaynak tespit 
çalışmaları ile diğer itirafçı beyanları başta olmak üzere sair delilleri destekleyici nitelikte beyanda, 
bulunmuştur.

4.6.I.3. Terör örgütü lideri GÜLEN’in örgütü yönetirken verdiği talimatları gösteren ses 
kayıtları- Örgüte Verdiği Talimatlarına Önemli Örnekler

Terör örgütü lideri GÜLEN'İn Türkiye'de örgütün m uhtelif kısımlarını yöneten yöneticilerle telefon 
görüşm eleri yaptığı, bu  telefon görüşm elerinin başta Youtube ve diğer açık kaynaklar üzerinden yayınlandığı, 
bunlara ilişkin Önemli örneklerden olarak;

4 .6 .I .3 .I . Terör örgütü lideri GÜLEN’in 1990’lı yıllarda örgütüne verdiği taktik ve tekniklerle ilgili 
yayınlanan tarih ve saati bilinmeyen görüntülerde: “güç kaynaklan ve gücü temsil eden kaynaklar bakımından 
isterse ilim mahfilleri açısından isterse toplumun büyük kesimlerine büyük kısımlarına bu duygu ve düşünce İle 
ulaşmaları açısından belli bir noktaya ve kıvama gelecekleri ana kadar bu şekilde hizmete devam etmeleri şart, 
zaruri ve lüzumlu, yanlış bir şey yapar kıvama ulaşmadan özleri ile tam bütünleşmeden gereken mesafe 
alınmadan bir kısım erken huruç diyebileceğim çıkışlar yaparlarsa dünyayı başlarına ezer.., fecaat yaşatırlar. 
Firavunlar çağım yaşıyoruz. Toprak firavun bitirmek için pek  mümbit. Öyle bir dönemde tam özünüzü 
bulacağınız kıvama ereceğiniz ana kadar dünyayı sırtınıza alıp taşıyabileceğiniz ana kadar o kuvveti temsil 
edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar Türkiye’deki devlet yapısı bütün ölçüsüne göre bütün anayasal 
müesseslerdeki güç. ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır...burada yapılan şeyler 
mikroplanda dünya ile hesaplaşma İşidir. Sesimiz soluğumuz bu. Bunca kalabalık içinde ben duygu ve 
düşüncemi sözde mahremce anlattım ama sizin mahremiyete sadık mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza 
sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizde meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız 
gibi bu düşünceleri de açık olma yanı ile çöp kutusuna atıp geçeceksiniz. Arz edebildim mİ? Evet sırrın senin 
eserindir, söylersen esiri olursun. " şeklinde,
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4.6.1.3.2. Youtube üzerinde yayınlanan terör örgütü lideri GÜLEN tarafından İ990’lı yılların 
ortalarında söylendiği anlaşılan talimatta: " ...icabında mahkemenin altım iistüne getireceksin. Avucuna 
alacaksın. Arkadaşlara diyorum ki ben bin döktüreceksin. Belki geriye biri dönecek. Bu dershaneleri üstat 
destekleriz yani. Bir milyar vereceksiniz, on milyonluk tazminat davası alacaksınız. Yani buna mahkum 
etmektir. Bu yani avukatta kiralayacaksınız, hakim de kiralayacaksınız. ” şeklinde,

4.6.13.3. Terör örgütü lideri GÜLEN tarafından 1990’lî yılların ortalarında örgütüne verilen sohbet 
sırasındaki talimatta: “elalem sizi biliyordur. Potansiyel bir tehlike olarak da biliyordur. Yolun nereye gittiğini 
de biliyordur. Yol ayrımında sîz ne tarafa doğru yo l aldığınızı da biliyordur. Bir gün gidip bu yolların nereye 
dayandığını da biliyordur. Fakat sık sık böyle işte yolun bir kesiminde durup onlara yeniden bir kere daha 
küsme, bir kere daha haykırma, tahrik edici halinizi bir kere hatırlatma demek arz edebiliyor muyum? İşte bu 
da düşmanı tahriktir bence yani basımlarını tahriktir.” şeklinde örgütsel talimatlarım ilettiği anlaşılmıştır.

4.6.1.3.4. Bamteli, Mukaddes Çile ve İnfak Kahramanları, Herkül, 19.04.2015 günü yayınlanan 40, 
dakika 4 saniyelik görüntülü konuşmada terör örgütü lideri GÜLEN; “Bazılarınız çeker, bazılarınız da onların 
çektiğini paylaşır. Onların ızdıraplarını ruhunda duyar. Yapılması gerekli olan şeyler mevzuunda bir kiiheylan 
gibi şahlanır, bir üveyik gibi kanatlanır. Allah'ın izni inayetiyle işte o zaman paylaşıyor demektir. Birilerİ 
içeride medrese-i Yusufiye yaşarlar. Berikiler de dışarıda oturur kalkar onlara dua ederler. Onları en çabuk 
zamanda çok rahatlıkla salıver. Bir sürü aileyi kırk bin, elli bin, yüz bin belki on milyon aileyi sevindir 
Allah'ım. Bu on milyon ailenin sevinmesi mele-i ala'mn (melekler alemi) sakinlerinin de sevinmesi demektir. 
Burada bir de şirzime-i kalıl niye böyle oldu diye üzülecekler... günahlarına kefaret olabilecek şeylere onları 
hidayet eylesin ”

Terör örgütü lideri GÜLEN kendi deyimiyle “melekler aleminin bile sevineceği” bir haberi 
örgütüne talimat olarak vennektedir. Bu talimatı üzerine işledikleri suçtan tutuklu bulunan Hidayet Karaca ve 
diğer polislerin tahliyesinin gerçekleştirmek için örgüt iki hakimini, avukatlarım ve basın yayın organlarını top 
yekûn harekete geçirmiştir. Avukatların talebi üzerine dosyayı hiç incelemeden ve dosya ile ilgili bir bilgisi 
bulunmayan hakim korsan tahliye kararı vermiş, cemaatin elindeki basın yayın organları üzerinden bu karar 
hukuki bir metin gibi yayınlanmış, cemaate haksızlık yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılmış, ceza evinden 
tahliyeleri sağlamak için başlatılan korsan girişim engellenmiştir. Terör örgütü lideri GÜLEN konuşmada 
örgüte emir verip Hidayet Karaca ve diğer şüphelilerinin tahliyesini sağlamalarım istemiştir. Terör örgütü lideri 
GÜLEN'İn tutuklu Hidayet Karaca ve darbeci polislerin tahliye edilmesi emrini vermesi üzerine hukuken 
"kamikaze" gibi hareket eden iki hakim korsan tahliye kararı vererek bu talimata bilfiil uymuştur.

4.6.1.3.5. Terör örgütü lideri GÜLEN ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında geçen 05.02.2014 günü 
“youtube”a yüklenen konuşmanın ses kaydı çözümü;

Arayan şahsın üç arkadaşının rüya anlattığı hocası olarak tabir ettiği kişinin de teşrif ettiğini 
Efendimiz’in tweeîlerin ikiye katlanmasını İstediğini söylediği, terör örgütü lideri GÜLEN’in de 'siz de öyle 
yapın' dediği, arayan şahsm Burdur milletvekilinin çok müspet konuştuğunu, bu vekilin istifaya gidecek bir 
duruş sergilediğini söylediği, GÜLEN’in bu durumun çok önemli olmadığını zaten ikinci seçimde aday olarak 
konmayacaklarım söylediği, arayan şahsm İlhan (İşbilen) ve Ahmet isimli şahısların tutumundan bahsettiği, 
GÜLEN’in aıtık iplerin koptuğunu bundan sonra milletvekilliğinin elinden alınmayacağını söylediği, arayan 
şahsm Ankara’da 3000 demek yani 3000 dershane temsilcisinin 3 tane büyük demek toplantısı yaptığını ciddi 
katılım olduğunu televizyonlarda gösterildiği, GÜLEN’in meselenin tek kendilerine aitmiş gibi gösterilmemesi 
gerektiğini söylediği ve Türkiye’deki bazı demeklerin faaliyetleriyle ilgi bilgi aldığı, Burdur milletvekilinin 
durumuyla ilgilendiği tespit edilmiştir. Söz konusu ses kaydında; arayan kişi üç arkadaşının rüya gördüğünü, 
bu rüyada bir de efendimizin tweetleri ikiye katlayın diye buyurduğunu, terör örgütü lideri GÜLEN'in de 
rüyada toplu namazlara iştirak ettiğini anlatmıştır. Terör örgütü lideri GÜLEN'in de bundan memnun olup 'siz 
de öyle yapın' diyerek tweetlerin ikiye katlanmasını onaylamıştır. Arayan kişi siyasi konularda terör örgütü 
lideri GÜLEN’den talimat almış, Burdur milletvekilinin çok müspet konuştuğunu, il ve ilçelerdeki Ak Parti 
ileri gelenlerinin istifa edebileceklerini aktarmıştır. Terör örgütü lideri GÜLEN ’İdrİs Bal gibi yapıp
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uzaklaşsınlar, vekilliklerini alacak değil, ikinci seçimde aday olamayacaklar' demiştir. Arayan kişi, İlhan 
İşbilen ve Ahmet isimli başka bir milletvekilinin durumundan bahsetmiş, onların da istifası ile ilgili terör 
örgütü lideri GÜLEN talimat vermiş, iplerin koptuğunu, milletvekilliğinin ellerinden alınamayacağının 
söylemiştir. Dershanelerin kapatılması ile ilgili bir toplantı ve basın toplantısı GÜLEN'e anlatılmış, kendisi de 
“bu mesele bize ait, tek bize aitmiş gibi gösterilmemesi lazım” diyerek, dershanelerin kapatılmasının topluma 
nasıl algılatılacağı talimatını vermiştir.

4.6.I.4. Terör örgütü iltisakını gösteren önemli örgütsel talimatlardan biri olarak: BANK 
ASYA'ya para yatırılması

Kamuoyunda "17-25 Aralık 2013 oiayı11 olarak bilinen ve yukarıda örgütsel faaliyet yönü ayrıntılı 
olarak açıklanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini meşru olmayan yöntemle devînneye yönelik sözde 
yolsuzluk soruşturmaları sürecinde, mevcut Hükümetin örgütsel faaliyete karşı dik duruşu neticesinde başarısız 
olacağı ve bu durumdan hesap sahiplerinin paralarını çekmeye başlaması üzerine örgütün fınansal kuruluşu 
olan Bank Asya'nın zarar göreceği endişesiyle terör örgütü lideri GÜLEN'in örgüt mensuplarına Bank Asya'da 
hesap açılması veya mevcut hesapların arttırılması talimatı verdiği,

Bu yönden olarak GÜLEN'in 25/12/2013 tarihinde kimliği tespit edilemeyen ancak örgüt mensubu 
olduğu anlaşılan erkek şahısla bir telefon konuşması gerçekleştirdiği, başta Youtube sosyal paylaşım platformu 
olmak üzere basın yayın organlarının açık kaynaklarından kollukça yapılan tespitlere göre konuşma özet olarak;

(X) şahsın GÜLEN'e "Efendim hürmet ederim. Bu Ali Bey'in işleriyle alakalı, bu büyük 
müşterilerden birkaç tanesi almış yani almış şeylerini. Tabi o bayağı büyük. Bunlar içerisinde heıniz belli 
olmayan THY var bir de banka var. O da alırsa biraz zorlanacak gibi gözüküyor. Acaba biz bu arkadaşlarla 
beraber olacağız. Birazdan onlarla böyle ustıırubuyla görüşsek böyle önde gelen olanları 2001 'de olduğu gibi 
şeylerini yatırmalarını istesek uygun olur mu?", GÜLEN'in (X) şahsa "Ben size demiştim o elinizdeki şeyler 
olmuyor mu?", (X) şahsın GÜLEN'e "Onlar küçük kalıyor efendim", GÜLEN'in (X) şahsa "Öyle mi", (X) 
şahsın GÜLEN'e "Evet yani bu büyük. Bayağı büyük. Böyle yani bayağı bi arkadaşların da paniğe maniğe sevk 
etmeden külli şeyin olması ancak o şeyleri kapatabilir.", GÜLEN'in (X) şahsa "Var mı? Yolu var mı onun?", 
(X) şahsın GÜLEN'e "İşte efendim şuanda bazıları mesela şimdi ihtiyaçtır deyip kendileri aramış. Ama biz 
bunu aşarız diye bir hafta içerisinde şey olmuş ama fakat şuandaki görüntü THY ne yapacak belli değil. Büyük. 
300 kiisur. Bir de o bankanın 300 küsur. Öyle büyük toplu şey yaparlarsa o şeymiş. Yapma ihtimalleri çok 
yüksek şuanda, çekme ihtimalleri", GÜLEN'in (X) şahsa "Ne yapılabilir?", (X) şahsın GÜLEN'e "Efendim 
arkadaşlarla görüşerek, arkadaşlar bu yakın çevrelerin yani şeylerini oraya 2001'de olduğu gibi yatıracaklar", 
GÜLEN'in (X) şahsa "Mümkün mü o?", (X) şahsın GÜLEN’e "İşte daha önceden mahtmalleri yapmıştık 
zatıalinizin tensibiyle 2001'de", GÜLEN’in (X) şahsa "Yapın. Yapın. Hiç ahesteler hissetmeden çarçabuk 
hemen yapın", (X) şahsın GÜLEN’e "Başüstüne efendim” dediğinin tespit edildiği,

Bankacılık Düzenleme ve Denetle Kurumunun Asya Katılım Bankası A.Ş. ile ilgili 28/05/2015 
tarihli 31/12/2014 ve sonraki dönem gelişmelerini konu alan Mali Durum Tespit Raporu incelendiğinde; 
01/12/2013 ila 30/06/2014 tarihleri arasındaki dönemde Banka nezdinde 334.123 adet hesap açıldığı, hesap 
açılışlarının 06/01/2014 tarihinden itibaren artış göstermiş olup en fazla  hesap açılışının 30/01/2014 tarihinde 
6.069 adet olarak gerçekleştiğinin anlaşıldığı,

Yapılan görüşme içeriğinden; Terör örgütü lideri GÜLEN'in örgütün fınansal kuruluşu olan Bank 
Asya'nın ekonomik sıkıntıya girme tehlikesi üzerine ülkeden arayan şahısla yaptığı görüşmeye göre, örgütün 
bankayı kurtarma telaşına düştüğü, durumu Terör örgütü lideri GÜLEN'e bildirdikleri, onun çağrısı ile bütün 
örgüt mensuplarının bankayı kurtarması İçin çalışmasının istendiği, Terör örgütü lideri GÜLEN’in durumu 
örgütüne duyurduğu anlaşılmış ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre konuşmadan 
yaklaşık on gün kadar sonra bankanın aktiflerini arttıran para girişleri olduğun tespit edilmiştir.
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Çözümii yapılan konuşma içeriği, terör örgiitü lideri GÜLEN'in örgütsel konum ve etkinliği, 
aktif girişlerinin gerçekleştiği dönem, olağan dışı artış miktarı ve ekonomik olarak sıkıntıda olan bir banka 
para yatırmanın hayatın olağan akışına aykırı olması bir arada değerlendirildiğinde 17-25 Aralık 2013 
sonrası dönemde örgütün finansal kuruluşu olan Bank Asya'da hesap açılması veya mevcut aktif 
miktarının arttırılması eylemlerinin örgütsel amaçlarla ve örgiit liderinin talimatıyla yapıldığını açıkça 
ortaya koyduğu, eylemi gerçekleştiren Örgüt mensuplarının bu sıfatlarını ortaya koymaya yönelik örgüt ile 
devamlılık ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurduklarına dair delillerden biri olduğu 
anlaşılmıştır.

4.6.2. ÖRGÜTÜ YÖNETEN ÜST YAPILAR

Kainat imamına bağlı olarak List kurullar örgütün birimlerini yönetmekte ve faaliyetlerini 
düzenlemektedirler. Bu kurullar; istişare kurulu, mollalar, tayin heyeti ve özel hizmet birimleridir.

Terör Örgütü adına bir birimi yöneten imamın kimliği deşifre olduğunda derhal değişiklik yapılarak, 
yerine başka bir kimse imam olarak görevlendirilmektedir. Özellikle, hususi mahrem yerlerin (operasyonel 
birimlerin) imamlarının kimliği deşifre olur olmaz değişiklik yapılmıştır, örneğin; ÖzdiPin Emniyet İmamı 
olduğu deşifre edildiği için 2010 yılı sonunda değiştirilmiştir.

4.6.2.I. İstişare Heyeti (Başyüceler Kurulu)

Örgüt liderinin işleri görüşüp danıştığı kimselerden oluşan üst kuruludur. Kainat imamına işlerinde 
yardım eden bir istişare heyeti (danışma kurulu) üyeleri bulunmaktadır. Bunlar toplam on altı kişiden oluşur ve 
hem danışman hem örgütün birimlerinin lider yöneticisidirler. Bu heyet, terör örgütü lideri GÜLEN ile birlikte 
bu örgütün kuruluşunda bizzat yer alanlar, daha sonradan GÜLEN’in güvenini sağlamış olanlar ile GÜLEN’in 
kendi akrabalarından oluşmaktadır. Talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol ederler, bilgi toplarlar, rehberlik 
yaparlar, kontrol ve teftiş işlerini yürütürler, örgütü ikaz edip uyarırlar. GÜLEN’e topladıkları bilgileri rapor 
olarak verirler. Ülkedeki örgütün politikalarını takip eder ve önderliklerine rapor verirler. İstişare heyeti, 12-15 
kişiden oluşmaktadır ve heyette yer alacak kişileri bizzat terör örgütü lideri GÜLEN seçip görevlendirmektedir.

İstişare heyetinde 2014 yılı başı itibariyle yer alanlar tanık ifadeleri, açık kaynak bilgileri, cep 
telefonu kayıt analizleri, raporlar ve resmi kurum bilgi ve belgelerine göre; Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, 
Mehmet Ali Şengül, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Abdullah Aymaz, Harun Tokak, Suat Yıldırım, İsmet 
Aksoy, Halit Esendir, Bahattin Karataş, Mehmet Erdoğan Tüzün, Hüseyin Kara, A1İ Bayram, Ali Ursavaş ve 
İsmail Büyükçelebi’den oluşmaktadır.

Terör örgütü lideri GÜLEN, birçok konuda bu heyete başvurup, bilgi alış verişinde bulunmakta 
ancak son kararı yine de kendisi vermektedir. Başyücelerin katıldığı şuraya “cemaat şurası” da denmektedir.

İstişare heyeti, örgütün genel manada her konusu ile ilgilenen bir gruptur. Bu heyet üyelerinin 
önemli bir kısmı yurt dışında Terör örgütü lideri GÜLEN’in yanındadır. Bazıları ise ülkelerde örgütün 
yapacağı işler için irtibat kurmak, siyasilerle görüşmek, o ülkenin bürokratları ile yapılacak görüşmeleri 
sağlamak, örgüt mensuplarının karşılaştıkları problemleri çözmeye çalışmak üzere görevlendirilmiştir.

Örgütün yönetim birimlerinin de (il, ilçe, ülke) ayrı istişare heyetleri bulunmaktadır. İstişare heyeti, 
bir ilin, ilçenin, semtin veya mahallenin işlerinin görüşülüp karara bağlanması için de oluşturulmuştur. İstişare 
heyetleri örgüt adına kendi bölgelerinde yürüttükleri tüm faaliyetleri organize eden ve koordineyi sağlayan 
gruptur.
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4.6.2.2. Mollalar

Mollalar sadece terör Örgütü lideri GÜLEN‘in bilgisi doğrultusunda aynı zamanda "müfettiş11 
olarak faaliyet gösteren örgüt yöneticileridir. Terör örgütü lideri GÜLEN’e tam bir biat içerisinde bağlı 
kimseler olup genellikle akademik kariyere sahip ilahiyat mezunu şahıslardan oluşmaktadır. Bunları bizzat 
GÜLEN yetiştirmiştir. Molla heyeti; Naci Tosun, Ahmet Kurucan, Cemal Türk, Mustafa Yeşil, Hamdullah 
Bayram Öztürk, Necdet İçel, İbrahim Kocabıyık, Reşit Haylamaz ve Selman Kuzu’dan oluşmaktadır.

Mollaların örgüt üzerinde hakimiyetleri olup, saygı nedeniyle onlardan herkes çekinir. Herhangi bir 
ülke veya İlde problem çıkması durumunda terör örgütü lideri GÜLEN çok güvendiği bu mollaları görevlendir 
ve çıkan sorunu çözerek görevini üstlenirler. Sorun devam ederse molla liderleri adına her türlü yolu kullanıp 
tedbiri alabilmektedir. Bu şahıslar terör Örgütü lideri GÜLEN’in yanında sabit bulunan istişare heyeti 
içerisindeki kişiler gibi hareket etmeyip, akademik kariyere sahip oldukları için daha çok gerçek görevlerinin 
bulunduğu ülke veya şehirde yaşamaktadırlar. Terör örgütü lideri GÜLEN’e sadık örgüt mensupları olarak 
irtibatlarını kesinlikle koparmamaktadırlar.

4.6.2.3. Özel H izm et B irim leri

Terör örgütü lideri GÜLEN, “Özel Hizmet Birimi“ olarak adlandırılan ve mahrem işlerini 
yaptırdığı şahıslar ile de bire bir görüşmektedir. Bu birimdeki yöneticiler örgüt mensuplarına talimatları bizzat 
kendisi de verebilmektedir. Özel hizmet birimi yöneticisi doğrudan talimat almışsa, üzerinde çalıştığı konu 
hakkında çalışma bittiğinde doğrudan terör örgütü lideri GÜLEN ile irtibata geçerek bilgi aktarmaktadır. 
Mahrem yerler olarak yapıya dahil edilen yerlerde; Murat Karabulut MİT, Rıdvan Akovalı GATA, Ahmet Can, 
Osman Karakuş, Abdulkadir Aksoy Yargı, Sait Aksoy Milli Eğitim ve Mahmut Akdoğan Mülkiye imamı 
olarak görev yapmaktadır.

4.6.3. ÖRGÜTÜN TEŞK İLA TLAN M A  ŞEK Lİ

Örgütün genel yapılanması; Kainat İmamı, Kıta (Coğrafi Bölge) İmamları, Ülke İmamları, Eyalet 
(Bölge) İmamları, İl İmamları, Küçük İl Bölge İmamları (Sadece Büyük Şehirlerde), İlçe İmamları, Semt 
İmamları, Mahalle İmamları ve Ev İmamları olmak üzere hiyerarşik bir şekilde sıralanmaktadır.

Örgütün yapılanması ile ilgili eldeki bilgi ve belgelere göre; “yurt içi ve yurt dışı yapılanması” 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Ülke içindeki yapılanma da devlet daireleri yapılanması ve diğer yapılanma olarak 
İki türlüdür.

Devlete Paralel H iyerarşik  Y apılanm a: Devlet içinde devlet gibi ayrı bir yapılanmaya izin 
verilemez. Devletin hiyerarşisi dışında ayrıca bir örgüt, cemaat hiyerarşisinin varlığı kabul edilemez. Ancak 
FETÖ’nün, her devlet kurumu ve kamu idaresinin içindeki resmi yöneticiye paralel örgüt tarafından tayin 
edilmiş imam yöneticileri vardır. Bu örgütün önemli bir yapılanmasını “Devair-i Devlet“ yapılanması olarak 
ifade edilen devlet daireleri yapılanması oluşturmaktadır. Bizzat terör örgütü lideri GÜLEN’in talimatı ile yurt 
içi ve yurt dışında kurulmuştur. Örgütün kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceği tüm devlet kadrolarını 
İdare eden birim, Devair-i Devlet olarak adlandırılmaktadır. Örgüt içerisinde dahi gizli olarak faaliyet yürüten 
bu yapılanma, örgütün faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde devlet kadroları İçerisinde hakimiyet sağlamaya 
çalışmaktadır. Bu yapılanma başta Türkiye olmak üzere tüm kurumların örgütün eline geçmesi ile Terör 
örgütü lideri GÜLEN’in yönetiminde nihai olarak kainat imamlığına ulaşma amacını hedeflemektedir. Örgütü 
yöneten imamlar diııı otorite, Devair-i Devlet yapılanması ise devlete, hükümete ve bürokrasiye paralel siyasi 
otorite şeklinde örgütlenmiştir. Örgüt devlete paralel hiyerarşik, düzenli, etkili bir yapılanma oluşturmuştur. 
Kamu idareleri içindeki örgüt mensupları resmi yönetici yerine paralel hiyerarşik, cemaat örgütlenmesini bir 
ajanı gibi hareket etmektedirler.
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Örgüt yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahısların bilmediği ve sadece terör örgütü lideri 
GÜLEN’in bildiği ve atamasını yaptığı, hayalet bir yapı bulunmaktadır. Hayalet yapının görevi örgüt içerisinde 
oto kontrol sistemiyle yapıyı denetlemek ve bizzat GÜLEN’e rapor vermektir. Aynı zamanda mutlak İtaatle 
yukarıdan gelecek otan emir ve talimatları hiç sorgulamadan eksiksiz ve tam olarak yerine getirmektedir. 
Hayalet yapı, hizmet içerisinde yer alan bölge, il, ilçe ve semt imamlarının samimiyetini ve hizmete olan 
inançlarını sarsacak talimatların geri tepmesini engellemek amacıyla kurulmuştur. Bu yapı içerisinde 
talimatların kişiye Özel verilmektedir ve kimsenin haberi olmadan talimat yerine getirilmektedir. Bu hayalet 
oluşumu aynı zamanda örgüt içerisinde çatlak seslerin ve örgütün düzenini bozacak kişilerin tespiti ve örgütten 
kısa sürede gönderilmesi görevini de yürütmektedir. Bizzat terör örgütü lideri GÜLEN tarafından belirtilen 
“hizmetin bekası ümmetin bekasıdır, bundan dolayı hizmetin bekası için haramlar helaldir” prensibine göre 
hizmetin devamını sağlamak için faaliyet yürütmektedir. Gayrimeşru, haram olan alkol almak, zina yapmak, 
kılık kıyafette değişiklikler, lüks yaşam gibi her türlü davranışı hayalet yapıdakiler rahatlıkla işleyebİlmektedlr. 
Bu hayalet yapının işleyişi içerisinde haramlar helaldir. Hayalet yapının bir görevi de örgüt içerisinde yer alan 
adli, emniyet ve mülki başta olmak üzere tüm bürokratların deşifre olmasının önüne geçmektir,

4.6.3.1* Yurt Dışı Yapılanması

Örgütün hemen hemen her kıtada sorumluları bulunmaktadır. Her kıta imamının altında sorumlu 
ülke imamları vardır. Kıta ve ülke imamlarının koordinesinde o ülkenin alt yapı çalışmasının yapılmakta ve 
Örgütün o ülke üzerindeki politikasının belirlenmektedir. Özellikle eğitim faaliyetleri adı altında ülkede 
sempati kazanmaya çalışılıp ülkenin bürokrat kesimi İle İrtibata geçilmektedir. Herhangi bir problem veya 
sıkıntı ile karşılaşılırsa mutlaka Türkiye üzerinden etkin isimler kullanılarak irtibata geçilerek problem veya 
sıkıntı aşılmaya çalışılmaktadır. Kıta/ülke yapılanması, yurt içi yapılanması ile hemen hemen aynıdır. Ancak 
Türkiye yapılanması gibi çok geniş bir yelpazesinin bulunmamakta, ülkenin koşul ve imkanları doğrultusunda 
daha dar ve sınırlı şekilde hareket edilmektedir.

Yurt dışında faaliyet gösterilen ülkelerin tüm masrafları ihtiyaç olduğu sürece ülkemizdeki İl 
imamlıkları tarafından karşılanmaktadır. Her il İmamlığının özellikle mali konularda yurt dışında sorumlu 
olduğu bir ülke bulunmaktadır. Ancak bu durum o ülkede bulunan okul sayısına göre de farklılıklar 
göstermekte olup, yoğunluğa göre bir ülkeye birden fazla il imamlığın da maddi olarak destek verebilmektedir. 
Ülkelerin tüm masrafları İl İmamına bağlı olarak faaliyet yürüten mütevelli heyeti tarafından karşılanmaktadır. 
Bunun karşılığında da o ülkede bulunan örgüt üst düzey sorumluları tarafından para aktaran şirketlere İş 
istihdamı sağlanmakta ve sağlanan bu iş istihdamı sayesinde para akışı da yasal bir boyuta taşınmaktadır.

Örgüt, 1990’lı yıllarm başında yurt dışı açılımına başlamıştır. Bu açılım çalışmaları ile özellikle 
Türk Cumhuriyetlerine büyük önem verilmiş, Irak’m kuzey bölgesi de önem verilen diğer bir yer olmuştur. 
Örgüt yeni kurulan bu ülkelerde Türk mirasının kazantmlarını örgüt amaçları doğrultusunda kullanarak kendini 
kolayca kabul ettirebilmiştir. Yapılan bn çalışmalar sonucu elde edilen başarılar örgütü yeni hedeflere 
yöneltmiş, Asya'dan sonra Afrika kıtasına yönelme imkanı vermiştir.

Yurt Dışı Yapılanması; Kıta imamları ve onlara bağlı ülke imamlarından oluşmaktadır. Her ülke 
imamına da örgütün o ülkedeki duruma göre yurt dışı birimleri bağlıdır.

a-) Avrupa Kıtası(Batı Avrupa imamı, Balkanlar İmamı, Eski Doğu Bloku Ülkeleri)
b-) Amerika Kıtası (ABD-Kanada İmamı, Güney Amerika İmamı)
e-) Asya Kıtası (Türk Cumhuriyetleri İmamı, Uzak Doğu İmamı, Orta Doğu İmamı, Rusya 

Cumhuriyetleri İmamı)
d-) Afrika Kıtası (Afrika İmamı)
e-) Avustralya Kıtası (Avustralya İmamı) olduğu anlaşılmaktadır.
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Örgüt, yurt içi yapılanmasını en ufak teferruata bile dikkat edecek şekilde ayrıntılı planlanmış, en 
küçük hücre birimi (ünitesi) olan Talebe (Işık) Evlerine varana kadar hiyerarşik ve çok disiplinli bir yapı 
oluşturmuştur. Örgütün merkezi Türkiye olup tüm organizasyonlar ülkemiz üzerinden koordine edilmektedir. 
Son dönemlerde ise ülke genelinde yapılan operasyonlarla birlikte merkezden yapılan yönlendirmeler, tedbir 
amaçlı yurt dışına kaydırılıp buradan takip edilmeye başlanmıştır.

Örgüt, kuruluşundan bugüne kadar dikey bir yapılanmayı benimsemiştir. İlk etapta ülke genelindeki 
yapılanma beş ana bölge üzerine kurulmuştur. İlk dönemlerde özellikle Doğu ve Karadeniz Bölgesinde çok 
etkin faaliyet yürütememiştir. Ancak zamanla büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediği için yeni bir yapılanma 
içerisine girmiştir. Örgüt daha etkili bir propaganda çalışması yaparak, örgüte gelir temin etmek ve faaliyetlerin 
zayıf olduğu bölgelerdeki çalışmalarını güçlendirmek için tüm bölgelerde faaliyet yürütmüştür.

1970‘li yıllardan sonra İzmir’de başlayan faaliyetlerini zamanla diğer illere de yaymıştır. Örgüt, 
taraftar kitlesini artıran büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaştırdığı faaliyetlerinin 
dağınıklığım engellemek ve buralarda daha etkin kontrol sağlamak İçin farklı bir yapılanmaya gitmiş ve bu 
büyük şehirleri kendi içerisinde bölgelere ayırmıştır. Örneğin Ankara’yı Keçiören, Yenimahalle, Sincan, 
Çankaya ve Altındağ Küçük İl Bölge İmamlığı olarak (5) bölgeye ayırmıştır.

1990-2000 yılları arasında ülke genelinde (5) bölge olarak faaliyet gösteren Örgütün, büyüme 
eğilimine girdiği dönemde bölge sayısını artırdığı ve ülke genelinde 7-8 bölge olarak faaliyet göstermeye 
başladığı şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

Bursa ilinde 30/07/2015 tarihinde yapılan operasyonda ele geçirilen dokümanların incelenmesi 
neticesinde örgüte eleman kazandırmak için ülke genelinde farklı bir yapılanmaya gidildiği, örgütün genel 
olarak ülkeyi (5) bölgeye böldüğü, eleman teminini aynı zamanda www.iskare.net internet sitesi üzerinden 
oluşturulan CVTer ile takip ettiği, her bölgenin farklı sorumlularının bulunduğu, tüm takibin bu sorumlu örgüt 
mensuplarınca yapıldığı tespit edilmiştir.

Örgütün mahrem işleri ile ilgilenen “Özel Hizmet Birimi” bulunmaktadır. Bu birim Mülkiye, Yargı, 
Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT, Milli Eğitim ve Akademik Kadro İmamlarından oluşmaktadır. Bu 
birim direkt olarak Türkiye İmamına bağlı olup, örgüt adına yürüttükleri tüm faaliyetler büyük bir gizlilik 
içerisinde sürdürülmektedir. Yürütülen bu faaliyetleri sadece çalışmayı yapan ekip ile Türkiye İmamı ve ilgili 
Özel birim imamı bilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı örgütsel atamalar İse “Tayin Heyeti” tarafından 
yapılmaktadır.

Her il yapılanmasına ait bir mütevelli heyeti vardır. Bu heyet belli aralıklarla düzenli olarak 
toplanıp il bazında özellikle maddi konularda yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapmaktadırlar.- 
Bu bilgilendirmeler il yapılanması tarafından yurt dışında sorumlu olduğu ülke için yapılacak harcamalar ve 
örgüt adına elde edilebilecek gelirler ile İlgili istişareleri içermektedir.

Sonuç olarak elde edilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda; örgütün hiyerarşik bir 
yapılanması olup sistematik olarak tüm faaliyetleri bu yapılanmaya göre şekillendirilmektedir. Ancak 
yapılanma tek bir çatı altında toplanmamıştır. Genel manada yürütülecek faaliyetler için Türkiye yedi bölgeye 
ayrılırken, eleman temini için beş bölgeye ayrılmıştır. Ayrıca özel hizmet (mahrem işler) birimi tamamen 
bağımsız hareket etmektedir. Yönetim kadrosu tarafından bilinen örgüt içerisindeki bu ayrıştırma Örgütün 
çözülmesini ve faaliyetlerinin deşifresini engellemek amacıyla tamamen kannaşık bir hale getirilmiştir.

Yurt içi yapılanma; Türkiye İmamı, Bölge (Eyalet) imamları, İl İmamları, Küçük İl Bölge 
İmamları (Sadece Büyük Şehirlerde), İlçe İmamları, Semt İmamları, Mahalle İmamları, Ev İmamları (Abileri), 
Talebe İmamları, Serreiıberler ve Belletmenler şeklinde hiyerarşik bir yapıdır. Yurt içinde bir dönem faaliyet
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gösteren sorumlularının isimlerinin de yer aldığı yurt içi yapılanması aşağıdaki şekilde anlatılmıştır:

4.6.3.2.1. Türkiye İm am ı

Terör örgütü lideri GÜLEN’in 1999 yılı içerisinde ABD’ye gitmesinden sonra Türkiye’deki 
faaliyetlere ilişkin sorumluluk Türkiye İmamına geçmiştir. Ülke içerisindeki faaliyetler ülke imamına bağlı 
olarak yürütülmekte ve yapılan faaliyetler kurye aracılığıyla ya da doğrudan irtibata geçilerek GÜLEN’e 
aktarılıp onayı istenmektedir.

öze l Hizmet Birimi İmamları, Tayin Heyeti, Medya İmamları, Türkiye Mütevelli Heyeti, Kıta 
İmamları, Bölge İmamları ve Akademik Kadro İmamı doğrudan Türkiye İmamına bağlıdır. Bunun dışında 
örgütün özellikle büyük şehirlerde medya, basın, spor ve siyasilerden sorumlu imamları da bulunmaktadır. 
Örgüt bu İmamlar aracılığı ile görüşmek istedikleri kişilerle kolaylıkla irtibat kurmaktadır.

Örgüt ülke yapılanm asında, İtçe imamları il imamlarına, il imamları bölge imamlarına, bölge 
imamları ise Türkiye imamına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir.

Türkiye imamlığı görevi uzun süreden beridir Mustafa Özcan tarafından icra edilmiştir. Önceleri 
Kaynak Holdİng’i yöneten kişi, bu görevi de yürütürken sonradan her iki birimin yönetimi ayrılmıştır.

4.6.3.2.2. Tayin Heyeti

Tayin Heyeti 1995 yılında kurulmuştur. İstanbul, Çamlıca’daki Çamlıca Cami’si yakınında Ali 
Katırcıoğlu tarafından inşa edilen binada faaliyet göstermektedir. Bu heyet, bütün Türkiye'deki Bölge (Eyalet) 
imamlarının nereye gideceğini belirlemekle ve problemlerini dinlemekle görevlendirilmiştir. Örgütte İken Latif 
Erdoğan, Suat Yıldırım, Ahmet Özer, İbrahim Erkul ve Erdoğan Tüzün İsimli şahıslar bu heyette 
bulunmaktadır. Bu kişiler imamların müracaatlarım, isteklerini alarak Terör örgütü lideri GÜLEN’e danışıp 
nereye gideceklerine karar vermektedirler. Tayin heyetinde son olarak görev yapanlar; Ahmet Kara, Nevzat 
Ayvacı ve Mehmet AH Büyükçelebi’dir.

Örgütün tüm yurt içi ve yurt dışı tayin işlerini bu heyet yapmaktadır. Tayinler genellikle her yılın 
Mart ayında yapılmakta ve Mayıs ayı içerisinde de görev yerlerine gidilmesi talimatı verilmektedir. Aradaki İki 
aylık süre, tayini çıkan örgüt mensuplarının alışma dönemi olarak kabul edilmektedir. Örgüt bir devlet kurumu 
gibi hareket ederek her 2-3 yılda bir bu atamaları rutin olarak yapmaktadır. Gerçekleştirilen atamalara örgüt 
mensuplarınca yapılan itirazlar yine bu heyet tarafından değerlendirilmektedir. Heyet İtiraz konusu ile İlgili 
olarak mutlak suretle ikna yoluna gitmeye çalışmakta, eğer bir çözüm tiretilemezse itiraz eden örgüt 
mensubunu istemediği bir yere göndermektedir.

4.6.3.2.3. Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti daha çok esnaf ve iş adamlarından oluşan ve bulunduğu ilin mali işleri ile ilgilen 
heyettir. Bu heyet, belli aralıklarla bir araya gelerek örgütle İlgili yapılacak işler, sıkıntılar, problemler, 
toplanacak himmetler, gazete ve dergi abonelikleri, yurt dışında masrafları karşılanan okulların durumları, 
örgüte müzahir esnafların ve iş adamlarının sorunları, alınabilecek ihaleler hakkında istişare yapıp bir sonraki 
toplantının tarihi ve yerini belirleyerek toplantıyı bitirir. Aynı şekilde İlçe mütevelli heyeti de daha dar biı 
alanda il mütevelli heyetinin faaliyetleri yürütür. Büyük şehirlerde mütevelli heyeti bölgelere bölünmüştür. 
Bölge mütevellilerinin topladığı paralar o ilin İmamına teslim edilmekte, para hareketleri de il imamının 
görevlendirdiği bir mutemet tarafından takip ettirilmektedir.

M ütevelli Heyeti örgüt içerisinde genellikle mali konular üzerinde yoğunlaşm ıştır. Örgüt maddi 
kaynağım  oluşturm aya esnaf ve iş adamlarından oluşan sohbet gruplan İle başlam ıştır. Örgüt, sohbet gruplarına 
davet edilecek kişileri önceden araştırıp sınıflandırm aktadır. Bu sınıflandırm alar kişilerin ekonomik durumları.
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yaptıkları bağışlar ve verdikleri paralara göre farklılık göstermektedir. Sohbet esnasında örgütsel 
propagandadan çok toplanılacak para üzerinde konuşulmaktadır. Bu sohbet gruplan için terör örgütü lideri 
GÜLEN tarafından sorumlu imamlara kuryeler aracılığı ile bazı vaaz videoları gönderilmektedir. Bu videolar 
çok özel videolar olup, bu konuya kendisi tarafından çok önem verilmekte, söz konusu videolar normal ders 
gruplarına kesinlikle gönderilmemektedir.

Örgüte yüksek miktarda para aktaran veya gayrimenkul bağışında bulunan İş adamlarına bizzat 
terör örgütü lideri GÜLEN tarafından çeşitli hediyeler gönderilmektedir. Hatta duruma göre Pensilvanya’ya 
ziyarete götürülenler, yurt dışı gezilerine götürülenler vardır. Bu gezilerde örgütün okulları özellikle ziyaret 
ettirilmektedir. Ayrıca fakir öğrencilerin hayır amaçlı okutulduğu algısı yaratılarak iş adamlarının etkilenmesi 
sağlanmaktadır. Türkiye’ye geri dönüldüğünde ziyaret edilen ülkenin fakir çocukları İçin yardım toplama 
bahanesi ile esnaf ve iş adamlarından bu sayede yüklü miktarda para toplanmaktadır.

Mütevelli Heyetinde faaliyet gösteren şahıslar, sadece bölgesindeki sorumlu imamları tanımakta ve 
o ildeki mütevelli heyetinin yapılanmasını bilmektedirler. Örgütün genel yapılanması hakkında bilgileri 
bulunmamaktadır.

Halk veya esnaf kesimi, örgütün gizli özel yapılanmasını bilmez. Halk kesimi parasını verir 
hesabım sormaz ve bu paranın harcandığı yeri de bilmez. Gizli özel yapılanma halk yapılanmasından farklıdır.

Örgütün iç yönergesinde "mütevelli"; "hizmet adamı" şeklinde tanımlanmakta ve hizmet denilince 
hiçbir konuda itiraz etmeyecek, gücü yettiğince koşacak kimseler mütevelli heyetine seçilmektedir. Mütevelli 
hizmeti şahsi işlerinin önünde tutmalıdır. Mütevelli, değişik ders gruplarının temsilcileri ve yardımcısı 
sorumlulardan oluşmaktadır. Mütevellinin görevleri, sohbete ve derse adam getirmek, ders ve sohbet gruplarını 
yönetmek, derse katılanları mütevelli seviyesine çıkarmak, halk dersi oluşturmak ve yapmak, hizmet endeksli 
daimi Kuran öğretimi, il şirket müdüründen gelen her türlü şeye amade olmak, ünitelerin hassasiyetleri ile ilgili 
konulan görüşmek, şirket müdürünün burs, himmet gibi dertlerine ortak olmak, dersten sonra mütevelliyi 
etraflıca bilgilendirmek. Mütevelliye seçilen bir kimsenin mütevelli toplantısına ve derse katılmama lüksü 
yoktur. Mütevelli heyeti ders gruplarım tespit etmektedir.

4.6.3,2.4. İc ra  K urulu

Her kurumun okul üniversite, basın yayın kuruluşu gibi gerçekte payı bulunmayanların ortak 
olarak gösterilerek o kurumun İdaresinde görevlendirilmesidir. Payı olmayan kimseler icra kuruluna alınarak 
idarede görevlendirilir.

4.6,3.2.5, Akademik Kadro İmamları

Akademik kadro örgütün sonradan oluşturduğu bir birimdir. Üniversiteler üzerindeki çalışmaları 
akademik kadro imamlar aracılığı ile yürütülmektedir. Örgüt bu tür çalışmalarla tüm üniversitelerin işleyişi 
hakkında bilgi sahibi olmaktadır, ö rgüt Akademik kadrodaki imamları aracılığı ile örgüte müzahir şahısların 
üniversitelere personel olarak yerleştirilmesi ve öğrencilere yönelik propaganda çalışmalar organize 
edilmektedir. Ayrıca üniversitelerde teknokent adı altında faaliyet yürüten ve büyük ihalelerle iş yapan 
şirketleri de bu kadro ile kontrol altında tutmak ve takip etmek mümkün olmaktadır. Her üniversitede bir 
akademik sorumlu İmam bulunmakta olup Türkiye genelindeki bütün akademik faaliyetleri örgüt adına 
organize eden sorumlu imam Şerif Ali Tekalan’dır.

4.6.3.2.6. Özel Hizmet Birimi İmamları

Örgütün ve bizzat Terör örgütü lideri GÜLEN’in en çok önemsediği ve değer verdiği birim özel 
hizmet birimleridir. Örgütün bir nevi omurgasını oluşturan ve günümüz itibarıyla elde ettiği konumu 
kazandıran birimdir, Bu birim en geniş şekilde “Yargı, Emniyet, Mülkiye, TSK, MİT ve Milli Eğitim”
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imamlarından oluşmaktadır. Örgüt, zamanla yeterli çoğunluğa ulaştığı için mülkiye ve milli eğitimi özel 
hizmet biriminden çıkarmıştır. Örgüt asıl gücünü özel hizmet birimlerden almaktadır. Ülkede yürütülen 
operasyonlar başta olmak üzere hemen hemen tüm faaliyetler bu birimler aracılığı ile yapılmaktadır.

Örgütün büyük önem verdiği bu birimin, mahrem hizmetler birimi olarak da bilinmektedir. Özel 
hizmet birimlerinin yaptığı bütün işler son derece gizlilik içerisinde yürütülmektedir Bu birim içerisinde 
faaliyet gösteren tüm örgüt mensupları kod isim kullanarak, gerçek kimliklerini saklamaktadır.

Özel hizmet birimlerinin deşifre olmaması için geliştirilen bir tedbir de hücresel yapılanmadır. Her 
birim kendi içerisinde hücresel bir yapılanmaya sahiptir. Bir örgüt mensubu en fazla bir üst sorumlusunu ve bir 
altında bulunan örgüt mensubunu tanımaktadır. Bu uygulama örgüt adına faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki 
örgüt mensuplarının deşifre edilmesini engellemek amacıyla yapılmıştır.

4.6.3.2.6.I. Yargı İmamı

Örgütün yargı imamı doğrudan Türkiye İmamına bağlı olarak faaliyet yürütmekte, gerektiğinde 
doğrudan terör örgütü lideri GÜLEN ile irtibat kurabilmektedir. Yargı imamı yargı içerisinde söz sahibi 
olabilecek şahıslar arasından seçilmektedir.

Örgüt, kendi yetiştirdiği elemanları hakim-savcı olarak yargı içerisine yerleştirerek adli yargı 
yapılanmasını gerçekleştirmiştir.

Yargıya çok önem veren örgüt; Yargıtay ve HSYK üyelikleri seçimlerine bire bir müdahalede 
bulunacak kadar kadrolaşmış, yargıdaki mensupları sayesinde bir çok davayı kendi lehlerine çevirerek 
kazanmıştır. Örgüt, Emniyet birimleri ve yargıyı aynı anda kullanarak siyasiler, bürokratlar, kamu personeli, 
Sivil Topum Kuruluşları ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik büyük operasyonlar gerçekleştirmiştir.

Yargı İmamları; Ahmet Can ve yardımcıları Osman Karakuş ve Abdulkadir Aksoy’daıı 
oluşmaktadır.

4.6.3.2.Ö.2. Em niyet İm am ı

Emniyet içerisindeki yapılanmadan sivil bir kişi sorumludur. Emniyet İmamı aynı zamanda ülke 
genelindeki tüm emniyet birimlerinin de imamıdır. Türkiye İmamına bağlı olarak faaliyet yürüten bu imam 
aynı zamanda özel konularda bizzat Terör örgütü lideri GÜLEN ile görüşerek doğrudan talimat alabilmektedir. 
Emniyetin polis memuru, rütbeli amirler ve müdürler imamı ayrı ayrı olup emniyet imamına bağlı olarak 
faaliyet yürütmektedirler. Emniyet yapılanmasından sorumlu imamlar; Osman Hilmi Özdil, Abdülletif 
Tapkan, Süleyman Uysal’dır. Süleyman Uysal’ın yardımcılığını Ziya Demirel ve avukat Ali Çelik 
yapmaktadır.

Emniyet biriminin de kendi içerisinde küçük üniteler şeklinde yapılanması bulunmaktadır. Her 
şubenin, her büronun emniyet personeli olan sorumlu "ahileri11 vardır. Bu "ahiler" de sorumlu sivil imamlara 
bağlı olarak faaliyet yürütmektedirler.

Emniyet Genel Müdürlüğünün de kendi içinde ayrı bir yapılanması bulunmaktadır. Polis 
Akademisi, Polis Koleji ayrı ayrı, İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı gibi önemli daire başkanlıkları da ayrı ayrı çok 
titiz ve gizlilik içerisinde yapılanmıştır.

Polis Akademisi ve Polis Koleji içerisinde emniyet hizmetleri sınıfı, personel ve öğretim 
kadrosundaki öğretmenler ayrı bir birimdir.
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Örgüt, Polis Akademileri ve Polis Kolejlerinde öğrenim gören özellikle başarılı öğrenciler üzerinde 
örgütsel olarak büyük bir çalışma yapmıştır. Örgütün yetiştirdiği bu öğrenciler makam ve mevki sahibi 
olduklarında devlet yerine örgütün emir ve talimatlarını yerine getirmeye başlamışlar, Emniyet Müdürü 
seviyesine geldiklerinde örgütün her istediği operasyonu yapacak konuma ulaşmıştır. Böylece terör örgütü ülke 
genelinde yapılan usulsüz dinleme soruşturmalarında olduğu gibi emniyet içerisinde gücünü göstermiştir.

4.6.3.2.6.3. Türk Silahlı Kuvvetleri (Askeriye) İmamı

TSK içerisindeki terör örgütü mensupları sivil bir imama bağlıdır. TSK imamı doğrudan Türkiye 
İmamına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. FETÖ’nüıı özel birimler içinde en önem verdiği yer TSK 
olduğundan buraya tayin edilen üst sorumlu imam da çok önemlidir. TSK imamlığını bir dönem Hamdullah 
Bayram Öztürk yürütmüştür. Son bilinen TSK imamı ise; İstişare Heyeti üyesi de olan Ali Bayram’dır. GATA 
imamı ise Rıdvan Akovalıdır.

Örgüt, 1980’li yıllardan sonra TSK’da kadrolaşma çalışmalarına başlamıştır. Ülkedeki her askeri 
darbeden sonra terör örgütü lideri GÜLEN TSK hakkında övgü dolu makaleler yazarak askerin yanında 
olduğunu belirtmiştir.

Zeki ve fakir öğrencileri tespit eden örgüt, bu öğrencileri örgüte kazandırmış ve askeri liselere 
yerleştirmiş, Deniz, Kara ve Hava Harp Okullarına eşit bir şekilde öğrenci yerleştirmeye çalışmıştır.

Askeri lise veya harp okuluna yerleştirmeyi planladığı öğrencilerde herhangi bir sağlık problemiyle 
karşılaştığında GATA’daki Örgüt mensupları devreye girerek durum aşılmış, örgütten olmayan veya örgüt 
aleyhine çalışma yürüttüğü tespit edilen öğrenciler ise Harp Okullarından sözde sağlık problemleri nedeniyle 
atılmışlardır.

4.6.3.6A  MİT İmamı

MİT sorumlusu sivil imam, doğrudan Türkiye İmamına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Terör 
Örgütü lideri GÜLEN, ülke genelinde tüm kontrolü elinde tutabilmek İçin MİT'ten gelecek bilgilerin çok 
önemli olduğu bilmektedir. Bu nedenle MİT gibi kritik konumlarda kadrolaşmaya örgüt önem vermektedir. 
Buranın sorumlu imamı yukarıda adı zikredilen Murat Karabulut olarak kamuoyuna yansımıştır.

4.6.3.2.6.5. Milli Eğitim İmamı

Bakana muadil Örgüt üst sorumlusudur. Milli Eğitim İmamı doğrudan Türkiye İmamına bağlı 
olarak faaliyet yürütmektedir. Ancak her ilin milli eğitim imamları zaman zaman il imamları ile görüşerek 
İstişare yapmaktadırlar. Bu imamlığı Sait Aksoy üstlenmiştir.

Örgüt için, kadrolaşmada ve nihai amaca ulaşmada Milli Eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Örgüt, 
eleman kazanmak için en iyi yolun eğitimden geçtiğini bilmektedir. Terör örgütü lideri GÜLEN'in "milli 
eğitime girin de nasıl girerseniz girin" talimatından yola çıkan örgüt, talebe evlerinde yetişen zeki ve başarılı 
öğrencileri eğitim fakültelerine yerleştirmiştir. Örgüt bu öğrencileri sürekli kontrol altında tutmuş ve örgüt 
propagandası yapmak için bire bir (ru be ru) irtibat kurmuştur.

4.6.3.2.6.6. Mülkiye İmamı

İçişleri bakanına muadil örgüt üst sorumlusu mülkiye imamı doğrudan Türkiye İmamına bağlı 
olarak faaliyet yürütmektedir. Ülke genelindeki vali ve kaymakam atamaları ile ilgili bakanlıklar seviyesinde 
kadrolaşma çalışmaları mülkiye imamı aracılığı ile yapılmaktadır. Örgüt faaliyetlerin yoğun olarak
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yürütüldüğü büyük illere ve fınansal getirisi yüksek il ve ilçelere kamu personeli atamaya çalışmaktadır. 
Buralara yerleştirilecek üst düzey bürokratlar sayesinde her türlü illegal faaliyetlerin rahatlıkla yapılmaktadır.

İçişleri bakanı üzerinde nüfuz kullanan örgüt, kaymakam seçimi ve tayinleri ile valiler 
kararnamelerinde özellikle etkili olmuş, örgüt dışından seçilen bir iki kaymakamın neden alındığının hesabını 
bakana sormaya cüret edecek hale gelmiştir. Ancak mülkiyede uzun zamandır örgütlenme tamamlandığı için 
mülkiye imamlığı mahrem hizmetler sınıfından çıkarılmıştır. Mülkiye İmamlığı örgüt görevini Yusuf kod adım 
kullanan Mahmut Akdoğan yürütmektedir.

4.6.3.2.6.7. Kritik Birim İmamları

Örgüt, kitlesel kadrolaşmayı sağlamak için ÖSYM'de, usulsüz dinlemeleri gerçekleştirip toplum 
hakkında bilgi toplamak için TİB’de, bilimsel ve teknolojik araştırmaları kontrol edebilmek İçin TÜBİTAK’da 
özel birim imamları oluşturup mahrem hizmetler içerisinde faaliyet yürütmüştür.

4.6.3.2.6.8. Diğer Kurum İmamları

Türkiye’deki devletin teşkilatlanmasına paralel olarak her bir kamu idaresine örgütün de bir kurum 
imamı atadığı, bu kurum imamına bağlı olarak faaliyetini sürdürdüğü görülmektedir. Her bir bakanlıktan 
sorumlu imam olduğu gibi örgütün o kurum içindeki etkinliği ve gücüne göre bir imam tayin edilip 
sorumluluğunda organizasyonlar yürütülmektedir. Diğer kurum imamları özel hizmet birimlerini gölgelemek 
için örgütün illegal faaliyetlerini kamuoyunun bilmemesi amacıyla faaliyet yürüttüklerinden özel hizmet 
birimleri kadar etkin değildirler.

4.6.3.2.6.9. Bölge (Eyalet) İmamları

Eyalet (Bölge) İmamları, sadece bulundukları bölgeye ait illerden Türkiye İmamına karşı 
sorumludur. Örneğin Marmara Bölgesinden sorumlu bir imamı Karadeniz Bölgesine bağlı bir vilayete 
müdahale edememektedir. Bölge imamlarının birçok ilden sorumlu olmalarına rağmen il imamları kadar aktif 
rol üstlenmiştir.

Bölge imamına bağlı bölge temsilcileri, başka işi olmayan, bölge müdürünün il şirket müdürü ile 
yaptığı toplantılara katılan, bölge ünite sorumlularının toplantılarına katılan, bölge toplantılarına katılan, 
dershane bölge toplantılarına katılan, il temsilcileri ile mutat görüşen, üç ayda her ili ziyaret eden, en az yılda 
iki defa ilçe şirket müdürü İle toplantıya katılan, il temsilcileri ile yılda iki kez kamp yapan, kardeş il ve 
ilçelerle ilgilenen, il ve ilçelerde mütevellilerle görüşen, yeterli görmediği il temsilcisini iki giin bölgesinde 
kalarak yetiştiren, İl ziyaretlerinde şirket müdürünü muhatap alarak randevulu gidip E.D. ve dershane 
müdürleri ile görüşen kimseler olarak tanımlamıştır.

iç Anadolu Bölge imamı Cemil Koca, Ege Bölgesi İmamı Bekir Baz, Marmara Bölge İmamı Sadık 
Kesmeci olduğu tespit edilmiştir.

4.6.3.2.6.10. İl İmamları

İl İmamları Bölge İmamlarına bağlı olarak faaliyet yürütmektedirler. Bir il imamı o il İn 
tamamından ve yurt dışında maddi olarak destek verdiği okullardan sorumludur. İl imamına; o İle ait kurum 
imamları, il mütevelli heyeti doğrudan bağlıdır. İldeki kurum imamları şehirlerin büyüklüğüne ve bürokrasinin 
yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde kurumlar ile ilgili 
olarak yapılacak bir faaliyet, Türkiye İmamına bağlı olarak hizmet eden o kuramım imamı tarafından bizzat 
yürütülebilmektedir, Küçük şehirlerde ise kontrol tamamen il imamında bulunmaktadır.

Büyükşehir pozisyonundaki şehirlerde İl İmamının altında Küçük İl Bölge İmamlıkları
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bulunmaktadır. Örgüt, kontrolü kaybetmemek ve daha etkili propaganda yürütebilmek amacıyla kalabalık 
şehirlerde bu yönteme başvurmuştur. Büyük şehirlerde bulunan merkez İlçelerin her biri İl Bölge İmamlığı 
olarak kabul edilmektedir. Ancak bu imamlar asıl İl İmamına bağlı olarak faaliyet yürütmektedirler. Bu 
şehirlerdeki semt imamları da ilçelerde oluşturulan İl Bölge İmamlarına bağlı olarak faaliyet yürütmektedirler.

Örgüt içi talimatta il imamına bağlı çalışan il temsilcileri, İlahiyatçı, vaiz, din dersi öğretmeni, İHL 
çıkışlı kimselerden seçilmeli ve mutlaka arabasının bulunması, hizmetin dönen çarkım iyi bilip entegrasyon 
sağlayabilmeli, hizmete engel, ailevi problemi olmamalı, hizmeti şahsi işinin önünde tutmalı, ekibin 
problemlerini bilmeli ve çözmeli, yaptığı işe inanmalı, imamlar tarafından sevilen ve kendini sevdiren biri 
olmalı, bölge temsilcisi ve bölge abisinin ittifakıyla tespit edilmesi, en geç iki ay içinde bütün ilçeleri 
dolaşması, il şirket müdürünün ilçe müdürleri ile yaptığı toplantıya mutat katılması, il şirket müdürü ile 
haftalık görüşmesi, ilçe temsilcilerinin mutat toplayıp yılda en az iki kez seminer amaçlı gezdirmesi, yetiştirme 
programlarını takip etmesi, bütçe hazırlayıp bütçeyi il hadimi ile müzakere edip zorlukları üst ahiler ile aşması 
talimatı verilmektedir.

4.6.3.2.6.11. Küçük İl Bölge İmamları

Bu yapılanma büyük ve kalabalık olan şehirlerde uygulanmaktadır. Örgütün büyük şehirlerde 
kontrolü daha kolay sağlamak, herhangi bir aksaklığa meydan vermemek ve daha etkin faaliyet yürütmek için 
bu yönteme başvurmuştur.

4.6.3.2.6.12. İlçe İmamları

İlçe imamlıkları, bir ildeki oluşumun daha dar şeklinin küçük ilçelerde uygulandığı yapılanma 
sistemidir. İlçe imamları il imamlarına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Ancak büyük şehirlerde ilçe 
imamlıkları Küçük İl Bölge İmamlıkları olarak da geçmektedir.

4.6.3.2.6.13. Semt İmamları

Semt imamları ilçe imamlarına bağlıdır ancak büyük şehirlerde semt imamı Küçük İl Bölge 
İmamlarına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Semt imamları daha çok büyük illerdedir. Küçük illerde semi 
imamlarının yaptığı görevi mahalle imamları yapmaktadır. Semt imamlığının olduğu yerlerde mahalle imanu 
bulunmamaktadır. Buralarda ev abileri (imamları) semt İmamına bağlı olarak faaliyet yürütmektedirler. Büyük 
şehirlerde aktif olarak faaliyet yürüten semt imamına en az 4-5 ev imamlığı bağlı bulunmaktadır.

4.6.3.2.6.14. Mahalle İmamları

Mahalle imamları semt imamlarına bağlıdır, büyük şehirlerde mahalle imamlığı yerine semt 
İmamlığı bulunmaktadır. Her mahalle imamlığının altında en az 4-5 ev imamlığı (abiler) bulunmaktadır.

4.6.3.2.6.15. Ev Abileri (İmamları)

Ev imamlığı örgiit tarafından çok önem verilen bir sorumluluk alanıdır. Örgüte eleman 
kazandırmanın ilk basamağı bu evlerdir. Örgüt, ev imamı (abisi) olarak belirleyeceği kişileri titiz bir şekildi 
araştırarak seçmektedir. Ev İmamları, örgüt içerisinde aktif faaliyet yürütenler arasından seçilmektedir. Örgüt, 
ev imamlığına seçeceği kişileri örgüte bağlılık ve sadakatine göre numaralandırmaktadır. Bu puanlama 
sistemine göre 5-4 veya 5-5’lik olan öğrenciler ev imamlığı yapabilmektedir. Seçilen ev imamlarım bağh 
oldukları imamlar denetleyip belli aralıklarla rapor almaktadır.

Her evde en az (4-5) öğrenci kalmaktadır. Bu öğrencilerin tamamından ev abileri sorumludur. 
Örgüt her öğrenci için ayrı ayrı not tutup puanlama sistemi yapmaktadır. Yapılan puanlama sisteminden sonra 
her öğrenci için rapor hazsrianmaktadır. Hazırlanan raporlar sorumlu Talebe İmamlarına veya Semt/Mahalle
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imamlarına verilmektedir.

4.6.3.2.6.16. Ev Ablaları

“Ev Ahilerinde“ olduğu gibi örgüt tarafından puanlama sistemi ile seçilmektedirler. Bayanların 
bulunduğu her evden sorumlu bir abla bulunmaktadır. Evin tüm sorumluluğu bu ablalardadır. Ablalar 
belirledikleri kız öğrencilerin aileleri ile görüşüp onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacakları, sadece ders 
çalışmalarım sağlayacakları algısı yaratarak örgüt evlerinde öğrencilerin kalmalarım sağlamaktadırlar. Evlerde 
kalan öğrencilere terör örgütü lideri GÜLEN’in vaaz videoları izlettirilmektedir. Örgüt, evden ayrılmak 
isteyen kız öğrenciler hakkında dedikodu çıkartarak "kötü kız"  imajı algısı yaratıp öğrencilerin evden 
ayrılmasını engellemektedir. Öğrencilerin çoğunun kalacak yeri olmadığından baskılara boyun eğmek zorunda 
kalmıştır. Ev ablaları örgüte kazandırdığı öğrencileri katalog evlilik yoluyla evlendirerek örgütten çıkmalarını 
tamamen engellemektedir,

4.6.3.2.6.17. Talebe (Öğrenci) İmamları

Talebe imamları mahrem işlerde kullanılacak öğrencileri belirlemektedir. Örgütün önem verdiği 
kritik kurumlar olan emniyet, askeriye, yargı ve mülkiye gibi kurumlara yerleştirilecek öğrenciler talebe 
imamları tarafından belirlenir ve durumlarına göre sınıflandırılarak o yönde ders çalışmaları sağlanır.

Türkiye genelindeki bütün öğrencilerden sorumlu bir talebe imamı bulunmaktadır. Özellikle Polis 
Koleji ve Akademisi ile Askeri Lise ve Harp Okullarına hazırlanacak öğrenciler normal talebe evlerinden 
alınarak kimsenin bilmediği ve sadece mahrem hizmetlerde kullanılan evlere yerleştirilmektedir. Eve 
yerleştirilen öğrencilere kod isimleri verilmektedir ve özel derslere tabi tutulmaktadırlar.

Bazı şehirlerde her mahallenin, semtin veya ilçenin talebe imamı aynı zamanda o ilin de talebe 
imamı olabilmektedir. Yani tüm talebelerden sorumlu İl talebe sorumlu imamları da bulunmaktadır,

4.6.3.2.6.18. Serrehberler

Şerrehberlik yapılanması örgüt için çok önemli bir birimdir. Terör örgütü lideri GÜLEN'in 
etrafında bulunan mollalardan beslenen ve görevli oldukları birimler içindeki dini yapılanmayı gerçekleştiren 
bir yapıdır. Serrehberler özel yetiştirilen örgüt mensuplarından oluşmaktadır. Örgüt yapısının oluşturulması, 
örgüt mensuplarının bağlılıkla faaliyetlerine devam etmeleri, örgütsel motivasyonun devamlılığının sağlanması 
serrehberlerin görevidir. Ayııı zamanda cemaate gelen gençlerin beyinlerini yıkayarak en kabiliyetli olanları 
seçmektedirler. Terör örgütü lideri GÜLEN’in yanında bulunan mollalar grubu ve örgüt liderinden aldıkları 
günlük, haftalık, aylık programlan, örgütsel okumalar ile dua, namaz, ev sohbetleri gibi günlük programlar ve 
kamp gibi faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludurlar.

Serrehberlİk yapılanması kendi içinde örgütlenmiştir. Kendi aralarında toplantılar yapıp, imamların 
yaptığı toplantılara katılmamaktadırlar. Örgütsel faaliyetlerin gösterildiği birimlerde serrehberlik olarak görev 
alınmaktadır. Serrehberlerin seçiminde görev alacak birim, ülkenin karekteri ve durumuna göre değişmektedir. 
Örneğin hizmet ettiği ülke Müslüman ise ilahiyat ağırlıklı kişilerin görevlendirilmektedir. Serrelıber bir yere 
tayin edilirken karakteri, örgüt ile olan uyumu da göz önünde bulundurulmaktadır.

4.6.3.2.6.19. Belletmenler

Örgüte ait yurtlarda kalan talebelere abilik yapmaktadırlar. Belletmenlerin başında da yurt 
serrehberleri bulunmaktadır. Belletmenler yurtlarda çok özel bir görev yapmaktadır. Bir öğrenci İçin Öğretmen 
baba ise belletmeni de annesi demektir. Her akşam okul bitiminden ertesi gün ders başlayana kadar Öğrenci 
bütün zamanım ve hafta sonlarım belletmeni ile birlikte geçirmektedir. Belletmeni öğrenciyi herkesten anne 
babasından bile daha iyi tanıyan bir kimse olarak tanımlanmaktadır. Cemaat, öğrencinin ailesi ile doğal aidiyet
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bağım çözerek cemaate transfer edip yeni bir bağ oluşturmaktadır. Belletmen öğrenciyi tanıdıktan sonra 
ailesinin meziyet ve zafiyetlerini de bilmekte, öğrencinin aile bağlarının giderek zayıflatılıp cemaate transfer 
etmektedir. Aileden kopan gencin grup aidiyeti bir müddet sonra da cemaat kimliğinin ayrılmaz bir parçası 
haline gelmektedir. Cemaate kişilerin transfer edilmesinde kilit rolü belletmenler oynamaktadır.

4.6.3.2.6.20. Rehber Talebeler

Terör örgütünün belletmen ve serrehber yapılanması öğrenciler arasında rehber talebe seçerek 
öğrencilerin nabzını tutmaktadır. Rehber talebeler üzerinden öğrencilere nüfuz edilmeye çalışılmaktadır. Bütün 
okuIlarda,-kamu ve diğer özel sektör okulları- sınıf rehber talebesi uygulaması bulunmaktadır. Rehber talebe 
sır tutma ve saklanmada maharet kazanmıştır. Bu öğrenci kendisini ayrıcalıklı ve önemli hissetmekte 
olduğundan cemaate koşulsuz bağlanmaktadır. Terör örgütü böylece öğrenciler üzerinden her okulun her 
sınıfında yer alan öğrencileri bilip ona göre strateji geliştirmektedir. Bir başka yönden ise eğitim çağındaki 
bütün öğrencileri örgüt Öğrenciler üzerinden fişlemektedir.

4.6.3.2.6.21. Yatay İmamlıklar

Örgüt, ihtiyaç duyduğu alanlarda Türkiye imamlığına bağlı olarak toplumun değişik kesimlerinde 
örgütlenmek için imamlıklar oluşturmuştur. Ehlibeyt İmamlığı, Roman İmamı, Varoş Bölgeler imamlığı gibi 
yatay imamlıklar oluşturup toplumun her kesimine ulaşmak ve içine almak için örgütlü bir yapılanma 
kurmuştur.

4.6.3.2.6.22. İl ve İlçe Teşkilatlanması

FETÖ’nün İç işleyişini gösteren ve örgütün il ilçe yapılanmasını anlatan kısa ve çok önemli bir. 
örgütsel doküman genel olarak mevzuyu vuzuha kavuşturmaktadır. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 
2016/1066 sayılı soruşturmasında örgüt mensubu Halit Kayacı'mn evinde 03/04/2016 günü yapılan aramada 
örgüt içi yönergeye benzeyen İki sayfalık bir belge ele geçirilmiştir. Belge; mütevelli, temsilciler, yaz kursları, 
sohbet grubu, ders grubu, ders ve mütevelli gruplarını yetiştirme programlan başlıklı bölümlerden 
oluşmaktadır.

Belgenin "mütevelli" başlıklı kısmında "mütevelli"; "hizmet adamı" şeklinde tanımlanmıştır. 
Mütevelli, hizmet denilince hiçbir konuda itiraz etmeyecek, gücü yettiğince koşacak kimse olarak ifade 
edilmektedir. Mütevelli hizmeti şahsi işlerinin önünde tutmalıdır.

Örgüt içi yönergenin en önemli kısmı Fetullahçıların diğer dini yapılara bakış açısını gösteren 
kısmıdır; “Hizmet hayatımın gayesi, fıtratımın neticesidir demeyenler Müslüman olsalar da kardeş 
görülmeyecektir” talimatı örgütün seçkinci şımarık kendini üstün görme anlayışını açıkça göstermektedir.

Mütevelli, değişik ders gruplarının temsilcileri ve yardımcısı sorumlulardan oluşmaktadır.

Belgeye göre mütevellinin görevleri şunlardır: Sohbete ve derse adam getirmek, ders ve sohbet 
gruplarını yönetmek, derse katılanları mütevelli seviyesine çıkarmak, halk dersi oluşturmak ve yapmak, hizmet 
endeksli daimi kuran öğretimi, il şirket müdüründen gelen her türlü şeye amade olmak, ünitelerin hassasiyetleri 
ile ilgili konuları görüşmek, şirket müdürünün burs, himmet gibi dertlerine ortak olmak, dersten sonra 
mütevelliyi etraflıca bilgilendirmek olarak sayılmıştır. Aynı belgede mütevelliye seçilen bir kimsenin mütevelli- 
toplantısına ve derse katılmama lüksü yoktur. Maddi durumuna göre kendisinden burs, gazete, aidat gibi 
mecburiyetlere tabii tutulmaması tavsiye edilmektedir.

Temsilciler, örgüt İç yönergesine göre bölge temsilcileri ve il temsilcileri olarak ikiye ayrılmıştır:

1~) Bölge temsilcileri; Başka işi olmayan, bölge müdürünün il şirket müdürü ile yaptığı toplantılara 
katılan, bölge ünite sorumlularının toplantılarına katılan, E.D.’Ierin bölge toplantılarına katılan, dershane bölge
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toplantılarına katılan, il temsilcileri ile mutat görüşen, üç ayda her ili ziyaret eden, en az yılda iki defa dçe 
şirket müdürü ile toplantıya katılan, il temsilcileri İle yılda iki kez kamp yapan, kardeş il ve ilçeleıie ilgilenen, 
il ve ilçelerde mütevellilerle görüşen, yeterli görmediği il temsilcisini iki gün bölgesinde kalarak yetiştiren, il 
ziyaretlerinde şirket müdürünü muhatap alarak randevulu gidip E.D. ve dershane müdürleri ile görüşen 
kimseler olarak tanımlamıştır.

2-) İl Temsilcileri; İlahiyatçı, vaiz, din dersi öğretmeni, İ.H.B çıkışlı kimselerden seçilmeli ve 
mutlaka arabasının bulunması, hizmetin dönen çarkım iyi bilip entegrasyon sağlayabilmeli, hizmete engel, 
ailevi problemi olmamalı, hizmeti şahsi işinin önünde tutmalı, ekibin problemlerini bilmeli ve çözmeli, yaptığı 
işe inanmalı, imamlar tarafından sevilen ve kendini sevdiren biri olmalı, bölge temsilcisi ve bölge abisinin 
ittifakıyla tespit edilmesi, en geç iki ay içinde bütün ilçeleri dolaşması, il şirket müdürünün ilçe müdürleri ile 
yaptığı toplantıya mutat katılması, İl şirket müdürü ile haftalık görüşmesi, ilçe temsilcilerinin mutat toplayıp 
yılda en az iki kez seminer amaçlı gezdirmesi, yetiştirme programlarını takip etmesi, bütçe hazırlayıp bütçeyi il 
hadimi İle müzakere edip zorlukları üst abiler ile aşması talimatı verilmektedir.

Ele geçirilen belgenin ikinci sayfası "kuzuluk " başlığı ile “yaz kursu, sohbet ve ders gruplan” ile 
ilgili talimatları ihtiva etmektedir.

l-)Yaz kursları ile ilgili değerlendirmenin Eylül ayma getirilmesi, yaz kurslarındaki sıra dışı 
örneklerin belgelenip dosyalanması, psikolojik danışmanlık rehberlik yapılıp yapılmadığı ve geri dönüşümü 
başarılı imamların ödüllendirilmesi talimatı verilmektedir.

2-)Yönergede sohbet grubu ile ilgili olarak; Sohbet, yazılı metin okunmadan yapılan muhabbet 
olarak tanımlanmıştır. Yeme, içme ve hizmet muhabbeti sohbet gruplarının özelliği olarak ifade edilmiştir. 
Sohbet grubundan en az üç-beş, en fazla on kişi bulunmalıdır. Sohbetlerde üç-beş kişi ana eleman, bunların 
yanma yeniler ikişer kişi olarak zimmetlenmeüdir. Sohbete çağrılacaklara mütevelli seviyesinde karar 
verilmeli, ders grupları karar verememektedir. Başka bir dini cemaate bağlı veya aşırı siyasiler sohbetlere 
çağrılmayacaktır. Bir başka dini cemaate bağlanmıştık havası bulunmayan kişiler müntesip sayılmayıp 
sohbetlere çağrılacaktır. Risale cemaatlerine karşı dikkatli olunması, bu tür kişilerle açıkça konuşulması 
emredilmektedir. Piknik ve resmi cemaat kumullarını ziyaret gibi sosyal aktiviteier gerçekleştirilerek sohbet 
grubuna alman bir kişinin altı ay içinde ders grubuna alınması için çalışılması, sohbet grubundan ders grubuna 
geçecek olanlara da mütevelli heyetinin karar vermesi emredilmektedir.

3-)Ders grubu, ilmihal dersi ve Kuran okuma ile başlanan planlı, münavebeli, iyi bilen birinin 
nezaretinde kitap okuma ile devam edip terör örgütü lideri GÜLEN'in tanıtılması, iç ve dış geziler yaptırılıp 
“İrşat Ekseni” kitabının verilip okutularak daha sonra vaaz, konferans, hutbe, kitaplar ve seçilmiş bazı örgül 
ideolojisinin yer aldığı broşür, kitapların okutulması ile devam edilmesi, müzakereli derslere geçilip Cd 
izlenmesi İle tamamlanan yetiştirme programı olarak tanımlanmaktadır.

Ders grubunda ilerleyenler mütevelli heyetinde yer alacağı için yetiştirme programı mütevelliye 
İnsan yetiştirmek amaçlı olarak yürütülmektedir.

Ders grubu hizmeti benimsemiş, örgütte yetişmeyi kabullenmiş, hizmetten haz almaya başlamış, 
ileride mütevelli olmaya müsait kişilerden oluşturulmaktadır. Bu kişilere mütevelli karar vermektedir. Ders 
grubu 5-12 kişi arasındadır. Ders grubu sohbet grubunun yazılı metin okuyan versiyonudur. Solıbet grubundar 
farkı mümkünse yemekli olmasıdır. Yılda iki küçük, iki tane büyük gezi yaptırılması, piknik programlarına yeı 
verilmesi, senelik beş veya on günlük kamp programları düzenlenmesi, ayda bir maneviyat gecesi yapılması, 
iki ayda bir önemli ahilerin sohbetinden İstifade ettirilmesi talimat olarak verilmektedir. Derse gelenler burs, 
gazete, dergi, kurban konularına destek olabilmeli, hizmet amaçlı çevre gezilerine katılabilmeli, istekli olanlara 
yeterliliğine inanılıyorsa görev verilmesi, esnaf derslerine yardımcı olarak katılabilmesi, mümkün 
görülmektedir. İdeal ders saati en az iki saat olarak belirlenmiştir. Mütevellilerde mutlaka derse katılmalı, ders 
grubuna alınan kişi bir yıl içine mütevelli seviyesine getirilmeye çalışılmalıdır. Her ders ve sohbet grubunur

123

U Y A P  B il iş in i  S is te m in d e k i  b u  d o k ü m a n a  h ı lp J iv a tn iH İ iis .u y a p .g o v .lr ıı ıI r c s in ilc n  IZ 4+W U 3 - W AhIdTT -  P4H e4vD  -  T u a H v g =  i le  e r i j c b i l i r s in i / .

https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/vjgZ5nDR



mütevelliden bir sorumlusu veya temsilcisi bulunması yer almaktadır.

Örgüt içi yönerge; Mütevelli seviyesindeki örgüt üyelerine talimat olarak verilmiştir. İlk kez Örgüt 
tarafından bazı kavramlar bir belgede açıkça tanımlanmıştır. Mütevelli bölge temsilcisi, il temsilcisi, ilçe 
temsilcisinin görevleri sayılıp örgütün gerçekleştirdiği faaliyetler kısa, öz ve net şekilde anlatılmıştır. Yaz 
kursu ile ilgili bilgiler verildikten sonra örgüt içerisindeki gelişim aşamaları anlatılmış, sohbet grupları ile 
başlayan örgütsel doktrine etme faaliyetinin ders grupları ve mütevelli heyetlerine kazandırma ile nasıl 
gerçekleştirildiği ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu yönergenin belki de en önemli hususu mütevelli seviyesine 
gelmiş bir kimsenin örgüt gözünde bakış açısını göstermesidir. Mütevelli heyetine kazandırılmış kişi örgüte 
göre hizmet adamı olup hiçbir konuda itiraz etmeyen, gücü yettiğince örgütsel amaçlar İçin koşan, şahsi 
işinden fazla örgüt işlerini gerçekleştiren kimse olarak anlatılmakta ve onun gözünden dünya hizmet hayatın 
gayesi ve fıtratının (yaradılışının) neticesi olarak ifade edilmektedir. Bunu kabul etmeyen Müslümanlar kardeş 
olarak görülmeyip hasım cephede sayılmaktadır.

Sohbet grupları, cemaate yabancı olan kimseleri cemaate ısındırmak, alıştırmak, sempatizan 
kazanmak için düzenlenen yeme içme ve muhabbet üzerine kurulu organizasyonlardır. Bu ortalama altı ay 
kadar sürdürülen bir dönemdir. Sohbet grubunda alıştırılan ve artık Örgüt doktrinini öğrenmeye hazır hale 
getirilen kişiler belli bir kıvama gelmişse daha üst bir organizasyon olan ders grubuna aktarılmaktadır. Ders 
grubuna aktarılanlar örgüt hiyerarşisine alıştırılan artık üye olabilecek kimselerdir. Kişi itiraz etmeden ders 
gruplarına gelip gidiyorsa kişisel gelişimine de bakılarak örgüt üyesi haline getirilip daha üst bir yapı olan 
mütevelli heyeti seviyesine çıkarılmaktadır. Bütün örgüt üyeleri, ders gruplarına ayrılıp toplantılara katılması 
zorunludur. Haftada en az bir kez yapılan ders grubu toplantıları örgütsel birlikteliği sağlayıp Örgüte yeni 
talimatların ulaştmidığı ve örgütün dağılmasını önleyen organizasyondur.

4.6.4. İLLEGAL ÖZEL HİZMET Y APILA N M A LA R IM A  HRE M YERLER
YAPILANMASI)- ÖZEL OLARAK TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEKİ ÖRGÜTLENME

‘‘Silahlı güçlere hakim olan İktidara da hakimdir" anlayışıyla hareket eden örgüt, “özel illegal 
yapılanmayı” kurmuştur. Emniyet, askeri teşkilat, istihbarat, yargı içindeki örgüt üyeleri özel illegal yapılanım; 
olarak örgütlenmiştir. Her iki illegal yapılanma içerisinde “özellerin” diğerinden farkı, özellerin başındi 
bulunan sorumlu şalısın doğrudan doğruya ABD’de yaşayan terör örgütü lideri GÜLEN ve sekretaryası Cevdeı 
Türkyolu’na bağlı olması ve gizlilik kurallarına istihbaratçı mantığıyla kesin bir şekilde uymalarıdır,

Örgüt için en önemli birim ve varlık nedeni mahrem yerler yapılanmasıdır. Özel hizmet birimindi 
yer alan kişiler öğrenci bile olsalar örgüt ahilerinden burs adı altında maaş almaktadır. Subay, astsubay, asker 
öğrenciler örgütten oldukça yüksek burs ile de örgüte bağlanmaktadır.

Özeller, devletin en hassas kurulularında görev yapmaları nedeniyle devletin ilgili kurumlarınır 
kendilerini takip etmeleri halinde hangi imkan ve kabiliyete sahip olduklarını bildikleri İçin ona göre hareke 
etmekte, teknolojinin irtibat-muhaberede sağladığı imkanlardan maksimum seviyede istifade etmektedirler.

Mahrem yerler İçerisinde de terör örgütü lideri GÜLEN, hayati alan ve hayati hizmet olarak, öze 
yerlerdeki eğitimci kadrolarını göstermektedir. Eğitim verenlerin örgütten olması özellikle tercih sebebidir.

Özeller içerisindeki şahıslar, görev yaptıkları yerlerde kendilerini deşifre etmemek adına dünyi 
görüşlerine tamamen zıt bir yaşam tarzı içerisine girmekte, terör örgütü lideri GÜLEN’in tüm söylemlerindi 
İslam dinini esas aldığını belirtmesine rağmen, gerektiğinde İslam Dini’nin haram kıldığı şeyleri yapmakta 
terör örgütünün legal kurum ve kuruluşlarıyla ya da buralarda çalışanlarla İletişime geçmekte] 
kaçınmaktadırlar.

özeller dışındaki illegaller ise; terör Örgütünün Türkiye Mütevellisi altında faaliyet göstermekte 
olup, görev aldıkları yerlerdeki faaliyetleri diğer örgüt mensuplarınca bilinmektedir. Ancak anılanlar d;
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operasyonel hat olarak tabir edilen başkaları adına ya da örgüt kontrolündeki bir kurum ve kuruluş adına kayıtlı 
telefonlar kullanmakta, her bir hat için ayrı cihaz temin etmekte ve bunları belirli dönemlerde 
değiştirmektedirler. İl ve ilçe sorumluları ise; kendi adları yanında kod isim de kullanabilmektedirler. Bir 
yerleşim yerindeki orta düzey bir örgüt mensubunun o İl ya da İlçeden sorumlu abiyi (imamı) bilme imkânı 
varken, orada görev yapan örgüt mensubu bir TSK personelini bilme imkanları yoktur. Olası bir itirafçı 
çözülmesinde örgüt yapılanmasının deşifre oranının en az seviyede kalmasını sağlamak için örgüt bu şekilde 
bir yöntem benimsemiştir.

4.6.4.I. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEKİ ÖRGÜTLENME

Açık kaynaklardan ve soruşturmalara yansıyan arşiv kayıtlarından terör örgütünün tespit 
edilebildiği kadarıyla 1971 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlenmeye çalıştığı 
anlaşılmaktadır. Örgüt içerisinde faaliyet gösteren talebe imamları aracılığıyla örgüt evlerinde, okullarda ve 
yurtlarda Askeri Lise ve Harp Okullarına öğrenci hazırlanmakta olup ilk zamanlarda az olan bu sayı yıllar 
geçtikçe artmış, 1984 yılından sonra bu faaliyetler yoğunluk kazanmıştır. Söz konusu dönemlerde TSK 
içerisine yerleştirilen bu öğrencilerin birçoğunun günümüzde albay ve üstü rütbesinde olduğu aşikardır. Terör 
örgütü için en güçlü silahlı unsur olması nedeniyle kadrolaşmada öncelikli ve en önemli yerin Türk Silahlı 
Kuvvetleri olduğu, yıllardır süren kadrolaşmanın ordu disiplinini bozacak ve ülke savunmasında zafiyet 
oluşturacak bir yoğunluğa ulaştığı değerlendirilmiş, 15/07/2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi de 
değerlendirmenin haklılığım ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ yapılanması endişe verici boyutlara ulaşmıştır. 
Terör örgütü içerisinde bir dönem yönetici konumunda faaliyet gösteren Kemalettin Özdemir darbe girişimi 
öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde; TSK’nın içerisinde en az % 60 ile % 80 
FETÖ mensubu olduğunu anlatmıştır.

4.6.4.1.1. DARBE GİRİŞİMİNE İŞTİRAK ETMEVEN FETÖ/PDY MENSUPLARI 
HARKINDAKİ TESPİT VE DEĞERLENDİRME

Darbe girişimi sonrasında terör örgütünün Silahlı Kuvvetler ve diğer devlet kurumlanndaki 
mensuplarının deşifresine yönelik soruşturmaların ülke genelinde yaygınlaştığı, örgütle iltisakları tespit edilen 
kişilerin ihraç edildiği anlaşılmış ise de özellikle Silahlı Kuvvetler açısından örgüte mensup bir kısım asker 
şahısların darbe girişimine iştirak etmediği anlaşılmıştır.

Örnek verilecek olursa;

Örgütsel konumu yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen Haşan POLAT'ın 01/09/2016 tarihlî İfadesinde 
özet olarak; 1989-1990 yıllarında "ev imamlığı " yaptığı dönemde Harp Okullarına giriş yapmış ve 1993-1994 
yıllarında ilgili okullardan mezun olmuş askeri personellerin lise son, üniversiteye hazırlık dönemlerinde 
"ab i’’ olarak yakından ilgilendiğinden dolayı mezuniyet albümlerinden teşhis edebileceğini beyan etmesi 
üzerine Deniz, Hava ve Kara Harp Okullarına ait 1993 ve 1994 yılına ilişkin mezuniyet albümlerindeki 
şahısların fotoğrafları teşhis işleminin güvenilirliğini sağlamak amacıyla isim kısımları ve mezuniyet yıllar: 
kapatılmak suretiyle kendisine gösterildiğinde çeşitli sınıflara mensup toplam (47) askeri personeli teşhis ettiği, 
teşhisten sonra İfadesinde devamla teşhis ettiği şahısların tamamıyla öğrencilikleri döneminde sürekli 
görüşmelerinin olduğunu ve pek  çok defa "ışık evlerde" sohbetler yapıldığım, şahısların tamamının 
birbirlerini tanıdığım, mezuniyet sonrası bu şahısların tamamıyla kod ismi ASIM  olan mezunları devrettiği 
şahsın irtibatı devam ettirdiğini beyan etmiştir.

Haşan Polat'ın teşhis ettiği askeri öğrenciler günümüz itibariyle incelendiğinde tamamının Albay 
rütbesinde olup çoğunluğunun "kurmay" tabir edilen generallik rütbesine yükselebilecek konumda oldukları, 
bir kısmının terör örgütü mensuplarınca münhasıran kullanılan "Bylock" kriptografık haberleşme programın; 
kullandığı, yine teşhis ediienlerden iki kişi hariç diğerlerinin (Bylock kullananlar da dahil) darbe girişimine

125

UYAP Bilişim Sislcmîndcfci hu dokümana htıpvVvalandas.uyiip.güv.ir adresinden IZ4 + V V U 3 -  V V A tlId T T  -  P 4H e 4v D  -  T u a H v g =  İle erişebil irs in fe.

https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/vjgZ5nDR



iştirak ettiklerine dair herhangi bir tespit bulunmadığı, ayrıca Kurmay Albay seviyesinde olanların dahi darbeci 
askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesinde isimlerinin geçmediği tespit edilmiştir.

Yine C.BaşsavcıIığımızca yapılan 2016/122648 sayılı soruşturma kapsamında; Genelkurmay 
Başkanlığınca gönderilen ve "Bylock" kullandığı tespit edilen 800'e yakın askeri personelden haklarında darbe 
girişimi eylemleri veya silahlı terör örgütü üyeliği suçlarından önceden adli İşlem yapılmayan yaklaşık 500'ü 
aşkın askeri personel (yarısı subay diğer yarısı astsubay olmak üzere) hakkında soruşturmaya girişilmiş, 
akabinde 17/12/2016 günü eş zamanlı olarak yakalama ve talimatı verilmiştir. C.Başsavcılığımız yanı sıra 
diğer yer adli birimlerince de "Bylock" kullanan askeri personele yönelik soruşturmalar olduğu bilinen bir 
gerçektir. Darbe girişiminden sonra yapılan bu tür soruşturmalarda dikkat çeken husus münhasıran terör örgütü 
mensuplarınca kullanıldığı yukarıda nedenleriyle anlatılan Bylock ve diğer kriptografık haberleşme 
programlarını kullanan ve terör örgütüyle organik bağı bu şekilde açığa çıkan askeri personelin çoğunluğunun 
(somut olayda üçte İkisi kadar) darbe girişimine iştirak etmediğidir.

Bu doğrultuda; terör örgütünün darbe girişiminde özellikle Silahlı Kuvvetler içerisindeki 
mensuplarının bir kısmını harekete geçirmek suretiyle kullanmıştır. Örgütçe "mahrem" kabul edilen Silahlı, 
Kuvvetler yapılanmasının hücre tipi örgütlenme modelinde muvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrenciler 
ikişer veya üçer gruplar halinde örgütlenen hücreler halinde bir sivil unsura bağlı olarak faaliyet yürütmekte, 
aynı birlikte yan yana görev yapan hücreler dahi birbirlerini tanımamaktadır. Darbe girişimine katılan askeri 
birlikler personel bazlı İncelendiğinde aym birlikte görev yapıp da terör örgütüyle, bağı tespit edilebilen bir 

x kısım hücrelerin eylemlere İştirak ettiği, diğer bir kısım hücrelerin ise iştirak etmedikleri görülmüştür. Yine 
ayrıca terör Örgütüne yönelik yürütülen muhtelif soruşturmalarda örgüt üyelerinin deşifresinde önemli bir ölçüt 
olan kriptografık haberleşme sistemlerinden "Bylock Talk And Chat" isimli programın yam sıra henüz deşifre 
edilmemiş başka haberleşme sistemlerinin bulunduğu, mahrem örgütlenmenin sonucu gereği "kripto" tabir 
edilen mensupların örgütle iitisaklı deşifre edilebilecek herhangi bir ölçütü barındırmadıklarının bilinen 
ölçütleri -kendisi veya birinci derece yakınlarının kriptografık haberleşme sistemlerini kullanması, 17-25 
Aralık döneminden sonra Bank Asya hesap artışı, KPSS soruşturmalarında şüpheli konumda olunması, örgüt 
ana yöneticileriyle irtibat vb ölçütler- taşımayan İtirafçıların beyanlarından anlaşılmıştır. Açıklanan olgular 
nazara alındığında terör örgütünün girişimde bir kısım mensubunu kullanarak geleceğe yönelik tedbirli 
davrandığı ve mensuplarının diğer kısmının deşifre edilmemesini temin etme politikası yürüttüğü izahtan 
varestedir.

Terör örgütünce gerçekleştirildiği bariz olan bir darbe girişimine bir kısım örgüt mensuplarının 
iştirak etmemesinin, yıllardır TSK içerisinde yuvalanan ve sıkı tedbir kuralları nedeniyle hiicre tipi 
yapılanmasının boyutları bilinmeyen örgütün bir yöntemi olduğu, yıllardan beri gelen kadrolaşma süreci 
nazara alındığında örgüt mensuplarının nispeten daha az bir kısmının darbe girişimine iştirak ettikleri, bu. 
durumun örgütün darbe girişiminin başarısız olması halinde çoğunluk örgüt mensuplarının Silahlı 
Kuvvetler içerisinde kalmasını sağlamak olduğu, terör örgütünün stratejisinin İkinci bir darbe girişimi veya 
başka bir eyleminde bu asker şahısları kullanmak olduğu, yine Bylock kullanmayan örgüt mensuplarının 
varlığı da nazara alındığında ahtapot kolları gibi devletimiz kurumlanıl saran terör örgütünün Devletimiz 
ve Cumhuriyetimiz için en büyük tehlike olduğunun hiç bir dönem unutulmaması ve rehavete kapılmadan 
terör örgütüyle mücadeleye süreklilik arz edecek şekilde devam edilmesi gerektiği açıkça anlaşılmış ve 
değerlendirilmiştir.

4.6.4.I.2. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TSK İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR 
DÖNÜM NOKTASI: 28 ŞUBAT SÜRECİ

Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Tansu Çİller'in Dışişleri bakanı olduğu 28 Şubat 1997’de 
olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kumlu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve İrtica iddiasına 
karşı, ordu ve bürokrasi merkezli süreç olarak ifade edilebilecek 28 Şubat süreci Türkiye siyasi tarihine geçen 
kararlar ve bu kararların uygulanması sırasında Türkiye’de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda yaşanan 
değişimlere neden olan bir süreçtir. Yaşananlar, post-modern darbe olarak da adlandırılmıştır.
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Bu dönem başta muhafazakar kesime karşı başörtüsü yasağı gibi uygulamalara sahne olmuş, 
başörtülü öğrenciler okullardan atılmış, ikna odaları kurulup başlarını açmaları İçin zorlanmış ve çok sayıda 
kamu personeli işinden atılmıştır. "İrticayla mücadele eylem planı" ile anılan bu süreçte verilen kararların ve 
yaptırımların uygulanıp uygulanmadığı denetlemek için Çevik Bir öncülüğünde Batı Çalışma Grubu 
kurulmuştur.

28 Şubat sonrası yaşanan süreçte; 4 Mart'ta dönemin Türkiye Başbakanı Erbakan, MGK kararları 
yumuşatılmazsa İmzalamayacağını söylemiş ve daha sonra da İmzalamamıştır. 21 Mayıs'ta Yargıtay Başsavcısı 
Vural Savaş, “ Ülkeyi iç savaşa sürüklediğini”  söyleyerek Refah Partisi'nin kapatılması için dava açmıştır. 7 
Haziran’da Genelkurmay Başkanlığı irticai faaliyetleri desteklediğini iddia ettiği firmalara ambargo koymuştur. 
10 Haziran’da Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri Genelkurmay Başkanlığı'na 
çağrılarak kendilerine irtica konusunda brifing verilmesiyle devam eden süreçte 18 Haziran'da Necmettin 
Erbakan başbakanlıktan istifa etmiştir. Ertesi gün 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet 
kurma görevini o sırada arkasında TBMM çoğunluğu olan DYP lideri Tansu Çiller’e vermeyip ANAP Genel- 
Başkam Mesut Yılmaz'a vermiş, 30 Haziran’da Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk’la 
birlikte ANASOL-D Hükiimeti’ni kurmuştur.

Sürecin önemli isimlerinden Deniz Kuvvetleri Komutam Oramiral Güven Erkaya süreç öncesinde 
^  25 Şubat 1997’de devletin geleceği için birinci tehdit PKK terörünün kontrol altına alındığını bundan sonra 
T aşırı dinci akımların PKK tehdidinden daha büyük bir tehlike olduğunu iddia etmiş, bu kesimin laik 

Cumhuriyete tehdit oluşturduğunu "Bu defa silahsız kuvvetler gereğini yapsın" sözleriyle savunmuştur. Bu 
açıklamanın ardından TISK, TESK, Türk-İş ve DİSK "Laiklik ve demokrasi sahipsiz değil" bildirisini 
yayınlamış, yine dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, 23 Ocak 1999'da Hürriyet gazetesine verdiği röportajda 
ordu ile hükümet ilişkilerini değerlendirirken "28 Şubat sürecinin defteri kapandı" sözlerinden 5 gün sonra 28 
Ocak 1999 tarihinde yapılan MGK toplantısında dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu 28 Şubat 
sürecini Refah Partisi, Necmettin Erbakan ve destekçilerini işaret ederek; irticai faaliyetlerde bulunan bir parti 
ve onunla işbirliği içerisinde olanlara ve neticesi; laik Türkiye'yi korumak maksadıyla yapılmış bir hareket 
olarak tanımlamıştır.

28 Şubat sürecinde dikkat çeken isimlerden biri de terör örgütü lideri GÜLEN olmuş, 11 Ocak 
1997'de Necmettin Erbakan'ın Ramazan nedeniyle 51 tarikat ve cemaat liderini Başbakanlık Konutu'na 
çağırdığı İftara yemeğine davete icabet etmemiş, 29 Mart 1997'de örgütün yaym organı Samanyolu TV'de 
katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetlerİ’nİ siyasete müdahale etmek ve muhtıra vermekle 
eleştirenlere karşı "Asker demokratik yollarla sorunların çözümünü istedi" şeklinde söylemde bulunmuş, 28 
Şubat sonrasında Necmettin Erbakan'ı eleştirenler arasında yer almış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 

r  müdahalesini demokratik bulduğunu söylemiştir. Yine 16 Nisan 1997'de Kanal D'den Yalçın Doğan'a verdiği 
röportajında da askerin tutumunu destekleyerek şöyle demiştir:

"Askerlerimiz bir yönüyle yaptıkları bazı şeylerden ötürü bazı çevrelerce, belki antidemokratik 
davranıyor sayılabilirler. Ama onlar konumlarının gereğini anayasanın kendilerine verdiği şeyleri yerine 
getiriyorlar. Hatta dahası, ben zannediyorum, onlar, bazı sivil kesimlerden daha demokrat. Herhalde 
onların temsil ettikleri kuvvet şu partiler arasında birbirini istemeyen insanların elinde olsa bir gece hızlı bir 
baskınla gelirler basımlarını bertaraf ederler onun yerine otururlar. Kuvvet ellerinde olduğu halde çok 
mantıki davranıyorlar. Çok muhakemeli davranıyorlar. Epey zamandan beri His öne çıkmıyor burada ve 
kuvvet, güç gösterisi şeklinde öne çıkmıyor. Bana demokraside daha dengeli geliyorlar, o açıdan."

Terör örgütünün yayın organı olan Zaman Gazatesi'nin 01/07/1997 tarihli nüshasında 28 Şubat 
postmodern darbesiyle Başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalan Necmettin Erbakan sonrası 30 Haziran'da 
Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk’la birlikte ANASOL-D Hükümeti' niıı kurulması olayını 
"Hayırlı Olsun " başlığıyla haberleştİrmiştir.

127

U Y A P B ilişim  S isle m indeki b u  doküm ana hıtp://vaıaıı<lii$.uy:ıp.i;ov.ır adresinden  ¡Z4+VVU3 - VVÂflIdTT - P4He4vD -  TuaHvg= ü c  erişebilirsin iz .

https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/vjgZ5nDR



Bir dönem terör örgütünün Silahlı Kuvvetler içerisindeki astsubaylar İle ilgili kısımdan sorumlu ve 
örgütsel olarak "resmi hizmet" tabir edilen görevi yerine getiren Süleyman Sait Alpsoy'un C.Başsavcılığımızın 
2014/39856 sayılı soruşturma kapsamında 08/04/2016 tarihinde alman ifadesinde özetle;

"Ben 1986 yılında Fetullah Terör örgütü lideri GÜLEN grubu ile tanıştığım, üniversitede okurken 
Zaman Gazetesinin İstanbul’daki bayilere dağıtımını organize ettiğini, askerliğini yaptıktan sonra 1990 yılında 
kendisine asker İyedeki astsubaylar ile ilgili kısma bakan "resmi hizmet" denilen göreve getiridiğini.

Resmi hizmetteki görevinin, cemaate mensup m uvazzaf astsubaylar ile irtibatı sağlamak ve cemaate 
kazanılabilecek astsubayları da cemaate kazandırmak olduğunu, o dönemler İzmir Foça'da hem esnaflık hem 
de bu işleri yürüttüğünü, bir süre sonra yapmış olduğu hizmetlerin cemaat tarafından değerlendirilerek 
kendisine maaş bağlandığını, 1995-1997 yılları arasında da sadece bit işler ile ilgilenmeye başladığını, kendi 
birimine bakan tüm Türkiye imamı olarak şu anda ismini hatırlayamadığı bir öğretmen kökenli kişi atandığını, 
bu kişinin kendisini gördüğünde kendisinin hizmet alanıma göre yaşlı olduğunu, kendisinden de biraz 
kuşkulanması nedeniyle yaş bahanesiyle bu görevine son verildiğini.

Görevde iken bir kısım astsubayları İstanbul Bağlarbaşı'ndakİ FEM dershanesi 5. katma Fetullah
GÜLEN ile görüştürmeye getirdiğini,..........

Resmi hizmet olarak tarif ettiği birimde eşi başörtülü astsubayların olduğunu, örgütün iist düzey 
yöneticilerinden Mehmet Ali ŞENGÜL'iin kendilerine haber göndererek eşi başörtülü olanların bundan sonra 
derhal modern şekilde başlarını bağlamaları talimatı verdiğini, kendisinin de durumu sorguladığını, bu fikrini 

İzmir Bölgesinin astsubaylarından sorumlu imamı Şemseddin ALTINIŞIK'a da söylediğini, kendisini de 
ordu içerisindeki örgüte mensup generallerin kendilerine 28 Şubattaki süreç benzeri nedenler ile başörtülü 
astsubayları savunabilmeleri için bu şekilde modern şekilde tesettüre girmelerini söylediğini, kendilerinin de 
bu nedenle talimat verdiklerini, Ayrıca eğer başörtülü arkadaşların yeni tesettür kıyafetleri için paramız yok 
diye itiraz ederlerse İzmir Kemeraltı'nda iki tane esnaf isimi vererek buraya gidip İstediklerini alabileceklerini 
söylediğini,

Bu olaydan yaklaşık bir y ıl sonra 1996 yılında aynı kanaldan tesettür!ii olanların eşlerin başları 
açılacağını, tesettürün ise kalacağı yönünde ikinci bir em ir geldiğini, bu nedenle kendi bölgesinde görev yapan 
astsubaylardan eşi kapalı olanların hepsinin başının açıldığını, psikolojik aşamaların yavaş yavaş geçilerek 
hedefe ulaşıldığını, itiraz ettiğinde kendisine "sen işine bak her şey yoluna girecek, senin korktuğun gibi bu 
şekilde elemanlarımızın tespit edilerek ortaya çıkması söz konusu olmayacak" dendiğini, nitekim de onların 
dediği gibi olduğunu, eğer yaşlı personel veye dini bilgisi daha fazla  olanlardan bu duruma itiraz edenler 
olursa onlarla polemiğe girilmeyeceği, onlarla ilgili tüm Türkiye çapında özel bir ikna toplantısı yapılacağının 
söylendiğini, İzmir'den bir astsubay eşinin başının açılmasına itiraz ettiğini, bunun üzerine talimat geldiğini 
ve bu tür itiraz eden astsubayların çok güvenilir bir imam ile adeta mevcutlu getirilir gibi Ankara'ya getirilerek 
bizzat Mehmet Ali ŞENGÜL tarafından ikna edileceğinin söylendiğini, daha sonra ikna konuşmasını kendisinin 
yaptığını,

( 1990'h yıllardan başlayarak 1998 yılına kadar devam eden süreçte askerlyeden binlerce subay ve
astsubay atıldığım ancak bu atılanlar içerisinde cemaatten bir tek kişi bile olmadığım, bunu kesin olarak 
bildiğini, kendisiyle birlikte aynı işi yapan arkadaşları ile yapm ış olduğu konuşmalarda, onlara bağlı 
olanlardan hiç atılan olmadığım bizzat kendilerinden duyduğunu, İzmir dışında tanıştığı kişilerden de aynı 
şeyleri duyduğunu, dolayısıyla tüm ülke çapında kendilerinden kimsenin atılmadığım anladığını...2003 
yılında Fetullah GÜLEN Örgütünden ayrıldığını, ayrılma nedenin de 1990 yılı ortalarından beri örgütte 
başlayan dini anlamdaki dejenerasyonun kendisindeki patlaması olduğunu" beyan ettiği,

28 Şubat sürecine ilişkin yukarıda yer verilen tespitler ve örgütte askeriyedeıı sorumlu yöneticilik 
yapmış şahsın beyanlarından; söz konusu süreçte irticayla mücadele adı altında kendi inançlarına göre 
dininin gereklerini yerine getirmeye çalışan başta asker şahıslar olmak iizere kamu görevlilerinin hayat ve 
inanç tarzlarına müdahale edilmek suretiyle tasfiye edilerek bu süreçte örgütsel gizlilik kuralları gereği 
"tedbir” adı altında kendilerinin ve ailesinin hayat tarzını değiştiren, bir anlamda ”takıyye" yapan Örgüt 
mensuplarının önünün açıldığı, yaşanan sürecin örgütün Silahlı Kuvvetler içerisindeki kadrolaşmasında 
önemli bir dönüm noktası olduğu anlaşılmıştır,
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4.6.4.1.3. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İLK KEZ DEŞİFRE EDİLEN BİR ALT YAPILANMASI 
OLARAK: SÖZDE JANDARMA TEŞKİLATI YAPILANMASI

İstanbul ilinde darbe girişimine İştirak eden Jandarma Komutanlığı personeli eylemlerini konu alan 
2016/88650 sayılı soruşturma evrakı kapsamında yakalanıp gözaltına alman astsubay personellerden Mustafa 
ÖZYURT ve Muhammed ALİKO’nun beyanlarından kendilerinin terör Örgütünün sözde Jandarma teşkilatı 
yapılanmasında örgütsel isimlendirmeyle "öğrenci" tabir edilen şekilde en alt seviyede faaliyet gösterdikleri, 
kendilerinin "öğretmen" sivil şahıslara bağlı olduklarının anlaşılması üzerine yer gösterme neticesinde Asım- 
(K) Evren PEHLİVAN ve Baki (K) Reşat ŞAHİN isimli "öğretmen" tabir edilen sivil şahıslar yakalanmış, bu 
şahısların itiraf beyanlarından ise bir üstü konumundaki "müdür yardımcısı" tabir edilen Ö.B. isimli şahsa 
ulaşılmıştır. Yakalanıp gözaltına alman yönetici vasfını haiz "müdür yardımcısı" olan şahıs etkin pişmanlık 
hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ederek örgütün bu alandaki yapılanmasını deşifre eden nitelikte 
açıklamalarda bulunmuştur. Yine aynı konumda yakalanan M.B. ve kendiliğinden emniyet birimine teslim olan 
H.G. de örgütün bu yapılanmasını deşifre eden açıklamalarda bulunmuştur.

Buna göre;

Terör örgütünün sözde Jandarma Teşkilatı yapılanmasının temel olarak yapısı irdelendiğinde, 
en alt kademesinde "öğrenci" tabir edilen asker şahısların yer aldığı, bir üstünde ise hiyerarşik silsile 
yoluyla "öğretmen" sivil şahısların yer aldığı, her öğrenciden bir öğretmenin sorumlu olduğu, 
öğretmenlerin bir üstünde "müdür yardımcı"larmm yer aldığı, her iki öğretmenin bir müdür yardımcısına 
bağlı olduğu, müdür yardımcılarının örgütün hiicre tipi teşkilatlanması nedeniyle sayısının İtirafçı 
tarafından da bilinmediği, müdür yardımcısının bir üstünde "müdür”lerin yer aldığı, İstanbul ilinin 
müdürlük görevi için coğrafi olarak Anadolu ve Avrupa Yakası ile Silivri bölgeleri olarak bölündüğü 
(Silivri ilçesinde Cezaevleri kampüsü bulunduğundan bu yerde çok sayıda jandarm a personelinin görev 
yapmakta olduğu, İlçe jandarm a  ve cezaevleri kampiisündeki görevliler dahil 4ÖO'e yakın jandarma  
personeli bulunduğundan müstakil olarak müdürlük pozisyonu ihdas edildiği), Silivri müdürünün Trakya 
bölgesindeki dört müdür yardımcısından sorumlu olduğu, yine teknik ve özel İşler için ihdas edilen Arama 
Tarama Sorumlusu, Bilgi İşlem Sorumlusu, İzdivaçcı ve Ümİtçilerin diğer müdürlerden bağımsız ve ayrı bir 
"müdürlük" olarak, bu seviyede faaliyet gösterdikleri, Trakya bölgesinde faaliyet gösteren tüm müdürlerin 
"Marmara Bölge İmamı (Temsilcisi)"na, ülkedeki tüm bölge imamlarının da "Jandarma Kuvvet İmamı"na 
bağlı oldukları tespit edilmiştir.

Bir devlet okulunda öğretmenlik yapan İtirafçı Ö.B. 19/08/2016 ve 01/09/2016 tarihli ifadelerinde 
özetle; yapılanma içerisinde İstanbul ilindeki Jandarma teşkilatından sorumlu müdür yardılanndan biri olarak 
görev yaptığını, alt hiyerarşisinde Asım (K) Evren PEHLİVAN ve Baki (K) Reşat ŞAHİN " öğretmen " tabir 

Ç 'ed ilen  görevde faaliyet gösterdiklerini, kendilerinin sorumlu olduğu birer jandarma personeli olduğunu, üst 
hiyerarşisinde ise İstanbul Jandarma teşkilatının Anadolu yakası bölümünden sorumlu, halen bir özel 
bankanın Şube Müdürlüğü yapan ve örgüt içerisinde "müdür" tabir edilen görevi yürüten Erkan (K) isimli 
şahsın bulunduğunu, kendisinin gerçek ismini örgütsel işleyişte azami ölçüde gizliliğe riayet olması nedeniyle 
bilmediğini, şahsın gerektiği zamanda kendisiyle tabletinde yüklü "Tango" programı vasıtasıyla iletişim 
kurduğunu, Örgütün Avrupa yakasından sorumlu müdürünü İse yine gizliliğe riayet gerekçesiyle bilmediğini, 
bu konularda herhangi bir sorgulamanın da yapılmadığım, darbeye teşebbüs edildiği 15/07/2016 tarihinden 
1,5-2 ay kadar önce Erkan (K)’ım görevini Kerim (K)'in üstlendiğini, 2010 yılında İstanbul'a atandığında İlk 
tanıdığı "m üdür" görevindeki kişinin İse Kenan (K) olduğunu, hali hazırda müdürlük görevi yapan Erkan 
(K)’un üst hiyerarşisinde Marmara bölgesindeki tüm Jandarma personeli ile bunların üst hiyerarşisindeki sivil 
şahıslardan sorumlu Marmara bölge Temsilcisi Fatih (K) 'un bulunduğunu, Fatih (K)'un bir üst hiyerarşisinde 
ise yine aynı Fatih (K) isimli Türkiye genelinde Jandarma personelinden sorumlu "Jandarma Kuvvet İmamT  
bulunduğunu, Jandarma Kuvvet İmamının Ankara ilinde bulunduğunu ve çalışmadığını, görevinin yalnızca bu 
iş olduğunu,

Ayrıca yine Ankara ilinde bulunan Münir (K) isimli şahıstan da bahsetmek istediğini, şahsın 
herhangi bir iş yapmamakta ve Ankara yeni mahalle İlçesinde Lalegül kavşağı olarak bilinen İl Jandarma
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Komutanlığı yanındaki kavşaktan ulus istikametine doğru yaklaşık 200 metre solda yer alan adında "eğitim" 
kelimesi geçen ve adun tam olarak bilmediğim 3-4 katlı bir apartmanın dairesinde bulunan demek binasında 
takıldığını, söz konusu dernek binasını en son 2012 yılı içerisinde tam olarak hatırlayamadığı bir tarihte 
gördüğünü, 17 Aralık 2013 sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle fa a l olmadığını düşündüğünü, Münir (K)'uıı, 
Fatih (K) gibi bölge temsilcisi seviyesinde birisi olup kuvvet imamına bağlı faaliyet yürüttüğünü, tarifini 
verdiği dernek binasında Ankara Beytepe'de bulunan Jandarma Astsubay okulundan mezun olan örgüte 
mensup jandarma personeli ilk atandıkları görev yerleri belli olduktan sonra gelip atandıkları bölgelere göre 
bağlı oldukları müdür yardımcısı pozisyonunda örgüt üyeleriyle tanışıtıklannı, personelin her 30 Ağustos*da 
okullarından mezun olmadan önce Ağustos aylan içerisinde bu tanışma toplantılarının "devir teslim" adı 
altında yapılmakta olduğunu, kendisinin de 2012 yılında bu toplantılara katıldığını, toplantılara yalnızca 
müdür ve müdür yardımcılarının katıldığını,

Yapılanmanın hücresel hücre sistemle ve azami gizlilik kuralına riayette faaliyet yürüttüğünden 
İstanbul ilinde tam olarak kaç tane müdür yardımcısı bulunduğunu bilmediğini, yalnızca öğretmen 
pozisyonundaki iki şahıstan ve bunların altındaki birer personelden sorumlu olduğunu, yapılanmaya mensup 
jandarma personelinin sayısını da tam olarak bilemediğini,

Kullandığı kod ismini 2010 yılında ilişki kurduğu Kenan (K) isimli müdürün verdiğini, kod 
isimlerinin üst kademedeki mensuplarca verildiğini, ayrıca bizzat Fetııllah GÜLEN'in verdiği yönünde de 
duyduğu kadarıyla bir rivayet bulunduğunu,

Yine Marmara bölge Temsilciği yapan Fatih (K)'a bağlı îzdivaççılık görevini yapan Vehbi (K) 
İsimli şahıs, ATM  olarak kısaca ifade edilen ve müdür seviyesindeki Arama Tarama sorumlusu, Ümitçi olarak 
tabir edilen şahıs, BİM  olarak kısaca ifade edilen ve müdür seviyesindeki bilgi işlem sorumlusu bulunduğunu, 

İzdivaççılar'ın Jandarma personeline yine yapılanmaya mensup olan bayanlan bulup evlendirmekle 
görevli olduğunu, izdivaççı kendisine göre uygun birini bulduğunda bayan şahsı jandarma personeli ile 
tanıştırdığını, personel ve bayan uygun görürlerse evlendiklerini, bu konuda zorlama bulunmadığını, 
yapılanma dışı bayanla evlenen kişinin şakirttik derecesi düşürülmekte ve hoş karşılanmadığını, personeli), 
şakirttik derecesinin aynı zamanda eşinin şakirttik derecesine bağlı olduğunu, örgüt içerisinde "eşiniz kadar 
şakirtsiniz" klişesi olduğunu, şakirtlik derecesinin l'den 52e kadar olup derecelenmenin bu şekilde yapıldığını, 

Atm (Arama Tarama) sorumlusunun adını bilmediğini, görevinin mensupların kullandığı dijital 
malzemelerdeki mensuplar arası İletişimi sağlayan "shıt, Tango, bylock" gibi programları yükleme, cihazlar, 
yeri geldiğinde formatlama olduğunu, kendisinin müdür seviyesinde olup müdür yardımcılarının bağlı olduğu 
müdürlerle muhatap olmakta ve düzenli olarak toplantılara katıldığını, ATM'çilerin merkezinin Ankara ilinde 
olduğunu, belirli periyotlarla tüm ATM ’çilerin Ankara İlinde bilmediğim yerde toplandıklarını, yeni 
gelişmelere göre sistem ve program geliştirdiklerini, yapılanma içerisinde şuanda güncel olarak tango 
vasıtasıyla iletişim sağlandığım, 2015 yılı içerisinde kamuoyunda sıkça dillendirilen bylock programının 
kullanımının bittiğini,

BİM  (Bilgi İşlem) sorumlusunun kod adının Saim olduğunu, Başakşehir'de bir devlet okulunda 
(  ).öğretmen olduğunu bildiğini, B İM  sorumlusunun en kritik görevi icra etttiğini, bilgisayardan çok iyi 

andıklarını ve her türlü diskriminasyon (  karalama kötüleme anlamında) faaliyetlerini yapmakta ve organize 
etmekte olduklarını, temsilcinin bilgisi ve izni olmadan hiçbir faaliyette bulunmadıklarını, örneğin sahte ihbaı 
mektupları tanzim ederek bunları evlerinde veya ojislerincle bulunan yazıcılarda hazırlayıp gönderdiklerini, 
bunları hazırlarken genelde eldiven kullandıklarını, hazırlanan mektupları göndermek için evlerinde, 
ofislerinde bol miktarda posta pulu bulundurduklarını, mesela menfi tabir edilen bir jandarm a personel, 
hakkında yani cemaatten olmayan birisi hakkında Jandarma Genel Komutanlığına sahte ihbar mektubu 
gönderme işinin bu kişiler tarafından organize edildiğini, gönderici ismi olmayan bu mektupların ayıt, 
zamanda BİMER üzerinden de gönderildiğini, Dailymotion (internet video paylaşım sitesi) veya Yo u tu be 
üzerinden açılan hesaplarla menfi olarak tabir edilen jandarma personeli hakkında diskriminasyon faaliyetleri 
yaptıklarım, cemaatten olan sicil verme yetkisi olan rütbeli personelin menfi olarak tabir edilen jandarma 
personelinin sicilini bozma ve bunların nasıl yapılacağı konusunda sicil dönemlerinde listeler hazırlandığını, 
askeri personelin her y ıl askeri hastanelerden alması zorunlu olan tam teşekküllü sağlık raporu alma 
dönemlerinde yine menfi olarak tabir edilen jandarm a personelinin GATA veya diğer askeri hastaneler de 
görev yapan cemaatin doktorları aracılığıyla ilgili kişilerin ekarte edildiğini, tüm bu İşlerin bölge temsilcinin 
bilgisi dahilinde yapıldığını, BİM'in ayın zamanda FETÖ/PDY terör örgütü dışında olan askeri personelle
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alakalı olarak FETÖ/PDY içerisinde olmamasına rağmen "bu fe tö cü " diyerek sulandırma tabir edilen 
eylemleri de yaparak organize eniklerini, bunların özellikle 17/25 Aralık 2013 tarihinden sonra daha da hu  
kazandığını, bu yapı ile hiçbir bağı olmayanların FETÖ 'cii olarak lanse edilip haklarında işlem yapılmasını 
sağladıklarını, mesela İstanbul'un çeşitli yerlerinde bulunan cemaate bağlı olmamasına rağmen s ır f işlem 
yapılsın, kapatılsın, ekarte edilsin diye birçok yurt, dernek ve kişi hakkında "fetöcü ’’ diye sahte ihbarlar 
vapildiğini, B İM  olarak tabir edilen birimin Marmara Bölge Temsilciliğindeki sorumlusunun Saim (K) Halil 
ÖZER olduğunu, bu kişiyi birkaç kez Bahçelievler Yayladaki ofiste gördüğünü,

Ümilçilerin müdiir seviyesinde olup direkt temsilciye bağlı olarak çalıştıklarım, her bölge. 
temsilciliğinin bir adet iimitçisi bulunduğunu, bu kişilerin altında ihtiyaca göre Müdiir Yardımcılıkları ihdas 
edildiğin i, müdür yardımcılarının altında da yine aynı şekilde öğretmen tabir edilen sivil kişiler bulunduğunu, 
bu müdürlüğün kuruluş amacının; daha önceleri irtibat, himmet, izdivaç vb. konularda sıkıntı çıkartan askeri 
personelin tekrardan geri kazanılması olduğunu, örneğin; düzenli gelip gitmeyen, telefonlara bakmayan yani 
derecesi düşen askeri personelin tekrardan kazanılması ve genel yapıya monte edilmesi için ilgili personelin 
düğünü, doğum günü, çocuğunun dünyaya gelmesi gibi özel günlerinde mutlaka iimitçilerin ilgili kişiye 
ulaştığım ve hediyeler (çeyrek, yarım altın vb.) verdiklerini, bu müdürlüğün normal yapının dışında bağımsız 
hareket ettiğini, sadece bölge temsilcisine karşı sorumlu olduğunu, iimitçilerin görüştükleri bu form adaki 
personelin belirli bir süre takip edildikten sonra derece yönü ile mesafe kat ederse (himmet vermeye başlarsa, 
düzenli gelip gitmeye başlarsa) bölge temsilcisinin onayı alındıktan sonra normal yapıya monte edildiğini, 
derecelerin "51,52,53,54,55" şeklinde tasnif edildiğini, örneğin 5Elik bir kişinin artık normal yapıya 
devredilebilir, belirli bir süre ilgilenme yapıldıktan sonra İlgili personel hala görüşmek istemiyor İse bu 

i; personelin takibinin sonlandır ildiğim, alkol, kan-kız gibi arızalan var olan personelin ise “tefessüh etmiş ” 
diye tabir edildiğini ve takibi sonlandırıldığmı, Marmara Bölge Temsilciliğinde Ümitçi sıfatıyla sorumlu olan 
kişinin Hasbi (K) olduğunu,

Yapılanmanın veri toplama ve iletişimde kullanılan sistemlerine değinilecek olursa;
Bu konuda M  S  DO S  tabanlı Win! ve Win2 isimli işletim sistemleri bulunduğum!, görev yapan  

yapılanmaya mensup şahısların Harddiskleri bulunmayan bilgisayar ve tabletleri kullandığım, programların 
microsd tabir edilen ufak kartlar ile her bilgisayara taşınabildiğim ve herhangi bir polis baskını anında 
kolaylıkla yok edilebildiğini, genellikle 64GB kapasitesinde olup cihaz kapalı iken takılıp açma düğmesine. 
basıldığında öncelikle şifre girildiğini, şifre girildikten sonra normal windows açılmış gibi ekran geldiğini ve 
masaüstiine winl ve win 2 isimli iki ikon çıktığım, Win Te tıklanıldığında içerisinde "personel" ve "katalog" 
isimli iki tane klasör çıktığını, Katalog klasörünü kullanan mensubun görev alanına göre kendisine bağlı 
olduğu personel listesi çıktığını, örneğin, Anadolu yakası müdürü ise Anadolu yakasında görev yapan  
personelin isim, çalıştığı birlik, eş, çocuk bilgileri, ikametgah adresi, telefonu, aracı var ise plakası gibi 
bilgiler çıktığım, Personel klasörü ise kullanan mensubun kendisine bağlı alt hiyerarşide bulunan sivil 
yapılanma mensuplarının ayın şekildeki bilgilerine ilişkin olduğunu, örneğin; müdür görevindeki biri 
kullanıyorsa kendisine bağlı müdür yardımcıları ile öğretmen pozisyonundaki personel bilgilenilin 

/  mevcudiyetinin söz konusu olduğunu, söz konusu işletim programların müdürler ve iist hiyerarşisindeki 
pozisyonlarını belirttiği şahısların kullandığını,

Sınav sorularının önceden verilmesi konusunda ise;
2000 yılından 2015 yıllarına kadar Jandarma personelinin yükselme sınavları yani uzman 

çavuşluktan astsubaylığa, astsubaylıktan subaylığa ve Hini ihtisas sınavlarının somlarının dijital ortamda 
bölge temsilciliklerine geldiğim, 2013 yılından sonra soruların dijital olarak gelmeyip listeler üzerinden 
Ankara Jandarma Beytepe Okullar Komutanlığında sınav komisyonları tarafından tespit edildiğini, kariyer 
planlamasına göre yapının uygun gördüğü ilgili personelin bölge temsilciliklerinin onayıyla tespit edildikten 
sonra bu şahıslara 2013 yılına kadar sınav sorularının verildiğini, tespit edilen uygun adayın müdür veya 
müdiir yardımcısının evinde veya personelin kendi evinde bilgisayar ortamında bir yemin metni okutulup 
verildiğini, yapı içerisinde bu işin adına "Fetih Okuma ” denildiğim, fe tih  okunan veya okunacak olan personel 
yapı içerisindeki derecesine göre tespit edildiğim, sınavlarda başarılı olması istenilen yani seçilen personelin 
listelerinin bölge temsilcisinin onayıyla Ankara 'daki okullardan sorumlu Münir (K) isimli şahsa iletildiğini, 
sınavlara hazırlatılan personelin özellikle çalıştıkları birliklerde "çok ders çalışıyor" görüntüsü vermelerinin 
özellikle tembihlendiğini, personele sınav öncesi 2 veya 3 kez deneme sınavı adı altında uygulamalar 
yapıldığım, personelin kurum içerisinde girmiş olduğu tüm sınavlarda bu çalışmalar yapıldığını, 2010-2015
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yıllan  arasında tahminime göre ilgili okullara yapı tarafından sokulan öğrenci sayısının % Î00 ü bulduğunu, 
konuyla ilgili olarak katalog evliliği yapmayan, himmet vermeyen, düzenli gelip gitmeyen personele kesinlikle 
kefil olunmadığını, soruların tamamının tedbirsizlik olmasın diye bir adaya kesinlikle verilmediğini, A, B, C, D 
şeklinde hazırlanan soru paketlerinin ilgili personele okutulduğunu, örneğin bir personele 100 sorudan 70 
tanesi verilirken bir başka personele 75 soru, faka t farklı soruların verildiğini, aynı şekilde yazdı sınavda 
başarılı olan personelin tabii tutulduğu mülakat sınavlarında da sınav komisyonları tarafından yardımcı 
olunduğunu, kazara yapı dışından yazılı sınavda başarılı olanlar var İse mülakat sınavında sınav komisyonları 
tarafından elendiğini beyan etmiştir.

Yukarıda açıklanan itirafçı beyanından da; Silahlı Kuvvetlerin diğer birimleri gibi Jandarma  
teşkilatında da terör örgütü mensuplarının , itirafa yansıyan görevde yükselm e sınav sorularının önceden 
sızdırılmaya başlandığı tarih de nazara alındığında büyük ölçüde kadrolaştiğı, kam uoyunda Ergenekon, 
Balyoz ve A skeri Casusluk adıyla bilinen sahte İhbarlara dayalı başlatılan soruşturmalarının terör 
örgütünün  "Bilgi İşlem  Sorumlularının " bir faaliyeti olduğu açıkça anlaşılmıştır.

4.7. İSTİHBARAT AĞI VE ARŞİVİ

Terör örgütünün devlet yapılanması içerisinde en güçlü olduğu alanların başında, güçlü bir
istihbarat ağına sahip olması gelmektedir. Öyle kİ, kamu kurumlarında çalışan örgüt mensupları elde ettikleri

y,—bilgileri örgüte aktarmakta ve toplanan bütün bilgiler yukarıda birleştirilerek, büyük bir havuz 
1 oluşturulmaktadır. Örgüt, hedeflerine ulaşmak için bu havuzdaki bilgi ve belgeleri amaca uygun hale getirerek 

hasım cephedeki kişi ve kurumlar aleyhinde kullanmaktadır. Süreç, önce olayın kendilerine yakın medyaya 
sızdırılması ve kamuoyu oluşturulması İle başlamaktadır.

Terör Örgütü; Mülkiye, MİT, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenerek,
'güvenlik bürokrasisi' ve ’istihbarat’ alanında bir ağ oluşturma yoluna gitmiştir. Bu kurumların yanı sıra, bu
yapının paralel bir örgütlenmeye giderek istihbarat ağına katmaya çalıştığı kurululardan birisi de 'TÜBİTAK’ 
olmuş; son dönemde, Türkiye'nin en mahrem kurulularından birisi olan TÜBİTAK’ta da derin bir oluşuma 
gittiği anlaşılmıştır.

TÜBİTAK'ın özellikle en gizli birimlerinden olan ’Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler 
Araştırma Merkezi (BİLGEM)'deki kadroları sayesinde, devletin üst düzey siyasi ve bürokratlarınca kullanılan 
kriptolu telefonların dintenildiği ortaya çıkmıştır.

'Hizmet ve eğitim hareketi' olarak görünmesine rağmen, terör örgütünün paralel kadrolaşma 
hedefinin, 'askeri' ve 'stratejik' birimlere yöneldiği; gücün, stratejik bilginin ve paranın olduğu her yerde 

¡^örgütlendiği görülmektedir. Bu hedeflerden birisinin de askeri ve stratejik projelerin, kriptolu telefonların 
üretildiği, bilirkişi raporlarının verildiği TÜBİTAK birimlerinin olduğu anlaşılmıştır.

Örgütün ‘istihbarat ağı ya da gücü’ konusunda bahsedilmesi gereken bir husus da terör örgütü lideri 
GÜLEN'in sahip olduğu ileri sürülen arşivdir. Bu yasa dışı arşivde; örgütün yasa dışı adli ve önleme 
dinlemeleri, kendine ait gelişmiş cihazlarla yaptığı teknik takip, telefon ve ortam dinleme kayıtları, kamu 
personeline yönelik fişlemeler ile örgütle teması olan öğrencilerin ve ailelerinin bilgileri bulunmaktadır.

Her bir ilçe imamı, sorumluluğu altındaki ilçede, sohbet toplantısı olarak adlandırdıkları toplantıya 
katılan esnaf, memur vb. listesini, bunların irtibat bilgilerini, anılanlardan ne kadar himmet alındığını, 
kendilerine bağlılık derecesini, ne iş yaptığını, sohbetlerdeki tutum ve davranışlarını, İlçede örgüte bağlı 
menkul ve gayrimenkul listesini tutmakta, ilçeye yeni atanan kamu kurum/kuruluş yetkililerinin tutum 
davranışlarım takip etmekte, kendilerinden olan ve olmayanları belirlemekte, kişisel zaafları dahil şahıslat 
hakkında biyografik bilgi formları tutmaktadır. Kamu kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının bilgileri de 
örgüt tarafından güncel olarak arşivlenmektedir.
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Terör örgütü 'abilİk' ve 'ablalık1 müessesi sayesinde temas kurduğu öğrencilerin aileleri hakkında da 
bilgi toplayarak; ailelerin dini, siyasi, ekonomik, etnik köken vb. durumlarını kayıt altına almaktadır.

Bu kapsamda ışık evlerinden, mahalle, ilçe, il, bölge ve Türkiye geneline, yurt dışında ise yine 
örgütün faaliyet gösterdiği her bir yerleşim yerine ve alanına kadar, örgütün hafızası niteliğinde arşivleri ile her 
bir sorumlunun, sorumluluğu altındaki birime ya da alana dair tuttuğu ve bir üstüne gönderdiği kayıtları/arşivi 
bulunmaktadır.

4.8. ÖRGÜT MENSUPLARININ HABERLEŞMEDE KULLANDIĞI YÖNTEMLER- 
GÜNCEL YÖNTEM OLARAK "KRİPTOGRAFİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ"

4.8.1. GENEL OLARAK

Dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösteren ve binlerce mensubu olan örgüt için; haberleşme, 
talimatların alınıp verilmesi, gelişmelerin güvenli ve zaman kaybetmeksizin aktarılması, faaliyetlerin sağlıklı 
bir şekilde yürütülmesi hayati öneme sahiptir. Faaliyet alanlarının çeşitliliğine paralel olarak örgütün 
haberleşme yöntemleri de çeşitlilik arz etmektedir.

En önemli haberleşme aracı GSM hatlarıdır. Bu hatlar, genel olarak başkası adına kayıtlı ya da 
örgüt kontrolündeki kurum/kuruluş adına kayıtlı olan, abone bilgilerinden gerçek kullanıcısına ulaşılamayan 

' hatlardır.

Yaklaşık 3 ayda bir yeni bir GSM hattı temin edilmekte ve eski hatla birlikte telefon cihazı da 
değiştirilmektedir.

-Örgüt mensuplarının kendi adlarına olmayan GSM hatları temin edip bunları belirli aralıklarla 
cihazlarıyla birlikte değiştirmeleri dahi, legal olduğunu iddia ettikleri faaliyetlerinin illegal olduğunu ve bunları 
gizlemeye çalıştıklarını ortaya koymak açısından önemli bir veridir.

-İnternet üzerinden haberleşmeye imkan tanıyan Skype, Tango, WhatsApp vb. Programlar şifreli ve 
düşük maliyetli olması nedeniyle oldukça sık tercih edilen haberleşme yöntemi erindendir.

-Türkiye'de Almanya, ABD ya da başka bir ülkeye kayıtlı GSM hatlarının kullanılması, 
örgütün üst düzey ahilerinin kullandığı yöntemlerdendir. Abone bilgilerinden sadece hangi ülkeye ait 
olduğunun görülebilmesi nedeniyle zaman zaman tercih edilebilmektedir.

-Kiralık hatlar vasıtasıyla kriptolu IP telefon kullanılması, özellikle yurt dışındaki okullarla irtibatta 
kullanılan yöntemlerdendir.

-Canlı kurye kullanılması, en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
('"' Talimat almak ve faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla doğrudan ABD/Pensilvanya'ya gidilerek örgüt 

lideri terör örgütü lideri GÜLEN ile yüz yüze görüşülmekte ve talimatlar bizzat alınmaktadır. Terör örgütü 
lideri GÜLEN'in, "çok Önemli hususların yüz yüze görüşülmesi" yönünde talimatlarının olduğuna dair bilgiler 
mevcuttur,

-Örgüt mensupları, tedbir olarak haberleşme araçlarını değiştirdikleri gibi isim zikretmekten imtina 
etmekte, "abi" ya da "hocam” şeklinde genel ifadeler kullanılmaya özen gösterilmekte, il ve ilçe imamları ise 
genel olarak "Kod" isim kullanmaktadırlar.

-Örgütsel görüşmeler sırasında 'hizmet, şakirt, GÜLEN, cemaat’ gibi kelimelerin telefonda 
zİkredilmemesine özen gösterilmekte, buluşma yeri söyleneceği zaman şifreli ifadeler kullanılmasına önem 
verilmektedir.

-Örgüt toplantılarında verilen talimatlar ufak kağıtlara yazılmakta hatta bunların lüzumu dahilinde 
yok edilebilmesi için yenilebilir özellikte olması sağlanmaktadır.

Ancak şu hususu vurgulamak gerekir ki; tüm meslek grupları içinde örgüt mensubu kişiler 
yönünden silsile şeklinde ayrı bir hiyerarşik yapı bulunduran, bir meslek grubu İçinde yer alan örgüt üyesinin, 
diğer bir meslek grubunda yer alan örgüt üyesini tanımadığı, bir örgüt mensubunun en fazla üç veya dört
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kişiyle irtibat kurduğu hücre tipi yapının benimsendiği bu örgüt için, örgütün tüm üyeleri arasında arasında 
haberleşme ağı ve bağlantısının aranması abesle iştigalden öteye gidemeyecektir.

Örgüt mensupları tarafından haberleşmede kullanılan yöntemler: "Ru be m  (yüz yüze)", kurye 
kullanmak, cep telefonu, özel not, internet ağı, sosyal medya, basın yayın organları aracılığıyla genel 
açıklamadır. Birinci derecede İletişim şekli "ru be ru (yüz yüze)" şeklindedir. Buna göre, acil durumlarda 
görüşülmesi gereken bir kişi veya konu varsa mutlaka yüz yüze gerçekleştirilmekte, mecbur kalınmadıkça 
telefonla görüşme yapılmamaktadır. Örgütün en önemli haberleşme aracı mobil telefonlardır. Bu telefonlarda 
kullanılan hatlar genelde bir başkası adına ya da örgüt kontrolündeki kurum veya kuruluşlar adına kayıtlı olan, 
abone bilgilerinden gerçek kullanıcısına ulaşılamayan hatlardır. Örgüt mensuplarının kendi adlarına kayıtlı 
olmayan mobil telefon hatları temin edip bunları belirli aralıklarla cihazlarıyla birlikte değiştirmeleri dahi, legal 
olduğunu iddia ettikleri faaliyetlerinin illegal olduğunu ve bunları gizlemeye çalıştıklarını ortaya koymak 
açısından önemli bir veridir.

Örgütün üst düzey "abi” ve “abla"ları ise, abone bilgilerinden, sadece hangi ülkeye ait olduğunun 
görülebildiği başka ülkelerde kayıtlı mobil telefon hatları kullanmakta, yurt dışındaki okullarla irtibat için ise 
kiralık hatlar vasıtasıyla şifreli IP telefon kullanılmaktadır.

Mobil veri ile iletişime imkân tanıyan Skype, Tango, Bylock, Liııe, Kakaotalk, Whatsapp vb. 
programlar da düşük maliyetli olması ve mesajlaşmalarm şifrelemek suretiyle korunması sebebiyle sık tercih 
edilen haberleşme yöntem ve araçlarıdır.

4.8.2. KRİPTOGRAFİK HABERLEŞME YÖNTEMLERİ

Darbe girişiminden önce deşifre edilmeye başlanıp sonraki süreçte terör örgütüne yönelik 
soruşturmalarda tespiti gündeme gelen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan krİptografik haberleşme 
sistemlerine örgütle organik bağı gösteren en önemli delillerinden olması nedeniyle özellikle değinmek 
gerekmektedir.

Sistemlerin kuruluşu, işleyişi ve cihazlara yüklenme şekline ilişkin ayrıntılı bilgi İçeren örgütün 
sözde Jandarma Teşkilatı yapılanmasında yönetici vasfına haiz, örgütsel hiyerarşide "müdür yardımcısı" olarak 
tabir edilen ve güvenliği gereği kimliği gizli tutulan Ö.„. 'nün C/Başsavcılığımızın 2016/88650 saydı 
soruştunna evrakı kapsamında alman 05/10/2016 tarihli ifadesinde konuya ilişkin; terör örgütünün İstanbul 
ilindeki Jandarma askeri birlikleri teşkilatlanmasında Anadolu Yakasında faaliyet gösteren ve miidür 
yardımcısı tabir edilen görevi darbe girişimine kadar sürdürdüğünü, Jandarma yapılanmasında asken 
personelin "öğrenci” olarak İsimlendirildiğini, öğrencilerin üstünde hiyerarşik bağlılık ve silsileyle ifade etmek 
gerekirse sırasıyla "öğretmenler", "müdür yardımcıları", "müdürler", "bölge temsilcisi" ve ",kuvvet imamı 

f "  (ülkedeki tüm Jandarma personelinin bağlı olduğu şahıs)" tabir edilen yönetici vasıflı örgüt mensuplarının yer 
aldığını, yalnızca terör örgütünün mensuplan tarafından, örgütsel gizliliği sağlamak amacıyla "Android' 
işletimi i cep telefonları ve tablet tabir edilen bilgisayarlarda kullanılabilen krİptografik haberleşme 
sistemlerinden bilebildiği kadarıyla ilkinin "Shu" İsimli program olduğunu, kullanımına 2012 yılında 
geçildiğini ve 2012-2013 yıllarında kullanıldığım, kamuoyunda 17-25 Aralık olarak bilinen süreçten sonra 
2014 yılının başlarında ise "By Lock" isimli programın kullanımına geçildiğini, 2015 yılının sonlarında ise 
bilinen ismi dışındaki, örgüt tarafından benzer isimle kurulan ve kullanımına geçilen "Tango" isimli programın 
darbe girişimi günii dahil kullanıldığını, ancak kamuoyunda "Eagle" olarak sıkça dillendirilen programın 
Jandarma teşkilatı yapılanmasında kullanılmadığını, hangi sistemin hangi zamanda sonra kullanılacağına her 
devlet kurumu yapılanmasının "Arama Tarama Sorumlusu (ATM)" olarak isimlendirilen "Müdür" 
seviyesindeki sorumlusunun karar verdiğini ve bulunan yapılanmanın diğer "müdür" seviyesindeki 
sorumlularına bildirdiğini, bu şahıslar tarafından ise alt hiyerarşisine bağlı şahıslara silsile yoluyla iletilerek 
programların değişiminin sağlandığını, ATM  tabir edilen sorumlunun ortalama 15 günde bir gerçekleştirilen 
bölge temsilcisinin başkanlığındaki yalnızca müdürlerin katıldığı toplantıya katıldığım ve program değişim 
talimatını bu yerde aldığını, gizli haberleşme programı kullanılmasına karar verilen örgüt mensubunun 
kullandığı cihazların silsile yoluyla ATM  tabir edilen sorumluya iletildiğini ve bu şahıs tarafından cihazlara
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yüklendiğim, bu sistemlerin örgüt üretimi ve şifreli olduklarından dolayı herhangi bir şekilde cihazların 
kendisi vasıtasıyla satın alınamadığını, İndirilemediğini ve örgüt mensubu olmayan kişiler tarafından 
kullanılamadığını beyan ettiği,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/84327 sayılı evrakı kapsamında olay günü Kadıköy ilçesinde 
bulunan darbeci askerlerin kullandığı tanklara yol açmak suretiyle darbe girişimine katıldığı iddiasıyla 
hakkında soruşturma yürütülen Kadıköy Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli komiser 
yardımcısı Çağlar Aydm'ın İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince 20/07/2016 günü yapılan 2016/305 sayılı 
sorgusunda konuyla ilgili olarak; Van ilinde görev yapmakta iken terör örgütünün yapılanmasına dahil 
olduğunu, dahil olduktan sonra Terör Şubede çalışmaya başladığım, burada görev yapmakta iken örgüt 
mensuplarının telefonuna ıısb benzeri ara bîr kabloyla telefonuna gizli bir haberleşme programı yüklediklerini, 
programın şifreli olarak kullanıldığını, "Eagle" isimli programdan sonra "Tango" isimli programın  
yüklendiğini, darbe girişimi günü örgüt yapılanmasından İstanbul Anadolu Yakasında görevli komiserlerden 
sorumlu olan, "abi" tabir edilen sivil şahıs Habip Ertürk'den Eagle programı üzerinden darbeci askerlere 
yardımcı olunması şeklinde mesaj geldiğini beyan ettiği, aynı soruşturma kapsamında tespit edilip yakalanan 
Habip Ertürk'ün 24/07/2016 tarihinde kollukça avukat huzurunda alman ifadesinde; Çağlar Aydın ile kendisini 
iislü konumundaki soruşturma aşamasında ölen Gökhan Âçıkkollu'mın tanıştırdığım, 2015 yılı içerisinde 
Çağlar Aydm'ın telefonuna şifreli haberleşme programını kendisinin yüklediğini, darbe girişiminin yaşandığı 
gün Gökhan Açıkkollu'nun kendisine bu şifreli program üzerinden "Sıkıyönetim İlan edildiği, askerin 
yönetimine el koyduğunu, askere silah sıkılmaması ve tanklara karşı konulmaması, çatışmaya girilmemesi" 
şeklinde mesaj attığını, kendisinin de bu mesajı Çağlar Aydın'a yolladığını beyan ettiği,

Adı geçen şüphelilerin kullandıkları cep telefonları üzerinde yapılan inceleme sonucunda 
hazırlanan telefon ve sim kart inceleme tutanağına göre şüphelilerden Habip Ertürk'ün cep telefonunda Byiock 
ve Eagle, Çağlar Aydın’da ise yalnızca Eagle programının yüklü olduğu, Eagle'm gizleme ve tespitini 
güçleştirme amacıyla "Line" ve "Tango" gibi ikonlar adı altında kurulduğu ve açıldığının tespit edildiği,

Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/84338 sayılı evrakı üzerinden darbe girişimine 
iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan İrfan Çan’ın ifadesinde konuyla ilgili olarak özetle; 
terör örgütüne mensup olduğunu, Akademi öğrencisi olarak kendisinin bağlı olduğu Sadık (K) isimli abiyle 
irtibatlı olduğu zamanlarda Sadık (K)'un kullandığı cep telefonuna iletişim amaçlı bir program yüklediğim, bu 
program üzerinden iletişim kurmaya başladıklarım, bir süre sonra tablet almasını söylediğim ve parasım  
verdiğim, kendisinin de Samsung marka tablet aldığını, bu tableti Tarabya'da Denizbankın bulunduğu- 
sokaktan yukarıda bulunan bilgisayar işiyle uğraşan şahsın evinde (ev hakkında yer gösterme işlemi 
yaptırılmıştır) tablete JVhatsapp benzeri İsmini hatırlamadığı, Torr gibi şifreleme programı olan bir program  
yüklediğini, irtibatı buradan sağlamaya başladıklarını beyan ettiği,

Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/84343 sayılı evrakı üzerinden FETÖ/PDY Üyeliği 
^  suçundan soruşturma yürütülen Küçükçekmece Devriye Ekipler Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Ömer 

Saka’nm avukat huzurunda kollukça ve aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınan emniyet personeli gizli 
tanığın ifadelerinde özetle;

Ömer Saka'nın GÜLEN cemaati olarak tarif ettiği yapılanmaya mensup olup 2009 yılında İstanbul 
ilinde göreve başladığında öncelikle Serkan (K), sonrasında ise Levent (K) Numan Koca isimli ahilere bağlı 
olduğunu, Levent (K) ile Serkan (K) vasıtasıyla tanıştığını, maaşından himmet adı altında kestiği parayı 
Numan Koca'ya verdiğim, kendisiyle bir kısım emniyet personeliyle birlikte sık sık buluşup dini İçerikli 
sohbetler yaptıklarını beyan ederek Levent (K) Numan Koca'yı teşhis ettiği, yine yakalandığında üzerinde 
yapılan aramada (1) ve (5) dolar kağıt ABD doları paranın bulunduğu, Ömer Saka'nın İfadesinde teşhis etmiş 
olduğu Levent (K) isimli emniyet teşkilatından bir kısım personelden sorumlu olduğu anlaşılan "abi" 
görevindeki şahısla ilgili olarak gizli tanık beyanında özet olarak; darbe teşebbüs esnasında Levent (Kj'ıtn 
kendisinin kullanmış olduğu cep telefonuna önceden terör örgütünün gizli haberleşme programlarından Tango 
adıyla kurulan program üzerinden kendisine ve mahiyetindeki emniyet personeline olay günü sırasıyla saat: 
22.39'da "Değerli ahiler, şu an askerler yönetim e müdahaleye başladı... Herkes işini gücünü  bıraksın. 
B ulunduğu yerde arkadaşlarını yönlendirsin.. Ve askerlerin m üdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin.
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Direnmesinler. Direnin emniyet güçlerine engel olsunlar .. Her ilden ve bölgeden yapılan müdahale 
konusunda bilgi alalım.. Bu stratejiyle hareket edip bizi her yerden bilgilendirin. Düzgün not yazın.. Askere 
direnmesin arkadaşlar. Direnenlerin direncini kırsınlar. Özellikle Özel harekatta ve çeviktekileı askere 
teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın. ", saat:22.40'da "Abiler emniyetten gelen emirleri yerine 
getirmemeliler.", saat:22.44rde "Abiler emniyetten gelen emirleri yerine getirmemeliler. Herkes G Kurmaya 
gitsin, devreler birbirleriyle bağlantı kursun, zincir kursunlar, haberdar olmayan kalmasın, emekliler 
dahil", saat:22.45'de "silahını alıp genelkurmaya gitsin " ve saat:22.45'de " Ankarada m uvazzaf ve emekli 
olan kim varsa silahını alıp genkur, egm, ankara emniyet, kom tem ve yıldızın önüne giderek direnen 
herkesi indirsin, bu konuda askere yardımcı otsun, kimse evinde durmasın... Duran vebaldedir... Herkese 
duyurun" ibareli mesajlarla talimatlar gönderdiğini beyan ettiği anlaşılmış, beyan üzerine mesajların tespiti 
yapılmıştır.

4.8.2.1* MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATININ BYLOCK UYGULAMASI HARKINDAKİ
RAPORU

Terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptografık haberleşme sistemlerinden "Bylock Talk And 
Chat" programıyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 09/12/2016 
tarih ve 10.2.001.01.000.390.1960.249-2236/691-94292157 sayılı yazı ekindeki teknik analiz raporu 
incelendiğinde özet olarak;

Terör örgütü üyelerince akıllı telefonlara yüklenen kriptolu bir haberleşme aracı olan "Bylock" 
isimli mobİl uygulama üzerinden iletişim kurduklarına dair bilgilerin istihbar olunması üzerine, konuyla alakalı 
kapsandı bir çalışma yürütüldüğü, bu kapsamda, gerek uygulama gerekse de iletişim kurduğu uygulama 
sunucularının ayrıntılı teknik çalışmalara tabi tutulduğu, bu çalışmalarda uygulamanın teknik tasarımına, 
mimarisine, İşleyişine, aynı işlevi gören uygulamalarla benzer ve farklı yönlerine, kullanıcı profiline ilişkin 
hususların ele alındığı,

ByLock uygulaması, tersine mühendislik, kripto analiz, ağ davranış analizi ve bağlantı kurular 
sunucular tarafından cevap veren kodlar da dahil olmak üzere ayrıntılı teknik çalışmalara tabi tutulmuş olup, 
aşağıda yer verilen sonuç ve değerlendirmelere ulaşıldığı;

1- ByLock uygulamasının, güçlü bir kripto sistemiyle internet bağlantısı üzerinden iletişim 
sağlamak üzere, gönderilen her bir mesajın farklı bir kripto anahtarı ile şifrelenerek iletilmesine dayanan biı 
tasarıma sahip olduğu,

2- Uygulamayı geliştiren ve kullanıma sunan şahsın daha önce yaptığı işlere ilişkin referanslarınır 
/'" 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, uygulamamı- 
tanıtılmasına yönelik girişimlerin bulunmadığı, diğer taraftan, uygulamanın Litvanya'da sunucu kiralanma! 
suretiyle kullanıma sunulması ve kiralama bedellerinin ise "Paysera" adlı anonimlik sağlayan ödeme sistemiylı 
gerçekleştirilmiş olması, bu girişimin kurumsal ve ticari mahiyetinin bulunmadığını teyit etmekte olduğu,

Uygulamaya ait kaynak kodları içerisinde bir takım "Türkçe" ifadelerin yer alması, kullanıc 
adlarının, grup isimlerinin ve çözümlenen şifrelerin büyük çoğunluğunun Türkçe ifadelerden oluşması 
çözümlenen İçeriklerin neredeyse tamamının Türkçe olması, uygulama sunucusu yöneticisinin, Ortadoğu IF 
adreslerinden uygulamaya erişhnİ engellediğini belirtmesine rağmen, gerçekleştirilen engellemelerin tamamım 
yakının Türkiye IP adreslerine yönelik olması, Türkiye'den erişim sağlayan kullanıcılara ait kimlik biigilerinir 
ve iletişimin gizlenmesini sağlamak amacıyla kullanıcıların uygulamaya erişimini, VPN vasıtasıyk 
gerçekleştirilmesine zorlanması,
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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,

İkİ 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, terör örgütü 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 kriptografîk 
şifrenin belirlenmesi ve bu bilgilerin uygulama sunucusuna kriptolu olarak iletilmesi işlemleriyle, kullanıcı 
bilgilerinin ve iletişimin güvenliğinin azami şekilde korunmasının amaçlandığı,

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, eposta doğrulaması vb.) 
..bulunmamasının esaslı sebebinin, anonimlİğİn sağlanması ve kullanıcı tespitinim zorlaştıracak önlemlerin 
kurgulanmasından kaynaklandığı,

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 bıraktığının bilindiği, ByLock uygulamasında ise, uygulama geliştiricisinin, 
kullanıcılara ait bir takım bilgilerin sertifika otoritesine gitmesini istememesi nedeniyle "otorite imzalı SSL 
sertifikası"™ tercih etmediği,

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 tasarladığı,

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

f  gerekmesi; mesajlaşmanm, her iki kullanıcının da birbirini eklemesinden sonra başlatılabilmesi sebebiyle 
haberleşmenin, sadece oluşturulan hücre tipine uygun şekilde gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde 
kurgulandığı,

6- Uygulama üzerinden sesli arama, yazılı mesajlaşma, e-posta iletimi ve dosya transferi 
gerçekleştiri leb ilmekte olup bununla, kullanıcıların örgütsel mahiyetteki haberleşme ihtiyaçlarının, başkı 
herhangi bir haberleşme aracına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirildiği ve tüm iletişim sunucu üzerinder 
geçtiğinden oluşturulan grupların ve haberleşme içeriklerinin uygulama yöneticisinin denetim ve kontrollerinde 
olmasını sağladığı,

7- Gerçekleştirilen haberleşmenin, cihaz üzerinden belirli sürelerde manuel işleme gerek 
duymaksızın otomatik olarak silinmesi, kullanıcıların, haberleşme güvenliği bakımından silmeleri gereker 
verileri silmeyi unutsa dahi sistemin gerekli tedbirleri alacak şekilde tasarlandığını gösterdiği, böylece ByLocl 
uygulamasının, olası bir adli işlem neticesinde cihaza el konulması durumunda dahi uygulamada yer alar 
kullanıcı listesindeki diğer kullanıcılara ve uygulamadaki haberleşmelere ilişkin geçmiş verilere erişim 
engelleyecek şekilde kurgulandığı, ayrıca, uygulamaya ait sunucu ve iletişim verilerinin, uygulama ver

137

İJYAP Bilisini Sistemindeki bu dokümana lıllpT Î/va tam ias.iiyap.gov.tr adrtsindcıı ¡Z4+WU3 - WAhldTT - P4He4vD -  TuaHvg= île erişebilirsin«.

https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/vjgZ5nDR



tabanında kriptolu olarak saklanmasının, kullanıcı tespitinin önlenmesi ve haberleşme güvenliği için alman 
ilave güvenlik tedbiri mahiyetinde olduğu,

8- Kullanıcıların kendilerini gizlemek amacıyla;

•Çok uzun haneli parola belirlediği, Örneğin çözümü tamamlanan veriler 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 veya 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, elde edilen ve çözümleme İşlemleri tamamlanan mesajlaşma 
içeriklerinin tamamına yakınının terör örgütü unsurlarına ait örgütsel temas ve faaliyetleri içerdiği ve örgüte ait 
jargonla örtüştüğü,

9- Terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen 15/07/2016 tarihli darbe girişimi sonrasında adli 
kontrol işlemlerine (gözaltı, tutuklama, yakalama vb.) tabii tutulan örgüt mensuplarının ifadelerinden, 2014 
yılının başlangıcında örgüt üyeleri tarafından örgütsel haberleşme aracı olarak kullanıldığı,

Yukarıda izah edilen durumlar birlikte dikkate alındığında; ByLock uygulamasının, global bh 
uygulama görüntüsü altında münhasıran FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının kullanımına sunulduğu
tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir.

4.8.3. Sonuç Olarak

Açıklanan itiraf beyanları, teknik analiz raporu ve yapılan tespitlerden sonuç olarak; muhtelii 
isimler adı altındaki krİptografik haberleşme sistemlerinin münhasıran FETÖ/PDY mensuplan tarafındaı 
kullanıldığı, başka şahıslar tarafından kullanılmasının mümkün olmadığı, örgütün "Arama Tarama Sorumlusu' 
tabir edilen yönetici vasfını haiz şahıslar tarafından yüklenebildiği ve darbe girişimi günü de örgü 
yöneticilerinin astındaki şahıslara talimat iletmek amacıyla aktif olarak kullandıkları açıkça anlaşılmıştır.

4.9. FETÖ'NE KARŞI AÇILAN ESKİ DAVA ve SORUŞTURMALARIN ÖZETİ

Türkiye'de adli makamlar Terör örgütü lideri GÜLEN ve kurup yönettiği örgütüne yönelik birçol 
■soruşturma ve dava yürütmüştür. FETÖ, özellikle 12 Eylül 1980 sonrasında ciddi hiçbir araştırma ve 
soruşturmaya konu edilmemiş, faaliyetleri araştırılmamış, örgütün nihai amacı sorgulanmamı şür. Terör örgü ti 
lideri GÜLEN ve ona bağlı örgütün devlete ve millete karşı faaliyetleri, birçok kesim ve kişide her zaman biı 
endişe ve şüphe kaynağı oluşturmuştur. Bu grup, kendim işine geldiği gibi empoze etmiştir. Gizlenmek içir 
bazen dini cemaat, bazen ise sivil toplum örgütü, bazen de bir terör örgütü gibi davranmıştır. Piyasada ka 
amacı güden şirketleri, banka ve kuruluşları yönetmesi, bütün faaliyetlerini gizli tutması, kuruluşu, ekonomil 
ve İnsan kaynakları, amacı, fikri yapısı ve nihai hedeflerini gizlemesi nedeniyle hep korkutan bir örgüt!enim 
olmuştur. Terör örgütü lideri GÜLEN ve ona inananların yönettiği örgütü halen kısmen de olsa kapalı kutuduı 
Devlet ve millet onların amacını, kimlerden oluştuğunu, fikir yapısını ve destekçilerini, Türkiye Devletini v< 
İslam Dinini neden sevmediklerini bilememektedir. Bu yapıya karşı geçmiş dönemde önemli iki soruşturma v< 
dava açılmıştır:

4.9.1. Askeri Sıkıyönetim Mahkemesi Davası

Terör örgütü lideri GÜLEN 1971 Askeri Muhtırası sonrasında laik devlet düşüncesine aykır 
faaliyetleri nedeniyle ilk kez ciddi manada sorgulanıp tutuklanmış ve yargılanarak hakkında mahkumiyet karar
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Askeri Yargıtay, 1973/146-272 sayılı ilamında 765 sayılı TCK’nun 163/1-2-5, 36 ve 173 maddeleri 
gereğince "laikliğe aykırı olarak devletin içtimai, iktisadi, siyasi veya hukuki temel nizamlarının kısmen de 
olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla propaganda yapmak" suçundan sanık Terör örgütü lideri 
GÜLEN'in 163/4 maddesi gereğince üç yıl ağır hapis, TCK'nun 31 maddesi gereğince aynı müddet kadar 
hidematı ammeden memnuniyet ve TCK'nun 173 maddesi gereğince bir sene müddetle Sinop'ta genel güvenlik 
gözetimi altında bulundurmak suçundan mahkumiyet hükmünü 24.10.1973 günü onanmasına karar vermiş, 
temyiz talebini reddetmiştir.

Güney Deniz Saha Komutanlığı nezdindeki Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi 1974/12-10 sayılı' 
davasında; Askeri Yargıtay tarafından onanan mahkumiyet kararının 15.05.1974 gün ve 1803 sayılı Af 
Kanununun 1/A maddesi gereğince affa uğrayan suçlardan olduğundan davanın düşürülmesine karar vermiştir.

4.9.2. Ankara 2 No'Iu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Görülen 2000/124 Esas- 2003/20 
Karar Sayılı Dava

A Laik devlet yapısını değiştirerek, dini kurallara dayılı bir devlet düzeni kurmak amacıyla örgüt 
kurmak suçundan kamu davası açıldığı, 10.03.2003 günlü celsede 4616 sayılı Kanun'un 1-4'ncü fıkrasına göre 

^-..davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verildiği, kararda suç tarihi olarak 21.03.1999 
gününün kabul edildiği, sanığın ağır sağlık sorunlarını tedavi ettirmek için yurt dışına gittiği, ciddi sağlık 
sorunlarının çözümü ile meşgul olduğu, bu tarihten sonra suç örgütü kurmak suçuyla ilgili bir faaliyet 
içerisinde bulunduğuna dair delil elde edilemediği, ülkeden ayrılış tarihi olan 19.03.1999 öncesinin suç tarihi 
olarak kabul edildiği, (4616 sayılı Kanun; 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçların kesin hükme 
bağlanmasının ertelenmesi düzenlenmekteydi) anlaşılmıştır.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 2000/124-2003/20 karar sayılı davasını yeniden İnceleyip 
05.05.2006 günü 3713 sayılı kanunda yapılan değişiklik, 5237 sayılı TCK'nun 7. maddesi gereğince hukuki 
durum unun yeniden İncelenerek, beraatine karar verdiği, bu berat kararının temyiz edildiği, Yargıtay 9. Ceza 
Dairesinin 2007/6083-2008/1328 sayılı ilamı İle 05.03.2008 günü onanmasına karar verdiği, Yargıtay Ceza 
Genel Kumlunun, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kamu davasının zamanaşımına uğradığına dair itirazını 
2008/9-82-181 sayı ile görüşerek 24.06.2008 günü itirazın usul yönünden reddine karar verdiği yapılan 
incelemeden anlaşılmaktadır.

Dava büyiik ölçüde Terör örgütü lideri GÜLEN'in sohbet vaaz gibi bantlara kaydedilmiş ve onların 
deşifresinden elde edilen bilgilere, televizyon programlarına, çeşitli konularda onun görüşlerinin yer aldığı 

f "  kitaplara dayanmaktadır. Bazı kamu idarelerinden raporlar alınmış ve devlete ihanet edebilecek bîr çetenin 
varlığından söz edilmiştir. Somut suç oluşturan hiç bir olaya yer verilmese de bu çetenin ilerde devlete karşı 
çok büyük bir tehdit oluşturduğu ifade edilen davada bazı belgelerde önemli bilgilere yer verilmiştir.

Dava dosyasındaki belgelerin Özetleri şu şekildedir:

4.9.2.I. Jandarma Raporu

Dava dosyasında Jandarmanın hazırladığı 17 sayfalık raporda; “mütedeyyin kitlede taban 
oluşturma faaliyetinde bulunan GÜLEN grubunun 1971 sıkıyönetim devresinden sonra faaliyetlerini orta ve 
yüksek öğretim gençliğine kaydırarak kadro çalışmasına ağırlık verdiği, silahlı kuvvetler, polis teşkilatı, adliye, 
üniversiteler, din eğitimi yapan okullar ve diğer devlet dairelerinde kadrolaşttğı, sekiz yıllık kesintisiz temel 
eğitimden GÜLEN grubunun okullarının etkilenmediği, GÜLEN'in kaynağı belli olmayan yurtdışı destek ile 
yatırım yapıp, bazı siyasiler ve toplumun bir kısmı tarafından itibar edilen bir konuma geldiği, ancak dış 
güçlerin GÜLEN’e verdiği bu yurt dışı kaynağın karşılığı olarak, onu kendi menfaatleri doğrultusunda 
yönlendirmelerinin kuvvetle ve muhtemel olduğu, GÜLEN'in siyasi hedefleri arasında ilk etapta devlete karşı
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savaş vererek hedeflerinde ilerlemenin yıpratıcı olduğunu teşhis ettiği, bu nedenle kumlu sistemi yıkmaktansa 
bu sisteme göre devlet modeline uygun bir örgütlenme ile devlete alternatif bir sistem kurmayı hedeflediği, 
GÜLEN'in her alanda devlete karşı alternatif bir yapılanma tesis ettiği, devlet içindeki bütün kadrolarda, bütün 
bürokraside, Milli Eğitim Bakanlığında emniyet teşkilatında kadrolaşmaya özel önem verdiği, birinci Öncelikli 
tehdit olarak algılanan siyasal İslam’a karşı ılımlı bir görüntü içinde olan GÜLEN'in amacının demokratik laik 
devlet düzenini ve Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırarak, şeriat esaslarına dayalı bir devlet oluşturmak 
olduğu, bu nedenle Umut Işığı denge unsuru olarak GÜLEN'i görenlerin yanıldıkları, teokratik diktatörlük 
rejimi kurmak amacında olduğu” tespitlerine yer verilmiştir.

4S.2.2 . Genelkurmay Başkanlığı Raporu

Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 22 
sayfa el yazılı raporda anlatılanlar; “Cemaat bireylerinin büyük çoğunluğunun gözünde GÜLEN mehdi yani 
son kurtarıcıdır. Yanlış yapacağını tahmin etmezler, çünkü duyumları öte taraftan almaktadır. GÜLEN cemaate 
insan ötesi bir yaratık olarak tanıtılır. İnsan ötesi bir yaratığın her dediğine inanırsınız. Çünkü siz kirlisiniz, 
günaha batmışsınız, lider sizin çok üstünüzde, sizin ulaşamayacağınız bir noktada size ötelerden haber getiren 
bir İnsandır. Cemaati ayakta tutan üstte İtaat, üstün dediklerini sorgulamadan yapmaktadır. Cemaat üyeleri 
arasında duygusal birliktelik hissi cemaati yapıştıran bir yapışkan gibidir. Cemaatin birlikteliği ve devamı için1 
lider önemlidir. Fetullahçıların son gayesi Türkiye liderliğinde İslam Birliği ve Tanrının sözünü içtimai hayata 

;,,~,egemen olmasıdır. Şifre, iman, hayat ve iktidardır. Altın nesil İktidarı sağlayacaktır. Cemaatin tüm çabası 
1 Türkiye'deki siyasal ve ekonomik güç dengesinde söz sahibi olmak ve ranta ortaklıktır. Bu amaçlarını gizleyen 

cemaat eğitim hamlesi başlattığını ve insan yetiştirmeye hizmet ettiğini, topluma algılatmaya çalışmaktadır. 
Cemaat tek tip insan yetiştirme gayretindedir. Hedef kitle ortaokulun son sınıfında ve lisedeki öğrencilerdir. 
Çocuğun aile ve kişisel durumuna göre önce bir ağabey gibi davranılır. Derslere yardımcı olup, geleceğe ait 
planlarda yol gösterilir. Kişi yeterli kıvama geldiğinde cemaatin öğretisi verilir. Muhatap genç evinde ne kadar 
sorunlu ise başarı oranı o kadar yüksektir. Cemaatin ana hedefi büyümedir. Büyüme okuyan gençler, esnaf ve 
iş adamları üzerinden yürütülmektedir. Gençler cemaatin insan kaynağını esnaflar lojistik ve para kaynağını 
oluşturur. Cemaatin Anadolu İnsanı ve toplanan yardımlar, himmet ekonomik kaynağını oluşturur. Cemaate 
dışarıdan katkı yoktur. Cemaatin İlk el attığı grup öğretmenlik mesleğidir. Harp okullarına, askeri liselere 
sokulacak çocuklar gizlilik içerisinde eğitilir, bunlar özel evlere gönderilir. GÜLEN'e göre askeriye, mülkiye, 
hukuk ve eğitim teşkilatlanması gerekli ilk kurululardır. Üniversiteye hazırlık dershaneleri büyük insan 
kaynağı ve para desteğini sağlamak için kullanılmaktadır. Yatılı okulda okuyan öğrencileri etkileme, ilişkiye 
girme ve kazanma daha kolaydır. Cemaatin kadrolarında bu işi para için değil, inandıkları için yapan bir sürü 
insan vardır. Lise çağındaki çocuğun gördüğü ilgi, sıcak ev yemekleri, cemaate eleman toplamak için yeterli 
olmaktadır. Cemiyet toplum olmak için cemaat Türk toplumunun evrimleşmesini hedef almıştır. Bu nedenle 
cemaate ait yerlerde yetişen insanlar diğer insanların ne düşündüğünü, onlarm nasıl bir Türkiye istediklerini 

( '"'pek bilmezler. Cemaate göre omuzlarında Tanrı tarafından verilmiş büyük bir görev vardır. Bu görev Tanrıya 
hizmettir. Cemaatin bireylerine cemaat dışında bir hayatın cehennem olduğu fikri sürekli empoze edilir. 
Cemaatten çıkanın da bir daha iflah olmayacağı, cehenneme sürüleceği, lideri ve cemaat üyeleri tarafından 
bildirilir. Cemaatte muazzam bir hiyerarşik yapı vardır. Türkiye'de yalnızca devlet teşkilatı onlar kadar 
Örgütlüdür. Cemaat mensuplarını talebe, arkadaş ve sempatizan olarak ayırır. Sempatizan grubu herhangi bir 
halk reaksiyonunda önemli bir rol oynayacaktır. Her dershane ve ev bir bölgeye bağlıdır. Bölge imamları 
tarafından idare edilir. Adam kazanmak, kazanılan İnsanlara cemaat öğretisini empoze etmek, evlerde ve 
dershanelerdeki ilk amaçtır. Evde kalanların cemaat öğretisi üzerine kendilerini devamlı yetiştirmeleri gerekir. 
Cemaatin askeriye, mülkiye, hukuk, eğitim teşkilatlanması yanında polis örgütünde teşkilatlanması 
vizyonudur. Her fırsatı değerlendiren cemaat, Türkiye'den yurt dışına gönderilen öğrencilere el atıp örgütüne 
kazandırmıştır. Akademik kadrolaşmada yurt dışına giden öğrencileri kazanması önemli bir paya sahiptir. 
Cemaatin esnaf kanadı büyümede Önemli etkendir. Para toplama işine himmet adı verilir. Cemaatin geleceği 
hakkında GÜLEN ve üst düzey cemaat elemanlarının niyet ve beyanatları hiçbir yerde bulunmaz. GÜLEN’in 
cemaate yansıtılan insanüstü görüntüsü, mehdi pozisyonu cemaatin geleceğinde önemli bir yere sahiptir. 
Devletin istihbarat örgütlerine eleman sokmaya çatışan cemaat, sivil kesimde ayrıca örgütlenmiştir. Siyasette 
sahip oldukları oy potansiyeli, siyasi ve fınansal potansiyel güç nedeniyle himaye görmektedir. Örgütlenmenin
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diğer dini cemaatlerde daha akıllı olduğu, kritik güce ulaşana kadar hoşgörü maskesi takındığı kamuoyunda 
uzun süre tartışılmıştır. Örgütün maddi gücü, üyelerin çıkarı örgütü ayakta tutmaya yetmektedir. Cemaat 
istihbarat konusunda devlet kurumlarından ileridedir. Devletin ne yapacağını bilmelerine rağmen devlet 
örgütün bir sonraki adımını bilememektedir.” şeklindedir.

4.9.2.3. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 21.04.1999 günü Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği Fetullahçılık konulu yazının özeti

“GÜLEN cemaatinin devlet içerisindeki yapılanması alışılmış örgütlenme modelinin dışındadır. 
Tarikata göre makamlar Öncelikli, kişiler İkinci plandadır. Kişiler feda edilerek yerlerine îıazır tutulan 
kendilerinden olan kişilerin getirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. Mümkün olmaması halinde mevcut 
bürokrat ya da siyasetçilere hoş görünmek suretiyle kullanabildiğin sürece ya da sana zarar vermeyecekse 
istifade et taktiği ile yönetim kademelerinin kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar, GÜLEN Işık Evleri veya 
Işık Kışlaları diye tanımladığı yerlerde Marksist literatürdeki militan olarak adlandırılan tiplerin 
yetiştirilmesinde kullanılan telkin ve inandırma yöntemlerini kullanmaktadır. Lidere tabi olmak suretiyle ondan 
irşad ve emir beklemeyi telkin etmektedir. Çok kullandığı, ancak ne olduğunu bir türlü izah etmediği hedefi 
gelecekte zümre hakimiyetini hedefleyen anti demokratik bir rejimdir. Şeriat yerine İslam, Cumhuriyet dönemi 
yerine talihsiz dönem veya karanlık ya da upuzun hicranlı dönem, militan yerine hizmet evleri, ışık evleri, ışık 
süvarileri, laik kesimler yerine karşı cephe veya hasım cephe, Cumhuriyet dönemi yöneticileri yerine o kafalar, 
Atatürk ve İsmet İnönü dönemi için mabede giden yolların kapatıldığı zaman dilimi, kafasındaki düzen yerine 

' lıedef, Atatürk yerine deccal şeklinde deyimler kullanmaktadır. Hedefini açıkladığı, geçmiş dönemlere
indirgediği düşüncelerini iakıyye kuralı ile günümüze aktarmaktadır. Şu anda yeteri kadar güçlü olmadıklarını 
stratejik savunma aşamasında stratejik denge aşamasına doğru hızla yol aldıklarım anlatmaktadır. Kuvvet 
dengesini çok önemli görmekte, cemaatin kuvvet dengesini kurup harekete geçmelerini emretmektedir. Işık 
evleri cemaat mensuplarının yaşadığı hücre evlerinin ismidir. Bu evlere giriş ve çıkışlar gizlilik içerisinde 
yapılır. Işık evlerinden sorumlu bir ev imamı vardır. Bu imamlar altı ayda bir veya her yıl değişir. Evin maddi 
girdi ve çıktısı ile ilgilenir. Yukarıdaki imamlara rapor verir. Her bir evde 4-5 kişi yaşar. Genellikle bu evler 
kiralanır. Evlerde insanlara yaklaşım tarzları öğretilir. GÜLEN'in sesli ve görüntülü kasetleri izlenir. Lise ve 
üniversite öğrencileri bu evlerde kalır. Cemaat ışık evleri ağabey ve ablalar ile talebelerden oluşur. Yeni ilişki 
kumlan Öğrenciler ders çalışmak bahanesiyle evlere davet edilir. Öğrencilere dersleri konusunda yardımcı 
olunur. Zamanla bu öğrencilere sesli ve görüntülü GÜLEN'in konuşmaları izlettirilir, kitapları okutturulur. 
Cemaat 1992 yılından sonra çok hızla genişlemeye başlamıştır. Bayrak yere düşmüştür, ayaklar altına 
alınmıştır, tekrar bu bayrağı yerden kaldırılması, ellere alınması, omuzlarda taşınması, uzaya götürülmesi 
meselesini bıı cemaat yapacaktır. GÜLEN ve cemaati hiçbir lakabı kabul etmez. Radikal İslam’dan farklı 
olduklarını “bize hoşgörü ile davranmazsanız radikal İslam güçlenir” görüşünü vurgularlar. Kadm kolları 
örgütlenmesi cemaatte güçlüdür. Alınan kararlara mutlak uyulma zorunluluğu vardır. Uymayanlara fırça atılır, 

C şevkat tokadı ile tehdit edilir ve son çare cemaatten uzaklaştırılır. Cemaat mensuplarından alman aidatlar,
cemaate yakın kişilerden toplanan paralar ve ticari kuruluşlardan elde edilen gelirler fınans kaynaklarını 
oluşturur. Cemaatin hiyerarşik yapısında başkanlığım GÜLEN'in yaptığı istişare grubu vardır. Dünya imamı 
istişare grubundan biridir. Coğrafi bölge imamı dünyanın coğrafi bir bölgesinden sorumlu kişidir. Ülke İmamı 
bir ülkenin tamamından sorumludur. Bölge imamı bir coğrafi bölgeden sorumludur. İl imamı ilin tamamından 
sorumlu kişidir. İlçe imamı ilçenin tamamından sorumludur. Semt ve mahalle imamı, mahalle ve semtlerden 
sorumludur. Ev imamı ev ve yurttan sorumlu kişidir. Bunların altında ser rehberler ve belletmenler ile 
Öğrenciler ve cemaat mensuplan yer alır. Eğitim ve öğretimde başı çeken Işık Evleridir. GÜLEN'e göre bu 
evlerde yetişmede sabırla pişip olgunlaşmadan yapılan her şey ham hayaldir. Bu evler cemaatin hücre evleri 
durumundadır. Hiyerarşik sistemin yaratılışa uygun prensiplerin devlet bazında temsil edilmesinin ilk adımı ilk 
şartı olan evlerdir. Her evin bir programı vardır. Her iş bu program dahilinde yaptırılır. GÜLEN'e mehdi nazarı 
ile bakılır. GÜLEN örgütlenmesinin ekonomik boyutu göz önüne alındığında gelecekte ülkeyi bekleyen 
tehlikenin büyüklüğü endişe verici boyuttadır. Cemaat mensupları arasında tedirginlik arttığında, örgütlenmeni 
temel taktiği takiye yöntemlerini uygulamak suretiyle tedbirleri arttırmak, hatta savunma boyutunda saldırı 
boyutuna geçmektir” şeklindedir.
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4.9.2,4. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’m rapor özeti

“GÜLEN üzerindeki sır ve perdesi tam olarak kalkmamış bir kişidir. Yeterli bir din eğitimine ve 
bilgisine sahip olduğu kuşkuludur. İtikatlı İnanan insanları etkilemeyi bilecek noktalan iyi keşfetmiş, üstün bir 
zeka sahibi olduğu söylenmektedir. GÜLEN'in alim olmayı gerektirmeyen dini hikayeleri, ıstırap yüklü ses 
tonu eşliğinde sohbetlerinde gözyaşı suyu ile kişilerin manevi alanlarına nüfuz edecek şekilde anlatan ve 
istediği yöne sevk etmeyi başarmış olduğu konusunda yaygın bir kanaat vardır. GÜLEN in din dışına çıkarak 
eğitim dünyasında, basında, ticari sahada, para piyasasında, ordu ve polis İçinde örgütlenme gibi yoğun 
faaliyetlerini ilmi masumiyet kisvesi ile izah etmek artık mümkün değildir. Türkiye kamuoyu GÜLEN ve 
bağlılarının ne yapmak istedikleri yönünde değil, değil derinliğine yüzeysel bilgiye bile sahip değildir. Ne 
kendisi, ne cemaati, ne iç ve dış organizasyon derinlikleri, ne hedeflerinin boyutu ve ilişkileri milli 
menfaatlerin neresinde yer almakta oldukları tam olarak anlaşılamamaktadır. Kendisini ve cemaatini sürekli 
kendisi anlattığı için ve kendi harekete İle ilgili bazen diğer hareketlerin veya tarikatların mukayesesini halka 
bırakarak konuyu efsunlamış, toplum görülmesi gerekeni değil kendisinin göstermek İstediğini görmek ile 
yetinmiştir. İmaj değişiklikleri yapacak kadar uyanık ve dikkatli davranmayı başarmıştır.

GÜLEN mensuplan arasında tedbir olarak adlandırılan ilişkilerinde ve düşüncelerin aktarılmasında 
kullanılan takiyye sanatının gelmiş geçmiş en önemli uygulayıcılarından biridir. Kendini “kıtmir” (kıtmir, 

^  Türkçe’de, köpek, it, zağar anlamına gelir) olarak gösterebilecek kadar tevazu sahibi, hakikaten Allah dostu bir 
’■■■■■■■er kişi gibi gösterme sanatında mahirdir. “Müslüman gerektiğinde Allah'ı bile inkar edebilir” diyecek kadaı 

takiyyede ilerlemiştir.
GÜLEN dedeleri ile ilgili anlatımları gibi anne ve babasıyla ilgili anlatımlarında da bariz çelişkileı 

içerisinde bulunmaktadır. Ailesini mitolojik bir olayın kahramanları tasvir etmekte daha sonra yine kendi 
anlatımları ile sıradan bir insan oldukları anlaşılmaktadır. (Raporda GÜLEN'in çeşitli görüşlerine yer verilip) 
adeta kendi kendini tensip etmekte; sözlerinin güvenilirliği ve doğruluğu ruh sağlığı hususunda ciddi şüphelere 
neden olmaktadır. GÜLEN “Küçük Dünyam” isimli kitapta “ciddi şekilde bütünüyle iki sene okudum” 
ifadesine yer verip, ayrıca “talebeliğimin hepsini toplasanız iki sene ancak yapar” demektedir. İslamiyet yarın 
yamalak bir İki yıllık eğitimle hoca sıfatı alıp kürsülere çıkma hafifliğini kaldıramayacak güce ve o nispette di 
sorumluluk gerektiren bir dindir. GÜLEN'in açıklayamayacağı çok gizli ve çok önemli bir görevi ve hedef 
vardır. GÜLEN tarikatçı olmadığım, hiçbir tarikata İntisabı olmadığı gibi hiçbir münasebetim de olmad 
demiştir.

GÜLEN 25.01.1995 günü Sabah Gazetesinde Nuriye Akman'a verdiği röportajda rüyasını ani atara! 
“ben cehennemin önünde kollarımı açmış sel gibi akan insanları durdurmaya çalışıyorum, sonundi 
dayanamadım kenara çekildim, Vallahi bu cemaatten hiç kimse onların içinde yoktu” diyerek yemin edere! 
cemaatinden hiç kimsenin cehenneme atılmayacağını söylemektedir. Işık tarikatını kuran GÜLEN şevk yan: 

f  ışık olarak kurduğu örgütlenmeyi İfade etmiştir.
GÜLEN grubu çok disiplinli bir teşkilatlanma ve sıkı bir hiyerarşi altındadır. Bu iddiaların dik 

getirilmesi üzerine verdiği cevapta “devlete alternatif örgüt teşkili bir fitnecilik, bozgunculuk demektir. Böyles 
bozgunculuk ve fitneden en çok kaçman ve istikran en fazla müdafaa eden birisiyim” diyerek cevap vermiştir 
Altın Nesil Yetiştirme gibi müphem bir iddia peşinde bir adam ve bunun yanı sıra bir tarikat, bir örgüt hattı 
cemaat olduklarını gizleme çabası İçerisinde olan insanlar durmaktadır.

GÜLEN gençlere yönelip onlarla birlikte ülkeyi çok tehlikeli mecralara sürükleyebileceği endişes 
nihai sonuç olacaktır. Açık bir örgütsel modelde nasıl bir gizli hedefe doğru gitmekte olduğunu eklektik felsefi 
anlayışı ile dini fenomenleri kullanan bir tarikat liderinin fark edilmemesi ülkemiz yönünden oldukça acıdır 
görüşlerine yer verilmiştir.

4.9.2.S. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın "GÜLEN ve Işık Tarikatı” raporundaı
özetler

“GÜLEN cemaatinde Kuranı Kerİm'deki ayetlerde ahir zamanda bir cemaatin geleceği, İslam’ 
cihat ile tekrar dirilteceği ve dünyaya hakim kılacağı, bu cemaatin peygamberlerin gözetiminde Allah'ıı
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gözünün de üzerinde olduğu, çok ayrıcalıklı bir topluluk olduğu konuları işlenerek ikna yoluyla beyin 
yıkanmaktadır. GÜLEN’e göre başlangıcı hedef ve niyet gerektiğinde gizlenmelidir. Bu tedbir olarak 
geliştirilmiş bir yöntemdir. Muhataba ılımlı yaklaşılması, güven telkin edilmesi, takıyye ve tedbir 
yöntemlerindendir. Cemaat üyesi muhatabın gönlüne öyle girmeli ve ona her dediğini yaptırabilmelidir. 
Cemaatin prototip insan yetiştirmek istediği “koyun gibi ol, süt ver’ demekle herhalde ordu haline getiımek 
istediği bu tiplerin çobanı olmak ve böylece bu zümrenin lideri konumunda devleti ele geçirme hayali ile 
çalıştığı ortadır. Kendini hoş görü abidesi haline getiren bir tarikat lideri, barıştan söz ederken karşı tarafa 
rehabet sunmakta ama kendi taraftarlarım cihat ve kavgaya hazırlamaktadır.

Türkçenin bir dünya dili olması gerektiğini savunan GÜLEN'in dilini anlamak pek o kadar kolay 
değildir. Türkçe diye adlandırdığı dili anlamak için özel lugatlara ihtiyaç vardır. Kullandığı dil daha ziyade 
Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi etkisi altındadır. GÜLEN bu tür ifadelerle kendini ispat peşinde mi 
koşuyor ya da bilgi hâzinesini mi ortaya sergiliyor, aksi taktirde Türkçeyİ bir dünya dili yapma gibi düşüncesi 
ifadelerine bakılırsa ciddiyetten çok uzak gözüküyor.

GÜLEN “bir meseleyi bizim anlatmamız vicdanlarda reaksiyon ve tepkiye sebep olacaksa o 
meseleyi bir başkasına anlattırmak hoşumuza gitmelidir” diyerek başka kanal ve gazetelere ya da kişilere 
cemaatin fikrini söylettir!İmesİni amacı için uygun buluyor. Bu taktik son zamanlarda GÜLEN ve cemaatinİr 
kendini kamuoyuna anlatmak için başvurduğu en etkili yöntemlerdendir. Bazı yazarlar ve medya organları 
methiyeler altında GÜLEN’in faaliyetlerini anlatıp, mevsim şartlarına başkalarını hazırlamaktadır.

Örgüt için himmet toplantıları ile para toplamanın temel mantığı esnaf, tüccar, kazanç seviyesi nc 
-- olursa olsun bütün cömertlere seslenilerek cemaatin giderlerini karşılamada bu kesimi ikna edere! 

silkelemektir.
GÜLEN, kitle ruh halinden İstifade ile kitlelerin iltihakını kolaylaştırıcı metot ve usullerin tatbikini 

İrşat ve tebliğ adına çok mühim kabul edip propaganda yöntemi ile hedeflenen güce ulaşmak için etkinliğir 
arttırılmasını istemektedir. Örgütlenme tarzı bilinen dar örgütlenme yöntemlerinin dışına çıkmaktadır. Dahi 
ziyade eğitim kurumlan, rant çevresi ve devletin önemli kurumlan İle siyasetçi ve bürokrat çevreleri hede 
kapsamına alınmaktadır. Özlem duyduğu düzene geçilebilmesi için mühendislerin, subayların, hukukçuların 
yöneticilerin, toplum bilimcilerin mutlaka kendi ışık ordusunda yetiştirilmesi için gayret sarf etmektedir 
GÜLEN, rejim için muhalif bir güç yetiştirmekte olup onları süvarileri olarak görüp, ışık evlerini süvari lerinir 
kışlaları olarak kabul etmektedir. GÜLEN’e göre; ab-ı hayatın ancak ışık evlerinde bulunacağını, cennet: 
yeryüzünde yarattığını iddia eder mahiyette bu evlere övgüler yağdırıp, bir anlamda Haşan Sabbah olduğum 
örtülü olarak itiraf etmektedir.

Müslümanlığın ortaya çıkışı ve daha sonraki aşamalarda gelişmelerden zaman zaman bilgilendirin! 
yaparak, sanki bunlar benim düşüncelerim değil, Müslümanlık böyle gerektiriyor dercesine telkinlerde 
bulunmakta, gerçek gaye örtülerek tarikat olgusu içerisinde doğru yolu gösterme ve uyarma amaçlı insar 
tefriki yapılmadan sadece İslamiyet ve Müslümanlık konuları ele alınması gerekirken örgütlenme için faaliye 
yürütüldüğü anlaşılmaktadır.

(  : Işık Evlerinde her birisi ayrı ayrı araştırma merkezi olan bu evlerde GÜLEN'in kİtaplarınır
okunması İle mucizeler yaratılacak, kendi tabiri ile muhalif bir rüzgar esmez ise ne olduğunu bir türli 
açıklamadığı meçhul hedefe ulaşılacaktır.

GÜLEN, şeriat yerine İslam, cumhuriyet dönemi yerine talihsiz dönem, karanlık dönem, cemaa 
mensupları yerine hizmet evleri, davet yerine dava, cemaatin dışındaki bütün kesimler için karşı cephi 
kelimelerini kullanmaktadır. Hizmet erleri ve hizmet kelimesini cemaate ve davaya hizmet anlamındı 
kullanmaktadır. Tarikatın İdare edilebilmesi için istişare grubu oluşturulmuş, en üst karar verme organı halim 
getirilmiştir. Dava adamının şahsi hayatı yoktur. Bu hizmette askeri disiplin çok önemlidir. “Ruhen askeriz 
öyle olmalıyız, öyle olmaya mecburuz” diyerek cemaat üyelerini askerlere benzetmiştir. GÜLEN'in cihad 
şimdilik ışık ordularının yetiştirilmesi için ilan edilmiş bir cihattır. Karşı cephe tabirini kullanmaktı 
kendisinden olmayan kişilerle hesaplaşma yapılamadığını, karşı cepheye klisüidüğünü, bu cepheye kin v< 
nefret duymakla kadrolaşmada geri kalındığı tespitine yer vemıektedir. Hasım Cepheyi “mükemmel işleyeı 
haber alma teşkilatı ile içinden tanırken, öte yandan hasım cephenin aynı faaliyetleri kendi içimizd< 
sürdürmesine müsaade etmemeli ve imkan tanımamalıyız” emrini vermiştir. “Bilhassa haber alma hususimdi 
her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır” demektedir. Hasım cephe ile ilgili ne bilgiler alıp, karş 
tedbir geliştirmek İçin istihbarat faaliyetinde bulunmayı ihmal etmemektedir. Emniyet teşkilatında en çol
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istihbarat, bilgi işlem ve personel birimleri hedef alınmıştır.
“Gündem belirlemek, hadiselerin nabzını elinde tutabilmek için devamlı fikir ve düşünce üreten bir 

kadroya ve bu düşünceleri pratiğe dökebilecek dinamik insanlara ihtiyaç vardır. Bütün bunlar plan ve pıogıam 
gerektiren işlerdir. Sonra bu düşüncelerin hayata geçirilmesi için vasat ortamın müsait hale gelmesi de şarttır. 
Meselenin bir düşünce ve fikir olarak hazırlanması bir de bu fikir ve düşüncelerin hayata geçirilmesi yönleri
var. Biz bunların bütününe plan ve program diyoruz.”

İşık Evlerini devletin kilit mevkilerine, hassas noktalarına yerleştirmek ve bu suretle devletin üst 
düzeyindeki kadroları ele geçirmek cemaatin temel felsefesidir. Cemaat aynı duygu ve düşünceyi paylaşan 
fertlerden meydana gelmektedir. Cemaatteki beraberlik belli bir disiplin ve programla gerçekleşir. Cemaatteki* 
ülkü birliğinin yerini cemiyette menfaat birliği alır.

Raporun sonuç kısmında bu hareket içerisinde yer alan cemaat bir özenti cemaatidir. Allah'tan 
kendilerine lütuf gelmektedir. Türkiye ve dünyayı kurtarma adına kendilerine çok önemli bir misyon 
yüklenmiştir. GÜLEN cemaati bir Allah ordusudur. Yeterli kuvvete ulaşıncaya kadar tekniğe ve taktiğe 
başvurulmalı, aksi takdirde kuvvet olmadan girilebilecek herhangi bir çatışma davaya zarar verebilecektir, 
İslam alemi adına şerefli, haysiyetli herhangi bir devlet bulunmamaktadır.

GÜLEN, bir-bİı* buçuk yıllık din eğitim İle kendi ifadesine göre yarım yamalak hafız daha açık 
ifade ile yarım yamalak bir din bilgisine sahip olduğu görülmekte, Hoca Efendi sıfatının bile üzerinde eğrelti 
durduğu bu kişinin kıyametin kopmaya başladığım bilecek kadar ilim irfan sahibi olduğunu ima 
edebilmektedir. Kendi niyet ve hislerini gizleme yönünde bile akimı yeterince kullanmaktan aciz bir kişi 

.^  olduğu halde kendilerinin Allah'ın ordusu olduğunu, kurtuluşun cemaate tabi olmakla ve Işık Evleri yetişmekle 
' mümkün olacağına inanması, Türkiye’yi tehlike ve karmaşanın ve çılgınlığın beklediğinin somut işaretleri 

olduğunu, demokratik haklarına dokunulduğunda rejimle savaş yapmaktan çekinmeyeceğini ima ettiği, dini 
görünümlü isyanların en ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olduğu tahmini” İle rapor sona 
ermektedir.

4.10. ÖRGÜTÜN İDARESİ

4.10.1.ÖRGÜTÜN YÖNETİLMESİ

4.10.1.1 .Örgüt İçerisinde Tayin

Bir ülke, bölge veya il bazında İmam düzeyinde faaliyet gösterecek örgüt mensuplan ile ilgili 
kararları merkez üst yönetimi vermektedir. Yani bölge imamları tarafından alt sorumlular (imamlar) hakkında 
hazırlanan performans bilgileri merkez tayin heyetine gönderilmektedir. Burada oluşturulan bir havuzda konu 
değerlendirilmektedir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda imamların yer değişikliği yapılmaktadır. Bazer 
tayin heyetinin bir bölgeden aldığı imamı başka bir bölgeye vermeyip farklı bir görev ile di 

^ " değerlendirebilmektedir. Sorumlu düzeydeki imam kendi İsteği ile tayin olmak için başvuru yaptığı takdirde, 
bu konu tayin heyeti tarafından değerlendirmektedir.

4.10.1.2.Örgütte İtaat

İtaat en basit ifadeyle emre uymak anlamına gelmektedir. Örgüt içerisinde bu durum biraz dalıı 
farklıdır. Özellikle terör örgütü lideri GÜLEN’in dini bir lider olmanın da ötesinde “ahir zamanda beklener 
kurtarıcının (İslam Devletini kuracak şahıs) o olduğu”, her ortamda üzerine basa basa anlatılmaktadır. Örgüı 
mensuplan bu yönde manİpüle edilmekte bu durumdan çok etkilenerek gönülden bir bağlılık meydan; 
getirmektedirler. Örgüt mensupları hiçbir baskı hissetmeden, hiçbir şeyi sorgulamadan tam bir itaatle hareke 
etmektedirler.

Örgüte kayıtsız şartsız itaat eden mensuplara yemin metni hazırlanmaktadır. Örgüt içerisİndf 
faaliyet gösterdiği dönemde kendisine terör örgütü lideri GÜLEN’in sağ kolu benzetmesi yapılan Nurittir 
Veren ifadesinde, örgüte kazandırıldığına kesin gözüyle bakılan şahıslara mutlaka yemin ettirildiğini 
hazırlanan yemin metninin “Gücüm yettiği kadar, GÜLEN’i hayatıma gaye edineceğime“ diye başlayar
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cümledeki "GÜLEN" kısmının sonradan üzeri çizilip Kur’an'ı olarak değiştirildiğini, son bölümdeki 
"GÜLEN’e sadakatten hiçbir suretle ayrılmayacağıma" diye başlayan cümledeki "GÜLEN’’in de üzeri 
sonradan çizilip Kur’an’a diye el yazısı ile yazıldığını, ancak metnin orijinalinde böyle bir kelimenin 
olmadığını, tepki toplamamak için böyle bir yola başvurulduğunu anlatmıştır.

Tanık Kemalettin Özdemir; böyle bir yemin metninin bulunduğunu, bu yemin metninde GÜLEN’e 
bağlılığın esas alındığını, metnin önce Kuran-1 Kerime bağlılığı ön gören bir metin iken Kuran-ı Kerim 
kelimelerinin yerine sonradan "GÜLEN’e bağlılığın yazıldığı bir metin haline dönüştürüldüğünü anlatmıştır.

Terör örgütü lideri GÜLEN kendisini bir otorite olarak, yani “ulu’İemr“ (İdareci) olarak görmekte 
ve devlet otoritesini kabul etmemektedir, UluTemr kelimesi sözlük anlamı emir sahibi olmak anlamına 
gelmektedir. Bununla kastedilen husus, halkın üzerinde yönetme yetkisidir. Bu yetki sahiplerinin emirlerine 
itaat etmek dinen farz olarak kabul edilmektedir.

Tanık Nihat Demirbüken ;"İtaat konusunda Nisa Suresi 59. Ayeti, "Ey iman edenler! Allah'a İtaat 
edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz 
-Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve Resul’e götürün (onların talimatına göre halledin); 
bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir" şeklinde iken,GÜLEN’in değerlendirmesinde itaat; 
"ev imamına İtaat küçük bölge imamına itaat, küçük bölge imamına İtaat il imamına itaat, il imamına itaat 

,,-büyük bölge (eyalet) imamına itaat, büyük bölge İmamına itaat Türkiye İmamına itaat, Türkiye İmamına itaat 
L GÜLEN’e itaat, GÜLEN’e itaat Peygamberimize itaat, Peygamberimize itaat de Allah’a itaattir".şeklinde 

açıkladığını, burada kendisini otorite olarak ulu’İemr (İdareci) yerine koyduğunu, kendisini asıl, Devlet, 
otoritesi ve idaresini kışır (kabuk-dış) gördüğünü, yani devleti paralel “kendi ve taraftarlarını ise öz, asıl 
olarak” dikte ettiğini“ anlatmıştır.

Örgüt yöneticilerinin tayin kararlarındaki temel ölçü, örgüte aşırı itaat, güvenilir olmak ve kayıtsız 
şartsız istenileni yapmaktır. Sadakat lıer birimde aranan temel unsurdur. İmamların seçilmesinde ise terör 
örgütleri ve mafyavarİ örgütlerde de illegal yapılanmanın esasını oluşturan İtaat ve sadakat özellikleri 
aranmaktadır. Uzmanlık veya ihtisas sahibi olmak bile sadakat, imama ve terör örgütü lideri GÜLEN’e sadık 
olmak özelliklerinin altında kalmaktadır. Terfi etmek için örgüte sadık olmak gerekmektedir. Sadakatin bir 
diğer ölçüsü de örgüte para vermek ve yüksek himmet toplamak olarak görülmektedir. En fazla para veren kişi 
sadık olarak değerlendirilmektedir. Yine kurumda görevli örgüt mensuplarının istenilen her bilgiyi tereddütsüz 
ve itaatle vermesi örgütsel sadakat olarak değerlendirilmektedir. İtaat eden örgüt mensuplarının seviyelerinin 
belirlenmesi ve ödüllendirilmesi, yurt dışında bulunan örgüt liderinin yanma kaç kez gittiği, kaç gün ve ne 
kadar süre ile orada kaldığına göre yapılmaktadır. Terfi ve görevlendirilmelerde tercih kriteri olarak kişisel 
maharet ve becerilerin öne çıkarılması terör örgütü lideri GÜLEN tarafından ihanet olarak tanımlanmıştır, 

(''"‘"örgütte herkes kendini "sıfır" olarak görmeli, örgüt liderinin ifadesi ile "gassalin elindeki meyyit gibi olmalı" 
itaati ölü kadar tepkisiz, her denileni yapan, sadık olmalıdır.

4,10.1.3. Örgüt İçi Evlilik ve Boşanma

Terör örgütü, örgüt içi evliliği özendirmekte ve teşvik etmektedir. Örgütü yönetenler mutlaka örgüt 
içi evlilik yapmalıdır ve dışarıdan evlilikleri kabul edilmemektedir. Örgüt üyeleri kendilerine gösterilen kimse 
ile evlenmek zorundadır. Örgüt içerisinde evliliklerin bazı istisnaları olmuş ise de stratejik olarak 
düşünüldüğünde bürokrat, siyasetçi ve iş adamlarının örgüte kazandırılması için akrabalık bağı kurulması 
amacı ile örgüt dışından bazı evlilikler yapılmıştır. Bazı evlilikleri bizzat terör örgütü lideri GÜLEN organize 
etmiş, örgüt adına faaliyet yürüten Ali Katırcıoğlu, Yusuf Pekmezci ve İsrafil Çalışkan gibi iş adamlarının 
çocukları terör örgütü lideri GÜLEN’in yeğenleri ile evlendirilmişim Ayrıca Ahmet Kurucan, Cevdet 
Türkyolu, Adem Kalaç, Osman Karakuş gibi üst düzey örgüt mensuplarının, kendileri veya çocukları yine 
GÜLEN’in yeğenleri ile evlendirilmiştİr. Bu evlilikler stratejik ve servet avcılığı amacıyla yapılmış olup 
sermaye ve servet kontrolü amaçlanmıştır.
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Evliliğin sürdürülemeyip boşanma aşamasına gelmesi durumunda mutlaka bağlı imama bilgi 
verilmektedir. Hiç kimsenin kendi inisiyatifini kullanarak boşanmasına izin verilmemiştir. Örgüt mensuplarının 
evlenmelerine de boşanmalarına da yine örgütün üst yöneticileri karar vermektedir. Eğer bir örgüt mensubunun 
boşanmasına karar verilmişse tekrar evlenmeleri yine örgüt kontrolünde olmaktadır. Boşanan erkek veya kadııı 
yine örgüt içerisinden birisiyle evlendirilmektedir.

Evlenmeye karar veren örgüt mensubu kararım bir üst sorumluya bildirmektedir. Kişinin 
evlenmesinin uygun görülmesi halinde kendisine karşı cinsten kişilerin (bayan veya erkek) İsimleri ve 
fotoğraflarından oluşan bir katalog gösterilmektedir. Şahsın bu katalogdan seçtiği kişi ile görüşmesi 
sağlanmakta, bu şekilde evlilik gerçekleşmektedir.

Çocuğu olmayan örgüt mensupları, terör örgütü lideri GÜLEN’i görmek İçin ABD’ye gidip 
Pensilvanya’da GÜLEN’den aldıkları “okunmuş hurma”yı yiyerek çocuk beklemektedir.

Tanık Didem Yetişİk ifadesinde; boşanma ve okunmuş hurma yeme konusunda "Böcek Davası" 
olarak bilinen soruşturma dosyasının şüphelisi Emniyet Müdürü Sedat Zavar’m Erzurum’da komşuları 
olduğunu, Sedat Zavar ve eşinin çocuğu olmadığı için GÜLEN’i ziyarete Pensilvanya’ya gittiklerini,orada 
aldıkları dualı hurmayı yemeleri sonucunda çocuklarının olduğunu kendisine söylediklerini,...eşinin GÜLEN 
ile görüştüğünü, dönüşte eşinin kendisine boşanmaları yönünde karar çıktığını ve kendisi İle işinin bittiğini ve 
boşanacağım söylediğini beyan etmiştir.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 2015/52389 sayılı soruşturmada yakalanan Necati 
Uysai’m ve Sena kod adıyla faaliyet gösteren eşi Esra Uysal’m ikametinde ve aracında çıkan dokümanlardan; 
örgüt içerisinde evlilik işlerini organize ettikleri tespit edilmiştir.

4.10,1.4. Kod İsim Verilmesi

Terör örgütleri, faaliyet alanı hukuk dışı olduğundan güvenlik güçlerine deşifre olmadan rahatça 
faaliyet yapabilmek amacıyla gizliliğe büyük önem verirler. Bu uygulamanın başında Örgüt mensuplarına “koc 
isim“ verilmesi gelir. Kod isim, resmi kayıtlarda görülen devletin verdiği gerçek kimliğin aksine anlamı sadece 
örgütçe bilinen sanal bir kimliktir. Bir nevi örgüt mensubunun krİptolanması İle deşifre olmaması sağlanmak 
istenir. Yasa dışı işlerin bilinmesinin önüne geçmek ve meçhulde kalmasını sağlamak, örgüt mensubunun 
güvenliğini sağlamak, yapılması planlanan eylemin veya yasa dışı faaliyetin başarıyla gerçekleştirilmesini 
temin etmek, yasa dışı faaliyetlerin akabinde mümkün olduğunca az iz ve emare bırakmak amacına yönelik 
kod ad kullanılmaktadır.

FETÖ diğer terör örgütleriyle mukayese edilemeyecek ölçüde gizliliğe büyük önem vermektedir 
Örgütün neredeyse tüm uygulamalarında olduğu gibi gizlilik de istismar edilen dini kavramlarla kamuflt 
edilmekte, örgüt jargonunda “tedbir “ olarak adlandırılmaktadır. Tedbiri olağanüstü kutsayan örgüt mensuplar 
da kod adı kullanmaktadır. Önceleri isminin dini bir manası ve mahiyeti olmayan (Kaya, Deniz, Irmak, Güneş 
Yaprak gibi) cemaat mensuplarına "sahabe" isimleri verilerek kod adı uygulaması başlatılmış, daha sonra isi 
mahrem yerlerde görev alan özel yetiştirilen kişilerin gerçek kimliğini gizlemek İçin kod adı uygulamasını 
geçilmiştir.

Mahrem (Emniyet, Yargı, TSK, MİT İmamları, Askeri Liseler, Harp Okulları, Polis Koleji ve Poli: 
Akademisi'ne öğrenci yetiştirenler) hizmetlerde bulunan örgüt mensupları mutlaka kod isim kullanırlar. Kor 
isimleri genellikle üst sorumlular tarafından verilir. Hatta Askeri Okulda öğrenim gören ve örgüt mensubu olaı 
öğrencilere de deşifre olmalarını engellemek için kod isim verilmektedir. İstisna olarak bazı örgü 
mensuplarına kod isimlerini doğrudan terör örgütü lideri GÜLEN vermektedir. Örgütün kuruluş ve genişlen* 
döneminde kod İsimleri sahabelerin ya da tarihi şahsiyetlerin isimlerinden seçilmiştir. Ayrıca sadece örgü 
mensuplarına değil toplantı yapılan mekânlara özellikle de ışık (talebe) evlerine de kod isim verilmektedir 
Toplantı yapılacağı zaman kod isim kullanılarak birbirlerine bilgi verilmektedir.
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Gizlilik, yasa dışı işlerle uğraşan örgütlerin varlığını gösteren bir terimdir. Örgüt mensuplarında 
hukuk dışı işler yapıldığı algısının oluşmaması için din istismarına başvurulup örgüt mensuplarına bağlı olduğu 
abi tarafından sahabe isimleri verilmektedir. Böylece hem örgüt mensuplarının deşifre olmaması sağlanmakta 
hem de uygulama din istismarıyla hissettirilmeden gizlenip sahabe isimleri verilmesiyle seçilmişlik hissiyatı 
artırılmakta ve iç motivasyonla adaıımışlık ruhu yükseltilmektedir.

Örgütün kod adı kullandığının tespit edildiği ilk olay 23/07/1985 tarihinde Çanakkale İli Ayvacık 
İlçesi Adatepe Köyü’nde Küçükkuyu Jandarma Takım Komutanlığına yapılan bir ihbar üzerine yakalanan 
şahıslardan o tarihte Ankara Polis Koleji öğrencisinin "İhsan Savaşçı-İhsan 82021" kod ismi kullanarak 
yazılmış mektuptur.

Polis Başmüfettişi İ. Sezgin Şenel tarafından düzenlenen 28/08/1992 gün ve 15-92 sayılı fezlekede 
adı geçen bir müşteki ifadesinde, 1987-1988 Öğretim yılında Polis Akademisine girdiğini, Akademide okul 
İmamı, buna bağlı devre imamları, bunların altında sınıf imamları, yine bunlara bağlı olan kitaplık, fınans ve 
eğitim sorumluları bulunduğunu, örgütte kod isim kullanıldığım anlatmıştır.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 30/04/1999 tarih ve B.05.1.EGM.4.06.00.06 (2691-99) sayılı 
yazısıyla; “ ...bu  şahısların genelde üniversite öğrencisi oldukları ve kendilerine 'abi' diye hitap ettikleri, ayrıct 
bu şahısların kod İsim kullandıkları” hususuna yer verilmiştir.

Terör Örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şahıslardan ele geçiriler 
“Örgüte eleman temini konusunda tespit edilme, fa rk  edilme durumlarıyla alakalı dikkat edilmesi ger eker 
hususlar" isimli örgütsel dokümanlarda “9- Müstehar isim mutlaka kullanılmalı’’ şeklinde bilg 
bulunmaktadır.

FETÖ kod adı kullanma ile yasa dışı terörist örgütlenmelerin taktiklerini uzun yıllardan ber 
kullanmaktadır. Terör örgütü lideri GÜLEN’in gizlilik, takıyye, tedbiri daima teşvik edici söylemler 
doğrultusunda örgüt mensuplan, kod adı kullanmışlardır. Tanık ifadelerinde çok ayrıntılı bilgiler olup kod ad 
uygulaması örgütün genelinde başvurulan bir gizlenme şeklidir. Mahrem hizmetlerde ise kod adı kulianılmas 
zorunlu bir tedbirdir. Darbe girişimine iştirak eden asker ve sivil sözde Askeriye Yapılanması mehnsuplarınıı 
tamamının kod İsminin bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Kod isim kullanılmasıyla ilgili örgütsel konumu yukarıda açıklanan Haşan Polat'm 2016/9778' 
sayılı soruşturma kapsamında alınan 17/08/2016 tarihli ifadesinin ilgili kısmında; 1980 yılından beri örgütih 
kendini gizleme taktiklerinden olan kod isim kullanma olayının, örgüte ilk zaman girenler İçin bir iltifat gib 
takti m edildiğini ve isimlerin Arapça manalarına uygun olarak bir üst mana kod İsim olarak verildiğini 
mesela ismi Haşan (Güzel) olan bir şahıs, İhsan (En güze!) ismi verilerek bizzat GÜLEN tarafından tal ti 
edildiklerini, bugün ise artık bu kod isimlerin ne İşe yaradığının anlaşıldığını, yine isim koyma konusundt 
cemaatte yaygın bir uygulamanın da yeni çocuğu olmuş anne babaların kendi isimlerini G ÜLEN’e göndererel 
çocuklarına isim koymasını istemeleri olduğunu, eğer baba asker olursa isimlerin "Berk, Cenk, Oktay, Okay 
tarzı verilirken, kritik noktalarda olmayan cemaat mensuplarının çocuklarının isimlerinin anne babalarımı 
isimlerine yakın isimlerden verildiğini, bu seremoninin yıllardır devam ettiğini,

Kod isim uygulamasını ilk olarak GÜLEN'in kendi kitaplarında kullandığını, piyasaya ilk çıka, 
kitaplardan mesela “Asrın getirdiği Tereddütler ’’ ile “Şüpheler ve Çıkış Yolları"nda "MAbdulfettah ŞAHİN  
ismini kullanırken, çok eski kitapları olan “Altın Nesil" ve “İhtilafı M etali’’ isimli kitaplarında "Muhamım 
Fethullah Dahhak" şeklinde isim kullandığını, burada Mııhammed'in G ÜLEN’in göbek İsmi olup biraz dt 
beklenen mehdinin isminin Muhammed olacağına telmih yapılması olduğunu, "Abdul Fettah" isminin is 
Feiullah isminin farklı bir versiyonu olduğunu, burada yapılmaya çalışılanın gerçek ismi kullanmamanı, 
yanında yine de kitabın kendine ait olduğunu ifade edebilmek olduğunu, bazen de GÜLEN'in soy ismini 
Arapça karşılığı olan DAHHAK kelimesinin kullandığını, GÜLEN’in kitaplarının kendi yazması olmayı¡ 
sohbetler veya vaazlarda yanında bulunan mollaların yapmış oldukları derlemeler olduğunu, Sızıntı ve Yen 
Ümit dergilerinin başyazıları ve orta sayfa yazılarının, GÜLEN tarafından bizzat kaleme alındığını ve bir kita;
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serisi olarak derlenerek yayınlandığını, yine kendi yazdığı şiirlerinin “kırık testi” adında yayınlandığını, 
Sızıntı başyazılarının aynı zamanda eski zamanın stratejik mesaj verme metodu olduğunu,

Cemaatin bütün birim sorumluları ve mensuplarının, en alttan en üste kadar, en küçük bir görev 
yaptığında bile mutlaka kod isim kullandığım, kod isimlerin asker, yargı ve polis sorumlularında sürekli olarak 
değiştirildiğini beyan ettiği anlaşılmıştır.

4.10.1.5. Kimliğini Gizleme- Takıyye

"Hizmet Hareketi" veya "GÜLEN Cemaati" İsmi sahiplenilmeden, özellikle devlete ait kurum ve 
kuru luşlarda örgüt kadrolaşmaktadır. Mensuplarının girdikleri siyasi partilerde, bürokraside, akademik ve 
ticari çalışmalarda, gazetecilik ve yazarlık faaliyetlerinde ve diğer alanlarda farklı kimlikler altında toplumsa! 
hayatta yer almaktadırlar. Örgüt mensupları kendilerini alevi, ülkücü, solcu veya benzeri gruplardan göstererek 
özellikle ordu, emniyet gibi hassas yerlerde gizlenerek takıyye yapmaktadırlar,

Pensilvanya‘ya terör örgütü lideri GÜLEN’in yanma giden Emniyet, Mit, Yargı mensubu gibi 
mahrem birimlerde faaliyet yürüten şahıslar gerçek kimliklerini saklamaktadır. Belli isimler ve tanımlamalar^ 
kendilerini tanıtıp GÜLEN ile görüştürülmektedir. “D ayt’nm akrabaları geld i” şeklinde şifreli konuşmanır 
GÜLEN İle görüşecek mahrem birimde faaliyet yürüten kişiyi İfade ettiği tespit edilmiştir. Onunla görüşecek 
şahıslara farklı bir kod isim verilmekte ve tedbir amaçlı olarak genellikle esnaf olarak tanıtılmaktadır.

4.10.1.6. Örgütün Kamp Faaliyetleri

Örgütün kamp faaliyetleri çok eski yıllara dayanmaktadır. Terör örgütü lideri GÜLEN ilk çekirdek 
kadrosunu bu kamplardan sonra oluşturmuştur. İzmir’in dağ köylerinde gözden uzak yerlerde başlayan kamp 
çalışmaları Buca, Edremit, Ayvalık gibi ilçelere bağlı köylerde devam etmiştir. Kamplar yarıyıl ve ya; 
tatillerine göre şekillendirilmekte, örgütün büyüme ve genişleme sürecinde kamp alanları artmaktadır. Örgüı 
faaliyet gösterdiği her şehirde kamp çalışmalarını sürdürmektedir. Sadece yaz ve yarıyıl tatillerinde değil 
kamplar uzun bayram tatilleri, resmi tatiller ve hafta sonu tatillerinde de yapılmaktadır. Kamplar faaliye' 
gösterilen şehirde herhangi bir örgüt evinde yapılmaktadır. Şehir merkezinde yapılan kamp çalışmalar 
genellikle sınava hazırlık kılıfı İle gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, kamp süresince kesinlikle aileleri ik 
görüştürülmemektedir. Maddi durumu kötü olup yaz tatilinde çalışmak zorunda kalan öğrencileri kampı 
götürmek İçin çalışarak kazanacakları para ailelere örgüt tarafından ödenmektedir. Bu durum örgütün kamplara 
ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Kamplar bir hafta, on beş gün veya bir ay sürmektedir. Kamp süres 
öğrencinin tatil durumuna göre ayarlanmaktadır.

Uzun süreli kampın yapıldığı evde katılımcılardan herhangi bir harcama masrafı alınmayıp, tün 
masraflar örgüt tarafından karşılanmaktadır. Kamp yapan evin abisi (imamı) tarafından "maklube" isimli biı 
yemek yapılıp kamptaki katılımcılara ikram edilmektedir. Kamp süresince sabah erken vakitte kalkılmakta 
namazdan sonra terör örgütü lideri GÜLEN’in kitaplarından okuma ve açıklamalara yer verilmektedir. Der; 
esnasında okunan ve anlatılan konulara ilişkin sorumlu imam evde bulunanlara soru yöneltmektedir. Derslerdi 
terör örgütü lideri GÜLEN tarafından kaleme alınmış kitaplar kullanılmaktadır. Kampta bulunan öğrencilere 
kitap okumadaki başarılarına göre hediyeler verilmektedir. Öğleden sonra GÜLEN’in vaazları izlettirilip 
dinleti irilmektedir. Yatsı namazından sonra yine GÜLEN’e ait kitapların okunmasından sonra herke; 
uyumaktadır.

Kamp yapılan evde televizyon bulunmamakta, varsa bile sadece video izlemek amacıyl: 
kullanılmaktadır. Kamp süresince evin temizlik, yemek türü ihtiyaçları için katı lanlar arasında bir iş bolünü 
yapılmaktadır. Uzun süreli yaz kamplarında piknik yapılmakta, cemaate bağlı bir yurt veya tarihi bi 
ibadethanenin ziyaret edilmesi gibi sosyal etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu tür etkinliklerde tedbir amaçl 
mümkün olduğu kadar sivil halktan uzak durulması, mecbur kalınması halinde ise kod isim kullanılmas: 
tembih edilmektedir. Kamp süresince evden izinsiz dışarı çıkılması yasaktır. Zaruri bir durum olmadığı süreci 
kamptan ayrılmak yasaktır. Ülke genelinde kamp yapılan yerler ve evler örgütün sorumlu imamları tarafındar
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denetlenmektedir.

Çanakkale, Ayvacık, Adatepe Köyü’nde 23/07/1985 günü Küçükkuyu Jandarma Takım 
Komutanlığına yapılan bir ihbarda “Adatepe Köyünde bulunan Talip Sabancı’ya ait evde çok sayıda insanın 
bulunduğu ve bu evden aşın gürültü geldiği” bildirilmiştir. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 30’u çocuk 
yaşta olmak üzere toplam 34 kişi yakalanarak gözaltına alınmış ve ikamette yapılan aramada Arapça ve Türkçe 
47 adet kitap (Latif Erdoğan, Abdullah Aymaz, Abdulfettah Şahin) ile 16 adet konuşma bantları ele 
geçirilmiştir.

Örgütün bu kamp faaliyetine katılan öğrencilerin yaş gruplan 12-18 yaş aralığı olup eğitim 
gördükleri okullarda başarılı öğrenciler olarak tanınmaktadırlar. Bunlardan beş kişi polis koleji öğrencisidir ve 
bir kişi de sonradan polis akademisini kazanmıştır. Çanakkale ilindeki kampa katılan 34 Öğrenciden 11’inin 
1986 yılında Balıkesir ili Edremit İlçesi Karadere Köyü Güzle Yaylasındaki kampa da katıldıkları tespit 
edilmiştir. Çanakkale ve Balıkesir’de otuz gün süre ile düzenlenen kamp programı önceden planlanmıştır. 
Kampa katılması öngörülen öğrencilerin aileleri ile irtibata geçilerek “Çocuğunuzun dersleri zayıf, kampa 
alarak ders çalıştıracağız" denilerek ikna edilmişlerdir. Bu kamplar "düğüne çağırmak" şeklinde kodlanarak 
gizlenmiştir. Kamp yapılacak eve "köşk" denilmiştir. Kampa katılan öğrencilerin kamp süresince dışarıdaki 
İnsanlarla konuşmaları ve irtibat kurmaları yasaktır. Kampta toplu olarak kitap (Latif Erdoğan, Abdullah 
Aymaz, Abdulfettah Şahin) okunduğu, açıklamalarda bulunulduğu ve arkasından GÜLEN’in vaaz kasetlerinin 
dinlettirildiği, kamptan sorumlu imamın okunan kitaplarla dinletilen vaaz kasetleri hakkında açıklamalar 

/ yaptığı, konunun daha iyi anlaşılması sağladığı, kampta öğrencilerin her gün iki saat serbest bırakıldıkları ve 
birbirleri İle oyun oynamalarına izin verildiği, yiyeceklerin haftalık olarak sorumlu tarafından getirildiği, 
yemeklerin günlük olarak belirlenen nöbetçiler tarafından hazırlandığı, kamp süresince sıkı bir disiplin 
uygulandığı, şarkı-türkü söylemek, şakalaşmak ve gazete okumanın yasak olduğu ifade ve belgelerden 
anlaşılmaktadır.

Terör örgütünün Polis Kolejindeki örgütlü faaliyeti İle İlgili ele geçirilen el yazılı notta İse bir örgüt 
mensubunun yapması gerekenler sıralanmış ve "Kod: İhsan Savaşçı-İhsan 82021" ismi kullanarak yazılan 
“Sevgili Kardeşim...” diye başlayan mektupta, arkadaşının kampa gelmesini istediği, kampa nasıl ve neyle 
geleceği, nerede hangi telefon numarasını arayıp kimle irtibata geçebileceği konusunun açıklandığı, çizdiği 
haritada toplanıp hareket edilecek noktanın Ankara Polatlı olarak gösterildiği, kampa çağrılmasını istediği 
kişileri “düğüne çağrılacak” şeklinde kodladığı, kampta kaldıkları evi ise “Köşk” olarak belirttiği tespit 
edilmiştir,

4.10.2.ÖRGÜTÜN BİR ARADA TUTULMASI TEKNİKLERİ

Terör örgütü, üyelerini bir arada tutmak için bazı yöntemler kullanmaktadır. Örgütün kullandığı bu 
yöntemlerden bazıları önemlidir. Zihinsel manipülasyon, beyin yıkama, korkutma, algı yöntemleri gibi örgütlü 
tavır ortaya koymak ve örgütsel bağlılığı güçlendirmek için bu teknikler kullanılmaktadır. Örgütten kopmak 
isteyen kimseleri bekleyen akıbet anlatılarak ve örgütün ahlaka hukuka dine aykırı hiç bir İş yapmadığı empoze 
edilerek örgütsel bağlılık güçlendirilmektedir.

4.10.2.1. Zihinsel Manipülasyon

Terör örgütü lideri GÜLEN örgütün üyelerini bir arada tutabilmek için beyin yıkama ve beyin 
kontrolü metotlarının kullanılmasını emretmiştir.

Zihinsel manipülasyon teknikleri zihni karıştırarak manipülatörün İsteği doğrultuda kişinin 
davranmasını sağlar. Başkalarının algılarını ve davranışlarını el altından aldatarak taciz ve tehdit taktikleri 
kullanarak değiştirmeyi amaçlayan sosyal etkiler olarak tanımlanır. Hedef kişi yada kitlede davranış ve kanaat 
değişikliği yaratmak için başvurulur. Teknik, insanların kendiliklerinden yapamayacakları bir şeyi özgür biı 
şekilde yapmalarını sağlar. Kişide özgürce razı olmak, zorlamasız itaat etmek, manipülasyonuıı temel
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karakteridir. Sömürücü, tacizkar, kurnaz ve aldatıcıdır. Diğer insanları kullanmak isteyen kişiler manipülasyon 
tekniklerine genellikle başvurmaktadır. Kişi izin verdiği takdirde manipülatör onu kullanmak için zihnini 
karıştıracak çeşitli tekniklere başvurur. Bunların en bilinenleri; yalan ile aldatmak, psikopatik eğilimli bir 
kimsenin duygusal yönden ele geçirdiği ve itaati altındaki kimseye ve tehdit ettiği kişiye zorla asla 
yapamayacağı işleri yaptırmak, kişinin egosunu kamçılayarak istenen şekilde hareket ettirme, yanlışa 
ayartarak arzusu bilinen bir kişinin bu zayıf yönünü kullanarak hayatının kontrolünü ele geçirmek, beyin 
yıkama, bir şeyi kişi yada kitle önünde tekrar tekrar yaparak onların muhakeme güçlerini ele geçirmek, 
incelikli duygusal şantaj kişinin fedakarlığını suiistimal ederek hayatını mahvedecek ve hislerinden 
faydalanmak, mahrum bırakma insanları itaat ettirmek için kullanılan bir teknik olarak kişilerin bağımsız 
düşünmesini önleme ve kendi gelir kaynağına sahip olmayanları bunu elinden almakla şantajıyla bağlamak, 
kibir, ego okşama, ile kuklaya dönüşen kişinin manipülatörün emrine girmesi olarak sıralanmaktadır. Kişilerin 
bağımsız fikir oluşturup kendi yargılarına göre davranmaması zihinsel manipülasyonun kurbanı olmasına yol 
açar. Kimsenin başka bir kimseyi kendi yerine düşünmesine İzin vermemesi gerekir. Öfke, arzu, hırs ve 
yalanlara inanarak zihnini kullanamayan kişilerin başkalarına güvenmesi manipülasyon sonucunu doğurur. 
Bağımsız düşünce ve iyi bir muhakeme İle bu tekniklerle oluşturulan tuzaklardan kurtulma imkanı vardır. 
Zihinsel manipülasyon İçin kişinin kurban olmaya kendini hazırlaması gerekir.

Zihin kontrolü, örgütün içerisinde yer alanlara uygulanan bir yöntem olup itaat üzerinden her türlü 
fedakarlığa katlanmak üzere geliştirilmiştir. Zihin yönlendirme, örgüte mensup kazandırmak ve algı 

..— .oluşturmak için sempatizanlara uygulanan bir manipülasyon tekniğidir. Zihin yönlendirme kişinin beli: 
düşünce şekline sokularak gerçek yerine algılatılan!, sanal veya yalanı hakikat kabul edip savunmasıdır. Örgüt, 
basın yayın üzerinden özellikle geniş halk kitlelerine zihin yönlendirmesi yaparak sempatizan toplamak 
istemektedir. Bir dönem çok karşı çıkılan bir düşünceye bir süre sonra insanların ısındırılıp savunur hak 
getirilmeleri zihin kontrol teknikleri ile yapılmaktadır.

4.10.2.2. Algı Yönetimi

Örgüt, elindeki basın yayın araçlarını kullanarak kişilerde zihin kontrolü teknikleriyle olayları v< 
kişileri bir amaca göre algılatma ve doğru kabul ettirmek üzere yönetmektedir. Algı yönetimi ve kişilerin zihir 
yönlendirmesi, örgütün en başarılı olduğu faaliyetlerden biridir. Hedefine aldığı kişileri veya kurumı 
itibarsızlaştırıp amacına göre kullanmak İçin algı yönetimine başvurduğu gibi işlenen suçlan ve suçlular 
masum göstermede de aynı teknik ve yöntemleri kullanmaktadır.

4.10.2.3. Korkutma

Örgütün bir diğer başvurduğu teknik korkutmadır. Terör Örgütü, üzerinde çalıştığı genç veyı 
( '"  çocuğu psikolojik baskı altına almakta ve örgüt dışında bir hayat olmadığına ikna ederek onun örgütteı 

kopmaması için gözünü korkutmaktadır. Her Örgüt üyesi örgütün hışmına uğramaktan çekinmekte v< 
kazanacakken kaybedenlerden biri olmamak için örgütle bağını koparamamaktadır. Eğer bir kamu görevlis 
Örgütün istediği şekilde hareket etmez ise onu korkutmak için hemen organize olan şakirtler ordusu suı 
duyurusu yapmak, basın yayın üzerinden hedef haline getirmek gibi tekniklerle korkutup istediklerin 
almaktadır.

4.10.2.4. Örgütsel Bağlılık Aşılama

Terör örgütü lideri GÜLEN’i doğrudan veya vaaz, sohbet, konuşmalarım uzun süre dinleyenleri! 
bir süre sonra bağlılıkları artmaktadır. Lidere ve örgüte zamanla gönülden bir bağlılık gelişmektedir. Bı 
bağlılık sonucu cemaat mensuplarının aklı devre dışı kalmaktadır. Duygularıyla hareket eden ve örgüt lideri vı 
örgüt yöneticilerinin iıer dediklerini yapabilen robotlar haline dönüşmektedirler. Bu durumun kaynağı kesil 
şekilde belli değildir. Konuşmalarda hipnotizma etkisi yapan alt ses dosyalarına yer verildiği, bu yolla om 
dinleyen kitle üzerinde sohbetin tesirinin arttırıldığı İddia edilmektedir. Sohbetler akıl kullanmaya ilişkiı 
olmayıp, kişilerin duygu ve bağlılığına hitap etmektedir.
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4,10.2.5. Beyin Kontrolü

Yeryüzünde kült akımlar, yeni gelişen tarikat ve dini yapılanmalar en çok kişilerin beyin kontrolü 
yöntemi ile kendilerine bağlayıp istedikleri yönde düşünmelerini ve davranmalarını sağlamaktır. Beyin 
kontrolünde uygulanan yöntemler hipnoz etme, akran arkadaş baskısı, övme ve övülme, eski değerlerin reddi, 
doktrinlerin karıştırılıp sinekretik uygulamalar, aynı şeyleri tekrar ederek bilinç altına yerleştirme, liderin 
metafizik alemle etkileşimi ve kitleye aktarımı, mahremiyetin ortadan kalkması, soru sorma yasağı, dışına 
çıkılamayan kurallar koyma, üniforma kullanma, İtiraf (öz eleştiri) seansları, para ve puldan uzaklaştırma, 
realiteden kopukluk, komünal bir hayat sürme, aidiyet duygusu ve kahramanlaştırmadın

Terör örgütü lideri GÜLEN, Örgütü üzerinde hipnotizma etkisi yapan bir güce sahiptir. Örgüt 
içerisinde arkadaş baskısı, en üst seviyededir. Örgüt içerisindeki her birey liderleri tarafından övülüp 
yüceltildiği için örgüte bağlılığı sınırsız ve sonsuzdur. GÜLEN eski, dini ve milli kadim muhafazakâr değerleri 
reddederek yerine yeni bir din ve iman anlayışı getirmektedir. Örgüt lideri dini cemaat olduğunu iddia etmesine 
rağmen dinleri birbirine karıştırıp sinekretik din anlayışını benimsemektedir. Örgüt İçinde aynı şeylerin 
sohbetlerde tekrarlanarak benimsetilmesi genel kuraldır. Basın yayın üzerinden defalarca yalan yanlış şeyleı 
tekrar edilerek izleyici veya okuyucular da aynı etki oluşması sağlanmaktadır. Örgüt lideri metafizik âlemle 

î— .rüyalar yolu ile bağlantı kurduğunu, bazen de mucize keramet türü İrtibatlarım kitleye anlatarak etkileşim 
sağlamaktadır. Örgütün elindeki evlerde mahremiyet yoktur. Sora sorma yasağı dışına çıkılamayan kurallar bı 
örgütün ana esaslarıdır. Abi ve ablaya karşı itiraf seansı diğer örgütlerle aynıdır. Örgütün alt kesimi para vt 
puldan uzaklaştırılırken üst kesimi müreffeh bir hayat sürmektedir. Örgütün alt kesiminden hiç kimse 
şirketlere, holdinglere ortak yapılamazken örgütü yöneten üst kesim hiç sermaye koymadan, çalışmadan, çol 
zengin olmuşlardır. Örgüt içerisinde komünal hayat lıiicre tipi yapılarda geçerli olup sohbetlere, toplantıları 
katılmak zorunludur ve her gün örgüt adma mutlaka bir faaliyet icra edilmelidir. Örgüt aidiyet duygusunı 
kişilerde yüksek tutup onların yaptığı basit işleri kahramanlaştınnaktadır.

Kült bir yapı olan FETÖ örgütlenmesinde, “dahi ve üstün zekâlı” hiç kimse yoktur. Bu tip kişîleı 
örgüte katıldıktan sonra zekaları zorunlu olarak örgütün zeka seviyesine İnmektedir. Örgütlenme de kişiler ortE 
zekâlı insanlardan oluşur. Bu kişiler eğitimli, İdealist ve zekidirler. Ancak zamanla zihni melekelerinde! 
azalmalar meydana gelmektedir. Bu örgüttekiler de soyutlama, benzetme, ironi, zayıflamaktadır. Mizal 
duygusu yok olmaktadır. Kişiler güven kaybı yaşayıp örgüt dışından dost arkadaş edinmekte zorlanmaktadırlar 
Değerlendirme ve yargılama kabiliyetleri kaybolup bağışıklık sistemleri zayıflamaktadır. Kimlik ve kişili! 
kaybı başlayıp paranoya oluşmaktadır. Kişide psikolojik problemler başlar başlamaz örgüt abi ya da abk 
aracılığıyla mensuba örgütün ideolojisini yüklemeye başlamaktadır. Kişinin eski bağlan, aile, aidiyet, dini vey; 

{ milli duygulan ortadan kaldırılıp yeni program yükleme ile ona örgütsel bir kimlik ve kişilik edindirilmektedir 
Bu aşamaya getirilen kişi artık (ınutand) örgüt üyesidir. Ona örgüt abi veya ablasının verdiği her görevi dini biı 
gereklilik olarak düşünüp İcra edilmektedir.

4,10,2.6. Şahıslan Puanlama Sistemi (Beşlik Sistem)

Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslar, polis memurları, polis ve asker 
okullar, kamu kurumu çalışanları ve özellikle talebeler hakkında çetele tutarak 5’lik sisteme göre puantam; 
yapmaktadırlar. Bu sistem 5-5, 5-4, 5-3, 5-2, 5-1 şeklinde sıralanmaktadır. Buna göre;

5-1’lik puanlama; Dinle diyanetle alakası olmayan, dinsiz, İmansız, ateist manasına gelmektedir.
5-2’lik puanlama; Namaz kılmasa da Müslüman, ancak henüz cemaatle ilişkisi olmayan, hattı 

sevmeyen şahısları ifade etmektedir.
5-3’lük puanlama; Cuma namazlarını kaçırmayan, ara sıra diğer namazlarını kılmaya gayret eden 

hizmete genel manada sempati ile bakan, davet edildiğinde gelip giden şahısları göstermektedir. Bunlar; 
müspet denmektedir. Müspet harekete kazandınna potansiyeli olan kişi anlamına gelmektedir.
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5-4’lük puanlama; Beş vakit namazını kılan, cemaatten olan, hatta vazife verildiğinde yerine 
getirmeye çalışan kişileri kastetmektedir. Bu kişiler artık örgüt mensubu olarak kabul edilmektedir.

5-5’lik puanlama; Hayatını hizmete adamış, İslam’ın tüm şartlarım yerine getiren, terör örgütü 
lideri GÜLEN’i imam kabul eden, ahir zamanda beklenen zatın (Mehdi, Mesih) o olduğuna inanan, gerektiği 
zaman ve yerde canını çekinmeden "hizmet" diye tabir ettikleri örgüt ve lideri GÜLEN adma verecek 
kişilerdir. Bu sistem içerisinde en güvenilir, en sağlam, aktif örgüt mensubunu ifade etmektedir.

Sistem içerisinde 5-5’lik olmayan bir örgüt mensubuna genellikle görev verilmemektedir. Özellikle 
Askeri Okullar, Polis Koleji ve Akademisine alınmazlar. Ancak örgütün zamanla büyümesi ve etki alanının 
artmasıyla kontrol biraz daha zayıflamış olup 5-4'lük örgüt mensupları da görevlendirilir olmuştur.

4.11. MALİ YAPI

Örgütün Gelir Kaynaklan kısaca tasnif edilecek olursa;

a) Kamu Kaynaklarından Elde Edilen Gelirler;

i) Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verilmesi,
İİ) Örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında adli ve idari işlemler yaparak piyasanın örgır 

firmalarına teslim edilmesi,
iii) Kuramların gizli kalması gereken finansal ve yatırım plânlamaları bilgilerinin ilişkili firmaları: 

sızdırılması,
iv) Kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, demek veya eğitim kuramlarına bedelsk 

devredilmesi,
v) Belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin, örgütle ilişkili vakıf, demek veya şirketler lehine

yapılması,
vi) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Alansında görevli adamları vasıtasıyla iş adamlarının yurt dışı ğ 

bağlantılarım sağlama karşılığında örgüt adına kendilerinden para alınması,
vii) Kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde PDY firmalarının

kayrılması.

b) İş Adamlarından Sağlanan Gelirler;

i) İş adamlarından, adli ve idari süreçlerdeki işlemlerini iş adamları lehine sonuçlandırma karşı!ığ 
alman paralar,

ii) İş adamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetlerini "ses ve görüntü" kaydına aldırarak 
tehdit ve şantaj yoluyla alınan paralar,

iii) İş adamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alman paralar,

c) Sivil Toplum Kuruluşlarımdan Sağlanan Gelirler;

İ) TUSKON ve bağlı federasyon, dernek, şirket ile vakıflardan toplanan aidatlar,
ii) Yazılı ve görsel medya sektöründen sağlanan gelirler,
İİİ) Kimse Yok Mu? Benzeri bağlı STK'lar aracılığı ile yardım adı altında vatandaşlardan toplanan

paralar,
iv) Ticaret Odası yönetimlerinin ele geçirilerek, kamu hizmet alimi arındaki rayiç bede 

belirlemelerinde örgütle ilişkili vakıf, demek ve firmalar lehine hareket edilmesi yoluyla sağlanan menfaatler,

d) Gönüllülük Esaslı Sağlanan Gelirler;

i) Kurban Bayramı öncesi iş adamlarından firmalardan ve esnaftan, adlarına kurban kesileceğin: 
belirterek 'Kurban' adı altında toplanan paralar,
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ii) İl ve ilçelerde iş adamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturarak zekât ve burs adı altında 
toplanan paralar,

iiİ) Memur maaş ve ödüllendirmelerinden 'Himmet' adı altında yapılan kesintilerden toplanan
paralar,

iv) Devlet kuramlarına yerleştirilen örgüt mensuplarının ilk maaşlarım örgüte vermeleri ile elde 
edilen paralar.

e) Eğitim Faaliyetleri Gelirleri;

i) 154 ülkede bulunan örgütle ilişkili eğitim kuramlarında okuyan öğrencilerden alman paralar,
ii) Yurt içinde faaliyet gösteren örgütle ilişkili eğitim kuramlarında okuyan öğrencilerden alınan

paralar,
iii) Eğitim kuramlarında okutulan öğrencilerden ücret alındığı halde, fakir öğrencilerin 

okutulacağından bahisle 'burs' adı altında toplanan paralar oluşturmaktadır.

FETÖ, imamlar üzerinden bütün üyelerini ve toplumun Önemli bir kısmını “himmet” adıyla bir tür 
cemaat vergisine bağlamıştır. Bu örgüt mensuplan da sürekli, yaygın ve sistematik olarak himmet ödemek 
zorundadır. Himmet, aslında cemaat üyelerinin gelirlerinin onda birini din adamlarına vermesi anlamına gelen 
"kilise aşarf'nm  örgüt tarafından taklit edilmiş şeklidir. Örgüt kiliselerin topladığı aşarı, zekat ve diğer İslami 

/.—■.kuramlarla karıştırarak himmet adıyla toplamaktadır.

Terör örgütü lideri GÜLEN 1960’h yılların sonlarında İzmir Merkez Vaizi ve Kestanepazarı 
Camisi İmamı olarak görev yaptığı dönemde, küçük bir cami cemaatine hitap eden bir din adamı profilini 
taşırken, zamanla sayıları yüz binlerle ifade edilen bir kitleye hitap eder hale gelmiştir. İlk yola çıkarken 
“Altın Nesil” oluşturma söylemleriyle "ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim ve burs imkanları sağlamayı'1 
amaçladığını iddia ederek mâliyesini de buna göre oluşturmuş, amacı nedeniyle pek çok kişi ve kesim 
tarafından desteklenmiş ve takdir görmüştür. Yapılan hizmetler için gerekli olan maddi kaynaklar, “ ihtiyaç 
sahibi öğrenciler için yardım” adı altında gelenekçi tarzla fitre, zekat, bağış, hibe, himmet, vb. adlarla doğrudan 
para temini ya da kurban derisi, gıda yardımı, vb. ayni yardımlar yoluyla karşılanmıştır.

Örgütün başlıca gelir kaynaklarından olan mensup veya sempatizanlarından "himmet" adıyla 
sağladığı gelirler genel olarak mütevelli heyetleri vasıtası ile toplanmaktadır. Örgütün sohbet gruplarında yeı 
alan kişilerden; sohbet toplantılarına düzenli olarak katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği 
talimatlara sorgusuz İtaat eden ve maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek mütevelli heyeti üyesi 
yapılmaktadır. Sohbet gruplarında zekât, burs, kurban ve himmet adı altında paralar toplanırken; mütevelli 
heyeti üyesi kişiler ayrıca bir ışık evinin maddi ihtiyaçlarından sorumlu tutulmaktadır. Mütevelliler topladıkları 

f  parayı sohbet hocasının yanında getirdiği muhasebecilere vermektedir. Örgütün mali kayıtlarını bu 
muhasebeciler tutmakta olup İl imamının da bir muhasebecisi bulunmakta ve bu kişi i i genelindeki mali 
kayıtları tutmaktadır.

İl imamının koordinesinde yılda en az bir kez mütevelli heyeti üyelerinin katılımı ile kamp 
düzenlenmektedir. Kamplar esnasında dini duygular istismar edilerek himmet, zekât, kurban ve öğrenci bursu 
adı altında toplanan paraların artırılması sağlanmakta, toplanan paraların karşılığının Cennet ile 
mükâfatlandırılma olacağı vurgulanmaktadır. Mütevelli heyeti mensupları, iş adamlarının kurduğu sivil toplum 
kuruluşlarına üye yapılmakta, kimin hangi sivil toplum kuruluşuna üye olacağı sohbet abisi tarafından 
belirlenmektedir. Örgüt, bu kuruluşların başkan ve üye seçimlerinde söz sahibi olmayı böylelikle de hükümete 
baskı yapabilmeyi amaçlamaktadır.

Terör örgütünün en çok bilinen gelirlerinden "bağış" ve "himmet" gelirlerine değinilecek olursa; bu 
gelirler şahıslardan alman ve iş adamlarından almanlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır:

1- Şahıslardan alınanların ilk grubunu, GÜLEN taraftan veya sempatizanı olan alt gelir grubundaki
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şahıslardan (küçük esnaf, özel sektör çalışanı, emekli, çiftçi vb.) toplanan paralar ve ikinci olarak ise yine 
GÜLEN taraftarı veya sempatizanı olan memurların maaşlarından, memurların örgüt desteğiyle aldıkları 
taltiflerden ve yurt dışı görev harcırahlarından belirli oranlarda alman paralar oluşturmaktadır. Şahıslardan 
alınan paralar, en küçük birim olan semt/mahalleden, ilçe, İl ve bölge koordinatörlerine doğru toplanarak 
ilerlemektedir. Her ilde, gelir ve gider kalemlerini tutan ve bunu bir üstüne rapor eden muhasipler vardır. 
Devlet memurlarının (özellikle hassas görev icra edenler için) para toplama faaliyetleri ise, söz konusu 
kurumun o yerleşim yerindeki sorumlusu (imamı) tarafından organize edilmektedir.

2- İş adamlarından alman himmet ise; kendilerinin kazançları oranında alınan himmet adı altında 
ayni ve nakdi yardımlar ile iş adamlarının üye oldukları kuruluşlara üye aidatı olarak yatırılan paralardır. 
Örgüte bağh Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) bünyesindeki iş adamlarından, 
gelir durumlarına göre her yıl düzenli olarak alman paralar himmet geliridir. Bu paralar, bulundukları illerin 
büyüklüğüne ve ekonomik potansiyeline göre oradaki ilçe veya il sorumlularına bağlı muhasipler tarafından 
toplanmaktadır. Sanayinin yoğun olduğu yerlerde, iş adamlarının bağlı olduğu TUSKON üyesi demeklerden 
sorumlu ayrı bir imam da duruma göre tayin edilebilmektedir.

Terör örgütü lideri GÜLEN'ın talimatıyla örgüt, kendisine bağlı iş adamlarım bir araya getirip, 
TÜSÎAD ve MÜSİAD dışında bir çatı altında toplamak ve ayrı bir güç olarak ortaya çıkmak amacıyla 2005 
yılında TUSKON’u kurmuştur. TUSKON, kendisine bağh yedi (7) federasyon ve bunlara bağh iki yüz on biı 
(211) üye dernekle faaliyet göstermektedir. Üye iş adamı ve girişimci sayısı 2014 yılı itibarıyla 55.000 
civarındadır. Söz konusu 55.000 üye arasında Boydak Holding, Koza-fpek Holding, gibi çok büyük cirolara 
sahip İşletmeler olduğu gibi, ilçe merkezlerindeki küçük bir hırdavatçı ya da eczacı da vardır.

TUSKON’a bağlı olmayan TÜSİAD üyesi büyük şirketlerden ve holdinglerden örgüte yardım 
almaktadır. Söz konusu holdingler, doğrudan paralel yapı örgütü ile bağlantılı bir kurum ve kuruluş bünyesine 
girmemekle ve lıimmet adı altında bir para vermemekle birlikte, sponsorluk, reklam bedeli, ayni yardımlar, vb, 
çeşitli adlarla söz konusu yapılanmaya maddi destek sağlamaktadırlar. Büyük holdinglerden maddi yardım 
temini, TUSKON Genel Sekreteri Mubammed Mustafa Günay ya da başka bir üst düzey yöneticinin anılan 
holding patronlarını öncelikle ziyareti ve akabinde alt düzeyde tarafların yetkililerin görüşmesi neticesinde 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de kamuoyunun bildiği iş dünyasının patronları, işlerinin rast gitmesi ve 
cemaat kadrolarına çarpılmamak için kerhen örgüte yardım yapmak mecburiyetinde kalmıştır. TUSKON’a 
bağh olmakla birlikte İş adamlığından ziyade Örgüt adına faaliyette bulunmayı öncelik sayan ve örgüte maddi 
destek sağlamak dışında başka faaliyetlerde de aktif rol alan İş adamlarım da ayrı bir bölüm halinde 
sıralamakta fayda vardır. Anılanlar, ekonomik destek sağlamak yanında kamu kurum/kuruluşlarından örgüte 
adam mimlemek, siyasi ve sosyal hayatta da örgüt adına çalışmalar yürütmekte son derece etkindirler.

Diğer bir yön olarak; terör örgütü bilindiği üzere eğitim sektörü ile faaliyetlerine başlamıştır, 
f  Eğitim sektöründe okullar ve yurtlarla teşkilatlanıp evler açmak ve eğitim işiyle uğraşan şirketler kurmak 

suretiyle okulları şirketler üzerinden yönetmiştir. Bir süre sonra eğitim sektörüne basın İşlerini yapacak rnatbar 
kurmuş, matbaa İçin kağıt gerektiği için kağıt işletmesine girmiştir. Üretilen malzemelerin satışı için kitap satış 
büroları açmış, okullar için kılık kıyafet tefrişat lazım olduğundan bu alanlarda faaliyet yürüten şirketleı 
kurmuştur. Matbaa, kağıt, basılı eserler ve kitabın ulaştırılabilmesi için kargo şirketi kuran örgüt, ihtiyaca göre 
dış alım yapmamak için hangi alanda gereklilik varsa o alana şirket kurarak genişlemiştir. Örgüt, dış alım 
yerine iç alım satıma önem vermiş, bir süre sonra kendi mensuplarının eğitim, basın, ticaret, sağlık, taşımacılık, 
tekstil, gıda gibi sektörlerini finanse edebilmek İçin Bankasya'yı kurmuş üyelerinin başka yerlerden sağlık 
hizmeti almamaları ve ihtiyacını iç alım yoluyla karşılaması için sağlık sektörüne girmiştir.

Örgütün, eğitim sektörü alanı dışında genişlemesi zorunlu olarak daha fazla finans toplanmasını 
gerektirmektedir. Bu sebeple gelişen ve genişleyen örgütlenme, eğitim sektöründeki temel amaç ve hizmetini 
unutup basın-yaym kuruluşları, matbaa, gıda, tekstil, kargo, sigorta şirketleri, banka gibi birçok alana 
yayılmıştır. Başlangıçta bu genişleme ve gelişme düşünülerek gerçekleştirilmemiştir. Ancak yurt dışına eğitirr 
sektörünün açılması ile birlikte 199Q’lı yılların ortalarından itibaren sistemli, programlı bir gelişme ve 
genişleme dönemi başlamıştır. Bu tarihten itibaren en ince ayrıntısına kadar düşünülen önceden programlanan
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kişi ve bazı sektörler, hedef olarak seçilip bu alanlara örgüt gücü kaydırılarak büyüme sağlanmıştır.

Terör örgütünün mali yapısı, zaman İçerisinde örgütlenmesine paralel olarak Türkiye başta olmak 
üzere dünyanın pek çok ülkesinden gelir ve gider kalemleri olan, son derece geniş bir kurumsal ağ haline 
gelmiştir. Yapılanma zaman içerisinde profesyonelleşmiş, bünyesinde bankası, holdingleri, basın yayın 
kuruluşları, eğitim kurumlan, hastaneleri, sivil toplum kuruluşları ve benzeri çok sayıda kurum/kuruluşu olan, 
milyar dolarla ifade edilen gelir/gider rakamlarına ulaşan dev bir organizasyon haline gelmiştir. Yaklaşık 
600.000 öğrencinin ders gördüğü bu örgütün denetimindeki dershanelerin yıllık toplam gelirinin milyar 
dolarları aştığı göz önüne alındığında, örgütlenmenin dershaneler dışındaki diğer kurum/kuruluşlarıyla birlikte 
mali yapısının ne kadar büyük olduğu görülecektir. Sistem, kurumsal bir yapıya oturtulmaya çalışılsa da 
gelenekçi gelir toplama yöntemleri hala varlığını ağırlıklı olarak devam ettinnekte ve gelir kalemleri içerisinde 
çok önemli bir yer tutmaktadır.

FETÖ mali kaynak getiren sektörlerden eğitim, basm yayın, sağlık ve fınans üzerine 
yoğunlaşmıştır. Bu sektörler, sermaye gerektirmeyen, kolay para kazanmaya imkan veren, toplum üzerinde 
etkisi fazla ve istenildiğinde paranın gizlenmesi ve taşınması kolay olan sektörlerdir. Örgüt, ülke ekonomisine 
faydalı sanayi ve ticaret alanlarına pek girmemiş, yüksek İstihdam sağlayan, teknoloji üreten ve devlete yüksek 
vergi veren sanayi ve ticaret kollarıyla İlgilenmemiştir. Örgüt tarafından genellikle milleti sömürecek, vergi 
vermeyi gerektirmeyen veya istendiği gibi vergi kaçırılması mümkün, haksız para girişine elverişli, denetlense 

: — bile haksız para girişinin tespiti daha zor olan, az istihdam sağlayan, sermayeye ihtiyaç duyulmayan “hizmet 
sektörü ” tercih edilmiştir.

4. DARBE GİRİŞİMİNE İŞTİRAK EDEN ŞÜPHELİLERİN, ÖZELDE ÖRGÜTÜN MEDYA 
UNSURLARININ EYLEMLERİNİN HUKUKİ TASNİFİ MESELESİ

İddianamemizin 3.2.2. sayılı kısmında ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere 15/07/2016 tarihli darbe 
girişiminin, ilk kez karşılaşılan şekilde devletimizin Anayasal düzenim hedef alan bir terör örgütünün faaliyeti 
olarak gerçekleştirildiği,

Terör örgütü lideri GÜLEN’in "bizim işimiz çok uzun soluklu bir iş, acele etmeyin ve kendinizi belli 
etmeyin. Askeriyede, maarifte, emniyette, yargıda ve bunların en etkin yerlerinde yerimizi alacağız. En aı 
20-30 sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bîr şeyi kalmayacak zaten" şeklindeki talimatında 
ifade edildiği gibi darbe girişim  inin uzun zaman öncesinden örgütün Anayasal düzeni değiştirme amacı 
doğrultusunda planlandığı ve örgütçe şartlar itibariyle en uygun görülen zamanda hücre tipi örgütlenme 
modeline uygun olarak, terör örgütünün lideri G Ü LEN ve üst yönetim ince planlandıktan sonra hayata 
geçirilmesi için "abi-imam  " tabir edilen yönetici vasfını haiz sivil unsurları vasıtasıyla alt kademelerde yet 
alan devletin silahlı gücünü kullanm aya yetkili asker şahıslardan oluşan hücrelere gizli ve şifreli olarak 
iletildiği, örgüt yöneticilerince iletilen talimatı koşulsuz olarak uygulayan, yıllar gelen süreçte bu duruma 
göre şartlanmış militan unsurlarınca da eyleme geçirildiği,

FETÖ/ PDY'nîn amacının cebir, şiddet ve diğer hukuk dışı yöntemleri kullanmak suretiyle 
devletin bütün Anayasal kurumlarım ele geçirerek devlet otoritesini baskı altma almak, zaafa uğratmak, 
yönlendirmek, alternatif bir otorite olarak ortaya çıkmak, devlet otoritesini ele geçirmek suretiyle demokratil- 
ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sona erdirerek yerine terör örgütü lideri GÜLEN’ir 
kendi doktrinlerine göre saptırılmış şer’i yasaların hakim olduğu teokratik bir devlet kurmak olduğu,

Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde zaman İçerisinde örgütlenen terör örgütünün asker şahıs 
unsurlarının bir kısmı tarafından örgütün lideri GÜLEN başta olmak üzere silsile yoluyla "abi-imam" tabii 
edilen yönetici vasfını haiz sivil unsurlarından gelen talimatla darbe girişiminin gerçekleştirildiği, darbe 
girişimini gerçekleştiren asker şahıs unsurların kendilerine ''Yurtta Sulh Konseyi" ismini verdiği, olay tarihindi 
adı geçen Konsey unsurları tarafından askeri birliklere gönderilen ve TRT kanalında okutturulan "sıkıyönetiır 
ilanı" konulu açıklamada yönetim e el konulduğu, devlet yönetim inin teşkil edilen yurtta sulh konseyi
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tarafından deruhte edileceği, meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirildiği, iiniter devlet 
yapısı içinde dil din etnik köken ayrımı yapmaksızın toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa 
hazırlanmasını en kısa zamanda sağlayacağı ibarelerine yer verilmesi, yasama faaliyeti görevi sırasında iken 
TBMM'nin uçakla bombalanarak zarar verilmesi, mevcut Hükümet üyeleri ile yüksek bürokratların bir 
kısmmm hürriyetlerinden alıkonulması veya alıkonulmaya çatışılması hususları bir arada değerlendirildiğinde; 
cebir ve şiddet yoluyla gerçekleştirilen darbe girişimi eylemlerinin terör örgütünün amacı olan Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme 
veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme amacı yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini 
kısmen veya tamamen yapmasını engelleme ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırma veya 
görevlerini yapmasını tamamen engelleme amacıyla da gerçekleştirildiği açıkça anlaşılmaktadır.

Günümüz anayasal sistemlerinde devlete, korunmaya değer haklara sahip bir tüzel kişilik olarak 
varlık tanınmakta ve devlet tüzel kişiliğine yönelik bir takım saldırılar "kalkışma suçu" adı altında, bu tüzel 
kişiliğin ortadan kalkmaması İçin henüz hareket amacına ulaşmadan, İcraya başlanılmakla birlikte 
cezalandırılmaktadır. (AYGÜN EŞİTLİ, Ezgi. 2016. Kalkışma Suçları, Yetkin Yayıncılık, Ankara;2016, sT:33) 
İç hukukumuz uygulaması ve doktrinde "darbe suçu" adıyla da bilinen kalkışma suçlan 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 302, 309, 311 ve 312'nci maddelerinde yer alan suç tipleriyle düzenlenmiştir. Soruştuma 
konumuzla ilgisi bulunmayan ve bölücü nitelikli terör örgütlerinin faaliyetlerinde söz konusu olan "Devletin 
Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak" başlıklı 302'nci maddesinde düzenlenen suç tipi dışında diğer suçlar 

.-incelendiğinde;

309’ncu maddede "Anayasayı İhlal" başlığıyla "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu 
düzenin fiilen  uygulanmasını önlemeye teşebbüs edilmesi", 3U 'nci maddede "Yasama Organına Karşı Suç" 
başlığıyla "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük 
M illet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edilmesi" ve 312'nci 
maddede "Hükümete Karşı Suç" başlığıyla "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi" 
eylemlerinin yaptırım altına alındığı,

309'ncu maddenin gerekçesinde; Anayasanın Başlangıç Kısmında aynen “Millet iradesinin mutlak 
üstünlüğü; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili 
kılman hiç bir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla 
belirlenmiş hukuk dışına çıkamayacağı; I-Iiç bir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve 
ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevî değerlerini, Atatürk milliyetçiliği, İlke ve 
inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal dİıı 
duygularının Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştınlamayacağı” şeklindeki ifade ile siyasal iktidarın 
kuruluş ve işleyişine egemen olması gereken ilkelerin gösterildiği, siyasal iktidarın kuruluşu ve işleyişine 
egemen olan bu ilkeleri içeren kuralların bütününün, Anayasal düzeni teşkil ettiği, bu madde ile korunmak 
istenen hukukî yararın, Anayasa düzenine egemen olan ilkeler olduğu, madde ile korunmak istenen hukukî 
yararın niteliği dikkate alınarak, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzen” ibaresinin kutlanılmak 
suretiyle korunmak istenen hukukî yarara açıklık getirildiğinin belirtildiği, 1982 tarihli mevcut Anayasamızın 
ilk üç maddesinde anayasal düzene hakim olan ilkelerin Cumhuriyet, İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Atatürk 
Milliyetçiliğine Bağlı Devlet, Başlangıçta Belirtilen Temel İlkelere Dayanan Devlet, Demokratik Devlet, Laik 
Devlet, Sosyal Devlet, Hukuk Devleti ve Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü olarak açıklandığı,

311'nci maddenin gerekçesinde; Anayasayı ihlâl suçunun Anayasa düzenine hâkim olan ilke ve 
sistemleri koruma amacını güderken; bu maddeyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun 
oluşturduğu üç güçten birini ve yasama gücünü oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa 
kurallarına uygun bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi yeteneğini korumakta olduğunu, Anayasa 
düzenini ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin fiilen uygulanmasını 
önleme amacını gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelen saldırıların, Anayasayı ihlâl
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suçunu oluşturmakta iken bu madde kapsamında tanımlanan suçun, bu amaçlar dışında Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Anayasaya uygun bir şekilde görevlerini yerine getirmesini engelleme hâllerinde oluşacağının 
belirtildiği,

312'nci maddenin gerekçesinde ise; madde metninde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik 
unsurunun oluştuğu üç güçten yönetim gücünü temsil eden Hükümetin ortadan kaldırılmasına veya böyle 
olmamakla birlikte görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesinin ayrı bir suç 
olarak tanımlandığı, bu suç tanımında da, Anayasa düzeninin temel organlarından biri olan Hükümetin ortadan 
kaldırılmasına veya görevlerinin engellenmesine yönelik teşebbüse ait icra hareketlerini tam suç gibi 
cezalandırılmakta olduğu belirtilmiştir.

“Suçun hukuki konusu” olarak da tabir edilen suçla korunan hukuki değer; suçun doğrudan 
doğruya ihlal ettiği hukuki varlık veya menfaat olarak tanımlanmaktadır. Suçlar İhlal ettikleri değerlere göre 
tasnif edilmektedirler. Suçların düzenlendiği madde metinleri, gerekçeleriyle birlikte ele alındığında 309'ncu 
maddede yer alan suçun hukuki konusunun Anayasal düzenin korunmasına İlişkin kamu menfaati ve düzenin 
kendisi, 311 ve 312'nci maddelerde yer alan suçların hukuki konularının ise suçun yönelik olduğu organ 
üzerinde somutlaşan Anayasal düzenin işleyişine İlişkin kamusal yarar ve organların işlevleri, işleyişi olduğu 
(adı geçen eser, sf:63) anlaşılmaktadır.

Suçun hareket ve netice unsurlarına değinilmeden Önce, zarar suçu ve tehlike suçu açısından 
; değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Suçun bu açıdan değerlendirilmesi, oluşması için “netice” 

unsurunun aranıp aranmadığının tespiti için zorunludur.

Suçun konusu üzerindeki etkisine göre suçlar tehlike ve zarar suçu olarak İkiye ayrılmaktadır. 
Haksızlık oluşturan eylemin işlenmesi sonucunda suçun konusu üzerinde bir zararın meydana gelmesinin 
arandığı suçlara “zarar suçu”, gerçekleştirilen eylemin, suçun konusu üzerinde bir zarar meydana getirmesi, 
tehlikesinin söz konusu olduğu suçlara “tehlike suçu” denmektedir. (DÜLGER, Murat Volkan. 2011. Suç 
Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 1. Sf:525) Tehlike 
suçlarında bir kısım hukuksal değerlerin daha etkin bir şekilde korunması amacıyla bunları ihlal eden davranış 
dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi İçin herhangi bir zararın gerçekleşmesi gerekli görülmemiştir. 
(ÖZGENÇ, İzzet. 2013. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 9, sf:205)

Tehlike suçlarında ise somut ve soyut tehlike suçu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Soyut tehlike 
suçlarında suçun konusu üzerinde gerçekten bir tehlikenin meydana gelip gelmediğinin araştırılıp tespit 
edilmesine gerek yok iken, başka bir ifadeyle yasa koyucu soyut tehlike suçlarında yasal tanımdaki hareketin 
yapılmasıyla suçun konusu bakımından bir tehlikenin ortaya çıkacağını varsaymakta iken (DÜLGER, Murat 

\ Volkan, Adı geçen eser, sf:526) , somut tehlike suçlarında, yasal tanımdaki eylemin gerçekleştirilmesinin 
yanında bu eylemin gerçek bir zarar tehlikesi meydana getirmiş olması (HAKERİ, Hakan. 2009. Ceza Hukuku 
Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Y ayıncılık, 8 sf: 143) aranmaktadır.

Kalkışma suçları zarar suçu-tehîike suçu açısından değerlendirildiğinde; suçun düzenlendiği madde 
metni lafzından gerçekleşen eylem neticesinde suçun konusu olan değerler üzerinde somut bir tehlikenin 
oluşmasının aranmadığı anlaşılmakta; suçun, bir “soyut tehlike suçu” niteliğinde olduğu görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle kalkışma suçlarının hareket unsuru açısından ayrıca bir neticenin 
gerçekleşmesinin aranmadığı, suçun oluştuğundan bahsedebilmek için suç tanımında sayılan hareket veya 
hareketlerin yapılmasının yeterli olduğu izahtan varestedir. Bu nedenle suç tipinde netice unsurunun 
bulunmadığı, yalnızca hareket unsuru yönünden değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Netice 
unsuru bakımından ayrıca belirtmek gerekir ki; kalkışma suçlarının neticelenmesinin, başarılı olmaları halinde 
yeni bir hukuk düzeni ve kurucu iktidar söz konusu olduğundan, hukuken mümkün olmadığıdır.
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Suçun unsurları açısından önemli olması nedeniyle kalkışma suçlarının "hareket" unsuru esas 
olmak üzere özelliklerine değinmek gerekirse;

Madde metinlerinde suçların yalnızca cebir ve şiddet kullanılarak işlenebileceği belirtildiğinden 
icra suçu özelliği taşıdıkları, cebri hareketi oluşturan münferit bazı hareketlerin istisnaen ihmali olması hariç, 
ihmali hareketlerle işlenmesinin mümkün bulunmadığı (adı geçen eser, sf:81), iştirak hükümleri açısından suç 
tiplerinde özel bir hüküm bulunmadığından genel iştirak hükümlerinin uygulanmasının söz konusu olacağı, 
ihmal suretiyle iştirak konusunda ise iştirak iradesinin mevcudiyetine göre karar verilmesi gerektiği, sırf bir 
hususun ihmal edilmesinin faildeki iştirak iradesinin ortaya çıkışı için yeterli olmadığı, ihmali hareketin bir 
görevin ve mecburiyetin yapılmaması şeklinde ortaya çıkması halinde, sırf bu vazifenin kasten ihmal edildiği 
için bir İştirak iradesine delil olabileceği, bu durumda dahi, failin hareketinin kasti olup olmadığına bakılması 
gerektiği, bu halde failin fiile iştirakini temin eden hususun, fiilin icrasına başladıktan sonra bu hareketler 
içerisinde oynadığı veya asli failin kararına tesir edişi olduğu (ÖZEK, Çetin. 1967. Siyasi İktidar Düzeni ve 
Fonksiyonları Aleyhine Cürümler. İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 1251, sf:172), darbe girişimi 
soruşturmalarına konu bir kısım asker şahısların görevleri ve bulundukları makam gereği girişim eylemlerine 
karşı koyacakken ihmali davranışlarla karşı herhangi bir eylemde bulunmadıkları olaylar için konu açıklanan 
görüşler doğrultusunda değerlendirildiğinde; 211 saydı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 39/2’nci 
maddesinin Cumhuriyete sadakat, vatanını sevmek, iyi ahlaklı olmak, üste itaat, hizmetin yapılmasında sebai 
ve gayret, cesaret ve atılganlık, İcabında hayatım hiçe saymak, bütün silah arkadaşları İle iyi geçinmek, 
birbirlerine yardım, intizam severlik, yapılması men edilen şeylerden kaçınmak, sıhhatini korumak ve su 

: saklamanın her askerin esas vazifesi olduğunun belirtilerek gerektiğinde hayatını hiçe sayarak Cumhuriyeti ve
vatanı korumanın her asker şahsın görevi olduğunun açıkça belirtildiği, Ankara ilindeki Özel Kuvvetle] 
Komutanlığının darbe yanlısı asker tarafından işgal teşebbüsü sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir'iı: 
canı pahasına darbe yanlısı general Semih Terzi'yi öldürmesinin bu görevin gereğinin yerine getirilmesinin en 
anlamlı Örneklerinden biri olduğu, somut olay, bulunduğu ortam ve konumu gereği darbe girişimine karş 
koyabilecek konumda iken herhangi bir eylemde bulunmayıp kasten ihmali davranış gösteren faillerin de darbe 
girişimi eylemlerine doğrudan iştirak ettiklerinin kabulü gerekmektedir.

Suçların oluşabilmesi için belirli bir eylemin gerçekleştirilmesinin aranmaması nedeniyle suçlar: 
meydana getirmeye elverişli her türlü hareketle işlenebilecekleri, bu açıdan "serbest hareketli suç" özelliğini 
haizdirler.

Kanunda tanımlanan eylemin, hareket unsurunun gerçekleşmesiyle tamamlandıklarından anî suı, 
vasfındadırlar.

Ceza mevzuatımızdaki suç tiplerinde fail genellikle, “her kim”, “kimse”, “bir kimse” veyı 
“kişi” terimleriyle gösterilmekte iken, bazı suç tiplerinde ise özel bir yükümlülük altında bulunan veya beli 
niteliklere haiz kişiler olarak tanımlanmıştır. İkinci tammlaya ilişkin faillerin yer aldığı suç tipleri İçir 
doktrinde “mahsus suçlar”, “özgü suçlar” gibi tanımlamalar yapılmaktadır. (İÇEL, Kayıhan. 2014. Ccze 

Hukuku Genel Hükümler. İstanbul: Beta Yayınevi, 6, sf:277, ÖZBEK, Veli Özer., KANBUR, Mehmet Nihat. 
DOĞAN, Koray., BACAKSIZ, Pınar. & TEPE, İlker. 2014. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara 
Seçkin Yayıncılık, 5, sf:221)

Kalkışma suçlan açısından madde metinlerinde yer alan "kimse" şeklindeki tanımlamayi 
bakıldığında suçun failinin herkes olabileceğinin vurgulandığı anlaşılmaktadır. Suç tipi fail yönüyle özgü su< 
özelliği taşımamaktadır.

Suçun genellikle terör örgütü mensuplan tarafından işlendiği olgusu faillik açısından herke: 
tarafından işlenebilen suç özelliğini değiştinnemektedir. Ancak örgütün varlığı, suçun maddi unsuru olaral 
hareketin “zarar neticesini doğunnaya elverişliliği” açısından göz önünde bulundurulması gereken bir Ölçüttür 
Nitekim Yargıtay’ın da bu yönde istikrar kazanmış içtihatları bulunmaktadır. Yüksek Mahkeme; araç suç oiaı 
eylemin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik bütünlüğüne gön 
amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu hallerde suçun oluşacağını kabul ederek bı

158

UYAP Bilisini Sistemindeki hu dokiln);mahl[p:7valnndas.uyap.sov.lr adresinden IZ 4 + V V U 3  -  V V A h ld T T  -  P 4 H e 4 v D  -  T U 3 H v g =  ile erişebilirsiniz

https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/vjgZ5nDR



hususu vurgulamıştır. (Yargıtay 9 CD.2012/4728 E.-2013/6215 K. sayı ve 24.04.2013; 2012/2837 
E.-2012/7738 K. sayı ve 18.06.2012; Ceza Genel Kurulu. 2009/9-103 E.-2010/22 K. sayı ve 09/02/2010 tarihli 
kararlan)

Kalkışma suçları olarak tabir edilen suçların bir arada oluşup oluşamayacağı meselesi konusunda; 
her bir suç tipi açısından hareketin yönelmiş olduğu hukuki değer/ konuların, dolayısıyla mağdurların farklı 
olmasından dolayı birbirleri arasında geçitli suç özelliği göstermedikleri, fikri içtimaya kurumunun tatbikine 
yol açacak şekilde tek bir fiille birden fazla ceza kanunu hükmünün İhlal edildiğinden bahsedilemeyeceği, 
darbe girişimi olaylarında cebir ve şiddeti oluşturan hareketlerin, amaç unsurları doğrultusunda anayasal 
düzenin işleyişi ile yasama ve yürütme organlarının işlevlerini engellemeye yönelik olduklarından, tek fiille 
kalkışma suçlarından kalkışma suçlarım oluşturan hükümlerden birden fazlasının İhlal edilmesinin mümkün 
olmadığı doğrultusundaki görüşlere katılmamakla darbe girişimine iştirak eden faillerin her üç suçu da 
işlediklerinin ve ayrı ayrı cezalandırılmalarının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir. Yine kalkışma suçlarının 
amaç suçlan arasında yer almaları sebebiyle elverişli cebri hareketin TCK md.309, 311 ve 312'ncİ 
maddelerinden ancak birinde ifade olunan suça yönelik olabileceği yönündeki görüşe de anılan gerekçeyle 
iştirak edilmemiştir. Elverişli cebri hareketin amaç unsuru bakımından özellik arz eden, bu yönüyle yaptırım 
altına alman kalkışma eylemlerinin amaç unsuru sayısı kadar ayrı şekilde işlendiğinin kabulü gerektiği, aksi 
görüşün ceza adaletine aykırı olarak, örneğin hükümeti hedef alan kalkışma eylemi ile hem hükümeti hem de 
yasama organının işlevini hedef alan kalkışma eylemlerinin, İkincisinin amaç unsuru açısından tehlikeliliği

, ~ fazla olmasına rağmen aynı şekilde yaptırım altına alınmasına yol açacağı açıktır.

Öte yandan suçların düzenlendiği maddelerin 2'nci fıkralarında yer alan "Bu suçun işlenmesi 
sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezayc 
hiikmohımtr" hükmü uyarınca amaç suçların işlenmesi sırasında işlenen cebri nitelikli araç suçlar (adaır 
öldürme, yaralama, mala zarar verme, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi) nedeniyle de araç suçları 
işleyen İlgili faillerinin ayrıca sorumlu tutulmaları kanuni zorunluluktur.

Darbe girişimi eylemlerine iştirak etmesi akabinde girişimin nihai sonuca ulaşamayacağının, 
neticenin tamamlanamayacağının anlaşılması üzerine vazgeçerek darbe karşıtı imiş gibi sözde tedbirler aîar 
veya pişman olarak açıklamalarda bulunan faillerin hukuki durumu açısından ise; gerek darbe girişiminin 
başarısız olması nedeniyle vazgeçme ile kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenir 
gerçekleşmesini önleme durumları söz konusu olmadığından Ceza Kanunu'muzun 36’ncı maddesinde 
düzenlenen "gönüllü vazgeçme" kurumu ile kalkışma suçları açısından "etkin pişmanlık" düzenlemesine yeı 
verilmemesinden ötürü, cezai sorumluluğu azaltan ve ceza indirim nedeni olan adı geçen kurumlanıl 
tatbikinden bahsedilemeyeceği anlaşılmıştır.

f  Son olarak darbe girişiminin terör örgütünce planlanıp fikir ve eylem birliği içerisinde örgütür
asker ve sivil unsurları tarafından faaliyete geçirilmesi hususu nazara alındığında darbe girişimine İştirak 
edenlerin ayrıca "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan sorumlu tutulmaları konusunda ise; bu durumdi 
ortada geçitli suç halinin, yani darbeye teşebbüs suçunun işlenmesinde örgüt suçunun zorunlu olarak işieıımes 
ve geçilip tüketilmesi gereken bir suç tipi olduğundan, örgüt suçundan ayrıca faile ceza verilemeyeceğ 
yönünde görüşler bulunsa da, terör örgütlerinin hiyerarşik, altlık üstlük ilişkisine dayanan, suç için elverişli 
vasıtalara sahip, örgüte girişin bir prosedüre tabi tutulduğu, bir veya bir kaç suç için kurulmayıp, aıııaç vı 
faaliyetleri kapsamında belirsiz sayıda işlemeyi hedefleyip göze alan yapılar olduğu, örgütün sayısı belirsiz su< 
işleme ideali etrafında birleşme ile kurulmasının yeterli olup, amaçlan suçların işlenmesinin gerekmediği, örgü 
suçunun bu şekilde tehlike suçu özelliği nedeniyle bir suçun içinde erimediği, aksine amaç ve faaliyet suçların 
kapsamına aldığı, ayrıca örgüt suçu ve darbeye teşebbüs suçu açısından, Kanunda "geçitli suç" adlı biı 
düzenleme yer almadığından ve korunan hukuki yararın aynı olmayıp her iki suç tipinin geçitli suç türüne 
girmesi mümkün olmadığından her iki suç açısından ayrı ayrı cezalandırma yoluna gidilmesi gerektiği (ŞEN 
Ersan. 2016. Örgüt ve Darbe Suçlarının İçtimai Meselesi. Kaynak: http: //www. Haber7.com/ yazarlar/prof 
dr-ersan-sen/2233227-orgut-ve-darbe-suclarinin-ictimaİ-meselesi,erişim tarihi: 02.01.2017) anlaşıldığında! 
darbe girişimine iştirak eden faillerden; terör örgütüyle süreklilik arz edecek şekilde organik bağı tespi
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edilenler hakkında TCK md.314/2 uyarınca "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği", mevcut delillere göre terör 
örgütüyle ilişkisi tespit edilemeyen failler hakkında İse darbe girişiminin kısmi örgütsel emir komuta zinciri 
içerisinde gerçekleşmesi ve terör örgütünün olay tarihinden önce Silahlı Kuvvetlerdeki örgütlenmesinin 
herkesçe bilinen malum olgulardan olması hususları nazara alındığında terör örgütünün bir faaliyeti olduğunun 
bilinmediği yönündeki iddia ve savunmalara itibar edilemeyeceği, bu tür faillerin terör örgütü adına eylemlere 
iştirak ettiğinin kabulü gerektiğinden haklarında TCK'nun 220/6'ncı maddesinin "Örgüte üye olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır" şeklindeki 
düzenlemesi ve yollaması gereği 314/2'nci maddesinin ayrıca tatbiki gerekmektedir. Öte yandan darbe 
girişiminin Silahlı Kuvvetlerimizdeki emir- komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler 
dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak eylemlerin 
planlamasına iştirak eden, eylemleri organize eden ve girişim günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan 
veya birlikleri sevk eden bir kısım faillerin ise terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek 
şekilde organik bağ bulunduğu, örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve 
rütbesi ne olursa olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle "şakirt" tabir edilen alt kademede yer 
alan ve sivil unsurların emrinde üye konumunda oldukları, açıklanan nedenlerle terör Örgütünün üyesi 
olduklarının kabulleri gerektiği, aksinin hayatın olağan akışına aykırı olacağı değerlendirilmiştir.

Yukarıda 3.2.3 no'lu kısımda da açıklandığı üzere 15/07/2016 tarihli darbe girişimi daha önceki 
örneklerinden farklı ve ilk olacak şekilde anayasal düzeni hedef alan terör örgütünün eylemlerinden biri 
olarak örgütün Silahlı Kuvvetler içerisine sızmış grup içerisindeki bir kısım hücrelerinin harekete 
geçirilmesi suretiyle gerçekleşmiş, örgütün yalnızca asker ve polislerden oluşan silahlı ve kamu görevlisi 
görünümlü unsurları haricinde "abi-imam " tabir edilen sivil unsurlar ile darbe girişiminden önceki süreçte 
ve darbe girişim i günü darbeyi çağ rıştır t cı, destekleyici ve toplumun darbeye karşı koymamasını telkin edici 
söylemlerde bulunan ve konumları gereği toplumda kamuoyu oluşturma ve yönlendirme şeklimle etki gücü 
bulunan sosyal, görsel ve yazılı medya unsurları bir bütün olarak hiyerarşik bağlılık ve örgütsel emiı 
komuta zinciri içerisinde ve faaliyet kapsamında darbe girişimine iştirak etmişlerdir.

Bu anlamda darbe girişiminde yer alan silah kullanma yetkisini haiz kamu görevlileri haricinde, 
darbe girişimi öncesi ve gününde belirtilen şekilde eylemleri tespit edilen ve terör örgütündeki hiyerarşik 
yapıya dahil olan veya olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet gösteren, suç işleyen veyahut bilerek ve 
isteyerek yardım eden medya unsurlarının da silahlı unsurlar gibi darbe girişiminin faili olduklarının kabulü, 
terör örgütü faaliyetinin hukuki nitelendirilmesinin ve iştirak İlişkisi- ceza sorumluluğu kurumlarının doğal 
sonucudur. Toplumda etki gücü bulunan medya unsuları da eylemleriyle darbe girişimi eylemleri üzerinde, 
silahlı unsurlarla birlikte "ortak hakimiyet" sağlamışlardır. Aksinin kabulü iştirak ve iştirakin özel düzenlemesi 
niteliğindeki örgütsel faaliyet kumullarının içeriğine ve darbe girişiminin terör örgütünün eylemi olduğu 
şeklindeki maddi delillerle desteklenmiş somut bir gerçekliğe aykırılık oluşturacaktır.

Medya unsurlarının darbe girişimindeki "fiil üzerinde ortak hakimiyet" sağlayıcı, aslı faillik 
niteliğindeki işlevine ayrıntılı olarak değinilirse;

Kalkışma suçlarının maddi unsuru olan "hareket" unsurunun zarar tehlikesini doğurmaya elverişli 
maddi/ manevi cebrin ika edilmesiyle tamamlanacağı, suçun asli failinin, cebri kullanan kimsenin yanı sıra, 
suçu birlikte işlemiş olmak ve suç fiili üzerinde ortak hakimiyet kurmuş kabul edilebilmek kaydıyia, suça cebri 
olmayan hareketiyle katılan diğer bir fa i l  de olabileceği, somut olayımızda olduğu gibi failin  gayrimeşru 
hareketi olmaksızın cebri hareketin yapılması imkanının olmayacağının söylenebildiği hallerde cebri hareketi 
bizzat gerçekleştirmeyen bu tür faillerin de asli fa il olduklarının kabulü gerektiği (AYGÜN EŞİTLİ, Ezgi, 
a.g.e., sf:34), yine amaç suça İlişkin maddede aranan cebir/ şiddetin, her durumda ve aşamada dar anlamıyla 
maddi cebir, fiziki kuvvet kullanımı olarak anlaşılmaması gerektiği, suçun amacı gerçekleştirmeye elverişli 
olmak kaydıyia manevi nitelikteki bir cebirle de işlenebileceği, buradaki cebrin, suçun konusu, suçla konman 
hukuki yarar nazara alındığında hukuka aykırı iradede mevcut, cebirle ulaşılacak hukuka aykırı amaçlara cebir 
içeren zorlayıcı iradeyle yönelmiş ve gerektiğinde fiziki cebir kullanılacağı, fiziki cebirle sürdürüleceği 
duraksamaya yer venneyecek biçimde ortaya çıkmış hareketler olarak anlaşılmasının zomnluğu olduğu,
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Soruşturmaya konu olaylar zincirinde darbe girişiminin ilan edildiği, tüm askeri birliklere 
gönderilen ve TRT'de zorla okutturulan metinde sistematik bir şekilde sürdürülen Anayasa ve Kanun 
ihlallerinin devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline geldiği,- 
Türk Silahlı Kuvvetlen de dahil olmak üzere devletin tüm kurumlarının ideolojik saiklerle dizayn edilmeye 
başlandığı ve görevlerini yapamaz hale getirildiği, Cumhurbaşkanı ve Hükümet yetkililerinin gaflet, dalalet 
hatta hıyanet içerisinde olduğu, temel hak ve hürriyetlerin zedelendiği, kuvvetler ayrılığına dayalı laik ve 
demokratik hukuk düzeninin fiilen ortadan kalktığı, evrensel temel insan haklarının gözardı edildiği, korkuya 
dayalı otokrasi ile yönetilen bir ülke haline getirildiği, idarenin aldığı hatalı kararlar ile mücadeleden geri 
durduğu terörün, tırmanarak bir çok masum vatandaşın ve teröristle mücadele eden güvenlik görevlilerimizin 
hayatına mal olduğu, bürokrasi içindeki yolsuzluk ve hırsızlıkların ciddi boyutlara ulaştığı, ülke sathında 
bununla mücadele edecek hukuk sisteminin işlemez hale getirildiği, vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi 
ve kuruluşların en kısa zamanda mahkemeler önünde hesap vermesinin temin edileceği hususları vurgulanarak 
daha önce ülkemizde ve dünyada gerçekleşen darbe ve darbe girişimlerinde olduğu gibi zorunlu unsur olarak 
neden teşkil eden sözde siyasi ve toplumsal gerekçelerin ( Örnek olarak yaşandığı dönem itibariyle ekonomik, 
toplumsal ve siyasal koşulların farklı olması, ayrıca terör örgütünün bir eylemi olarak değil, emri- komuta 
zinciri içerisinde gerçekleştirilmesi hususları bir yana 12/09/1980 tarihli darbe metninin yer aldığı Milli 
Güvenlik Konseyi'nin 1 no'lu bildirisinde de değinildiği gibi) benzer şekilde sıralandığı, daha önce yaşanan 
-darbe ve darbe girişimleri incelendiğinde hiçbirisinin öncesinde yaşanan toplumsal zemin ve algı oluşturma 
sürecinden kopuk olarak ani bir eylemle gerçekleşmediği, bu bağlamda darbe girişimine neden teşkil eden 
siyasal ve toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve bu ortamın yaratılmasına yönelik örgütsel amaçla 
gerçekleştirilen söylem ve propagandaların kalkışma suçlarının hareket unsurunun alt unsuru olan "cebir" 
teriminin öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir parçası olduğu anlaşılmıştır.

Konumuz hukuka uygunluk nedenlerinden olan "hakkın kullanılması" kavramı açısından 
değerlendirildiğinde;

Basın hürriyetinin Anayasamızın 28'nci maddesinde "Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi 
kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.
Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır." 

şeklinde düzenlenmiş, maddenin a tıf yaptığı "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" başlıklı 26'ncı maddede 
"Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve 

yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fik ir  almak yada 
^ vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra  hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan 

Ç yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.
Bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel 

nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların 
cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya 
haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama 
görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların 
yayımım engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 
kanunla düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin "İfade Özgürlüğü" başlıklı 10'ncu maddesinde de;
"l.H er fe r t ifade ve izhar hakkına maliktir. Bu hak içtihat hürriyetini ve resmî makamların 

müdahalesi ve memleket sınırlan mevzuubahis olmaksızın, haber veya fik ir  almak veya vermek serbestisini 
ihtiva eder. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon işletmelerini bir müsaade rejimine tabi 
kılmalarına mâni değildir.
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2. Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazammun eden bu hürriyetler, demokratik bir toplulukta, 
zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, millî güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya âmme emniyetinin, nizamı 
muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya ahlâkın, başkalarının şöhret veya haklarının korunması, gizli 
haberlerin ifşasına mâni olunması veya adalet kuvvetinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması için 
ancak ve kanunla, muayyen merasime, şartlara, tahditlere veya müeyyidelere tabi tutulabilir. " denilmiştir.

Basın özgürlüğü, 5187 sayılı Basın Kanunu’mm 3’ncü maddesinde; "Basın özgürdür. Bu özgürlük; 
bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarım içerir.

Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; 
başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği 
ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı 
gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir. " şeklinde düzenleme altına alınmış ve 
sınırları çizilmek istenmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kararlarında ifade özgürlüğü konusunda; "demokratik toplumun 
temelini oluşturan ana unsurlardan birini ve toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gerekli temel 
şartlardan birini teşkil etmektedir. 10. maddenin 2. Paragrafı saklı tutulmak üzere, İfade özgürlüğü sadece 
toplum tarafından kabul gören veya zararsız veya ilgisiz kabul edilen bilgi ve fikirler için değil, incitici, şoke 
edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir. Bu, yokluğu halinde demokratik bir 
toplumdan söz edemeyeceğimiz çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin bir gereğidir. 10. Maddede 
güvence altına alınan bu hak, bazı istisnalara tabi İse de, bu İstisnaların dar yorumlanması ve bu hakkın 
sınıflandırılmasının ikna edici olması gerekir" demektedir. (Handysıde/ Birleşik Krallık, B,No;5493/72, 
07/12/1976)

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20/03/2007 gün ve 65-70 sayılı kararında da belirtildiği gibi; 
geneli İlgilendiren ya da ilgilendirmesi gereken tüm olaylar hakkında, halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak 
şekilde aydınlatmak, çeşitli sorunlar üzerinde kamuoyunu düşünmeye çağıracak tarzda tartışmalar açmak, onu 
toplumsal ve siyasal oluşumlar üzerinde doğru ve gerçeğe uygun bilgilerle donatmak, yöneticileri eleştirmek, 
uyarmak ve bu yöntemlerle denetlemek, ayrıca içinde yaşadığı toplumun ve tüm İnsanlığın sorunları 
konusunda bireyi bilinçlendirmek durumunda olan basına, bu ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı bir 
kısım haklar da tanınmıştır. Bunlar; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser ortaya koyma 
haklarıdır. Temelini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesİ'nin 10. Maddesi ile Anayasa'nın 28 vd. maddelerinden 
alan ve 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3.maddesinde düzenlenen basın özgürlüğü ve bu kapsamda bilgi edinme, 
yayma, eleştirme, yorumlama ve eser ortaya koyma hakkı, TCK'nun 26. maddesinin birinci fıkrasında; 
"Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez" düzenlemesi kapsamında bir hukuka uygunluk nedenidir.

Bu açıklamalar ışığında soruşturma konusu olaylar irdelendiğinde;

f" ' Terör örgütünün organik bağlı veya örgüt adına suç işleyecek şekilde medya unsuru olan
şüphelilerin terör örgütüyle bağına dair tespitlere iddianamemizin (6) no lu  kısmında, her bir şüpheli için ayrı 
ayrı belirtilmek üzere ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Darbe girişiminin, yaşanan önceki darbe ve darbe 
girişimlerinden farklı, bu yönüyle atipik olarak devletimizin anayasal düzeninin hedef alan terör örgütünün bir 
eylemi olarak vuku bulduğu delilleriyle sabittir. Yıllardan beri gelen süreçte bütün devlet kuramlarına sızmış, 
gizlilik esasına azami olarak riayet ederek hücre tipi örgütlenme modeline göre örgütlenen kamu görevlisi 
görünümlü mensuplarının sivil unsurlarının bir kısım hücreleri talimatla harekete geçirmesi neticesinde, bir 
süredir gerçekleştirdikleri Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyİp Erdoğan'ın şahsım ve mevcut Hükümeti 
devirme amacı taşıyan eylemlerinin en kanlısını 15/07/2016 tarihinde darbe girişiminin icra hareketlerine 
başlamakla gerçekleştirmişlerdir. (Şu hımısun özellikle vurgulanması gerekir ki; terör örgütü darbe 
girişiminde özellikle Silahlı Kuvvetler içerisindeki mensuplarının bir kısmım harekete geçirmek suretiyle 
kullanmıştır. Terör örgütünce "mahrem" kabul edilen Silahlı Kuvvetler yapılanmasının hücre tipi 
örgütlenme modelinde m uvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrenciler ikişer veya üçer gruplar halinde 
örgütlenen hücreler halimle bir sivil unsura bağlı olarak faaliyet yürütmekte, aynı birlikte yan yana görev 
yapan hücreler dahi birbirlerini tanımamaktadır. Darbe girişimine katılan askeri birlikler personel bazlı 
incelendiğinde aynı birlikte görev yapıp da terör örgütüyle bağı tespit edilebilen bir kısım hücrelerin
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eylemlere iştirak ettiği, diğer bir kısım hücrelerin ise iştirak etmedikleri görülmüştür. Yine ayrıca terör 
örgütüne yönelik yürütülen muhtelif soruşturmalarda örgüt üyelerinin deşifresinde önemli bir ölçüt olan 
kriptograjik haberleşme sistemlerinden "Bytock Talk A nd Chat"  isimli programın yanı sıra henüz deşifre 
edilmemiş başka haberleşme sistemlerinin bulunduğu, mahrem Örgütlenmenin sonucu gereği "kripto " tabir 
edilen mensupların örgütle iltisaktı deşifre edilebilecek herhangi bir ölçütü barındırmadıkları hususları da 
bilinen ölçütleri -kendisi veya birinci derece yakınlarının kriptografik haberleşme sistemlerini kullanması, 
17-25 Aralık döneminden sonra Bank Asya hesap artışı, KPSS soruşturmalarında şüpheli konumda 
olunması, örgüt ana yöneticileriyle irtibat vb ölçütler- taşımayan itirafçıların beyanlarından anlaşılmıştır. 
Açıklanan olgular nazara alındığında terör örgütünün girişimde bir kısım mensubunu kullanarak geleceğe 
yönelik tedbirli davrandığı ve mensuplarının diğer kısmının deşifre edilmemesini temin etme politikası 
yürüttüğü izahtan varestedir. Bu nedenle terör örgütüyle mücadeleye süreklilik arz edecek şekilde devam 
edilmesi devletimizin varlığı için elzemdir.)

Darbe girişimine yönelik soruşturmalarda elde olunan deliller göstermektedir ki; darbe girişimi 
terör örgütünün hiyerarşisinde en üst seviyedeki yönetici kesiminden en alt seviyedeki "şakirt" tabir edilen 
mensuplara kadar tespit edilebildiği kadarıyla girişimden en az bir yıl önce bilinmekte olup 2015 yılı Kasım ayı 
itibariyle örgüt mensupları bu durumu bilerek kendi örgütsel görev alanları ve konumlarına göre faaliyetlerine 
başlamışlardır. Bu hususta özellikle örnek vermek gerekirse C.Başsavcı lığımızın 2016/91607 sayılı evrakı 
kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında soruşturma yapılan emniyet görevlisi İ.E.'nin 

-  ele geçirilen, içerisinde münhasıran örgüt mensuplarınca kullanılan kriptografik haberleşme programlarından 
f  "Eagle" kurulu cep telefonu incelendiğinde söz konusu program üzerinden "alperaytekin" m muzlu "abi" tabir 

edilen Örgüt mensubu şahsa 04/08/2015 tarihinde "At izinin it izine karıştığı bu kritik süreçte hizmet medyası ve 
yazıp konuştukları hizmete mal edilen isimler; hizmet hareketinin; medyada, sosyal medyada dolayısıyla 
siyasette ve halk tabanında güncel tartışmaların odağına konmaması ve zaten amacı bunu yapmak olan 
siijyanilere malzeme vermeme adına nötr durmalı.... H E 'nin  (örgüt lideri Fetullah GÜLEN kastediliyor) 
başından beri serlevha yaptığı \SULH H AYIRD AD IR  H A Y IR  SU LH TA D IR ’ düsturunu yüksek sesle 
dillendirelim", genel seçimlerin gerçekleştiği 01/11/2015 tarihinde "Canınızı sıkmayın KEÇELİLER.. Tam 
kazandık dedikleri yerde bitecekler Allahın izniyle.. Çok güzel olacak.. Çoook... Kazananlar bundan sonra 
yürüyenlerdir..”, "akbulutttf' rumuzlu örgüt "abi"sinin 02/11/2015 tarihinde ”1 YILD IR SÖ YLE D İĞ İM İ 
TEKRAR ED EYİM , 2016'YA ÇOK D AH A GÜZEL B İR  ÜLKEDE G İRECEKSİNİZ. A L L A H T N  İZ N İY L E  
BUNDA E M İN  OLUNUZ. M O R A L İN İZ İ B O Z M A Y IN ..”, "topkapıl" rumuzlu örgüt "abi"sinin ise 
03/11/2015 tarihinde " E Ğ E R  H İZ M E T İ VE S ÎZ L E R İ N A SIL  GÜ ZELLİKLER BE K LİYO R B İL SE N İZ  
G EC ELER İ H E YE C A N D A N  U YK U LARIN IZ KAÇAR U YU YAM AZSINIZ... A L L A H  VAR G AM  YOK.. 
Hizmetlerimize devanı edelim.. Eskiden 3 adım atfıysak şim di adımlarımızı altıya çıkarmalıyız, aşk 
kelimesinin 6 harften oluştuğunu unutm ayın" şeklinde mesajların gönderildiğinin tespit edilmiş, bu şekilde 
darbe girişimi gününe hazırlık çalışmalarının başlatıldığı, mevcut Hükümetin terör örgütüne yönelik kararlı 
duruşu karşısında örgüt üyelerinin motivasyonlarının arttmlmaya çalışıldığı, darbe girişimini örgütsel faaliyet 
kapsamında gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’ne atıf yapıldığı ve Konsey adının darbe girişimini 
gerçekleştiren örgiit liderinin söylemlerinden aldığı anlaşılmış, darbe girişiminin örgütün en alt kademedeki 
mensubu tarafından bilindiği bir ortamda, önemli görevleri haiz medya unsurları tarafından bilinmemesinin 
olağan akışına ve örgütsel işleyişe aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

Özellikle şu hususun vurgulanması gerekir kİ; siyasi otoriteyi eleştiren, hedef atan veya toplum 
tarafından kabul gören veya zararsız veya ilgisiz kabul edilen değil, incitici, şoke edici ya da endişelendirici 
söz ve söylemlerin yukarıda sayılan ulusal ve uluslararası mevzuatlarda yer alan ifade ve basın özgürlüğü 
kumullarının koruması altına alınmakla birlikte devletimizin Anayasal düzenini hedef alan terör örgütüne 
katılarak, örgütteki hiyerarşik gücün emrine girmek suretiyle organik bağ kurarak veya örgüt adına suç İşlemek 
suretiyle süreklilik arz eden faaliyetlerde bulunan medya unsurlarının mensup oldukları terör örgütü tarafından 
gerçekleştirilen ve kendileri tarafından bilinen darbe girişiminin başarıya ulaşması amacıyla öncesinde, darbe 
girişimine sözde neden teşkil eden siyasal ve toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve bu ortamın 
yaratılmasına yönelik veya darbeyi çağrıştırıcı örgütsel amaçla gerçekleştirilen söylem ve propagandalar ile 
darbe girişimi günü toplumun darbeye karşı koymamasını telkin edici söylemlerin sayılan hukuka uygunluk
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nedenleri kapsamında koruma görmesinin mümkün olmadığı, hiç bir demokratik düzende darbeyi çağrıştırıcı, 
övücü veya vatandaşların darbeye karşı koymaması şeklinde söylemlerin "ifade ve basuı özgürlüğü" 
kavramlarıyla açıklanamayacağı, diğer türlü "terör örgütünün faaliyeti kapsamında darbe girişimine sözde 
neden teşkil eden siyasal ve toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve bu ortamın yaratılmasına yönelik veya 
darbeyi çağrıştırıcı örgütsel amaçla gerçekleştirilen söylem ve propagandalar ile darbe girişimi günü 
toplumun darbeye karşı koymamasını telkin edici söylemler" niteliğinde olmamak kaydıyla siyasi otoriteyi, 
hedef alan, incitici, şoke edici ya da endişelendirici şeklinde tabir edilen söylemlerin "ifade ve basın 
özgürlüğü" kuramlarının koruması altında olduğu izahtan varestedir.

Anlatılan nedenlerle terör örgütünün medya unsuru olan şüphelilerin örgütsel amaçlar 
doğrultusunda, darbe girişimine maddi cebir kullanmak suretiyle iştirak eden faillerin eylemine 
girişime sözde neden teşkil eden siyasal ve toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve bu ortamın 
yaratılmasına yönelik örgütsel amaçla gerçekleştirilen kalkışma suçlarının hareket unsurunun ait 
unsuru olan "cebir" teriminin öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir parçası olan söylem ve 
propagandalarda bulunmak suretiyle iştirak ettikleri, asli fail oldukları ve silahlı terör örgütüne üye 
olmak suçu yanı sıra girişime konu kalkışma suçlarını da işledikleri anlaşılmıştır.

5. SORUŞTURMA KONUSU OLAY: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DARBE GİRİŞİMİNE 
İŞTİRAK EDEN MEDYA UNSURLARININ EYLEMLERİ

Terör örgütünün devlet bürokrasisi yanı sıra medya kurumlan arasında da etkili olduğu, örgütsel 
eğitimle süre gelen zaman diliminde yetiştirdiği bir kısım militanlarına medya yapılanmasında görev verdiği 
gibi örgüte organik bağı bulunmayan bir kısım medya unsurlarını da örgütsel amaç ve menfaatle kullandıkları 
anlaşılmıştır. Örgütün deşifresine yönelik yapılan soruşturmalardan elde olunan bilgi ve belgelere göre medya 
unsurlarının işlevinin; örgüt üyelerine üst yönetimin talimatlarının şifreli olarak iletilmesi (özelde 6.13. sayılı 
kısımda ayrıntılı olarak anlatılmıştır) , örgütsel motivasyonun sağlanması ve örgütsel faaliyetler lehine 
kamuoyunda algı oluşturularak örgütün devamlılığının sağlanması olduğu anlaşılmıştır.

Terör örgütünün darbe girişimi faaliyetini medya unsurları açısından bütünsel ve genei olarak 
olarak değerlendirdiğimizde;

FETÖ/PDY'nin ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağı teşhisine 
binaen mevcut sistemi yıkmak yerine, devlet modeline uygun bir örgütlenme ile devlete alternatif bir sistem 
kunnayı hedeflediği, bu nedenle kamuoyunda örgüt için "Paralel Devlet Yapılanması" kavramının 
kullanılmasının temel nedeninin bu olduğu,

Örgütün haberleşmede kullandığı yöntemlerden; internet üzerinden haberleşmeye imkan tanıyan 
Skype, Tango, WhatsApp programlarının sıkça tercih edildiği, canlı kurye kullanılmasının en sağlıklı 
haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul edildiği, terör örgütü lideri GÜLEN'in çok önemli hususların yüz 
yüze görüşülmesi yönündeki talimatlarının olduğuna dair bilgilerin mevcut olduğu, son olarak GÜLEN'in 
"herkul.org" İsimli örgütün propagandasının yapıldığı internet sitesinden yayınlanan sohbet ve vaazlarında 
şifreli nitelikte talimatlarını örgüt üyelerine ilettiği, 2016/18774 sayılı soruşturma evrakı kapsamında 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul 7.Sulh Ceza Hakimİiği’nİn 11/02/2016 tarih ve 
2016/1193 D.İş sayılı kararıyla terör örgütü lideri GÜLEN'in aynı İnternet sitesinden 06/04/2009 tarihinde 
yayınlanan "İrtica Paranoyası ve Doğanın Esası" başlıklı konuşmasında Taşhiye ismiyle bilinen kumpas 
soruşturmanın başlatılması, 02/02/2013 tarihinde yayınlanan "217.Nağme: Takiyye, Muta Tuzağı ve Nifak 
Hezlesi" başlıklı konuşmasında Selam Tevlrid ismiyle bilinen kumpas soruşturmasının kamuoyu algısının 
oluşturulması, 20/10/2013 tarihinde yayınlanan "Girdili Çıktılı Aktarmalar ve Suizan Virüsü", 24/11/2013 
tarihinde yayınlanan "Hiç Durmadan Yürüyeceksiniz" başlıklı konuşmasında 17/25 Aralık Sözde yolsuzluk 
soruşturmalarının başlatılması, 27/08/2014 tarihinde yayınlanan "Utanılacak İş Yapmadınız, Dimdik Durun ve 
Ahİrete Alacıklı Gidin" başlıklı konuşmasında 22/07/2014 tarihli terör örgütünün emniyet yapılanması 
içerisindeki mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alman ve tutuklanan örgüt üyelerine motivasyon
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niteliğinde, 19/04/2015 tarihli "Mukaddes Çile ve İnfak Kahramanları" başlıklı konuşmasında terör örgütüne 
yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan örgüt mensuplarının tahliye edilmeleri, 14/12/2015 tarihinde 
yayınlanan "İbadetlerin İhmali ve Savaş Endişesi" başlıklı konuşmasında Milli İstihbarat Teşkilatı 
kontrolündeki tırlarla Halep Türkmenlerine yardım götüren görevlilerin Uluslararası Ceza Mahkemelerinde 
yargılanacağı ve İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nün 09/02/2016 tarih ve 4944 sayılı yazısıyla çözümü yapılan 
"Kılıçların Gölgesinde" başlıklı konuşmasında örgüt mensuplarına gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili mesaj ve 
talimatları ilettiğinden bahisle ilgili içeriklerin engellenmesi yoluyla ihlal önlenemeyeceğinden "herkul.org" 
isimli internet sitesinin tümüne yönelik olarak milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin 
önlenmesi nedenleriyle 5651 sayılı Kanun'un 8/A-3 maddesi uyarınca erişimin engellenmesi kararı verildiği, 
darbe girişiminden sonra ifadesi alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan üst düzey yöneticilerden 
Haşan Polat'ın örgüt içerisinde kriptoloji sorumluluğu görevini yapmasından dolayı örgüt lideri GÜLEN’iıı 
darbe girişimi öncesi ve sonrasında örgüt üyelerine hitaben yapmış olduğu bir kısım konuşmaların tespit 
tutanakları gösterilerek kriptolojik çözümleme yapmasının istendiği, bu kapsamda "Kılıçların Gölgesinde" 
başlıklı konuşmayla ilgili olarak şahsın terör örgütü lideri GÜLEN7» 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen 
darbe girişimi öncesinde örgütüne mensup bir kısım asker şahıslara darbe yapılması talimatı verdiği 
düşman gördüğü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı yapılan darbe girişimini "düşmanını öldürme" 
şeklinde tanımladığı, bu girişim esnasında ölenlerin şehit, yaralananların gazi olacağı yönünde talimat 
verdiğini beyan ettiği, söz konusu konuşmanın darbe girişimine yönelik açık bir talimat olduğunun darbe 
girişiminden sonra alman bu ifadeyle anlaşıldığı,

15/07/2016 tarihinde başta İstanbul ve Ankara İlleri olmak üzere ülke genelinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin içerisine sızmış, amacı Anayasal Düzeni değiştirerek devletin bütün kurumiarmı, güvenlik 
birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmek ve aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili bir siyasi 
ve ekonomik güç haline gelmek olan terör örgütü mensubu bir kısım asker şahıslarca başta Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti olmak üzere tüm anayasal kuramlarını ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde 
bulunulduğu, adli soruşturmalar örneğinde ilk kez gerçekleştiği şekliyle bir darbe girişiminin bir terör örgiitii 
tarafından planlanıp faaliyete geçirildiği, örgütün sivil kanadında bulunan yönetici vasfını haiz "abi" ve 
"imam" olarak tabir edilen örgüt yöneticilerinin örgüt mensubu asker şahıslara darbe talimatı verdiğinin evrak 
kapsamındaki bulunan Örnek teşhis ve ikrar beyanlarından anlaşıldığı, bu haliyle darbe girişiminin terör örgütü 
faaliyeti olduğuna dair tereddüt bulunmadığı,

Terör örgütü lideri GÜLEN'in "Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın! Biitün güç 
merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fa rk  etmeden sistemin ana damarlarında ilerleyin!", 
"Türkiye’deki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır."," Arkadaşlarımız o 
sahada kabiliyetlerini geliştirmeli, müktesebatlarını geliştirmeli, esas ve zannediyorum iki yanlı olmaları 
itibariyle de sergileyecekleri performans ile de daima takdir toplayacaklardır. Yani bu bizim cepheyi 
öğrenmeleri lazım arkadaşların. Yani bizim hukuk sistemimizi didik didik etmelidirler, biz bir taraftan çalışıp 
onların istifade edeceği şekle getirmeliyiz, onu öyle form üle etmeliyiz, öyle tertip ve temkide tabi tutmalıyız. fl 
ve "Dünyada, satın alınmayacak adam yoktur. Sadece fiyatları farklıdır. Birini az fiyata birini çok fiyata 
alırsın" şeklindeki talimatları üzerine örgüt yönetici ve üyelerinin devlet kuramlarına sızma faaliyeti 
yürüttükleri,

Bu amaçla yine aynı talimatların gereği günümüzde güç unsuru olarak kabul edilen "medya" 
gücüne hakim olabilmek, bu şekilde örgütsel faaliyetleri yönlendirip propagandasını yapmak amacıyla Zamaıı, 
Taraf, Samanyolu TV, Can Erzincan TV gibi gazete ve televizyon kanallarını kurdukları, Balyoz ve Askeri 
Casusluk gibi yargı ev emniyet içerisine sızmış örgüt üyesi hakim, savcılar ve emniyet mensuplan eliyle sahte 
ve maniple edilmiş delillere dayanan soruşturma ve kovuşturmalarla kendilerine muhalif gördükleri Silahlı 
Kuvvetler mensuplarını kendi militan kadrolarına yer açmak amacıyla tasfiye ettikleri, örgütün medya gücünün 
bu safhada sahte delillere dayanan soruşturma ve kovuşturmaları toplumda haklılık algısı yaratacak şekilde 
yayınlar yaptıkları, bu şekilde vücut bulan ve süregelen amaç ve stratejisi doğrultusunda medya gücünün 
kullanıldığı, Silahlı Kuvvetler bünyesinden anlatılan yollarla (özet olarak medya vasıtasıyla algı oluşturma ve 
muhalif görülenleri kumpas tabir edilen soruşturma ve kovuşturmalarla kamu görevinden atılmasını sağlama)
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tasfiye edilen personel yerine kendi örgüt üyelerinin görev almasıyla ve ilerleyen süreçte Silahlı Kuvvetler 
bünyesinde generallik ve kurmay albaylık gibi etkili göreve yükselmesiyle darbe girişimine hazırlıklarına 
başlandığı ve örgüt liderinin "Türkiye’deki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken 
sayılır." talimatı gereği kendilerini güçlü hissettikleri anda darbe girişimini İcra aşamasına getirdikleri,

Yİne darbe girişimi öncesinde kullandıkları medya unsurları vasıtasıyla darbe girişiminin 
gerçekleşeceğini beyan ederek ve devamında darbe girişimi günü toplumun darbeye karşı koymaması telkin 
ederek Hükümetin darbe yoluyla düşürülmesini kanıksatma ve bu yönde algı oluşturma faaliyetlerinde 
bulundukları, medya gücünün toplumdaki etkinliği nazara alındığında darbe girişimi faaliyetleri açısından 
suçun unsurları açısından belirleyici önem arz ettiği,“terör örgütüyle organik bağları veya işbirliği içerisinde 
olduklarına dair tespitler bulunan (iddianamenin 6 no'lu kısmında her şüpheli için ayrı ayrı açıklanmıştır) 
m edya'unsurlarının örgütün faaliyeti olan darbe girişimini önceden bilmelerinin medya faaliyetiyle, ifade ve 
basın- Özgürlüğü kavramlarıyla açıklanamayacağı, bu durumun dahi başlı başma unsurların örgütle bağını 
ortaya koyduğu,

Soruşturma evrakımızdaki tespitlerden ortaya çıkan bir gerçek olduğu, bu haliyle ilk kez 
karşılaşılan örnek olarak terör örgütünün darbe girişiminin de bürokrasi ve medya unsurları İçerisindeki sivil ve 
asker örgüt yönetici ve üyelerinin iştirak halinde gerçekleştirdikleri bir eylemler zinciri olduğunun izahtan 
vareste olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma konumuzdan olarak;

1-Terör örgütünün medya yapılanmasında yer aldığından bahisle hakkında Cumhuriyet 
Başsavcılığımızın 2014/39856 sayılı evrakı üzerinden soruşturma yürütülen ve örgütün yayın organı olan 
Today's Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni olan şüpheli Bülent KENEŞ'İn 2015 yılı İçerisinde 
Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan yapılan soruşturma kapsamındr 
tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakİmlİği'ne sevk edilip serbest bırakıldıktan sonra ise medya mensuplarına 
"Hakim beyin, savcının, Başbakanın ve Cumhurbaşkanı'mn da ismini koyacağım . Yaptıklarına pişman 
edeceğim. Serbest bıraktıklarına da pişman olacakla V  şeklinde söylemde bulunduğu,

Twitter sosyal paylaşım sitesinde kullanmakta olduğu @bkenes isiıuli/ruımızlu hesabından darbe 
girişiminden dokuz gün önce 06/07/2016 tarihinde ise "İYİ BİR ÇIKIŞ YOK ARTIK! KÖTÜ, DAHA KÖTÜ  
E N  KOTU ÇIKIŞ VAR" KÖTÜ OLAN DARBE DİYELİM , GERİSİNİ SİZ TAHMİN ED İN " şeklinde 
paylaşımda bulunduğu, 07/06/2016 tarihinde "Y a b ir şeyler olacak ve bu böyle gitmeyecek ya S uriye-iraf 
versiyonu b ir ülke olacağız tercih sizin" şeklindeki bir paylaşımı alıntıladığı, bu şekilde darbe girişimin 
önceden bilerek, maddi cebir kullanmak suretiyle iştirak eden faillerin eylemine girişime sözde neden teşki 
eden siyasal ve toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve bu ortamın yaratılmasına yönelik örgütsel amaçk 
gerçekleştirilen kalkışma suçlarının hareket unsurunun alt unsuru olan "cebir" teriminin öncülü ve ayr 
düşünülemeyecek bir parçası olan söylem ve propagandalarda bulunmak, medya etki gücünü kullanarak 
toplumun darbe girişimine karşı koymamasını telkin etmek veya hücre tipi Örgütlenme modeline gön 
teşkilatlanan Silahlı Kuvvetler içerisindeki FETÖ hücrelerinin bir kısmının katıldığı darbe girişimine iiişkir 
talimat iletmek suretiyle İştirak ettiği, asli fail olduğu anlaşılmıştır.

2-Cumhuriyet Başsavcılığımızın yukarıda sayısı belirtilen soruşturması kapsamında kayyım atanar 
ve bilahare darbe girişiminden sonra 27/07/2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılmasına kara 
verilen örgütün yayın organı Zaman Gazetesinin logosu bulunan "zamanamerika.com " isimli internet sitesinde 
"Kerim Balcı" adıyla köşe yazarlığı yapan şüpheli A bdulkerinı Baicı'nm darbe girişiminden bir gün önce 
yayımlanan köşe yazısı başlığının "SÜRGÜNDEKİ ERDOĞAN VE ERDOĞAN SONRASI DONEME 
H A Z IR L IK " olduğu, yazı içeriğinde ise "Adaletin geciktiği, zuliim zamanının uzadığı gibi biı 
tevehhümümüz yok yoksa... Beden kafeslerinde tutsak olmayanlar için bütün gelecekler yakındır m  di 
olsa.. Ne kadar uzak olursa olsun, mııttakilere va ’d  olunmuş olan o gelecek, madem ki gelecektir, yakındır. 
Madem ki yakındır, ne kadar uzun olursa otsun kısadır temkil zamanı da... Madem kısadır, ona değil 
ondan sonrasına bakmalı insan. AZIĞINI ERDOĞAN SONRASI DÖNEME HAZIRLAMALI' şeklinde 
söylemde bulunduğu,
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Ayııt sitede 03/04/2015 tarihinde yayımlanan "KORKM A, K Ü K R E !"  başlıklı yazısında örgiit 
üyelerinin itirafçı olmalarını, örgütten ayrılmalarını engelleme amaçlı olarak çağrıda bulunarak "İkinci evinde 
istenmeyenlerin, birinci evinde de başı derde girer. Tüm sek çoktan aşılmış; aydınlık günler de yakındır. 
Madem yakındır, gözii daim geleceğin Cennet panayırlarında olanlar için, olacak olan, olmuş; bitecek olan
bitmiştir.  Bugiin nöbet m ahallini terk edenler, Cehennemin kasıp kavuran sıcaklığını görselerdi;
kendilerini korkutan dünya cebbarlarının yapabileceklerine sivrisinek ısırığı kadar değer vermezlerdi. 
S  ur'un ölüleri titretip ayağa kaldıran sesini duysalar, ahiretlerine taalluk etmeyen tehditler karşısında
korkmaz, kükrerlerd i. B ugün canı yananların yarın hallerini görenler 'Ne talihsizmişim k i o gün ben de
tutuklanm am ışım ! A h  ne olurdu şu kahramanlardan biri de ben olaydım !' diyecekler. Bugün canları 
yananlar, zaman dürbünüyle yarın serfiraz olacakı güzellikleri görüp geri dönseler, dün yaptıkları 
kahramanlıkları daha bir şevkle yaparlardı. (Bu maddeyi, zaman zaman kendini terk edilmiş hissettiğini 
hissetttiğim, kalben pek  alakadar olduğum M ehm et Baransu kardeşim bilhassa okusun) " şeklinde söylemde 
bulunduğu,

Aynı sitede 19/07/2013 tarihinde yayımlanan köşe yazısında 03/07/2013 tarihinde Genelkurmay 
Başkanı Abdülfettah El Sİsİ komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği askeri darbe 
sonucunda, Mısır'da seçimle ilk defa yönetime gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevinden e; 
çektirilmesi olayına atıfta bulunarak, darbeyi destekleyici söylemlerde bulunduğu,

25/04/2015 tarihinde darbe girişiminden sonra 27/07/2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararnameyle 
kapatılmasına karar verilen örgütün yayın organı "Yeni Hayat" isimli gazetede yayınlanan köşe yazısında "İş 
adamlarına, 'Türkiye'yi terk ed in’ demek benim haddim değil. Hem vatanını topyekiin gıılyabanilert 
bırakmak fik r in i kabul edemem. Am a 'yayılın dünyaya!' diyen sesin, sesini duyurm ak için ben dı 
haykırabilirim. Şunu  artık iyi biliyorum: Elbette hapse düşmüş masumların hapis çilesi isra f olmayacaktır, 
A m a vatana hizmetin adresi de hapishane değil" şeklinde Türkiye'den ayrılmaları yönünde söylemde 
bulunduğu,

www.youtube.com isimli sosyal paylaşım sitesindeki STV MEDYA isimli sayfada Özgürlü! 
Zamanı 15 Temmuz 2016 Canlı Yayın başlığında herkese açık olarak 04 saat 08 dakika 29 saniye siirel 
videonun paylaşıldığı,

Videonun içeriğinde ise; kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli Şemseddin E FE ’nin hazırlayıj 
sunduğu, diğer şüpheliler A bdulkerim  BALCI ve Şükrü  T uğrul Ö ZŞENGÜL isimli şahısların canlı yaym: 
konuk olarak bağlandıkları, adı geçenlerin darbe girişimi faaliyetlerinin başladığı ve devam ettiği sırada asker 
darbeyi övücü söylem ve açıklamalarda bulundukları,

STV MEDYA isimli sayfanın; FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Cumhuriye 
Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2014/133596 sayılı soruşturmaya konu olan "Karanlık Karar Kurulu' 
İsimli dizilerin yayınlandığı Samanyolu Haber Televizyonuna ait olduğu, adı geçen televizyon kanalının darb> 
girişiminden sonra 27/07/2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldığı, Samanyolu Yayın Grubı 
Genel Müdürü Hidayet KARACA'nın ise, 2014/133596 sayılı soruşturma kapsamında tutuklandığı ve haleı 
tutuklu bulunduğu,

Şemseddin EFE isimli şahsın örgütün yayın organı Samanyolu Televizyonunun Washİngtoı 
temsilcisi, Abdulkerim BALCI'nın ise Zaman Gazetesinin İsrail muhabiri olduğu,

Bu kapsamda televizyon programıyla ilgili yapılan tespitlerin konuyla ilgili kısımlarının;

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Şemseddin bey Yenişafak’m haberini gördünüz mü? Sunucu
Şemseddin EFE: Bakıyorum şuanda hemen.
Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL:Diyor ki, vatan haini paralel subaylar çıldırdı, komuta kademesini el 

geçirmeye çalıştılar diyor.
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Sunucu Şemseddin EFE:Tabi yani bunlar ilk olarak aslına bakarsanız bu tarz havuz medyasından 
çıkmasını beklediğim haberler bunlardı. Çok şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Şimdi detaylarına bakıyorum.
Kerim bey buyurun efendim sizi dinliyoruz.

Abdulkerim BALCI:........... Her ne olursa olsun yani, elbette darbeyle, darbe kültürüyle
hesaplaşabilmek için hayatının belli bir dönemini harcamış, Benim gibi şuanda kendi vatanına dönemeyen 
yurtdışında yaşamak zorunda kalmış onlarca gazeteci arkadaşım var benim. Hizmet hareketi gönüllüsü 
dostlarım var memleketlerini göremeyen yıllardır. İçlerinde MUHTEREM HOCAEFENDİ de dahil 
olmak üzere. Ve bu temelde bizim Türkiye’nin darbe kültürüyle olan mücadelemizin, hesaplaşmamızın bir 
uzantısı olan hesabım ödediğimiz, faturasını ödediğimiz Türk demokrasisinin, insan haklarının faturasını 
ödediğimiz bir süreç. Böyle olunca darbeyle alakalı herhangi bir söylenti dahi bizim paratonerlerimizde, 
algaçlarmuzda apayrı bir etki yapıyor. Yani biraz Önce Tuğrul beyin hissiyatını da biraz o çerçeve içerisinde 
dinledim ve katılmamak elde değil o kızgınlığa, o isyana katılmamak elde değil. Bizim bu geçmişimizi, bu 
tarihimizi, bu ödediğimiz faturayı bilmeyen insanlar açısından biz felaket tellalı olarak görülebiliriz dışardan 
bakan insanlar açısından.

Nitekim benim yayın grubumun Ergenekon davaları sürecinde göstermiş olduğu hassasiyeti 
de Türkiye’nin bu geçmişini bilmeyen insanlar gazetecilik prensipleri açısından algılayamadılar ve 
bazen insan haklan ihlalleri efendim özel bilginin, kişisel bilginin ihlali gibi hatalar yaptığımızı iddia 
ettiler ama bizim bir geçmişimiz vardı. Biz kanserli bir hücreyiz. Yani birkaç defa kemoterapİ geçirmiş bit 
bünyeyiz. En ufak kanserojen bir etki bizim alarma geçmemize sebebiyet veriyor ve vermeli, ve verecek.

 SİZ ORDUNUZ VEYA JANDARMANIZ VEYA GÜVENLİK GÜÇLERİNİZ HAKLI
VE GEREKLİ OLARAK ÜLKENİN BELİRLİ BÖLGELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
ALDIĞINDA BUNU ÜLKE BİR DARBE SENARYOSU, PLANI, PROJESİ OLARAK 
ALGILAYABİLECEK HALDEYSE Kİ ÇOĞUMUZ ŞUANDA BU SORULARLA UĞRAŞIYORUZ 
DOĞAL OLARAK BU BÜNYE HASTA DEMEKTİR...

 Türkiye’yi terörün geçiş üssü haline getirdiklerinden dolayı, bir zamanlar doğuyla batının
arasında diyalojik bir köprü olan Türkiye’yi doğuyla batı arasında terör köprüsüne 
dönüştürdüklerinden dolayı İşte neticesi itibariyle bir darbe veya bir söylentisi veya bir mesajı isterse 
sadece bir terör saldırısı duyumuna karşı alınması gereken tedbirler söz konusu olsunlar bu 
karabulutları bizim ülkemizin üzerine ülkemizin başında olanlar çektiler...

Şemseddin EFE: Estağfurullah, yani hissiyatınızı anlamaya çalışıyorum.... BİR YANDAN 
TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TÜRKİYE’DE CİRİT ATAR HALE GETİRMİŞ OLMAK VEYA BU HALE 
SOKMAK SİYASETİN VEYA GÖREVİNİ YAPMAYANLARIN BİR EKSİKLİĞİ ama diğer taraftan 
halkta da böyle bir şey var. Bunlar birbirini mi getiriyor?

Şemseddin EFE: Şimdi şöyle az önce Tuğrul hocamın son anda söylediği bir şey var Yenişafak’ın 
haberi. PARALELCİ SUBAYLAR BÖYLE BİR DARBE KALKIŞMASINDA BULUNDU. BENİM 
AKLIMA ŞÖYLE BİR ŞEY GELİYOR ÖZELLİKLE ORDUDA TASFİYENİN KONUŞULDUĞU 
ORDUDA VE EMNİYETTE OPERASYON YAPILACAK TARZINDA YORUMLARIN YAPILDIĞI 
BUGÜNLERDE...

Abdulkerim BALCI: Şimdi nezaman bu meşhur paralel ifadesi kullanılarak herhangi bir hikaye 
anlatılmaya başlansa bağışlayın sinirimi, bir taraftan memleketim için kalbimin dayidar olduğu bir taraftan da 
ancak güiünebilecek bir iddiayla karşılaşınca insan....

Birincisi bu paralel ifadesi eğer cemaate mensubiyet veya yakınlık anlamında kullanılan biı 
ifadeyse ki bir gün gelir bu ifadeyi icat etmiş olan SAYIN CUMHURBAŞKANININ ÇIKIP; “Ben paralel 
dediysem cemaati zinhar Lfc @00 Sil) @03 kastetmedim, muhterem Hocaefendi’den de asla bahsetmedim 
Pensilvanya derken kastım bambaşka bir şeydi, derinlerdeki bir yapıdan bahsediyordum” diyeceğine yüzde yüz 
eminim. Bu onun siyasi polemiklerinin ifadeleridirler. Nasd bir dönemlerde terör devleti ilan ettiği İsrail’e
“mecburuz, müttefikimizdir” demeye başlarsa ilerde bunu da derler CEMAATIN İÇERİSİNDE OLAN
BİRİSİYİM, diyebilirim ki zeka seviyesi ortalamanın hafif altında olan bir insan olarak görürüm 
kendimi. Cemaat mensubu, sevdalısı olan ve benden çok daha zeki insanları tanıdım. Cemaatle herhangi 
bir sevgi ilişkisi veya ahlaki benzerlik ilişkisi kuran insanların zinhar darbe, yönetime talip olma, 
yönetimi alaşağı etme gibi bir şeye kalkışması söz konusu olamaz benim cemaatimin vatan sevgisiyle
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benim cemaatimin insan haklan sevgisiyle, adalet duygusuyla yetişmiş fertleri olamazlar. HERHANGİ BİR 
ŞEKİLDE BİZİM HALİL İBRAHİM SOFRAMIZDA YEMEK YEMİŞ İNSANLAR OLABİLİR BUNLAR. 
Fakat bizim boyamızla boyanamamışlar demektir.

Otokratik eğilimleri olan liderlik yapıları hele hele de Türkiye'mizin İstihbarat Teşkilatının başında 
müsellem artık bütün dünyanın bildiği üzere "gerekiyorsa savaş, gerekiyorsa karşı taraftan birkaç füzeyi kendi 
milletimiz üzerine atar, yani Türk vatandaşlarını öldürürüm, siz de bu vesileyle karşıdan füze geldi diye savaş 
başlatırsınız" demiş olan ve bunun hesabını hala ödememiş olan birisi duruyorsa ve biz istihbarat örgütümüzün 
tepesindeki bu kişiden hesap soramıyorsak, doğal olarak bizim ülkemizde böyle şeyler yapılabilir. Belli bir 
kitleyi tamamen memleketimizden silip atmak İçin veya küresel ölçekte o gruba karşı başlatılmış olan soykırım 
gayretini meşrulaştırmak ve bütün dünya devletlerini bu hususa, bu hususta destek vermeye zorlamak için hele 
Iıele de Fransa'da yaşanmış olan elim terör saldırısı sonrasında bütün dünyada her türlü anti demokratik, iıer 
türlü darbeci, her türlü terörist girişime karşı umumi bir hissi kalbi vicdanî koalisyon oluştuğu bir dönemde; 
tutar bir grubu, paralel dedikleri o grubu aynı haneye yazarlar IŞID’Ie birlikte, sonra da bütün dünyadan destek 
vermelerini isterler. Doğal olarak bu tür durumlarda devletler muhatap olarak millet devlet yapılarının resmi 
organlarının verdiği raporları ve bilgileri muhatap alırlar. Yani beni dinlemezler. Az önce bahsettiğim zatın, 
İstihbarat Örgütünün, başında bulunduğu örgütün sağlayacağı dosyalan dinlerler. EĞER BU DOSYALARI 
HAZIRLAYAN EKİP, DEVLETİN BAŞINI TUTMUŞ OLAN EKİPLE, BİR HIYANETİN VE 
İHANETİN İÇERİSİNDEYSELER YAPACAK BİRŞEY YOK.

Şemseddin EFE: Ben bu arada bir bilgi vereyim, ben de farklı yerlerden bilgi edinmeye 
çalışıyorum....Burada hemen şunu söyleyelim, ilk önce İstanbul'dan gelen bilgiler vardı, köprülerin trafiğe 
kapatıldığı, geçişe kapatıldığı, askerin köprüleri kapattığına ilişkin bilgiler geldi. Daha sonra farklı yerlerden 
askerin tanklarla birlik halinde belli yerlerde konuşlandığı görüntüler, fotoğraflar paylaşıldı. Bu fotoğrafları 
arkadaşlar tekrar getirirlerse iyi olacak. Diğer taraftan Ankara'da meclisin üzerinden jetlerin alçak uçuş 
yaptığına ilişkin milletvekillerinden mailler geldi. Ardından şu tarz söylentiler ve tvvitler dolaşmaya başladı. 
TÜRKİYE’DE FARKLI YERLERE ÇOK BÜYÜK TERÖR SALDIRILARININ YAPILACAĞI 
İHTİMALİNE BİNAEN BU BİLGİYİ ALAN ASKER DOLAYISIYLA TEDBİR ALIYOR TARZINDA 
BİR MAİLİ VARDI, BİR TVİTİ VARDI EREN ERDEM'İN. Fakat sonra TSK'dan bir açıklama geldi, 
TSK'dan yapılan açıklamada da ordunun tamamıyla yönetime el koyduğuna ilişkin bilgi, bununla beraber 
Başbakanın yaptığı açıklama bir grubun, ordu içinde bir grubun orduyu ele geçirmeye çalıştığı, bir kalkışma 
olduğuna ilişkin Başbakanın açıklamaları vardı. Ve bunun ardından yapılan, TSK'dan yapılan, resmi siteden 
yapılan açıklamaya da bu nazarla bakılabileceğİne ilişkin yorumlar televizyonlardan yapılıyor. Diğer taraftan 
Tuğrul Hocam az önce TRT’nin yanım kestiğine ilişkin bir şey söyledi. Arkadaşlar bunu teyit edebilir miyiz? 
TRT şuanda yayında mı yoksa kesti mi? Ben buradan bakayım. Bu önemli bir bilgi çünkü, TRT'nin yayınının 
kesilmiş olup olmaması. Bunu yapan grubun küçük bir grup mu yoksa askeriyede gerçekten Genel Kurmayın 
resmi sitesi, silahlı kuvvetlerin resmi sitesinde yapılan açıklama gibi TSK'nın ülke yönetimine bütünüyle el 
koyduğuna ilişkin genel kapsamlı bir şey mi? Bunları tabi saatler ilerledikçe daha net bir şekilde göreceğiz, 
Fakat farklı yerlerde asker vatandaşları, herkes evlerine girsin, sıkı yönetim, asker yönetimine ei koydu
tarzında İfadeler kullandığını görüyoruz İstanbul’da burası Atatürk Havalimanı girişi herhalde. Burada
askerlerin konuşlandığı söyleniyor. Ankara'da Emniyet Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müditrlüğü'nün tüm 
personeli göreve çağırdığına ilişkin haberler var. Bunlar da bakın önemli bilgiler. Tabi Tuğrul hocamın 
söylediği şu nokta çok dikkat çekici, siyasilerin böyle bir ihtimali düşünerek, ona yönelik tedbirler almasının 
çok normal olacağını söylemişti. Bunların da zaten daha önce bu tarz ihtimallerin düşünüldüğü, düşünülmüş 
olması gerektiğini söylemişti. Eğer siyasiler orada bulunuyorlarsa bu tarz şeyler uzun zamandan beri 
konuşuluyor, DARBE İHTİMALLERİ TÜRKİYE’DE UZUN ZAMANDAN BERİ DİLE 
GETİRİLİYOR. Farklı yerlerden farklı şeyler söyleniyor. Askerin içerisinde ciddi rahatsızlık olduğuna 
ilişkin bilgiler dolaşıyor. Tabi bunların hepsi internette farklı yerlerden dolaşan bilgiler. Bunlar 
dolaşırken siyasetin şuanda yönetimde olanların bunları göz ardı ederek hiçbir şey olmamış gibi 
davranmış olmasının çok garip olacağını söyledi Tuğrul Bey. Dolayısıyla çok... bir tedbir alma ihtiyacı 
hissedecekler dedi. Bunlar normal şeyler olarak değerlendirdi. Tabi bu tedbirin nasıl alınacağı, bundan 
sonra hadisenin seyrinin nasıl gelişeceği şuanda gerçekten tam bütün kapsamıyla Silahlı Kuvvetlerin bütün
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ülkeye gerçekten sitede belirtildiği gibi bir el koyma, yönetime el koyma tarzında mı gerçekleştiği hadisenin, 
yoksa farklı noktalarda farklı yerlere el konularak böyle farklı bir geçiş mi düşünüldüğü, bunların hepsi- 
değerlendirilebilir. Silahlı Kuvvetlerin yaptığı açıklamada şu da var, uluslararası bütün anlaşmalar hala 
geçerliliğini korumaktadır. Silahlı Kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası angajmana uygun hareket 
edecektir tarzında bir açıklama. Tam olarak ben şuanda birebir aç... böyle değil ama yanlış da söylemiş 
olmayayım. Şuanda açmaya çalışıyorum Silahlı Kuvvetlerin sitesine de erişemiyorum bunu da söyleyeyim. 
Kerim Bey hatta mı?

Abdulkerim BALCI: Şimdi geçmişte de Türk ordusuyla polisin siyasi meselelerde farklı tavırlar 
takınabileceği türünden iddialar dile getirilmişti. Yani özellikle genelkurmayın topyekûıı bir darbe girişimi 
karşısında polisin direnebileceği yönünde ifadeleri vardı. Türkiye'de ben bunu realist ifadeler olarak 
görmüyorum. Yani Özal döneminde Türk emniyeti hakikaten çok güçlendirilmişti. Yani tankı yoktu ama uzun 
namlulu silahları vardı. Fakat Özal sonrasında ordu polisin mümkün olduğunca minimal silahlarla 
silahlandırılması yönünde bastırdı ve gereğini de yerine getirdi. TÜRKİYE'DE HİÇBİR ZAMAN 
ORDUNUN KARŞISINA ÇIKACAK BİR POLİS GÜCÜ YOKTUR. DAHASI TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ’NİN ORDUSU EN AZ ÜÇ DEFA BAŞARILI, OSMANLI TARİHİNİ DE İŞİN İÇİNE 
KATARSANIZ BEŞ DEFA BAŞARILI, BAŞARIDAN KASTIM (ANLAŞILMADI) ANLAMDA  
BAŞARILI. BİRKAÇ DEFA POST MODERN ANLAMDA BAŞARILI, DARBE GİRİŞİMİNDE 
BULUNMUŞ BAŞARMIŞ BİR ÜLKEDİR tek defa başarısız bir darbe girişimi yaşanmıştır, 60 ihtilali 

^ayak lanm ada. Buradan da gerekli dersleri almışlardır. Ne yazık kİ ASKER DARBE YAPMAYA  
KALKIŞTIYSA BAŞARISIZ OLMASI ÇOK ZORDUR. Türkiye'de bu tür bir askeri müdahaleye 
direnebilecek olan sivil inisiyatif de ne yazık ki mevcut iktidar tarafından son beş yıldır sindirilmiş durumda. 
Yani eğer bir şekilde bir darbe girişiminin cemaatle irtibatlandırılması söz konusu olabilirse tam tersi yönden 
irtibatlandırılabilir. TÜRKİYE'DE BUGÜN DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNABİLİYORSA BUNUN 
SEBEBİ CEMAATİN YETİŞTİRMİŞ OLDUĞU KALİTELİ İNSAN KİTLESİNİN ESASLI BİR 
KESİMİNİN BUGÜN HAPİSTE OLMASI VEYA SÜRGÜNDE OLMASI... İstanbul ve Ankara gibi büyük 
şehirlerde bırakınız herhangi bir darbeye karşı direnebilmeyi gündelik aidiyattan terör veya suçlara karşı, adil 
suçlara karşı dahi üzerilerine düşen vazifeyi yapamayacak kadrolara İşin bırakılmış olmasıdır. Asıl irtibat böyle 
kurulması gerekir iki olay arasında. Ve üzücü olan eltemiz de budur. Ordumuzun içerisinde her zaman darbeyi 
bir hak olarak görmüş olan gruplar olmuştur. Bu gruplar vazifelerinin,., inandıkları vazifeyi olarak gördükleri 
meselede kalkışırlar. Yani emasyayı daha yeni geriye getirdi bu hükümet. Emasya olarak değil fakat üç aşağı 
beş yukarı aynı içerikli olarak bu hükümet geri getirdi. Yaklaşık bİryıl kadar önce Türk ordusu Diyarbakır'da 
sahaya İndi ve bu hükümet arkasında durdu. Yani bu DARBE ZATEN GELİYORUM DİYORDU. Yani 
Tuğrul Bey'in az önce dediği gibi perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye bunun salısı da vardı 
pazartesi de vardı, ne zamandır bu yaşanıyordu. Yaklaşık 6 ay kadar önce yabancı diplomatların da 

^ bulunduğu bir atmosferde bana bu sorulduğunda Türkiye'de darbe tekrar olur mu diye, ben iki şey söyledim. 
" Birincisi Türkiye zaten sürekli darbeler ülkesidir. Yani bizde darbe bitmez. Sadece darbenin görünürlüğü ve 
gövünmezliği perde arkasına çekildiği dönemler vardır, bir de perde önüne çıktığı bir dönem vardır. Biz hep 
darbe ülkesi olduk.

 Halk sokaklara çıkabilir ama bizim halkımızın birincisi yani gerçekten... polisle polisle
çatışabilir bizim halkımız. Polisle çatış... (Bağlantı kesilir)

Şemseddİn EFE: Evet yine telefon geldi... Burada ben farklı kaynaklardan gördüğümüz bilgileri 
aktarmaya çalışıyorum. Bir taraftan Türkiye'de resmi kaynaklar Genel Kurmay Başkam’nın rehin alındığına
ilişkin bilgiler var halkın sokaklara çıktığı iddiası, bunlar vahim şeyler yani karşılıklı böyle bir durum
söz konusu olabilirini? Askere karşı bir mücadele söz konusu olabilir mi? Bir grupsa askerdeki bu gruba karşı 
bir müdahale mücadele ciddî anlamda söz konusu olabilir mİ? Allah korusun kan dökülebilir mi? Çok kötü 
şeyler bunlar. M aalesef ülkemiz adına Türkiye adına çok kötü şeyler. Bir yandan dünyada terör hadisesi ile 
adının anılmaya başlanması, diğer taraftan yolsuzluk hadiseleriyle adının anılması, farklı yerlerde açılan 
davalarda ülkenin en önemli kurumlarmm böyle mercek altına almıyor olması, diğer taraftan da böyle bir darbe 
durumu...Bu son dediğim nokta gerçekten çok önemli. Şuanda Türkiye'de özellikle sizin de söylediğiniz şimdi 
bizi işte insanları pasif kalmaya itmekle itham edebilirler dediniz, bn çok doğru ama diğer taraftan da Allah
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korusun bizim de endişe ettiğimiz çok ciddi sonuçlara varabilecek hadiselerin yaşanmasına nasıl engel olmak 
lazım?

Abdulkerim BALCI:  evet tepki göstermek lazım ama bu tepkiyi bu gece göstermeye
kalkışırsanız bunun sonu çok vahim olur. Öncelikle gençler arasında örgütlü yapılanmalar ortaya çıkarması 
gerekir, bu insanlar belli pasif direniş eğitimleri alması gerekir, biz bunu Mavi Marmarada gördük. Belki 
%99'u itibariyle niyetleri samimane bir barışçıl eylem yapmak olan insanlar orada bir pasif direniş eğitiminden 
geçmemiş oldukları için, toplumsal olaylar sırasında sinir kontrolü eğitiminden geçmemiş oldukları için 
kalktılar ellerine demir çubuklar, basit bıçaklar alarak tepeden aşağıya silahlı İsrail askerleriyle mücadele 
etmeye kalkıştılar. Netice... netice, hem 10 insanımız şehit oldu hem de diğer taraftan uluslararası kamuoyunda 
biz şiddete başvuran milletin evlatları olduk. Şimdi asker eğitimi itibariyle asker temelde hayatını koruyan biı 
varlıktır. İşi karşısındaki hedefi yok etmek üzerine kurgulanmıştır. Düşünmez, emir uygular. Böyle şartlarda 
askerin karşısına çıkmanın temel şartları vardır. Birincisi askeri asgari demokratik değerlere, insan hakları 
değerlerine zorlayacak koalisyonlar kurulması gerekir. Bu, bu gece olmaz. BU GECE ENTELEKTÜELLER  
OLARAK BİZE DÜŞEN VAZİFEYİ YERİNE GETİRME GECESİDİR...Çok net sesli bir şekilde 
bunun kabul edilemez olduğu, evet olan hadise olmuştur, bugün bizim buna kalkışan insanlar yarın 
başarısız olurlarsa umarım cezalarını alırlar. Başarılı olurlarsa, bu insanlardan derhal sivil siyasete, 
demokratik siyasete geri dönüş hususunda topluma bir söz ve takvim vermelerini talep etmektir bize 
düşen vazife. Bu, bu gece bize düşen vazifedir.

Şemseddin EFE: Diğer taraftan farklı bilgiler de var ama bunun bu konuyla nasıl alakası olduğunu 
1 bilmiyorum. Şuanda TRT'den bildiri okunuyormuş. Evet şuanda, tamam şuanda TRT'den bildiri okunduğuna 

dair bir bilgi var. Ben de buradan takip edeyim. Arkadaşlar vermediler, buraya veremediler ama az önce zater 
resmi siteden bir duyum yapılmıştı. Silahlı Kuvvetlerin resmi sitesinden, şimdi de bildiri okunuyor, bildiriy 
okuyanın tabi kim olduğu da önemli...Şey de Ankara'da Gölbaşı Özel Harekette bir patlama olduğu söyleniyor 
Buna benzer farklı haberlerin gelme ihtimali nedir sizce? Yani emniyet, az önce söyledim ben size. Sizce 
emniyet çok askere karşı bu tarz girişimlerde bulunmaz, mücadelede bulunmaz dediniz ama.

Evet şuanda TRT’den, TRT'den bir açıklama yapıldığına ilişkin bir bilgi var, Bunu da net olarak 
şimdi arkadaşlar hazırlama çalışıyorlar, diğer taraftan Ankara'dan Cumhurbaşkanının korunmaya alındığım 
ilişkin bilgiler var. Bunlar protokol gereği ilk yapılması gereken İşlemler olduğunu saym Kerim BALCI 
söyledi. O da tabi bir yandan Türkiye'deki anlık gelişmeleri takip edip sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Biı 
yandan yorumcularımız da gündemi takip etmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan şuanda en büyük endişelerder 
birisi Türkiye'de kamuoyunda meydana gelebilecek bir provakasyon halk arasında meydana gelebilecek veys 
getirilebilecek bir provakasyonun..

Bu sırada TRT’de okunan sözde Sıkıyönetim Bildirisinin yayına verildiği görülmüştür.
Evet Türk Silahlı Kuvvetlerinin açıklamasını TRT’den bu şekilde, TRT spikerinden bu şekildi 

dinledik. Yurtta Sulh Konseyi Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde bir grup mu yoksa Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
tamamını mı temsil ediyor? Fakat yapılan açıklama bu. Kerim bey hatta mısınız?... Kerim bey duyabiliyoı 
musunuz?

Abdulkerim BALCI:Şimdi bir defa hiçbir zaman Silahlı Kuvvetlerin tamamını temsil eden bir 
grup diye bir şey söz konusu olamaz. Ama darbeleri zaten her zaman Albaylar yaparlar. Yani 
Generaller darbe yapmazlar. Generaller sadece ya rehin alınırlar veya darbenin başına geçirilirler.

 ama kullanılan dil itibariyle daha ziyade geleneksel, Kemalist, laik çizgi yani Türk Silahlı
Kuvvetlerinin endoktrinasyon çerçevesinden geçmiş bir çizginin yaptığı bir müdahale. Özel olarak 
NATO ve Birleşmiş Milletler ile alakalı bir vurgu da AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEN 
YEŞİL IŞIĞINI ALMIŞ BİR MÜDAHALE GİBİ GÖRÜNÜR. Zaten Türkiye'mizde böyle bir yeşil ışık 
almadan müdahaleye kalkışması Türkiye Cumhuriyeti ordusu, NATO ordusudur, söz konusu bile 
olamaz. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletlerinin bu husustaki raporu temiz değil, geçmişte yeşil 
ışıklar vermiş bir ülke Amerika Birleşik Devletleri darbelere. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört 
bir tarafında.

 Hiç şaşırtıcı hiç bir şey yok bu açıklamanın içerisinde. Yani şaşırtıcı bir ifade görsek
derdik ki ”aaa birilerini ima ediyor” felan. Fakat bu her zaman geleneksel olarak gördüğümüz, belki dt
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büyük oranda copy paste ile hazırlanmış olan bir darbe metni. Burada asıl belirleyici olan şey hakikaten, 
biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi CUMHURBAŞKANINI KORUMA ALTINA ALMAK NE DEMEK? 
ONU KORUMA ALTINA ALANLAR KİMLER? Mesela Cumhurbaşkanı normalde köşkü koruyan ekip 
büyük oranda, büyük oranda askerdirler. Yani CUMHURBAŞKANININ BİR MUHAFIZ ALAYI VARDIR.
BU MUHAFIZ ALAYI DA DARBENİN BİR PARÇASI MI DEĞİL Mİ? onu görmek lazım.....

..............Burada da şunun altını çizmek gerekir, şu kertede sokağa inmek, şu kertede tankların
karşısına çıkmak, şu kertede askerlerle, büyük oranda emir kulu olan darbeye destek vermeyen, yani 
%90'ı darbe, darbenin değil, ne olduğunun bile farkında olmayan erlerimizle, bizim evlatlarımız, 
toplumu karşı karşıya getirmek isteyenler elbette olacaktır. Bu tür provakatörler olacaktır. Bu 
provakasyonlara gelmemek en önemli meselemiz.... Askere askerle cevap verilmez. Demokratça cevap 
verilir. Demokratça cevabı verilir. Bir pazarlık süreci başlayabilir. Bir efendim uluslar arası kamuoyunun 
desteği ile de askeri biran önce yönetimden el çekmeye zorlayacak faaliyetler yapılabilir...

Ben bildiğim kadarıyla Genelkurmayın ve diğer kuvvet komutanlıklarının da bulunduğu ki, 
bahsedilen bölge bir üçgendir aslına bakılırsa, meclisimiz de, başbakanlık binası da, Cumhurbaşkanlığı binası 
şehrin dışında olduğu için buna dahil değil, fakat geleneksel olarak eski bildiğimiz Başbakanlık binası, belli 
başlı bakanlıklar binası bunların hepsi Genelkurmayla aynı üçgenin içerisindedirler. O üçgenin civarında da 
genel olarak güvenlik meseleleri tamamen askerin kontrolündedir yani. Normal zamanlarda askerin 
kontrolündedir. Polisin burada yapabileceği şey ancak Genelkurmay binasından dışarı çıkmak isteyebilecek 
olan unsurları engellemeye yönelik barikat kurmak gibi şeylere kalkışmış olabilir bazı kişiler. Ancak bu 
ihtimali düşünebiliyorum. Onun dışında Genelkurmaya gidilmesine engel olmak veya içeriye kendileri girmeye 

1 çalışmak gibi bir şeyi, Genelkunnay binası zaten kaldıracak durumda değildir. DARBE YAPAN İNSANLAR 
KUVVETLE MUHTEMEL YA AYIŞIĞI, SARIKIZ GİBİ PLANLARI KULLANMIŞLARDIR. Onlaı 
biliyorsunuz 80 ihtilalinin darbesinin blue print dediğimiz o ana senaryosunu birebir kopyalamışlardı. Bu tüı 
senaryolarda kuvvet komutanları, Genelkurmay başkanîarı bulundukları binalardan derhal bilinmeyen 
noktalara götürülürler. Dolayısıyla binayı terk etmek İsteyen unsurları durdurmaya yönelik bir faaliyet olabilir, 
bir girişim olabilir orada. Fakat bunun çatışma boyutlarına ulaştığı yönünde İddialar, temelde bir kuvvet 
gösterisi şeklinde yani havaya ateş etme şeklinde olacağını üınit ediyorum yani. Daha ötesinde bir çatışmanın 
yaşanmayacağını ümit ediyorum....

Asker gene! olarak meseleye şöyle bakar; kaybedilecek bir savaşa girmez asker. Askerin 
içindeki hiçbir unsur kaybedilecek bir savaşa girmez. Onlar da benim az önce ifade ettiğim gibi yapan 
ekiple BİR PAZARLIK YAPARAK ÖZLÜK HAKLARININ KORUNMASI İNSAN HAKLARININ  
KORUNMASI YÖNÜNDE BİR PAZARLIK SÜRECİNE GİRECEKLERDİR. Eğer kendileri bizzat bu 
sürecin bir parçası değillerse. Ordumuzun içerisinde başka bir grup darbe yapmaya kalkışır endişesiyle
darbeye kalkışmış bir grupla karşı karşıya olabiliriz.....

Şemseddin EFE: Nasıl yani?
Abdulkerim BALCI: Yani işte TÜRKİYE’NİN GİDİŞATININ ZATEN BİR DARBE 

r  ZEMİNİNE HAZIRLIK OLDUĞUNU AHMET ALTAN'LAR GİBİ BÜYÜKLERİMİZ NE 
ZAMANDIR YAZIYOR BUNU. TÜRKİYE BURAYA DOĞRU GİDİYOR. MESELA ARTIK BİR 
OLACAK MI OLMAYACAK MI DEGIL NE ZAMAN OLACAK MESELESİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR  
MESAJLARINI VERİYORLAR. Dolayısıyla Türkiye madem buraya doğru gidiyor buraya doğru gittiği 
süreç İçerisinde mesela Türkiye'nin ordusunda bu İnkar edilebilecek bir şey değildir. Esaslı bir Ergenekoncıı 
kitlenin olduğunu efendim işte Doğu PERİNÇEK gibi kişilerin kontrol ettiği bir kitlenin olduğunu hepimÎ2 

biliyoruz. YANİ BUNLAR RADİKAL KEMALİST LAİKÇİ UNSURLAR DİYEBİLİRİZ İSTERSENİZ 
VEYA ULUSALCI UNSURLAR DİYEBİLİRİZ. BİR DE MİLLİ DAMAR DİYE BİR ŞEYDEN 
BAHSEDİLİP DURULUYOR BİLİYORSUNUZ SON DÖNEMDE, Büyük oranda asker unsurlarının 
içinde olduğu bir damardan bahsediliyor. Şimdi böyle bir damarın bir darbe hazırlığı içerisinde 
olduğunu sezmiş ona kıyasla daha demokratik ama bağışlayın bu kelimeyi kullanmak istemiyorum  
darbe yapan insanlarla alakalı olarak daha az diktatörya diyebileceğim daha militarist bir ekip 
memleketin tamamen cehenneme dönüşmesi htimaline karşı yani bu darbeyi işte sayın 
Cumhurbaşkanına karşı, Ak Parti hükümetinin yapmış olduğu hatalara karşı değil de o hataları bahane 
yaparak büyük bir darbe yapacak ve Türkiye'yi 100 yıl geriye götürebilecek bir darbeye karşı darbe 
yapılmış olabilir halihazırda...
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Şemseddin EFE: Şuanda yorumlar .. şeyde .. Cumhurbaşkanı açıklama mı yapıyor arkadaşlar? 
Bunlar bizzat söylendi mİ? Evet CNN TÜRK ..

Abdulkerim BALCI: Cumhurbaşkanı bir darbe gecesinde Cumhurbaşkanımız ifadesini 
birkaç kez kullandırttı bana darbe yapanlar. Fakat eğer bu ifade doğruysa sözlerimi geri alıyorum. 
CUMHURBAŞKANI SORUMSUZ DAVRANIYOR. Eli silahlı insanların karşısına sivil insanları çıkarmak 
geçmişte Suriye’de olduğu gibi Mısır'da olduğu gibi vahim bir hatadır. Elbette buna direnilmesi gerekir fakat 
ZAMANI BU GECE DEĞİLDİR. Örgütsüz İnsanları sistemli bir şekilde pasif direniş gösterebilecek pasif 
direniş eğitiminden geçmemiş insanları askerin karşısına çıkarmak vahim bir hata olur. BİZİM İNSANIMIZ  
BIRAKINIZ BOMBAYI VEYA G-3 TÜFEĞİNİN KURŞUNUNA KARŞI NASIL SAVUNMAYA 
GEÇECEĞİNİ, NASIL SİPER ALACAĞINI, YERDE YATMAYI BİLMEZ. Bİz askeri eğitimimizi zaten 
büyük oranda Ak Parti yönetimi döneminde ücretli olarak yapmış bir toplumun evlatlarıyız. ASKERİN 
KARŞISINA TOPLUM ÇIKARILMAZ. ASKERİN KARŞISINA SEN ÖNCELİKLE BİR 
PAZARLIKLA ÇIKARSIN. Böyle bir hata, bu çok büyük bir hatadır. Ben de buradan çağrıda 
bulunuyorum halkımıza. CUMHURBAŞKANI İÇİNDE BULUNDUĞU HİSSİ DURUM İTİBARİYLE 
KENDİ KADERİNİ TEHLİKEYE ATMAMAK İÇİN TOPLUMUN UMUMUNUN KADERİNİ 
TEHLİKEYE ATMAK GİBİ BİR HATA İÇERİSİNDEDİR. MEVCUT ŞARTLAR İÇERİSİNDE 
CUMHURBAŞKANININ SÖYLEMLERİNİN VE SÖYLEDİKLERİNİN HERHANGİ BİR 
BAĞLAYICILIĞI YOKTUR. ZATEN AKLİ MELEKELİRİNİN DE KORUYABİLECEK BİR
DURUMDA OLDUĞUNU DA ZANNETMİYORUM  Şimdi darbe yapmış oian bir askerden asgari
demokratik olgunluk beklemek saçma bir meseledir. Böyle bir meselede toplumu nasıl sokağa dökersiniz? Evet 
sokağa ineceğimiz, gösteriler yapacağımız, askeri derhal yönetimi sivillere derhal geriye İade etmesini 
isteyeceğimiz, bu yönde çağrıda bulunacağımız zaman da gelecektir. Ama bunu yapacak olan insanları ken 
dökülmesine engel olabilecek ve bunun eğitimden geçmeleri gerekir. BİR GECEDE BU İŞ HALLOLMAZ.

Sayın Cumhurbaşkanından bekleyeceğimiz şudur; demokratik orda bir ne ne Sulh Konseyi ?
Şemseddin EFE: Yurtta Sulh Konseyi
Abdulkerim BALCI: Yurtta Sulh, "Yurtta Sulh Konseyi diye birileri var, çıktı bir şey yapıyorlar, 

biz de efendim demokratik koalisyonumuzu kuracağız, mücadelemizi yapacağız, halkımız müsterih olsun. 
Efendim şuanda kimse sokağa inmesin bunun zamanı değil, sakm askerle karşı karşıya gelmeye kalkışmayınız" 
demesidir. Şöyle bir şey, BİR ASKER, BİR ORDU KENDİ TOPRAKLARI İŞGAL EDİLDİĞİNDE 
VAZİFESİ BİTMEZ. BİR ORDU, BİR TOPRAĞI MİNİMUM ZARARLA BOŞALTMAK DİYE BİR 
VAZİFESİ DE VARDIR. Yani evet Cumhurbaşkanı demokratik yollarla seçilmiş meşru lideridir Türkiye ’nİn 
ve şuanda bize şahsına bakan bir darbe açıklaması var, açıklama en azından böyle. ŞİMDİ BU LİDERDEN 
BEKLENEN ŞEY GERİ ÇEKİLİRKEN MİNİMUM HASARLA GERİ ÇEKİLMEKTİR. Sonra da 
kendi saflarını güçlendirerek demokratik yöntemlerle geri gelmenin mücadelesini yapmadır. Şimdi geri 
çekilme anında siz hem kendin geri çekil hem toplumu sokaklara indirmeye kalkış eli silahh insanların 
karşısına geçir. Bu korkunç bir açıklama ama diğer taraftan dediğim gibi bütün bunlar hiçbir şekilde darbeyi 
meşrulaştıracak ifadeler olarak algılanmamalılar.

Cumhurbaşkanının fıtratı itibariyle vatandaşın hayat hakkına değer vermediği, İnsan haklarına 
değer vermediği müsellem bir hadise fakat, bu kertede kendisinden şu beklenir, yani... BELKİ KALKIK 
İÇİN BİR ÇIKIŞ, ÇIKIŞ ROTASI İÇİN PAZARLIK YAPABİLİR KENDİSİ. ÇÜNKÜ ANLADIĞIM  
KADARIYLA CUMHURBAŞKANINA, KORKTUĞU ŞEY SADECE İKTİDARI KAYBETMEK 
DEĞİL, ÇÜNKÜ CUMHURBAŞKANI İÇİN İKİ İHTİMAL VARDIR. YA SARAYDADIR, YA 
HAPİSHANEDEDİR. ÇÜNKÜ EMİNİM TÜRK ORDUSUNUN ELİNDE, BU DARBEYİ 
YAPANLARDA HERALDE DOKÜMANLARIN TAMAMINI ELLERİNDE 
BULUNDURUYORLARDIR.CUMHURBAŞKANINI ÖMÜR BOYU HAPİSE ATTIRACAK  
DOKÜMANLAR VARDIR.

Şemseddin EFE: Daha o kısma hiç gelmedik yani İşin ekonomisini, ekonomik boyutunu felan, 
konuşma kısmına. Ülke ne olacak, bunları konuşma kısmına hiç gelmedik ama şuanda neyin olup biteceğini
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kestirmeye çalışıyoruz.
Abdulkerim BALCI: Hayır şunu söylemek istiyorum. Asker tamam berbat bir şey yapmış. Tamam 

büyük bir suç işlemiş, fakat yapüğı BİLDİRGE İŞLEDİĞİ SUÇA KIYASLA DAHA AKLI SELİM  
İÇEREN BİR BİLDİRGE. Bak bunu söylerken de bunu sürekh söylüyorum. Bu kelime kesinlikle bir 
sempatik ifade değil, lanet olsun yani. Fakat BİLDİRGELERİNİN METNİ DAHA SEMPATİK BİR  
BİLDİRGE. Toplumu efendim teskin edici korkmayın, endişe etmeyin yarın kapı, eğer kapıya bir asker 
dikilcek felan değiliz diyen bir bildirge. Şimdi Cumhurbaşkanından da ben aynısı bekliyorum. Tamam burda 
sen bir darbe girişimiyle karşı karşıyasm, ama toplumu bu meselenin bir tarafı haline dönüştüremezsin.Fakat 
bu yapılan açıklama ne yazık.. BENCE HALKIMIZ BUNU KAİLE ALMAMALI. KAİLE ALMAMALI 
ve sakin, birincisi maksimum bilgiyle, İkincisi minimum kan akacak, minimum can yakacak bir şekilde ve 
sistemli hİyarşisi olan demokratik örgütlenmeleri organize edeceği bir süreçle askerle pazarlık yapılır, oturulur, 
mücadele edilir, asker pazarlık sırasında sahanın gücünü görmek elbette İsteyecektir.

Şemseddİn EFE: Yani şimdi Cumhurbaşkanının az önce sizin de söylediğiniz asker bütün kayıtları 
heralde tutuyordur tarzında ki devlette hiçbir kayıt kaybolmaz d İye bir kaide var her yerden mutlaka bir şeyle: 
çıkar. CUMHURBAŞKANININ İŞLEMİŞ OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI 
ÇOK CİDDİ ENDİŞELERİ OLDUĞU BU GÜNE KADAR HEP BİLİNEN BİR GERÇEK. YANİ İŞTE 
YOLSUZLUKLAR BAĞLANTILAR BİLMEM NE. BUNLARLA İLGİLİ OLARAK ÇOK CİDDİ BİR 
YÜKÜNÜN OLDUĞU AŞİKAR. Böyle bir durumda yani son çare olarak böyle bir şeye tevessül etmiş 
olabilir mi? Yani kurtardık, kurtardık, kurtaramadık artık kurtuluşumuz yok tarzında bir düşünceyle böyle biı 

..—• davranışta bulunmuş olabilir mİ?
Abdulkerim BALCI: Açıklamasının başka bir ifadesi yok bu bu çok işte yani hüznüzanla 

yapılmış bir yorum yani. Cumhurbaşkanı ya herroya merro demek zorunda kaldı yani sokak tabiriyle 
Yani çıkış rotası kendisine sağlanmadığı için ister istemez toplumun tamamını da gerekirse yakacak bit 
çağrıda bulunuyor diyorsunuz. Bu Cumhurbaşkanının yaptığı şeyi meşrulaştırmaz. TIPKI 
DARBECİLERİN YAPTIĞI ŞEY, SÖYLEDİKLERİ ŞEYLERİN TAMAMI DOĞRU, ama yaptıkları şe; 
yanlış. Aynen onun gibi Cumhurbaşkanının yaptığı şeyi meşrulaştırmaz içinde bulunduğu durum yani. Ser 
çıkış rotan yok diye elinde... YANİ HAPİSHANEYİ BOYLAYACAKSIN ALLAH MUHAFAZA ÖYLE... 
umarım bu mesele hakikaten demokratik bir şekilde çözülür. Hakikaten hukuk prensipleri çerçevesindt 
çözülür. Fakat böyle korkularla bu iş çözülmez yani. ASKER UMARIM BİZİM YAYINIMIZ! 
DİNLİYORDUR DARBEYİ YAPANLAR ONLARA ŞU TAVSİYEDE BULUNACAM  
CUMHURBAŞKANINA BİR ÇIKIŞ ROTASI SUNUN. YANİ TOPLUM CUMHURBAŞKANINI!' 
CEZALANDIRILDIĞINI GÖRME HUSUSUNDA SİZE DESTEK VERMEYECEK  
CUMHURBAŞKANINA BİR ÇIKIŞ ROTASI SUNUN. CUMHURBAŞKANI ASKİ TAKDİRDE B l  
TOPLUMU YAKABİLİR. VERMİŞ OLDUĞU, DAHA İLK DAKKADA MESAJ B U N l 
GÖSTERİYOR ÇIKIŞ ROTASI, BİNSİN UÇAĞINA NEYİ VARSA UÇAĞININ İÇERİSİNDE 
GİTSİN HA ONDAN SONRA SİZ GIYABINDA DAVA MI AÇARSINIZ, DEMOKRATİK 
SÜREÇLER SONUCUNDA SİZ DEĞİL DE ÜLKENİN BAĞIMSIZ MAHKEMELERİ Mİ DAYA 
AÇAR ELİNİZDEKİ NE BELGEYSE İDDİALARINIZLA ALAKALI OLARAK, BUNLAR  
ULUSLARARASI MAHKEMEYE Mİ SUNARSINIZ, BUNLARIN HEPSİ ARTIK YAPTINIZ B l  
HALTI BU DAKİKADAN SONRA EN AZINDAN MEMLEKETİMİZE, DEMOKRASİMİZE 
HUKUKUMUZA DAHA FAZLA ZARAR VERMEYİN. ÇIKIŞ ROTASI VERİN, ÇIKSIN SAĞLIĞI 
GÜVENDE OLSUN, AİLESİNİN BÜTÜN FERTLERİNİN GÜVENDE OLDUĞUNU SİZ GARANT 
EDİN BELKİ BÖYLELİKLE CUMHURBAŞKANI BU TÜR GARİP MESAJLAR VERMEKTEN VA2 
GEÇER. Daha sorumlu daha yani Cumhurbaşkanı sevilen bir liderdir toplumun %50 küsurum  
arkasında sürükleyeceği bir liderdir her ne yolsuzluk anlamında insan hakları anlamında Kürtler 
Alevileri aldatmışlık anlamında IŞID’e destek El- Nusra’ya destek anlamında her ne yapmışsa, bakıı 
yapmış demiyorum, her ne yapmışsa bunu hukuki süreçtedirler, BUNLAR ULUSLARARAS 
MAHKEMELERDE GÖRÜŞÜLÜR, görülür, görülebilecek meselelerdirler. Bunlar 
Cumhurbaşkanının hiçbir çıkış rotası bırakmazsanız, BEN YANDIM BENDEN SONRAS 
CEHENNEM" DEMEYE KALKIŞABİLİR ve bu toplumumuzu umumen çok zor durumda bırakır.

Evet evet şimdi indirdiniz, o, bu Yurtta Sulh Konseyi akıllı diyecem bakın yani erdemli felar
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demiyeceğim. Çünkü darbe yapmışlar. Erdem felan atıf edemeyecem. Akıllı bir şekilde davranırsa insanların 
enerjilerim boşaltabilecekleri bir özgür atmosfer sağlarsa onlara. Yarın bu sokağa indirdiğiniz halk derse ki 
"YAHU B İZ  A K  PA RTİ İK TİD A RI D ÖNEM İNDE SOKAĞA İN M İŞTİK , Y EM ED İĞ İM İZ GAZ, 
Y EM ED İĞ İM İZ JO P , EFEN D İM  D Ö V Ü LM ED İĞ İM İZ KALM ADI. HAPİSE A TILM A D IĞ IM IZ 
KALM ADI. SONU DA TE R Ö R İST İLAN EDİLD İK. ŞİM Dİ ORDU İK TİD A RI ELE ALDI. FAKAT 
FİK R İM İZ İ RA H A TLIK LA  TELA FÜ Z ED EBİLD İK , K İM SEN İN  CANI YANM ADI, BİZE KİM SE 
SİLAHLA  ATEŞ ETM ED İ. K İM SE BİBER GAZI ATM ADI FELAN, BİZ BUNU T E R C İH  ED İYORL 
" derse ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? O zaman resmen siz darbecilerin ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. 
Ben dönüp şunu da diyemiyorum ki; yani inşallah darbeciler aptaldırlar, millete gaz sıkarlar o zaman millet 
tam kenetlenir felan diyemem kİ ben bunu yani. îsteyemem kİ böyle bir şeyi. Ya darbeciler akıllıysa? Ya 
darbeciler toplumsal hissiyatı çok iyi okuyabilen insanlarsalar? Kalkar böyle akılca davranırlarsa ki, 
BİLD İRG ELERİN D EN  GÖRDÜĞÜM ÜZ KADARIYLA İFAD E ÖZGÜRLÜĞÜNÜ 
DOKUNULM AYACAĞI YÖNÜNDEKİ A ÇIKLAM A Ç O K  A K IL LI BİR AÇIKLAM A.

Programın devam ettiği sırada sunucu Şemseddin EFE ile Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL'iin darbe 
girişiminin gidişatı konusunda gelen haberleri paylaştıktan sonra diyaloglarının ise aşağıdaki şekilde;

Şemseddin EFE: Enteresan yani birincisi bunu yapanlar asker ini gerçekten bunları bilmiyoruz. 
İkincisi bunun yaparken dediğim gibi bir grup asker kendi aralarında "badi böyle bir şey yapalım" deyip 
girişimde mİ bulundu? Yoksa farklı bir organizasyon mu var bunu bilmiyoruz. Sizin ilk bunu duyduğunuzda 
aklınızda beliren düşünceler ne oldu?

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Şimdi Şemseddin bey, uzun zamandır yani son bir buçuk iki yıldır 
Türkiye'de bir askeri darbe beklentisi dillendiriliyor. Yani bunu, bunu hükümet kanadı da dillendiriyor. 
Yani hükümetten değil ama Ak Partili bir takım işte yazarlar, çizerler, konuşanlar televizyonlarda filan, zaman 
zaman bunu söylüyor ve bu yüzden de ön alıcı bir şeyler yapıyorlar. Bu hemen hemen işte sol kesimden de 
dillendiriliyor. PERİNÇEK'in bu konuda imalı bir takım sözleri var. Ve açıkçası ben 1980 öncesini yaşamış bir 
insanım. 80 öncesini düşündüğümüzde yani 12 Eylül öncesini düşündüğümüzde; şimdi tabi görüyorsunuz onu, 
o zaman görmüyordum, sanki 12 Eylül öncesi bir zemin hazırlanmış gibîbir durum söz konusuydu. Nitekim 12 
Eylül yani 13 Eylül sabahı 12 Eylül sabahı diyeyim daha doğrusu, terör merör bitti. Yani Türkiye'de de uzun 
zamandır hakikaten çok enteresan şeyler oluyor yani Devletin yapısmda çok büyük oynamalar söz 
konusu oldu. Anayasayla İlgili, anayasal düzenle ilgili, işte Başkanlık sistemi fiili olarak yapılmaya 
başlandı filan, bütün bunlar gerçekten eleştirilen şeyler. Ama tabi gönül ister ki, Türkiye'de bunlarla 
sivil siyaset içerisinde mücadele edilebilinsin. Yani herhangi bir dış müdahale ne askerden ne de başka bir 
yerden gelmesin. Fakat maalesef bizim ülkemizin bir anlamda kaderi, yani “21. Yüzyılda darbem i olur canım” 
gibi mesela konuşuluyor, fikir jimnastiği yapıyoruz, konuşuyoruz insanlarla, “olur mu Öyle şey işte, lıangi 
devirde yaşıyoruz", yani bakın şu yaşadığımız devrin bundan 50-60 sene öncesinden pek bir farklı yok aslında. 
Ne farkı var bana söyleyin. Yani elimizde cep telefonu var diye ne değişti Türkiye'nin siyasetinde, Türkiye'nin 
geleneklerinde, Türkiye'nin dinamiklerinde değişen hiç bir şey olmuyor. Aynı taraflar söz konusu, aynı roller 
oynanıyor, hiç bir şey değişmedi. Dolayısıyla her dönemde bunlar olabilir. İnşallah yani bu haberlerin aslı 
astan yoktur, ya da birtakım  belki, ne bileyim...

Annem yaşlı ama sağlıklı, annemin ölüm haberini almış gibiyim. Açık konuşuyorum. Yani 
Türkiye'nin bu duruma gelmiş olmasını, inanamıyorum. Şu haberleri görüyorum, ben de görüyorum, şuan 
gözümle...

Ama çok açık konuşuyorum, yani kabul edemiyorum, yediremiyorum, sindiremiyorum. Bu 
duruma gelmiş olmamızı hakikaten kabul edemiyorum. Çok zorladılar her şeyi yani bu kadar 
oynanmamalıydı. Bunu görmek, yani askerleri oralarda görmek falan benim çok içimi acıtıyor açıkçası, yani 
hiç İyi değilim. Dediğim gibi, annem ölmüş haberini almış gibiyim, daha nasıl ifade edeyim bilmiyorum.

Şemseddin EFE: Gerçekten çok İlginç, çok garip şeyler. Şimdi daha önceki darbelerle şöyle bir
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kıyas insan yapıyor, yani bu darbe midir? değil midir? Bi darbe girişimi midir? Bi göz korkutma, bİ muhtna 
mıdır? Bunların hiç biri hakkında şuanda bir yorum yapamıyorum. Ama şöyle bir şey geliyor aklıma.

ÖNCEDEN ASKER HURRA GİDER, İŞTE MECLİSE GİRER, İŞTE ORAYI KAPATIR, 
İŞTE CUMHURBAŞKANLIĞINA, BAŞBAKANLIĞA GİDER, ONLARI ALIR, YANİ POLİS DE, O 
ZAMAN POLİS TEŞKİLATI BUGÜNKÜ GİBİ DEĞİL, POLİSİN İÇERİSİNDE BUGÜNKU GİBİ 
BİR YAPILANMA YOK, DOLAYISIYLA HER ŞEYE HAKİM OLABİLİRDİ. BUGÜN ALLAH 
KORUSUN YANİ BÖYLE BİR KARŞILIKLI ÇATIŞMA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU 
OLABİLİR Mİ?

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Hayır, hayır...Yok olmaz yani Polis Teşkilatı genel olarak 
otoritenin, kimse yani, o anki otorite kimse, onun şeyiyle çalışır. Yani...

Şemseddin EFE: Peki şuan ki otorite Cumhurbaşkanı olarak görürlerse otoriteyi Cumhurbaşkanı da 
karşı koyun diye bir şey söylerse...

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Ya onları göreceğiz olacak mı? Olmayacak mı? Yani onu 
bilmiyorum, şimdi bir şey söyleyemem. Ben öyle bir şey söyleyeceklerini de sanmıyorum. YANİ BU 
İŞLER ZOR GİBİ AMA GÖRÜNDÜĞÜ KADAR DA ZOR DEĞİLMİŞ. İŞTE BAKIN 2 TANK  
ÇIKTI...

Şemseddin EFE: BUNLAR, ÇANKAYA BURASI. Sosyal medyadan gelen görüntüler yani normal 
farklı yerlerde çekilen fotoğraflar değil. Neler olup, neler bittiği konusunda inanın çok bir şey bilmiyoruz. 
Arkadaşların eğer şuanda Türkiye'den farklı yerlere Ankara'ya, şuraya buraya ulaşabilirlerse, ilerleyen 
dakikalarda bilgi vericez. Sizin de tabi böyle bir anda şeyi topariayamadan, ne olup ne bittiğini toparlayamadaıı 
çok, İçinde bulunduğunuz durumu da çok güzel özetlediniz düşüncelerinizi. Bu, peki gelecek olarak ciddi bir 
vahim neticeyle sonuçlana bilinir mi?

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Yani bilmiyorum ki, yani şimdi şu var; asker, asker serttir. Yani 
askerdir. Askeri tedbirlerin kendine has bir duruşu vardır. Bakın Güneydoğuda yıllardır işte polis 
mücadele ediyor, iş iyice sarpa sannca asker girmek durumunda kaldı, girdikten sonra gördünüz ne 
olduğunu.

Yani asker, asker., asker öyle girer. Asker böyle yapar yani başka bir şey yapmaz, o onu bilir, 
savaşmayı bilir yani... Dolayısıyla da, şimdi tabi şu, ben hep şöyle görüyorum; son on onbeş senedir tanıdığım 
askerlerin hemen hemen hepsi yani çeşitli seminerlerde çeşitli organizasyonlarda karşılaşıyoruz, ben hep böyle 
çok okumuş yazmış, gerçekten çok ilerici aydm subaylar görüyorum. Ve bu da beni çok sevindiriyor açıkçası, 
ben yani şöyle söyleyebiliriz. Türkiye’deki en nitelikli kesit asker aslında. Dolayısıyla yani askerden böyle bi 
tepki beklenmiyordu. Bunlar, fakat tabi şunu da söyleyim bakın, ben hayatım 50 yaşındayım çok yaşlı değilim 
çok da genç sayılmam, hayatımda hiçbir zaman ki bu ülkenin çok kötü durumlarına şahit oldum hiçbir 
zaman bu kadar çok ülkem adına üzülmedim, yani hiçbir zaman bu kadar ülkenin felakete 
yuvarlandığını görmedim, yani HUKUKTUR, ADALETTİR, EFENDİM SOSYAL ADALETTİR, İŞTE 
YOLSUZLUKLARDIR falan, bu kadar böyle zivanadan çıktığını bu memleketin hiç görmedim ben 
yani. Ben İlk defa bu sene üzüntümden, devlete üzüntümden, memleketime üzüntümden, yurduma üzüntümden 
uykusuz geceler geçirdim. Ağladığım, hakikaten o mübarek gecelerde filan sabahlara kadar dua ettim. Sırf 
memleketimizi iyi olsun yani, iyi günler görelim feian diye. Hiç bu kadar memleketim adma endişelenmedim. 
Bu sene yani hiçbir şey bakın ben 14 yaşmda devletin kucağına gelmiş bir insanım. 14 yaşımda üniforma 
giydim ve devletin çocuğum. Devlet oysa benim bir anlamda babam, hani diyoruz devletçi mevletçi olmayalım 
biraz daha İşte demokrat olalım felan, o ayn bir şey. Ama benim devlete her zaman vefa ve şey borcum var. 
yani minnet borcum var. O yüzden de ben devletimin hiçbir zaman karşısında olamam ve devlete yapılan bütün 
bunlar, yani DEVLETİN O YOLSUZLUKLAR İŞTE İSRAF, TALAN.... bütün bunları gördüğüm vakit 
yani kendi evime yapılmış gibi hissederek çok üzüldüm ve bu yüzden de hastanede yattım 4-5 gün emin 
olun. Dolayısıyla yani çok sıkıntılı günlere getirdi devleti, yani iyi yönetilmiyoruz. Bu bi kere doğ., şey 
gerçek. Ama bunun ilacı darbe mi, bunun ilacı askeri çözüm mü hayır değil tabiî ki yani, keşke bunu 
becerebilsek de siyasi seçimlerle, demokratik yollardan, bu işi bu hallere gelmeseydi. Ben dediğim gibi çok
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üzgünüm, çok üzgünüm yani.

Şemseddin EFE: Bunların az önce konuştuğumuz konuyla mesela bir terör hadisesini önlem almak 
gibi bir konuyla ilgili olabileceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir şey geliyor mu aklınıza?

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Şemseddin Bey, bakın siz de tvvittera, sosyal medyaya ve basma çok 
yakm bir insansınız. Gözümüzün önünde her şey oluyor ya niye bu böyle oluyor diyoruz, kestirip atıyorlar. Hiç 
bir şeyin bir cevabı halka verilmiyor. SAYIŞTAY ÇALIŞM IY OR, YARGI TAM AM EN 
..(ANLAŞILM ADI) H ER  TÜRLÜ KURUM  TE K  B İR  KİŞİYE BAĞLANM IŞ. Yani bakm  o k ad ar feci 
şeyler oluyor ki bugün, ak  dediklerine yarm  k a ra  d iyorlar ve bunu  gözüm üzün içine baka baka 
yapıyorlar. Devlet bu k ad ar ciddiyetsiz olmamalı. Devletin adam ları, devlet adam ları bu kad ar 
ciddiyetsiz olm amalı.

A R TIK  TAM  B İR  O LİG A R Şİ OLDU BU TÜRKİYE, yani bunların kabul edilir bir tarafı yok. 
biz bunlar için itiraz ediyoruz, biz bunlar için mücadele vermeye çalışıyoruz, yazıyoruz çiziyoruz başımıza bir 
şey geleceğini göze ala ala yapıyoruz üstelik bütün bunları mecbur falan da değiliz, niye yapıyoruz işte 
ciğerimiz yandığı için, memleketimize konduramadığımız İçin, nasıl oldu ya bu, nasıl oldu YANİ BİR DARBE 
OLDU, BİR SİVİL DARBE OLDU ASLINDA. TÜRKİYE’DE ASKERİ DARBEYİ ELEŞTİRİYORUZ 
FALAN, DARBECİLERİ ELEŞTİRİYORUZ ÇOKTA HAKLI OLARAK AMA YAHU SİVİL DARBE 
OLDU TÜRKİYEDE SİSTEM DEĞİŞTİ, HER ŞEY RAFA KALKTI. YANİ SADECE İŞTE CEM AAT 
H A R EK ETİ A LAKALI D EĞ İL AMA H ER  KONUDA K E Y FİL İK  VAR. Yani adam işte şirketlere 
çökebiliyor, okullara çökebiliyor. Efendim bankalara çökebiliyor yani canının isteğini hapis ediyor, canının 
isteğini salıveriyor. Ya gözünü seveyim bir tane İşid'lî var mı şeyde kalan hapishanede yatan. Öbür tarafta siz 
köşe yazısı yazdı diye insanları (ANLAŞILMADI) hapishanede tuttunuz. Yani benim devrem Tufan 
ERGÜDER bir yıl yattı nerdeyse, dokuz ay on gün yattı. Tam Dokuz ay On gün ve hiçbir suçu yok hiçbir delii 
bile yok hakkında Dokuz ay On gün yattı, sonra çıkartılar mecburen daha fazla tutamadılar. Aynı şey işte 
Hidayet bey için geçerli ey yani biçok buna benzer örnekler var yaşlı yaşlı insanları, hamile kadroları filan yani 
bunlara kıyıyorsunuz, kadınların ellerine kelepçeler takıyorsunuz götürüyorsunuz çoluklarm çocukların önünde 
sanki bir caniymiş gibi, bir hırsızmış gibi, bir ne bileyim katilmiş gibi. TE K  SUÇU İŞTE Bİ TAKIM  HAYIR 
İŞLERİN D E BULUNDU FİLAN  BU İŞTE CEM AATLE İL İŞK İL İ FİLAN DİYE BU İNSANI 
GÖTÜRÜYORSUNUZ, tam am  götürün  am a neyle yargılıyorsunuz, hangi suçu işlemiş. Bakm  hukukta 
b ir kanım  şey v a rd ır  ku ral v a rd ır  K anunsuz suç olm az ya Ceza K anununda yazm ıyorsa böyle b ir şey 
yapam azsınız YA KANUN UYDURDULAR, SUÇ UYDURDULAR. Yani hapishaneler şey mahkemeler 
tam bir tiyatro sahnesine dönüştü, yeni yeni hapishane şeyler mahkemeler kurdular sırf bu iş için. 
(ANLAŞILMADI) bir hakimin kararı ile İnsanların hayatları yıkıldı bunu yapamazsmız. Ne delil dinliyorlar ne 
akıl, ne izan ne mantık, hiçbişey bütün bunlar herkes görüyor, bunları herkes görüyor, sadece biz görmüyoruz 
bunları herkes görüyor. Ama bi kısmı işine gelmediği için konuşmuyor, bi kısmı bana olmaz zaten o size olur 
diye düşünüyor, bi kısmı aman yaparsam başıma iş gelir benim ticaretim var şunum var bunum var, mesleğim 
var kariyerim var diyor. Çünkü bunlar korkulacak hale geldiler, yav niye korkarsınız demi insan 
C um hurbaşkan ından  k o rk a r mı? İnsan B aşbakanından, bakanından, milletvekilinden k o rk a r  mı? Tam  
tersine elinizi cebine sokup onlardan  hesap sorabilmelisiniz. (ANLAŞILM ADI) diye bişey v a r demi 
hesap verebilirlik, hesap sorabiliyor m usunuz? Kim kime hesap sorabiliyor, hiç kim se hesap soram ıyor 
tam  tersine ya m ağdur İnsanlar, m azlum  insan lar şimdi bu nereye k ad ar gidecek. Bu sürdürü leb ilir 
değil. BU SİSTEM  SÜRDÜ RÜLEBİLİR D EĞ İL. O YÜZDENDE İŞTE BÖYLE ŞEY LER ÖYLE 
HERK ES BEKLİY ORDU  YANİ BU SÜRPRİZ O LM AD I D İYEM EM  fakat kesinlikle olmayacağını da 
düşünmüyordum, bugünde yarında böyle şeyler olabilir diyordum ama yemi şunu da gördük çok daha çetin 
hadiseler oldu Türkiye’de o zamanlarda da ordu durması gereken yerde durdu, siyasete yol verdi siyasesetin 
çözmesini istedi. O yüzdende ben bu konuda aslmda daha şeydim rahattım yani öyle bişey beklemiyodum ama 
tabi çok dedikodusunu duyuyoruz. Her kesimde var böyle şeyler hatta bundan aşağı yukarı bir yıl önce benzer 
bir takım şeyler ayyuka çıkmıştı, ya işte Genel Kurmayın bilmem kaçıncı katında işte koridorlar kapatılmış 
kimseyi almıyorlar orda hazırlıklar yapılıyor filan diye sağda solda konuşuyordu insanlar ve sonra anlaşıldı ki
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özellikle Ak Parti kaynaklarının ortaya sürdüğü biraz ön almak anlamında dedikodular olduğunu gördük. HER 
NEYSE YANİ TÜRKİYE HAKİKATEN YÖNETİLEMEZ HALE GELDİ AMA BUNUN TABİKİ 
YOLU.... keşke demokrasiyi becerebilseydik, biz demokrasiyi beceremeyen medeniyeti daha 
kavrayamayan bir millet olduk maalesef.

Şemseddin EFE: Neredeyse iki kişiden biri terör Örgütüne sempatizan veya destekçi Türkiye'de 
terör örgütü dediğimiz İŞİD 'e yani

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Şimdi kolay kolay bu insanlar böyle bir örgüte, böyle kanlı bir örgüte 
sempati duymaz Şemseddin bey demek ki onlar (ANLAŞILMADI) biliyorsunuz gene biyere bakıyo o nasıl 
duyuruyorsa herkes öyle duyuyor. Yani burdada demek ki bu sempatinin kaynağı böyle bişey. Bu adamlar 
senin ülkende bomba patlatıyor, senin kardeşini öldürüyor, senin komşunu öldürüyor, senin vatandaşını 
öldürüyor, sen böyle bir örgüte nasıl sempatiyle bakarsm, yani bunu hangi akıl, hangi vicdan, hangi siyasi 
görüş destekler kabul eder ben anlayamıyorum. Ben gerçekten şu son zamanlarda bütün mantığımı, 
bildiklerimi ya her şey ya hiçbir referans noktam kalmadı ardık birtakım şeyleri çözmek İçin yani Türkiye'yi 
yargılamak için, Türkiye'de olan biteni çözmek için ne ilmi nede işte tecrübeye dayanan bir referans noktamız 
kalmadı ve her gün şaşırıyoruz hallahalla buda oldu diyoruz yani ve buda oluyor ama hiçbişey artık bizi 
şaşırtmıyor. Şemseddin bey her gün şehit veriyoruz, ne kadar alıştır artık haberde geçmiyor bile biliyor musun? 
gazetelerde ön sayfalarda bile yer almıyor. Beş kişi, üş kişi, dört kişi şehit oluyor. Hemen hemen her gün 
saldırı oluyor güvenlik güçlerine haber maber olmuyor ya bu insanlar bizim için savaşıyorlar bu insanlar bizim 
için canlarını veriyolar hiç mi saygımız yok kalmadı yani biz bu kadar gerçekten artık değerlerini yitirmiş bir 
toplum olduk sözcükte anomi diyorlar buna yani artık bozulmuş şeyini kaybetmiş özelliklerini kaybetmiş bir 
toplum ve daha acısı ne biliyor musunuz yani bunu onannak öyle kısa bir dönemde mümkün değil yani bu 
yıkımı tekrar onarmak bir yere getinnek o kadar kolay değil yıkmak çok kolay ama yapmak çok zor.

Şemseddin EFE: En zor kazanılan şey veya kazanılacak şey herhalde insanların birbirlerine olan 
güvenleri başta idarecilere ve en yakınlarına olan güvenleri herkeste bu sarsıldı yani bir inanç sarsılması oldu 
herhalde türkiyede insanlarda.

Hocam şimdi az önce bir şey söylediniz yani her yol mubah meselesi özellikle terör örgütleri de 
aynı şeyi söylüyorlar mesela karşısındakini düşmanlaştırdığı zaman karşısındakini özellikle İŞİD kafir olarak 
İlan ettiği zaman onu ortadan kaldırmak veya ondaki varlıkları ele geçirmek İçin her yolun mubah olduğunu 
söylüyorlar diğer taraftan işte hem sosyal medyaya hem çıkan şeylere baktığınızda siyasi zihniyette bazı 
insanların da kendi siyasi iktidarlarını orada muhafaza etme adına her yolun mubah olduğunu iddia edenler var 
e böyle bir benzerlik olmuyor mu bu arada.

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Evet şuanda tutuklu bir emniyet müdür kardeşimizin dayısı a pardon 
amcası, amcası ya da dayısı tam hatırlamıyorum babasından borç para almışmış o hadiseler başlaıma 
geldiğinde parayı malı caizdir şey diyor yani onu ganimet olarak görüyor borcunu geri vermiyor iyide bir para 
150 bin lira gibi fcAr paraymış yani bir kısmını ödemişmiş ama ciddi de bir kısmı duruyormuş ödemiyormuş 
çünkü onun adına o kredi çekmiş işte parayı da bizim arkadaşımızın babası ödüyor anneside arkadaşm 
anneside ağır hasta yatakta adamcağız (ses hatası) ... eşi ile uğraşıyor bi taraftan oğlu hapiste ona üzülüyor bi 
taraftan kendi akrabaları onlara böyle bir muamelede bulunuyor PARALELİN MALI GANİMETTİR LAFI 
BU NASIL BİR ŞEY YA yani şimdi bir takım insanlar işsiz bir etiketle etiketliceksiniz ondan sonra da 
toplumun (ses hatası) ...BUNLARIN MALI MÜLKÜ BİZİM İÇİN GANİMETTİR HELALDİR  
DİYEREK DE GASP EDECEKSİNİZ bu kabul edilebilecek bir şey değil bu yani bırakm hukuk 
devletini muluık devletini falan yani bu kabile devletlerinde bile kabul edilebilecek bişey değildir yani 
böyle şey olur mu ve yani hiç kimse bu konuda hiç bişey yapmıyor savunabilecek hiçbir yer yok yani 
gidip şikayet edebileceğiniz hiçbir yer yok kimse sizi dinlemiyor İŞTE AKIN İPEK BEYİN BAŞINA 
GELENLERİ GÖRÜYORSUNUZ hiçbir yani tamamen hukuksuz bir şekilde dilediklerini yapıyorlar 
her hafta sonu onun otelinde tatil keyfi yapıyorlar alem yapıyorlar beş kuruş para vermeden gasp 
etmişler.
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Şemseddin EFE: Kardeşini tutukladılar ki seni tutuklayamadik kardeşini tutukluyoruz diye.

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Yani yani İşte bütün bunları görünce nasıl olacakta bu düzelecek 
diyorsunuz kim düzeltecek Şemseddin Bey bana bir şey söyleyin bütün bu bozulan her şey devletin çivisi 
çıkmış laçka olmuş artık kim düzeltecek muhalefet mi düzeltecek muhalefet partisi mi var Allah'ınızı 
severseniz Hdp Pkk nın vesayeti altında Mhp Ak Partinin vesayeti altında Ak Parti Cumhurbaşkanının 
vesayeti altında başbakanı değiştiriyor adam ondan sonra halkın seçtiği başbakanı değiştirdiler ve öyle 
bir değiştirdiler ki resmen al aşağa ettiler belkide bu müdahalenin (anlaşılmayan kelime) tamda ben 
izleyemedim bu müdahalenin de asıl sebeplerinden bir taneside bu olabilir yani başbakanı bu şekilde 
resmen darbe yaptılar değiştirdiler ondan sonra biz hiçbir şey olmamış gibi seyretik bütün bunları yani 
kim ne yapacak ki bu ortada bir kurum kalmadı ki türkiyeye sahip çıkacak yav napıyorsunuz siz 
diyecek anayasa mahkemesinden tutun işte şeye kadar yargıtayma kadar bilmem nesine kadar herkes 
biat etmiş durumda kim durun diyecek yani muhalefet paramparça olmuş ondan sonra devletin bütün 
kurumlan vesayet altına girmiş yani nasıl olacak bu iş.

Şemseddin EFE: Hocam son olarak aklıma gelen bir şey kaldı bu konuyla alakalı onun o konuda 
sizin fikrinizi alıp sizi de çok yorduk şimdi bu İstanbulda ki hadiseler Ankarada sayın Mahmut TANAL’ııı 
attığı tivitler dediğimiz gibi ne olup bittiğini bilmiyoruz ama aklıma şu geliyor İŞTE GEÇTİĞİMİZ HAFTA 
BİLİYORSUNUZ İZMİR DE BİR DAVA BAŞLATILDI ASKERİYEDE BİR OPERASYON 
YAPILACAĞI SÖYLENTİLERİ VAR YAŞ ÖNCESİ BUNDAN RAHATSIZLIK DUYULDUĞUNA  
İLİŞKİN SÖYLENTİLER DOLAŞIYOR bununla alakalı bir gelişme olma ihtimali var mı bir göz dağı olma 
İhitmali var mı bunların hepsini düşünebilmek mümkün mü siz ne dersiniz.

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Kesinlikle var bakın askere gelene kadar bir takım şeyler oldu yani 
ÇARŞAMBANIN PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİDİR polisler... (ses bozukluğu) 
kendilerinin yaptığı yolsuzlukları işte hukuksuzlukların önü tamamen kesildi artık bugün yani 17 aralık 
operasyonunu duydunuz mu.

Şemseddin EFE: Evet kapatıldı tamamen.

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL; HERHANGİ BİR POLİS YAPAMAZ ŞİMDİ PARALEL 
MARALEL BİLMEM NE FALAN ŞEYİYLE FULYASIYLA EMNİYETİ TAMAMEN TASVİYE 
ETTİLER VE ÖYLE İNSANLARI GETİRDİLER Kİ YANİ KAYBEDECEĞİ HİÇBİR ŞEYİ 
OLMAYAN TAMAMEN BÖYLE BİAT ETMİŞ İNSANLARI GETİRDİLER VE KENDİ FİKİRLERİ 
İLE DE ALAKASI YOK BU İNSANLARIN AYNI ŞEYİ YARGIDA YAPTILAR YANİ PARALEL 
DİYE İNSANLARI ETİKETLEYEREK BİRÇOK KENDİ SÖZÜNÜ GEÇİRTEMEYECEK HERKESİ 
DAĞITTILAR. ASKER AKILLI AYNI ŞEYİ ASKERE AYNI OPERASYONU ASKERE ÇEKMEYE 
KALKTIKLARI VAKİTTE BUNA İZİN VERMEDİLER ANLAŞILAN yani bunun çok önemli yeri var 
diye düşünüyorum ben çünkü yani affedersiniz yani (ses b o zu k lu ğ u ).b ilm em  neler Ak partililer falan sosyal 
medyadan bir takım gazeteciler yani gazetecide demeye dilim varmıyor bu insanlara ama adı öyle işte 
gazetelerden televizyonlardan askere şey veriyor talimat veriyor yani bir takım adamlar giderken işte 
cumhurbaşkanının uçağma askeri törenini içinden geçiyor işte şeyi selamlıyor askere merhaba diyor filan böyle 
ya bunlar şakası olmaz böyle şeylerin bunların şakası olmaz bu işler çok ciddi işlerdir yani kalkıp bir tane ne 
idüğü belirsiz bir adam etine bir kalem almış gazeteciyim diye geçiniyor hiçbir mesleki kariyeri yok devleti 
yönetmeye kalkıyor devleti ahkam kesiyor onu tutuklayın bunu asm şunu kesin şunu bilmem napın falan filan 
diyor ve hiç kimse sen kimsin kardeşim napıyorsun diyemiyor böyle şey olur mu askerede şey veriyor ayar 
veriyor bakanlara da ayar veriyor herekse ayar veriyor insanlara yani neye dayanıyorsun kime dayanıyorsun 
sen kimsin bakm Davutoğlu indirilmeden önce bir pelikan bildirisi diye bir şey çıktı dimi bunu bîr takım işte 
gazeteciler filan da destek oldular yani harala gürele gitti böyle şey olur mu nerde yani burası nasıl bir devlet 
oldu ondan sonrada diyorsunuz ki işte bizi dış güçler bizi İstemiyor işte yav kardeşim siz kendi ayağmıza 
devamlı kurşun sıkıyorsunuz yani gezi olaylanndan beri Türkiye'nin şaftı kaydı Türkiye’nin bütün düzeni 
bozuldu yani toplumsal barışı sağlayabileceğimiz birçok pas verilmiş olmasma rağmen devlete hükümete
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bunların hiç birisi kullanılmadı tam tersine kaosa oynandı hep böyle çatışmaya oynandı hep gerilime oynandı 
geril geril geril bir yere kadar yani Türkiye'yi ne kadar gerebilirsiniz her toplumun her devletin bir takım 
şeyleri var (ses bozukluğu).., geriye bir şey kalmaz yani devlet diyince aklınıza ne geliyor adalet geliyor dimi 
eğitim geliyor yönetim geliyor sağlık geliyor işte fınansal politikalar geliyor dış politikalar geliyor bitanesi var 
mı bunların düzgün olan hiç birisi yok hepsi paramparça edildi yani dünyada eşi benzeri olmayan şeyler bütün 
ekonomik veriler kötü olmasma rağmen ekonomi iyi gidiyor nasıl oluyor bu bütün ekonomistler şaşkın bütün 
ekonomi kitapları yeniden yazılıyor yani böyle bir şey olmaz diyorlar hep manpilasyon HEP 
M ANİPİLASYON H EP SA H TEK A RLIK  H EP YOLSUZLUK YANİ BU DOLAYISIYLA DA YANİ 
BU İŞİN SONU M A A LESEF BURAYA KADAR VARDI Allah sonumuzu hayretsin ne diyelim.

Şemseddin EFE: Hocam bir saniye genelkurmayın bir açıklaması varmış arkadaşlarım söylüyor 
açıklama seslimi açıklama arkadaşlar ... (son dakika açıklaması girer)... Hocam e birincisi TSK'nm resmi 
sitesinden böyle bir açıklama yapıldığı bütünüyle ülke yönetimine el konulmuştur diye bir bilgi var İkincisi 
kapsam çok geniş olmamakla beraber belli noktalarda askerin durduğu dolaştığı işte uçakların geçtiği bilgisi 
var üçünciisü başbakanın TSK da bir yapmtn TSK yi ele geçirmeye çalıştığına yönelik İddiası ve bunun bir 
kalkışma olduğunu söylemesi var hangisine şey yapıcaz hangisine yakın olucaz hadiseyi nasıl yorumlayacağız.

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Şimdi bir belirsizlik durumu var gitgide de netleşiyor biraz evvel biraz 
fotoğraflar gördüm ben tvvitter da İstanbul çevik kuvvetin önünde tanklar var genelkurmayda oldukça hareketli 
orda da bayağa bir takım şeyler var dolayısıyla demek git gide ciddiyet kazanmaya başladı böyle küçük b ir 
gu rubun  kalkışm asından ziyade daha genel b ir du rum  gibi görünüyor bence keşke öyle olsa küçük  b ir 
gurup  olsa am a değil gibi tabiatıyla TABİ H ÜK ÜM ET KOLAY TESLİM  OLM AK 
İSTEM EY EC E K TİR  YANİ BU BİRAZ PSİK O L O JİK  H AREKA T TA RA FI DA VAR BU İŞİN YANİ 
H ALK I YANINA ALM AYI İSTEY EB İLE C EK  İSTEY EB İLİR  BÖYLE B İR  DURUMA DA 
ZANNEDİYORUM  B İR  ÖN H A ZIR LIK LA R I DA VARDIR YANİ B EK LEM İY O R OLD UK LA RINI 
SANM IYORUM  DOLAYISIYLA ŞUANDA H ERK ES YAPM ASI G ER EK EN LER İ Y A PIY OR BİZ 
SESSİZCE BEK LEY ELİM  BAKALIM  NE OLA CAK G Ö R E LİM  DİYORUM  YANİ ŞUANDA 
SÖ Y LEN ECEK  HERŞEY ASLINA BAKARSANIZ BİRAZ ERK EN  OLACAK.

Şemseddin EFE: Peki gerçekten başbakanın söylediği gibî küçiik bir gurubun kalkışması olarak 
değerlendirilebilecek gözlemleriniz var mı.

Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Hayır yani ben hiçbir küçük gurubun tsk ’da uçakları kaldıracağım 
tankları İşte İstanbul gibi önemli bir şehirde kilit noktalara koyacağım ki az önce yine okuduğum bir şeydi trt 
nin de yaymı durdurduğunu söylediler dolayısıyla TRT ye de büyük bir ihtimalle yani gidenler olmuş demek kİ 
belki oradan bir açıklama yapacaklardır nitekim internet sitelerinden bir açıklama yapmışlar dolayısıyla ÖYLE 
KÜÇÜK B İR  GURUBUN İŞİ GİBİ D EĞ İL YANİ AMA TABİ H ÜKÜM ET TESLİM  OLM AM A K  
ADINA KAMAOYUNUDA BU ANLAMDA Y ÖN LEND İRM EK  İSTEY EC E K TİR  BU BİRAZ 
P S İK O L O JİK  HARP G İB İ FAKAT BÖYLE ŞAKA YANİ BAKIN TÜ RK İY ED E ESKİDEN OLM UŞ 
TABİ O BİLİYORSUNUZ 1962 İH TİLA LİN D EN  SONRA BİRKAÇ TANE BÖ YLE KÜÇÜK 
G URUPLARIN ORDUDA Y Ö N ETİM İ ELE G EÇ İR M E ÇABALARI OLDU AMA BUGÜN ÖYLE 
B İR  A PTA LLIĞ I Y APA BİLECEK  H İÇ B İR  KÜ ÇÜ K  GURUP...

Şemseddin EFE: Hocam şimdi o açıklamayı verelim tekrar size dönelim... (Son dakika 
açıklamasına girer) ... e hocam duyabiliyor mu sunuz böyle kusura bakmayın ara son dakika şeylerde bölmek 
durumunda kalıyorum şimdi açıklamayı tekrar verdik silahlı kuvvetleri adına türk silahlı kuvvetlerinin resmi 
internet sitesinden yapılan bir açıklama şerhle verdi diğer haber kanalları da aynı şeyi söylediler bir gurubun 
tsk yı ele geçirmiş olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak tarzında bir yorumları vay'byrincisi az önce siz 
söylediniz öyle küçük bir gurubun böyle bir eylem bu kadar kapsamlı tankları kaldıracak uçakları uçuracak 
şeklinde bir eylem yapabileceğini tahmin etmiyorum dediniz diğer taraftan daha önce başarısız darbe 
girişimleri var böyle bir ihtimal söz konusu mu orada yarım kalmıştı.
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Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Yok yani o bu işe soyunan kimlerse yani ben bir gurup 
olduğundan ziyade kurumsal bir hareket olduğunu görüyorum birkaç videoda paylaşılmış cumhuriyet 
gazetesinin twitlerine bakarsanız orada görürsünüz sokakta vatandaşlar çekmişler askerler evinize gidin darbe 
oldu bu tatbikat değil diyorlar insanlara yani demek ki bütün birimlere şey gitmiş emir gitmiş fakat tabi 
açıklamadan ben şöyle bir şey anlıyorum genelkurmayın açıklamasından biz ülke yönetimine el koyduk 
ama uluslara arası bütün anlaşmalara sadığız devam edecektir bu şöye bir ifade içeriyor biz bir 
anlamda uluslara arası kabulü de aldık herhangi bir şeyimiz yok bütün ülkelerle dost ülkelerle 
dostluğumuz devam edecektir manasında işin diğer bir tarafı da yani yönetime el konulmuş olması 
geçici bir süre yani demokrasiye dönmek adına yapılan bir şey gibi lanse edilecektir büyük bir ihtimalle 
yani kalıcı bir askeri rejim olacağını düşünmüyorum bu biraz böyle (anlaşılmayan kelime) sıkıştırma 
harekatı gibi birşey olacak gibi görünüyor ama tabi bilemiyoruz tamamen bunlar benim kendi 
düşüncelerim.,.

Sunucu Şemseddin EFE: Ankara emniyetinden bir açıklama gelmiş.
Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL: Kimlerin yaptığı çok önemli değil önemli olan hukuka saygılı olması 

İnsan haklarına saygılı olunması yani... biraz bağlantı kesiliyor ama. (Şükrü Tuğrul İle bağlantı kopar)

Özetlenebileceği, terör örgütüyle İltİsakı sabit olan isimleri belirtilen medya unsurlarının darbe 
girişimi öncesinde, örgüt faaliyetini önceden İma eden, haber veren yazılar yazarak darbeye toplumsal zemin 
hazırlamaya, girişimin yaşandığı gün ise terör örgütüyle ilgisi olmadığı, Silahlı Kuvvetler içerisindeki başka 
gruplarca gerçekleştirildiği şeklinde söylemlerde bulunarak hedef saptırmaya çalıştıkları, sözde darbe karşıtı 
söylemlerde bulunmalarına rağmen demokratik tepkisini göstermek için meydanlara, sokaklara çıkan 
milletimize karşı telkinde bulundukları, bu şekilde terör örgütünün "gizlilik" ve "tedbir" stratejisi 
doğrultusunda hareket ettikleri, anlatılan şekilde şüpheliler Abdülkerim Balcı, Şemşettİn Efe ve Şükrü Tuğrul 
Özşengül'ün bu şekilde darbe girişimini önceden bilerek, maddi cebir kullanmak suretiyle iştirak eden faillerin 
eylemine girişime sözde neden teşkil eden siyasal ve toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve bu ortamın 
yaratılmasına yönelik örgütsel amaçla gerçekleştirilen kalkışma suçlarının hareket unsurunun alt unsuru olan 
"cebir" teriminin öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir parçası olan söylem ve propagandalarda bulunmak, 
medya etki gücünü kullanarak toplumun darbe girişimine karşı koymamasını telkin etmek veya hücre tipi 
Örgütlenme modeline göre teşkilatlanan Silahlı Kuvvetler içerisindeki FETÖ hücrelerinin bir kısmının katıldığı 
darbe girişimine ilişkin talimat iletmek suretiyle İştirak ettikleri, asli fail oldukları anlaşılmıştır.

3-Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/41637 sayılı soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği ve 
örgüt faaliyeti kapsamında İşlediği suçlardan hakkında soruşturma yürütülen ve kamu davası açılan şüpheli 
Emrullah USLU'nuıı twitter sosyal paylaşım sitesinde kullanımında bulunan @EmreUshı isimli/ rumuzlu 
hesabından 14/03/2016 tarihinde "Bilet paramı ödemek isteyen tm tçiler lütfen 22 Temmuz 12 Ağustos 
arasında DC- İstanbul için bilet alın? Emailimi b i l i y o r s u n u z şeklinde, 14/09/2015 tarihinde ise 
©Abartmadan isimli kullanıcının kendisine hitaben "hacı merak ediyorum. Memlekete tatilde bile olsa geri 
dönmen en az kaç yıl sonra olur sence? Yoksa tümden vazgeçtin mi?" şeklinde sorusunda darbe 
girişiminin yaşandığı ay olan "2016 TEMMUZ..." şeklinde cevap verdiği, darbe girişiminden önce bir süredir 
örgütle iltisakh suçlardan dolayı hakkında yakalama emri bulunan ve yurt dışında olan şüphelinin ülkeye 
döneceği tarih olarak darbe girişiminin gerçekleştiği ayı söylemesinin aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan terör 
örgütüyle organik bağına ilişkin tespitler nazara alındığında tesadüf olamayacağı, terör örgütünün faaliyeti olan 
darbe girişimini önceden bildiği ve konumu gereği toplumda kamuoyu oluşturma ve yönlendirme şeklinde etki 
gücü itibariyle bu şekilde meşru hükümete karşı darbe girişiminin haklılığı ve Örgütün gücü konusunda 
toplumsal algı yaratma faaliyeti yürüttüğü, adı geçen şüphelinin örgütle iltisakını ortaya koyan ve 
iddianamemizin 6.13 no'lu kısmında yer alan önceki soruşturmalara konu, örgüt mensuplarına medya yoluyla 
talimat iletme görevi de nazara alındığında paylaşımın Silahlı Kuvvetler içerisine sızmış örgüt mensuplarına 
talimat niteliğinde olduğunun da ayrıca anlaşıldığı, bu şekilde darbe girişimini önceden bilerek, maddi cebir 
kutlanmak suretiyle iştirak eden faillerin eylemine girişime sözde neden teşkil eden siyasal ve toplumsal kaos 
ortamının bulunduğuna ve bu ortamın yaratılmasına yönelik örgütsel amaçla gerçekleştirilen kalkışma 
suçlarının hareket unsurunun alt unsuru olan "cebir" teriminin öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir parçası olan
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söylem ve propagandalarda bulunmak, medya etki gücünü kullanarak toplumun darbe girişimine karşı 
koymamasını telkin etmek veya hücre tipi örgütlenme modeline göre teşkilatlanan Silahlı Kuvvetler 
içerisindeki FETÖ hücrelerinin bir kısmının katıldığı darbe girişimine ilişkin talimat iletmek suretiyle İştirak
ettiği, aslı fail olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca 18/07/2016 günü darbe girişiminin bastırıldığı, milletimizin ikinci darbe girişimi tehlikesine 
karşı ülkemizin bütün şehirlerindeki meydanlarında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 
demokrasi nöbeti tuttuğu bir ortamda aynı twitter sosyal^paylaşım platformu hesabından PKK terör örgütü 

. lideri Abdullah Öcalan'm resmini paylaşarak "KÜRTLERİN SOKAĞA İNM ESİ A N  M ESELESİ" ve "AKP 
TARAFTARLARI ALEVİLERE SALDIRMAYA BAŞLADI" ibareli gerçek dışı paylaşımlarda bulunarak 
terör örgütünün amacı doğrultusunda kaos ortamı oluşturmaya çalıştığı, bu şekilde halkın sosyal sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik ettiği, paylaşımın yapıldığı sırada ülkemizin bulunduğu koşullar itibariyle kamu 
güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir.

4-Terör örgütüyle iltisaklı öğretim görevlilerinden şüpheli O sm an ÖZSOY'un darbe girişiminden 
bir ay önce 14/06/2016 tarihinde "Özgürlük Zamanı" isimli programa katıldığı ve bahse konu programda 
örgütün medya unsuru olarak faaliyet yürüttüğü anlaşılan Mehmet ALTAN’ın terör örgütünün yayın organı 
Can Erzincan TV’de aynı gün katıldığı programdaki söylemlerini de kast ederek "Hiçbir şey kaçırmadığım 
gibi M ehmet A LT A N  koskoca proseför bakın Türkiye’de bir adı saygınlığı, itibarı vardır. Yani hiç mübalağa 
yapmadan söylüyorum. İç savaş yaşayan bir ülkede cepheden telefon bağlantısı yapmış gibi oldu. ... Bakın 
Tiirkiyede Mitleri ilk defa fak ir yazdı ben yazdım demeye utanıyorum, ben yazdım. Akademik olarak ilk ben 
çalıştım. Defalarca söylüyorum yan i bu kadar değildi. Bu ülkenin geleceği inanılmaz aydınlık. Şu an biraz 
daha dibe vuruyor. Bakın bu süreçlerin tamamını bitirmek çok kolay yani çok kolay bir şey bu.... Bu süreç 
çok yakın sürede Allahın izniyle sona erecek. Allah bu ülkeyi aydınlığa çıkaracak. Tiirkiyede bir şey olmaz. 
bir şey olmaz. ANKARADAKİ MANZARA ŞU: BEN PROFESÖR OLACAĞIMA KEŞKE ALBAY  
OLSAYMIŞIM MESELA B U  SÜREÇTE DAHA FAZLA KATKIM  OLURDU.... EE SÖYLEDİM  ARTIK  
BİTTİ. Yani geri dönmeyeceksin cümlelere. B ir Albay olacaktım ben tamam mı bu ülkeye daha fazla  hizmet 
ederdim şu an.... Bakın tekrar ediyorum. Bakın miibağala değil. Bu süreç bitti arkası toparlanacak... Ya alt 
yazı geçin TV kanallarına yaruı sokağa çıkma yasağı var diye, bakın sokağa çıkıyorlar mı? BÜTÜN  
DARBELER CUMA GÜNÜ OLUYOR... Hocaların evlari cami avlusundadır namaza bile geçmezler 
korkularından. Tiirkiyede insanların demokrasiye sah'ıp çıkmak gibi bir hassasiyeti yok. Bunlar kuru 
kalabalıklar yine yüz tane yürekli komünist taksim meydanım zorlayacaktır... H er şeyi TV kanallarından 
söylemek durumunda değiliz* Herkesin her şeyi bilmesi gerekmiyor... Dua herkesi bağlayan bir şeydir. Tabi 
dua etsinler yan i insanlık sahipsiz değil. B U  KADARINI SÖYLÜYORUM BEN. YANİ ÇOK GÜZEL 
GÜNLER GELİYOR YA. HİZM ET HAREKETİNDEKİ ARKADAŞLARI ÇOK YOĞUN GÜNLER 
BEKLİYOR"  şeklinde söylemde bulunduğu, söylemde bulunulan programın Cumhuriyet Başsavcılığımızca 
yürütülmekte olan 2014/133596 sayılı soruşturmaya konu olan "Karanlık Karar Kurulu" isimli dizilerin 
yayınlandığı Samanyolu Haber Televizyonuna ait olduğu, adı geçen televizyon kanalının darbe girişiminden 
sonra 27/07/2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldığı, Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdürü 
Hidayet KARACA'nın ise 2014/133596 sayılı soruşturma kapsamında tutuklandığı ve halen tutuklu 
bulunduğu, bu şekilde şüpheli Osman Özsoy'un darbe girişimini önceden bilerek, maddi cebir kullanmak 
suretiyle iştirak eden faillerin eylemine girişime sözde neden teşkil eden siyasal ve toplumsal kaos ortamının 
bulunduğuna ve bu ortamın yaratılmasına yönelik örgütsel amaçla gerçekleştirilen kalkışma suçlarının hareket 
unsurunun alt unsuru olan "cebir" teriminin öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir parçası olan söylem ve 
propagandalarda bulunmak, medya etki gücünü kullanarak toplumun darbe girişimine karşı koymamasını 
telkin etmek veya hücre tipi örgütlenme modeline göre teşkilatlanan Silahlı Kuvvetler içerisindeki FETÖ 
hücrelerinin bir kısmının katıldığı darbe girişimine ilişkin talimat iletmek suretiyle iştirak ettiği, asli fail olduğu 
anlaşılmıştır.

5-Terör örgütüyle iltisaklı olup Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/41637 sayılı soruşturması 
kapsamında terör örgütü üyeliği ve örgüt faaliyeti kapsamında işlediği suçlardan hakkında soruşturma 
yürütülen şüpheli Tuncay OPÇİN 'in twitter sosyal paylaşım sitesinde kullanımında bulunan @tuncayopcin
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isimli/rumuzlu hesabından darbe girişiminden iki gün önce, 13/07/2016 tarihinde ”Biz, size zulmedemediniz, 
bize eziyet edemezsiniz demedik k i Biz, size, ne yaparsanız yapın yolumuzdan dönmeyeceğiz dedik.... 
YATAKTA BASIP ŞAFAKTA ALACAKLAR" şeklinde paylaşımda bulunarak iki gün sonra gece 03.00'de 
gerçekleşmesi düşünülen ancak geri saate çekilen darbe girişimi faaliyeti kapsamında Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris ilçesinde ailesiyle birlikte bulunduğu sırada rehin alınmaya çalışılması 
eylem planını Önceden bilerek ve eylemi kastederek tehdit ettiği, bu şekilde darbe girişimini önceden bilerek, 
maddi cebir kullanmak suretiyle iştirak eden faillerin eylemine girişime sözde neden teşkil eden siyasal ve 
toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve bu ortamın yaratılmasına yönelik örgütsel amaçla gerçekleştirilen 
kalkışma suçlarının hareket unsurunun alt unsuru olan "cebir” teriminin Öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir 
parçası olan söylem ve propagandalarda bulunmak, medya etki gücünü kullanarak toplumun darbe girişimine 
karşı koymamasını telkin etmek veya hücre tipi örgütlenme modeline göre teşkilatlanan Silahlı Kuvvetler 
içerisindeki FETÖ hücrelerinin bir kısmının katıldığı darbe girişimine ilişkin talimat iletmek suretiyle iştirak 
ettiği, asli fail olduğu, ayrıca aynı hesabı üzerinden yaklaşık bir yıl önce 07/06/2015 tarihinde Sayın 
Cumhurbaşkanım kast ederek "O nursuzca indirip  yargılam alıyız. Saray 'ın  kuşatsın lar kaçam asın" ibareli 
paylaşım başta olmak üzere bir çok hakaret içeren paylaşımda bulunduğu, hakaret içeren paylaşımlara ilişkin 
Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan İstanbul Anadolu C.Başsavcıhğının 2016/99750 sayılı evrakı üzerinden 
soruşturma yürütüldüğü, ayrıca hakaret içeren söz konusu paylaşımından ise şüphelinin terör örgütü üyelerince 
gerçekleştirilen darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, cebri unsur kullanan örgüt mensuplarıyla fikir ve 
eylem birliği içerisinde hareket ettiği anlaşılmıştır.

6-Süreklilİk arz eden eylem ve faaliyetleriyle terör örgütünün medya unsurlarından olduğu anlaşılan 
şüpheli A hm et H üsrev ALTAN'ın www.youtube.com isimli sosyal paylaşım sitesinde ve alternatif kanallar 
üzerinden yayın yapan Can Erzincan TV’de, darbe girişiminden bir gün önce 14/07/2016 tarihinde diğer 
şüpheliler Ayşe Nazlı İL IC A K  ve M ehm et H aşan A LTA N’ın hazırlayıp sunduğu, programa konuk olarak 
katıldığı, bahse konu programda yapılan konuşmaların soruşturmayla ilgili kısmındaki diyalogların aşağıdaki 
şekilde olduğu;

Nazlı ILICAK: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Can Erzincan televizyonuna hoşgeldiniz. Bugün çok 
önemli bir konuğumuz var Mehmet’le birlikte Ahmet ALTAN’ı ağırlıyoruz. Ahmet ALTAN çok değerli bir 
romancı, tabi aynı zamanda bir gazeteci. Köşe yazan. Haberdar da yazıları çıkıyor. Şimdi bu program da zaten 
haberdar da canlı olarak yayınlanıyor. Youtube üzerinden canlı olarak izlemeniz mümkün. Aynı zamanda can 
Erzincan Hotbirdde diye bir hashtagimiz var. 20 Temmuzdan buyana biz hotbird uydusundan yaym yapmaya 
devam edeceğiz. Şuan da hem turksat üzerinden hem Hotbird üzerinden yaym yapıyoruz. Yani şunu 
görüyoruz. Bizi sınırlamaya kalkıştıkça daha fazla yaygınlaşıyoruz gibi bir hava var. Şunu söylemek İstiyorum. 
Meşhus marko paşanın dergisi vardı. Tabi tarihten sizin önünüzde bahsetmemek gerekir kİ

Ahmet ALTAN: Estağfurullah
Nazlı ILICAK: Biraz tarihi mevzuları da konuşacağız. Tayyip Erdoğan sürekli İsmet Paşa ya milli 

şef dönemine atıfta bulunuyor. Hep onu zelm ediyor. O dönemde marko paşa, ismet paşa lafını çağrıştırdığı 
için kapatıldı. Onun yerine çeşitli adlar altında yedi sekiz Haşan Paşa, Hür marko paşa, bizim paşa filan gibi 
dergiler çıktı. Yani o dönemde bile fikir özgürlüğünün önüne set çekilemedi. Şimdi aralarda bizhn arkadaşlar 
muhtemelen oynatacaklar yine yeşillendi fındık dallan diye çok güzel bir kİ ip hazırlanmış. Burada yani sürekli 
tekrarlanarak sen buduyorsun yeniden yeşilleniyor, sen buduyorsun yeniden yeşilleniyor, ben sevgili 
seyircilerden şunu rica etmek istiyorum. Bizler pes etmedik mücadelemizi sürdürüyoruz, sîzlerde pes 
etmeyerek hotbird uydusuna geçerek bizleri veyahut akıllı telefonlar üzerinden akıllı televizyon üzerinden, işte 
akıllı olanların çok farklı yolları var izlemek için, yine birlikte olacağız. Şimdi lafı fazla uzatmadan Ahmet 
ALT AN’a dönmek istiyorum. Ahmet bey siz tarih çok iyi biliyorsunuz, son yüzyılın romanlarını yazıyorsunuz. 
Üçüncü romanınız ölmek kolaydır sevmekten. Bu yüzyıllık serinin üçüncüsü. Dördüncüsünü de yazıyorsunuz.

Ahmet ALTAN: Bugün baktığınız da Türkiye bir yüzyıl önceye dönmüş gibi gözüküyor bana. Yani, 
ittihatçılar dönemini çok andırıyor bu AKP lilerin dönemi. Birçok açıdan. İttihatçılar istibdata karşı gelmişlerdi 
ve bir ümitti iktidara gelmeleri, büyük bir sevinçle karşılandılar, meşrutiyeti kurdular, alkışlandılar. Herkes 
sevindi Abdüllıamit devrildi diye. Fakat ülkeyi yönetemediler. Yani bu AKP lilerin çok iyi görmesi gereken bir
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konu. Bir iktidara gelmek ile ülkeyi yönetmek birbirinden farklı iki şey. Bunu ittihatçılarda kuvvetli bir şekilde 
görüyoruz. İstedikleri zaman İktidara geliyorlardı, istedikleri yollarla geliyorlardı. Seçimle, darbeyle, 31 mart 
gibi ne olduğu hala anlaşılamayan bir ayaklanma ertesinde. Ama bir türlü ülkeyi yönetemiyorlardı. Bugiin de 
AKP iktidara gelebiliyor. Seçim kazanabiliyor. Seçimi kazanamazsa savaş çıkartıyor, bir daha kazanıyor. Hep 
iktidar da kalabiliyor ama ülkeyi yönetemiyor. Müthiş benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Büyük bir umutla 
gelmeleri, büyük bir imkana sahip olmaları, mesela ittihatçılar Osmanlı İmparatorluğunu bugün de yaşayan bîr 
organizmaya çevirebilirlerdi büyük bir İhtimalle, yani bütün örgütlenmeyi değiştirebilirlerdi, bir tür federasyon 
kurabilirlerdi, İngiliz İmparatorluğunun kurduğuna benzer bir şey kurabilirlerdi. Birçok yolu yöntemi 
araştırabilirlerdi ama onlar Türklüğü tercih ettiler bugün AKP iilerin Sünniliği tercih etmeleri gibi. Bir 
toplumda özellikle bir imparatorlukta ve imparatorluktan miraz kalmış bir toplumda bir kimliği bir dini bir 
mezhepi iktidarın ve devletin tek ölçüsü haline getirirseniz o toplumu dağıtırsınız. Çünkü diğer öğeler 
yabancılaşır. Ve ozaman kendi haklarını korumak isterler. Kendi haklarını korumak istediklerinde devletle 
vatandaşı arasında ilişkiler sertleşir ve sonunda çatışmaya kadar gider. Bunun bir örneğini zaten biz kürtlerle 
yaşıyoruz epeyden beri. Şimdi bu Sünnilik ile toplumun diğer öğelerini de dışlıyor. İttihatçılarda Türklük le bir 
imparatopluk düşünün, arap yarımadasında balkanlarda var. Orada sadece Türk dediğinizde bütün bulgarlar, 
yunanlar, rumlar, araplar, ermeniler, kürtler herkes dışlandı. Ve tabi ki herkes ayaklandı. Yanlış bir tercilı 
yaptılar. O sıradaki akımlara belki uydular. Ama o yanlış tercih bütün imparatorluğun dağılmasına giden ilk 
yoldu. Bence Enver ile “ Neydi bizim Cumhurbaşkanının adı Erdoğan arasında büyük bir paralellik var, 
Enver Dünyada kİ bütün Türklerin lideri olabileceğine İnandı. Çok gençti. Talat paşanın lafı ile, çok zeki bir 
adam değildi. Epeyce saftı ama çok ihtiraslıydı. Bütün bu özelliklerinin yanında inanılmaz bir ihtirası, lider 
olma tutkusu ve masallara yakışan bir hayal dünyası vardı. Bütün Türklerin lideri olabileceğine inandı. 
Erdoğan Dünyadaki bütün Sünnilerin lideri olabileceğine inandı. Bunların davranışları arasındaki paralellik 
bana çok çarpıcı geliyor. Yani Erdoğan düşünün ki Orta doğunun hakikaten sünni padişahı olabileceğine 
inandığım. Bir adam hakikaten buna inanabiliyorsa kırmızı çizmeli kediye de inanır. Yani daha az bir şey 
değil. Bu adam kim olursa olsun. Erdoğan ya da başkası. Dünya da orta doğunun padişahı olabilecek tek bir 
fert bile yoktur. Hiçbir canlı, şuan da insan denilen hiçbir canlı, bir tanesi bile Ortadoğu ya padişah olamaz. 
Ortadoğu öyle bir yer ki toplanmak üzere değil dağıtmak üzer kurulmuş, kimse olmasın diye sanki örgütlenmiş.

Bir adam düşünün kalkıp Müslüman kardeşler üzerinden bu Ortadoğu’nun Padişahı olabileceğine 
inanıyor ve bu adam Türkiye’yi yönetiyor. Buradan bu ülkenin bir yere çıkmasına imkan yok . Neden? Çünkü 
hayatı bu kadar gerçek dışı algılayan bir akıl bir çıkış bulamaz.

Aym Enver gibi (Enver Paşadan bahsediyor) Enver de bütün dünyadaki Türklerin Reisi olacağını 
zannetti. Hadi o gençti, ERDOĞAN’m yarısı yaşında bir çocuktu. 33 yaşında İmparatorluğu ele geçirdi. Bu 
bize başka bir benzerlik daha veriyor. Yüz yıldır değişmeyen bu toplum ve bu devlet, İnanılmaz derecede 
dirençsiz. Bir adam gelip canı istediği gibi devleti de toplumu da altüst edebiliyor. Enver sadece beş 
arkadaşıyla birlikte Başbakanlığı bastı ve İmparatorluğu ele geçirdi, beş kişiydiler. Kapıda da otuz kırk kişi 
bekliyordu o kadar, bütün sayıları buydu. Talat Paşa Başbakanlığın altındaki telgrafhaneye indi, bütün 
vilayetteki valilere Bundan Sonra Yönetim Bizde Hükümet Değişti diye telgraf çekti bir tek vali bile Ne 
Oluyor demedi Emredersiniz dediler.

Erdoğan Bütiin Yargı Sistemi Bana Bağlıdır dedi. Ben Başkan Oldum dedi Başkan falan olamaz. 
BEN BAŞKAN OLDUM DEMESİ SUÇ Kİ İLERDE BİRİSİ BUNU HATIRLAYACAK. ANAYASAYA 
AYKIRI BİR ŞEY SÖYLÜYOR. Anayasada Başkanlık yok. Fiilen Başkanlıkta yok, hukukta fiilen diye bir 
şey olmaz zaten. Bir adam fiilen yapıyorsa suç işliyordur. Fiilen Başkan Oldum diyorsa; Ben Suç İşleyerek 
Başkan Oldum diyor. Ama ikisinde de toplum direnemedi. Ama YASADIŞI GAYRI MEŞRU BİR SUÇA BİR 
TOPLUM VE DEVLET DİRENMEZSE SONUCU İYİ OLMUYOR. Koskoca İmparatorluk paramparça oldu, 
paramparça ettiler.

Ahmet ALTAN: AKP sevmediğini söylediği, karşı olduğunu söylediği herşeye dönüştü. Bu bİ tür 
böyle fantasmagorik bir film gibi. Bir kahramanınız var, genç ve iyi bir çocuk gibi başlıyor, haksızlıklardan 
canavarlardan nefret ediyor ama filmin sonunda bunu yavaş yavaş bi canavara. Nefret ettiğini söylediği ne 
varsa hepsi oldu. Yolsuzluğa karşıyım dedi, tarihteki yolsuzluk rekorlarını kırdı. Bütün herkes kardeştir dedi, 
insanları parçaladı, toplum bu kadar kendinden nefret etmemişti. Din özgürlüğü dedi, sadece kendi adamlarına 
özgürlük sağlamaya çalışıyor herkesi yasaklıyor, her türlü söylediği şeyin karşısında  BENCE BUGÜN
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ASKERİ VESAYETLE EL ELE ÇALIŞIYORLAR. ASKERİ VESAYETİN KENDİ TARİHİ BOYUNCA 
ÖZLEDİĞİ AMA HİÇBİR ZAMAN TAM ANLAMIYLA GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ HER TÜRLÜ 
FANTEZİSİNİ ERDOĞAN VE ADAMLARI GERÇEKLEŞTİRİYOR bugün. Kürt şehirlerini yıkîyorlar. 
Bunu asla yapamazlardı. Bunu bir dersim de yaptılar tarihe geçti. Bugün tüm kurt şehirlerini toplara tutup 
yıkıyorlar. İnsanlar evlerine döndüklerinde ev bulamıyorlar. Ev yok.

Nazlı ILICAK:............  zaten mesela cizre de bodrum da şu kadar kişi öldü. Bütün bunların da
raporları çıkıyor.

Ahmet ALTAN: Yaktılar. İnsanları diri yaktılar. İnsanları diri diri bodrumlarda yaktılar. Ama şöyle 
bir problemimiz var. Şimdi Türkiye’nin, Erdoğan alıp da ben bunun lideri oldum diyebilecek birisi değil zaten 
böyle de olmazdı fakat bazı hastalıklar var ki sadece AKP de yok CHP de MHP de de var. Erdoğan bu damarı 
keşfetti, daha doğrusu eskiden biliyordu kullandı. 7 hazirandan sonra. Neydi. Kürt meselesi. Kürtleri 
öldürdüğünüz zaman Türklerden ses çıkmıyor. Bütün Türkler Erdoğanın arkasında toplanıyorlar. CHP dahil.' 
CHP niıı lideri Kılıçdaroğlu anayasaya aykırı olmasına rağmen destekleyeceğim diyor ve dokunulmazlıkların 
kaldırılmasını destekliyor. Niçin yapıyor bunu. Kürt milletvekillerini oradan atsınlar diye. KÜRT ŞEHİRLERİ, 
ŞEHİRLER YIKILIYOR, İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜYOR, BODRUMLARDA İNSANLAR YAKIYORLAR, 
BEŞ AYLIK BEBEĞİ YÜZÜNDEN VURDULAR, ama hiçbir Türk buna itiraz etmiyor.

Mehmet ALTAN: Ayriyeten tabi buradan bir parantez açmak lazım, sade teknoloji ile mi 
dinlediler? Yanındaki Kimler dendiği vakit, yani bir devlete birisi hakim olamaz. Eğer birisi, hukuk dışı bir 
şekilde seçilmiş birisi, hukuka uygun olarak o devleti yönetebilir ama hukuk dışı bir anlayışı suç işleyerek, bir 
devleti ele geçirmeye kalkacağını sanm ak... Eğer o devlet var olmaya devam edecekse, bu bir gaflettir ve 
Türkiye Devletinin içinde de muhtemelen bütün bu gelişmeleri dış dünyadan daha fazla belgeleyen, izleyen bir 
başka da yapı var. Yani onun ne zaman torbadan yüzünü çıkaracağını, nasıl çıkacağı da belli değil. Yani işte 
köşkü kurdum diyorsun, bu köşkte senin

Ahmet ALTAN: Noluyor
Mehmet ALTAN: etrafındaki adamlar
Nazlı ILICAK:Kaç masraf acaba, o kadar çünkü para yetmiyor.
Ahmet ALTAN: Ha gözetleyen var
Mehmet ALTAN: neyi gözetliyor? Kimin adına yani? Ne zaman ne olacağı, padişah mülkün sahibi, 

muhalefeti yok. Bütün bu kavgalar aslında devlet içi kavgalar. Çünkü devleti ele geçirmeye kalktığın vakit; bir 
metabolizmayı yok etmek istiyorsun. Eee.. o metabolizmanın da kendi refleksleri var. O refleksi gösterecek 
unsurlar nedir? Bunları yok edemezsin. Edersen, o zaman zaten devlet ve toplum yok olur. Bu olmayacaksa 
etmen mümkün değil. Peki onun unsurları ne? Gözetleyeni kimler?

Ahmet ALTAN: Bence burası çok tehlikeli bir yerdir. Türk Devleti çok tehlikeli bir devlettir. Çok 
buzul gibi, çok yavaş, çok ağır kımıldar. Ama daima kımıldar, daima hareket eder ve bir kere kayıtlarına seni 
aldıktan sonra bir daha seni bırakmaz. Bence AKP’yi de ERDOĞAN’I da çoktan devlet kayıtlarına aldı. Bütün 
kayıtlarda bulunuyor. Ayrıca ne kadar doğru bunu bilmiyorum, bunu doğru olarak söylemiyorum fakat 
okuduklarımıza göre ki; yalanlamadılar Ergenekon’dan epeyce adam şu anda sarayın danışmanı olarak o 
Beştepe denilen yerde dolaşıp duruyor.

Nazlı ILICAK: Ne faydası var böyle? Bunu niye alıyor? Bu kadar güveniyor mu hakikaten yoksa?
Ahmet ALTAN: Bence çok çaresiz. ERDOĞAN’m çaresizliğini insanlar çok görmüyorlar. Çünkü 

medyası sürekti olarak ERDOĞAN T çok güçlü olarak lanse ediyor. O kadar güçlü değil. Dediğim gibi bu 
adamın partisi geçen yıl iktidardan düştü. Panik içinde büyük bir savaş çıkarttılar. Bir yıl içinde binlerce insan 
öldü. Yeniden oyları azalıyor. Ben son gördüğüm bir şeye göre HDP’yİ yok edemediler ve yeniden oyları 
azalıyor. Bunun korkusu içindeler. Öyle bir anlatıyorlar ki; ERDOĞAN sanki hakikatten hayatı boyunca 
burada kalacak. Ya Erdoğan iki sene sonra gidecek. Seçim geliyor, iki sene sonra seçimde ne olacağını kimse 
bilemez. Seçimden önce

Mehmet ALTAN: HAYIR İKİ SENEYE KADAR DA NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL BU
ÜLKEDE.

Ahmet ALTAN: Ya belli değil de, elli tane AKP’li milletvekili biz AKŞENER’Ie parti kuruyoruz 
dese, ayrılsa, bütün sistem sarsılıyor. Ya Bu Adam Sağlam Bir Zeminde Durmuyor. Her an her şeyin
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değişebileceği ve değiştiğinde bunu çok ciddi hukukla ilgili bir problemin ortasında bırakacak bir ortamda 
yaşıyor. Bu panik içinde bir şey. Haklı olmamak çok zor bir şeydir. Haklı olmamak çok zor bir şeydir. Güçlü 
olmaya bilirsiniz ama haklıysanız çok sağlam durursunuz. Kimse dokunamaz. Ne yapacak? Seni hapse atsa 
bile haklılığını elinden alamaz ama haksızsan sarayda da otursan her an senin elinden her şeyi alabileceklerini 
bilirsin. ERDOĞAN her an her şeyi kaybetme korkusuyla yaşayan bir adam. Çünkü haklı değil. Bjr sene önce 
seçimi kaybetmiş bir partiye, seçimi kazandırmak için olmadık işler yaptı. MİT TIRLAR1 DENİLEN, CAN 
DÜNDAR’I MAHKUM ETTİRDİLER KENDİ MAHKEMELERİNDE. AMA ^ULUSLARARASI SUÇ 
SAYILABİLECEK BİR TUHAFLIK ORTADA DURUYOR. BÜTÜN DARBECİLERLE, 
ERGENEKONCULARLA İŞ BİRLİĞİ VAR. YOLSUZLUK DAVALARI VAR. Bakan ortaya çıkıp dedi ki 
Ben Ne Yaptıysam Başbakanın Emriyle Yaptım canlı yayında bütün bu laflar kaybolmuyor.

Nazlı ILICAK: Bakalım ne zamana kadar? Bakalım, bunu da göreceğiz evet.
Ahmet ALTAN; Ama şunun böyle korkunç tehlikeleri var, TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞMİŞ 

ASKERİ DARBELERİN ÖNÜNÜ AÇAN GELİŞMELER HER NE İSE, ERDOĞAN BUGÜN AYNI 
KARARLARI VEREREK O YOLLARI TEKER TEKER AÇIYOR. YANİ ŞEHİRLERİN YÖNETİMİNDE 
MESELA GENERALLERE SİVİLLERDEN ÖNCELİK TANIYAN BİR YASA ÇIKARTTI. İSTERSE 
GENERAL ŞEHRİ YÖNETECEK. BU EMASYA DENİLEN PLANI BİR DAHA CANLANDIRDI. 
AYRICA SEN EĞER ASKERLERİN YARGILANMASINI İZNE BAĞLARSAN Eee ADAM DARBE 
HAZIRLIĞINI ÇOK DAHA RAHAT YAPAR. YANİ KİM YARGILAYACAK Kİ DARBE YAPARSA? 
ÇOK DAHA BU İŞLERİ KOLAY HER TÜRLÜ...

Mehmet ALTAN: Herkes için dokunulmazlık zırhı getiriyor.
Nazlı ILICAK: Evet sevgili seyirciler yine birlikteyiz. Gördüniz,yine yeşillendi fındık dallan. Hep 

yeşillenecek, bu umudun hiç sönmemesi lazım. Böyle Ahmet-Mehmei ALTAN gibi aydınlar bize umut 
veriyor. Hani bu pes eden bu yılgınlar var ya;onlar!a bi yere gidilemez. Yani BEN GÖRÜYORUM KÎ 
BUGÜNKÜ ŞARTLAR DEĞİŞECEK BUNU DA ÇOK GÜZEL BİRİNCİ KISIMDA ANLATTINIZ.

Mehmet ALTAN: YA MÜMKÜN DEĞİL GİTMESİ.
Ahmet ALTAN: İmkansızdı.
Nazlı ILICAK: Zaten imkansız,imkansız. Şimdi şeyden söz ettik,yan i Tayyİp ERDOĞAN sarayda 

bu Ergenekoncuiar var, askeri vesayet temsilcileri biraz etrafına almış deniliyor. Tabi biz Ak Saray müdavimi 
olmadığımız için bunları bilemiyoruz. Fakat bugün öğrendim çok önemli 14 meslek kuruluşu gazetecilik, 
yazarlık ve fikir özgürlüğünü savunan 14 meslek kuruluşu bir araya geldi ve sizin 2 Eylül’de değil mi dava?

Ahmet ALTAN: Evet.
Mehmet ALTAN: Dünyadaki,bütün dünyadaki. Uluslararası.
Nazlı ILICAK: Dünyadaki tabi,Türkiye zaten uy uy o.Türkiye’deki ler gölgesinden korkuyor. 

Uluslararası bu şekildeki örgütler bir araya geldi ve Mehmet BARAN SU serbest bırakılsın ve siziere yani bu 
Balyozdan yargılanacak olan Ahmet ALTAN’a, Yasemin ÇONGAR’a ve tabi T arafın  başka yazı işlerinde 
çalışan arkadaşlara hepsine sahip çıkan..

Ahmet ALTAN: Yıtdıray OĞUR’a, Tuncay OPÇİN’e. Bu davanın düşmesi ve Mehmet 
BARANSU’nun serbest kalması İçin dünyanın en büyük 14 gazetecilik meslek kuruluşu ve ifade özgürlüğü 
kuruluşu ortak bir bildiri yayınladılar bugün. Bu davayı düşürün, Mehmet BARANSU’yu da serbest bırakın' 
hemen diye. Ayrıca duyduğum kadarıyla Avrupa Parlementosu Medya Komisyonu da bu davayı gündemine 
aldı. Yani bu çok basit geçecek bir dava değil tabi. Yani bir ülkede bir darbe hazırlığı yapılıyor,o darbe 
hazırlığını bir gazete ortaya çıkartıyor. Sonra o darbe hazırlığını yapanlar yargılanıyor,mahkum oluyor. Derken 
siyasi iktidar hırsızlıktan yakalanıyor,bütün hukuki neticeleri tersine çevirdik diyolar. O yargılama bir daha 
oluyor. Ne kadar adam varsa beraat ediyor ve arkasından o haberleri yapan ne kadar gazeteci varsa hapse 
atalım gibi yeni bir dalga geliyor. Şimdi bu dünyanın dikkatini çekmeyecek bir olay değil,haliyle buna 
bakacaklar.

Ahmet ALTAN: Şimdi bu kadar rahat AKP, ben canımın istediğine göre mahkemeler kurdum, her 
istediğim mahkemeye kendi adamlarımı atadım, facebookta kim “Erdoğan’ı Seviyorum” diyorsa onu yargıç 
yapıyorum. Bunu işletebilirsin, devletin bir gücü var, iki tane polis üç tane jandarma gönderdiğinde istediğin 
adamı alıp hapse koyabilirsin. Bu zorbalığı yapabilirsin. Ama eğer bu hukuka aykırıysa yenilirsin. Hapse 
girmek seni galip getirmez. Haklı adamlar hapisten de mücadeleyi kazanır. HAKSIZ ADAMLAR SARAYDA
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DA KAYBEDER. Önemli olan senin haklı olup olmadığın ve haklılığının peşinde mücadele edecek gücün ve 
kararlılığının olup olamaması. Bunlar haksız, haksız oldukları için bu kadar kotkuyorlar, haksız oldukları İçin. 
Ben kendime yargıç, mahkeme kurmaya çalışıyor muyum? Onlar kendilerine yargıç, mahkeme, parlamento, 
her şeyi kurmayı çalışıyorlar. Niye? Korkuyorlar ve haksızlar ve bu işin içinden çıkamayacaktan 
HIRSIZLARLA DARBECİLER BÎR ARAYA GELİNCE..

Mehmet ALT AN: Haksız, haksız lafı zarif, yani suçlu oldukları için korkuyorlar.

Ahmet ALT AN: Kime ben öyle şeyler yapmam ben bunun ne olduğunu yazdım P24 te duruyor. 
İnsanlar merak ettiklerinde onu bulurlar ve insanlar mutlaka bulur ben buna çok güvenirim çok güvenim hiç 
yani bir kayıkla bir amiral gemisini batırırsın eğer sen haklıysan hiçfarketmez ben daha öncede onlarla kavga 
ettim daha öncede battılar çünkü daima haksızlar daima yalan söylüyorlar daima sopa yiyorlar ve dayak 
arsızılar utanmıyorlar ya utanmaları lazım

Nazlı ILICAK: Bakın şimdi burada sırası gelmişken Tarık TOROS’tan da kısaca söz etmemiz lazım 
şimdi durup dururken gene hani hürriyet gazetesinde maalesef bir muhabir şey olarak nedir Türk silahlı 
kuvvetlerinin imamı diye Tarık Toros’ tan söz ediyor ve İzmir askeri casusluk yine sözüm ona oda bir kumpas 
artık bütün davalar sözde kumpas ve bir gazeteci acaba ne şekilde hiç tanımadığı oradaki kişiler lıala burda işte 
amiral dışarı kaçmış kaçabilir ben bilmiyorum bende tanımıyorum o amiral kimdir öbürü subay kimdir hangisi 
tutuklandı ama ben belgeleri biliyorum ortaya çıkan delil ya bunun sahtesi yapılamaz afedersinİz bilmem ne iç 
çamaşıra bulaşmış meni örneği paketlenmiş duruyorsa eğer pornografik görüntüler varsa bu delillerin nasıl 
sahtesini üreteceksiniz veya çocuk pomoları varsa.

Aîımet ALTAN:Bu tür davalar benim biraz mesafeli durduğum davalar.
Nazlı lLICAK:Ama casusluk meseleside var bu işin içinde yani birlikte birbirini besleyen meseleler. 
Ahmet ALTAN:Darbe planlan kadar ilgimi çeken şey değil zaten gazetede biz bu konuya bildiğim 

kadarıyla çok fazla girmedik bunlardan biraz uzak dururum ama Tarık yakalanması ve onun bu işleri 
bilmiyorum ama onun öyle bişey yaptığını zannetmiyorum buraya gelmemin bir nedeni bir tür dayanışma 
çünkü herkesin bir biri ile dayanışması gerektiğini düşünüyorum yani burayı kapatmak İstiyorlar insanları 
yakalıyorlar hapislere atıyorlar haksız yere ve kimse kimseye sahip çıkmıyor bu iyi bişey değil biz kalabalığız 
biz haklıyız ve eğer bütün bu haklılar hukuk çerçevesinde bir araya gelirse BU HIRSIZ İKTİDAR ORDA 
ÇOK FAZLA KALAMAZ BU HIRSIZ İKTİDAR HUKUKA KARIŞI GELİYOR HAKKA KARŞI 
GELİYOR AHLAKA KARŞI GELİYOR HATTA SİYASETE KARŞI GELİYOR SİYASET DIŞINDA BİR 
İŞLER YAPIYOR bu orda duramaz bunun silırİ haksızlığa uğrayanların bir araya gelmesi dayanışması 
birbirine sahip çıkması omuz vermesi ve hukuku talep etmesi eğer gerçekten Türkiye’de insanlar lıukuk 
istiyoruz diye hiç birşey yapmadan durdukları yerden bağırsalar dediğim gibi bu AKP iktidarı olduğu yerde 
zangır zangır titrer şeytanın haç görmesi gibi bişey hukuk lafı bunları öldürüyor titretiyor sadece hukuk diye 
bağırsanız bunlar korkudan yaşayamazlar hukuktan Ödleri patlıyor

Nazlı ILICAK:Mehmet sende herhalde söyleyecek şeylerin var şöyle ki sanki bir seçimde iktidar 
altındaki zeminin kaydığını gördüğü için Tayyip ERDOĞAN bu başkanlık veyahut politika siyasetçi bir kimlik 
içinde yani Cumhurbaşkanının siyaset yapması yasak ama öyle ufak tefek değişikliklerle bunu gündemde 
tutuyor. Çünkü bakın 2019 da galiba genel seçimler bir genel seçim olduğunda gördüler biraz önce sizin ifade 
ettiğiniz gibi 7 haziran 2015 te kaybettiklerini kazanmaları ihtimal harici yani bir daha seçim kazanamaz Ak 
Parti o zaman Tayyİp ERDOĞAN şöyle düşünüyor ben çıkarım meydanlara kendimi tekrar Cumhurbaşkanı 
seçtirerek belki Ak sarayda kendimi koruyabilirim diye mi düşünüyor böyle bir.

Nazlı ILICAK: Şimdi ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Zaten mesela bir medya platformu 
kuruldu. Orada Birgün Gazetesi de var, Özgür Düşünce de var, eee işte İMÇ de var, diyelim Can Erzincan da 
var, böyle bir iş birliği yavaş yavaş medyada oluşuyor. Ne olacak dediğinde, ben şöyle bir şey görüyorum. 
Aslında hani bahsediyoruz arada ESKİ PERU DEVLET BAŞKANI FUJİMORİ’NİN YAPTIĞI BİR 
HÜKÜMET DARBESİ, BİR SARAY DARBESİ BİÇİMİNDE, YAPILAN BUDUR FİİLİ BİR, SÖZÜM 
ONA BİR DURUM. BÖYLE BİR FİİLİ DURUMUN MUTLAKA HESABI SORULACAK. BU ANAYASA 
İHLALLERİNİN, SADECE YOLSUZLUKLARIN DEĞİL, BİR DE RESMEN AÇIK ANAYASA 
İHLALLERİ VAR. BİR GÜN BUNUN HESABI SORULACAK. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir devlet olarak 
kalacaksa ki; siz bunu söylediniz, yani beraber yok etmeye çalışıyor devletle kendisini. Devlet, bunca senelik
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bir devlet, böyle bir gelenek sıfırlanamayacağma göre, bunun hesabı er geç sorulacak, hep soruldu ve maalesef 
bakın Tayyip ERDOĞAN çok iyi umutlarla ortaya çıkmıştı ama hep bu yaptığı olumsuzluklarla anılacak. 
Mesela Demokrat Parti dönemi deniliyor, Demokrat Parti dönemi üç tane gazeteciyi, tutuklandı diye ki 
Menderes kitlelere malolmuş, sevilmiş bir adam olmasına rağmen, sürekli Menrderes’den bahsederken bu 
tahkikat komisyonu meselesi mutlaka ve mutlaka açılır. Yani bunlar....

Ahmet ALTAN: Sen benden daha iyi bilirsin ama bir konuyu daha şey yapalım. Bu ERDOĞAN’ın 
son zamanlardaki oyunlarını... Genelkurmay Başkanım, Menderes’in çok güvendiği bir adamdı ve Menderes 
ona çok güveniyordu, Genelkurmay Başkanım döve döve cemseye attılar. YANİ RÜŞTÜ ERDELHUN ONA 
ÇOK GÜVENDİĞİ İÇİN BİRAZ DA BÜTÜN BUNLAR OLDU. BU ÜLKELERDE SİVİL SİYASETÇİLER 
ASKERLE OYUN OYNAMAYA BAŞLADIKLARI ZAMAN DARBENİN ÖNÜNÜ AÇARLAR. Çok özür 
dilerim sözünüzü kestim.

Mehmet ALTAN: İYİ AMA MURSİ SİSİYLE OYNADI
Ahmet ALTAN: ASKERLE OYNADI. ASKERLE OYNAMAK DARBENİN ÖNÜNÜ 

AÇMAKTIR. ASKERLE OYNAMAK DARBENİN ÖNÜNÜ AÇMAKTIR. YANİ BU ASKER OLMAYAN 
BİRİ KENDİ İKTİDARI İÇİN ASKERİ KULLANAMAZ Bugüne kadar bunun bir örneği yok.

Nazlı ILICAK: Bir de bakın şunu da işte söylemek için ben Menderes örneğini vermek istedim. Siz 
özgürlüklere dokunduğunuz takdirde yani mesela İsmet Paşa’nın Himmetdede istasyonunda trenini durdurup 
işte kim attığı belli olmayan bir taşa muhattap ka.. bununla da anılırsınız. Yani özellikle bununla da 
anılıyorsunuz.Özgürlüklere yaptığınız,vurduğunuz darbe hukuksuzluklar ki; Menderes dönemiyle mukayese 
edildiğinde yani kıyas kabul etmez bugünkü dönemde yapılan hukuksuzluklar.

Ahmet ALTAN: Bu Türkiye’ye çok büyük zenginlik getirirdi. Bu Türkiye’yi dünyanın en önemli 
yerlerinden biri yapardı. Yatırımlar buraya akardı. Turizm buraya akardı. Erdoğan hayatının sonuna kadar 
seçimle ve sevilerek bu ülkeyi yönetirdi. Muhteşem bir yer olurduk. O kendi istediği.. Ama bütün hikaye şu. 
Erdoğan Türkiye’yi yönetmek istemiyor. Erdoğan Türkiye’ye hükmetmek İstiyor. Arada büyük bir fark var. 
Yönetmek isteseydi,hayat ona bu şansı verdi. Ama o yönetmekle yetinmedi. O hükmetmek istiyor, emretmek 
İstiyor. Yani kahretmek İstiyor. Eğer onu kızdıran biri varsa Silivri’ye atılsın, kuyularda yakılsın, bir daha 
kimse konuşamasın, herkes sussun. Bu hükmetmek arzusu mahvetti onu da Türkiye’yi de.

Mehmet ALTAN: Bir de tabi Türkiye’nin çok önemli olabilecek bir mirasım bir bölümünü 
düşmanca yok ediyor. Ben Tevfık Fikret’le ilgili bir mısra duymadım. Yani bu toprakların tüm kültürlerini yeni 
bir sentezden geçirerek Türkiye’nin 21. Yüzyılda bütün bu çelişkileri ortadan kaldırabilecek bir yeni sentez ve 
model olmasını sağlamak İçin bu ülkenin kültürünün bir bölümüne düşmanlık yapmamak lazım. Veya bunun 
Türkiye’yi diğer Müslüman ülkelerden daha farklı kılan bir birikimini yeni bir kalıba dökmek yerine bunla 
uğraşıp Türkiye’nin büyük ölçüdeki bir kültürüne düşmanlık ettiği vakit Türkiye’nin kazanımları yok oluyor ve’ 
senin İfade ettiğinden ibaret değil bu Türkiye. Yani 1. Meşrutiyet’İ var, 2. Meşrutİyet’i var, Tanzimat’ı var, 
şu’su var, şairleri var, bilmem nesi var, şusu var busu var. Bunların hepsi düşmandır, bunların hiçbirisi yoktur, 
dediğim vakit bu toprakların yetiştirdiği yetiştirdiği o bahçelerden nasibini alamamış bir adamın zaten 
Türkiye’yi temsil etme olanağı yok. Ve bunu yeni bir senteze taşıma imkanı da yok. Düşmanlık ederek olabilir 
mi?

Ahmet ALTAN: E zaten kültür diye yanındaki adamlara baktığında işte Shakespeare yok ş.. o tür 
yerlere düştü. Ama bence yavaş yavaş kapatalım mı artık?

Nazlı ILICAK: Evet kapatalım.
Ahmet ALTAN: AKP gittikten sonra yani AKP gidecek bunu çok net söyleyebilirim. Bu ülkeyi 

yönetemezler. Fakat AKP’nin gitmesinden sonra biz bir problem yaşayacağız. Yani bir trafik kazası geçirmiş 
gibi bir hasar tespit olacak. Bütün bu hukuku mahvettiler. Bütün bu hukukta yaptıkları, bütün bu devletin 
içinde yaptıkları,bütün bunların temizlenmesi için hakikaten çok ciddi çalışmak gerekecek. Yeniden bizim 
bütün anayasayı, hukuk sistemini..

Mehmet ALTAN: Restorasyon dönemi..
Ahmet ALTAN: Çünkü yani düşmanca mahvediyorlar. Düşmanca mahvediyorlar. Baya yok etmek 

istiyorlar. Türkiye’ye düşmanca davranıyorlar çünkü Türkiye’den korkuyorlar. Türkiye’de dediğim gibi devlet 
ve millet olduğu sürece onlar raîıat etmeyecekler.
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Nazlı ILICAK: Moğol istilası geçirmiş gibi olacağız evet.
Ahmet ALTAN: Ondan sonra çok zorlanacak Türkiye evet.
Nazlı ILICAK: Şimdi kapatıyoruz. Evet size de fazla vaktinizi aldık. Ahmet bey çok teşekkür 

ediyoruz. Sevgili seyirciler yine yeşillendi fındık dalları. Hakikaten bunu sık sık çalalım. Çünkü böyle bir fikir 
özgürlüğünü demi kesmekle, budamakla tam tersine daha fazla yeşillenmesine fırsat veriyorsunuz. Bu açıdan 
Tayyip ERDOĞAN’a özel belki bir teşekkür borçluyuz. Çok sevgiler. Hotbird’de buluşmak üzere. Hayırlı 
akşamlar sevgili seyirciler.

Programda yer alan söylemlere ilişkin değerlendirmeye değinilecek olursa adı geçen şüphelilerin;

Programın uzunca bir bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Türkiye Cımıhuriyeti Hükümeti yetkilileri hakkında tehdit ve hakaretvari söylemlerde bulunularak, 
yaptıkları iş ve işlemlerin hukuka aykırı olduğu, suç İşledikleri, askeri darbeye zemin hazırladıkları, ülkemizde 
gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise, Sayın Cumhurbaşkanı’nm günümüzde aynı 
kararlan vererek o yollan teker teker açtığı, kısa bir süre içerisinde ülke yönetiminden gideceği ve 
yargılanacaklarının defalarca dile getirildiği, bu söylemler kapsamında darbenin gerçekleşeceğini beyan 
ettikleri, darbe girişimini terör Örgütünce fikir ve eylem birliği içerisinde olmadan bilmelerinin ve bunu bir gün 
önce kamuoyu algısını şekillendirecek biçimde beyan etmelerinin mümkün olamayacağı, amaçlarının 
gerçekleşecek darbe girişimini meşrulaştırmak olduğu, yine "Cizre'de İnsanların öldürüldüğü, Kiirt 
şehirlerinin yakıldığıf bodrumlarda insanların yakıldığı" şeklinde söylemlere iştirak ederek kamu düzeninini 
ve vatandaşlarımızın hayatını tehdit eden, sivil ve kamu görevlisi binlerce vatandaşımızın katlinden sorumlu 
PKK terör örgütü mensuplarının, kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilmesi 
olayı hakkında PKK ve FETÖ/PDY terör örgütleri lehine, kaos ortamı oluşturulmaya çalışılması faaliyeti 
doğrultusunda dezenformasyon faaliyetinde bulundukları,

Aynca programın gerçekleştiği Can Erzincan TV isimli televizyon kanalının da, FETÖ/PDY Silahlı 
Terör Örgütii’nün amaç ve stratejisi doğrultusunda yayınlar yaparak örgiit stratejileri doğrultusunda kamuoyu 
oluşturmaya çalışıldığı iddiası ile hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2016/71560 sayılı soruşturma 
yürütülen ve 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sonrasında yürürlüğe giren 668 sayılı KHK’nın 2’nci 
maddesinde belirtilen milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir televizyon kuruluşu olduğu, darbe girişiminden bir gün önce, terör 
örgütüne müzahir Can Erzincan TV’de, yapılan yayının toplumun darbe girişimini kabullenmesi maksadıyla 
kamuoyu oluşturmak amaçlı konuşma içeriği olduğu,

Yine aym programda Türk Silahları Kuvvetleri içindeki terör örgütü mensubu olmayan subayların 
tasfiye edilerek yerlerine örgüt mensubu subayların atanmasını sağlamak amacıyla, örgütün emniyet ve yargı 
mensubu üyelerini kullanarak kurguladığı anlaşılan ve kamuoyunda "Balyoz" soruşturması olarak bilinen 
kumpas operasyonuna konu sahteliği yukarıda 3.2.1.2.7 no'lu kısımda ayrıntılı olarak anlatıldığı şekilde 
kanıtlanmış sözde askeri darbe belgelerinin gerçek olduğu yönünde söylemlerde bulunarak Balyoz kumpasını 
aklamaya çalıştıkları, bahse konu şahıslardan Ahmet Hüsrev Altan'ın kendisinin de sanığı olduğu başka 
kovuşturma kapsamında Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme suçundan halen tutuklu 
bulunan ve yargılaması devam eden gazeteci Mehmet Baransu’nun suça konu eylemlerini görmezden gelerek 
gazetecilik faaliyetinden tutuklanmış gibi algı oluşturmaya çalıştığı, bu şekilde ülkemizde ifade özgürlüğünün 
olmadığı şeklinde yorumlarda bulunularak örgütsel amaç doğrultusunda bu hususta yürütülen soruşturmaları 
itibarsızlaştım!aya çalıştığı,

Anlatılan şekilde şüphelilerin darbe girişimini önceden bilerek, maddi cebir kullanmak suretiyle 
iştirak eden faillerin eylemine girişime sözde neden teşkil eden siyasal ve toplumsal kaos ortamının 
bulunduğuna ve bu ortamın yaratılmasına yönelik örgütsel amaçla gerçekleştirilen kalkışma suçlarının hareket 
unsurunun alt unsuru olan "cebir" teriminin öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir parçası olan söylem ve 
propagandalarda bulunmak suretiyle iştirak ettikleri, asli fail oldukları anlaşılmıştır.
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7- Terör örgütünün yaym organı Zaman Gazetesi'nin 2015 yılı güz dönemine ait kısa reklam 
filminin "Zaman TV" isimli Youtube kanalında "Zaman Gazetesi reklam filmi- Sükutun Çığlığı-Ekim 2015" 
ismiyle 05/10/2015 günü bir dakika süreli olarak yayınlandığı, videonun açıklama kısmında ise "Zaman 
Gazetesi'nin güz dönemi yeni abone kampanyası başladı. Ulusal kanalların yamsıra internet sitelerinde bu 
andan itibaren yayınlanmaya başlaşan yeni reklam filminde tek bir kelime bile kullanılmıyor" açıklamasının 
yazılı olduğu,

20 saniye süreli reklam filminin; olağanüstü ve tehdit durumlarında uyarı amaçlı çalman siren 
sesleri eşliğinde boş görünümlü binaların, insansız sokakların olduğu, terk edilmiş izlenimi veren bir yerleşim 
yerinin yukarıdan, havadan çekilmiş görüntüleriyle başladığı, ardından gülen bir yeni doğmuş bebeğin ekrana 
geldiği, akabinde askeriyenîn kullanmış olduğu zırhlı araçlara ait top sesi eşliğinde Zaman Gazetesi'nin 
logosunun göründüğü, bu kısa reklam filminin sonunda duyulan top sesinin, başlangıçta gösterilen yerleşim 
yerinin bombalandığı algısını oluşturduğunun tespit edildiği,

Reklamın yayım tarihi itibariyle Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olup terör örgütü 
iitisaklı bir çok suçtan hakkında soruşturma yürütülen veya kaydı bulunan Ekrem DUMANLİ'nın 05/10/2015 
tarihli örgütün yayın organı olan Zaman Gazetesindeki köşe yazısında reklam filmleriyle ilgili olarak "Bu sene 
sîzler İçin yeni bir reklam filmi de hazırladık. 6 ayrı formatta yayınlanacak reklam filminde tek bir kelime bile 
sarf edilmiyor. Sadece görüntü. Herkesi düşünmeye davet eden ve umut veren bir reklam kampanyası olacak. 
Sükutun çığlıklarından esinlenilerek hazırlanan reklam, hiç bir şey demeden çok şey söyleyecek." şeklinde 
söylemde bulunduğu,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/39856 sayılı soruşturması kapsamında terör örgütüne üye 
olduğu iddiasıyla tutuklanan adı geçen gazetenin yazarlarından Mustafa Bilicİ'nin 18/10/2015 tarihli köşe 
yazısında reklam filmiyle ilgili olarak "... Mesaj görüntüde. Söz yok. Uzun uzun izah yok. Dalgalı deniz, 
fırtınalı bayır var. Cıvıl cıvıt kuş sesleri ve bebek tebessümü var. Ve üzerinde Zaman logosu. Kısacık film 
derin anlamlar yüklü. Slogan 'Sükutun çığlığı' çok etkileyici. 'Neden zaman?' sorusunun cevabı orada saklı. 
Sükutun çığlık çığlığa haykırdığı, sessizliğin feryat figan isyan ettiği bir zamandayız. İçinden geçmekte 
olduğumuz zamanın ruhu reklam filminde ifadesini bulmuş." şeklinde söylemde bulunduğu,

Terör örgütü lideri GÜLEN'İn vaaz ve sohbetlerinin paylaşıldığı "fgulen.com" isimli internet 
sitesinde "Sükutun Çığlıkları"isimli GÜLEN tarafından yazılan bir kitabın kapak fotoğrafının paylaşıldığı, bu 
foto yanındaki açıklamada "Yıllar var ki, sükutun çığlıkları hep sesimin önünde uğulduyor; zulmü lanetlemek, 
zalimin yüzüne tükürmek, müfteriye ağzının payını vermek, mütecavizin sesini kesmek, komplocuya 'yeter artık' 
demek ta dilimin ucuna kadar geliyor ve tabiatınım cidarlarını zorluyor; ama, kimseye bir şey diyemiyor/ 
demiyor; Allah'ın görüp bildiğim düşünüyor, olup bitenleri kaderin mutlak adaletine bağlıyor, bîr iki 
yutkunuyor; sonra da yeniden bütün hiddet ve şiddetimi her zaman muhabbetle çarpan kalbime emanet ediyor; 
karakter, düşünce ve üslubumun hatırına h erkesin ya lan-doğru sesini yükselttiği durumlarda ber bir 'la havle' 
çekip 'Buna da eyvallah’ demekle yetiniyorum" yazdığının tespit edildiği,

Reklam filmine ilişkin söz konusu gazete çalışanları Haydar Durusoy ve Sedat Dil'in 04/08/2016 
tarihinde alınan ifadelerinde; 05/10/2015 tarihinde yayınlanan ve bebeğin normal doğum süresine göre 9 av 10 
gün sonra (15/07/2016) darbe iması çağrıştıran reklam film inin senaıyosunun marka pazarlama direktörü 
şüpheli Yakup Ş İM Ş E K  ve genel yayın yönetmeni şüpheli Ekrem  D U M A N LI tarafından hazırlandığım, 
senaıyoyu f i m  yayınlamadan önce gördüklerinde bir anlam veremediklerini, herhangi bir sebep sonuç 
bağlantısı bulunmadığını, birbirinden bağımsız figürler olup ulusal ölçekte yayın yapan bir gazete için 
herhangi bir anlam ifade etmediğim  beyan ettikleri,

Yakalanan şüpheli Yakup Şimşek’in kollukça alman 04/08/2016 tarihli ifadesinde;
"Zaman Gazetesinde 1991 yılında muhabir olarak işe başladığım, 1992 yılında gazetenin Elazığ 

temsilciliğini yaptığım, 1994 yılında İstanbul ilinde bulunan dağıtım büroları koordinatörlüğünü görevini 
yaptıktan sonra 1997 yılında reklam müdür yardımcısı görevine getirildiğim, 1999 yıllında reklam müdürü 
olduğum, 2007 yılına kadar bu görevinin devam ettiğini, 2007-2010 yılları arasında gazete satış sorumlusu 
görevini üstlendiğini, 2010 yılından sonra kayyumlar tarafından çıkışı yapılana kadar olan süreçte Marka 
Pazarlama Direktörü olarak görev yaptığını, marka pazarlama direktörünün halkla ilişkiler ve tamlım 
görevini yaptığım, Feza Gazeteciliğin bünyesindeki Aksiyon Dergisinin de 3-4 defa marka pazarlama ve 
tanıtım görevim üstlendiğini 2014 yılı itibariyle 04.03,2016 tarihinde Zaman Gazetesine kayyımı atanıncaya
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kadarki sürede Tibet S  ANLIM AN 'm  sahibi olduğu Vietnam İstanbul Reklam Ajansı ile çalıştıklarım,.......
ajansın birden çok fikirleri getirdikten sonra şirket içerisinde bir değerlendirme toplantısı yapıldığını, 
senaıyomın getirildiği zaman yönetimde kimler müsaitse o anda o kişilerce toplantı yapıldığını, toplantılara 
satış adeti sorumlusu F aruk KARDÎÇ, kültür sanat ve edebiyat uzmanı A li ÇOLAK, grafik tasarım sorumlusu 
Fevzi YAZICI ve kendisinin katıldığını, zaman zaman Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Genel Yayın 
Yönetmen Yardımcısı M ehm et K A M IŞ in da katıldığı olduğunu, Ekrem DUMANLI nın istifa etmeden son 15 
giin öncesine kadar iş yerinde kendisini görmediğini, kendisinin işe gelmediği dönemde Mehmet KAMIŞ'm  
kendisinin yardımcısı olarak bu görevi yürüttüğünü, reklam film lerine Fetullah G ÜLEN’in bir 
yönlendirmesinin kesinlikle olmadığını", Zaman Gazetesinin 2015 yılı güz dönemi reklam filminin konusunda 
ise "abone kampanyasının Yayın Satış Ekibince başlatıldıktan sonra destek amaçlı Marka Pazarlama Birimi 
olarak kendisinin de reklam film i ile her zaman olduğu gibi yukarıda anlattığım süreci uygulayarak konusunu 
belirleyip kampanyası düzenlediklerini, daha önceki kampanyalar ile 2015 yılı güz dönemi reklam filminin 
konusunun belirlenmesi, projenin hazırlanması ve yayın tarihinin belirlenmesinde herhangi bir değişiklik 
olmadan yapıldığını, ilk etapta konuyu abone sayısının düşük olmasından dolayı yükseltmek amaçlı abone 
kayıpları yaşadıkları için geri kazanmak amaçlı, abone kampanyasına desteği verebilmek için neler 
yapabilecekleri hususunu ben anlaşmalı olduğumuz Vietnam İstanbul Reklam Ajansı sahibi Tibet 
SAN LİM AN’a B rie f olarak aktardığını, olabildiğince ekonomik olarak bir reklam hazırlamasını kendisinden 
istediğini, konuyu Tibet SAN L İM A N ’a gazete binasında yüz yüze konuşarak hatırladığı kadarıyla 2015 yılı 
Eylül ayı içerisinde söylediğini, Tibet SANLIMAN'ın hatırladığım kadarıyla 1 hafta -  10 gün sonra gazeteye 
aynı konsepte 5 değişik senaıyo ile geldiğini, Bu dönemde Ekrem DUMANLI'nın gazeteye gelmediğini, 
Yardımcısı Mehmet KAMIŞ, Fevzi YAZICI, Ali ÇOLAK, kendisini ve Tibet SANLIMAN’ın toplantıya 
girdiklerini, alternatifler olarak sunulan 5 senaıyoyu da beğendiklerini belirttiklerini, 17-25 Aralık sürecinden 
sonra Zaman Gazetesi ve okuyucularının sıkıntılı döneme girdiğini, yürütülen bir soruşturmada Ekrem 
DUMANLI'nın gözaltına alındığım, bütün bunların okuyucularında bir umutsuzluğa bir ümitsizliğe yol 
açtığım, abone sayısında ciddi kayıplar yaşandığını, abone sayısını tekrar eskisi gibi geri kazanabilmek, 
yükselte bilmek amaçlı 'umutsuzluğa kapılmaya gerek yok' duygusunu verebilecek şekilde Tibet SANLİMAN
tarafından hazırlanan masa üstü sunumlarının 5'ini de kullanma kararı aldıklarını".  Zaman Gazetesinin
2015 yılı güz dönemi reklam filminin 20’şer saniye süreli toplamda 5 bölümden oluştuğu ve her bölümün ayrı 
ayrı kısa video şeklinde Sükutun Çığlığı başlığında sosyal paylaşım sitesi olan www.youtube.com isimli web 
sitesinde Zaman TV ’ııin kanalında 05.10.2015 tarihinde yayınlandığı, aynı zamanda televizyon kanallarında da 
aynı tarihte yayınlandığı, terör örgütü lideri GÜLEN tarafından da yazılan "Çağ ve Nesil Serisi" 9.kitabınm 
isminin de "Sükutun Çığlıkları" olduğu tespit edilerek sorulduğunda "Çağ Serisinde Sükutun Çığlıkları isminde 
bir kitabın olduğundan haberdar olmadığını, tamamen tesadüf olduğunu, yine reklam film inin yayınlandığı 
tarih ile darbe girişiminin yaşandığı tarih arasındaki 9 ay 10 günlük sürenin olması hususu tamamen tesadiij 
olduğunu" beyan ettiği,

Şüpheli Tibet Murad SANLIMAN'ın 04/08/2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde; "2003-2010 
yılları arasında Ogilvy and Mother isimli uluslararası reklam ajansının Türkiye ofisinin ajans başkanlığını, 
yaptığını, 2008-2010 yılları arasında Feza Gazetecilik A .Ş ’e ait sadece Zaman Gazetesinin reklamlarını 
yaptığını, münferit olarak Aksiyon Dergisine de 1-2 kez basın ilam yaptığını, bunun dışında 2010 yılı itibariyle 
Zaman Gazetesi ve Aksiyon Dergisi ile herhangi bir ticari ilişkim olmadığını, reklam film lerinin içeriği, konusu 
ve senaryosunun nasıl olacağı konusunda Genel Yayın Yönetmeni Ekrem DUMANLI'nın toplantıyı yöneten ve 
karar verici kişi olduğunu, ekibiyle birlikte toplantılara katıldığını, toplantılara katılan kişilerin isimlerini 
şuanda hatırlamadığım, hatırlayabildiği kadarıyla Today’s Zam an’in Genel Yayın Yönetmeni, ismini Fevzi 
olarak hatırladığı Gazetenin görsel yönetmeni, gazetenin o dönemki reklam müdürü ve Yazı işleri müdürünün
bu toplantıya katıldığını,  reklam filmlerinin çekim veya masa üstü olup olmayacağına o projeye
ayırdıkları bütçeye bağlı olarak iş başında BRİEF toplantılarında kendilerine söylendiğini, BRIEF'in bir 
projenin başında projenin ticari hedefiyle, hitap edeceği hedef kitleye ve marka imajına vermesi gereken 
katkıyı projenin başında reklam veren tarafından reklam ajansına aktarılması toplantısı olduğunu, müşterinin 
verdiği projeyle İlgili ne istediğini, ne amaçladığını, hangi kitleyi hedeflediği ne kadar bütçeyle bu işin 
yapüabileceği net olarak reklam ajansına aktardığı toplantı olduğunu", Zaman Gazetesinin 2015 yılı güz 
dönemi reklam filminin 20’şer saniye süreli toplamda 5 bölümden oluştuğu ve her bölümün ayrı ayrı kısa video
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şeklinde Sükutun Çığlığı başlığında sosyal paylaşım sitesi o lanwww.youtube.com isimli web sitesinde Zaman 
TV’nİn kanalında 05.10.2015 tarihinde yayınlandığı, aynı zamanda televizyon kanallarında da aynı tarihte 
yayınlandığı, terör örgütü lideri GÜLEN tarafından da yazılan "Çağ ve Nesil Serisi" 9.kitabınm isminin de 
"Sükutun Çığlıkları" olduğu tespit edilerek sorulduğunda "bilmediğini, bu reklam film im  kendisi ve 
ajanslarının yapmadığını, ilgileri olmadığım, beş bölümden oluşan söz konusu reklam film i ile gazetenin neyi 
amaçladığını bilmediğini, ayrıca 9 ay 10 gün meselesiyle ne demek istediğini anlamadığını, reklamların hangi 
tarihte yayınlanacağına zaten reklam ajanslarının karar vermediğini" beyan etmesi akabinde "2013 yılına 
kadar Türkçe Olimpiyatlar mm reklamlarım yaptığım, Türkçe Olimpiyatlarına yapmış olduğu hizmetin 
karşılığı olan ücretin tam hatırlamamakla birlikte ya Zaman Gazetesi ya da Bank Asya tarafına 
faturaiandtrılıp ödemesinin alındığını, Türkçe Olimpiyatları reklamları için muhattap olduğu kişinin Zaman 
Gazetesi Reklam Müdürü Yakup ŞİMŞEK olduğunu, Briefi toplantılarını İstanbul Acıbadem semtinde bulunan 
Kaynak Holding binasında yaptıklarını" beyan etmiştir.

Terör örgütünün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nin yukarıda isimleri yer alan şahıslar dışındaki 
çalışanları hakkında C.Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2016/110288 sayılı soruşturma sonucunda 
düzenlenen 31/03/2017 tarih ve 2017/1457 sayılı iddianamede "Terör Örgütü Medyasının Darbe Çağrıları" 
başlığı altında konunun genel olarak ele alındığı, iş bu soruşturmamıza konu olaylar dışındaki söz konusu 
İddianamede yer alan darbe çağrışımlarına değinmek gerekirse;

Terör örgütü lideri GÜLEN ve örgütünün 2000’li yıllardan itibaren darbe karşıtı olduklarını İddia 
etse de, medya yapılanmasının nüvesini oluşturan "Sızıntı" dergisinden itibaren ülkemizde gerçekleşen darbe 
ve darbe girişimlerini destekledikleri, 28 Şubat darbesini destekleyen Zaman gazetesi başta olmak üzere örgüt 
medyasının kendilerine yönelik operasyonlardan sonra yürüttükleri saldırı kampanyalarının başarısız olması ve 
kamuoyunda taraftar toplamaktan ziyade tepki çekmeleri nedeniyle askeri darbe çağrışımı yapacak bir yayın 
politikasına yöneldikleri, terör örgütünün sembolik darbe mesajlarını medyası aracılığıyla tabanına iletmeyi, 
orduyu tahrik etmeyi ve bu şekilde kamuoyunu baskı altında tutmayı amaçladığı,

Gazetenin 2013 yılı Kasım ayı içerisinde “Kardeşlik Zamanı” başlıklı sloganıyla hazırlattığı reklam 
afişinde bir vatandaş ile bir polisin Zaman gazetesini birlikte tutarken resmedildiği, polisin tuttuğu sayfada "Ne 
Gerek Var Kavgaya?" yazarken, vatandaşın tuttuğu sayfada "Bir İhtimal Daha Var" şeklinde bir yazı 
görüldüğü, afişin hazırlandığı tarihin örgütün mali kaynaklarından olan dershanelerin kapatılmasıyla ilgili 
tartışmaların yaşandığı, mevcut Hükümete karşı sistemli saldırıları başlattığı döneme denk gelmesi ve örgütün 
basını kullanma taktikleri göz önüne alındığında "Bir İhtimal Daha Var" şeklindeki ifadeyle darbe İhtimalinin 
tabana iletildiği, film ile örgütün askeri kanadına mesaj gönderildiğinin değerlendirildiği,

17-25 Aralık 2013 sözde “yolsuzluk operasyonlarından kısa bir süre sonra 2014 yılı Ocak ayı 
kapağında İtalya’da “Temiz Eller" adıyla bilinen soruşturmayı yürüten Savcı Antonio Di Pietro’nun 
fotoğrafının ve “Bana da Ajan Demişlerdi” şeklindeki ifadelerinin yer aldığı, Aksiyon dergisinin reklamında 
ağlayan bir bebeğin aniden duyulan silah sesleriyle birlikte ağlama çığlıklarını artırması ve silah seslerinin 
kesilmesiyle birlikte gülmesi figürlerinin işlendiği,

Terör örgütü lideri GÜLEN’in 04/02/2016 tarihinde “Cennet Kılıçların Gölgesi Altındadır” konulu 
konuşmasındaki; “...yani bela ve musibet üzerinize geldiği zaman böyle durağana girmeyin.... Saldırılar, 
tecavüzler karşısında iftiralar, tevzirler, tehcirler, tehditler karşısında dişini sıkıp sabretme fakat a k tif sabır 
mutlaka bir yo l yöntem oluşturmalı, alternatif yollar yöntemler oluşturmalı, inandığınız yolda yolunuza devam 
etmelisiniz. Durduğunuz zaman bir yönüyle telafi edemeyeceğiniz şeylerle karşı karşıya kalırsınız. İhtimal öyle 
yanlış bir sabır telakkisinde kaybetme İhtimali de vardır... Ve Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Yerinde onun 
hakkını böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman verdiğiniz zaman siz gazi olursanız cennete gidersiniz, 
şehit oluşanız cennete gidersiniz... ” şeklindeki ifadeleriyle darbe çağrışımında bulunduğu, Zaman gazetesinin 
önde gelen yazarlarından A1İ Bıılaç’ın da aynı uslubu kullanarak dikkatlerden kaçmamaktadır. 
Bulaç’m;"Öncelikle istenmediği halde savaş vuku bulursa, mesela Çanakkale’de olduğu gibi, sabredip kılıcın- 
hakkını vermek lazımdır. Öyle bir şeyle karşı karşıya kaldığı zaman, hakkını veren mü’mİn hayatta kalırsa gazi
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olur, Cennet1 e liyakat kazanır; şehit olursa da inşaallah doğrudan Cennet’e gider. Diğer taraftan, bu sayede 
düşman vesayet altına alınırsa ve onlar da karşılaştıkları m ü’m inlerden şöyle böyle alacaklarını alırlarsa, 
Cennet kapıları onlar için de aralanmış olur..."şeklindeki ifadeleri ve “mazlumun kılıç kullanma hakkı yok 
mudur” şeklindeki sözleriyle örgüt tabanına ve topluma askeri darbeyi telkin ettiği ve talimat verdiği, 
2016/18774 sayılı soruşturma evrakı kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul 7.Sulh 
Ceza Hakimliği'nin 11/02/2016 tarih ve 2016/1193 D.İş sayılı kararıyla terör örgütü lideri GÜLEN'in aynı 
internet sitesinden yayınlanan b irçok  benzer mahiyetteki konuşmasının yanısıra 04/02/2016 tarihti "Kılıçların 
Gölgesinde" başlıklı konuşmasına da yer verilerek örgüt mensuplarına gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili 
mesaj ve talimatları ilettiğinden bahisle ilgili içeriklerin engellenmesi yoluyla İhlal önlenemeyeceğinden 
"herknl.org" isimli internet sitesinin tümüne yönelik olarak mitli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç 
işlenmesinin önlenmesi nedenleriyle 5651 sayılı Kanun'un 8/A-3 maddesi uyarınca erişimin engellenmesi 
kararı verildiği, darbe girişiminden sonra ifadesi alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan üst düzey 
yöneticilerden Haşan Polat'ın örgüt içerisinde kriptoloji sorumluluğu görevini yapmasından dolayı örgüt lideri 
GÜLEN'in darbe girişimi öncesi ve sonrasında örgüt üyelerine hitaben yapmış olduğu bir kısım konuşmaların 
tespit tutanakları gösterilerek kriptolojik çözümleme yapmasının istendiği, bu kapsamda "Kılıçların 
Gölgesinde" başlıklı konuşmayla İlgili olarak şalısın terör örgütü lideri GÜLEN7» 15/07/2016 tarihinde 
gerçekleştirilen darbe girişim i Öncesinde örgütüne mensup bir kısım asker şahıslara darbe yapılması 
talimatı verdiği, düşman gördüğü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı yapılan darbe girişimini 
"düşmanını öldürm e” şeklinde tanımladığı, bu girişim esnasında ölenlerin şehit, yaralananların gazi 
olacağı yönünde talimat verdiğini beyan ettiği, söz konusu konuşmanın darbe girişimine yönelik açık bir
talimat olduğunun darbe girişiminden sonra alınan bu ifadeyle anlaşıldığı,

Emniyet güçlerinin Güneydoğu’da yaşanan sokak çatışmalardan dolayı zor günler yaşadığı bir 
dönemde gazete yazan Mümtazer Türköne’nin bir yazısında; sorumlunun “Dolmabahçe Mutabakatı’nda 
kendini ele veren Saray iktidarı” olduğunu, “Türkiye'nin bu badireden en az zararla çıkabilmesi için, idam 
cezasının geri gelmesi” gerektiğini vurgulayarak “...Dolmabahçe’de noktalanan Çözüm Süreci”nin sahiplerinin 
ipe dizilmesi lâzım. Sakın yanlış anlamayın, bir öneride bulunmuyorum, devlet aklının bu tür badirelerden
çıkış yöntemini hatırlatıyorum...” şeklindeki sözleriyle askeri darbeyi davet ettiği, başta dönemin Sayın Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere çözüm sürecini yürüten yetkililerin asılması gerektiğini alenen ifade etme 
cüretinde bulunduğu, aynı yazarın “Devr-i Sabık Yaklaşırken” başlıklı yazısında; “ ...Yargı bağımsız olsaydı, 
yargıçlık teminatı işleseydi her çeşit suçta böylesine patlama yaşanır mıydı? Yolsuzluklar soruşturulmasın diye 
taşlar bağlanınca bütün köpeklere gün doğdu. Bedelini hepimiz ödüyoruz. Yeni bir inşa süreci için enine 
boyuna devr-i sabık muhasebesine girişmek zorundayız...’’şeklindeki sözleri ve ertesi gün (20/03/2015) 
yayınlanan “Yeni Türkiye’nin Aktörleri” başlıklı yazısındaki “...Türkiye’nin yeni iktidar düzeninin Erdoğan 
otokrasisinin anti-tezi olarak şekillenmesi kesin görünüyor. Ustalık döneminde kaybettiğimiz demokrasi fırsatı, 
bu şekilde yeniden yakalanabilir. Demek ki, kişisel karizmalara kapalı, gücünü hukuktan ve akli gereklerden 
alan bir devlet iktidarı oluşacak. Siyaset tekelci yapısını kaybedecek, meşru sınırlarına çekilecek ortaya, 
çoğulcu, rızaya ve katılıma dayanan bir iktidadar denklemi çıkacak” şeklindeki sözleriyle demokrasi içerisinde 
bir arayış gibi görünse de özünde askeri darbeyi davet edici bir mahiyette söylemlerde bulunduğu,

Gazete yazarlarından Ali Üııal'in “ ...ö y le  görünüyor ki, Erdoğan, H izm etle savaşını 
sürdüredursun, Hizmet'i tam “Bitirdim!” dediği noktada, bu savaşta müttefiki, ama kendisini hep devirme 
planları yapmış çevrelerin planları içinde boğulurken, elini kurtuluş adma I-Iizmet'e uzatacak ama, kaderin 
hikmet ve adaleti, o eli geri itecek...” şeklindeki sözleriyle, Ali Bulaç'ın ise (6 Şubat 2016 tarihinde) “ ...Peki, 
kılıç her zaman gayrimeşru bir siyaset aracı mıdır? Zorbalar kılıç kullanır da, mazlumların kılıç kullanma 
hakları yok mu?...’’şeklindeki sözleriyle darbeyi telkin ve davet edici yazılarını sürdürdükleri,

01/03/2016 tarihinde Abdullah Aymaz’m terör örgütü lideri GÜLEN’in 12 Eylül 1980 darbesinden 
kısa bir süre önce (Haziran 1980'de) Sızıntı dergisinde yayınlanan ve darbeyi davet eden “Nevbahar Mesajı” 
başlıklı yazısını paylaşarak "Mabed, mekteb ve kışlada letaif (ruhani merkezler), derinliğince bir uykudan 
uyananlar gibi gerine gerine, esneye esneye de olsa silkinip kendine gelmektedir. Sanki tozu dumana katarak 
gelen biri var, müjdesini sağa sola mesajlar halinde tebliğ edip geçiyor; bahar müjdesi kulağına üflenmiş
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bülbüllerin, cırcır böceklerinin mukaddes vazifelerini durup dinlenme bilinmez bir şevkle eda etmeleri gibi..." 
ifadeleriyle dikkat çekerken, "Kapısında duramadığımız kalelerin içinde nutukhanlarımızın (nutuk atanların) 
sadasını işitiyoruz. Andeliblerimiz (bülbüllerimiz) sanki maristanda şakıyor. Ayak basamadığımız dikenlikte 
güllerimiz gülümsemeye b a ş la d ı ,S iz  hiç kış uykusundan kalkanları gördünüz mü?,,. Haberim kâh kırdaki bir 
çiçekten, kâh dehlizdeki bir çiğdemden, kâh kışladaki bir defneden, kâh mektebteki bir gülden bir nergizden 
kâh hastanedeki bir papatyadan alıyoruz" şeklindeki yazıyı paylaştığı, terör örgütü lideri GÜLEN'in yazısını 
yayınladıktan sonra "Şimdi de 36 sene sonra, diyorum ki: Yusuflara müjdeler olsun!..” mesajım yazmak 
suretiyle alenen askeri darbeyi davet ettiği, 1980 yılında darbeyi davet edici yazının, 15/07/2106 tarihli darbe 
teşebbüsünden yaklaşık dört ay önce Zaman gazetesine kayyum atanacağına dair haberlerin çıkmasından kısa 
bir süre sonra yeniden yayınlanmasının dikkat çekici olduğu, nitekim bir kaç gün sonra kamuoyunda “Tahşiye” 
ve “Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelik şike kumpası" soruşturmalarının başlamasına Zaman gazetesi 
binasında terör örgütü yöneticileri tarafından karar verilerek uygulamaya konulduğu ve terör örgütüyle fikir ve 
eylem birliği içerisinde oldunduğu gerekçesiyle Zaman Gazetesinin ait olduğu Feza Gazetecilik A.Ş.’ye 
kayyım atandığı,

Sızıntı dergisinin 2016 yılı Mayıs ayı kapağında “asker elbiseli bir kolun açtığı kapının arkasında 
çiçek bahçeleri” görüldüğü ve yayınlandığı dönem İtibariyle başka anlam ve önemi olmayan bu kapak resminin 
askeri darbe beklentisini gösterdiği,

15 Temmuz darbe teşebbüsünden on beş gün kadar önce Zaman gazetesi eski Genel Yayın 
Yönetmeni Ekrem Dumanlı'mn Avrupa Zaman'da yazmaya başladığını twitter hesabından duyurarak "Ne 
demiştik: Susmayacağız! Kuşkunuz olmasın bir gün Zaman Tr'yi gasp eden kayyımlar da onları üstümüze 
salan hırsızlar da hesap verecek" şeklindeki sözleriyle soruşturmalarda görevli kamu görevlilerinden hesap 
sorulacağını belirttiği tespitlerine yer verilerek değerlendirme ve sonuç kısmında;

Sızıntı dergisiyle başlayan ve Zaman gazetesiyle birlikte hızla büyüyen terör örgütü medya 
yapılanmasının örgütün gayri meşru faaliyet, beklenti ve hedeflerinin, meşrulaştırılarak geniş kitlelere 
ulaştırılması noktasında son derece önemli bir misyona sahip olduğu, ilkesel bir yayıncılık yerine tamamen 
stratejik olarak örgüt amacı doğrultusunda bir yayın politikası izlediği, bu safhada medyanın örgütün adeta 
“silahı” olarak kullanıldığı, aynı zamanda terör örgütü ve lideri GÜLEN’in müdafii olduğu, gerekli görülen 
cevap ya da karşılığın bizzat GÜLEN tarafından ya da ona atfen verildiği, lideri GÜLEN’in talimatları 
doğrultusunda hareket ederek yayın ilke ve prensiplerini onun istediği şekilde belirleyen medya yapılanmasının 
örgüt içi haberleşmeyi sağlamayı, örgüt tabanını motive etmeyi, çeşitli propaganda teknikleriyle kamuoyunu 
yanlış yönlendirmeyi, örgüt amacı ve stratejisi doğrultusunda algı operasyonu yapmayı, toplumdaki tepkiselliği 
yönlendirerek mensup olduğu örgüte meşruiyet alanı sağlamayı, bireylerin örgüt ideolojisi ve amaçları' 
doğrultusunda, örgüt gözüyle olaylara yaklaşmalarını ve dolayısıyla yanlış değerlendirme yapmalarını 
sağlamayı amaçladığı,

2009 yılında “Tahşİyeciler grubu” olarak adlandırılan dini grubu sindirmeye yönelik saldırı 
kampanyasının, terör örgütünün fikir ve uygulamalarına muhalefet eden kişi ve oluşumlara karşı örgüt 
medyasının oynadığı rolü göstermesi açısından emsal olduğu,

2012 yılı sonlarına doğru özel dershanelerin kapatılmasına dair düşüncelerin gündeme gelmesiyle 
birlikte bu kurumlardan yüksek gelir elde eden ve İnsan kaynağını devşiren terör örgütü medyasının terör 
örgütü lideri GÜLEN’in talimatları doğrultusunda devlet adamlarına basın yayın özgürlüğünün sınırlarını 
aşacak şekilde hakaret ve saldırılar yönelttiği, akabinde terör örgütünün kumpaslarla Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni, hükümetini ve Anayasal kuramlarını ortadan kaldırmayı hedeflediği, örgüt medyasının da bu 
amaçlar doğrultusunda asli bir işlev gördüğü,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin örgüt menfaatleri aleyhine aldığı kararlar karşısında rövanşist 
bir tavır sergileyen medya yapılanmasının harekete geçtiği, bu kapsamda eş zamanlı, sistematik, planlı ve 
programlı bir biçimde yürütülen komplo, kumpas ve kurgu ürünü “MİT Tıriarı Operasyonu”, sözde “Selam
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Tevhid-Kudüs Ordusu” ve “ 17-25 Aralık Sözde Yolsuzluk" soruşturmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine ve Anayasal düzene karşı darbe gerçekleştirmeyi planladığı, bu noktada örgüt medyasının hedefe 
yönelik fonksiyonel bir araç olarak kullanıldığı, örgütle iitisaklı gazeteci ve yazarların başlattıkları toplumsal 
mühendislik çalışmasının özellikle Zaman gazetesi ve yazar kadrosunun desteğiyle yürütüldüğü,

Terör örgütünün kamu kumullarındaki uzantılarının darbe teşebbüslerinin örgüt medyasında 
yürütülen kapsamlı bir algı operasyonu ile desteklendiği, bu operasyonların kamuoyuna “hukuki 
soruşturmalar” şeklinde takdim edilerek bu yönde algı oluşturulabilmesi amacıyla çaba sarfed İldiği, yargı 
sürecinin ilk günlerinden itibaren davalara müdahale edildiği ve davaların yönlendirilmeye çalışıldığı, terör 
örgütüne yönelik soruşturmalar başladığında görevini yapan kamu görevlilerinin İsim ve görüntülerinin örgüt 
medyasında ve işbirlikçi medyada yayınlandığı, muhtelif iftira, tehdit ve karalama kampanyalarıyla kamu 
görevlilerinin hedef haline getirildiği; operasyonun başlayacağı sıralarda Zaman gazetesinin o dönemdeki 
Genel Yaym Yönetmeni Ekrem Dumanlı’mn soruşturmada görev yapan “kamu görevlilerini zalim, şüphelileri 
ise mazlum” göstererek kamuoyunun örgüte destek olması amacıyla propaganda yaptığı, Zaman gazetesi ve 
resmi internet sitesinde örgüte yönelik davaların seyrini değiştirmeye ve kamuoyunu etkilemeye yönelik, suç 
içeren ifadeler yayınlandığı, Zaman gazetesinin bundan sonra manşetlerinin ve içeriğinin büyük bir kısmını 
tamamen bu operasyonlara ayırdığı, soruşturmaların seyrini etkilemeye ve kamuoyunu yönlendirmeye yönelik 
provakatif yayınlar yaptığı, medya yapılanmasının Örgütlü olarak tek bir vücut halinde hareket ettikleri, adil 
yargılamayı etkileyerek soruşturmayı itibarsızlaştırmaya çalıştıkları, örgüt tabanım ve toplumu hükümet 
aleyhine kışkırtmaya teşebbüs ettikleri, örgüt lideri GÜLEN’in talimatları ve tepki çeken söylemleri karşısında, 
savunmasının da Zaman gazetesi aracılığıyla yapıldığı, görevi kötüye kullandığı ve usulsüz İşlem yaptığı 
gerekçesiyle görevden alman örgüt üyesi yargı ve emniyet mensuplarının, Zaman gazetesi aracılığıyla 
kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve toplumu mevcut hükümete karşı kışkırtmaya kalkıştıkları, kamuoyunda 
FETÖ-PDY’nin mağdur, masum ve olayın dışında gösterilmesine, yapılan kumpasın derin bir yapıya mal 
edilmesine yönelik ters bir algı operasyonu planlandığı,

Örgüt lideri ve medyasının, doğrudan isim vermek suretiyle örgüt medyasından gözaltına alman 
şahısları alenen desteklediği, arandığı halde yakalanamayan şahısların teslim olmamalarını telkin ederek 
soruşturmalarda görevli kamu personelinin işini zorlaştırdıkları, yapılan soruşturmaların “medya özgürlüğüne 
ve demokrasiye aykırı olduğu” algısını oluşturmaya gayret ettiği, Anayasal kurumlan ve yargıyı doğrudan 
hedef haline getirmeyi amaçladığı, örgütün dağılmaması için gerekli motivasyonu sağlamaya çalıştığı, 
Türkiye’de hukuk kaosu yaşandığı görüntüsü vermeyi, kamuoyunun yargıya olan güvenini sarsmayı ve 
böylece ülkeyi uluslararası yargı organları nezdinde zor duruma düşürmeyi hedeflediği, kamuoyunun duygu ve 
tepkilerini Örgüt lehine yönlendirmek istediği, örgüt avukatlarının ve üyelerinin provakatif konuşmalarını arka 
arkaya yayınladığı, taraflı, yalan, yanlış, eksik ve kasıtlı içeriklerle FETÖ-PDY’nı desteklediği, yargı erkinin 
nüfuz ve itibarına zarar verdiği, toplumun yargıya olan güveninin ve inancını sarsmak istediği, ifade ve 
düşünce özgürlüğünün sınırlarını ihlal eden FETÖ-PDY medyasının, örgüt menfaatleri gereği hedef haline 
getirilen hükümete karşı sosyal medya üzerinden yapılan hakaret, iftira ve yakıştırmaları nakletttiği ve 
hazırlanan senaryo doğrultusunda, hukuka aykırı şekilde ele geçirilen ve kurgulanarak montajlanan ses 
kayıtlarım servis etmek suretiyle halkı isyana teşvik ettiği, hükümeti yıpratarak devirmeyi amaçladığı, işbirlikçi 
yayın organlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Hükümeti itibarsızlaştırmaya yönelik casusluk 
faaliyetleri gerçekleştirdiği, örgüt amaçlan doğrultusunda belirlediği kişi, kurum ya da grupları lıedef aldığı; 
kaynağı belirsiz haberler ve bu haberleri destekleyici köşe yazılarıyla yoğun ve şiddetli bir karalama 
kampanyası yürüttüğü; bilgi kirliliği ve manipülasyon yöntemleri İle hakikatleri gizlediği ya da çarpıttığı, Örgüt 
mensuplarının sosyal medya hesaplan üzerinden kişilere ve Anayasal kurumlara yönelik saldırılarım 
desteklediği, hedef hakkında açılan ve gizli kalması gereken adli veya idari soruşturmaların safahatı hakkındaki 
malumatı ifşa ettiği ve hedefin itibarsızlaştırılmasın! amaçladığı, Örgüt liderinin bazen açıktan bazen üstü örtülü 
talimatları ile örgüt üyelerinin harekete geçtiği; yazı, haber, paylaşım ve görüntülerden de anlaşılacağı üzere 
örgüt söylemlerinin aynı veya çok yakın cümlelerle eşzamanlı olarak tekrar edilerek halka duyurulduğu,

Örgütün medya yapılanması aracılığıyla ters algı operasyonları yapıldığı, televizyon dizileri de 
dahil olmak üzere muhtelif yayınlarda “örgüt mensuplarına karşı eziyet ve kumpas yapılıyormuş” gibi bir algı
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hedeflendiği,

Örgüt liderinin 2015 yılı içerisinde terör örgütü mensubiyetlerinden tutuklu bulunan başta Hidayet 
Karaca olmak üzere diğer şüphelilerin tahliyesi talimatım vermesinden sonra örgütün yargıdaki üyeleri 
tarafından sözde tahliye kararı alındığı, örgütün deşifre olan etkili üyelerine örgüt lideri tarafından yurtdışına 
çıkma talimatı verildiği ve bu talimatın da büyük ölçüde uygulandığı, bilgi kirliliği yaratmak suretiyle politik 
angajmanlarla, manipülasyon ve sansasyonel haberlerle örgüt lehine propaganda yapmaktan öteye gidemediği, 
farklı görüşlere ve -a z  sayıda farklı yaşam biçimine sahip yazarlara sahip olsa da- yazar kadrosunun her 
koşulda örgüt amaçlarına hizmet ederek örgüt menfaatlerini savunma noktasında güdümlü ve ortak hareket 
ettikleri, çok nadir de olsa örgütle fikir ayrılığına düşen yazarların örgüt ve gazete ile bağlantılarının kesildiği,

Koza Holding A.Ş. bünyesinde kayyım atanan Bugün ve Millet gazetelerinin kanuna aykırı olarak 
"Özgür Bugün ve Özgür Millet" adı altında Feza Gazetecilik A.Ş. tesislerinde basıldığı ve dağıtıma 
hazırlandığı, bunun örgütün farklı ticari kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunan medya organları arasında 
organik bağlar bulunduğunu ve bu kuruluşların eşgüdümlü olarak hareket ederek kanunları çiğnediklerini 
kanıtladığıbuna rağmen Zaman gazetesinin “basma sansür uygulandığı” iddia ederek kamuoyunu hükümet 
aleyhine kışkırttığı, Türkiye ve dünya kamuoyunda örgüt amaçlan doğrultusunda algı oluştunnaya çalıştığı,

Örgüt yöneticilerinin emirlerinin genel talimat olarak basm-yayın üzerinden alt birimlere 
ulaştırıldığı, örgüt medyasının yönetim kadrosuyla hücreler arasında doğrudan iletişim aracı olarak 
kullanıldığı, yalan, yanlış ya da çarpıtılmış haberlerle oluşturulmak istenen algı ile kamuoyunun tahrik edilmek 
ve kışkırtılmak istendiği, görevini yapan kamu görevlileri hedef haline getirilmeye çalışıldığı,

Aralarında haklarında soruşturma açılan örgüt mensuplarının da bulunduğu şahısların örgüt 
medyasında, devlet yöneticileri ve soruşturmacı birimleri “İleride yargılanmakla ve hesap sormakla” tehdit 
ettikleri, soruşturmaların alacağı seyri bekleyen ve hukuka uygun davranan kişi, grup ve kurumlarla birlikte 
Türk halkım da hedef aldıkları,

Örgütle mücadele kapsamında yapılan soruşturmalara karşı örgüt üyelerinin medya üzerinden 
dayanışmaya davet edildiği, devletin yaptığı işleme kitlesel olarak karşı çıkılması ve direnilmesİ İçin çağrılar 
yapıldığı, topluma, örgüt tabanına, muhalefet partilerine ve bazı medya kuruluşlarına örgüt medyası üzerinden 
mesajlar verilip destek istendiği, örgüt medyasının yönlendirmeleri ve algı operasyonları sonrasında Örgüt 
mensuplarının ve algıdan etkilenen şahısların sahaya inerek toplu gösteriler yaptıkları, bu gösterilerde örgüt 
liderinin ve buna uygun olarak medyasının kullandığı sloganların atıldığı, dövizler ve pankartlar açıldığı,

Medya yapılanmasının nüvesini oluşturan Sızıntı dergisinden itibaren Türkiye’de yapılan antİ 
demokratik darbeleri desteklediği, örgüte yönelik operasyonların ardından yürüttükleri saldırı kampanyalarının 
başarısız olması ve kamuoyunda taraftar toplamaktan ziyade tepki çekmesi nedeniyle askeri darbe çağrışımı- 
yapacak bir yayın politikasına yöneldikleri, sembolik darbe mesajlarının medya aracılığıyla tabana iletildiği, 
orduyu tahrik etmeye vekamuyonu baskı altında tutulmaya yönelik bir yayın politikası izlendiği, Zaman 
gazetesinin 2013 yılı Kasım ayı içerisinde “Kardeşlik Zamanı” başlıklı sloganıyla hazırladığı reklam afişinin, 
Aksiyon dergisinin 2014 yılı Ocak ayı reklamının, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden 9 ay 10 gün önce 
yayınlanan Zaman gazetesi reklam filminin ve Sızıntı dergisinin 2016 yılı Mayıs sayısı için seçilen kapaktaki 
görselin darbe çağrışımı yaptığı ya da bu yönde mesaj veremeye yönelik olduğu, ayrıca GÜLEN ve örgütünün 
bu minvalde medya üzerinden üstü kapalı tehditler yönelttikleri,

Medya yapılanmasının farklı birimlerinde görev almış şüphelilerin örgütsel ve önceden sınırları 
belirlenmiş hiyerarşi içerisinde terör örgütünün genel amacı olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nm 
Öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak, TBMM’ni ortadan kaldırmak yalıut görevlerini yapmasını engellemek ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmak için görev aldıkları bu amaçlara ulaşmak için medya 
gücüne düşen görevi yerine getirdikleri, genel amaçlara ulaşmak için medyanın kullanılmasını sağladıkları 
anlaşılmakla Mümtazer TÜRKÖNE, Ali BULAÇ, İbrahim KARA YEĞEN, Ahmet Turan ALKAN, Mustafa
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ÜNAL, Şalıİn ALPAY, Nuriye URAL, Lalezar SARİİBRAHİMOGLU, Orhan Kemal CENGİZ ve İhsan 
Duran DAGI'nm yazı başlıklarının ve yazılarından seçilen kısımların “cımbızla çekilip” alınmadığı, 
konjonktürel ve tarihi perspektifle bakıldığında bu yazılardaki ifadelerin mecaz ya da metafor olarak İzah 
edilemeyeceği, genel olarak operasyonların ve yargı sürecinin devam ettiği dönemlerde kaleme alman 
yazılarda Hükümete sadece muhalefet yapılmadığı veya eleştiri yöneltiimediği; görünürde suç unsuruna 
rastlanılmayan yazılarında dahi basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak devlet yetkililerinin ve 
kuramlarının haklarını ihlal niteliğinde ifadeler kullandıkları ya da ön hazırlık niteliğinde yazılar yazdıkları; 
şüpheli yazarların genel itibariyle de süreç içerisinde böyle bir duruş sergiledikleri, basın ve ifade 
özgürlüğünün sınırlarım aşarak devlet yetkililerinin ve kuramlarının haklarını ihlal niteliğinde ifadeler 
kullanarak örgüt amacına hizmet ettikleri; ulusal güvenliği tehdit edebilecek, toplum huzurunu, toplumsal 
barışı ve asayişi bozabilecek beyanlarda bulundukları, askeri darbe çağrısında bulunmaktan çekinmedikleri, bu 
haliyle şüpheli yazarların gerek suç unsuru ihtiva ettiği tespit edilen yazılarıyla gerek tek başma suç unsuru 
olduğu belirlenememekle birlikte örgütsel hedef ve amacı tamamlayan yazılarla terör örgütü hiyerarşisi 
içerisindeki görevlerini yerine getirdikleri,

Şüpheliler Sedat YETİŞKİN, Hüseyin TURAN, Ahmet Metin SEKİZKARDEŞ, Alaattin GÜN ER, 
Cuma KAYA, Mehmet ÖZDEMİR, Faruk AKKAN, Murat AVCIOĞLU, Yüksel DURGUT, Zafer ÖZSOY, 
Şeref YILMAZ, Hakan TAŞDELEN, Hüseyin BELLİ, Onur KUTLU, İsmail KÜÇÜK, Ali Hüseyin ÇELEBİ, 
Ahmet İREM, Süleyman SARGIN, Osman Nuri ÖZTÜRK, Osman Nuri ARSLAN'ııı ise örgütün medya 
yapılanmasının kuruluşlarından olan Feza Gazetecilik A.Ş., Cihan Medya Dağıtım A.Ş,, Cihan Haber Ajansı, 
Fia Prodüksiyon Radyo ve Televizyon Reklam Organizasyon İletişim San. Ve Tic. Ltd. Şti., Irmak Radyo TV 
Hizmetleri A.Ş. ve Dünya Dağıtım A.Ş. bünyesinde yönetici ve çalışan oldukları, terör örgütünün yukarıda 
anlatılan genel amaçlarına ulaşmak için medya gücüne düşen görevi yerine getirdikleri bu kapsamda yukarıda 
bahsedilen ve sorumlu oldukları tüm eylemleri ve usulsüzlükleri gerçekleştirdikleri,

Bu şekilde örgüt mensubu şüphelilerin medya gücünü oluşturdukları, terör örgütünün genel amacı 
doğrultusunda Anayasal düzeni ortadan kaldırmak, TBMM'yi ortadan kaldırmak ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini ortadan kaldırmak için örgüt stratejisi ve hiyerarşisi içerisinde rollerini yerine getirerek üzerlerine 
atılı kalkışma suçlarını işlediklerinden bahisle kamu davası açıldığı,

Söz konusu soruşturmamıza konu "film" bütünsel olarak terör örgütünün ve medya yapılanmasının 
önemli aktörlerinden olan Zaman Gazetesi’nİn anlatılan yapısı ve örgütsel işlevi, örgüt lideri GULEN’in 
yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan haberleşme ve talimat iletim yöntemlerinden "şifreli ve bilinçaltı mesaj 
verme" yöntemi olgusu, reklam senaryosunu hazırlayan ve yayına sunanların örgütsel bağlılık ve konumları, 
filmde herhangi bir sebep sonuç bağlantısı bulunmadığını, birbirinden bağımsız figürler olup ulusal ölçelcte. 
yayın yapan bir gazete için herhangi bir anlam ifade etmediği gerçeği, adının terör örgütü lideri GÜLEN 
bağlanımda İfade ettiği anlam ve darbe girişimi öncesinde toplumsal algı zemini yaratmaya~yönelik yine 
yukarıda açıklanan diğer örgütsel faaliyetlerle birlikte bir arada değerlendirildiğinde;

15/07/2016 tarihli terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi ile gülen bir bebeğe ait 
görüntünün bulunduğu reklam filminin yayınlandığı 05/10/2015 tarihi arasındaki sürenin bebeğin doğum tarihi 
olan 9 ay 10 gün olması, darbe girişiminin başarılı olması halinde sözde sıkıyönetim ilanıyla sokağa çıkma 
yasağının getirilmesi sonucu ülke genelinde oluşacak görüntünün reklam filminde kullanılan insansız 
sokakların olduğu, terk edilmiş yerleşim görüntüleri ile benzerlik göstemıesi, darbe girişimi olayında TBMM 
başta olmak üzere bir kısım yerleşim yerlerinin ve kamu kuramlarının bombalanmasıyla reklam filminde 
kullanılan savaş ve tehdit durumunda uyarı amaçlı çalınan siren seslerinin kullanılması, ayrıca gazetenin 
logosu ekrana gelirken duyulan top sesinin filmde gösterilen yerleşim yerini bombaladığı algısını vermesi 
nazara alındığında darbe girişimi olayı ile reklam filminin benzerlik göstermesinin tesadüf olamayacağı, 
yukarıda açıklanan diğer faaliyetler gibi darbe sonrası dönem ve darbe girişimin hedef aldığı siyasal iktidara 
karşı kamuoyu ve toplumsal algı zemini oluşturma amacı taşıdığı, darbe girişimiyle ilgili olarak terör 
örgütünün yayın organı olup sonradan faaliyetlerine son verilen Zaman Gazetesi’nİn, eski gazete çalışanları 
olan tanıkların beyan ve değerlendirmesine göre de 9 ay 10 gün sonra darbe olacağı mesajını içerir reklam
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filminin 05/10/2015 tarihinde yayımlandığı, reklamın yayınlanmasından sonra belirtilen süre sonunda 
15/07/2016 tarihinde örgüte mensup bir kısım asker şahıslarca darbe girişiminde bulunulduğu, reklam 
senaryosunu hazırlayan kişiler arasında bulunup hakkında yakalama emri düzelenen firari Ekrem Dumanlı nın 
reklamın yayınlandığı tarihte darbe iması ve terör örgütüyle ilgili soruşturmalar yürüten savcılar ve davalarına 
bakan hakimler başta olmak üzere kamu görevlileri ile mevcut hükümeti tehdit eden nitelikteki köşe yazısını 
kaleme aldığı, terör örgütünün soruşturmamıza konu şifreli mesajlaşma yöntemi dışında mesajlaşma 
yöntemlerine terör örgütlerinin "gizliliğe riayet" ilkesi gereğince önem verdiğine ilişkin olgusal değerlendirme 
raporlarının evrakımız içerisinde bulunduğu, somut olayda şifreli mesaj gönderme yönteminin Türk Silahlı. 
Kuvvetlerimiz içerisine sızmış terör örgütü mensuplarına mesaj gönderme amacı taşıdığının,-darbe girişimi 
sonucuyla birlikte ele alındığında bariz olduğu, darbe girişimi faaliyetinin bağlantılarının deşifre edilmesine 
devam edildiği soruşturmamızda eylemlerin öncesinden planlı, sistemli ve gizliliğe azami riayet edilerek 
gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı, darbe mesajı verilen söz konusu reklam filminin darbeci askeri kanat ile fikir 
ve eylem birliği içerisinde, önceye dayalı planın bir parçası olarak hazırlandığının izahtan vareste olduğu, terör 
örgütüyle organik bağı bulunan medya unsurları olan şüpheliler Ekrem Dumanlı, Faruk Kardıç, Ali Çolak, 
Fevzi Yazıcı, Mehmet Kamış ve Yakup Şimşek'in söz konusu reklam filminin hazırlanıp yayınlanması 
eylemine ve anlatılan şekilde darbe girişimini önceden bilerek, maddi cebir kutlanmak suretiyle iştirak eden 
faillerin eylemine girişime sözde neden teşkil eden siyasal ve toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve bu 
ortamın yaratılmasına yönelik örgütsel amaçla gerçekleştirilen kalkışma suçlarının hareket unsurunun alt 
unsuru olan "cebir" teriminin öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir parçası olan söylem ve propagandalarda 
bulunmak, hücre tipi örgütlenme modeline göre teşkilatlanan Silahlı Kuvvetler içerisindeki FETÖ hücrelerinin 
bir kısmının katıldığı darbe girişimine İlişkin talimat iletmek suretiyle iştirak ettikleri, asli fail oldukları 
anlaşılmıştır.

6.ŞÜPHELİLERİN ÖRGÜTSEL KONUM VE BAĞLARINA İLİŞKİN TESPİTLER

6.1.ŞÜPHELİ EKREM DUMANLI

Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/41637 ve 2015/126342 sayılı soruşturma 
evraklarının şüpheliyle ilgili kısımları incelendiğinde genel olarak;

-Genel yaym yönetmenliği görevini şüphelinin yürüttüğü Zaman Gazetesi'nin 14/11/2013 tarihli 
"Eğitime Darbe" manşetiyle eş zamanlı olarak sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturma dosyasına 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mustafa Varank ve Sefer Turan, dönemin Dışişleri Bakam Başdanışmanları 
Ali Sarıkaya ve Osman Sert ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk’ün açık kimlik, görev ve 
Unvanları gizlenerek ve gerekçesiz olarak "terör örgütü üyesi" sıfatıyla dahil edildikleri, İsmi geçen bu kişilerin 
sözde soruşturmaya dahil edilme sebeplerinin Sayın Cumhurbaşkanı (dönemin Başbakanı) ve dönemin Sayın 
Dışişleri Bakanı’mn görüşmelerinin dinlenilerek kaydetmek olduğu, bu amaca ulaşılarak "ulusal ve uluslararası 
yararlar bakımından gizli kalması gereken" nitelikteki görüşmelerinin kayıt edildiği,

-Şüpheli Ekrem Dumanlı tarafından atılan "Eğitime Darbe" manşetinin, sözde Kudüs Ordusu Terör 
Örgütü soruşturması adı altında, Türkiye Cumhuriyeti 61 ’inci Hükümetinin FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 
açıkça hedef alındığının örgüt üyelerine ilanı ve talimatı mahiyetinde olduğu, bu talimat üzerine birçok 
hükümet görevlisinin veya yakınlarının telefonlarının usulsüz olarak dinlendiği ve bir kısım görüşmelerinin hiç 
bir ilgisi olmadığı halde bu kişileri terörle iîişkİlendirmek amacıyla sözde delil olarak iletişimin tespiti tutanağı 
haline getirildiği,

-Şüphelinin terör örgütü lideri GÜLEN'den aldığı talimatları Örgüt üyelerine aktardığı, 25/11/2013 
tarihli "Başbakan'a Açık Mektup" başlıklı yazısında dini argümanlar üzerinden hükümeti tehdit İçerikli 
yazısının, Terör örgütü lideri GÜLEN’in 25/11/2013 tarihli "Hiç Durmadan Yürüyeceksiniz!..." başlıklı 
konuşmasıyla aynı mahiyette olup "Dershaneler Yasa Tasarısı" nedeniyle terör örgütünün hedefine konulan 
Türkiye Cumhuriyeti 61’inci Hükümetine yönelik eylemler İçin örgüt üylerine talimat niteliğinde olduğu, söz 
konusu yasa tasarısının hazırlanmasında sorumlu tutulan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in görüşmelerinin 
kaydedilerek bir kısmının iletişimin tespiti tutanağı haline getirildiği tespit edilerek eylem yoğunluğu bir arada 
değerlendirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye yönelik olduğundan bahisle firari 
şüpheli Ekrem Dumanlı hakkında İstanbul 2 .Sulh Ceza Hakimliği’nin 11/11/2015 tarih ve 2015/5279 D.İş
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sayılı kararma istinaden Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 
Engellemeye Teşebbüs Etme ile Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma suçlarından yakalama emri çıkartıldığı 
anlaşılmıştır.

Şüpheli Ekrem Dumanlı'mn Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nm 2014/37666 sayılı evrakına 
binaen haklarında terör örgütünün çatı yapılanması tabir edilen soruşturma kapsamında adli işlem yapılıp 
2016/1632 îdd. No sayı ve 06/06/2016 tarihli iddianamesiyle kamu davası açılan şahıslardan olup, söz konusu 
iddianamede şüphelinin; FETÖ’nün yazılı basın yayını üzerinde algı yönetimi, örgüt ideolojisinin kitlelere 
aşılanması, Türkiye'de olup bitenlerin Örgütün gözünden ve yararına servis edilmesi, basın yayın üzerinden bir 
olay m örgüt lehine dezenformasyonu, topluma gerçeklerin çarpıtılıp aktarılması, toplumun basın yayın 
üzerinden gerçekleri değil örgütün amacına göre bilgi edinmesini sağlayan imamı olduğu, örgütün temel 
politikalarına göre yazılı basın yayın üzerinden toplum algısını yönettiği, örgütün bütün hücrelerine 
ulaştırılacak genel talimat, strateji ve Örgütsel tavrı yazılı basın yayın üzerinden duyurduğu, özellikle 
seçimlerde örgütün mensup ve sempatizanlarının hangi siyasi partiye oy vereceğini İma ve işaret yoluyla bazen 
de açıkça gösterdiği, yazılı basın yayın organlarından örgüt diliyle talimatlarını alt birimlere ulaştırıp siyasi 
tavır belirlediği, örgüt lideri GÜLEN’in kamuoyuna benimsetilmesİnde görev aldığı, örgütün topluma karşı 
propagandasını düzenlediği, örgüte veya topluma yönelik genel baskı tehdit veya emirleri yazılı basın yayın 
üzerinden aktardığı, Cumhurbaşkanını tehdit ettiği, örgüt adına görüşmeler yaptığı, bir belediyeyi esrarengiz 
ziyaret şekilde ziyaret ettiği, örgütün seçimlerde hangi siyasi partiye oy vereceğini gösterdiği, terör örgütünü 
destekleyen siyasi partiyi açıkça desteklediği, devletin karşısındaki terör örgütlerini destekleyen açıklama ve 
yayınlara yer verdiği, örgütün bir arada tutulması için moral yükselten yayınları yaptırdığı, bir olay karşısında 
örgütün nasıl davranacağını kitlelere duyurduğu, siyasi iktidara karşı propaganda görevini yürüttüğü, bu işleri 
Örgüt adına planlayıp idare ettiği, örgütün medya gücünü toplumu aldatmakta kullandığı, işlenmemiş suçları 
işlenmiş gibi gösteren yayınlar yaparak örgütün amacına destek sağladığı, kamuoyuna olmayan örgütleri var 
gibi gösterdiği, emniyet ve yargıdaki FETÖ kadrolarının haksız uygulamalarını örgüt adma meşrulaştırdığı, 
örgüt mensuplarının işlediği suçlara kılıf hazırladığı, bu suçlan soruşturan kamu görevlilerini medya üzerinden 
tehdit ettirdiği, hakarette bulunduğu, kamu görevlilerinin açıkça kimliklerini yayınlayarak örgütün hedefi 
haline getirdiği, gazete manşetinden fotoğraflarım yayınlayarak üzerlerinde baskı oluşturduğu, örgüt 
amaçlarına göre yazılı basın yayını kullandığı, örgütün işlediği suçları masum gösteren ve üstlenen yayınlar 
yaptığı, suç işleyen FETÖ üyelerinin devletten korkmaması için basın yayın üzerinden manevi destek 
sağladığı, örgütün bir gün geri dönerek hesap soracağım iddia ederek kamu görevlilerinin görevlerini 
yapmamaları için baskı oluşturduğu, örgütün işlediği her suçu savunduğu, suç değilmiş gibi mantık dışı 
yayınlar yaparak toplum algısını yönettiği, FETÖ üyesi polis veya diğer kamu görevlilerine yönelik 
operasyonlar sonrasında toplumu ajite eden, örgütü masum bir dini cemaat gibi gösteren yayınlar yaptırdığı, 
yönettiği yazılı basın yayın organlarının yaptıkları yayınlarla toplumu seçimle işbaşına gelen hükümete karşı 
kışkırttığı, örgüt amacına uygun olarak örgütlü bir şekilde başbakan ve bakanlara karşı kara propaganda, 
yaptığı, diğer medya kuruluşlarını da aynı şekilde yayın yapmak için yönlendirip bu amaçla çalıştığı, 
14/12/2014 günü bir suçla ilgili gözaltına alınmak istendiği sırada örgütü arkasına alarak şov yaptığı, devletin 
yargı organının kararma karşı direnip bu direnişi canlı olarak medya kuruluşlarına yayınlattığı, örgütün yazılı 
basın yayın birimlerini örgütsel amaçlan doğrultusunda yönettiği, basm yayın özgürlüğünün arkasına saklanıp 
bu özgürlüğü kötüye kullanarak devletin anayasal düzeninin demokratik özelliğinin ortadan kaldırılıp bir 
cemaat diktatörlüğü kurmak ve terör örgütü lideri GÜLEN'in emrinde ve vesayetinde bir devlete dönüştürmek 
üzere örgütün medyasından sorumlu faaliyet yürüttüğü, Amerika’da eyalet sorumlusu olarak örgüt adına 
faaliyet yürüttüğü, örgütün medya yapılanması genel sorumlu imamı olduğu, Fetuliah GÜLEN ile Yahudi iş 
adamları arasındaki irtibatı sağladığı, örgüt adına faaliyet yürüten basın, yayın ve medya kuruluşları içerisinde 
yer alan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu, Tahşiye Operasyonu ile gözaltına alındığı, serbest 
bırakıldıktan sonra yaptığı basın açıklamalarında ülkemizi, mevcut hükümeti ve yargı mensuplarını karalayıcı 
ve yıpratıcı söylemlerinin bulunduğu, sosyal paylaşım sitesi tvvitter'da @dumanliekrem adıyla bir kullanıcı 
hesabının bulunduğu, bu sosyal medya hesapları ve basın yayın kuruluşları üzerinden örgüt tabanına mesajlar 
aktardığı, örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile birlikte örgüt lideri GÜLEN’den talimat almak veya 
örgütteki konumlarına göre bilgi vermek amacı ve örgütteki görevli/sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt 
dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensuplan ile aynı otel, konaklama yerleri vb. yerlerde bir araya
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geldikleri, örgüt içerisinde mütevelli heyeti başkanlığı yaptığı, halen FETÖ’nün “Medya imam Yardımcısı” 
olarak faaliyet gösterdiğinden bahsedildiği,

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüpheli E krem  D um anlı'm n terör örgütü lideri Terör örgütü lideri GÜLEN'in talimatıyla 
gerçekleştirildiği yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği şekliyle 31/12/2013 ila 24/12/2014 tarihleri arasında 
örgütün fınans kuruluşu olan Bank Asya hesabında 49834,01 TL’lik artış olduğu,

-Şüphelilerden Ekrem Dumanlı’mn terör örgütüyle iltisaklı olduğundan bahisle 667 sayılı KHK ile 
kapatılmasına karar verilen Feza Gazetecilik Anonim Şirketinin ortağı ve yöneticisi olduğu,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/37666 sayılı evrakına binaen haklarında terör örgütünün 
üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 2016/1632 İdd. No sayı ve 06/06/2016 
tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında kullandıkları gsm hatlarının 26/07/2006 ila 
16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör örgütünün kendisi gibi diğer üst düzey yönetici 
mensuplarından Hidayet Karaca (örgütün temel politikasına göre basm yaym üzerinden algı idaresi 
sorumlusu), Ali Bayram (İstişare Heyeti Üyesi-TSK imamı), Abdulkadir Aksoy (terör örgütü lideri GÜLEN’in 
Özel Hizmet-Sekreteryası- liderin üst düzey devlet erkanıyla irtibatını sağlamakla görevli), Süleyman Tiftik 
(Batı Avrupa İmamı), Kudret Ünal (terör örgüt lideri GÜLEN'in Özel Hizmet-Sekreteryası), Alaeddin Kaya 
(İstişare Heyeti Üyesi- Medya Faaliyetleri Sorumlusu), Abdullah Aymaz (İstişare ve Tayin Heyeti Üyesi- 
Amerika ve Avrupa İmamı), Hamdullah Bayram Öztiirk (Brezilya ülkesi imamı, örgüt mahrem hizmetlerinden 
amirler grubu emniyet hizmetleri, TSK'da Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı imamı, aktif 
"Molla”), Hüseyin Kara (İstişare Heyeti Üyesi) , Harun Tokak (İsrail Îmaııu-İstişare Heyeti Üyesi), Süleyman 
Uysal (Emniyet imamına bağlı polis memurlarının Türkiye İmamı), Şerif Ali Tekalan (Akademik Türkiye 
İmamı-İstişare Heyeti Üyesi), Mustafa Yeşil (Örgütün yurtdışı irtibat sorumlusu-Uluslararası ve ülke içindeki 
kamuoyu algısından sorumlu imam-İstişare Heyeti Üyesi), Mustafa Muhammet Günay (Türkiye Mütevellisi 
Mali Yapılanmasından Sorumlu İmam), Cevdet Türkyolu (Örgütsel olarak mahrem hizmet sayılan 
TSK,MİT,Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Okulları,Kolejleri ve Akademilerin genel sorumlu imamları ile 
örgüt lideri arasındaki talimat iletiminde görevli- Terör örgütü lideri GÜLEN’in Özel Hizmet-Sekreteryası), 
Mustafa Özcaıı (Tayin Heyeti Üyesi, örgüt liderinin başyardımcısı-Türkiye imamı), Cemal Türk (ağabeyinin 
eşi Terör örgütü lideri GÜLEN'in yeğeni-Örgüt liderinin talimat İletim sorumlularından- Molla), Ali Çelik 
(Örgütün Asya Bank'dan sorumlu imamı- Örgüt liderinin talimatı iletim sorumlusu-Toplanan ekonomik 
kaynakların örgütsel sisteme sokulmasından sorumlu) , Bekir Baz (Ege Bölgesi İmamı), Ahmet Kirmiç 
(Türkiye Mütevellisi Dershaneler Sorumlusu), Naci Tosun (Medya Yapılanması Genel Sorumlusu-Kaymakam 
ve Valilerden Sorumlu Mülkiye İmamı), Talip Büyük (Kuzey Irak ve Ortadoğu İmamı), Ahmet Kunıcan (Terör 
örgütü lideri GÜLEN'in kız kardeşinin kızıyla evli- örgütün ideolojisinin tabana ulaştırılmasıyla 
görevli-Molla), Barbaros Kocakıırt (Örgütün Mali Sorumlularından- Terör örgütü lideri GÜLEN'in Özel 
Hizmet-Sekreteryası), Hamdi Akın İpek (Örgütün illegal parasının aklanmasından sorumlu- Miitvelli Heyeti 
Mali Yapılanına Üyesi), Suat Yıldırım (Tayin ve İstişare Heyeti Üyesi), İlhan İşbilen (Siyasi İşlerden Sorumlu 
İmam-İstişare Heyeti Üyesi), Mehmet Ali Büyükçelebİ (Eski Ankara, Eskişehir ve İzmir İlleri İmamı- Tayin 
Heyeti Üyesi), Selman Kuzu (Operasyon ekibi üyesi- Molla), A1İ Ursavaş (Yurtdışı yapılanmasından sorumlu 
imam-Başyüceler Kurulu ve İstişare Heyeti Üyesi) ile iletişim- irtibat kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

6.2.ŞÜPHELİ ABDULKERİM  BALCI

Yapılan açık kaynak kodlu teknik çalışmalar sonucunda; şüphelinin terör örgütünün yayın organı 
olan Zaman Gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı, terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında kay yu m 
atanmak suretiyle yöneticileri değiştirilen basm kuruluşlarından sonra, gazetecilik faaliyeti adı altında çalışma
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yürüten örgüt mensuplarının farklı isimlerle yeni gazete çıkardıkları, çıkartılan yeni gazetelerde örgüt mensubu 
kişilerin terör örgütünün stratejisi doğrultusunda yurt içi ve dışında kamuoyu oluşturmak için köşe yazısı 
yazdıkları, şüphelinin de Zaman Gazetesine kayyum atandıktan sonra örgüt tarafından kurulan "Yeni Hayat 
isimli gazetede köşe yazılan yazdığı, ayrıca yurt dışında örgüt adına kamuoyu ve lobi oluştunna faaliyet 
kapsamında bu amaçla kurulan "Turkish Review" isimli dergiyi çıkartarak genel yayın yönetmeliğini yaptığı,

15/07/2016 tarihinde darbe girişiminin gerçekleştiği sırada katıldığı "Özgürlük Zamanı" isimli TV 
programında "askerin yönetimi ele geçirdiği, Cumhurbaşkanı ve Hükümet üyelerinin büyük ihtimalle 
yakalandıkları veya öîmiiş olabileceklerini, bu durumda Hükümet yetkililerinin tek yapması gerekenin askerle 
pazarlık yapması olduğu, daha fazla direnilmemesi ve can kaybı yaşamlmaması gerektiği" şeklinde 
açıklamalarda bulunduğu, program sunucusu Şemseddin Efe'nin Cumhurbaşkanının halkı darbe girişimine 
karşı sokağa davet ettiği ve ulusal kanallarda bu çağrının tekrar yayınlandığını belirtmesi üzerine 
Cumhurbaşkanının yaşıyor olmasına şaşırdığı, bu şaşkınlığının yüz ifadesinden açıkça görüldüğü, bu şekilde 
bir çağrı yaptığı için Cumhurbaşkanını kınadığı, aklı melekelerinin yerinde olmadığını, sözlerine halkın itibar 
etmemesi gerektiğini belirttiği, şüphelinin sarf ettiği sözler dikkate alındığında terör örgütü üyeleri tarafından 
gerçekleştirilen darbe girişimine halkın destek vermesini sağlamaya çalıştığı, bu yönde aktif olarak çaba sarf 
ettiği,

03/07/2015 tarihinde Irmak TV'de yayınlanan İslanıi Hayat isimli programda "Yeni Başlayanlar 
İçin Hizmet" konusunu anlattığı ve terör örgütünün propagandasını yaptığı,

08/05/2014 tarihinde Irmak TV’de yayınlanan Bir Fikir Bir Mütefekkir isimli programda "Fetullah 
GÜLEN Hocaefendi’de Medeniyet Tasavvuru" konusunu anlattığı ve terör örgütünün propagandasını yaptığı,

Yurtdışmda İngilizce olarak yayın yapan ve genel yayın yönetmenliğini yaptığı Turkish Review 
İsimli derginin twitter sosyal paylaşım platformu sayfası incelendiğinde muhtelif tarihlerde ülkemiz ve 
devletimiz aleyhine uluslararası platformda propaganda yapma amacı doğrultusunda baskı olduğu, 
gazetecilerin haksız yere tutuklandığı şeklinde paylaşımlarda bulunulduğu, terör örgütünün propagandası 
nitelikli diğer bir çok paylaşımının tespitinin yapılarak soruşturma evrakına eklendiği,

Ayrıca Abdulkerim BALCI İle ilgili olarak; 06/10/2016 tarihînde Kocaeli ili Derince Gümrük 
Müdürlüğünce Arıuutaîan Namık Kemal Caddesi No:40 Marmaris/MUĞLA adresinde yerleşik 4580558273. 
vergi numaralı Tomas HASSAN(Pasaport No:P GBR 720098936) adına tescilli olan, gümrük beyanı 
3770452536 vergi numaralı Es Gümrük Müşavirliği ve Loj.Hiz.Ltd.Şti. unvanlı firmanın ortağı 29431083246 
T.C. kimlik numaralı İsmet ÖZTÜRK tarafından yapılan 04.10.2016 tarihli ve 16410300DG000052 sayılı 
gümrük çıkış beyannamesi ve bu beyannameye bağlı Tomas HAŞAN adıyla imzalı 28(yİrmisekiz) kalemden 
ibaret Eşya Listesi kapsamında Birleşik Kralhk(İngiltere) ülkesine yine Tomas HASSAN adına 
MRKU3382472 no.lu konteynere yüklü olarak Derince Gümrük Müdürlüğüne bağlı gümrüklü saha olan ve 
Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş, unvanlı firmaya ait Kirazlıyalı Mah. 1 Mayıs Cad. No:l 
Körfez- Kocaeli/ TÜRKİYE adresinde yerleşik Evyapport Limanına 34 GV 8935 Çekici plakalı tır ile 
getirilerek yurtdışına gönderilmek istenen "kullanılmış zati ve ev eşyaları" cinsi eşyaların riskli olarak 
değerlendirilmesi üzerine Derince Gümrük Müdürlüğü ve Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü personelince Es Gümrük Müşavirliği firması adına vekaleten gümrük işlemleri takibi yapan İlker 
Lütfü SOYDANGÜLER (21350204030 T.C. kimlik numaralı) eşliğinde, 06.10.2016 günü söz konusu 
eşyaların 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca kırmızı hat(fızîki muayene) kriterine göre söz konusu 
konteynerdeki eşyaların fiziki muayenesinin yapıldığı, yapılan muayene esnasında ev eşyaları arasında tespit 
edilen üzerinde el yazısı ile çeşitli Ayetlerin yazılı olduğu tablonun alt kısmında 'E L  YAZILARI 
M UH TEREM  H O C A M IZ M .FETH U LLA H  G ÜLEN 'E A İT T İR ' ibaresi görülmesi üzerine diğer eşyalar 
üzerinde yapılan kontrolde firarı Abdülkerim BALCI ve eşi Gülhan KARALI BALCI'ya ait eşyaların tespit 
edildiği, koliler içerisindeki eşyalarda para ve terör örgütünün propagandasını/ şahısların terör örgütüyle 
iltisakını ortaya koyan yapan muhtelif kitap ve dokümanların ele geçirildiği, ele geçirilen eşyalardan dikkat 
çekici olanların; terör örgütü lideri GÜLEN’in el yazmasıyla yazdığı belirtilen Arapça yazı ve şekillerin, 
bulunduğu çerçeveli tablo, örgüt mensupların yapmış olduğu Merkezi Toplantı Sabit gündemleri ve toplantı 
notlarına dair el yazmalı belgeler, firari Gülhan Karalı BALCI’nın Bank Asya’da çalıştığını belirten ve Bank
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Asya İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, altında yönetmenler İpek Beyazıt ve 
Orçun Zennun Süle İsimli şahısların isim ve imzalarının bulunduğu 02/12/2011 tarihli ABD 
Başkonsolosluğuna yazılan yazı (belgedeki imzası bulunan Orçun Zennun SÜLEnin Cumhuriyet 
Başsavcılığımızın 2016/83836 sayılı soruşturması kapsamında darbe girişimi günü İstanbul Beykoz'da konuşlu 
SAT Komandosu personele talimat veren örgütün sivil unsurlarından olan "abi"lerden olduğundan bahisle 
hakkında yakalama emri bulunduğu anlaşılmıştır) ve Abdulkerim BALCl'nın kendi el yazısıyla terör örgütünün 
medya yapılanmasının yönetici unsurlarından olan firari konumdaki Ekrem DUMANLl'ya hitaben yazığı 
"Muhterem Ekrem Dumanlı Ağabeyim"  şeklinde başlayan, "15 Ekim itibariyle Turkish Review’in ikinci 
cildini baskıya veriyorum. Gazeteden istifa etmiyorum. O benim haddim değil Buraya ben gelmedim. 
Gitmeye de karar veremem. Hocam kabul buyurursa hatalarınım sadece beni üzeceği medya dışı bir hizmet 
alanında hicret talep edeceğim" ibareli ve 12/03/2012 tarihli not kağıdı olduğu anlaşılmıştır.

Örgütsel konumu yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen Haşan POLAT'm 17/08/2016 tarihli ifadesinde 
örgüt lideri GÜLEN'in talimat iletme metotlarıyla ilgili olarak;

GÜLEN'in Türkiye iken anlattığı hiyerarşik yapı içerisinde mesajlarını anlık aktarabildiği gibi 
stratejik konularda anında birim sorumlularını çağırarak talimatlarım aşağıya İlettiğini, Amerika sürecinde 
ise aracı imamlarla mesaj göndermenin yanında imamların dışında gezici “İRŞAT EKİPLERİ’’ 
oluşturulduğunun, bunların Am erika’ dan Afrika'ya kadar cemaatin misyonlarının mevcut olduğu biitiin 
ülkeleri gezerek G ÜLEN’in güncel mesajlarını her ay gerekli birimlere birebir aktardıklarını,

Son 5 senelik süreçte ise yoğun bir siyası mücadeleye girişen örgütün aracı ahilerinin söyledikleri 
tarihlerin tutması, mesajlarındaki sapmalar sebebiyle güven kaybı oluştuğunu, bu yüzden GÜLEN'in bizzat her 
hafta konuşarak mesaj verme ihtiyacı hissettiğini, tabanın ve tavanın şu anda eıı önemli motivasyonun bu 
mesajlar olduğunu,

Mesajların deşifre edilmeden dinlenîldiği zaman dini sohbet gibi algılansa da gerçekte her 
sohbetin birkaç dakikalık bölümlerinde ana stratejilerin ifade edildiğini, mesela 2014 yılında 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde aday olan Ekmelettin İHSANOGLU’mm seçilmesini ima ettiği 
konuşmasında “ îhsan-ı ekmel, iman-ı ekmel ve ihlas-ı ekm el” şeklinde çift manalı kullandığı cümlelerin 
subliminal olarak herkesin dikkatini çektiğini, GÜLEN'in bu sohbetlerde önemli stratejik mesajlar vermeye 
devam ettiğini,

GÜLEN'in sohbetlerinin izahı anlamında olan köşe yazılarının ise hemen sohbetin haftasında 
cemaatin medya organlarında yer aldığını, bununla görevli köşe yazarlarının başta Ali ÜNAL olmak üzere 
Abdullah AYMAZ, Ahmet KÜ RÜ  CAN, Kerim BALCI, VeyselAYH AN, Fuat BARAN, Önder AYTAÇ, 
Tuncay OPÇİN gibi isimler olduğunu, bu şahıslardan Ahmet KURUCAN'ın 17-25 Aralık 2013 sürecinden 
sonra bütün illeri gezerek GÜLEN’in mesajlarını sohbet tarzında cemaat tabanına ulaştırdığını, bu mesajların 
pratik uygulamaları olarak ise Amerika ’dan gelen eyalet imamları tarafından İl imamlarına, sonra da başta 
mütevelliler olmak üzere bütün birim sorumlularına aktardıklarını.

Kapandığı zamana kadar terör örgütünün yayın organlarından Samanyolu T V ’ deki dizilerin bile 
cemaat üzerinde propaganda aracı olarak kullanıldığım, “D ik durun diklenmeyin ” gibi sloganlarla cemaat 
mensuplarının sokaklara dökülmesinin sağlandığını, temel strateji ve kuruluş felsefesi olarak meydanlardan 
uzak duran ve müspet hareket etme iddiasında olan cemaatteki bu stratejik farklılıkların 15 Temmuz sürecine 
kadar katlanarak devam ettiğini,

Cemaatin yargı mensuplarından bölge imamlarına kadar bütün sorumlularının 17-25 Aralık 
sürecinde sahaya indiğini, Suriye politikasından M İT fırlan olayına ve Türkiye ‘nin kara para akladığına dair 
propagandalara kadar pek  çok konuda kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını,

Yurt dışında ise 140 ülkedeki 1600 okul vesilesiyle 1990’dan beri elde ettikleri lobi gücünü 
tamamen ülke aleyhine kullandıklarım ve kullanmaya da devam ettiklerini,

2010 yılında cemaatin Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi üyeliklerindeki hâkimiyeti d e  
geçirdiğine inanılması ile birlikte yıkıcı bir şekilde Recep Tayyip ERDOĞAN düşmanlığı propagandası 
başladığım ve GÜLEN'in bizatihi biiiün söylemlerinde Recep Tayyip ERDOĞAN’ı şeytanlaştırma politikası 
izlediğini, kendisinin cemaat nezdinde “Tek derdi kişisel iktidar olan, gecekondudan saraylara çıkmış, her 
türlü kötülüğü göze almış ve cemaati bitirmeye karar vermiş, Yezit, Firavun, Nemrut, Hitler" gibi tarihteki
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bütün kötülük sembolü olan şahıslarla bütünleştirildiğim, böylece 15 Temmuz darbesi nihai hedef olan 
ERDOĞAN’I öldürme girişimlerine kadar gelindiğini,

Örgütün tabandan tavana kadar bütün ferilerinin, Türkiye’nin selametinin ERDO Ğ AN’dan 
kurtulmakla mümkün olacağına inandırıldıklarını, Türkiye’de ki bütün istihbarat kanallarını ele geçiren 
örgütün, bütün birimlerinden gelen bilgileri kriminalize ederek ERDOĞAN’I bitirme projelerine çevirdiğini, 
sonra da topladığı bu bilgileri yurt içinde ve yurt dışındaki yabancı mihraklara servis etmekten 
çekinmediklerini, bu stratejinin GÜLEN’in dış mihraklar tarafından ikna edilmesiyle veya kullanılmasıyla 
hayata geçirildiğini beyan ederek örgüt liderinin talimat iletme yöntemleri ve şüpheli Abdulkerim Balcı'nın da 
bu yöndeki örgütsel görevi konusunda açıklayıcı beyanda bulunmuştur.

Şüpheli hakkında Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 24/10/2016 tarih ve 
2016/MAR.56-14 sayılı rapora göre 2006 İla 2016 yıllan arasında terör örgütüyle iltisakh gerçek ve tüzel 
kişilerle para transferi İlişkisine girdiği tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüphelilerden A bdulkerim  Balcı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/37666 sayılı 
evrakına binaen haklarında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 
2016/1632 İdd. No sayı ve 06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında 
kullandıkları gsm hatlarının 26/07/2006 ila 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör 
örgütünün üst düzey yönetici mensuplarından Önder Aytaç (Akademisyen ve emniyet yapılanması. 
yöneticisi-Medya İmamı), Hamdullah Bayram Öztürk (Brezilya ülkesi İmamı, örgüt mahrem hizmetlerinden 
amirler grubu emniyet hizmetleri, TSK'da Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı imamı, aktif 
"Molla"), Hüseyin Kara (Pasifik Ülkeleri ve Uzakdoğu İmamı- İstişare Heyeti Üyesi), Cemal Uşak (Örgüt 
sözcüsü ve yöneticisi), Mustafa Yeşil (Örgütün yurtdışı irtibat sorumlusu-Uluslararası ve ülke içindeki 
kamuoyu algısından sorumlu imam-İstişare Heyeti Üyesi), Şerif A1İ Tekalan (Akademik Yapılanmadan 
sorumlu Türkiye İmamı-İstişare Heyeti Üyesi), Abdullah Aymaz (İstişare ve Tayin Heyeti Üyesi- Amerika ve 
Avrupa İmamı), Halit Esendir (Dergi Grubu Başkanı-Afganistan ve Pakistan İmann- İstişare Heyeti Üyesi), 
Talip Büyük (Kuzey Irak ve Ortadoğu İmamı), Ahmet Kiımİç (Türkiye Mütevellisi Dershaneler Sorumlusu), 
Ahmet Kurucan (Terör örgütü lideri GÜLEN'İn kız kardeşinin kızıyla evli- örgütün İdeolojisinin tabana 
ulaştırılmasıyla görevii-Molla), Selman Kuzu (Operasyon ekibi tiyesİ- Molla), Sadettin Başer (Sibirya İmamı- 
Örgüte ait Orta Asya’da faaliyet yürüten okullarda istihdam edilecek olan öğretmenlerin barınma ve yerleşme 
işleri sorumlusu), Harun Tokak (İsrail İmamı-İstişare Heyeti Üyesi), Sait Aksoy (Yurt işi ve dışı okullar imamı, 
askeri eğitim kadrolaşmasından sorumlu-Mahrem Hizmetler- Meb-Türkiye Talebe- İmamı) ile iletişim- irtibat 
kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

6.3.ŞÜPHELİ ŞEM SEDDİN EFE

Şüphelinin terör örgütünün yayın organı Zaman gazetesinde muhabirlik yaptığı, daha sonra bir 
başka yayın organı Samanyolu TV'nin Amerika Birleşik Devletleri temsilciliği ve Samanyolu basın grubuna ait 
ABD'nde yayın yapan Ebru TV'nin program müdürlüğü görevini üstlendiği, son olarak terör örgütünün 
gazetecilik faaliyetleri adı altında örgütsel propaganda gücünü büyük oranda kaybetmesinden sonra Youtube 
sosyal paylaşım sitesinde yayın yapan "Özgürlük Zamanı" isimli programın yöneticiliğini ve sunuculuğunu 
yaptığı,

Sunuculuğunu yaptığı Özgürlük Zamanı isimli programlarda kamuoyunca bilinen örgüt üyelerinin 
sosyal medya profilleri ile programlarının tanıtımının yapıldığı, ayrıca yine kamuoyunca tanınan örgüt üyesi 
gazeteci, akademisyen ve yazarları programlarda konuk ederek darbe girişimine yönelik Türkiye 
Cumhuriyetinin diktatörlükle yönetildiği, hukukun olmadığı, basın kuruluşlarının gasp edildiği, insanların 
keyfi tutuklandığı, yasakların olduğu bir ülke şeklinde uluslararası kamuoyu oluşturmaya çalıştığı, haklarında 
soruşturma yürütülen örgüt üyelerine yönelik darbe girişiminden önce "merak etmeyin bu günler geçecek, artık 
son noktaya gelinde, güzel günler bizi bekliyor" şeklinde mesaj lar verdiği,
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15/07/2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminden bir gün önce 14/07/2016 tarihinde şüphelinin 
sunduğu programa katılan diğer şüpheli Osman Özsoy’un bir gün sonra gerçekleştirilecek darbe girişimine 
yönelik örgüt üyelerine; Türkiye'ye bir şey olmaz. Ben profesör olacağıma keşke bir Albay olsayınışım 
mesela. Bu süreçte daha çok katkım olurdu.. Bu iş gitmez. Yüzde 50 desteği fa lan iplemeyin. Ben siyaset bilimi 
profesörüyüm ya. A lt yazı geçin televizyon kanallarından yarın sokağa çıkma yasağı var diye bakın sokağa 
çıkıyorlar mı? Bütün darbeler Cuma günü oluyor. Hocaların evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler 
korkularından. Türkiye'de insanların demokrasi için sahaya çıkmak gibi bir hassasiyeti yok. Bunlar kunt 
kalabalıklar. Yine 3 tane yürekli komünist Taksim Meydanım zorlayacaktır. Bir tane sağcı aydın bile 
çıkmayacaktır... Her şeyi televizyon kanallarından söylemek zorunda değiliz. Bu kadarını söylüyorum ben. 
İnsanlık sahipsiz değil. Çok güzel günler geliyor. Hizmet hareketindeki arkadaşları çok yoğun günler bekliyor. 
İnsanları ellerinden tutup getirecekler okullara. Bir tane fa lso  çıkmadı. Ben teşekkür ediyorum," şekiinde 
program sunucusu şüpheli Şemseddİn Efe İle birlikte bir gün sonra gerçekleşecek olan darbe girişimiyle ilgili 
örgüt üyelerine açık bir şekilde mesaj verdiği, girişimi toplumda kamtsatarak haklılık algısı oluşturma yönünde 
faaliyette bulunduğu, darbe girişimi günü ise diğer şüphelilerden Abdulkerim Balcı ile olan ayııı programdaki 
diyalogunun yukarıda anlatıldığı,

Şüphelinin kullandığı twitter sosyal paylaşım platformu hesabından yaptığı paylaşımlardan örnek 
olarak 16/07/2016 günü "Birazdan Fetullah GÜLEN Hocaefendi'niıı yabancı basın mensuplarına verdiği 
röportaj yayınlanacak", 03/04/2015 günü "Özel röportajlar ve ilk görüntülerle Fetullah GÜLEN Hocaefendi’nin 
bir günü Kamp Saati'nde", 23/03/2016 günü diğer şüphelilerden Emrullah Uslu'ııun "Erdoğan sıkıştığı 
noktadan çıkabilmek için Türkiye'de darbe söylentisini artırıp korkuyu büyütüyor", 10/03/2014 günü "Erdoğan 
unutma öte dünyada, bu dünyada elinden tuttukların, yolundan gittiklerin, beraber yürüdüklerinle 
yargılanacaksın" şeklinde paylaşımların bulunduğu, terör örgütünün propagandası nitelikli diğer bir çok 
paylaşımının tespitinin yapılarak soruşturma evrakına eklendiği anlaşılmıştır.

Şüpheli hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 24/10/2016 tarih ve 
2016/MAR.56-14 sayılı rapora göre 2006 ila 2016 yılları arasında terör örgütüyle iltİsaklı gerçek ve tüzel 
kişilerle para transferi ilişkisine girdiği tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüphelilerden Şemseddin Efe'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014/37666 sayılı
evrakına binaen haklarında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 
2016/1632 İdd. No sayı ve 06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında 
kullandıkları gsm hatlarının 26/07/2006 ila 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör 
örgütünün üst düzey yönetici mensuplarından Hidayet Karaca (örgütün temel politikasına göre basın yayın 
üzerinden algı idaresi sorumlusu), Halit Esendir (Dergi Grubu Başkam-Afganistan ve Pakistan İmamı- İstişare 
Heyeti Üyesi), Cemal Türk (ağabeyinin hanımı terör örgütü lideri GÜLEN'in yeğeni- Molla), Faruk İlk 
(Ekonomik kaynak toplanmasından sorumlu- Basın Yay m Grubundaki Dergiler Sorumlu İmamı) ve Cevdet 
Türkyolu (Örgütsel olarak mahrem hizmet sayılan TSK,MİT,Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis
Oku i lan,Kolejleri ve Akademilerin genel sorumlu İmamları ile örgüt lideri arasındaki talimat iletiminde 
görevli- Terör örgütü lideri GÜLEN'in Özel Hizmet-Sekreteryası) İle iletişim- irtibat kaydının bulunduğu 
anlaşılmıştır.

6.4.ŞÜPHELİ OSMAN ÖZSOY

Şüpheli Şemseddin Efe ile darbe girişiminden bir gün önceki eyleminin yukarıda anlatıldığı, bunun 
haricinde 07/05/2014 tarihinde internethaber.com isimli haber sitesinde yayınlanan röportajında "Yolsuzluk
İddialarını örtbas İçin öyle iddialar ortaya atıldı ki, bu iftiraları atanlar kendileri ileride hukuk önünde hesap
verecekler ama, aylardır meydan meydan seslendirdikleri iddiaların içini bir türlü dolduramamış olmaları da
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inandırıcılıklarına da büyük darbe vurdu. Mahkemelere karar sipariş edilen günleri de ilk defa görüyoruz. Tıpkı 
27 Mayıs1 m, 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor1 dediği gibi günler yaşıyoruz. Bu sürece zemin hazırlayanlar 
ileride lanetlenirken çeşitli bahanelerle mağdur edilenler tertemiz alınlarla geleceğe intikal edecekler.", 
20/06/2016 tarihinde rotahaber.com isimli haber sitesinde yayınlayan yazısında örgüt lideri GÜLEN'in Haziran 
2006'da Aksiyon dergisinde yayınlanan yazısını örnek göstererek "Evet, bir gün mutlaka, böyle engin bir 
rahmet tecellisini temsil edecek olan o mefkure insanları, o iman ve aksiyon kahramanlan ve o Allah'la 
münasebetlerinde temkin ve teyakkuz erleri, tecessüm etmiş birer inayet şeklinde dört bir yanda belirecek ve 
bize kase kase diriliş şerbetleri sunacaklardır. Sebep ne olursa olsun bize, kurallarına göre ve hikmet 
dairesinde vazifemizi yapıp ötesini Allah’a havale etmek düşer. Her diriliş eri bilmelidir ki, o, Allah ve 
Resulü 'nün çağrısına icabet ettiği takdirde Cenab-ı Hak da ona diriliş yollarını gösterecek ve onun dökülüp 
yollarda kalmasına asla meydan vermeyecektir." şeklinde söylemde bulunmak suretiyle açık bir şekilde darbe 
girişiminde bulunacak örgüt üyelerine lider GÜLEN'in mesaj ve talimatını ilettiği anlaşılmıştır.

Şüpheli hakkında Mali Suçları Araştırına Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 24/10/2016 tarih ve 
2016/MAR.56-14 sayılı rapora göre 2006 ila 2016 yılları arasında terör örgütüyle ilîisaklı gerçek ve tüzel 
kişilerle para transferi ilişkisine girdiği tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılr 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüphelilerden Osm an Özsoy'un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımın 2014/37666 sayılı evrakına 
binaen haklarında terör Örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 
2016/1632 İdd. No sayı ve 06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında 
kullandıkları gsm hatlarının 26/07/2006 İla 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör 
örgütünün üst düzey yönetici mensuplarından Naci Tosun (Medya Yapılanması Genel Sorumlusu-Kaymakam 
ve Valilerden Sorumlu Mülkiye İmamı), Hamdullah Bayram öztürk  (Brezilya ülkesi imamı, örgüt mahrem 
hizmetlerinden amirler grubu emniyet hizmetleri, TSK da Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı 
imamı, aktif "Molla"), Ali Bayram (İstişare Heyeti Üyesi-TSK imamı), Önder Aytaç (Akademisyen ve 
emniyet yapılanması yöneticisi-Medya İmamı), Talip Büyük (Kuzey İrak ve Ortadoğu İmamı), Şerif Ali 
Tekalan (Akademik Türkiye İmamı-İstişare Heyeti Üyesi), Nevzat Ayvacı (eski Antalya İmamı- Finans 
Koordinatörü- Tayin Heyeti Üyesi), Suat Yıldırım (Tayin ve İstişare Heyeti Üyesi), Mustafa Yeşil (Örgütün 
yurtdışı irtibat sorumlusu-Uluslararası ve ülke İçindeki kamuoyu algısından sorumlu imaıu-İstişare Heyeti 
Üyesi), Cemal Uşak (Örgüt sözcüsü ve yöneticisi), Ekrem Dumanlı (Mütevelli Heyeti Başkam- Medya İmam 
Yardımcısı- Basın Yayın organları üzerinden örgüt lehine dezenformasyon işleri sorumlusu) ve Hamdi Akın 
İpek (Örgütün illegal parasının aklanmasından sorumlu- Mütvelli Heyeti Mali Yapılanma Üyesi) ile iletişim- 
irtibat kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

6.5.ŞÜPHELİ A HM ET HÜSREV ALTAN

Şüphelinin yazar ve gazeteci kimliğiyle tanındığı, 2007 yılında Taraf gazetesinin kurucularından ve 
genel yayın yönetmeni olan şüphelinin 2012 yılı Aralık ayında görevinden istifa ettiği,

Taraf Gazetesindeki yazılarına son vermesinin ardından 7 Ekim 2015'te gazeteciliğe geri döndüğü 
ve terör örgütünün yayın organı olan, özellikle "fuatavni" isimli sosyal medya hesabının propagandasının 
yapıldığı, imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmenliğini, adı geçen hesabın kullanıcılarından biri olduğu tespit 
edilen ve hakkında C.Başsavcıliğimizin 2017/2734 sayılı evrakı üzerinden yapılan soruşturma sonucunda 
hazırlanan 16/01/2017 tarihli iddianamesiyle kamu davası açılan (İstanbul 25.Ağır Ceza Mahkemesİ'nin 
2017/67 Esas sırasında derdesttir) terör örgütünün yöneticilerinden Saİd Sefa'nın yaptığı "haberdar.com" isimli 
haber sitesinde yazmaya başladığı,

Kamuoyunda "Balyoz" adıyla bilinen soruşturmanın başlatılmasına esas belge ve bilgilerin devletin 
güvenliği veya İç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken nitelikte olanların
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ele geçirilmesi konulu C.Başsavcıîığımızm 2016/60557 sayılı evrakı üzerinden yürütülen soruşturmada örgüt 
yöneticisi Tuncay Opçin ve Mehmet Baransu tarafından temin edilen belgelerin Taraf Gazetesinde 
yayınlanmasını sağlama eylemine, terör örgütünün Silahlı Kuvvetler içerisindeki yapılanmasının amacı 
doğrultusunda iştirak ettiğinden bahisle 07/06/2016 tarih ve 2016/2724 sayılı iddinameyle hakkında 5237 sayılı. 
Türk Ceza Kanunu’nun 326/1, 327/1 ve 329/1’nci maddeleri tatbikiyle kamu davası açıldığı, davanın İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/218 Esas sayılı evrakı üzerinden halen derdest olduğu,

Terör örgütünde muhtelif yöneticilik görevleri üstlendikten sonra Balıkesir ve Kayseri Bölge 
İmamlığı görevini yürüten Ahmet Keleş’in Ankara TEM Şube Müdürlüğünce alman 23/05/2014 tarihli 
ifadesinin ilgili kısmında; 2013 yılı Haziran ayında gerçekleşen Gezi olaylarının başlaması sürecinin 
organizasyonunun tamamen stratejik planlamasının terör örgütü tarafından yapıldığını, olayların gerçekleştiği 
zaman dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışında Afrika gezisinde olması ve kendisiyle Tunus 
Cumhurbaşkanının görüşmemesinin tesadüf olamayacağını, Emniyetin Gezi olayları sırasında Başbakanı 
yanılttığım ve bu yanıltma nedeniyle ülkede gerilim havası oluştuğunu, eylemlere cemaat evlerinde kalan 
öğrencilerin katıldığım, eylemlerdeki amacın aslında Mısır ülkesinde yapılan darbenin ülkemizde de yapılması 
olduğunu, bu konuyla ilgili örgüt güdümünde yayın yapan Taraf gazetesi yazarı Ahmet Altan'm okunduğunda 
daha net anlaşılacağını, Uludere olayları sırasında gazetenin "Devlet Halkını Bombaladı" başlığım attığını, 
Ahmet Altan'm ayrıca Arap Baharı denen olaylar silsilesi başladığından beri Başbakanın sonunun da Libya, 
Tunus ve Mısır devlet başkaııları gibi şekilde olacağını, ülkede ayağa kalkan gençlerin önünün alınamayacağını 
söylediğini, Gezi olaylarından önce örgüt içerisinden bir kişinin kendisine gelerek dolar borcu varsa ödemesini 
telkin ettiğini, dolar olarak borç alınmamasını, ülkede beklenmedik ekonomik krizlerin olabileceğini 
söylediğini, şahsa nedenini sorduğunda "Hocaefendî" tabir edilen örgüt liderinden bu şekilde mesaj geldiğini 
söylediğini, olayların örgütle ilgisi olduğunu bu şekilde düşündüğünü beyan ettiği,

Irak vatandaşı olup bir dönem aynı ülkenin Erbil kentinde örgüte ait şirkette çalışan ve örgüt 
hakkında açıklamalarda bulunan OSMAN BEY farklı isimli gizli tanığın İzmir C.Başsavcılığınca 12/10/2015 
tarihinde alınan ifadesinin ilgili kısmında; 2013 yılında yaşanan Gezi olayları zamanı cemaat tabir ettiği 
örgütten tanıdıklarının tamamının sahte twitter hesabı açarak hükümet aleyhine paylaşımlarda bulunduklarım, 
11-25 Aralık süreciyle birlikte tüm öğrencilere sahte hesap açtırılarak yoğun bir şekilde bilgi kirliliği, karartma, 
yanlış yönlendirme ve propaganda faaliyetlerinde bulunulduğunu halen İlgili kurumlarda çalışan 
akrabalarından duyduğunu beyan ettiği,

Önceden terör Örgütünde üst düzey yöneticilik yapmakta iken ayrılan ve örgütün mensup ve 
faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Nurittİn Veren’in 24/10/2016 tarihinde C.Başsavcriığımızca alman 
ifadesinin ilgili kısmında; kendisinden sonraki dönemde yapılanmanın medya unsurunun en giiçlü adamının 
Alaeddin KAYA olduğunu, ülkemizde faaliyet gösteren medya mensuplan ile Fetullah GÜLEN arasındaki 
ilişkiyi bu şahsın sağladığım, bu kapsamda Ahmet ALTAN, Mehmet ALTAN ve Nazlı İLICAK gibi gazetecilerin 
GÜLEN ile arasındaki ilişkiyi sağladığını ve kendilerinin Alaeddin KAYA İle sık olarak görüştüklerini bildiğini 
beyan ettiği anlaşılmıştır.

Şüphelinin 12/05/2016 tarihinde yayınlanan "Mutlak Korku" başlıklı köşe yazısında; Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın, Anayasaya uymadığım, bütün yasaları çiğnediğini, 
yasama, yürütme, yargıyı denetimi altına alan bir diktatör olduğunu, siyasi hayatının sonuna geldiğini 
belirterek “SAN IRIM  K Ö TÜ  B İR  PİYESİN SON PERD ESİN İ SEYREDİYORUZ. BEDELİ BİRAZ 
A Ğ IR OLUYO R A M A ... B İTEC EĞ İN İ BİLM EK  GENE DE İY İ.” şeklinde,

14/06/2016 tarihinde yayınlanan "Ezip Geçmek" başlıklı köşe yazısında; Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’m, bir bürokrat ile yaptığını söylediği sohbetinde Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın ülkemizde iç savaş çıkmasını istediğini iddia ederek “SARAYININ DUVARLARI TO P 
M ER M İL E R İY L E  ÇÖKTÜĞÜNDE, E L İ SİLA H LI İNSANLAR K O RİD O RLA RD A  BİR B İR LER İN İ 
ÖLDÜRDÜĞÜNDE İÇ  SAVAŞIN NE OLDUĞUNU ANLAR AMA G EÇ KALM IŞ OLUR. SONUNDA 
ERD O ĞA N ’IN SARAYINI DA Y ER LE B İR  ED ERLER. G ERİY E PARAM RAPÇA KANLI B İR  Ç Ö L
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KALIR*” şeklinde, diğer şüphelilerden Osman Özsoy ile eş zamanlı olarak darbe girişimini çağrıştmcı, girişim 
faaliyeti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesİ'nin hedef alınması eylem planını önceden bilerek ve eylemi 
kastederek tehdit ettiği, bu şekilde darbe girişimini önceden bilerek, maddi cebir kullanmak suretiyle iştirak 
eden faillerin eylemine, girişime sözde neden teşkil eden siyasal ve toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve 
bu ortamın yaratılmasına yönelik örgütsel amaçla gerçekleştirilen kalkışma suçlarının hareket unsurunun alt 
unsuru olan "cebir" teriminin öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir parçası olan söylem ve propagandalarda 
bulunmak suretiyle iştirak ettiği,

10/07/2016 tarihinde yayınlanan "Montezuma" başlıklı köşe yazısında; “Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’I, İspanyol Cortes tarafından esir alman Aztek İmparatoru 
Montezuma’ya benzeterek, Sayın Cumhurbaşkanı*mn da askeri vesayet isteyen ulusalcılar tarafından esir 
alındığım, Sayın Cumhurbaşkanı’ııuı Anayasa’yı çiğneyerek tek başına iktidarı ele geçirdiği” şeklinde 
söylemlerde bulunduğu,

Yukarıda anlatıldığı şekilde, darbe girişimine giden süreçte Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı’na sürekli olarak diktatör yakıştırması yaparak, ülke yönetiminden gitmesi için kısa bir süre 
kaldığı şeklinde söylemlerde bulunmak ve bu şekilde toplumu terör örgütü tarafından planlanan darbe 
girişimine hazırlamak amacıyla yazıldığı,

Künye bilgilerinde şüphelinin kurucusu olduğu belirtilen ve Genel Yay m Yönetmenliği görevini 
üstlendiği Taraf Gazetesinin, darbe girişimi sonrasında olağanüstü hal kapsamında alınan gereken tedbirlerde, 
668 sayılı KHK’mn 2, maddesinde belirtilen milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütüne 
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatıldığı,

Şüphelinin “Balyoz Darbe Planı”’nın ilk olarak 20/01/2010 tarihinde, künye bilgilerinde kurucusu 
olduğu belirtilen ve Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendiği Taraf Gazetesi’nde Mehmet Baransu, 
Yıidıray Oğur ve Yasemin Çongar imzasıyla yayınlanan “Fatih Camii Bombalanacaktı” başlıklı haber ile 
gündeme geldiği, devam eden tarihlerde Taraf Gazetesi’nin "Fatih Camii Bombalanacaktı, İki Yüz Bin Kişiye 
Tutuklama, Balyoz Hükümeti, Darbenin Sivil Kadrosu Hazırlandı,Balyoz Kozmik Odada Gizlendi,Darbenin 
Ordudan Tasfiye Planları,Sabaha Karşı 03:00, Harp Oyununa Siyaset Raporu ve Balyoz Bilimcileri Mit 
Yönetiminde" şeklindeki başlıklarla Balyoz darbe planı konusunun işlediği,

Bu şekilde Balyoz soruşturmasının başlatılarak Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki terör örgütü 
mensubu olmayan subayların tasfiye edilerek yerlerine örgüt mensubu subayların getirildiği ve devam eden 
süreçte Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bu sözde soruşturmalarla kritik öneme sahip yerlere kendi 
mensuplarını yerleştirdiği ve 15/07/2016 tarihli darbe girişimi için örgütün kendi zeminini hazırladığı,

Ayrıca şüphelinin Balyoz darbe planı belgelerinin sahte olduğu ve devletin gizli kalması gereken 
bir kısım belgelerinin kullanıldığının anlaşılması üzerine Mehmet Baransu’nun tutuklanmasının ardından 
03/03/2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Ben Buradayım Benimle Konuşun ” başlıklı köşe 
yazısında, “Balyoz Darbe Planları”tun gerçek olduğuna hala inandığım ve ‘O plan lan  bin defa getirseler de 
bin defa basarım " söyleminde bulunduğu,

“Balyoz Darbe Planı”’nın ilk olarak 20/01/2010 tarihinde Taraf Gazetesi’nde, Mehmet Baransu, 
Yıidıray Oğur ve Yasemin Çongar imzasıyla yayınlanan “Fatih Camii Bombalanacaktı” başlıklı haber ile 
gündeme geldiği, sonrasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün emniyet ve yargı içinde sızmış Örgüt 
mensuplarınca soruşturmaya dönüştürülerek aşağıda ayrıntılı şekilde anlatılacağı şekliyle birçok Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayın gözaltına alınarak tutuklandığı,

10/04/2016 tarihli, kamuoyunda "Ergenekon" adıyla bilinen davalar demetinde gündeme gelen ve 
davanın sanıklarından Dursun Çiçek'in yargılanmasına esas olan ancak "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" 
belgesini konu olan yazısında kumpasa dayalı Balyoz ve Ergenekon davalarının propagandalarını yapmak 
suretiyle örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, müşteki Dursun Çiçek'in iftira suçuna ilişkin şikayetinin, suçun 
terör vasıflı suçlardan olmaması nedeniyle İş bu evrakten tefrik edildiği, tespit edilmiştir.
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Şüphelinin iştirak ettiği terör örgütünün bir faaliyeti olarak: Balyoz soruşturma ve 
kovuşturması

Soruşturma kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'na müzekkere yazılarak (Kapatılan) CMK 
md.250 ve TMK md.10 ile Yetkili a  Başsavcılıkları ve Ağır Ceza Mahkemelerince kamuoyunda Ergenekon, 
Balyoz, Askeri Casusluk gibi isimlerle bilinen ve söz konusu terör örgütüne mensup hakim, savcı ve emniyet 
mensuplan tarafından yapıldığı hususunda şüphe bulunan soruşturma ve kovuşturmalarda, terör örgütü 
mensubu olmayan asker şahısların hedef alındığı, sahte veya manipüle edilmiş delillere dayanılarak kararlar 
verildiği ve bu şekilde terör örgütü mensubu olmayan asker şahısların Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmalar! veya 
emekliye ayrılmalannın sağlanarak tasfiye edildiği iddialarıyla ilgili olarak kayıtlar tetkik edilerek (Kapatılan) 
CMK md.250 ve TMK md.10 ile Yetkili C.Başsavcılıkları ve Ağır Ceza Mahkemelerince haklarında 
soruşturma açılan ve kovuşturma yürütülen muvazzaf asker şahısların kimlik bilgileri ve adli işlem tarihi 
itibariyle görevlerinin ne olduğu, bu şahıslar hakkında hangi idari tasarrufların uygulandığı veya emekliye- 
ayrılıp ayrılmadıkları sorulmuş, bağlı Kuvvet Komutanlıklarından muhtelif tarihlerde tarafımıza ulaşan ve 
soruşturma evrakına eklenen bilgi ve belgelere göre iddianamenin 3.2.1.2.7 sayılı kısmında sahte delillere 
dayalı terör örgütünün bir faaliyeti olduğu ayrıntılı olarak anlatılan "Balyoz" adıyla kamuoyunda bilinen 
soruşturma ve kovuşturma sürecinde hedef alınan asker şahısların;

Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup; (2)'si Orgeneral, (5)'i Korgeneral, (8)'İ Tümgeneral, (4)'ü 
Tuğgeneral, (4)'ü Hakim Albay, diğerleri Kurmay Albay olmak üzere tamamı soruşturmanın başladığı tarih 
itibariyle görevde olan toplam (39) asker şahıs,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup; soruşturmanın başladığı tarih itibariyle görevde olan (5)’i 
Korgeneral, (7)’si Tümgeneral, (8)'i Tuğgeneral, emekli durumda (19) muhtelif rütbelerde görevli general, 
diğerleri tamamına yakını görevde ve Kurmay Albay üzere toplam (101) asker şahıs,

Jandarma Genel Komutanlığına mensup; soruşturmanın başladığı tarih itibariyle görevde olan (l)'i 
Korgeneral, (l) 'i Tümgeneral, (5)ri Tuğgeneral, (30)ru çoğunluğu kurmay albay olmak üzere subay, (27)'si 
astsubay olmak üzere (64) asker şahıs,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup; soruşturmanın başladığı tarih İtibariyle görevde olan 
(5)'i Koramiral, (10)'u Tümamiral, (24)'ü Tuğamiral, diğerleri tamamına yakını Kurmay Albay olmak üzere 
toplam (138) asker şahıs şeklinde olduğu, soruşturma kapsamında haklarında adli İşlem yapılan asker şahısların 
yine tamamına yakınının kendi isteğiyle emekli oldukları veya resen emekli edildikleri anlaşılmıştır.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın yenilenmesi davası sonrasında 
verilen 2014/188 Esas-2015/143 Karar sayı ve 31/03/2015 tarihli kararıyla adli İşleme esas alınan dijital 
delillerin sahte olarak oluşturulduğunun belirtildiği, kararın bu yönleri İtibariyle kesinleştiği,

Balyoz davasının soruşturma aşamasında görev alan savcılar İle kovuşturma aşamasında görev alan 
savcılar Hüseyin Kaplan, Savaş Kırbaş ve hakimler Ali Efendi Peksak, Ömer Diken, Murat Üründü'nün 
FETÖ/PDY ile iltisakları nedeniyle HSYK kararlarıyla meslekten ihraç edildikleri,

Duruşma savcılarından Hüseyin Kaplan'ın hakkında söz konusu terör örgütü üyeliği nedeniyle 
işlem yapılan C.Başsavcilığımızm 2016/98469 sayılı evrakı kapsamında şüpheli, 2016/100447 sayılı evrakı 
kapsamında tanık sıfatıyla alınan ifadelerinde "Fetııllah GÜLEN cemaati" olarak tabir ettiği terör örgütüyle 
ilişkisini kabul edilerek ayrıntılı açıklamalarda bulunduğu, 2016/98469 sayılı evrak kapsamında hakkında 
verilen gözaltı kararı nedeniyle yakalanmadan önce Sabah gazetesine verdiği ve 20/08/2016 tarihinde 
yayınlanan röportajında Balyoz davasıyla ilgili olarak "Şimdi bu davalarda (Balyoz, Ergenekon, Askeri
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Casusluk türü davalarda paralel yapıtım etkisi olup olmadığı sorusu üzerine verilen cevap) muhakkak etkisi var, 
yok demek şuanda gerçeğe ters söylem olur.... Yargıda var tabii ki olmama şansı yok, şimdi biz bıuıu şöyle 
yargıda muhakkak ki temiz İnsanların olması gerektiğini düşünüyorduk ama biz temiz insanlar olsun diye 
darbe yapsın diye değil, ee tabi biz de o zaman ne düşünüyoruz tabi 2048 yılına kadar gelecek askeri içerisinde 
kötü bir yapılanma var, bunlar her an 2003'de darbeye teşebbüs etmişler ama yinede kötü niyetleri olabilir iyi 
niyet düşüncemiz vardı, bunun engellenmesi lazım çünkü bizim davada 2048 yılına kadar gelecek general, 
amiral listeleri diye bir liste vardı, istiyordum ki yaa kendi adıma sevinmiştim. Ülkede darbelerin artık önü 
kesildi, düşünün kesildi bitti, ilk defa belki yargılamayla darbeye ceza verdik. Ama kim diyebilir ki darbeye 
zemin hazırlamışız. Yani Allah kahretsin öyle bizi kullanan insanları. Darbeye zemin hazırlamak için sen 
mahkemeyi kullan. Cemaat mi kullandı, Paralel Yapı mı kullandı onlar yaptıysa Allah kahretsin" şeklinde 
söylemde bulunduğunun tespit edildiği, bu şekilde Balyoz davasının terör örgütünün Silahlı Kuvvetleri dizayn 
etme amacı doğrultusunda gerçekleştirilen eylemlerden biri olduğunu itiraf ettiği,

Yukarıda açıklanan mahkeme kararı, itiraf beyanı ve tespit- değerlendirme raporlarından; Balyoz 
soruşturma ve kovuşturmalarının Silahlı Kuvvetler bünyesindeki bir çoğu kritik konumda görevlerde 
bulunan general, amiral, subay rütbesindeki asker şahısları tasfiye edilerek yerlerine terör Örgütü mensubu 
asker şahısları yerleştirme amacıyla sahte deliller esas alınarak gerçekleştirildiği,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/97787 sayılı soruşturması kapsamında; terör örgütü içerisinde 
yöneticilik vasfına haiz muhtelif görevler üstlenmiş, son olarak sözde "Ege bölgesi Sorumluluğu"na müteakip 
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde sözde "Colorado Eyaleti Bölge imamlığı" yaptıktan sonra örgütten 
ayrılan ve soruşturmamız kapsamında 30/07/2016 tarihinde yakalandıktan sonra etkin pişmanlık 
hükümlerinden faydalanarak açıklamalarda bulunan Haşan POLAT'ın 12/08/2016, 17/08/2016 ve 01/09/2016 
tarihli ifadelerinde özet olarak; bir kısmı kamuoyunda Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk isimlerle bilinen 
Silahlı Kuvvetler içerisindeki terör örgütüne mensup olmayan asker şahısları tasfiye veya kamuoyunda haklılık, 
algısı yaratma amacıyla "yolsuzluk" görüntüsü altında yapılan 17-25 Aralık soruşturma ve kovuşturmalarda 
görev alan, haklarında ise darbe girişimi öncesinde ve sonrasında ihraç kararı verilen Hakim ve Cumhuriyet 
Savcıları ile Yargıtay üyelerinden İbrahim Ethem KURİŞ, Ahmet CAN, Nazmi DERE, İsmail Hakkı 
ŞENTÜRK, Hüseyin AYAR, Ertuğrul AYAR, Hikmet ŞEN, Hikmet USTA, İsmail AKKOL, Ramazan 
AKYOL, M ehmet A li UYSAL, Muammer AKYOL, Cemil (K) Ahmet Cemal GÜRGEN, Selim (K) Rasim İsa 
BİLGEN, Yıldırım (K) İskender GÖRGÜLÜ, Sedat Sami HAŞILOĞLU, Ramazan SABAN, Fikret SEÇEN, 
Mehmet YÜZGEÇ ve Zafer (K) M uzaffer KARADAĞ'm  terör örgütünde yargı imamlığı, esnaf sorumluluğu, 
semt imamlığı, bölge imamlığı, ev İmamlığı ve eğitim danışmanlığı şeklinde görevlerde bulunduklarını, semt 
ve bölge imamlığı yapan şahısların aynı zamanda öğrenci evlerinin sorumluluğunu yaptığını ve Harp 
Okullarına Öğrenci yetiştirdiğini, şahısların yargı yapılanmasında kritik isimler olduğunu beyan etmekle söz 
konusu beyanın siyaseti, kamuoyunu ve devlet aygıtlarım dizayn etme amaçlı soruşturma ve kovuşturmaların 
terör örgütünün birer faal iyeti olduğu yönünde önemli bir delil özelliği arz ettiği,

Bir devlet okulunda öğretmenlik yapan ve terör örgütünün sözde Jandarma Teşkilatı 
yapılanmasında yönetici vasfını haiz, örgütsel tabirle "müdür yardımcılığı" görevini yürüten itirafçı Ö.B, 
19/08/2016 ve 01/09/2016 tarihli ifadelerinde soruşturma konumuzla ilgili olarak özetle; yapılanma içerisinde 
İstanbul Hindeki Jandarma teşkilatından sorumlu müdür yardılanndan biri olarak görev yaptığını, alt 
hiyerarşisinde Asım (K) Evren PEHLİVAN ve Baki (K) Reşat ŞAHİN "öğretmen" tabir edilen görevde faaliyet 
gösterdiklerini, kendilerinin sorumlu olduğu birer jandarm a personeli olduğunu, üst hiyerarşisinde ise 
İstanbul Jandarma teşkilatının Anadolu yakası bölümünden sorumlu, halen bir özel bankanın Şube Müdürlüğü 
yapan ve örgüt içerisinde "müdür" tabir edilen görevi yürüten Erkan (K) isimli şahsın bulunduğunu, kendisinin 
gerçek İsmini örgütsel işleyişte azami Ölçüde gizliliğe riayet olması nedeniyle bilmediğini, şahsın gerektiği 
zamanda kendisiyle tabletinde yüklü "Tango" programı vasıtasıyla iletişim kurduğunu, örgütün Avrupa 
yakasından sorumlu müdürünü ise yine gizliliğe riayet gerekçesiyle bilmediğini, bu konularda herhangi bir 
sorgulamanın da yapılmadığını, darbeye teşebbüs edildiği 15/07/2016 tarihinden 1,5-2 ay kadar önce Erkan 
(K)'ıın görevini Kerim (K)'in üstlendiğini, 2010 yılında İstanbul'a atandığında ilk tanıdığı " müdür'' 
görevindeki kişinin ise Kenan (K) olduğunu, hali hazırda müdürlük görevi yapan Erkan (K)iın üst
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hiyerarşisinde Marmara bölgesindeki tüm Jandarma personeli ile bunların üst hiyerarşisindeki sivil 
şahıslardan sorumlu Marmara bölge Temsilcisi Fatih (K)'un bulunduğunu, Fatih (K)'ıın bir üst hiyerarşisinde 
ise yine aynı Fatih (X) isimli Türkiye genelinde Jandarma personelinden sorumlu "Jandarma Kuvvet İmamı " 
bulunduğunu, Jandarma Kuvvet İmamının Ankara ilinde bulunduğunu ve çalışmadığım, görevinin yalım ca bu 
iş olduğunu,

 Kullandığı kod ismini 2010 yılında ilişki kurduğu Kenan (K) isimli müdürün verdiğini, kod
isimlerinin üst kademedeki mensuplarca verildiğini, ayrıca bizzat Fetullah GÜLEN'in verdiği yönünde de 
duyduğu kadarıyla bir rivayet, bulunduğunu, yine Marmara bölge Temsilciği yapan Fatih (K)'a bağlı 
îzdivaççıhk görevini yapan Vehbi (K) isimli şahıs, ATM  olarak kısaca İfade edilen ve müdür seviyesindeki 
Arama Tarama sorumlusu, Ümİtçi olarak tabir edilen şahıs, BÎM  olarak kısaca ifade edilen ve müdür 
seviyesindeki bilgi işlem sorumlusu bulunduğunu,

 BÎM. (Bilgi İşlem) sorumlusunun kod adının Saim olduğunu, Başakşehir'de bir devlet.
okulunda öğretmen olduğunu bildiğini, BÎM  sorumlusunun en kritik görevi icra etniğini, bilgisayardan çok iyi 
andıklarını ve her türlü diskriminasyon (  karalama kötüleme anlamında) faaliyetlerini yapmakta ve organize 
etmekte olduklarını, temsilcinin bilgisi ve izni olmadan hiçbir faaliyette bulunmadıklarım, örneğin sahte ihbar 
mektupları tanzim ederek bunları evlerinde veya ofislerinde bulunan yazıcılarda hazırlayıp gönderdiklerim, 
bunları hazırlarken genelde eldiven kullandıklarım, hazırlanan mektupları göndermek için evlerinde, 
ofislerinde bol miktarda posta pulu bulundurduklarını, mesela menfi tabir edilen bir jandarm a personeli 
hakkında yani cemaatten olmayan birisi hakkında Jandarma Genel Komutanlığına sahte ihbar mektubu 
gönderme işinin bu kişiler tarafından organize edildiğini, gönderici İsmi olmayan bu mektupların aynı 
zamanda BİMER üzerinden de gönderildiğini, Dailymotion (internet video paylaşım sitesi) veya Youtube 
üzerinden açılan hesaplarla menfi olarak tabir edilen jandarma personeli hakkında diskriminasyon faaliyetleri 
yaptıklarım, cemaatten olan sicil verme yetkisi olan rütbeli personelin menfi, olarak tabir edilen jandarma  
personelinin sicilini bozma ve bunların nasıl yapılacağı konusunda sicil dönemlerinde listeler hazırlandığını, 
askeri personelin her y ıl askeri hastanelerden alması zorunlu olan tam teşekküllü sağlık raporu alma 
dönemlerinde yine menfi olarak tabir edilen jandarm a personelinin GATA veya diğer askeri hastaneler de 
görev yapan cemaatin doktorları aracılığıyla ilgili kişilerin ekarte edildiğini, tüm bu işlerin bölge temsilcinin 
bilgisi dahilinde yapıldığım, BİM'in aynı zamanda FETÖ/PDY terör örgütü dışında olan askeri personelle 
alakalı olarak FETÖ/PDY içerisinde olmamasına rağmen ‘‘bu fe tö cü ’' diyerek sulandırma tabir edilen 
eylemleri de yaparak organize ettiklerini, bunların Özellikle 17/25 Aralık 2013 tarihinden sonra daha da hız 
kazandığını, bu yapı ile hiçbir bağı olmayanların FE TÖ ’cü olarak lanse edilip haklarında işlem yapılmasını 
sağladıklarım, mesela İstanbul ün  çeşitli yerlerinde bulunan cemaate bağlı olmamasına rağmen s ır f işlem, 
yapılsın, kapatılsın, ekarte edilsin diye birçok yurt, dernek ve kişi hakkında “fe tö c ü ’’ diye sahte ihbarlar 
yapıldığım, BÎM  olarak tabir edilen birimin Marmara Bölge Temsilciliğindeki sorumlusunun Saim (K) Hali t 
ÖZER olduğunu, bu kişiyi birkaç kez Bahçeiievler Yayladaki ofiste gördüğünü beyan ettiği,

Yukarıda açıklanan itirafçı beyanından da; Silahlı Kuvvetlerin diğer birimleri gibi iandanna 
teşkilatında da terör örgütü mensuplarının, itirafa yansıyan görevde yükselme sınav sorularının Önceden 
sızdırılmaya başlandığı tarih de nazara alındığında büyük Ölçüde kadrolaştığı, kamuoyunda Ergenekon, Balyoz 
ve Askeri Casusluk adıyla bilinen sahte İhbarlara dayalı başlatılan soruşturmalarının terör Örgütünün "Bilgi 
İşlem Sorumlularının" bir faaliyeti olduğu anlaşılmıştır.

Önceden terör örgütünde üst düzey yöneticilik yapmakta iken ayrılan ve örgütün mensup ve 
faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Nurittin Veren'in 24/10/2016 tarihinde C.Başsavcılığımızca alınan 
İfadesinin ilgili kısırımda; kendisinden sonraki dönemde yapılanmanın medya unsurunun en güçlü adamının 
Alaeddin KA YA olduğunu, ülkemizde faaliyet gösteren medya mensupları ile Fetullah GÜLEN arasındaki 
ilişkiyi bu şahsın sağladığını, bu kapsamda Ahmet ALTAN, Mehmet A LT A N  ve Nazlı ILICAK gibi gazetecilerin 
GÜLEN ile arasındaki ilişkiyi sağladığım ve kendilerinin Alaeddin KAYA ile sık olarak görüştüklerini bildiğim  
beyan etmiştir.

Terör Örgütünün "İstişare Heyeti" üyelerinden olan Alaeddin Kaya'mn çalışanlarından olan ve 
SÖĞÜT farklı ismi verilen tanığın 2014/39856 sayılı soruşturma kapsamında 24/02/2016 tarihinde ve bilahare-
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soruşturmamız kapsamında 10/11/2016 tarihlerinden alınan ifadelerinde özetle; 15/07/2016 talihinde 
gerçekleşen darbe girişimine kadar faaliyet gösteren Ekonomi isimli gazetenin sahibi olduğu Akbıyık 
Yayıncılık A f i ’de çalıştığım, firmanın sahibinin 17-25 Aralık 2013 sürecine kadar A laeddın KAYA olduğunu, 
bu süreçten sonra FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturmalar başlayınca gazeteyi devrettiğini, Alaeddİn 
KAYA'mn firmanın sahibi iken isminin İmaj İç ve Dış Tic. A fi. olduğunu, şahsın gazetecilik alanında ufak 
çaplı bir kaç gazetenin sahibi olarak görünse de örgütün medya yapılanmasında etkin olan şahıs olduğunu, 
yapılanmaya ait Samanyolu TV, Zaman gazetesi gibi medya organlarını yapılanma adına yönlendirdiğini, 
şirketinde ak tif olarak çalıştığından dolayı yanında sürekli olarak bulunduğunu, bu nedenle faaliyetleri 
hakkında bilgisi olduğunu,

Kamuoyunda Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi isimlerle bilinen ve örgüt mensubu devlet 
görevlilerince organize edildiği anlaşılan soruşturmaların a k tif propagandasını yapan ve bu şekilde kamuoyu 
oluşturma faaliyetlerinde bulunan Taraf Gazetesi ile Akıeddin Kaya'nın yakınlaşmasının 2009 yılının 
ortalarına denk geldiğini, 2009 yılının sonlarına gazetenin başka gazetelere ait matbaalarda basılığım, ancak 
bu matbaalara aşırı borçlarından dolayı Mürekkep Matbaacılık isimli firm ayı kurarak Alaeddİn Kaya'nın 
sahibi olduğu İmaj firmasına ait matbaayı binasıyla beraber satın aldığını, bu şekilde Alaeddİn KAYA ile Taraf 
gazetesinin ilişkisi somutlaştığını ve ciddi anlamda artmaya başladığını, devir bedelini 12 milyon TL olarak 
duyduğunu ancak paranın gerçek anlamda verilip verilmediğini bilmediğini, anlattığı devir işleminden önce 
Taraf gazetesinin sahibi olan Başar ARSLAN'ın Alaaddin K A YA ’mn bahsettiği Küçükçekmece Sefaköy’de 
bulunan im aj firmasının binasına sürekli olarak gelip gittiğini, kendisiyle sürekli olarak yalnız görüştüğü için 
ne konuştuklarını bilmediğini, devir işleminden sonra ise Alaeddİn KAYA'mn Taraf gazetesi ve Mürekkep 
Matbaacılığın, Kadıköy Rıhtımda Alkım Kitabevinin üzerinde bulunan binasına sürekli olarak gidip burada 
Başar ARŞLAN, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet ALTAN ve yazar Mehmet BARANSU ile sürekli 
olarak görüşmeye başladığını, 15 günde bir mutlaka görüştüklerini, bazı görüşmelerde kendisinin Alaaddin 
K A YA ‘yı bizzat araçla götürüp beklediğim, tam olarak ne konuştuklarını bilmediğini, kendisiyle iş- 
görüşmelerini içeriğini konuşmadığım, ancak o dönemler gözlemlediği kadarıyla Alaeddİn KAYA'mn adı geçen 
şahıslarla buluştuğu zamanlar, buluşmadan en geç bir iki gün içerisinde gazetenin A k Parti hükümetini hedef 
alan yayımlar yapmaya başlıdığım, yine kendisinin yakınında olmasından dolayı Başar ARSLAN ile sık sık 
telefonla görüştüğüne şahit olduğunu, Ahmet ALTAN ile ilişki konusunda ise ayrıca 2012 yılı Mart ayında 
Ahmet ALTAN'nın Alaeddİn KAYA ile yaşadığı bir diyalogu köşe yazısı haline getirdiğini, burada Alaeddİn 
K A Y A ’mn kendisine Fetullah G ÜLEN’in 'Ergenekon dan tutuklanan birisi için üzüldüğünü ama müdahale 
etmediğini' söylediğini, bu yazıya Alaeddİn KAYA'mn sinirlenerek Ahmet ALTAN'ı aradığım ve ona bağırmaya 
başladığını ve yazıyı değiştirmesini istediğini, bunun üzerine Ahmet ALTAN'ın ertesi güıı cemaati kastederek 
özür dilediğini ve "Sırat köprüsünde sizi sırtımda taşırım' şeklindeki yazıyı Taraf gazetesinde yazdığını, 
belirttiği tarihlerden sonra Taraf Gazetesinin Ak Parti hükümetine karşı duruşunun keskinleşmeye başladığım,

Alaeddİn Kaya'nın Başar ARSLAN, Ahmet ALTAN ve Mehmet BARANSU ile buluşmalarının 
belirttiği gibi 2009 yılı sonlarında başlayıp 17-25 Aralık 2013 sürecine kadar devam ettiğini, Alaeddİn 
KAYA'mn buluşmalara genellikle dosyalar ve kapalı zarflarla gittiğini, ancak kendisine bahsetmediğinden 
içeriklerinde ne olduğunu bilmediğini, ancak Taraf gazetesinin hükümeti hedef alan sansasyonel nitelikteki 
haberlerinin bu buluşmalardan hemen sonra gerçekleştiğinden Alaeddİn K A YA ’mn Taraf gazetesine verdiği 
belgeler ve istemesiyle yazdı rıldığım anladığını, başka türlü bir çıkarım yapılması, olayın tesadüf olarak 
görülmesinin mümkün olmadığım, ayrıca bir gün 2012 veya 2013 yıllarında Alaeddİn KAYA nın yanında iken 
Başar ARSLAN'ı bizzat arayıp ona bir haber göndereceğini ve bunu birinci sayfadan gösterişli bir şekilde 
yayımlamasını istediğine şahit olduğunu,

Alaeddİn KAYA'mn cemaatin o dönemlerde kullandığı Kakao Talk ve CoCo gibi haberleşme 
programlarım kullandığını ve bunlar vasıtasıyla kendisiyle irtibata geçtiğini, kendisiyle buradan gizli gördüğü 
konuşmaları yaptığım, bir keresinde Taraf Gazetesine gidip kapalı bir zarfı alıp kendisine getirmesi gerektiğini 
yazdığını, söz konusu zarfta yaklaşık 100-150 sayfa İngilizce bir metin olduğunu, İngilizce bilmediğinden ne 
olduğunu anlayamadığım, gördükleri ve anlattıklarından edindiği kanaatin Taraf Gazetesinin ekonomik olarak 
sıkıntıya girdikten sonra tamamen cemaatin kontrolü altına girmesi olduğunu" beyan ettiği anlaşılmıştır.
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Tanık Mehmet Yeşil’in 14/02/2017 tarihinde C.Başsavcıhğımızca alman ifadesinde; "Taraf 
Gazetesinde işe 2007 yılında sayfa sekreteri göreviyle girdiği, hatırladığı kadarıyla 2012 yılının ilk aylarında 
ise Görsel Yönetmenlik görevini üstlendiğini, Oral ÇALIŞLAR'ın genel yayın yönetmenliği görevini Ahmet 
ALTAN'dan devralması akabinde kendisinin de söz konusu görevi üstlenmiş olduğini, gazetede görev yaptığı 
süre boyunca Kadıköy Rıhtım'da bulunan Alkım Kitap evinin üst katında faaliyet gösterdiğini, gazetenin 
binanın 3. katında faaliyet gösterdiğini, genel yayın yönetmenin de aynı yerde bulunduğunu, Alaeddin KAYA'yı 
Zaman gazetesinin eski sahibi olmasından dolayı basından tanıdığım, kendisiyle hiç karşılaşmadığını, şahsın 
Taraf gazetesiyle olan ilişkisi konusunda ise Alaeddin KAYA'ya ait matbaanın Başar ARSLAN tarafından satın 
alınarak Mürekkep matbaacılık isimli bir firm a kurulduğunu bildiğini, çok net hatırlamamakla birlikte bu 
İşlemin 2010 yılı sonu veya 2011 yılı başlarında gerçekleştiğini, Alaeddin KAYA'mn gazete binasına geldiğini 
görmediğini, Başar ARSLAN'ın odasının kendilerinin ve genel yayın yönetmeninin bulunduğu katın bir üst 
katında olduğunu, gelse bile doğrudan asansörle Başar ARSLAN'ın odasına çıkacağını tahmin ettiğini" beyan 
etmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüphelilerden A hm et H üsrev Altan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımın 2014/37666 sayılı, 
evrakına binaen haklarında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 
2016/1632 İdd. No sayı ve 06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında 
kullandıkları gsm hatlarının 26/07/2006 ila 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör 
örgütünün üst düzey yönetici mensuplarından Önder Aytaç (Akademisyen ve emniyet yapılanması 
yöneticisi-Medya İmamı), Alaeddin Kaya (İstişare Heyeti Üyesi- Medya Faaliyetleri Sorumlusu- münhasıran 
terör örgütü mensuplarınca kullanılan 'Bylock Talk And Chat' İsimli kripto grafik haberleşme programı 
kullanıcısı) ve Ekrem Dumanlı (Mütevelli Heyeti Başkam- Medya İmam Yardımcısı- Basın Yayın organları 
üzerinden örgüt lehine dezenformasyon işleri sorumlusu) İle iletişim- irtibat kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

-Gizli tanık SÖĞÜT’ün alınan ifadesinde geçen şahısların kullandıkları ve kollukça tespit edilebilen 
gsm hatlarının 01/01/2009 ile 15/07/2016 tarih aralığındaki HTS kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 
Daire Başkanlığının bahsedilen analiz raporuyla birlikte ele alınarak hazırlanan 04/04/2017 tarihli bilirkişi 
raporuna göre şahısların İrtibatları terör örgütünün üst yöneticilerinden Alaeddin Kaya bazlı incelendiğinde 
aşağıdaki şekilde;
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Başar Arslan bazlı incelendiğinde ise aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır:

Gizli tanık beyanında geçen şirketlerin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 12/01/2017 tarih ve 
84329644/7041-12914 sayılı yazısı ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 16/01/2017 tarih ve 717 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen ticaret sicil kayıtları incelendiğinde hazırlanan 01/04/2017 ve 05/04/2017 tarihli 
raporlarına göre;

-Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret Limited Şirketi'nİıı 24/12/2009 tarihinde şirket sermayesinde 
artışa gidilerek 2.000.000,00 TL olan sermayesinin 4.000.000,00 TL arttırılarak 6.000.000,OOTL’ye 
çıkarıldığı, 12/04/2010 tarihinde Alkım Basın Yayın Dağıtım Ticaret Limited Şirketinin ünvanında değişikliğe 
gidilerek Alkım Basın Yayın Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi adım aldığı, 7.000.000,00 TL olan şirket 
sennayesinin her biri 1,00 TL nominal değerde olan 7.000.000 adet hisseye bölündüğü, bu hisselerin pay adedi 
şirketin kurucuları arasında pay edildiği, 27/12/2010 tarihinde saa t:ll:3 0 ’da yapılan olağanüstü genel kurul 
toplantısı sonucunda şirket sermayesinde artışa gidildiği, 7.000.000,00 TL olan şirket sermayesinin 
63.040.000,00 TL’ye çıkarıldığı her biri 1,00 TL nominal değerde olan 63.040.000 adet hisseye bölündüğü, 
19/04/2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla şirket merkezinin adresinde 
değişikliğe gidildiği şirketin Caferağa Mah. Damga Sokak No:23-25 Kadıköy/İstanbul merkez adresinin 
Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. İskele İş Bam No:7/19-Kadıköy/İstanbul olarak değiştirildiği, 
03/08/2016 tarihinde saat:09:00’da yapılan olağan genel kurul toplantısının şirketin merkezi olan Caferağa 
Mah. Albay Faik Sözdener Cad. İskele İş Ham No:7/19-Kadıköy/İstanbul sayılı adreste Yönetim Kurulu 
başkam Başar ARSLAN başkanlığında açılarak 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarına ait faaliyet 
raporları okunduğu, yönetim kurulunun görev süresinin 1-3 yıl arasında olduğu, yönetim kurulu başkanlığına 3 
yıl süreyle Başar ARSLAN1 m seçildiği,

-Mürekkep Matbaacılık Anonim Şirketi İsimli firmanın İstanbul Ticaret Sicil memurluğundan 
alınan 704966 sicil numarasıyla Neşet Ömer Sokak No:23-25 Kadıköy/İstanbul sayılı adreste 17/07/2009 
tarihinde kurulduğu, şirketin kuruluş sennayesinin 3.000.000 TL olduğu, şirketin toplanan İlk yönetim 
kumlunda alman kararla Başar ARSLAN’ın Yönetim Kurulu Başkam olarak seçildiği, 02/10/2009 tarihinde 
aiınan kararla şirket merkezinin adresinde değişikliğe gidildiği şirketin Neşet Ömer Sokak No:23-25 
Kadıköy/İstanbul merkez adresinin Caferağa Mah. Damga Sokak No:23-25 Kadıköy/İstanbul olarak 
değiştirildiği, 08/01/2010 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alman kararla şirketin
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unvanında değişikliğe gidildiği, alman karar gereğince şirketin yeni unvanının “Mürekkep Matbaacılık Medya 
Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği Anonim Şirketi” olduğu, Mürekkep Matbaacılık Medya Basım 
Radyo ve Televizyon İşletmeciliği Anonim Şirketinin yönetim kurulu üyelerinin 11/10/2010 tarihinde oy 
birliği ile vermiş oldukları kararla merkezden idare edilmek kaydıyiaTevfıkbey Malı. Tahsin Tekoğlu Caddesi 
No-?.-A Kücnkcekmece/İstanbul savilı adreste ek iş yeri açılmasına karar verdikleri, Mürekkep Matbaacılık 
Medya Basım Radyo ve Televizyon işletmeciliği Anonim Şirketinin yönetim kurulu üyelerinin 27/12/2010 
tarihinde almış oldukları kararla 3 süreyle görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu oluşturulduğu, Başar 
ARSLAN’m Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği, Mürekkep Matbaacılık Medya Basını Radyo ve 
Televizyon İşletmeciliği Anonim Şirketinin 08/07/2013 tarihli yıllık olağan genel kurul toplantısında alman 
kararla 2012 yılına ait Vergi usul kanununa (VUK’na) göre hazırlanmış mali tablolarda oluşan 668.750,14 TL 
karı dağıtımının yapıldığı, şirketin 3.000.000 TL olan sennayesinin her biri 10 (on) TL nominal değerde olan 
300.000 adet hisseye bölündüğü,

-İmaj İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi isimli firmanın Ankara Ticaret Sicil memurluğundan alman 
152257 sicil numarasıyla Pİevne Sokak No: 14 Ulus/Ankara sayılı adreste 09/02/2000 tarihinde kurulduğu, 
şirketin kuruluş sermayesinin 5.000.000.000 lira olduğu, İmaj İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin 21.09.2006 
tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararla sermaye artırımına gidildiği ve Dorukkaya1 
Matbaacılık Yayıncılık Reklamcılık İnşaat Anonim Şirketinin devir alındığı, 17/10/2011 tarihinde yapılan 
olağan genel kurul toplantısında alınan kararla 3 süreyle görev yapmak üzere yönetim kumlu oluşturulduğu ve 
sermaye artırımına gidildiği, yönetim kumlu üyeliklerine seçilen Cüneyt Kaya ve Zübeyir Kaya'nın terör 
örgütünün üst düzey yöneticilerinden Alaeddin Kaya'nın çocukları olduğu, İmaj İç ve Dış Ticaret Anonim 
Şirketinin TM SF’nin 31/10/2016 tarih ve 2016/297 sayılı kararı ile; Ankara 1, Sulh Ceza Hakimliğinin 
27/10/2016 tarih ve 2016/5661 Değişik İş Sayılı dosyasından verdiği kararla fona devredilen şirketin yönetim 
kumlunun fon tarafından belirlenmesine karar verildiği,

C.Başsavcılığımızca açık kaynaklardan yapılan araştırma sonucunda ise terör örgütü yöneticisi 
Alaeddin Kaya'nın gölge olarak yönettiği İmaj İç ve Dış Ticaret A,Ş. İstanbul Şubesi adresinin Taraf 
Gazetesinin İmtiyaz sahibi Başar Arslan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Mürekkep Matbaacılık Medya 
Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği Anonim Şirketinin yönetim kumlu üyelerinin 11/10/2010 tarihinde 
oy birliği ile vermiş oldukları kararla merkezden idare edilmek kaydıyla ek iş yeri açılmasına karar verdikleri 
adres olan Tevfıkbey Mahallesi Tahsin Tekoğlu Caddesi No:2 Küçükçekmece/İSTANBUL olduğu tespit 
edilmiştir.

Gizli tanık ifadesinde geçen şahısların yukarıda açıklandığı şekliyle bahsedilen dönemde ve/ veya 
sonrasında terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle ve birbirleriyle olan irtibatları, örgütün üst düzey 
yönetiminde görev almış Nurittin Veren ile Taraf gazetesi çalışanı Mehmet Yeşİl'İn gizli tanıkla benzer 
yöndeki beyanı içerikleri, ticaret sicil kayıtlarına göre terör örgütü üst düzey yöneticisi Alaeddin Kaya'nın 
Taraf Gazetesiyle İrtibat kurmaya başladığı iddia olunan tarihten sonra kısa adıyla Alkım ve Mürekkep 
firmalarının olağan dışı sermaye arttıranına gitmeleri, terör örgütü yöneticisi Alaeddin Kaya’nm gölge olarak 
yönettiği İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi adresinin Taraf Gazetesinin imtiyaz sahibi Başar 
Arslan'ın yönetim kumlu başkam olduğu Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon 
İşletmeciliği Anonim Şirketinin yönetim kurulu üyelerinin 11/10/2010 tarihinde oy birliği ile vermiş olduktan 
kararla merkezden idare edilmek kaydıyla ek iş yeri açılmasına karar verdikleri adres olan Tevfıkbey 
Mahallesi Tahsin Tekoğlu Caddesi No:2 Küçükçekmece/ İSTANBUL olduğu yönlerindeki tespitler ile 
şahıslardan Alaeddin Kaya ve Mehmet Baransu'nun münhasıran örgüt mensuplarınca kullanılan "Bytock Talk 
And Chat" isimli kriptografik haberleşme sistemi kullanıcısı olduğuna yönelik tespitler bir arada nazara 
alındığında gizli tamk İfadesinin maddi delillerle desteklendiği, bu şekilde itibar edilebilir ve hükme esas 
alınabilir vasıfta olduğu, Taraf gazetesinin terör örgütü lehine süreklilik arz eden yayın politikası da dikkate 
alındığında Taraf Gazetesi'nin terör örgütü üst düzey yöneticisi olan ve terör örgütü lideri GÜLEN'den sonraki 
karar alma mekanizmasını oluşturan ve yine onun talimatlarım örgüt tabanına iletmekle görevli "İstişare 
Kumlu" üyesi Alaeddin Kaya’nın talimatıyla örgütsel çıkarlar doğrultusunda faaliyette bulunma sakiyle haber 
yaptığı, durumun Başar Arslan ve Ahmet Hüsrev Altan'ın terör örgütüyle bağlarına dair bir başka delili olduğu
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Yine yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan delillerden; kamuoyunda "Balyoz” ismiyle bilinen, sahte 
delillere dayalı, örgütün sivil unsurlarının emriyle emniyet ve yargı içerisindeki mensuplan eliyle hayata 
geçirilen (kovuşturma aşamasında savcılık görevini yürüten Hüseyin Kaplan'in İkrarı, soruşturma ve 
kovuşturma aşamasında görev yapan emniyet ve yargı mensuplarının terör örgütü Ütİsakı nedeniyle meslekten 
İhraç edilmeleri, yargı mensuplarının bir kısmımın örgütte önceden m uhtelif görevler üstlendiklerine dair üst 
düzey örgüt yöneticilerinin açıklamaları da nazara alındığında) soruşturma ve kovuşturma sürecinin terör 
örgütünün bir faaliyeti olduğu, davaya esas belgelerin Taraf Gazetesi’ne verildiği döneme ilişkin itibar 
edilebilir nitelikteki gizli tanık beyan içeriğine göre, örgüt yöneticilerinden şüpheli Alaeddİn Kaya'nın talimatı 
ve azmettirmesiyle örgütün medya unsurları olan Başar Arslan, Ahmet Hüsrev Altaıı ve Mehmet Baransu'num 
da Taraf gazetesi aracılığıyla kamuoyunda algı oluşturma, sahteliği sabit belgeleri adli makamlara ulaştırarak 
soruşturma ve kovuşturma açılmasını sağlama suretiyle atılı İftira Nedeniyle Mağdurun Hürriyeti Bağlayıcı 
Ceza Almasına Neden Olma, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarına İştirak ettikleri yönünde kuvvetli şüphe 
bulunduğu, açıklanan mevcut delillerin yanı sıra örgütte lider GÜLEN’den sonra gelen, yönetici vasfını iıaiz 
"İstişare Kurulu" üyesi olup medya alanından sorumlu olduğu tespitiyle şüpheli Alaeddİn Kaya'nın 5237 sayılı 
TCK’nun "Örgüt yöneticileri, Örgütün faaliyeti çerçevesinde islenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak 
cezalandırılır." şeklindeki 220/5’nci maddesi uyarınca atılı suçlardan sorumlu olduğu anlaşılmış, Balyoz 
soruşturma ve kovuşturmasındaki iftira, adli makamlara sunulup delil olarak kullanılması nedeniyle resmi 
belge hükmünde sayılan davaya esas sahte belgelerle ilgili (davaya esas belgelerin diğer kısmı olan yalnızca 
Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Belge niteliğindeki belgeler için kamu davası açılmış olııp İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesinin 2016/218 Esas sırasında derdesttir) C. Başsavcı lığımızın önceki, halen derdest olan 
2014/116320 sayılı evrakı üzerinden soruşturma yürütüldüğü, yukarıda kimlikleri yazılı şüpheliler üzerine atılı 
suçlar açısından da evrakın, "usul ekonomisi" ilkesine uygun olarak mezkur evrakla bir arada 
değerlendirilmesini temineıı birleştirilmesi amacıyla Şüpheli Ahmet Hüsrev Aitan'ın üzerine atılı İftira 
Nedeniyle Mağdurun Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Almasına Neden Olma, Resmi Belgede Sahtecilik suçu, Şüpheli 
Ataeddin Kaya'nın İftira Nedeniyle Mağdurun Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Almasına Neden Olma, Resmi 
Belgede Sahtecilik, Silahlı Terör Örgütü Kunna veya Yönetme suçu, Şüpheli Başar Arslan’mn Silahlı Terör 
Örgütüne Üye Olma, İftira Nedeniyle Mağdurun Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Almasına Neden Olma, Resmi 
Belgede Sahtecilik suçu, Şüpheli Mehmet Baransu’nun Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, İftira Nedeniyle 
Mağdurun Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Almasına Neden Olma, Resmi Belgede Sahtecilik suçu açısından evrakın' 
tefrikine karar verilmiş, ilgili evrakların birer sureti İse şüpheli Ahmet Hüsrev Aitan'ın terör örgütüyle ilişkisini 
ortaya koyan delillerden olması nedeniyle soruşturana evrakımıza eklenmiş, üzerine atılı Silahlı Terör Örgütü 
Adına Suç İşleme suçu açısından İse söz konusu suçtan iş bu soruşturmamız tutuklu olması nedeniyle tefrik 
kararı verilmemiştir.

6.6.ŞÜPHELİ MEHMET HAŞAN ALTAN

Şüphelinin gazeteci, yazar ve akademisyen kimliğiyle tanındığı,

Önceden terör örgütünde üst düzey yöneticilik yapmakta iken ayrılan ve örgütün mensup ve 
faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Nurittin Veren'in 24/10/2016 tarihinde C.Başsavcdığımızca alman 
ifadesinin ilgili kısmında; kendisinden sonraki dönemde yapılanmanın medya unsurunun en güçlü adamının 
Alaeddİn KAYA olduğunu, ülkemizde faaliyet gösteren medya mensupları ile Fetullah GÜLEN arasındaki 
ilişkiyi bu şahsın sağladığını, bu kapsamda Ahmet ALTAN, Mehmet ALTAN ve Nazlı İLICAK gibi gazetecilerin 
Terör örgütü lideri GÜLEN ile arasındaki İlişkiyi sağladığını ve kendilerinin Alaeddİn KAYA İle sık olarak 
görüştüklerini bildiğini beyan etmiştir.

15/07/2016 tarihli darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalarda terör örgütü lideri GÜLEN ve 
örgüt yöneticileri tarafından, örgüt üyeleri arasında tanınmayı sağlamak amacıyla örgüt lideri tarafından 
bereket parası olarak verildiği inancıyla örgüt üyelerine, yönetici vasfını haiz "abi" ve "imam" tabir edilen 
şahıslarca dağıtılan ve bu şekilde terör örgütüyle ilişkiye dair emarelerden biri olduğu örgütün bir kısım
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Şüphelinin ikametinde yapılan aramada toplam (6) adet 1 dolar ele geçirildiği, (5) adet 1 dolar 
paranın çalışma odasındaki masanın çekmecesinde diğer dövizlerle bir arada bulunurken, (F) serisi olduğu 
tespit edilen diğer bir dolar kağıt paranın ikametin koridordaki dolap içerisinde bulunan kırmızı cüzdanda ayrı 
bir yerde özel olarak muhafaza edildiği tespit edilmiştir.

Emniyet teşkilatı içerisine sızmış FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplan (dönemin İstanbul 
Terörle Mücadele Şube Müdürü eski emniyet müdürü Yurt Atayün, istihbarat görevi yürüten eski emniyet 
müdürü Ali Fuat Yılmazer gibi) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmek amacıyla hazırlanan 
(bu hususta C.Başsavcılığımızca yapılan soruştunna sonucunda ilgili FETÖ/PDY mensuplan hakkında kamu 
davası açılmış olup halen derdesttir) ve kamuoyunda “Selam-Tevhid” soruşturması olarak bilinen İstanbul 
C.Başsavcılığının 2011/762 sayılı sözde “Kudüs Ordusu Terör Örgütü” soruşturması kapsamında, Fatih ilçesi 
Fatma Sultan Mahallesi Kahal Bağı Sokak No: 49 sayılı adreste bulunan AKABE Eğitim ve Kültür Merkezine' 
yönelik yapılan 01.06.2012 tarihli Teknik Araçlarla İzleme Tutanağında;

Şüphelinin saat: 17.51’de vakfa geldiği, saat: 20.04-20.05 arasında 34 FA 9167 plakalı araç ile 
Akabe vakfından ayrıldığı şeklinde tespitin yapıldığı anlaşılmış ancak sözde soruşturmayı yürüten şüpheliler 
tarafından tespiti yapılan kişiler herhangi bir delil aranmaksızın soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilirken 
şüpheli Mehmet Altan'ın soruşturmaya dahil edilmediği,

17/12/2010 tarihinde yayınlanan “Balyoz’un Anlamı” başlıklı köşe yazısında sahte delillerle 
FETÖ/PDY Örgütü tarafından kurgulanmış olan soruşturmayı övücü nitelikle yazılar kaleme aldığı, bu şekilde 
örgüt İdeolojisi ve stratejisi doğrultusunda kamuoyu oluşturmaya çalıştığı,

Şüphelinin açık kaynaklardan elde edilen "http:// www. Mehmetaltan. Com/ index. Asp? sayfa= 
sureliyayin &icerik=2918" uri adresindeki darbe girişiminden sonra 20/07/2016 tarihinde kişisel web sitesinde 
yayınlanan "Türbülans" başlıklı yazısında;

"Cuma günü yaşadığımız vahşi ve kanlı darbe girişiminin sarsıcı acıları, etkileri ve bilinmeyen 
yanlarının ortaya çıkarılması çabalan devam ediyor.

Bir yandan da kamuda hukuksal denetim mekanizmasının devre dışı bırakıldığı, önceden
hazırlanmış gibi görünen bir liste üzerinden çok geniş kapsamlı hukuksuz bir tasfiye yaşandığı görülüyor.

* * *

Doğal olarak en çok merak edilen ve konuşulan konulardan biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki
gelişmeler.

İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyor.
Siyasal iktidar, Cuma günü yaşanan vahşeti anında 'FETÖ'cü' darbecilere bağladı ama daha sonra 

ortaya o kadar geniş, yaygın ve yüksek rütbeli bir resim çıktı ki herkes şaşırdı... Cumhurbaşkanı'nm  
başyaverinden ordu komutanlarına kadar uzanan, tüm kentlerde örgütlenmiş, mevcut silahlı kuvvetlerdeki 
generallerin üçte birini kapsayan darbecilerin iddia edildiği gibi sadece 'FETÖ'cülerden' oluştuğuna inanmak 
güçleşti. ***

'Gördüklerimizin ardındaki gerçek ne' sorusu sorulmaya başlandı.

Zaten uzun zamandır askeriyedeki farklı kanatların varlığından ve güç savaşından söz ediliyordu... 
Ankara kulislerinde bu söylentiler dolaşıp duruyordu.

Siyasal iktidar ile ittifak içindeki 'ulusalcıların', içinde bulunduğumuz ve üyesi olduğumuz 
NATO ’yla ve Batı sistemiyle ilişkileri dinamitlemek istediği endişeleri de seslendirilmekteydi.

Yaşananlar, bu endişeleri yeniden hortlatmış gözüküyor.

Darbe girişiminin hemen öncesi Rusya Devlet Başkam Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi A leksandı 
Dugin, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği'nin daveti üzerine Ankara'daydı.

yöneticilerinin itiraf beyanlarından anlaşılan (1) ABD doları kağıt paralarla ilgili;
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Fanatik Rus milliyetçiliğinin önemli bir temsilcisi ve Ulusal Bolşevik Partisi, Ulusal Bolşevik 
Cephesi ve Avrasya Partisi kurucularından olan Dugin'in “Türkiye'yi A B ’de görmüyorum. Avrasya ittifakında 
görüyorum ’ ’ demesi bile bu söylentilere altlık yapılıyor...

Tabii bizim Batı serüvenimizin, en azından şimdilik, sonunu getirecek olan ‘idam' konusu, anayasa 
ve hukuka aldırmadan yapılan ve ifade özgürlüğünü de tamamen ortadan kaldıracak olan baskılar, ‘şcırk usulü
dinsel bir Baas Rejim i' spekülasyonlarını koyulaştırıyor.

***
Doğrusu önceki gün Brüksel'deki ABD-AB Zindesi, ABD Dışişleri Bakanı John Kerıy'yle AB Dış 

İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin uyarılan, söyledikleri ve öngörüleri de bu bağlama 
oturunca daha da farklı bir anlam içeriyor...

Hele uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan ve ülke ekonomisini 
derinden yaralayacak olan ‘Türkiye'nin Baa3 olan kredi notunun ‘çöp’e düşürülebileceği' açıklamasıyla, Batı 
basınında darbenin bastırılması sonrası ortaya çıkan ve ‘demokrasi ve hukuku' devre dışı bırakan 
uygulamaları ağır eleştiren uyarılar da buna eklenince, ‘Ne oluyor' sorusu bir daha soruluyor...

Gerçekten ne oluyor?
Siyasal iktidarın canım sıkan herkesi zorba bir baskının hedefi haline getirecek olan 'FETÖ'cülük' 

suçlamasının böylesine kapsamlı ve geniş bir şekilde tedavüle sokulmasının, demokratik her eleştirinin bu tür 
suçlamalarla susturulma çabalarının altında, ‘Avrasyacıhk’ hayalini gerçekleştirme arzusu mu yatıyor?

Türkiye, kendisini AB'den kopartacak olan ‘idamı geri getirme' gibi adımlarla kamp ve rejim mi 
değiştiriyor?

Eğer boy leyse kolayından durulmayacak ve sonunun ne olacağını kimsenin bilemeyeceği bir 
türbülansa giriyoruz demektir.

Demokrasiden ve hukuktan uzaklaşan her adım da Türkiye'nin içinde ■ bulunduğu sarsıntıyı ve 
tehlikeyi artıracaktır.

Türkiye'yi huzura ve güvenceye ulaştıracak tek çare demokrasiye ve hukuka sarılmaktır, umarım 
siyaset sistemi bu gerçeği fa rk  eder." hususlarının belirtildiği, darbe girişiminden bir giin önce mevcut hükümet 
ve Saym Cumhurbaşkanının faaliyetleriyle darbe girişimine zemin hazırladığı söylemlerinde bulunulan 
programa katılması akabinde girişimin başarısız olması nedeniyle 'vahşi ve kanlı1 olarak tanımladığı, 
Cumhuriyet tarihimizde devletimizin varlığını tehdit eden en geniş çaplı eylemlerden olan, yüzlerce 
vatandaşımızın öldüğü, binlerce vatandaşımızın yaralandığı ve terör örgütünce ne şekilde gerçekleştirildiği 
açıkça belirli olan darbe girişiminin terör örgütüyle arasındaki münhasıran bağlantısını reddedici, yine dünya 
üzerindeki her nevi devlet sisteminin bu tür bir tehlike karşısında alması beklenen ve gereken, nitekim darbe 
girişimi akabinde de devletimizce alman tedbirler kapsamında örgüt mensuplarının kamu göreviyle ilişiğinin 
kesilmesi, örgüte ait kurum ve kuruluşlarının kapatılmasını tedbirlerini "hukuksuz bir tasfiye" olarak 
niteleyerek bağlı olduğu Örgütün amacına hizmet eden, örgütle iltisakına dair tüm deliller bir arada nazara 
alındığında örgütsel amaçlı olarak söylemlerde bulunduğu anlaşılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüphelilerden M ehm et H aşan A ltan'm  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımın 2014/37666 sayılı 
evrakına binaen haklarında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 
2016/1632 İdd. No sayı ve 06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında 
kullandıkları gsm hatlarının 26/07/2006 ila 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör 
örgütünün üst düzey yönetici mensuplarından Hidayet Karaca (örgütün temel politikasına göre basın yayın 
üzerinden algı idaresi sorumlusu), Harun Tokak (İsrail İmamı-İstİşare Heyeti Üyesi), Halit Esendir (Dergi 
Grubu Başkanı-Afganistan ve Pakistan İmamı- İstişare Heyeti Üyesi), Mustafa Yeşil (Örgütün yurtdışı İrtibat 
sommlusu-Uluslararası ve ülke içindeki kamuoyu algısından sorumlu imam-İstişare Heyeti Üyesi), Alaeddin 
Kaya (İstişare Heyeti Üyesi- Medya Faaliyetleri Sorumlusu-Münhasıran terör örgütü mensuplarınca kullanılan
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Bylock Talk And Chat programı kullanıcısı), Önder Aytaç (Akademisyen ve emniyet yapılanması 
yöneticisi-Medya İmamı), Ali Bayram (İstişare Heyeti Üyesi-TSK imamı), Cemal Uşak (Örgüt sözcüsü ve 
yöneticisi), Mustafa Muhammet Günay (Türkiye Mütevellisi Mali Yapılanmasından Sorumlu İmam) ile 
İletişim- İrtibat kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

6.7.ŞÜPH ELİ AYŞE N A ZLI IL IC A K

Gazeteci kimliğiyle kamuoyunda tanınan şüphelinin son olarak terör örgütünün yayın organı Bugün 
gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı, gazetenin ait olduğu şirket yönetimine örgüte yönelik olarak yürütülen 
soruşturmalar kapsamında kayyum atanmasından sonra yazılarına Özgür Bugün ve www.ozgurdusunce.com 
isimli haber sitesinde devam ettiği,

Şüphelinin 12 Eylül askeri darbesinden önce 1978 yılında sıkıyönetim ilan edilmesine açıkça destek 
verdiği, dönemin Tercüman gazetesinde yayınlanan 17/12/1978 tarihli yazısında "13 ilde sıkıyönetim 
yürürlüğe girdi. Huzura susamış milletimiz yürekten sesleniyor: Merhaba asker..." şeklinde söylemde 
bulunduğu, darbeye zemin hazırlayan medyanın önemli unsurları arasında bulunduğu,

Terör örgütüyle bağına ilişkin açık kaynaklardan elde edilen tespitlerden ömek olarak;

-23/02/2015 tarihinde Kamuoyunda "Ergenekon, 17-25 Aralık Sözde Yolsuzluk" adıyla bilinen 
soruşturma ve kovuştunnalar demetinde etkin rol üstlenen örgüt üyesi, eski savcı Zekeriya Öz ile kartopu 
oynarken fotoğrafının yayınlandığı, röportaj adı altında yapılan görüşmeyle ilgili "Öz'e hep taş atıyorlar. Ben, 
de kartopu atayım dedim" şeklinde söylemde bulunarak örgüt üyesinin faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalıştığı,

-2012 yılı Ocak ayında "Her Taşın Altında 'The Cemaat' mi Var?" isimli yazdığı kitabında terör 
örgütünün gerçekleştirdiği eylemler hususunda dezenformasyon faaliyetinde bulunduğu,

-Kullandığı twitter sosyal paylaşım platformu hesabında terör örgütünün kamuoyu oluşturmak için 
örgütlü ve sistemli bir şekilde faaliyette bulunan "fiıatavni, simge ekici, Son Vesayet, kaç saat oldu" gibi 
kullanıcıların paylaşımlarını yeniden defalarca paylaştığı, Türkiye Cumhuriyeti Devletİ'nin terör örgütü 
DEAŞ'a destek verdiği, ülkenin baskı ve diktatörlük ile yönetildiği şeklinde kamuoyu oluşturmaya çalışarak 
darbe girişimine zemin oluştunna faaliyeti içerisine girdiği, adı geçen sosyal medya hesabından 07/07/2016 
günü terör örgütü mensubu Tarık Toros hakkındaki "Tarık Toros’un tek suçu muktedirlere boyun eğmemek ve 
kalemini satmamaktır" şeklindeki paylaşımı yeniden paylaştığı, 13/07/2016 günü terör örgütünün kumpas tabir 
edilen kurguya dayalı soruşturma faaliyetlerini kast ederek "Zateıı topraktan çıkanlar da, Gölcükteki belgeler 
de hepsi sonradan yüklendi! Boru deyip geçelim" şeklinde paylaşımda bulunduğu, aynı gün "Batı Ergenekon 
davasına inanıyordu. FETÖ’ye ise gülüyor. Askeri vesayetin kalkmasını Ergenekon’a borçluyuz" şeklinde 
paylaşımda bulunduğu, aynı gün "Darbe soruşturmaları sürecinde cemaat aleyhine algı oluşturup, heyula 
üretenler 17 Aralık sonrası AKP gölgesinde hasat yapıyor", "Cemaatin terör örgütü olduğuna inanan tek bir 
tane devlet yok İsmail, hatta AB şiddetle reddetti bu saçmalığı", terör örgütünün yayın organı Can Erzincan 
TV’yİ kastederek "Susmuyoruz. Siz de Canerzincandan vazgeçmediğinizi uydunuzu Hotbird'e ayarlayarak 
gösteriniz", 14/07/2016 günü şüphelilerden Ahmet Hüsrev Altan'ı konuk ettiği ve darbe girişimine ilişkin 
toplumsal meşruiyet zemini hazırlama amaçlı söylemleriyle ilgili olarak "Ahmet Altam dinliyorum, gözlerim 
kapalı!" şeklinde paylaşımda bulunduğu, 16/07/2016 günü "Yolsuzluk operasyonu darbe girişimi değildi. 
Darbe girişimini bu akşam yaşadık. Aradaki farkı gördünüz mü?" şeklinde paylaşımda bulunduğu, yine aynı 
gün "Meclis’e bomba atıldı. Siz hala iktidara yada cemaate yükleniyorsunuz. Oysa bu, ordu içinde bir isyan. 
Bastırılır, ama tahribatı çok fazla" şeklinde paylaşımda bulunarak darbe girişimini gerçekleştiren terör 
örgütünü aklamaya çalıştığı, terör örgütü liderinin darbe girişimini sözde kınadığı haberi aynı amaçla 
paylaştığı, darbe girişiminden sonra devlet kademelerinden terör örgütü mensuplarının uzaklaştırılarak 
haklarında adli işlem başlatılmasını "cadı avı" olarak nitelendirdiği, "Milletimiz gerçekten demokrasiye bağlı 
olsaydı, İslamcı soslu faşizm bozuntusu bir rejimin ülkeye çöreklenmesine izin vermezdi" şeklinde paylaşımda 
bulunarak darbe girişimine cam pahasına karşı çıkan ve sokağa inen Yüce Milletimizi aşağıladığı, terör
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örgütünün propagandası nitelikli diğer bir çok paylaşımının tespitinin yapılarak soruşturma evrakına eklendiği 
anlaşılmıştır.

Önceden terör örgütünde üst düzey yöneticilik yapmakta iken ayrılan ve örgütün mensup ve 
faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Nurittin Veren'in 24/10/2016 tarihinde C.Başsavcılığımızca alman 
ifadesinin ilgili kısmında; kendisinden sonraki dönemde yapılanmanın medya unsurunun en güçlü adamının 
Alaeddin KAYA olduğunu, ülkemizde faaliyet gösteren medya mensuplan ile Fetullah GÜLEN arasındaki 
ilişkiyi bu şahsın sağladığını, bu kapsamda Ahmet A LT AN, Mehmet ALTAN ve Nazlı ILICAK gibi gazetecilerin 
GÜLEN ile arasındaki ilişkiyi sağladığını ve kendilerinin Alaeddin KAYA ile sık olarak görüştüklerim bildiğini 
beyan etmiştir.

Şüphelinin ikametgahından ele geçirilen "Office Bloknot" ibareli, içerisinde 38 sayfadan ibaret el 
yazılı notlar bulunan (1) adet not defteri incelendiğinde;

29. sayfasında terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde haklarında önceden işlem yapılan emniyet ve 
medya mensuplarının İsimlerinin yer aldığı "Yakup Saygılıf Yasin Topçu, Gazetecileri Koruma Kamımı 
Baransu, Ahmet, Yasemin, Çongar, Sınır tanımayan gazeteciler, uluslararası yazarlar, gazeteciler 
tutuklandılar.." İbareli, 9. Sayfasında terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin övüldüğü, örgütsel amaçlarla 
alındığı anlaılan "Can Erzincan RTÜK karartma, RTE gezide Topçu kışlası yapılacağını, RTE=tehlİkeli şahıs, 
Hukuk erozyona uğruyor, demokrasi tehdit altında, ITerşey 17-25 aralıkta 4 Bakan ve Erdoğanın oğluyla 
yolsuzluk dosya başladı.."  el yazmalı notların yer aldığı tespit edilmiştir.

08/04/2016 tarihli, kamuoyunda "Ergenekon" adıyla bilinen davalar demetinde gündeme gelen ve 
davanın sanıklarından Dursun Çiçek'in yargılanmasına esas olan ancak "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" 
belgesini konu olan yazısında kumpasa dayalı Balyoz ve Ergenekon davalarının propagandalarını yapmak 
suretiyle örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, müşteki Dursun Çiçek’in iftira suçuna ilişkin şikayetinin, suçun 
terör vasıflı suçlardan olmaması nedeniyle iş bu evrakten tefrik edildiği,

Şüpheli hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 10/01/2017 tarih ve 
2 0 17/MAR. 17.6/4 sayılı rapora göre; terör Örgütünün bir kısım yayın organlarının ait olduğu Koza İpek Basın 
ve Basım San. Tic, A.Ş.'den 15 ayrı işlemde toplam 342.000,00 TL havale aldığı, Ankara C.Başsavcılığının 
2016/140088 sayılı evrakı üzerinden hakkında terör örgütü mensubiyeti dolayısıyla adli soruşturma yapılan 
Mehmet Fuat Aksoy'dan 2 ayrı İşlemde toplam 9.167 TL EFT aldığı tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüphelilerden Ayşe Nazlı Ilıcak'm Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/37666 sayılı 
evrakına binaen haklarında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 
2016/1632 İdd. No sayı ve 06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında 
kutlandıkları gsm hatlarının 26/07/2006 ila 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör 
örgütünün üst düzey yönetici mensuplarından Halİt Esendir (Dergi Grubu Başkam-Afganistan ve Pakistan 
İmamı- İstişare Heyeti Üyesi), Ekrem Dumanlı (Mütevelli Heyeti Başkanı- Medya İmam Yardımcısı- Basın 
Yaym organları üzerinden örgüt lehine dezenformasyon işleri sorum lusu), Harun Tokak (İsrail Îmamı-İstişare 
Heyeti Üyesi), Abdülkadir Aksoy (örgüt lideri GÜLEN’in Özel Hİzmet-Sekreteryası- liderin üst düzey devlet 
erkanıyla irtibatım sağlamakla görevli) ve Hamdi Akın İpek (Örgütün illegal parasının aklanmasından 
sorumlu- Mütvelli Heyeti Mali Yapılanma Üyesi) İle iletişim- irtibat kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

219

U Y  A l’!’ Bilîfim Sislem inJcki b ıı d o k fltn iin a  lıllp T //v ü tn ın İ!is .ııy a p .g o v .trad rL > iin d e n  I Z 4 + W U 3  -  VVAhldTT -  P 4 H e 4 v D  -  T u a H v g =  üe e r iş e b i l i r s in



6.8.ŞÜPHELİ TUNCAY OPÇİN

Terör örgütüne müzahir yayın kuruluşlarına yazarlık yaptığı, kamuoyunda "Balyoz” adıyla bilinen 
soruşturmanın başlatılmasına esas belge ve bilgilerin devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları 
bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken nitelikte olanların ele geçirilmesi konulu 
C .B aşsavcılığ ım ızın  2016/60557 sayılı evrakı üzerinden yürütülen soruşturmada örgüt yöneticisi olduğu 
anlaşılan şüpheli Tuncay Opçin'in bilgi ve belgeleri temin ederek gazete çalışanı Mehmet Baransu'ya vermek 
suretiyle terör örgütünün Silahlı Kuvvetler içerisindeki yapılanmasının amacı doğrultusunda eylemlere iştirak 
ettiğinden bahisle 07/06/2016 tarih ve 2016/2724 sayılı iddinameyle hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'ııun 314/1, 326/1, 327/1 ve 329/1’nci maddeleri tatbikiyle kamu davası açıldığı, davanın İstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nİn 2016/218 Esas sayılı evrakı üzerinden lıalen derdest olduğu,

Terör örgütünün askeriye yapılanması içerisinde yer alıp askeri öğrencileri takiple görevli "abi" 
tabir edilen görevi yürüten ve yapılanma hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/7045 sayılı 
soruşturması kapsamında açıklamalarda bulunan, buna binaen 10/10/2016 tarihinde İfadesi alman Ömer 
GEÇMEZ'in Tuncay Opçin ile ilgili olarak; Sedad ARICAN, Yaşar ÖZBEK ve Oğuz YALÇIN ile birlikte 
1991 yılında İstanbul iline gittiklerini, burada İstanbul Avrupa yakasında TUNCAY OPÇİN isimli bir. 
şahsın evine gittiklerini, bu şahsın yapının kendisinden daha kıdemli ve daha eski bir elemanı olduğunu, 
evine gidene kadar bu şahsı tanımadığını, İstanbul iline gittiklerinde Sedad, Yaşar ve Oğuz'un kendisine 
daha önceden tanıdıkları yapı içerisinde askeri öğrenciler ile ilgilenen Tuncay OPÇİN isimli abilerinin 
olduğunu, bu şahsı da gelmişken görmek istediklerini, kendisinin de bu şahıs ile tanışmasını 
istediklerini, bunun üzerine Tuncay OPÇİN'in evine gittiklerini, orada TUNCAY OPÇİN ile yanında 
bulunan Sedad, Yaşar ve Oğuz'un çok samimi olduklarını gördüğünü, evde konuştukları sırada bu 
şahsın başka askeri öğrenciler ile ilgilendiğini ve başka grupları takip ettiğini anladığını, bu şahsın tarih 
bölümü okuduğunu hatırladığım, daha sonradan Aksiyon dergisinde yazılarının çıkmaya başladığını bu 
nedenle kendisini medyadan takip ettiğini, bu şahın yapı içerisinde askeri öğrencileri takip noktasında 
etkili ve yetkili birisi olduğunu düşündüğü TUNCAY OPÇÎN'in yapı elemanı olduğunu beyan ederek 
teşhis etmiştir.

Örgütsel konumu yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen Haşan POLAT'ın 17/08/2016 tarihli ifadesinde 
örgüt lideri terörörgütü lideri GÜLEN'in talimat iletme metotlarıyla ilgili olarak;

GÜLEN'in Türkiye iken anlattığı hiyerarşik yapı içerisinde mesajlarını anlık aktarabildiği gibi 
stratejik konularda anında birim sorumlularım çağırarak talimatlarını aşağıya ilettiğini, Amerika sürecinde 
ise aracı imamlarla mesaj göndermenin yanında imamların dışında gezici "İRŞAT EKİPLERİ” 
oluşturulduğunun, bunların Am erika’ dan A frika’ya kadar cemaatin misyonlarının mevcut olduğu bütün 
ülkeleri gezerek G ÜLEN’in güncel mesajlarını her ay gerekli birimlere birebir aktardıklarım,

Son 5 senelik süreçte ise yoğun bir siyasi mücadeleye girişen örgütün aracı abilerinin söyledikleri 
tarihlerin tutması, mesajlarındaki sapmalar sebebiyle güven kaybı oluştuğunu, bu yüzden GÜLEN'in bizzat her 
hafta konuşarak mesaj verme ihtiyacı hissettiğini, tabanın ve tavanın şu anda en önemli motivasyonun bu 
mesajlar olduğunu,

Mesajların deşifre edilmeden dinlenlldiği zaman dini sohbet gibi algılama da gerçekte her 
sohbetin birkaç dakikalık bölümlerinde ana stratejilerin ifade edildiğim, mesela 20î  4 yılında 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde aday olan Ekmelettin İHSANOĞLU’nun seçilmesini ima ettiği 
konuşmasında “ İhsan-ı ekmel, iman-ı ekmel ve ihlas-ı ekmel" şeklinde çift manalı kullandığı cümlelerin 
subliminal olarak herkesin dikkatini çektiğini, GÜLEN'in bu sohbetlerde önemli stratejik mesajlar vermeye 
devam ettiğini,

GÜLEN'in sohbetlerinin izahı anlamında olan köşe yazılarının ise hemen sohbetin haftasında 
cemaatin medya organlarında yer aldığım, bununla görevli köşe yazarlarının başta A li ÜNAL olmak üzere 
Abdullah AYM A Z, A hm et KURUCAN, Kerim BALCI, Veysel AYH AN , Fuat BARAN , Önder AYTAÇ, 
Tuncay O PÇİN gibi isimler olduğunu, bu şahıslardan Ahmet KURUCAN’m 17-25 Aralık 2013 sürecinden 
sonra bütün illeri gezerek GÜLEN’in mesajlarını sohbet tarzında cemaat tabanına ulaştırdığım, bu mesajların
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pratik uygulamaları olarak ise Am erika’dan gelen eyalet imamları tarafından il imamlarına, sonra da başta 
mütevelliler olmak üzere bütün birim sorumlularına aktardıklarım,

Kapandığı zamana kadar terör örgütünün yayın organlarından Samanyolu TV ’ deki dizilerin bile 
cemaat üzerinde propaganda aracı olarak kullanıldığını, "Dik durun diklenmeyin ’’ gibi sloganlarla cemaat 
mensuplarının sokaklara dökülmesinin sağlandığını, temel strateji ve kuruluş felsefesi olarak meydanlardan 
uzak duran ve müspet hareket etme iddiasında olan cemaatteki bu stratejik farklılıkların 15 Temmuz sürecine
kadar katlanarak devam ettiğini,

Cemaatin yargı mensuplarından bölge İmamlarına kadar bütün sorumlularının 17-25 Aralık 
sürecinde sahaya indiğini, Suriye politikasından M İT  Urları olayına ve Türkiye’nin kara para akladığına dair, 
propagandalara kadar pek  çok konuda kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarım,

Yurt dışında ise 140 ülkedeki 1600 okul vesilesiyle 1990’dan beri elde ettikleri lobi gücünü 
tamamen ülke aleyhine kullandıklarım ve kullanmaya da devam ettiklerini,

2010 yılında cemaatin Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi üyeliklerindeki hâkimiyeti ele 
geçirdiğine inanılması ile birlikte yıkıcı bir şekilde Recep Tayyip ERDOĞAN düşmanlığı propagandası 
başladığım ve GÜLEN'in bizatihi bütün söylemlerinde Recep Tayyip ERDOĞAN’I şeytanlaştırma politikası 
izlediğini, kendisinin cemaat nezdinde “Tek derdi kişisel iktidar olan, gecekondudan saraylara çıkmış, her 
türlü kötülüğü göze almış ve cemaati bitirmeye karar vermiş, Yezit, Firavun, Nemrut, Mitler" gibi tarihteki 
bütün kötülük sembolü olan şahıslarla bütünleştirildiğini, böylece 15 Temmuz darbesi nihai hedef olan 
ERDOĞAN’ı öldürme girişimlerine kadar gelindiğini,

Örgütün tabandan tavana kadar bütün fertlerinin, Türkiye’nin selametinin ERDOĞAN’dan 
kurtulmakla mümkün olacağına İnandırıldıklarım, Türkiye’de kİ bütün istihbarat kanallarım ele geçiren 
örgütün, bütün birimlerinden gelen bilgileri kriminalize ederek ERD O Ğ ANi bitirme projelerine çevirdiğini, 
sonra da topladığı bu bilgileri yurt içinde ve yurt dışındaki yabancı mihraklara servis etmekten 
çekinmediklerini, bu stratejinin GÜLEN’in dış mihraklar tarafından ikna edilmesiyle veya kullanılmasıyla 
hayata geçirildiğini beyan ederek örgüt liderinin talimat iletme yöntemleri ve şüpheli Tuncay Opçin'iıı de bu 
yöndeki yönetici konumundaki örgütsel görevi konusunda açıklayıcı beyanda bulunmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüpheli Tuncay O pçin'in terör Örgütü lideri terör örgütü lideri GÜLEN'in talimatıyla 
gerçekleştirildiği yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği şekliyle 31/12/2013 ila 24/12/2014 tarihleri arasında 
örgütün fmans kuruluşu olan Bank Asya hesabında 1233,55 TL'lik artış olduğu,

-Eşi Esma Gündoğdu Opçin'in adma kayıtlı hatla münhasıran terör örgütü mensuplarınca kullanılan 
"Bylock Talk And Chat" programının kullanıldığı,

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/37666 sayılı evrakına binaen haklarında terör 
örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 2016/1632 İdd. No sayı ve 
06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında kutlandıkları gsm hatlarının 
26/07/2006 ila 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör örgütünün üst düzey yönetici 
mensuplarından Önder Aytaç (Akademisyen ve emniyet yapılanması yöneticisİ-Medya İmamı), Halit Esendir 
(Dergi Grubu Başkam-Afganistan ve Pakistan İmamı- İstişare Heyeti Üyesi), Cemal Uşak (Örgüt sözcüsü ve 
yöneticisi) ve Harun Tokak (İsrail İmamı-İstişare Heyeti Üyesi) ile iletişim- irtibat kaydının bulunduğu 
anlaşılmıştır.

6.9.ŞÜPHELİ FARUK KARDIÇ

Terör örgütünün 15/07/2016 tarihli darbe girişimi sürecine kadar basın-medya yapılanmasındaki 
eylemlerinin tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/38856 sayılı soruşturmanın yürütüldüğü, 
soruşturma kapsamında terör örgütüne ait Feza Gazetecilik A.Ş. bünyesinde faaliyet yürüten Zaman Gazetesine- 
İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 04/03/2016 tarih ve 2016/1433 D.İş sayılı kararı gereğince, yİ ne aynı 
soruşturma kapsamında terör örgütüne ait Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş., Cihan Medya Dağıtım
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A.Ş., Dünya Dağıtım A.Ş., Irmak Radyo ve Televizyon Hizmetleri A.Ş. ve Fia Prodüksiyon Radyo TV Reklam 
Organizasyon İletişim San.Tic.Ltd.Şti'ne Sulh Ceza Hakimliklerinin kararı gereğince kayyım atandığı, bu 
yönden olarak terör Örgütü lideri GÜLEN’in talimatları doğrultusunda yayın yapan kuruluşlar mensubu olup 
terör örgütünün yayın yayın, propaganda faaliyetlerine iştirak eden ve örgütsel amaç birlikteliği doğrultusunda
hareket eden şüphelilerden;

Faruk Kardıç’m Feza Gazetecilik Yönetim Kurulunca alınan 15/09/2012 tarihli yönetim kurulu 
kararıyla Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılığı A.Ş.’de Feza Gazeteciliği temsilen görevlendirildiği, yönetim 
kurulu başkam olarak görev yaptığı, Cihan Medya Dağıtım Anonim Şirketiyle ilgili olarak ise 13/11/2015 
tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararla yönetim kurulu başkanlığı görevine 
seçildiği, şirketin yüzde 10.1’lik hissesine sahip olduğu, 31/03/2015 tarihli yönetim kurulu kararıyla ise 
yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçildiği, Irmak Radyo ve Televizyon Hizmetleri A.Ş.'yİe ilgili olarak 
06/03/2013 ve 24/03/2014 tarihli yönetim kurulu kararlarıyla Feza Gazetecilik A.Ş.’nİ temsilen yönetim kurulu 
üyesi olarak seçildiği, Dünya Dağıtım A.Ş.’yle ilgili olarak 15/09/2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla Feza 
Gazeteciliği temsilen yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevine seçildiği, Feza Gazetecilik 
A.Ş.'yle ilgili olarak 13/11/2002 tarihli yönetim kurulu kararıyla işletmelerden sorumlu genel müdür 
yardımcılığı görevine atandığı ve B grubu imza yetkisine sahip olduğu, 30/10/2009 tarihli yönetim kurulu 
kararıyla yayın satış ve dağıtım genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, 31/12/2014 tarihli faaliyet 
raporunda yayın satış ve dağıtım genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüpheli F aru k  K ard ıç’m terör örgütü lideri terör örgütü lideri GÜLEN'in talimatıyla 
gerçekleştirildiği yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği şekliyle 31/12/2013 ila 24/12/2014 tarihleri arasında 
örgütün fiııans kuruluşu olan Bank Asya hesabında 50554,02 TL'lİk artış olduğu anlaşılmıştır.

6.10.ŞÜPHELİ FEV Zİ Y AZICI

Terör örgütünün 15/07/2016 tarihli darbe girişimi sürecine kadar basın-medya yapılanmasındaki 
eylemlerinin tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/38856 sayılı soruşturmanın yürütüldüğü, 
soruşturma kapsamında terör örgütüne ait Feza Gazetecilik A.Ş. bünyesinde faaliyet yürüten Zaman Gazetesine 
İstanbul 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04/03/2016 tarih ve 2016/1433 D.İş sayılı kararı gereğince, yine aynı 
soruşturma kapsamında terör örgütüne ait Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş., Cihan Medya Dağıtım 
A.Ş., Dünya Dağıtım A.Ş., Irmak Radyo ve Televizyon Hizmetleri A.Ş. ve Fia Prodüksiyon Radyo TV Reklam 
Organizasyon İletişim San.Tic.Ltd.Şti’ne Sulh Ceza Hakimliklerinin kararı gereğince kayyım atandığı, bu 
yönden olarak terör örgütü lideri GÜLEN’in talimatları doğrultusunda yayın yapan kuruluşlar mensubu olup 
terör örgütünün yayın yayın, propaganda faaliyetlerine iştirak eden ve örgütsel amaç birlikteliği doğrultusunda 
hareket eden şüphelilerden;

Şüpheli Fevzi Yazıcı'nm Feza Gazetecilik Anonim Şirketine ait ticari sicil bilgileri ve 08/09/2015 
tarihli Zaman Gazetesi künyesine göre görsel yönetmen- grafik tasarım sorumlusu olarak görev yaptığı tespit 
edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüpheli Fevzi Yazıcı'nm terör örgütü lideri terör örgütü lideri GÜLEN'in talimatıyla 
gerçekleştirildiği yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği şekliyle 31/12/2013 ila 24/12/2014 tarihleri arasında 
örgütün fınaııs kuruluşu olan Bank Asya hesabında 22363,97 TL’lik artış olduğu,

-Terör örgütüyle iltisaktı olduğundan bahisle 667 sayılı KHK ile kapatılmasına karar verilen Pak 
Medya İş Sendikası üyesi olduğu,
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-Eşi Firdevs Yazıcı'nın terör örgütii lideri terör örgütü lideri GÜLEN’in talimatıyla gerçekleştirildiği 
yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği şekliyle 31/12/2013 ila 24/12/2014 tarihleri arasında örgütün finans 
kuruluşu olan Bank Asya hesabında 1478,84 TL’lik artış olduğu anlaşılmıştır.

6.11.ŞÜPHELİ MEHMET KAMIŞ

Terör örgütünün 15/07/2016 tarihli darbe girişimi sürecine kadar basın-medya yapılanmasındaki 
eylemlerinin tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/38856 sayılı soruşturmanın yürütüldüğü, 
soruşturma kapsamında terör örgütüne ait Feza Gazetecilik A.Ş. bünyesinde faaliyet yürüten Zaman Gazetesine 
İstanbul ö.Sulh Ceza Hakimliğinin 04/03/2016 tarih ve 2016/1433 D.İş sayılı kararı gereğince, yine aynı 
soruşturma kapsamında terör örgütüne ait Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş., Cihan Medya Dağıtım 
A.Ş., Dünya Dağıtım A.Ş., Irmak Radyo ve Televizyon Hizmetleri A.Ş. ve Fia Prodüksiyon Radyo TV Reklam 
Organizasyon İletişim San.Tic.Ltd.Şti'ne Sulh Ceza Hakimliklerinin kararı gereğince kayyum atandığı, bu 
yönden olarak terör örgütü lideri GÜLEN'in talimatları doğrultusunda yayın yapan kuruluşlar mensubu olup 
terör örgütünün yayın yayın, propaganda faaliyetlerine iştirak eden ve örgütsel amaç birlikteliği doğrultusunda 
hareket eden şüphelilerden;

Şüpheli Mehmet Kamış'm 09/04/2009 tarihli Zaman Gazetesi künyesinde Genel Yayın Müdür 
Yardımcısı, 08/09/2015 tarihli Zaman Gazetesi künyesinde Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak görev 
yaptığı, 30/11/2015 tarihli zaman gazetesi künyesinde Genel Yayın Müdür Yrd. Görevine Bülent KORUCU 
adlı kişinin getirildiği tespit edilmiştir.

Şüpheli Mehmet Kamış’m ikametgahında yapılan arama neticesinde terör örgütü lideri GÜLEN 
tarafından yazılmış örgütsel doküman niteliğindeki kitaplar ile örgüt üyeleri arasında tanınmayı sağlamak 
amacıyla örgüt lideri tarafından bereket parası olarak verildiği inancıyla örgüt üyelerine, yönetici vasfını haiz 
"abi" ve "imam” tabir edilen şahıslarca dağıtılan ve bu şekilde terör örgütüyle organik bağa dair emarelerden 
biri olan çekmecede özel olarak muhafaza edilmiş üç adet (1) ABD Doları kağıt para bulunduğu tespit 
edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüpheli M ehm et K am ışrın terör örgütü lideri GÜLEN'in talimatıyla gerçekleştirildiği yukarıda 
ayrıntılı olarak izah edildiği şekliyle 31/12/2013 ila 24/12/2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan 
Bank Asya hesabında 24687,41 TL'lik artış olduğu,

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nm 2014/37666 sayılı evrakına binaen haklarında terör 
örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 2016/1632 İdd. No sayı ve 
06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında kullandıkları gsm hatlarının 
26/07/2006 ila 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör örgütünün üst düzey yönetici 
mensuplarından Sel man Kuzu (Operasyon ekibi üyesi- Molla), Hal it Esendir (Dergi Grubu 
Başkanı-Afganistan ve Pakistan İmamı- İstişare Heyeti Üyesi), Cemal Uşak (Örgüt sözcüsü ve yöneticisi) ve 
Mustafa Yeşil (Örgütün yurtdışı İrtibat sorumlusu-Uluslararası ve ülke İçindeki kamuoyu algısından sorumlu 
imam-İstişare Heyeti Üyesi) İle iletişim- irtibat kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

6.12.ŞÜPHELİ ŞÜKRÜ TUĞRUL ÖZŞENGÜL

Şüphelinin emniyet ve öğretim görevlisi kimliğiyle tanındığı, ayrıca terör örgütünün yayın organları 
olup 668 sayılı KHK ile kapatılmasına karar verilen "samanyoluhaber.com" internet sitesinde köşe yazarlığı ve 
Samanyolu Haber Televizyonunda "Bağzı Şeyler" isimli programın sunuculuğunu yaptığı,
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Şüphelinin terör örgütünün örgütsel amaçlarla açtığı kara propaganda ve dedikodu faaliyetleri için 
kullanılan "fuatavni" isimli twitter hesabınm kullanıcılarından olan Said Sefa ile ilişkisi konusuna değinmeden 
önce Said Sefa'nm örgütsel konumunun anlatılmasının gerektiği, bu hususta C.Başsavcılığımızın 2017/2734 
sayılı evrakı üzerinden yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan 16/01/2017 tarihli İddianamenin İlgili 
kısmında;

Said Sefa'nm ’Fuatavni' hesabının tespiti ile İlgili yapılan çalışmalar sonucunda bu hesabı ilk açan 
kişi olduğu, Topsy.com isimli sitede yer alan bilgilere göre fuatavni@fuatavni hesabından 7 Ağustos 20İ4 
tarihinde "2 terör savcısına 425 kişilik camia dosyası verildi!! Soruşturma yakındır." ; "En geç 15 gün içinde 
Rıza Rerrap ve Bakan evlatları dışarı salınacak. Aktepe tertemiz olacak" vd. şeklinde tweetlerin atıldığı profil 
resminin kitap üzerinde yatay kalem olduğu, hesabın 6 ay önceki nickname isminin "msaidsolak" olduğu, 
msaidsolak ve fuatavni hesaplarının her ikisinde profil resimlerinin aynı olduğu, ayrıca @hazargulu İsimli 
twitter kullanıcısı ile @kenandolar isimli kullanıcısının birer gün arayla retweet yaptıkları aynı tweetin
16.02.2014 tarihinde @msaidsolak 17.02,1024 tarihinde @fuatavni olarak paylaşanın göründüğü, aynı şekilde
16.02.2014 tarihinde @msaidsoiak hesabından paylaşılmış "eskiden tıpkı bizim gibiydiniz. Tamda bunun için
sevmiştik sizleri. Ama bittiiii " şeklindeki tweet @ikzlt hesabı tarafından retweet yapıldığında paylaşanı
@msaidsolak olarak görünürken, aynı tweet 17.02.2014 tarihinde @devrim66549114 hesabı tarafından retweet 
yapıldığında paylaşanı bu defa @fuatavni olarak göründüğü, yine @saidsolak twitter kullanıcısı ile ilgili 
yapılan araştırmada dosya arasındaki diğer tespitlerin yanında geçmiş kayıtları tutan Pİpl.com sitesinden 
“@saidsolak” ismi ile yapılan sorgulamada “@saidsolak” isimli twitter kullanıcısının Muhammed Said 
SOLAK olarak gözüktüğü ve profil resminin bulunduğu tespit edildiği, Muhammed Said Solak’m twetter 
hesaplan incelendiğinde @saidsoiak hesabının da olduğu aynı profil resmiyle @said_sefa hesabını da 
kullandığı, Van Merkez 1 No’lu Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/64 Esas No, 2012/186 Karar No, 17.07.2012 
kesinleşme tarihli kararı İle şüphelinin Muhammed Said SOLAK olan İsmi ile İlgili ad ve soyad düzeltmesi 
yaparak adım Said SEFA olarak değiştirdiği, tüm bıı tespitler dikkate alındığında şüphelinin @fuatavni 
hesabını ilk açan kişi olduğu,

Şüpheli yukarıda açıklandığı üzere örgüt adına algı faaliyetleri yapan "merkürhaber" sitesinde yazar 
olarak görünürken sonrasında yine örgüt adına yoğun algı operasyonu yapan "haberdar" isimli sitenin Genel 
Yayın Yönetmenliğini yaptığı,

Ağrı C.Başsavcılığının 2016/7038 soruşturma sayılı dosyasında ifade veren Y. A.'nııı sözde "il abi 
yardımcısı" olan A.I gittikten sonra yerine Said Sefa'mn geldiğini, Van Fem Dershanesindeki öğretmenlere 
sohbet verdiğim, katılımın zorunlu olduğunu beyan ettiği,

Said Sefa’nm örgüt liderinin talimatı sonrasında 2013 yılı Aralık ayında 1522 TL olan bakiyesinin 
2014 yılı Ocak ayında 6803 TL'ye yükseldiği, sonrasında 2014 Ağustos ayından İtibaren ise hesaptaki para 
miktarının tekrar azalıp sıfırlandığı,

05 Ağustos 2014 günü "Kiminle kavga ettiğini bilmeden meydana çıkacak kadar stratejiden yoksun 
olanlar, tutuştukları her kavgayı kaybetmeye mahkumdur."; 23 Nisan 2014 "Güzel insanlar, ümidiniz arttıkça 
hırsızların korkuları paranoyaya dönüşüyor. Unutmayın, beklenen yarınlar çok yakın." ; 24 Nisan 2014 "Güzel 
insanlar, zalimin bağırması korkusundandır. Ümidiniz kalplerine korku salıyor. Unutmayın beklenen yarınlar 
çok yakın." ; 25 Nisan 2014 "Güzel insanlar ümidiniz arttıkça 'Öteki!er'in duruşunu anlayamayan korkaklar, 
paranoyaklaşıyor. Unutmayın, beklenen yarınlar çok yakın." ; 28 Nisan 2014 "Güzel insanlar, ümidiniz 
diktatörü günden güne paranoyaklaştırıyor. Unutmayın beklenen yarınlar çok yakın." ; 02 Mayıs 2014 "Güzel 
insanlar, bırakın onlar ne zaman kapıları çalınacak diye korkadursun siz ümidinizi kaybetmeyin. Unutmayın 
beklenen yarınlar çok yakın" ;06  Mayıs 2014 "Güzel insanlar, karşısında siper alanların bakışlarındaki ümit ve 
cesaretten korkmayan hiçbir diktatör yoktur. Beklenen yarınlar çok yakın." ; 21 Mayıs 2014 "Güzel insanlar, 
ümidinizi asla kaybetmeyin. İktidardan gitmekle kalmayacak, ülkeden de gidecekler. Beklenen yarınlar, çok 
yakın." ; 27 Temmuz 2014 "Çağlayan Adliyesİ’nde olmasam da onlarla birlikteyim. Şehir ve mekanların farklı 
olması gönüllerin birlikteliğine engel değil." şeklinde paylaşımlarda bulunduğu,

Sonuç olarak Said Sefa'nm 'Fuatavni’ hesabını İlk açan kişi olduğu, sonrasında bu hesabın örgütün 
anonim hesabı haline geldiği, örgüt üyelerinin gönderdiği bilgilerin süzgeçten geçirilerek bu hesaptan topluma 
duyurulduğu, yapılan paylaşımlardan anlaşılacağı üzere tamamen ülkenin meşru hükümetinin hedef alındığı,
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örgütün ülke yönetimini ele geçirmesi adına gerektiğinde devletin 'terör destekçisi1 olarak dahi gösterildiği, 
hatta darbe girişiminde bulunulduğu, şahsın hesabı İlk açan kişi olması ve hesabının devletin meşru 
hükümetinin yıkılması amacı ile kullanılırı ası sebebiyle şahsın hesaptaki tüm paylaşımlardan sorumluluğu 
gerektiği, örgüt adına fuatavni hesabını açıp örgütün kulanımına tahsis etmesi, sahibi olduğu haber sitesinde 
örgütün algı faaliyetlerini etkin yürütmesi, örgüt liderinin talimatı üzerine Bankasya'ya katılım hesabı açtırıp 
yüklü miktarda para yatırması ve örgüt adına sohbetler yapması nedeniyle devletin meşru hükümetini ortadan 
kaldırmaya teşebbüs ve örgüt yöneticiliği suçlarım işlediğinden bahisle terör örgütünün diğer medya unsurları 
yanında kendisi hakkında da kamu davası açıldığı, davanın İstanbul 25 .Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/67 Esas 
sırasında halen derdest olduğu,

27/07/2016 tarihinde bir kısım ulusal basın organlarında çıkan "İşte Fuat Avni’nin Trol Çetesi" 
başlıklı haberde terör örgütünün faaliyet ve propagandasını yapan bir kısım şahısların birlikte yemek yerken 
görüntülerinin paylaşılarak Said Sefa isimli şahıs tarafından kurulan "fuatavni" twitter hesabına istihbarat 
sağlayan ekibin Şükrü Tuğrul Özşengül, Muhammet Yasir Aydoğmuş, Ahmet Memiş, Fatih Akalan ve Fatih- 
Yağmur olduğunun belirtildiği ve izah edildiği gibi tüm şahısların birlikte çekilmiş fotoğraflarına yer verildiği, 
söz konusu tespitin şüphelinin örgütün önemli medya unsurlarından olan Said Sefa ile irtibatını gösterdiği,

Terör Örgütünün yayın organlarından "haberdar.com" isimli haber sitesi çalışanı olup 
C.Başsavcılığımızın 2014/107276 sayılı soruşturması kapsamında 30/03/2017 tarihinde alınan ifadesinde; 
"2015 yılı Ocak ayında haberdar sitesinde işe başlayıp takip eden Haziran ayında işten çıkartıldığım, bir süre 
gece, bir süre de gündüz editörü olarak görev yaptığım, işsiz kaldığı için bu yerde çalışmak zorunda kaldığım, 
sitenin sahibi olan Said Sefa'mn yanına zaman zaman Atilla Taş ve ismini 'Tuğrul Eıyılm az’ o/arak bildiği, saçı 
kel, posbıyıklı, polis akademisinden emekli bir emniyet mensubunun gelip gittiğini gördüğünü" beyan ederek 
şüpheli Şükrü Tuğrul Özşeııgül'ü tarif ettiği, bu şekilde örgütün sosyal medya hesabı olan "fuatavni" kullanıcısı 
Said Sefa ile şüpheli arasındaki Örgütsel irtibatı ortaya koyduğu,

Şüphelinin 07/03/2016 tarihinde terör örgütünün yayın organı samanyoluhaber.com İsim i i web 
sitesinde "Bir Şey Diyeceğim Kızmayın" başlıklı yazısında C.Başsavcılığımızca terör örgütüne yönelik 
soruşturmalara atıfta bulunarak, kamuoyunda 17/25 Aralık olayı olarak bilinen, terör Örgütünün 
faaliyetlerinden sözde yolsuzluk soruşturmasını sahiplendiği, yine yapılan muhtelif soruşturmalar kapsamında 
kayyım ataması yapılan örgüte ait şirketlere ve yayın organlarına devletin el koyarak gasp ettiğini belirtttiği,

30/12/2014 tarihinde @tuğrulbey34 isimli hesabından "Ç ok ciddi askeri darbe  kokusu var 
havada" şeklinde paylaşımda bulunduğu,

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüphelilerden Şükrü T uğrul Özşengül'ün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınım 2014/37666 sayılı 
evrakına binaen haklarında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli İşlem yapılıp 
2016/1632 İdd. No sayı ve 06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında 
kullandıkları gsm batlarının 26/07/2006 ila 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör 
örgütünün üst düzey yönetici mensuplarından Abdullah Aymaz (İstişare ve Tayin Heyeti Üyesi- Amerika ve 
Avrupa İmamı) ile iletişim- İrtibat kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

6.13.ŞÜPHELİ EM RU LLA H USLU

Şüphelinin emniyet görevlisi, gazeteci ve yazar kimliğiyle ve "Emre Uslu" ismiyle tanındığı, 
01/02/2005 tarihinde kurulan New Anatolian isimli günlük yayın yapan gazetede köşe yazarlığı yaptıktan sonra 
terör örgütünün yaym organı Taraf gazetesinde "Açılım" isimli köşede köşe yazarlığına devam ettiği, terör 
örgütünün etkili medya unsurlarından biri olup özellikle kurgu/ kumpasa dayalı, yukarıdaki bölümlerde 
ayrıntılı olarak anlatılan örgüt mensubu emniyet ve yargı görevlileri eliyle icra edilen soruşturma ve
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kovuştunnalarda yönlendirirle ve faaliyetlerin propagandasını yapma doğrultusunda önemli görevler üstlendiği, 
bu yönden önemli örneklerden olarak;

-C um huriyet B aşsavcılığım ızca yürütülen ve  kam uoyunda 17-25 A ralık  sözde yolsuzluk 
soruşturm ası o larak  bilinen örgütsel faaliyetle ilgili; 17-25 Aralık 2013 tarihinde "yolsuzluk" adı altında 
Hükümete ve Anayasal Düzene Karşı darbe teşebbüsünde bulunulmasından önce 24 Temmuz/12 Ağustos ve 
11 Aralık 2013 tarihlerinde özellikle de soruşturmanın şüphelilerinden Bora Barış GÜLER’i kastederek, 
“Bakan çocuklarının adı yolsuzluklara karışmışsa, Kim Güler, kim ağlar” tweet attığı, 24 Aralık 2013 günü 
"O tweti hatırlatma günü 'bakan çocuklarının adı yolsuzluğa karışmış ise kim güler kim ağlar...'" şeklinde 
paylaşımda bulunduğu, bu şekilde soruşturmanın çok gizli bir şekilde yürütüldüğü safhada, soruşturmada 
görevli olan ve kendileriyle aynı amaca hizmet eden diğer örgüt üyelerinden, soruşturmanın safahatı hakkında 
bilgi ve belge aldığı ve ilerleyen dönemde yapılması muhtemel soruşturmalar ve operasyonlar için sosyal 
medyada halkın algısını şekillendirmeye çalıştığı, 17 Aralık sözde yolsuzluk operasyonunun m uhtelif basın 
kuruluşlarında da eş zamanlı algı operasyonu ile devam ettiği, bu bağlamda 18 Aralık 2013 tarihli Zaman 
Gazetesi'nin "Türkiye'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu", Taraf Gazetesi'nin "Büyük operasyon", 
Bugün Gazetesi'nin "Şoke eden operasyon", Habertürk Gazetesi’nin "3'lü operasyon yemekhanede başladı" 
manşetleriyle yayınlar yaptığı, haberlerin içeriğinde benzer şekilde yolsuzluk ve rüşvet operasyonuymuş gibi 
anlatımların bulunduğu, devam eden günlerde örgütün basın organı Zaman Gazetesi'nin "Ayakkabı kutularında 
4.5 milyon dolar evde yedi çelik kasa, Rüşvet ve örgütten tutuklandılar, Soruşturma yapmam engellendi" 
manşetlerle örgüt lehine algı yaratma çalışmalarına devam ettiği, süreçle ilgili yapılan tespitlerden örgüt lideri 
GÜLEN’İn değişik dönemlerde sıklıkla www.herkul.org İsimli İnternet sitesinden yapmış olduğu sohbet adı 
altındaki konuşmalarla, örgütünün taktik ve stratejisini belirleyip örgüt üyelerine sürekli mesajlar gönderdiği, 
bu mesajlarda örgüt tarafından yapılacak operasyonlarda geçen konulan dile getirerek vurguladığı, bu arada 
"devletin kılcal damarlarına sızma" stratejisiyle kamuya sızmış mensuplarınca yapılacak operasyonların 
altyapısının hazırlandığı, aynı anda örgütün medya unsurlarının toplumda örgütün amacı doğrultusunda algı 
veya ters algı oluşturduğu, tüm bu örgütlü faaliyetler sonucu 17-25 Aralık sürecinde devletin meşru 
hükümetine ve başbakanına yönelik devletin cebri unsurları olan emniyet ve yargı gücü kullanılarak devirmeye 
teşebbüs edildiği,

-C um huriyet B aşsavcılığ ım ızca yürütülen  ve kam uoyunda "M it T ıriarı Soruşturm ası" olarak 
bilinen Örgütsel faaliyetle ilgili; 17-25 Aralık sürecinden sonra emniyet teşkilatındaki örgüt mensuplarının 
tasfiye edilmesi süreci başlayınca Jandarma Teşkilatı içerisindeki Örgüt mensupları ve bir kısım yargı 
mensubunun koordineli hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti Meşru Hükümeti ve ülkemizi uluslararası yargı 
organları nezdinde zor durumda bırakmak amaçlı MİT Müsteşarlığına karşı kumpas girişiminde bulunulduğu, 
bu süreç içerisinde örgütün basım da etkin olarak kullandığı, bu kapsamda 24 Ekim 2013 tarihli "taraf.com.tr" 
internet sitesinde şüpheli Emrullah USLU'nun “MİT haberleri neden sızdı, ne olur” konulu yazısı 
yayınlandığı, yazı içeriğinde "Bir uyarı olarak yazayım: Hakan Fidan yönetimindeki M IT'in sistem dışı 
faaliyetleri Türkiye'nin izole olmasına neden olur. Hatta Türkiye’y i terörü destekleyen devletler arasına 
sokabilir" şeklinde ibarelerin yer aldığı, devam eden süreçte Taraf ve Zaman gazetelerinde 08 ve ! 1 Kasım 
2013 tarihlerinde "Esrarengiz Tır'ela 935 roket, başlığı" "Jandarmaya Komşu El Kaide Kam pı” "Tırdaki 
Silahların Sırrı"  şeklinde haberler yapıldığı, yine şüphelinin 11 Kasım 2013 tarihinde "taraf.com.tr" internet 
sitesinde yayınlanan “Heysem TOPALCA İstihbarat Elemanı Mı” başlıklı köşe yazısında Türkiye'nin El 
Kaide'ye silah yardımı yaptığı algısının oluşturmaya çalıştığı, 15 Ocak 2014 tarihinde aynı yerde “El Kaide, 
İHH, TIR vs..” başlıklı köşe yazısında "Türkiye'nin dış politikası ile ilgilenen, Suriye'de neler oluyor diye 
merak edenlere 'Türkiye El Kaide'ye yardım ediyor mu diye sorulsa alacağı cevap bellidir. Evet yardım ediyo.. 
...Peki, soru şu: Türkiye El Kaide'ye nasıl yardım ediyor? Tabiki istihbarat servisi üzerinden. Örneğin 
Adana'da El Kaide'ye giderken yakalanan bir tır dolusu havan başlığı..." şeklinde ibarelerin bulunduğu, benzeı 
İçerikli bir yazıyı 22 Ocak 2014 tarihinde “TIR‘lan M IT'in Aydınlıkçı Ekibi mi Yakalatıyor” başlığıyla 
yayınladığı, kamuoyunda "Mit Tıriarı Olayları" olarak bilinen ve yukarıdaki bölümlerde anlatılan örgütsel 
faaliyetle ilgili C.Başsavcılığımızca ayrıca soruşturma yapılmış olup sonucunda fırların durdurulmasında ve 
öncesindeki yaratılmaya çalışılan algıda katkısı olanlar ile ilgili kamu davası açıldığı, soruşturma aşamasında 
Suriye ülkesinde yaşanan olaylar İle ilgili her ülkenin kendi çıkarlarını gözeterek kendine özgü devlet politikası
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sergilediği, Türkiye’nin de aynı şekilde sınır komşusu olan Suriye ve Irak ülkelerinde cereyan eden savaş ve 
çatışmalara karşı da ülke çıkarlarını gözeterek devlet politikası belirlediği, bu bağlamda Türkiye ile soydaş 
olan Suriye ülkesindeki Türkmen vatandaşlarla yıllardan bu yana süregelen akrabalık ilişkilerinin doğal bir 
sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Hükümeti’nin de bu bölgede yaşama tutunmaya çatışan 
insanlara karşı insani yardım malzemesi yardımında bulunduğu, bu insani yardımlarını da uluslararası bir 
yardım kuruluşu olan İHH aracılığıyla gerçekleştirildiği, bu yardımlar sayesinde ÎHH’nın bölge halkı 
tarafından takdir gördüğü, Türkiye’nin gerek Suriye ülkesinde gerekse Irak ülkesinde savaş şartlarından dolayı 
birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığının bilindiği (Musul Konsolosluğu rehin alma olayı, Türk Tır 
şoförlerinin alıkonulması vb. gibi), bölge halkı tarafından benimsenen İHH’nın ise bu sıkıntıların çözüme 
kavuşturulmasında aracılık yaptığının değerlendirildiği, terör örgütüne mensup şahısların ise ÎHH’nın bu 
faaliyetlerinden haberdar olduğu, örgütün taktik ve stratejisi gereği uzunca bir süre İHH-MİT ilişkisinin takip 
edildiği, yapılanmaya mensup TSK içerisindeki örgüt üyelerinin ise bir kısım MİT personelini uyuşturucu 
kaçakçılığı şüphelisi olarak dinlediği ve izlediği, bu dinleme ve izleme faaliyetleri sonucunda Türkiye’nin 
Suriye ülkesindeki politikaları hakkında bilgi sahibi oldukları, 2013 yılı Eylül ayından itibaren sistematik 
olarak gizli bir şekilde MIT ve İHH üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni zor duruma düşürmek İçin bu 
eylemi gerçekleştirdikleri, kamuoyunda eylemin haklılığı yönünde algı oluşturmak için medyanın da anlatılan, 
şekilde kullanıldığı,

-Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/41637 sayılı soruşturması kapsamında ise; şüpheli Emruliah 
Uslu'nun da bulunduğu hakkında adli İşlem yapılan şüphelilerin "Sefam-Tevhid" olarak bilinen 20i 1/762 sayılı 
sözde "Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturması kapsamında, sahte gizli tanık ifadeleri ve İhbarlar ile 
uydurma deliller doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetİ’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapamaz 
hale getirmeye yönelik faaliyetlerde bulundukları anlaşılmış, bu bağlamda 2011/762 sayılı sözde "Kudüs 
Ordusu Terör Örgütü" soruşturması kapsamında başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (Başbakanlık 
görevini yürüttükleri tarihlerde) Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Başbakan (Dışişleri Bakanlığı görevini 
yürüttükleri tarihlerde) Prof. Dr. Say m Ahmet DAVUTOĞLU’nun başdanışmanları olmak üzere, birçok üst 
düzey devlet yetkilileri ve bu kişilerin danışmanlarını, yardımcılarını hedef şahıs kapsamına alınarak resmi ve 
özel telefon hatlarını dinledikleri, üst düzey devlet yetkililerinin yaptıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından gizli kalması gereken nitelikteki görüşmelerini kayıt 
altına aldıkları, ayrıca bu görüşmelerin bir bölümünü iletişim tespit tutanağı haline getirerek üst düzey devlet 
yetkililerini sözde "Kudüs Ordusu Terör Örgütü" ile irtibatlı göstermeye çalıştıkları, "MİT Tırlarmm 
Durdurulması" olayı olarak bilinen, 01/01/2014 tarihinde Haiay-Kınkhan ve 19/01/2014 tarihinde 
Adana-Ceyhan İlçeleri’nde, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait devlet sim  niteliğindeki yardım tırlarmm 
durdurularak, devlet sim  niteliğindeki yardım faaliyetinin deşifre edilmeye çalışıldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı 
mensuplarının darp edilerek kelepçe takıldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait devlet sim  kapsamındaki yardım 
tırlarına el koyma girişiminde bulunulduğu, eylemin FETÖ/PDY Örgütü lideri Fetullah GÜLEN’in talimatları 
doğrultusunda, örgüt güdümündeki basın yayın kuruluşları ve özellikle de 2014/41637 sayılı soruşturma 
kapsamında halen firari şüpheli olan Örgüt yöneticisi Emre (Emruliah) USLU’nıın kamuoyu oluşturma 
çalışmalarının ardından şüphelilerin, örgüt liderinin talimatı kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait tırları 
durdurarak arama yapmak İstedikleri, öncesi ve sonrası tarihlerde "M İT’in İHH aracılığıyla El Kaide’ye silah 
yardımında bulunduğu" kurgusunu sahneleyerek Türkiye’yi terörü destekleyen ülkeler araşma sokmaya 
çalıştıkları, eylemi de sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturması kapsamında herhangi bir delil elde 
edilememesi ve 17 Aralık 2013 tarihti girişimin sonuçsuz kalarak 2011/762 sayılı soruşturma dosyasını 
ellerinde olmayan sebeplerle operasyonel sürece geçirememelerİ nedenleriyle sözde Kudüs Ordusu Terör 
Örgütü soruşturması kapsamında delil olarak sunmayı amaçladıkları, sözde soruşturma kapsamında MİT 
Müsteşarı ve birçok MİT görevlisinin görüşmelerini dinlemek ve iletişim tespit tutanağı haline getirmek 
suretiyle sözde örgütle irtibatlandırarak MİT M üsteşarı’m İran ajanı olarak 2011/762 sayılı sözde Kudüs 
Ordusu Terör Örgütü soruşturmasına dahil ettikleri, bu bağlamda MİT adına kurguladıkları hukuksuz 
eylemlerin sorumluluğunu MİT Müsteşarı’na ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yükleyerek 2011/762 
sayılı soruşturmadaki sözde örgüt mizansenine şiddet eylemleri olarak dahil etmeyi amaçladıkları,
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Sonuç olarak derlenecek olursa;

2014/41637 sayılı soruşturma kapsamında daha önce yapılan tespitler göz önünde 
bulundurulduğunda soruşturma kapsamındaki şüphelilerin "Selam-Tevhid" olarak bilinen 2011/762 sayılı 
sözde "Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturması adı altında çeşitli devlet kuramlarını ve üst düzey devlet 
görevlilerini sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü ile irtibatlı göstermeye çalıştıkları ve bununla beraber 
kamuoyunda 17-25 Aralık olarak bilinen 17 Aralık 2013 tarihi öncesinde 2011/762 sayılı soruşturmayı 
operasyonel sürece hazırlamak için hızlandıkları ve yapmayı planladıkları operasyonla ilgili olarak belirtilen 
tarihten çok daha öncesinden basm yayın kuruluşlarında yayımlanan çeşitli gazete haberleri, köşe yazıları ve 
bir takım dizi senaryoları ile kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları, bu kapsamda İstanbul TEM Şube Müdürlüğü 
tarafından 09/02/2015 tarihli rapor ve 22/03/2015 tarihli açık kaynak tespit tutanaklarında yapılan tespitlerde 
özetle; "Terör örgütü yöneticiliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Emre (Emrullah) USLU’nun 
19/09/2013 tarihinde Taraf gazetesinde yayımlanan ‘El Nusra’yı Kim Destekliyor’ başlıklı köşe yazısında ‘El 
Nusra’yı M IT’in desteklediğini, bu desteğin Mavi Marmara’yı organize eden örgüt (İHH) üzerinden 
verildiğinin de iddia edildiğini, M IT’in ne kadar yalanlaşa da uzun bir müddet İHH üzerinden personel, silah 
ve büyük miktarda para yardımı yaptığı iddiasını, Mavi Mannara olayının MİT tarafından durdurulabilecek 
olmasına rağmen kasıtlı olarak durdurulmadığını ve tüm gelişmelerden İran’ın ve destekçilerinin kazançlı 
olarak çıktığım’ belirttiği, aynı şekilde hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah GÜLEN’in 25/09/2013 
tarihinde ‘din adına işlenen cinayetler’ konulu konuşma yaptığı, bu konuşmadan iki gün sonra (27/09/2013)’ 
Zaman Gazetesi’nde bu konuşmanın İslamafobia’ya vurgu yapılarak haberleştirildiği, bir gün sonra 
(28/09/2013) yine Samanyolu Televizyonu’uda yayınlanan Şefkat Tepe adlı dizide bulunan ‘Karar Kumlu’ 
sahnesinde İslamafobia konusunun işlendiği, oyuncular arasında ‘Türkiye’nin teröre destek veren ülkeler 
arasına sokulacağı, terörist devletler arasına sokulacağı, dünya çapında terör örgütü kabul edilmiş illegal 
yapılara yardım ettiğini raporlayıp, uluslararası arenada ülkenin ciddî bir yalnızlığa itileceği, ülkeyi El 
Kaİde’ye, illegal İslamİ radikal terör örgütlerine yardım ediyorlar algısı oluşturarak yalnızlaştır)facağı’ şeklinde 
diyalogların geçtiği, 06/10/2013 tarihli Taraf gazetesinin ‘El Nusra’nm ana üssü Ceylanpınar’ manşetiyle 
yayınlandığı, 06/10/2013 tarihinde Emre (Emrullah) USLU’nun Today’s Zaman gazetesinde İngilizce olarak 
yayımlanan ve uluslararası alanda kamuoyu oluşturmak amacıyla yazılan ‘Disengaging From Al-Qaeda’ 
başlıklı köşe yazısında ‘Türkiye’nin, El Kaide militanlarının Türkiye sınırından Suriye’ye geçmesine göz 
yumduğunu, hatta bu gruplara M İT’in yardım ettiğini, bazı sivil toplum kuruluşlarının M IT’in El Kaide’ye 
yaptığı yardımlarda aracı olduğunu’ belirttiği, 12/10/2013 tarihli Şefkat Tepe dizisinin 21. Bölüm ‘Karanlık 
Kurul’ sahnesinde ‘Batı düşmanlığı ve radikal dini gruplarla işbirliği yapıyor İmajı tuttu, devam etmeliyiz’ 
şeklinde söylemlerin bulunduğu, 24/10/2013 tarihinde Emre (Emrullah) USLU’nun Taraf gazetesinde 
yayımlanan ‘MİT Haberleri Neden Sızdı, Ne Olur’ başlıklı köşe yazısında ‘El Kaide’nİn faaliyetlerinin Türkiye 
üzerinden koordine edildiği konusunda batıklarda ciddi kuşkuların olduğu, M İT’in sistem dışı faaliyetlerinin 
Türkiye’nin izole olmasına neden olacağı, hatta Türkiye’nin terörü destekleyen devletler arasına 
sokulabileceğini’ belirttiği, devam eden süreçte 07/11/2013 tarihinde Adana İlinde yakalanan ve içerisinde 
roket başlığı ele geçirilen tırla ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında söz konusu roket başlıklarının 
Türkiye tarafından Suriye’deki muhaliflere gönderildiğine dair haberlerin yapıldığı, 09/11/2013 tarihinde 
"Şefkat Tepe" adlı dizide bulunan ‘Karar Kurulu’ sahnesi’nde ‘Suriye’ye sahip çıkmanın ne demek olduğunu 
gösteriyoruz. Ayrıca ülkeniz yurt dışında radikal dinci örgütlere yardım ediyor imajı zihinlere kazındı. Bunun 
ne anlama geldiğini ilerde göreceksiniz.’ şeklinde diyalogların geçtiği, 11/11/2013 tarihinde Emre (Emrullah) 
USLU’nun Taraf gazetesinde yayımlanan ‘Heysem Topalca İstihbarat Elemanı Mı’ başlıklı köşe yazısında 
‘Son günlerde binlerinin Türkiye üzerinden Suriye’ye gönderilen silahlan deşifre etmeye başladığını, 
Suriye’ye giden tırın uyuşturucu taşındığı ihbarıyla Adana’da durdurulduğunu ve 935 havan topu mermisi ve 
10 havan rampası bulunduğunu, bu haberlerin Türkiye’nin Suriye’de çarpışan El Kaide unsurlarına silah 
yardımı yaptığı algısının oluşmasına yardımcı olduğunu, uyuşturucu ihbarı yapılmasa o tır dolusu mühimmatın 
da Suriye’ye geçeceğini, ihbarı başka istihbarat birimlerinin yapmış olduğunu, MİT’in faaliyetlerinin 
Türkiye’nin izole olmasına neden olacağını, Türkiye’yi terörü destekleyen ülkeler arasına sokabileceğini, 
Türkiye’nin Suriye’de çarpışan El Kaide unsurlarına silah yardımı yaptığı algısının dünya kamuoyunda 
oluşmasına yardımcı olacağını’ belirttiği,
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Kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturması olarak bilinen girişimin ardından da örgütün basın yayın 
kuruluşları aracılığıyla kamuoyu oluşturma çabasına devam ettiği, bu kapsamda yapılan tespitlerde; 11/01/2014 
tarihli Şefkat Tepe dizisinin 21. Bölüm ‘Karanlık Kurul sahnesinde’ "Bir taraftan ülkenin kılcallarına kadar 
sızarak genleriyle oynuyoruz diğer taraftan aldığımız paralarla Suriye’deki katliamı arttırıyoruz. Stratejimiz 
herşeye rağmen korku, panik, kaçırma, TIR-latma olacak. Herşey MİT haline sokulursa olaylar da bitleşecek" 
şeklinde söylemlerin bulunduğu, Emre (Emrullah) USLU’nun Twitter isimli sosyal paylaşım sitesindeki 
@EmreUslu uzantılı hesabından 13/01/2014 tarihinde saat 10:50’de "Çok yakında çok güzel şeyler olacak. 
Benden söylemesi...", saat 10:53’te "çok yoğun bir fırtınanın arkasından güneş açar ortalık muhteşem bir 
duruluk ve sessizlik ve güzelliğe bürünür ya. öy le  güzel şey...", 14/01/2014 tarihinde saat 00:05’te "İHH El 
Kaide ile iş tutmaz (havan değil artezyen), ... MİT dinlemez (dinleme değil ıııı şeeyy)" şeklinde paylaşımlarda 
bulunduğu, 14/01/2014 tarihinde 2014/41637 sayılı soruşturmamız kapsamında tutuklu olarak bulumakta iken 
serbest bırakıldıktan sonra firar eden şüpheli Serdar BAY RAKTU T AN ’ ı n şube müdürü olarak görev yaptığı 
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen El Kaide 
soruşturması kapsamında Kilis ilinde bulunan İHH Vakfı bürosunda arama yapılarak bürodaki bilgisayarlara el 
konulduğu ve operasyon sonrası örgüte yakın basın yaym kuruluşlarında M IT’in İHH üzerinden El Kaide’ye 
yardım ettiği şeklînde iddianın sürekli olarak dile getirildiği, Emre (Emrullah) USLU’nun Twitter isimli sosyal 
paylaşım sitesindeki @EmreUslu uzantılı hesabından 16/01/2014 tarihinde saat 07:39’da "Çok yakında çok 
güzel şeyler olacak..." şeklinde paylaşımda bulunduğu, 15/01/2014 tarihinde Emre (Emrullah) USLU’nun 
Taraf gazetesinde yayımlanan ‘El Kaide, İHH, TIR vs..’ başlıklı köşe yazısında ‘El Kaide’ye yönelik başlatılan 
operasyonda bazı İHH bürolarının basılmasının Türkiye El Kaide’ye yardım mı ediyor sorusunu yeniden 
gündeme getirdiğini, Türkiye’nin El Kaide’ye yardım ettiğini, bu yardımı istihbarat teşkilatları üzerinden 
yaptığını, Adana’da yakalanan havan başlıklarının sahibi olan Heysem Topalca’mn istihbarat elemanı 
olduğunu, göz altına alındığını ama tutuklanmadığını, muhtemelen MİT tarafından kurtarıldığını, önceki 
haftalarda Ankara’dan beş tır insani yardım malzemesini Suriye’ye göndermek üzere İHH tarafından tören 
düzenlendiğini, ancak tören alanında üç tırın bulunduğunu, aynı gün Jandarma’nm Hatay’da bir tır 
durdurduğunu, ancak M İT’in o tın aratmadığını, o tırnı İHH ile irtibatlı olduğunu’ belirttiği, 22/01/2014 
tarihinde Emre (Emrullah) USLU’nun Taraf gazetesinde yayımlanan ‘TIR’lan M IT’in Aydınlıkçı ekibi mi 
yakalatıyor’ başlıklı köşe yazısında ‘Silahların El Kaide’ye gittiğini, M İT’in tırların durdurulmasını 
engeîlemekiçin birçok önlem alabileceğini ancak bunu kasıtlı olarak almadığını ve böylelikle tırları yakalatmak 
istediğini, önce silahları yüklediklerini sonra da ihbar yaparak paralel savcılar bizi yakalıyor diyerek cemaat ile 
Erdoğan’ı karşı karşıya getirdiklerini, M İT’in içine sızmış bir Aydınlıkçı ekip olduğunu, bu ekibin silahları 
yakalatarak Esad’a karşı silah gönderilmesini engellediğini’ belirttiği,

Şüphelilerin M İT’e ait tırları bu şekilde durdurarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Devieti’ni 
uluslararası toplumda zor duruma düşürmeyi amaçladıkları, ülkemizi EL KAİDE ve IŞİD’e yardım yaptığı 
şeklinde görüntü oluşturmaya çalıştıkları, ihbarın yapılış şekli ve ihbarda bulunmamasına rağmen arama 
kararına El Kaide ibaresinin eklenmesi ve sonrasında iç ve dış dünya kamuoyunda bu tür haberlerin sıklıkla yer 
alması söz konusu mizansen ve operasyonun amacının Türkiye Cumhuriyeti aleyhine casusluk faalİyetiMİT 
tırlarınm durdurulması olayının 19 Ocak 2014 tarihinde Adana’da gerçekleştiği, belirtilen tarihlerde Adana 
ilinde Dışişleri Bakanlığı’nın 6. Büyükelçiler Konferansının devam ettiği ve operasyon tarihinde Dışişleri 
Bakanı Sayın Ahmet DAVUTOGLU’nun kapanış konuşması İçin toplantıya katıldığı, toplantıda (142) 
büyükelçinin bulunduğu, ileriki tarihlerde gerçekleşecek olan Suriye konulu Cenevre 2 konferansına yöneiik 
olarak Türkiye’nin, Suriye rejiminin El Kaide ve lşid ile işbirliği yaptığı yönündeki savının büyükelçilerle 
paylaşıldığı, böyle tarihi bir günde bu operasyonun yapılmasının Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni zor 
durumda bırakmaya yönelik olarak yapıldığı ve planlı bir eylem olduğu olduğu, eylemin, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Devieti’ni El Kaide’ye yardım ediyor görüntüsü ile Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ve Lahey 
Adalet Divam’na taşımayı amaçladığı, Sözde "Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturmasında, hiçbir bağlantısı 
bulunmamasına rağmen, sözde Örgütün uydurma eylemlerini oluşturmak maksadıyla 2011/2221 ve 2011/1070 
soruşturma sayılı El-Kaide Terör Örgütü soruşturmalarına ait evrakların dosya muhteviyatına eklenmesi, 19 
Ocak 2014 tarihinde durdurulan MİT tırları ile ilgili ihbar içeriğinde "El-Kaide" ibaresi bulunmamasına 
rağmen arama talebine "El-Kaide’ye götürülen" ibaresinin eklenmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde 
MİT tırlarınm durdurulması olaylarının da sözde "Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturması kapsamında 
"MİT Müsteşarı’ııın İran adına ajanlık yaptığı, M İT’in İHH üzerinden terör örgütlerine yardım ettiği" algılarını
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oluşturmaya yönelik, ortak eylem/amaç iradesi içerisinde yürütülen ve örgütün üst yöneticileri tarafından 
planlanmış mizansenin birer parçaları olduğu,

Devlet kurumlan içerisinde yapılanmış Fetullahçı Terör Ötgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ 
(FETÖ/PDY) üyeleri tarafından yürütülen soruşturmalara bakıldığında soruştunnaların örgüt lideri Fetuilah 
GÜLEN’den gelen talimatlar doğrultusunda, bir kısım yazar ve basm-yaym kuruluşları aracılığı ile kamuoyu 
oluşturulmaya çalışıldığı, özellikle istihbarat birimlerinde görevli memurların isimsiz ihbarıyla soruşturma 
numarası alındığı, soruşturma kapsamında uydurma gizli tanıklar/haber elemanları kullanıldığı, Aym şekilde
01.01.2014 ve 19.01 2014 tarihlerinde MİT Urlarının durdurulması olaylarında da, olay öncesi ve sonrası bazı 
yazar ve basın yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyu oluşturma çalışması yapıldığı, her iki ihbarın da 
isimsiz/sahte isimle yapıldığı, yapılan soruşturma sonucu her İki ihbarı yapan kişinin de jandarma istihbarat 
görevlisi olduklarının (Halil Alp-Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü / Gültekin 
Menge-Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü) anlaşıldığı, her iki şüphelinin de 
jandarma görevlisi olmasına rağmen konuyu ilgili makamlara resmi kanallardan intikal ettirmek yerine 
isimsiz/sahte isimle ihbar yapmış olmaları, 19 Ocak 2014 tarihinde Adana İli, Ceyhan İlçesi’ndeki olayda 
şüphelilerin, "telefonları dinlenen MİT personelinin telefon numaralarını bir haber elemanından aldıklarını" 
söylemelerine rağmen ısrarla haber elemanının ismini vermemeleri gibi durumların tipik bir FETÖ/PDY örgütü 
çalışması olduğu,

Terör örgütü lideri GÜLEN’e bağlı örgüt üyelerinin, yürüttükleri adli soruşturmaların talimatını ya 
örgüt liderinden aldıkları ya da yürütülen soruşturmalarla ilgili örgüt liderine bilgi vererek talimatlarına göre 
hareket ettikleri, GÜLEN’in talimatı yada bilgisi dahilinde yürütülen soruşturmalarda, medya organı gazete ve 
televizyonlar soruşturma konusunu balkın duygu ve düşüncelerine yavaş yavaş' enj ekte ederek tepki ve 
duyguların yönetilmesine ön ayak oldukları, yürütülen soruşturmaların operasyona dönüşmeden önceki 
safhalarında terör örgütünün yayın organlarında köşe yazarlığı yapan şüpheli Emruilah USLU'nun ilerleyen 
dönemde gerçekleşecek operasyonları bilmesi, soruşturmayı yürüten kişi yada kişiler tarafından aynı amaca 
hizmet eden örgüt üyelerine bilgi belge aktarımı yapıldığım gösterdiği, Terör örgütü lideri GÜLEN’in 
sahiplendiği ve talimat verdiği suça konu eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin eylemlerini sistemli ve örgütsel 
çalışma içerisinde yürüttükleri, kamu görev ve yetkisini kullanan şüphelilerle aym amaca hizmet ederek suça 
konu eylemlere talimat vermek suretiyle iştirak eden diğer Emruilah USLU’nun nihai amaca ulaşmak için 
planlı ve örgütsel bir hiyerarşi içerisinde hareket ettiğinin tespiti ve şüphelinin Silahlı Terör Örgütü Kurma 
veya Yönetme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 
Teşebbüs Etme, Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin 
Etme suçlarım işlediğinden bahisle C. Başsavcılığımızın 2014/41637 Sor.-2015/3278 İdd. No sayı ve 
23/10/2015 sayılı İddianamesiyle kamu davası açıldığı, davanın halen Yargıtay lö.Ceza Dairesi'nİn 2015/1 
Esas sayılı dosyası üzerinden derdest olduğu, yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen örgütsel faaliyet niteliğindeki 
soruşturmalar kapsamında yer alan şüphelinin tüm köşe yazı ve sosyal medya paylaşımlarına dair tespit 
tutanağının bir suretinin soruşturma evrakımıza da eklendiği anlaşılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüpheli E m ruilah  Uslu'nun terör örgütü lideri GÜLEN'in talimatıyla gerçekleştirildiği yukarıda 
ayrıntılı olarak izah edildiği şekliyle 31/12/2013 ila 24/12/2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan 
Bank Asya hesabında 18842,45 TL'lİk artış olduğu,

-Eşi Şule Özyiğit Uslu’nun terör örgütü lideri GÜLEN’in talimatıyla gerçekleştirildiği yukarıda 
ayrıntılı olarak izah edildiği şekliyle 31/12/2013 ila 24/12/2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan 
Bank Asya hesabında 14927,4 TL'lik artış olduğu, aynı dönemde bankada hesap açtırdıkları,

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınım 2014/37666 sayılı evrakına binaen haklarında terör 
örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 2016/1632 İdd, No sayı ve 
06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında kullandıkları gsm hatlarının 
26/07/2006 İla 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör örgütünün üst düzey yönetici
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mensuplarından Önder Aytaç (Akademisyen ve emniyet yapılanması yöneticisi-Medya İmamı), Osman Hilmi 
Özdil (Kozanlı Ömer kod ismiyle tanınan- Mahrem Hizmet -Emniyet- İmamı), Alaeddin Kaya (İstişare Heyeti 
Üyesi- Medya Faaliyetleri Sorumlusu) ve Ali Çelik (örgütün Asya Bank’dan sorumlu imamı- Örgüt liderinin 
talimatı iletim sorumlusu-Toplanan ekonomik kaynakların örgütsel sisteme sokulmasından sorumlu) ile 
iletişim- irtibat kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

6.14.ŞÜPHELİ YAKUP ŞİM ŞEK

Terör örgütünün yayın organı olan Zaman Gazetesinin marka pazarlama direktörü olarak görev
yaptığı,

Şüpheli Yakup Şimşek'İn ikametgahında yapılan arama neticesinde terör örgütü lideri GÜLEN 
tarafından yazılmış örgütsel doküman niteliğindeki kitapların bulunduğu tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayıh 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüpheli Y akup Şim şek’iıı eşi Fatma Şimşek'İn terör örgütü lideri terör örgütü lideri GÜLEN'in 
talimatıyla gerçekleştirildiği yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği şekliyle 31/12/2013 ila 24/12/2014 tarihleri 
arasında örgütün fınans kuruluşu olan Bank Asya hesabında 45527,63 TL'lik artış olduğu,

-Her iki çocuğunun aynı dönemde bankada hesap açtırdıkları,
-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/37666 sayılı evrakına binaen haklarında terör 

örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 2016/1632 İdd. No sayı ve 
06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında kullandıkları gsm hatlarının 
26/07/2006 ila 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör örgütünün üst düzey yönetici 
mensuplarından Hidayet Karaca (örgütün temel politikasına göre basın yayın üzerinden algı idaresi 
sorumlusu), Hüseyin Kara (Pasifik Ülkeleri ve Uzakdoğu İmamı- İstişare Heyeti Üyesi), Abdullah Aymaz 
(İstişare ve Tayin Heyeti Üyesi- Amerika ve Avrupa İmamı), Alaeddin Kaya (İstişare Heyeti Üyesi- Medya 
Faaliyetleri Sorumlusu), Halit Esendir (Dergi Grubu Başkam-Afgaııistan ve Pakistan İmamı- İstişare Heyeti 
Üyesi), Selman Kuzu (Operasyon ekibi üyesi- Molla) ve Ahmet Kirmiç (Türkiye Mütevellisi Dershaneler 
Sorumlusu) ile İletişim- irtibat kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

6.15.ŞÜPHELİ BÜLENT KENEŞ

Terör örgütünün 15/07/2016 tarihli darbe girişimi sürecine kadar basın-medya yapılanmasındaki 
eylemlerinin tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/38856 sayılı soruşturmanın yürütüldüğü, 
soruşturma kapsamında terör örgütüne ait Feza Gazetecilik A.Ş. bünyesinde faaliyet yürüten Zaman Gazetesine 
İstanbul 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04/03/2016 tarih ve 2016/1433 D.İş sayılı kararı gereğince, yine ayın 
soruşturma kapsamında terör örgütüne ait Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş., Cihan Medya Dağıtım 
A.Ş., Dünya Dağıtım A.Ş., Irmak Radyo ve Televizyon Hizmetleri A.Ş. ve Fia Prodüksiyon Radyo TV Reklam 
Organizasyon İletişim San.Tİc.Ltd.Şti’ne Sulh Ceza Hakimliklerinin kararı gereğince kayyum atandığı, bu 
yönden olarak terör örgütü lideri GÜLEN'in talimatları doğrultusunda yayın yapan kuruluşlar mensubu olup 
terör örgütünün yayın yayın, propaganda faaliyetlerine iştirak eden ve örgütsel amaç birlikteliği doğrultusunda 
hareket eden şüphelilerden;

Şüpheli Bülent Keneş'in Feza Gazetecilik Anonim Şirketine ait ticari sicil bilgilerinde ve 
31/12/2014 tarihli faaliyet raporunda Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı tespit 
edilmiştir.

Şüpheli Bülent Keneş'in ikametgahında yapılan arama neticesinde terör örgütü lideri GÜLEN 
tarafından yazılmış örgütsel doküman niteliğindeki kitapların bulunduğu tespit edilmiştir.
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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüpheli B ülent Keneş'İn eşi İpek Keneş’in terör örgütü lideri GÜLEN’in talimatıyla 
gerçekleştirildiği yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği şekliyle 31/12/2013 ila 24/12/2014 tarihleri arasında 
örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya hesabında 13862,71 TL'lik artış olduğu,

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/37666 sayılı evrakına binaen haklarında terör 
örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 2016/1632 İdd. No sayı ve 
06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında kullandıkları gsm hatlarının 
26/07/2006 ila 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör örgütünün üst düzey yönetici 
mensuplarından Hamdullah Bayram Öztürk (Brezilya ülkesi İmamı, örgüt mahrem hizmetlerinden amirler 
grubu emniyet hizmetleri, TSK'da Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı imamı, aktif "Molla") ile 
iletişim- İrtibat kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

6.16.ŞÜPHELİ TİBED MURAT SANLIMAN

Şüphelinin reklam ajansı sahibi olduğu, terör örgütüyle süreklilik arz edecek şekilde organik bağı 
bulunduğuna dair yeterli tespite ulaşılamadığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüphelilerden Tibed M u ra t Sanlım an'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımın 2014/37666 sayılı 
evrakına binaen haklarında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduklarından bahisle adli işlem yapılıp 
2016/1632 İdd. No sayı ve 06/06/2016 tarihli iddianameyle kamu davası açılan ve soruşturma kapsamında 
kullandıkları gsm hatlarının 26/07/2006 İla 16/12/2015 tarihleri arasındaki HTS kayıtları celp edilen terör 
örgütünün üst düzey yönetici mensuplarından Ekrem Dumanlı (Mütevelli Heyeti Başkanı- Medya İmam 
Yardımcısı-Basın Yaym organları üzerinden örgüt lehine dezenformasyon işleri sorumlusu) ile iletişim- irtibat 
kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

6.17.ŞÜPH EU  ALİ ÇOLAK

Şüphelinin terör örgütünün yayın organı Zaman Gazetesinde kültür-sanat ve edebiyat uzmanı olarak 
görev yaptığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 24/01/2017 tarih ve 2252349-23042 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen analiz çalışması raporuna göre;

-Şüpheli AIİ Ç olak’tn terör örgütü lideri GÜLEN'iıı talimatıyla gerçekleştirildiği yukarıda ayrıntılı 
olarak izah edildiği şekliyle 31/12/2013 İla 24/12/2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan Bank 
Asya hesabında 10193,8 TL'lik artış olduğu anlaşılmıştır.

7.TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MEDYA UNSURLARINDAN OLAN ŞÜPHELİLERİN  
İRTİBATLI OLDUĞU ÖRGÜT ÜST YÖNETİCİLERİNİN KONUMLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yukarıda tarih ve sayısı belirtilen iddianamesine göre terör 
örgütünün medya unsuru olan şüphelilerin irtibatlı olduğu yöneticilerden;

-Abdülkadir Aksoy'un FETÖ’nün kuruluşundan beri aktif olarak faaliyet İçerisinde olduğu, örgütün 
tarafından altın nesil olarak adlandırılan kişilerinden olduğu, FETÖ mensubu birçok önemli isim ile birlikte 
hareket ettiği ve bu şahıslar ile irtibatlı olduğu, örgüt önderi Fetullah GÜLEN’in avukatlarından biri olduğu, 
Fetullah GÜLEN’in üst düzey devlet erkanı ile irtibatım sağlayan kişilerden olduğu, örgütün istediği
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kanunların çıkarılması için toplantılar düzenleyerek görüşler alıp siyasi iktidara ve ilgili bakanlık ve meclise 
örgüt adına ulaştırdığı, Örgüt içerisinde Fetullah GÜLEN3 e yakınlığı ile bilinen şüphelinin 
“Hizmet-Sekreterya” olarak adlandırılan konumda yer aldığı,

-Abdullah Aymaz'ın İsmail Yediler ve Saffet Senih kod isimlerini kullandığı, 1970 yıllarından 
itibaren İzmir’de oluşturulan örgütün çekirdek kadrosu içerisinde yer aldığı, Örgütün üst kurulunda görevli 
olduğu, örgüt mensuplan ile birlikte Pensİlvanya’ya gidip geldiği ve toplantı düzenledikleri mekanlarda 
birlikte kaldığı, örgüte ait basın yayın organlarında görev aldığı, örgütün ideolojik görüşlerini yansıtan yazılar 
yazdığı, Konya il imamı, Amerika ve Avrupa İmamı olarak faaliyet yürüttüğü, örgüt içerisindeki tayin, terfi 
heyeti İçerisinde aktif olduğu, son olarak FETÖ içerisinde “İstişare Heyeti Üyesi” olarak faaliyetlerine devam 
ettiği,

-Ahmet Kara'mn Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde tayin heyetinde yönetici sıfatıyla faaliyet 
yürüttüğü, 1999 yılında Fetullah GÜLEN'in ABD'ye gidişi öncesi dönemin başbakanı ile görüşüp ikna ettiği, 
bu görüşme sonrası yurt dışına çıkışın hızlandığı, GÜLEN’in yeşil kart alması İçin Ekrem Dumanlı iş adamı 
İshak Alaton'dan yardım istediği, Ishak Alaton’un da ABD nezdîııde girişimlerde bulunarak yeşil kart 
verilmesini sağladığı, Fetullah GÜLEN ile Yahudi iş adamları arasındaki irtibatı sağladığı, örgütün üst 
kurulunda görevli olduğu, GÜLEN’in operasyon ekibi İçerisinde yer aldığı, bir dönem örgüt tarafından 
mahrem hizmetlerden sayılan TSK, Emniyet ve MİT imamlarının kendisine bağlı olarak görev yaptığı, Kenya 
imamı olarak görev yaptığı, Erzurum imamı, İstanbul imamı ve Marmara bölge sorumlusu olduğu, Samanyolu 
TV’nin yönetim kuruluna girdiği, GÜLEN’in özel işlerini yaptığı, örgüt yapılanmast içerisinde “Tayin Heyeti 
Üyesi” olarak faaliyetlerini sürdürdüğü,

-Ahmet Kİrmiç'in Fetullahçı Terör Örgütünün yöneticilerinden biri olduğu, örgüte ait FEM 
dershanelerinin tamamından örgüt adına sorumlu imamı olduğu, örgüt tarafından mahrem hizmetlerden sayılan 
askeri sınavlara öğrenci yetiştirme faaliyetinde bulunduğu, bir dönem örgütün Marmara imamlığını yaptığı, son 
olarak “Türkiye Mütevellisi Dershaneler Sorumlusu” olarak faaliyet yürüttüğü,

-Ahmet Kurucan'ın Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde mollalardan olduğu, FetullahGÜLEN’in kız 
kardeşinin kızı ile evli olduğu, Örgüte müzahir Zaman Gazetesinin köşe yazarlarından olduğu, örgütün 
ideolojisini alt tabana yazılarıyla ulaştırdığı, GÜLEN’den sonra örgüt için lider adayları arasında gösterilmekte 
olduğu, örgüt adına “Molla” olarak faaliyet yürüttüğü,

-Ahmet Şabinalp'in Fetullahçı Terör Örgütü, içerisinde faaliyet yürüttüğü, halen Almanya (Köln 
şehri) imamı olduğu, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de çalışan emniyet personelleri ile İlgili bilgiler 
bulunan dokümanlar çıktığı için bahse konu tarihte bu illerden sorumlu Emniyet İmamı olarak faaliyet 
gösterdiği ve Doğu İlleri Polis imamı olduğu, olay sonrası Almanya'ya gittiği, şahsın üzerinde ve çantasında 
çıkan materyaller nedeniyle deşifre olması ve adli soruşturmaya uğraması nedeniyle örgüt tarafından bilinçli 
olarak yurtdışma çıkarıldığı,

-Alaeddin Kaya'nm Fetullahçı Terör Örgütünün önde gelen yöneticilerinden biri olduğu, çevresinde 
Yahudi Alaeddin olarak bilindiği, GÜLEN ile MOSSAD arasındaki diyaloğu sağlayan kişi olduğu, Fetullah 
Terör örgütü lideri GÜLEN tarafından yakın ve etkili çevresine Ölümünden sonra örgüt lideri olarak 
gösterildiği, örgütün yayın organlarından olan Zaman Gazetesi'nin kurucuları arasında yer aldığı, çeşitli 
zamanlarda örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile birlikte Pensilvanya'ya GÜLEN’e talimat almak 
veya örgütteki konumlarına göre bilgi vermek amacı ile ayrıca örgütteki görevli oldukları ülkelere gitmek için 
yurt dışına çıkış yaptığı, çeşitli tarihlerde örgüt mensuplan ile aym otel vb. yerlerde bir araya geldikleri, terör 
örgütü lideri GÜLEN ile birlikte Papa II. Jean Paul'u ziyaret ederek elini öptüğü, Örgüt içerisinde son olarak 
“İstişare Heyeti Üyesi” olarak faaliyet yürüttüğü,

-Ali Bayram'ın Fetullahçı Terör Örgütünün imamlarından olduğu, 1983-1985 yıllarında İzmit 
imamlığını, Arjantin imamlığını, 1992 sonrasında Kazakistan ve Hindistan ülke imamlığını, daha sonra
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üniversiteler ve Türkiye'deki akademik personelin sorumlu imamı olarak görev yaptığı, örgüte ait Akademik 
Araştırmalar Vakfını kurduğu, örgütte Müfettiş olarak görev yaptığı, örgüt içerisindeki her türlü tayin, terfi ve 
yönlendirmenin yapıldığı tayin heyeti içerisinde yer aldığı, örgütün üst kurulunda görevli olduğu, bir dönem 
örgüt tarafından mahrem hizmetlerden sayılan TSK imamı olduğu, Genelkurmay Başkanlığından sorumlu 
imam olduğu, Türkiye’deki tüm üniversiteler ve akademik personelinden sorumlu imam olarak görev yaptığı, 
örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile birlikte örgüt önderinden talimat almak, örgütteki konumlarına 
göre bilgi vermek amacı ile yabancı ülkelere gittiği ve yurt dışına çıktığı, bunun yanında örgütün yurt dışındaki 
üniversitelerine kadro oluşturmakta görevli olduğu, GÜLEN’in operasyon ekibi içerisinde yer aldığı, son 
olarak örgüt içerisinde “İstişare Heyeti Üyesi-TSK İmamı” olarak faaliyet yürüttüğü,

-Ali Çelik(TC No:19730246978)'in Meslek hayatına 1980 yılında müteahhit olarak başladığı, 
Çelikeller, Birim İnşaat, Yapı Yatırım firmalarım kurduğu, Samanyolu Yayın Holding A.Ş., STV ve Burç FM, 
Yumurcak TV, Dünya Radyo A.Ş., Işık Medya Planlama A.Ş., Merkür Yayıncılık A.Ş., Hamle Oto Kiralama 
A .Ş., Yapı Yatırım A.Ş., Boğazdan Turizm A.Ş., Çelikeller Yapı Tüketim A.Ş., Küre Yaymcıİık A.Ş., S Haber 
ve S Radyo, Mehtap TV ve Haber Ege ve Gimat Yayıncılık A .Ş.’de Yönetim Kurulu Başkam, Özgün İnşaat 
A.Ş.’de ortak, Sema Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve Özel Sema A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 
görev yaptığı, 2012 yılından itibaren ise Bank Asya’da Yönetim Kurulu Üyesi ve FETÖ’nün Asya Bank’tan 
sorumlu mensubu olduğu, şüpheli Mustafa Özcan’m altında yer almakla birlikte bankayla İlgili ABD 
Pensilvanya’dan gelen talimatlar ve ilgili diğer talepleri yerine getirdiği, örgütün topladığı ekonomik 
kaynakların sisteme kazandırılmasında etkin ro! oynadığı, Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren 
Samanyolu TV nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, yapıya müzahir birçok şirkette etkin rol aldığı, örgütün 
üst yönetim üyelerinden oİan kişiler ile birlikte örgüt lideri olan GÜLEN’den talimat almak veya örgütteki 
konumlarına göre bilgi vermek amacı ve örgütteki görevli/sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına 
çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensuplan ile aynı otel, konaklama yerleri vb. yerlerde bir araya geldikleri, 
örgütün ekonomik kaynkalarımn yönetenlerden olduğu, örgütün “Türkiye Mütevellisi Bank Asya Yönetim 
Kurulu Başkanı” olduğu ve faaliyetlerine halen aktif olarak devam ettiği,

-Ali Çelik (25468927362)'in FETÖ İçerisinde sözde İstanbul Adliye İmamı olduğu ve adliye ile 
polis arasındaki bağlantıyı sağladığı, örgüt adına Alevi vatandaşlardan sorumlu imam olarak faaliyet gösteren 
Süleyman Uysal’m yardımcısı olduğu, çeşitli tarihlerde de Örgüt mensupları ile aynı otel, konaklama yerleri 
gibi bir araya geldikleri, şüphelinin örgüt içerisinde son olarak konumunun ise “Mahrem Hizmetler Görevlisi 
(Süleyman Uysal’m Yrd.)” olduğu,

-Ali Ursavaş'ın Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde örgütün “yurt dışı yapılanmasından sorumlu” 
imamı olduğu, yurt dışındaki örgüte ait okul, üniversite, dershane, demek ve yurtlarından sorumlu olduğu, 
uzun yıllardan beri örgüt içerisinde yer aldığı, örgüte ait yurt dışında açılacak okul, demek gibi kuramlarının 
açılması, eleman temini, maddi ihtiyaçlarının tespiti gibi konulardan sorumlu imam olduğu, “Uluslararası 
Türkçe Demeği Başkanı” olduğu, Örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler iie birlikte örgüt lideri olan 
GÜLEN’den talimat almak veya örgütteki konumlarına göre bilgi vermek amacı ve örgütteki görevli sorumlu 
oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensuplan ile aynı otel, konaklama 
gibi yerlerde bir araya geldikleri, “Türkçe Olimpiyatları” organizasyonunu düzenlediği, “Başyüçeler 
Kurulunda” bulunduğu, son olarak örgütte “İstişare Heyeti Üyesi” olarak görev yaptığı,

-Barbaros Kocakurfun Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde Fetullah Terör örgütü lideri GÜLEN’in 
özel hizmetlerinde bulunan şahıslardan olduğu, Türkiye sekretaryasım yapan şahıs olarak tanındığı, Fetullah 
GÜLEN’e bilgi akışını sağlayan şahıslardan olduğu, örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile birlikte 
örgüt lideri olan GÜLEN’den talimat almak veya örgütteki konumlarına göre bilgi vermek amacı ve örgütteki 
sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensuplan ile aynı otel, 
konaklama yerlerinde bir araya geldikleri, İzmir ve çevresinde bulunan okulların genel müdürü olarak görev 
yaptığı, örgütün para kasalarından olduğu, son olarak örgüt içerisinde "GÜLEN Özel Hizmet-Sekreterya” 
olarak faaliyet yürüttüğü,
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-Bekir Baz'ın Fetullahçı Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün üst yönetim 
üyelerinden olan kişiler ile birlikte örgüt lideri GÜLEN’den talimat almak veya örgütteki konumlarına göre 
bilgi vermek amacı ve örgütteki sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışma çıktığı, örgüt adına Ege 
Bölgesi imamı olarak faaliyet yürüttüğü ve halen “Ege Bölgesi İmamı” olduğu,

-Cemal Türk'ün Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde molla olarak faaliyet yürüttüğü, örgüte ait 
televizyon kanallarında sunuculuk yaptığı, örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile birlikte örgüt lideri 
GÜLEN’den talimat almak, örgütteki konumlarına göre bilgi vermek, sorumlu oldukları ülkelere gitmek için 
yurt dışına çıktığı, abisinin hanımının terör örgütü lideri GÜLEN’in yeğeni olduğu, son olarak örgüt içerinde 
“molla” olarak faaliyet gösterdiği,

-Cemal Uşak'ın Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde örgütün sözcüsü ve yönetici durumunda faaliyet 
yürüttüğü, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’mn ilk açıldığı dönemde buraya başladığı, vakıf faaliyetlerinde 
bulunduğu, entelektüel kesimle irtibatı sağlayan bir şahıs olduğu, örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler' 
ile birlikte örgüt lideri GÜLEN’den talimat almak, örgütteki konumlarına göre bilgi vermek, sorumlu olduklar! 
ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensuplan ile aynı otel, konaklama 
yerlerinde bir araya geldiği, son olarak örgüt adma faaliyet yürüten “Gazeteci Yazarlar Vakfı ”nda başkan 
olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ve “örgütün sözcülüğünü” yaptığı,

-Cevdet Türkyolu'mm Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet yürüttüğü, 
GÜLEN’in özel hizmetlerinde bulunan şahıslardan ve mollalarından olduğu, GÜLEN'in özel sekretarya ve 
hizmetlerini yürüttüğü, onun kimlerle görüşeceğini, aldığı ilaçlan ve yemekleri bütün özel hizmetini yürüttüğü, 
mahrem yerlerle doğrudan ilgilenip yönettiği, örgütün önderinden imamlarına talimat ulaştırıp raporları almada 
önemli bir işlevi olduğu, yargı, emniyet, TSK, Mit, Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Okulları, Kolejleri ve 
Akademilerin genel sorumlu İmamlarının doğrudan onunla irtibatlı olduğu, GÜLEN'in yeğeni ile evli olduğu, 
örgütün para işlerini de bazen yönettiği, son olarak laal olarak örgüt içerisinde GÜLEN’in yanında “Özel 
hizmet, sekreterya” olarak faaliyet yürüttüğü,

-Ekrem DumanU'mn FETÖ’nün yazılı basın yayını üzerinde algı yönetimi, Örgüt ideolojisinin 
kitlelere aşılanması, Türkiye’de olup bitenlerin örgütün gözünden ve yararına servis edilmesi, basın yayın 
üzerinden bir olayın örgüt lehine dezenfomıasyonu, topluma gerçeklerin çarpıtılıp aktarılması, toplumun basın 
yayın üzerinden gerçekleri değil Örgütün amacına göre bilgi edinmesini sağlayan imamı olduğu, Örgütün temel 
politikalarına göre yazılı basın yayın üzerinden toplum algısını yönettiği, örgütün bütün hücrelerine 
ulaştırılacak genel talimat, strateji ve örgütsel tavrı yazılı basın yayın üzerinden duyurduğu, özellikle 
seçimlerde örgütün mensup ve sempatizanlarının hangi siyasi partiye oy vereceğini ima ve işaret yoluyla bazen 
de açıkça gösterdiği, yazılı basm yayın organlarından örgüt diliyle talimatlarını alt birimlere ulaştırıp siyasi 
tavır belirlediği, şahsın terör örgütü lideri GÜLEN’in kamuoyuna benimsetilmesinde görev aldığı, örgütün 
topluma karşı propagandasını düzenlediği, örgüte veya topluma yönelik genel baskı tehdit veya emirleri yazılı 
basm yaym üzerinden aktardığı, cumhurbaşkanım tehdit ettiği, örgüt adına görüşmeler yaptığı, bir belediyeyi 
esrarengiz ziyaret şekilde ziyaret ettiği, örgütün seçimlerde hangi siyasi partiye oy vereceğini gösterdiği, terör 
örgütünü destekleyen siyasi partiyi açıkça desteklediği, devletin karşısındaki terör örgütlerini destekleyen 
açıklama ve yayınlara yer verdiği, örgütün bir arada tutulması için moral yükselten yayınlan yaptırdığı, bir 
olay karşısında örgütün nasıl davranacağını kitlelere duyurduğu, siyasi iktidara karşı propaganda görevim 
yürüttüğü, bu işleri örgüt adma planlayıp idare ettiği, örgütün medya gücünü toplumu aldatmakta kullandığı, 
İşlenmemiş suçları işlenmiş gibi gösteren yayınlar yaparak örgütün amacına destek sağladığı, kamuoyuna 
olmayan örgütleri var gibi gösterdiği, emniyet ve yargıdaki FETÖ kadrolarının haksız uygulamalarını örgüt 
adına meşrulaştırdığı, örgiit mensuplarının işlediği suçlara kılıf hazırladığı, bu suçları soruşturan kamu 
görevlilerini medya üzerinden tehdit ettirdiği, hakarette bulunduğu, kamu görevlilerinin açıkça kimliklerini 
yayınlayarak örgütün hedefi haline getirdiği, gazete manşetinden fotoğraflarını yayınlayarak üzerlerinde baskı 
oluşturduğu, Örgüt amaçlarına göre yazılı basm yayını kullandığı, örgütün işlediği suçlan masum gösteren ve 
üstlenen yayınlar yaptığı, suç işleyen FETÖ üyelerinin devletten korkmaması için basm yaym üzerinden 
manevi destek sağladığı, örgütün bir gün geri dönerek hesap soracağını iddia ederek kamu görevlilerinin
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görevlerini yapmamaları için baskı oluşturduğu, örgütün işlediği her suçu savunduğu, suç değilmiş gibi mantık 
dışı yayınlar yaparak toplum algısını yönettiği, FETÖ üyesi polis veya diğer kamu görevlilerine yönelik 
operasyonlar sonrasında toplumu ajite eden, örgütü masum bir dini cemaat gibi gösteıeıı yayınlaı yaptııdığı, 
yönettiği yazılı basın yayın organlarının yaptıkları yayınlarla toplumu seçimle işbaşına gelen hükümete karşı 
kışkırttığı, Örgüt amacına uygun olarak örgütlü bir şekilde başbakan ve bakanlara karşı kara propaganda 
yaptığı, diğer medya kuruluşlarını da aynı şekilde yayın yapmak için yönlendirip bu amaçla çalıştığı/
14.12.2014 günü bir suçla ilgili gözaltına alınmak istendiği sırada örgütü arkasına alarak şov yaptığı, devletin 
yargı organının kararma karşı direnip bu direnişi canlı olarak medya kuruluşlarına yayınlattığı, örgütün yazılı 
basın yayın birimlerini örgütsel amaçlan doğrultusunda yönettiği, basın yayın özgürlüğünün arkasına saklanıp 
bu özgürlüğü kötüye kullanarak devletin anayasal düzeninin demokratik özelliğinin ortadan kaldırılıp bir 
cemaat diktatörlüğü kurmak ve GÜLEN'in emrinde ve vesayetinde bir devlete dönüştürmek üzere örgütün 
medyasından sorumlu faaliyet yürüttüğü, Amerika’da eyalet sorumlusu olarak örgüt adına faaliyet yürüttüğü, 
örgütün medya yapılanması genel sorumlu imamı olduğu, GÜLEN ile Yahudi İş adamları arasındaki irtibatı 
sağladığı, örgüt adına faaliyet yürüten basın, yayın ve medya kuruluşları içerisinde yer alan Zaman Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni olduğu, Tahşiye Operasyonu ile gözaltına alındığı, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı 
basın açıklamalarında ülkemizi, mevcut hükümeti ve yargı mensuplarını karalayıcı ve yıpratıcı söylemlerinin 
bulunduğu, sosyal paylaşım sitesi tvvitter’da @dumanliekrem adıyla bir kullanıcı hesabının bulunduğu, bu 
sosyal medya hesapları ve basın yayın kuruluşları üzerinden örgüt tabanına mesajlar aktardığı, örgütün üst 
yönetim üyelerinden olan kişiler ile birlikte örgüt lideri GÜLEN’den talimat almak veya örgütteki konumlarına 
göre bilgi vermek amacı ve örgütteki görevli/sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, çeşitli 
tarihlerde de örgüt mensupları İle aynı otel, konaklama yerleri vb. yerlerde bir araya geldikleri, örgüt içerisinde 
mütevelli heyeti başkanlığı yaptığı, halen FETÖ’nün “Medya İmam Yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği,

-Faruk İlk'in Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yönetici pozisyonunda faaliyet yürüttüğü, kamuda 
müfettiş olarak çalıştığı, STV’de muhasebe müdürlüğü yaptığı, bu arada STV içinde kurulan Dünya Pazarlama 
Şirketinin başına geçtiği, ekonomik kaynak toplanmasını yönettiği, örgütün üst yönetim üyelerinden olan' 
kişiler ile birlikte örgüt lideri GÜLEN’den talimat almak veya örgütteki konumlarına göre bilgi vermek amacı 
ve örgütteki sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensupları ile 
aynı otel, konaklama yerleri vb. yerlerde bir araya geldikleri, GÜLEN’in güvendiği isimlerden olduğu, son 
olarak örgüt içerisinde “Basın Yayın Grubundaki Dergiler Sorumlu İmamı” olarak faaliyet yürüttüğü,

-Halit Esendir’in Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde Dergi Grubu Başkanı olarak faaliyet yürüttüğü, 
şalısın örgüt adına faaliyet yürüten Türkiye'deki kuruluşlarda Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu, 
Aksiyon Dergisi çeşitli görevlerde bulunduğu, çeşitli tarihlerde de örgüt mensuplan İle aynı otel, konaklama 
yerlerinde bir araya geldiği, Afganistan ve Pakistan ülkelerinde örgüt adına sorumlu düzeyde faaliyet 
yürüttüğü, son olarak şahsın örgüt içerisinde “İstişare Heyeti Üyesi“ olarak görev yaptığı,

-Hamdi Akın İpek'in Fetullahçı Terör Örgütünün mali yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, 
örgüt sayesinde ailesiyle birlikte birden zenginleştiği ve çeşitli madenlerin işletmesini elde ettiği, çok düşük 
bedelle kamu kuramlarındaki Örgüt kadrolarının sayesinde altın ve gümüş madenlerini şirketlerine işletme 
hakkını aldığı, Bugün TV, Kanaltürk TV ile Bugün gazetesini örgüt bünyesine kattığı ve örgütün amaçlan 
doğrutusunda yayın yaptırarak kullandığı, örgütün ve liderinin propagandasını yaptırdığı, örgüte kuruluşları 
tahsis ederek yayın yapmalarını sağladığı, her yıl basın yayın kuruluşları zarar etmesine ve karlı bir yatırım 
aracı olmamasına rağmen halka açık şirketlerden Örtülü kazanç şeklinde haksız parayı aktararak örgüt adına bu 
kuruluşları elde tutuğu, suç İşleyerek bu kuruluşları ısrarla devam ettirdiği, yönettiği holding bünyesinde 
barındırdığı birçok şirketi örgütün finansmanında kullandığı, FETÖ’ne öğrenci ve kadro yetiştirmek İçin 
Ankara’da İpek Üniversitesini kurduğu, bu üniversite eğitim kurumunu örgütün menfaatleri doğrultusunda 
kullandığı, halka açık şirketlerden örgüte kurduğu üniversite ve diğer kuruluşlara usulsüz çok yüklü bağış 
yaptığı, örgütün yurt dışındaki kuruluşlarına para havale ederek ve göndererek desteklediği, halka açık 
şirketlerin bağış limitinin çok üzerinde para verip SPK mevzuatına göre suç işleyerek örgütü finanse ettiği, 
FETÖ’nün elindeki kuruluşlara gayrı resmi yoldan da para aktardığı, yaptırdığı öğrenci yurdunu bu örgüte 
verdiği, basına da yansıyan terör örgütü lideri GÜLEN’e kastederek “Hocaefendiııin bir gülüşüne tiim
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servetimi feda ederim” konuşmasında örgütü ne kadar bağlı olduğunu ve örgüt için her türlü faaliyet içerisinde 
olabileceğini gösterdiği, çeşitli tarihlerde de örgüt mensuplar! ile aynı otel, konaklama yerleri vb. yerlerde bir 
araya geldiği, FETÖ’nün sayesinde zarar eden ve iflas tehlikesi altındaki şirketlerini holding haline getirdiği, 
şirketlerinin her yıl olağanüstü karlar elde ettiği, şirketlerin her yıl büyümesinin kaynağının Örgüt olduğu, 
örgütün iilegal parasının şirketlere legal yoldan elde edilmiş gibi aktarıldığı, Ankara Gölbaşı ilçesinde terör 
örgütü lideri GÜLEN için özel bir villa hazırladığı, sonuç olarak halen örgüt içerisinde aktif olarak “Mütevelli 
Heyeti Mali Yapılanma“ kadrosunda faaliyet göstermeye devam ettiği,

-Hamdullah Bayram Öztürk'ün Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde imam yönetici olarak faaliyet 
yürüttüğü, Talip (K) İsmini kullandığı, Brezilya İmamı olarak görev yaptığı, Zaman Gazetesi köşe yazarlığı 
yaptığı, örgütün mahrem hizmetlerinden olan amirler grubu emniyet hizmetlerinin sorumlusu olduğu, TSK’da 
Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığından sorumlu imam olarak görev yaptığı, örgütün üst yönetim 
üyelerinden olan kişiler ile birlikte örgüt lideri GÜLEN’den talimat almak örgütteki konumlarına göre bilgi 
vermek sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensupları ile aynı 
otel, konaklama yerlerinde bir araya geldiği, sonuç olarak şüpheli örgüt içerisinde aktif olarak “Molla“ görevini 
üstlendiği,

-Harun Tokak'm Fetullahçı Terör Örgütü İçerisinde yönetici imam düzeyinde faaliyet yürüttüğü, 
Gazeteciler Yazarlar Vakfı Başkanlığı yaptığı, Türkiye'deki papazlarla (Moroviç ve Bartelemous) ile yakın' 
irtibat içerisinde olduğu, örgüt adına İsrail İmamı olarak faaliyet yürüttüğü, önceden Van ve Ankara ilinde 
örgütü imamlığım yaptığı, örgüt içindeki bütün gizli çalışmaları bildiği, örgütün üst yönetim üyelerinden olan 
kişiler ile birlikte örgüt lideri terör örgütü lideri GÜLEN’den talimat almak, örgütteki konumlarına göre bilgi 
vermek, sorumlu oldukları ülkelere gitmek İçin yurt dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de Örgüt mensupları İle 
aynı otel, konaklama yerlerinde bir araya geldiği, dış ülkeler koordinatörü olduğu, örgütün üst kurulunda 
görevli olduğu, yapının İsrail ile olan irtibatını sağladığı, sonuç olarak şüpheli şahsın örgüt İçerisinde aktif 
olarak “İstişare Heyeti Üyesi“ konumunda faaliyet gösterdiği,

-Hidayet Karaca’nm Örgütün algı yönetimi, dünya kamuoyunun örgütü algılaması, Türkiye'de olup 
bitenlerin servis edilmesi, basm yayın üzerinden bir olaym dezenformasyonu, topluma gerçeklerin çarpıtılıp 
aktarılması, toplumun basm yayın üzerinden gerçekleri değil örgütün amacına göre bilgi edinmesini sağlamada 
görevlendirildiği, örgütün temel politikasına göre basın yaym üzerinden algı idaresini yönettiği, Örgütün bütün 
hücrelerine verilecek genel talimat ve stratejinin basm yayın üzerinden aktarıldığı, örgütün bütün birimlere 
basm yaym organlarından önderliğin emri örgüt diliyle anlatıldığı, terör örgütü lideri GÜLEN kamuoyuna bir 
konuda açıklama yapmak İstediğinde veya toplumu tehdit etmek istediğinde şüpheli Hidayet Karaca İle irtibat 
kurup onun vasıtasıyla bu işlemi gerçekleştirdiği, örgüte veya topluma yönelik genel baskı tehdit veya emirler 
basm yaym üzerinden Hidayet Karaca yönetiminde gerçekleştirildiği, şüpheli Hidayet Karaca’nın örgütün bir 
arada tutulması için yapılacak basm yaym işlerinden de sorumlu olduğu, örgüte göre olaym gelişimi nasıl 
davranılacağı ve kara propagandanın nasıl yapılacağı hesaplanıp basın yaym vasıtasıyla yürütüldüğü, örgütten 
birinin söylemesi halinde tehlike olabilecek bir fikir veya örgütten birinin ifade etmesi halinde hiç bir ses 
getinneyecek sıradan bir düşünce başka basm yaym organlarından verdirilerek etkinlik sağlandığı, bu işleri de 
planlayıp idare edenin şüpheli Hidayet Karaca olduğu, şüphelinin örgütün emniyet ve yargı kadrolarına 
GÜLEN’in operasyon talimatlarını ulaştırdığı, örgütün ideolojisine göre elindeki basm yaym araçlarını 
kullandığı,

FETÖ’nün emniyet ve yargı içindeki kadrolarının hukuka aykırı soruşturma ve davalarını yıllarca 
örgüt amacına uygun olarak savunduğu, yönettiği televizyon ve kanalları bu davaların ne kadar meşru 
olduğunu savunmaya tahsis ettiği, FETÖ adma Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Tahşiye, 17-25 Aralık, 
MİT tırlarmın cebren durdurulması gibi önemli olayları cemaatin yaptığım üstlenip savunduğu, taraflı 
yayınlarla kamuoyunu örgütsel amaçlar için aldattığı, örgütün kadrolarının işleyeceği suçlara önceden nedenler 
bulup toplumu hazırladığı, örgütün işlediği suçlara kılıf bulduğu, örgütün işlediği suçları sonradan soruşturan 
araştıran kamu görevlilerini tehdit ettirdiği, açıkça kimliklerini yayınlayarak örgüt amaçlarına göre hareket 
ettiği, örgütün işlediği suçları üstlenen ve kabullenen yayınlar yaptığı, FETÖ üyelerinin devletten korkmaması
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için basm yaym üzerinden destek sağladığı, örgütün hesap soracağı izlenimi vererek devleti ve kamu 
görevlilerini korkutmaya çalıştığı, örgütün işlediği ber suçu savunduğu, suç değilmiş gibi mantık dışı yayınlar 
yaparak toplum algısını yönettiği, FETÖ üyesi polis veya diğer kamu görevlilerine yönelik operasyonlar 
sonrasında toplumu ajite eden, örgütü dini bir cemaat gibi gösteren yayınlar yaptırdığı, yönettiği medya 
organlarının yaptıkları yayınlarla toplumu seçimle işbaşına gelen hükümete karşı kışkırttığı, başbakan ve 
bakanlara karşı kara propaganda hakaret yaparak örgüt amacına göre basm özgürlüğünün sınırı dışına çıktığı, 
şüphelinin 14.12.2014 günü bir suçla ilgili gözaltına alınmak istendiği sırada örgütlü olarak ellerindeki bütün 
basm yaym kuruluşları ve propaganda araçlarım kullanarak şov yaptığı, örgüt üzerindeki yönetici 
pozisyonunun bu olayda açıkça belli olduğu, tutuklanması sonrası tahliye ettirmek için bir çok hukuk dışı 
yolun örgüt tarafından denendiği, aynı örgüt üyesi iki hakim üzerinden haksız korsan bir tahliye kararı yazdırıp 
cezaevinden çıkarılarak yurt dışına kaçırılması için girişim yapıldığı, şüpheli Hidayet Karaca’mn örgütün 
medya, basm yaym birimlerini örgüt amaçları doğrultusunda yöneten örgüt yöneticisi olduğu, basm yaym 
özgürlüğünün arkasına saklanıp bu özgürlüğü kötüye kullanarak devletin anayasal düzeninin demokratik 
özelliğinin ortadan kaldırılıp bir cemaat diktatörlüğü kurmak ve GÜLEN'in emrinde ve vesayetinde bir devlete 
dönüştürmek üzere faaliyet yürüttüğü, Samanyolu Televizyonu Genel Müdürü olarak görev yaptığı, örgüt üst 
yönetim üyelerinden olan kişiler ile birlikte örgüt lideri GÜLEN’den talimat almak veya örgütteki konumlarına 
göre bilgi vermek amacı ve örgütteki görevli/sorumlu oldukları ülkelere gitmek İçin yuıt dışına çıktığı, son 
olarak şüphelinin Örgüt içerisinde “Medya İmamı“ görevinde bulunduğu,

-Hüseyin Kara'nm Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yönetici iamam olarak faaliyet yürüttüğü, 
şahsın emekli din kültürü öğretmeni olduğu, örgüt adına Konya ve Antalya imamlığı yaptığı, Pasifik ülkeleri 
imamı olduğu, örgütün üst kurulunda görevli olduğu, Ankara'da örgüt adına sorumlu düzeyde faaliyet 
yürüttüğü ayrıca Uzakdoğu İmamı olarak faaliyet yürüttüğü, örgüt çalışmaları İçin yurt dışına çıktığı, çeşitli 
tarihlerde de örgüt mensuplan ile aynı otel, konaklama yerlerinde bir araya geldiği, son olarak örgüt içerisinde 
halen aktif olarak “İstişare Heyeti Üyesi“ görevini yürüttüğü,

-İlhan İ'şbilen'in Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde siyasi işlerden sorumlu imam olarak faaliyet 
yürüttüğü, 24. Dönem İzmir Milletvekili olduğu ve fakat 17-25 Aralık sonrası partisinden istifa ettiği, terör 
örgütü lideri GÜLEN’in operasyon ekibi içerisinde yer aldığı, FETÖ içerisinde, üst düzey sorumlulardan 
olduğu, Samanyolu TV ve Zaman Gazetesi Genel Müdür olarak görev yaptığı, çeşitli tarihlerde örgüt 
mensuplan ile aynı otel, konaklama yerlerinde bir araya geldiği, GÜLEN’e yakınlığı ile bilindiği, örgüt 
içerisinde halen “İstişare Heyeti Üyesi” olarak faaliyetlerine devam ettiği,

-İsmail Büyükçelebi'nin Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde üst düzey sorumlu yönetici iamam 
olarak uzun yıllardır faaliyet yürüttüğü, Doktor kod ismini kullandığı, Ankara imamlığı yaptıktan sonra Uzak 
Doğu, Çin ve Amerika’da imamlık yaptığı, mollaların sorumlusu olduğu, mahrem hizmetlerden askeri 
hizmetlerde bulunduğu, örgütün üst kurulunda görevli olduğu, GÜLEN’in operasyon ekibi içerisinde yer 
aldığı, son olarak örgüt İçerisinde “İstişare Heyeti Üyesi“ olarak faaliyet yürüttüğü,

-Kudret Ünal'ın Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün üst kurulunda görevli 
olduğu, terör örgütü lideri GÜLEN’in doktorluğunu yaptığı, aynı zamanda yapılanma adına faaliyeti olan 
okullarında bulunduğu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının Kurucularından olduğu, çeşitli tarihlerde de Örgüt 
mensupları ile aynı otel, konaklama yerlerinde bir araya geldiği, örgüt tarafından mahrem hizmetlerden sayılan 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İmamı olduğu, son olarak Örgüt içerisinde (terör örgütü lideri GÜLEN Özel 
Hizmet-Sekreterya) görevini sürdürdüğü,

-Mehmet Ali Büyükçelebi’nin Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet yürüttüğü,, 
örgütün çekirdek kadrosundan geldiği için üst kurulunda görevli olduğu, örgüt içerisindeki sorumluluk alanının 
Ankara İmamlığı ile başladığı, Eskişehir ve İzmir İl imamlıkları yaptıktan sonra tayin heyeti içerisinde faaliyet 
yürüttüğü, hala örgütün “Tayin Heyeti” içerisindeki faaliyetlerini devam ettirdiği,
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-Mustafa Yeşil'in Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde molla ve imaj yapıcı olarak faaliyet yürüttüğü, 
şüpheli Harun Tokak’tan sonra Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının başkanlığına getirildiği, halen vakfın başkanı 
olduğu, örgütün uluslararası ve ülke içindeki kamuoyu algısından sorumlu İmamı olduğu, örgüt ile diğer 
devletlerin ve birimlerin irtibatını sağladığı, yurt dışında örgüt imajı oluşturulması ve devletler ile uluslararası 
kuruluşların örgüt imajım yönettiği, örgütün işlediği suçları ülkeye hizmet gibi gösterdiği ve meşrulaştırdığı, 
Türkiye içerisinde örgüte karşı algılamaların olumlu hale getirilmesini idare ettiği, örgüt adına bütün yurt dışı 
irtibatları koordine ettiği, uzun yıllar yapının İngiltere ve Ankara imamlığını yaptığı, "Dershanelerin 
Kapatılması", "Gezi Olayları", "2004 MGK Kararlan ve izlenecek hareket tarzları" konularında terör örgütü 
lideri GÜLEN’den talimat aldığı, FETÖ üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile birlikte GÜLEN’den talimat 
almak örgütteki konumlarına göre bilgi vennek ve örgütteki sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına 
çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensuplan ile aynı otel, konaklama gibi yerlerde bir araya geldikleri, son 
olarak örgüt içerisinde “Molla” olarak faaliyet gösterdiği,

-Muhammet Mustafa Günay’m Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde mali yapılanma yöneticileri 
içinde faaliyet yürüttüğü, TUSKON Genel Sekreteri olduğu, Amerikan Büyükelçiliği ile ilişkileri sağladığı, 
örgütün üst yönetici üyeleri ile birlikte örgüt lideri olan terör örgütü lideri GÜLEN’den talimat almak örgütteki 
konumlarına göre bilgi vermek ve örgütteki sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, çeşitli 
tarihlerde de örgüt mensupları ile aynı otel, konaklama yerlerinde bir araya geldiği, son olarak örgüt içerisinde 
“Türkiye Mütevellisi Mali Yapılanma (TUSKON Gen. Sekr.)” sorumlu imamı olarak faaliyet gösterdiği,

-Mustafa Özcan’m Fetullahçı Terör Örgütünü yönetenlerin üzerinde yönetici olduğu, fiilen örgüt 
içerisinde terör örgütü lideri GÜLEN’den sonra gelen şahıs olduğu, tayin heyeti üyesi, örgüt liderinin 
başyardımcısı ve Türkiye imamı olduğul, örgütün mütevelli heyeti içerisinde yer aldığı, Türkiye genelinde 
mali konularda en yetkili kişilerden olduğu, örgüt İçerisindeki her türlü tayin, terfi ve yönlendirmenin yapıldığı 
tayin heyeti içerisinde olduğu, GÜLEN’in operasyon ekibi İçerisinde yer aldığı, örgüt adına faaliyet yürüten 
şirketlerden olan Kaynak Holding'in Genel Müdürlüğünü yaptığı ve Sema Eğitim Öğretim İşletmeleri ve 
Sağlık Hizmetleri A,Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, GÜLEN’in ilk talebelerinden olduğu, çeşitli tarihlerde 
de örgüt mensuplan ile aynı otel, konaklama yerleri vb. yerlerde bir araya geldikleri, son olarak örgüt 
içerisinde “Türkiye İmamı -Örgütün İkinci Adamı” olarak faaliyet gösterdiği, örgütün elindeki bütün ekonomik 
kaynakların yönetiminden sorumlu olduğu, örgütün bütün para işlerini yönettiği, terör örgütü lideri GÜLEN 
adına her türlü para işlerini idare ettiği, örgüte toplanan paranın harcanması, değerlendirilmesi, 
nemalandırılmasi, kullanılacağı yerlerin belirlenmesi işlerini idare ettiği, örgütün mali işlerine bakan,, 
GÜLEN'den sonra örgütte en etkili en üst yönetici olduğu,

-Naci Tosun’un Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde molla düzeyinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün 
iist kurulunda görevli olduğu, GÜLEN’in operasyon ekibi İçerisinde yer aldığı, örgütün medya yapısından 
genel sorumlu olduğu, Ankara İmamı olarak Devlet Planlama Teşkilatında görev yaptığı, 1980'lı yıllarda 
Eskişehir ve Ankara imamlığı, bir dönem kaymakam ve valilerden sorumlu mülkiye imamı, Zaman Gazetesi 
Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü yaptığı, Samanyolu Tv genel müdürlüğü, 1992’de Özbekistan 
imamı, daha sonra Orta Asya imamı, terör örgütü lideri GÜLEN'in ABD'ye gitmesinden sonra Türkiye 
imamlığı görevini Mustafa Özcan'dan devralıp, Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, örgütün 
mahrem hizmetlerinden sayılan Türkiye’deki tüm yargı sisteminden sorumlu imamlık yaptığı, bir dönem 
kaymakam ve valilerden sorumlu (mülkiye) imamlık yaptığı, örgüt içerisindeki her türlü tayin, terfi ve 
yönlendirmenin yapıldığı tayin heyeti içerisinde yer aldığı, örgütün Türkiye'deki legal görünümlü ekonomik 
işlerini İdare ettiği, Türkiye içerisinde himmetin toplanması ve dağıtılmasından sorumlu olduğu, illerden 
toplanan himmetin şirket geliri gibi gösterilip siteme sokulmasını ve yurt dışına gönderilmesini sağladığı, 
örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile birlikte örgüt lideri olan GÜLEN’den talimat almak veya 
örgütteki konumlarına göre bilgi vermek amacı ve örgütteki görevli/sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt 
dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensupları ile aynı otel, konaklama yerleri vb. yerlerde bir araya 
geldikleri, şahsm aktif olarak “Molla” olarak faaliyetlerini sürdürdüğü,
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-Nevzat Ayvacı'nın Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt adına Antalya 
imamı olarak faaliyet gösterdiği, örgülün fınans koordinatörü olduğu, GÜLEN’in operasyon ekibi içerisinde 
yer aldığı, örgüt içerisindeki her türlü tayin, terfi ve yönlendirmenin yapıldığı tayin heyeti içerisinde yer aldığı, 
üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile birlikte talimat almak örgütteki konumlarına göre bilgi vermek 
amacıyla yurt dışına çıktığı, şabsm “Tayin Heyeti Üyesi” olarak faaliyetlerini sürdürdüğü,

-Osman Hilmi Özdil’in Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde Kozanlı Ömer kod ismi ile tanındığı, 
terör örgütü lideri GÜLEN’in emniyet imamlığı görevinde en önemli operasyonel ve siyasi başarıları sağladığı, 
örgüt adına işlediği suçlarda hakkında en çok delil veren ve deşifre olan isim olduğu, yurt dışı giriş çıkış 
kayıtları İncelendiğinde örgüte bir dönem üst düzeyde kuryelik yaptığının anlaşıldığı, örgütün merkezinden 
gelen talimatları Türkiye’deki birimlere ulaştırmak için ABD’ye çokça gidip talimat aldığı ve rapor götürdüğü, 
2007 yılında ABD'ye gittiği sırada Mit imamı Murat Karabulut ile birlikte FBI görevlilerince üzerleri aranıp 
sorgulandığı, Ergenekon Davasıyla ilgili bilgileri ABD'ye örgüt liderine taşıdığı, ondan aldığı emirleri yargı ve 
emniyet birimlerine ileterek ve örgütün neler yapacağının talimatım alarak soruştunnaları ve davaları organize 
ettiği, cemaat mensubu emniyet içindeki amir ve memur yapısının imamı olduğu, özel yetkili mahkemeler ve 
terörle mücadele İçin kurulan mahkemelerde örgütün gerçekleştirdiği bütün işleri organize ettiği, talimatı ve 
organizesi olmadan kimsenin emniyette tayin edilemediği ve görevlendirilemediği, emniyet genel müdürü 
cemaatten bir kişi ise onunda bu imama boyun eğmek ve denİlenleri harfiyen uygulamak zorunda olduğu, 
bütün emniyet operasyonlarından ve işlenen suçların tamamından sorumlu olduğu, hizmet hareketinin 2005 
yılından sonraki bütün emniyet operasyonlarının talimatını verip organizesini terör örgütü lideri GÜLEN adına 
yönettiği, askeri lise giriş sınav sorusu çalınması ve örgütün ilerde eleman olarak yetiştireceği kişilere 
ulaştırmasında da görev aldığı, örgüte ekonomik kaynak topladığı, bu kaynağı paylaştırdığı, şüpheli Dilaver 
Azim vasıtasıyla illegal işlere veya rüşvet olarak verilecek paraların dağıtılması işlerini de organize ettiği, 
örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile birlikte örgüt lideri olan GÜLEN’den talimat almak veya 
örgütteki konumlarına göre bilgi vermek amacı ve örgütteki görevli/sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt 
dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensupları ile aynı otel, konaklama yerleri vb. yerlerde bir araya* 
geldikleri, şüphelinin “Mahrem Hizmet (Emniyet İmamı)” olarak aktif faaliyetlerini sürdürdüğü,

-Önder Aytaç’m Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde akademisyen ve emniyet yapılanmasında 
yönetici olarak faaliyet yürüttüğü, gazeteci-yazar olduğu, örgüte müzahir Taraf Gazetesinde Apoletika adlı 
köşede Emre Uslu ile birlikte köşe yazarlığı yaptığı, babası Aysal Aytaç'ın GÜLEN ile iyi ilişkiler içerisinde 
olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunduğu, şüphelinin örgüte mensup 
akademisyenlerden ve emniyet sorumlularından olduğu, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Biülimleri 
Fakültesinde görevli olduğu dönemde internet sitelerinde yazdığı farklı yazılar ve yazılarda yer alan ifadeler 
nediyle disiplin suçu işlediği ve disiplin cezası aldığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensuplan ile aynı otel, 
konaklama yerlerinde bîr araya geldiği, emniyet, akademisyen sorumlu imamı ve medya imamlığı görevlerini 
yürüttüğü,

-Sadettin Başer'in Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yönetici imam olarak faaliyet yürüttüğü, 
örgütün üst kurulunda görevli olduğu, FETÖ'ye ait faaliyet yürüten Varlık Turizm'in yöneticilerinden olduğu, 
Sibirya Bölgesinde bulunan Buryat Devleti başta olmak üzere yapıya ait Orta Asya'da faaliyet yürüten 
okullarda istihdam edilecek olan öğretmenlerin barınma ve yerleşmeleri konulan ile ilgilendiği, FETÖ üst 
yöneticileri ile birlikte terör örgütü lideri GÜLEN’den talimat almak, bilgi vermek ve sorumlu oldukları 
ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, örgüt içerisinde “Sibirya İmamı” olarak faaliyetlerini sürdürdüğü,

-Sait Aksoy'un Fetullahçı Terör Örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki bütün okulların imamlığını' 
yaptığı, daha önceden dershaneler imamı olduğu, “askeri eğitim” kadrolaşmasını örgüt adına gerçekleştirdiği, 
TSK’ntn eğitim işlerinin tek sorumlusu olup Milli Eğitim Bakanı gibi hareket ettiği, Türkiye talebe imamlığı 
yaptığı, örgütün üst kurulunda görevli olduğu, bütün öğrenci hizmetlerinin sorumlusu olduğu, askeri okullara 
ve polis okullarına ve kolejine Öğrenci alımmı ve teminini sağladığı, Milli Eğitim yapılanmasının başındaki 
İmam olduğu, GÜLEN’e ait özel kurye ve istihbarat İşlerinde görevli olduğu, örgüt içerisinde aktif olarak 
“Mahrem Hizmetler (Meb-Türkiye Talebe İmamı)” görevini yürüttüğü,
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-Selman Kuzu'nun Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yönetici olarak yürüttüğü, terör 
örgütü lideri GÜLEN’in operasyon ekibi içenisinde bulunduğu, Burç FM müdürlüğü yaptığı, örgütün 
Mollalarından olduğu, örgütün üst yöneticileri ile birlikte örgüt lideri GÜLEN’den talimat almak, bilgi vermek 
ve sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensuplan ile aynı otel, 
konaklama yerlerinde bir araya geldikleri, şahsın örgüt içerisinde aktif olarak “Molla” görevini sürdürdüğü,

-Suat Yıldırım'm Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yönetici imam olarak faaliyet yürüttüğü, 
örgütün üst kurulunda görevli olduğu, terör örgütü lideri GÜLEN’in operasyon ekibi içerisinde yer aldığı, 
örgüt içerisindeki her türlü tayin, terfi ve yönlendirmenin yapıldığı tayin heyeti içerisinde yer aldığı, şahsın 
İstanbul Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Görevlisi olduğu, Sakarya Üniversitesi'nin eski 
imamı olduğu, FETÖ üst yöneticileri ile birlikte GÜLEN’den talimat almak, bilgi vermek ve sorumlu oldukları 
ülkelere gitmek İçin yurt dışına çıktığı, şahsın örgüt İçerisinde aktif olarak “İstişare Heyeti Üyesi” olarak 
faaliyet yürüttüğü,

-Süleyman Tiftik'in Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yönetici imanı olarak faaliyet yürüttüğü, 
İstanbul ve Ankara Talebe İmamlığı yaptığı, Batı Avrupa’dan sorumlu imam olduğu, çeşitli tarihlerde de örgüt 
mensupları İle aynı otel, konaklama yerlerinde bir araya geldikleri, şahsın Örgüt içerisinde “Batı Avrupa 
İmamı” olarak görev yaptığı,

-Süleyman Uysal'ın Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet yürüttüğü, Ankara 
Hasanoğlan’da Polis Okulundaki öğrencilerin ahiliğini yaptığı, Van ve Tunceli il imamlığı yaptığı, emniyette 
memurlardan sorumlu imamlık yaptığı, örgütün alevi kesim ile irtibatını sağlamakla görevli olduğu, 2001. 
yılında Samanyolu TV Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu olduğu bu dönemden itibaren alevi 
kesim ile irtibatı sağlamaya başladığı, zaman zaman ABD'ye giderek GÜLEN'e yasadışı ses ve görüntü 
kayıtlarını teslim ettiği, Ehlibeyt yani örgütün Aleviierden sorumlu imamı olduğu, Alevi İnancına sahip 
kimselerle örgütün ilişkilerini yürüttüğü, Alevi hakim ve savcılardan sorumlu olduğu, Abant Platformunda 
Alevi temalı toplantıyı organize ettiği, Ankara'da Tuziuçayır bölgesine İnşa edilen cami ve cemevi projesini 
gerçekleştirmek için çalıştığı, Aleviler! örgüte kazandırmak için görevlendirildiği, örgüt içerisindeki her türlü 
tayin, terfi ve yönlendirmenin yapıldığı tayin heyeti içerisinde yer aldığı, örgütün üst yönetim üyelerinden olan 
kişiler ile birlikte örgüt lideri olan GÜLEN’den talimat almak veya örgütteki konumlarına göre bilgi vermek ve 
örgütte sorumlu kişilerle bulundukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt 
mensupları ile aynı otel, konaklama yerlerinde bir araya geldiği, şüphelinin örgüt İçerisinde “Emniyet İmamına 
bağlı polis memurlarının Türkiye İmamı” olarak faaliyetlerini sürdürdüğü,

-Şerif Ali Tekalan'm Fetullahçı Terör Örgütünün akademik yapılanmasından sorumlu imam olduğu, 
Örgütün diğer yöneticileri üzerinde fıüi hakimiyeti bulunduğu, resmiyette Fatih Üniversitesi kurucularından ve 
rektörü olduğu, gerçekte ise örgütün kamu ve vakıf bütün üniversiteler ve akademik kadrosunu yönettiği, 
uluslararası Üniversiteler Birliği başkanlığı yaptığı, örgütün Türkiye’deki akademik kadrolarından sorumlu 
imam olduğu, Türkiye’de örgütün kadrolaşmasında üst sorumlu olduğu, kamu sınavlarının bütün sorularının 
elde edilip örgütün toplu kadrolaşmasını organize ettiği, 2010 KPSS sınav sorularının elde edilerek örgüt 
mensuplarının toplu olarak ele geçirilen sınavda başarı sağlaması olayında görev aldığı, birebir soruların elde 
edilmesi çalınması ve örgüt mensuplarına dağıtılmasında İrtibatlarının tespit edildiği, bu konuda hakkında 
ayrıca bir dava da açıldığı, akademik eğitim öğretim işlerinden sorumlu örgüt yöneticisi olduğu, akademik 
unvanların örgüt mensuplarına dağıtılması, örgütün yükseköğretimde kadrolaşması ve yerleşmesi, sorumlu 
kişilerin yönetilmesi, örgütün yükseköğretimde faaliyetlerinin yönetilmesinden sorumlu olduğu, Kayseri ilinde 
örgütün sorumluluğunu yaptığı, örgütün üst kurulunda görev aldığı, her türlü tayin, terfi ve yönlendirmenin 
yapıldığı tayin heyeti içerisinde bulunduğu, bütün üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri ile cemaat arasındaki 
irtibatı sağladığı, örgütün akademik Türkiye İmamı olduğu, FETÖ üst yönetim üyelerinden kişiler ile birlikte 
örgüt lideri GÜLEN’den talimat almak veya örgütteki konumlarına göre bilgi vermek amacı ve örgütteki 
sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensupları ile aynı otel, 
konaklama yerleri vb. yerlerde bir araya geldikleri, şalısın örgüt içerisinde aktif olarak “İstişare Heyeti Üyesi”
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görevini yürüttüğü,

-Talip Büyük'ün Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yönetici imam olarak faaliyet yürüttüğü, Asım 
kod ismini kullandığı, Kuleli Askeri Lisesinin alt sınıflarından sorumlu imamlarından olduğu, şalısın yapının 
Kuzey Irak Sorumlu İmamı olduğu, örgüt içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü ve yapının finansmanında 
kilit rol oynadığı, örgütün üst yöneticileri ile birlikte Fetullah Terör örgütü lideri GÜLEN’den talimat almak, 
bilgi vermek ve sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı, şahsın örgüt içerisinde aktif olarak 
“Kuzey İrak ve Ortadoğu İmamı” faaliyetine devam ettiği tespit edilmekle adı geçen yöneticiler hakkmdaki 
iddianameyle açılan kamu davası Ankara 4.AğırCeza Mahkemesi'nin 2016/238 Esas sayılı dosyası üzerinden 
hala derdesttir.

8. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MEDYA FAALİYETLERİNİN DARBEYE HAZIRLIK 
DÖNEMİNDEKİ YERİ- MEDYA UNSURLARININ ADİL ÖKSÜZ, KEMAL BATMAZ, HAKAN 
ÇİÇEK ve NURETTİN ORUÇ İLE ORTAK BAĞLANTILARI

15/07/2016 tarihli darbe girişiminin yönetim merkezi olan Ankara ilindeki Akmcı 4. Ana Jet Üs 
Komutanlığı eksenli darbe girişimi faaliyetlerinin konu alındığı Ankara C.Başsavcılığınm 2016/103583 sayılı 
soruşturması sonucunda hazırlanan 31/03/2017 tarihli iddianamenin "Darbeye Hazırlık Faaliyetleri" başlıklı 
kısmında;

"17-25 Aralık sürecinden sonra Öncelikle Türkiye'de gerçekleşecek olan seçim sonuçlarının 
beklendiği, 2014 yılı bahar ayında gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Seçimleri ve yaz aylarında yapılan 
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 2015 yılının Haziran ayında ve Kasım ayında yapılan genel seçim sonuçlarından 
istemedikleri sonucun çıkması, yargı ve emniyetteki örgüt elemanlarının deşifre olması ve devlet tarafından 
pasijize edilmeye başlanması nedeniyle son çare olarak; FETÖ/PDY terör Örgütünün yıllardan beri Tiirk 
Silahlı Kuvvetleri içerisine sızarak oluşturdukları gücü kullanmaya karar verdikleri,

I Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin hemen sonrasında, 
FETÖ/PDY terör örgütü kurucusu ve yöneticileri tarafından darbeye teşebbüs faaliyetini organize edecek 
kişilerin belirlendiği, bu kapsamda; sivil yöneticiler Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç 
ve Harun Biniş'in darbeye hazırlık faaliyetlerini Tiirk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış örgiii elemanlarıyla 
irtibat kurmak suretiyle yürütmekle görevlendirildikleri,

Darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri İmamı 
olduğu değerlendirilen Adil Öksüz’ün PTS kayıtlarından anlaşılacağı üzere kullandığı 34 SIR 49 plakalı araç 
İle 27/12/2015, 09/01/2016, 16/01/2016, 30/01/2016, 20/02/2016, 29/02/2016,14/03/2016, 30/03/2016, 
05/05/2016, 27/05/2016, 04/06/2016, 15/06/2016 tarihlerinde Ankara'ya geldiği, Ankara'da darbeye hazırlık' 
toplantıları yaptığı bahse konu toplantılara örgüte bağlı rütbeli askerlerin de katıldığı, toplantılarda darbe 
faaliyetinin planlamasını yaptıkları, Ankara'daki her önemli toplantıdan sonra, Adil Öksüz'ün yurt dışına 
giderek yurt dışında da değerlendirme toplantıları yaptığı,

Bu kapsamda; Adil Öksüz'ün Ankara'da darbeye hazırlık toplantılarına 27/12/2015 tarihinde 
başladığı, bahse konu toplantıdan sonra 31/12/2015 tarihinde İngiltere ülkesine gittiği ve aynı dönemde 
Şüpheli Kemal Batmaz'm da İngiltere ülkesinde bulunduğu,

Şüpheli Adil Öksüz'ün 14/03/2016 tarihinde Ankara'ya gelerek yaptığı toplantı sonrasında 
17/03/2016 tarihinde ABD ülkesine gittiği ve 21/03/2016 tarihinde ABD ülkesinden Türkiye'ye dönüş yaptığı, 
aynı dönemde yani 17/03/2016-21/03/2016 zaman aralığında şüphelilerden Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve 
Nurettin O ruçün da ABD ülkesinde olduğu ve ayın dönemde asker şüphelilerden Tümgeneraller İdris Aksoy ve 
Kubilay Selçuk'tın İngiltere ülkesine çıkış yaptığı, şüpheli Akın Öztürk'ün damadı yarbay Hakan Karakuşün da 
aynı dönemde ABD ülkesinde bulunduğu, bu dönemde örgüt lideri Fetullah Gülen İle ABD ülkesinde darbenin 
nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve 21/03/2016 tarihinde örgüt lideri 
Fetullah Gülen'in yeşil cübbe g iy e re k www.herkul.org isimli internet sitesi üzerinden örgüt mensuplarına 
dolaylı mesajlar verdiği,

Şüpheliler Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'un yukarıda açıklanan asker 
şüphelilerle birlikte 17/03/2016-21/03/2016 zaman aralığında ABD ülkesinde örgüt lideri Fetullah Gülen ile
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gerekli istişareleri yaptıktan sonra Türkiye'ye döndükleri ve darbeye hazırlık çalıÇmalanna devam ettikleri,■ 
Adil Öksüz'ün 05/05/2016, 27/05/2016 ve 04/06/2016 tarihlerinde Ankara'da darbeye hazırlık toplantıları 
yaptığı,

Yine Haziran ayında Adil Öksüz'ün 15/06/2016 tarihinde darbeye hazırlık toplantısı yapm ak üzere 
Ankara'ya geldiği, Ankara'daki toplantıdan sonra İstanbul'a döndüğü ve 20/06/2016 tarihinde şüpheli Nurettin 
Oruç ile birlikte ABD ülkesine gittiği ve 25/06/2016 tarihinde şüpheli Hakan Çiçek ile aynı giin Türkiye’ye  
döndüğü, 20/06/2016-25/06/2016 zaman aralığında Adil Öksüz ve Nurettin Oruç ile birlikte Hakan Çiçek ve 
Kemal Batmaz'ın da ABD ülkesinde oldukları, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından darbeye hazırlık 
faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç’un aynı 
anda ABD ülkesinde bulundukları ve örgüt lideri Fetullah Gülen ile durum değerlendirmesi yaptıkları,

Şüpheli Adil Öksüz'ün 25/06/2016 tarihinde ABD ülkesinden döndükten sonra darbeye hazırlık 
faaliyetlerine Türkiye’de devam ettiği, bu tarihten sonra Ankara’ya geldiğinde 34 SIR 49 plakalı aracını 
kullanmadığı, ayrıca yukarıda anlatılan seyahatleri gerçekleştirirken Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek 
ve Nurettin Oruç'un farklı günlerde ülkeden çıkmaya, aynı gün çıktıklarında da farklı uçakla gitmeye, bazen 
Avrupa ülkeleri üzerinden ABD ülkesine gitmeye tedbir kuralları gereği özen gösterdikleri,

09/07/2016 tarihinde Ankara'da Konutken i'teki villada son değerlendirme toplantısı 
tamamlandıktan sonra şüpheli Adil Öksüz'ün şüpheli Kemal Batmaz ile birlikte 11/07/2016 tarihinde aynı 
uçakla ABD ülkesine gittikleri, örgüt lideri Fetullah Gülen'e darbeye hazırlık faaliyetleri ile son bilgileri 
verdikleri, darbe planım  örgüt lideri Fetullah Gülen'e onaylattıkları ve örgüt liderinden son talimatları alarak; 
13/07/2016 tarihinde aynı uçakla Atatürk Havalimanı'na Türkiye'ye geldikleri” hususlarının anlatıldıktan sonra 
darbe girişimi gününe kadar askeri teknik konularda yapılan hazırtıkara yer verildiği, anlatılan şekilde darbe 
girişimini ülke genelinde organize eden terör Örgütünün sivil yöneticilerinin Adil Öksüz, Kemal Batmaz, 
Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş isimli şahıslar olduğu,

Terör örgütünün medya faaliyetleri kapsamında darbe girişimine iştirak ettiği anlaşılan şüpheliler 
Ekrem Dumanlı, Abdulkerİm Balcı, Şemseddin Efe, Osman Özsoy, Ahmet Hüsrev Altan, Mehmet Haşan 
Altan, Ayşe Nazlı Ilıcak, Tuncay Opçin, Mehmet Kamış, Şükrü Tuğrul Özşengül, Emrutlah Uslu, Yakup 
Şimşek ve Bülent Keneş'İn İrtibatlı olduğu terör örgütünün üst düzey, yukarıdaki kısımda örgütsel görevleri 
ayrıntılı olarak anlatılan yöneticilerinin aynı zamanda darbe girişimini ülke genelinde organizde edip eyleme 
geçirilmesinde bizzat rol oynayan terör örgütünün sivil yöneticilerinden Adil öksüz, Kemal Batmaz, Hakan 
Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile de irtibatlı oldukları, bu kapsamda söz konusu iddianamede geçen 
KOM Daire Analiz raporlarında yer aldığı şekliyle;

Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım'ın FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Cemal 
Türk ile 4 kez, Mustafa Özcatı ile 5 kez, Önder Aytaç İle 1 kez telefon irtibatının bulunduğu, kayınbiraderi 
Abdulhadi Yıldırım'ın FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Cemal Türk ile 1 kez, Cevdet Türkyolu 
ile 2 kez, Kudret Ünal ile 1 kez, Mustafa Muhammed Güııay ile 1 kez telefon irtibatının bulunduğu, Çiipheli 
Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Ahmet Can ile 
48 kez, Ahmet Kinniç ile 51 kez, Ahmet Kurucan ile 1 kez, Ahmet Şahinalp İle 5 kez, Cemal Türk ile 15 kez 
Cemal UÇak İle 13 kez, Cevdet Tiirkyolu ile 2 kez, Harun Tokak ile 30 kez, Hidayet Karaca ile 4 kez, ösm ar 
Cingöz ile 29 kez, Kudret Ünal ile 16 kez, Mustafa Muhammed Günay ile 35 kez, Mustafa Özcan ile 38 kez 
Reşit Haylamaz ile 2 kez, Sadettin Başer ile 3 kez, Şerif Ali Tekalan ile 13 kez telefon İrtibatının bulunduğu, 
baldızı Emine Şennur Şen'in FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Cemil Koca ile 1 kez, Gsmeı 
Aksoy ile 1 kez, Mehmet Ali Büyiikçeİebi ile 1 kez telefon irtibatının bulunduğu, amcasının oğlu Mehmel 
Öksüz’ün FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Cemal Türk ile 6 kez telefon irtibatının bulunduğu 
amcasının oğlu Mustafa Öksüz'ün FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Cemal Türk İle 9 kez, Gsmai 
Cingöz ile 9 kez, Mustafa Talat Katırcıoğlu ile 7 kez, Süleman Uysal ile 2 kez telefon irtibatının bulunduğu 
kardeşi Ahmet Öksüz'ün FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Cemal Türk İle 7 kez telefon irtibatınır 
bulunduğu, eşi Aynur Öksüz'ün FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Ahmet Can ile 4 kez, Cema 
Türk ile 4 kez, Hamdullah Bayram Öztürk İle 4 kez, Hidayet Karaca İle 2 kez, Selman Kuzu ile 1 kez telefon 
irtibatının bulunduğu, kız kardeşi Azize Türk'ün FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Abdullal 
Aymaz ile 8 kez, Abdulîetif Tapka ile 3 kez, Ahmet Can ile 1 kez, Cemal Türk ile 5361 kez, Cemil Koca ile 8
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kez, Hidayet Karaca iie 1 kez, İlhan İşbilen ile 6 kez, Kudret Ünal ile 4 kez, Süleyman Tiftik ile 5 kez, Talip 
Biiyük ile 1 kez telefon irtibatınım bulunduğu,

Adil Öksüz'ün FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden; Ahmet Kirmiç İle 1 kez, Ali Çelik 
ile 2 kez, Barbaros Kocakurt ile 1 kez, Bekir Baz ile 1 kez, Cemal Türk ile 496 kez, Hamdullah Bayram Özttirk 
ile 3 kez, Hidayet Karaca ile 21 kez, Mustafa Özcan ile 2 kez, Selman Kuzu ile 21 kez telefon irtibatının 
bulunduğu,

Kemal Batmaz’m eşi Gonca Batmaz'ın FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Abdullah 
Aymaz ile 1 kez telefon irtibatının bulunduğu, kardeşi Şakir Batmaz'ın FETÖ/PDY terör örgütü tepe 
yöneticilerinden Abdullah Aymaz ile 3 kez, Cemal Uşak ile 2 kez telefon irtibatının bulunduğu, kız kardeşi 
Esra Gürbüz'ün FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Abdullah Aymaz ile 12 kez telefon irtibatının 
bulunduğu,

Hakan Çiçek'in FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Ahmet Can ile 2 kez, Ahmet Kirmiç 
ile 1 kez, Cemal Türk ile 5 kez, Faruk İlk İle 1 kez, Hidayet Karaca ile 1 kez, İlhan İşbilen ile 1 kez, İsmail 
Cingöz İle 19 kez, Kudret Ünal ile 55 kez, Naci Tosun ile 2 kez, Süleyman Tiftik ile 19 kez, Süleyman Uysal 
ile 2 kez telefon irtibatının olduğu,

Nurettin O ruç'un dayısı Şaban Coşkun'un FETÖ/PDY terör örgütü 1 tepe yöneticisi ile 5 kez 
telefon irtibatının bulunduğu, teyzesinin oğlu Ayhan Bozkurt’uıı FETÖ/PDY terör örgütü 4 tepe yöneticisi ile 
187 kez telefon irtibatının bulunduğu tespit edilmiştir.

Terör Örgütünün medya unsurlarından olan şüpheliler Ekrem Dumanlı, Abdulkerim Bala, 
Şemseddin Efe, Osman özsoy, Ahmet Hüsrev Altan, Mehmet Haşan Altan, Ayşe Nazlı Ilıcak, Tuncay 
Opçin, M ehmet Kamış, Şükrü Tuğrul Özşengiil, Emrullah Uslu, Yakup Şimşek ve Bülent Keneş'hv,

-Darbe girişimi kapsamındaki ayrıntılı olarak anlatılan faaliyetleri ile darbe girişiminin 
askeri yönden hazırlıklarının ülke genelinde başlaması, organizasyonu ve hayata geçirilmesi süreçlerinin 
eş zamanlı yürütülmesi,

-Kendileri ile darbe girişimini ülke genelinde organize eden terör örgütünün sivil yöneticileri 
Adil Öksüz (darbe girişimi sonrasında üzerinde ele geçirilen kol saatinin içinde Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı ambleminin bulunduğu, terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı İmamı olduğu), 
Kemal Batmaz (örgüt içerisinde "ABDULLAH" kod ismini kullandığı, yakın zamana kadar FETÖ/PDY 
terör örgütü için Önemli Holding'lerden olan Kaynak Holding bünyesindeki Kaynak Kağıt AŞ isimli 
şirkette genel müdür olarak görev yaptığı), Hakan Çiçek (örgüt içerisinde Kurmay Subaylar Ağabeyi 
olarak görev yaptığı, şirketi adına Ankara ilinde gizli FETÖ koleji olarak Anafartalar Koieji'ni açtığı, 
darbeye teşebbüs faaliyetine katılan çok sayıda subayın çocuklarının bahse konu okulda okumalarını 
sağladığı) ve Nurettin Oruç (1998-2003 yılları arasında FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet yürüten Zaunus 
Dershanesi'nde Öğretmen olarak görev yaptığı, 2010 yılında girdiği KPSS sınavı sonucunda 
Diyarbakır'a öğretmen olarak atandığı, 2014 yılı mart ayma kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen 
olarak görev yaptığı, bu tarihte öğretmenlikten istifa ederek Soyut Medya isimli film şirketinde 2,500 TL 
maaşla çalışmaya başladığı) arasında iş ve sosyal konumları gereği bir araya gelemeyecek, durumları 
ancak örgütsel bağ ile açıklanabilecek şekilde, örgütün talimat alma, verme ve iletme görevlerini de haiz 
tepe yöneticileriyle irtibat yönünden ortak bağlantının bulunması,

-Medya unsurlarının terör örgütüyle süreklilik arz edecek şekilde ilişkileri, eylemlerinin 
niteliği ve toplumda oluşturduğu etki,

Hususları bir arada nazara alındığında; sıradan fikir ve söylemlerde bulunmaktan ibaret 
görülemeyeceği, terör örgütünün amacı doğrultusunda gerekçesi yine ayrıntıh~öiarak yukarıdaki
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kısımlarda anlatıldığı şekliyle darbe girişimine iştirak niteliğinde gerçekleştirilen faaliyetler olduğu
açıkça anlaşılmıştır.

9. SONUÇ-ÖZET- TATBİKİ İSTENEN SEVK MADDELERİ VE TALEP

9.1. Sonuç- Özet- Tatbiki İstenen Sevk Maddeleri

15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin FETÖ/PDY'nin en geniş çaplı silahlı eylemi 
olduğu, terör örgütünün bir kaç yıllık süreç içerisinde ülkemizde istikrarsızlık yaratarak, devletimizi tüm 
kademeleriyle ele geçirip kendi mensuplarından olmayanların tasfiye edilmesi ve nihayetinde mevcut 
hükümeti devirme amacı doğrultusunda; bilinen başat örneklerden olarak 07/02/2012 tarihli Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik kurgu delillerle ve usule aykırı yöntemle soruşturmaya girişilerek 
tutuklanmaya çalışılması, 2013 yılı Haziran ayında gerçekleşen ve kamu düzenini tehdit eden Gezi Parkı 
eylemlerinin provoke edilmesi ve şiddetinin arttırılması, güvenlik ve istihbarat birimlerini hedef alan ve 
kamuoyunda (sözde) "Selam Tevhid Örgütü" adıyla bilinen soruşturma süreci ve doğrudan hükümet 
görevlilerini Iıedef alan 17-25 Aralık 2013 tarihli sözde yolsuzluk soruşturmalarında etkin rol oynadığı, 
başarısızlıkla sonuçlanması üzerine en geniş çaplı silahlı eylemi olan darbeye kalkıştığı,

Başta Devletimizin Anayasal düzeni, 65'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını hedef alan darbe girişimi planının 
bizzat terör örgütü lideri GÜLEN tarafından onaylandıktan sonra icra aşamasına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 
içerisinde yuvalanmış örgüt mensuplarının kendilerine verdiği isim olan "Yurtta Sulh Konseyi" eliyle, emir- 
komuta zinciri dışarısında örgütün hücresel örgütlenme modeline uygun olarak "abi-imam" tabir edilen sivil 
yönetici unsurlarının İlettiği talimatla, bu şekildeki hücresel talimat iletme metoduyla ülke genelinde hayata 
geçirildiği ancak ülkesinin birliğine, devletinin bağımsızlığına ve anayasal demokratik düzenine sahip çıkan 
Yüce Türk Milletinin ve özünden çıkan vatansever Emniyet- Silahlı Kuvvetler mensuplarının canı pahasına 
karşı durması sonucu başarısızlıkla sonuçlandığı anlaşılmıştır.

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sahip çıkması gereken ortak değerlerimize karşı darbe 
girişimine yeltenecek kadar cephe almış, gizlilik esasına göre yıllardır devam eden süreçte örgütlenmiş bu 
yapının tamamıyla deşifre edilmesi millet ve devletimizin birliği, dirliği ve bağımsızlığı için elzemdir. 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın sağ ve sol kökenli terör örgütleriyle olduğu gibi örgütlenme ve faaliyetleri 
açısından bilindik yöntemden ayrı, atipik özellik gösteren Fetullahçı Terör Örgütüne karşı mücadelesi de 
kararlılıkla devam edecektir.

İddianamenin 6 ve 7 no'lu kısımlarında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere haklarındaki, 
değerlendirme- tespit ve iletişim- irtibat raporları, tanık/ diğer şüpheli beyanları, önceki soruşturmalarındaki 
tespitler bir arada nazara alındığında terör örgütüyle süreklilik arz edecek şekilde organik bağlan bulunan terör 
örgütünün medya unsuru olup Örgüt yöneticisi olduğu anlaşılan ve haklarında 15/07/2016 tarihli darbe 
girişiminden önceki tarihli eylemleri nedeniyle muhtelif suçların yanı sıra "Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi 
Olma" suçundan kamu davası açılan Şüpheliler Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emrullah Uslu ile örgüt 
üyesi olan şüpheliler Abdüikerim Balcı, Şemseddin Efe, Osman Özsoy, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, 
Mehmet Kamış, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek, Bülent Keneş ve Ali Çolak ile örgüt adına suç 
işlediği anlaşılan şüpheliler Ahmet Hüsrev Altan, Mehmet Haşan Altan, Ayşe Nazlı Ilıcak’ın 5 no'lu 
kısımda ayrıntılı ve olaysa! olarak anlatıldığı üzere örgütsel amaçlar doğrultusunda öncesinden bildikleri darbe 
girişimine, maddi cebir kullanmak suretiyle iştirak eden faillerin eylemine girişime sözde neden teşkil eden 
siyasal ve toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve bu ortamın yaratılmasına yönelik örgütsel amaçla 
gerçekleştirilen kalkışma suçlarının hareket unsurunun alt unsuru olan "cebir" teriminin öncülü ve ayrı 
düşünülemeyecek bir parçası olan söylem ve propagandalarda bulunmak, medya etki gücünü kullanarak 
toplumun darbe girişimine karşı koymamasını telkin etmek veya hücre tipi örgütlenme modeline göre 
teşkilatlanan Silahlı Kuvvetler içerisindeki hücrelerin bir kısmının katıldığı darbe girişimine ilişkin talimat 
iletmek suretiyle iştirak ettikleri, aslî fail oldukları, örgüt yöneticileri olup örgütsel konum ve görevleri 
eylemse! olarak uygun olan Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emrııllah Uslu'nun terör örgütünce 
gerçekleştirilen darbe girişiminden 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti 
çerçevesinde içlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fa il olarak cezalandırılır." şeklindeki 220/5'inci maddesi
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gereği ayrıca sorumlu oldukları, darbe girişimi tarihinden önce haklarında "Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi 
Olma" suçundan açılan iddianame ve iddianamelerdeki eylem tarihlerinden sonra faaliyetlerine devam ettikleri, 
ayrıca 6 no'lu kısımda her birinin kendi bölümünde anlatılan başka soruturmalara konu eylemlerinin çeşitliliği 
ve yoğunluğu nazara alınıp İş bu iddianamemize konu eylemleriyle birlikte değerlendirildiğinde eylemlerin 
kalkışma suçlarıyla amaçlanan zarar tehlikesini yaratmaya elverişli olduğu, tüm şüphelilerin eylemlerinin ise 
terör örgütünün faaliyeti kapsamında aym amaca yönelik olduğu için deliller ile eylemlerinin hukuki 
vasıflandırılmasının birlikte değerlendirilebilmesini teminen aym iddianameye konu edildiği anlaşılmakla;

Şüpheliler Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emrulİah Uslu'nun kalkışma suçlan niteliğindeki 
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs 
Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 
Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, silahlı terör örgütünün yöneticisi 
olmaları nedeniyle Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma suçlarını işlediklerinin kabulü ve eylemlerine uyan 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 3 ve 5'nci maddesi delaletiyle 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 314/1, (ve ek olarak 220/5'inci maddesi delaletiyle) 309/1, 311/1, 312/1'inci maddeleri 
tatbikiyle cezalandırılmaları gerektiği, ayrıca şüpheli Emrulİah Uslu’nun iddianamenin 5.3. No’lu kısmında 
anlatılan 18/07/2016 tarihli halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip 
bîr kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme eylemi nedeniyle Halkı Kin ve 
Düşmanlığa Tahrik Etme suçunu işlediğinin kabulü ve eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 
216/1'inci maddesi uyarınca cezalandın İması gerektiği,

Şüpheliler Abdülkerim Balcı, Şemseddin Efe, Osman Özsoy, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, 
Mehmet Kamış, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek, Bülent Keneş ve Ali Çolak'm üzerlerine atılı 
kalkışma suçları niteliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs 
Etme, silahlı terör örgütünün üyesi olmaları nedeniyle Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarını 
işlediklerinin kabulü ve eylemlerine uyan 37X3 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 3 ve 5'nci maddesi 
delaletiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1, 311/1, 312/1, 314/2'ncı maddeleri tatbikiyle 
cezalandırılmaları gerektiği,

Şüpheliler Ahmet Hüsrev Altan, Mehmet Haşan Altan ve Ayşe Nazlı Ihcak'm sosyal konum, 
geçmişleri ve eylemlerinin niteliği itibariyle terör örgütüyle organik bağlan bulunmalarından öte sitrekiliik arz 
edecek şekilde örgütün amaçları doğrultusunda, işbirliği içerisinde faaliyette bulundukları, darbe girişimine 
silahlı terör örgütü adma iştirak ettikleri anlaşılmakla üzerlerine atılı Türkiye Büyük Millet Meclisini 
Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal 
Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, silahlı terör örgütü adına suç işlemeleri nedeniyle nedeniyle 
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme suçlarım İşlediklerinin kabulü ve 
eylemlerine uyan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 3 ve 5'nci maddesi delaletiyle 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu'nun 309/1, 311/1, 312/1, (220/6'ncı maddesi delaletiyle 314/2)'nci maddeleri tatbikiyle 
cezalandırılmaları gerektiği,

Şüpheli Tibet Murat Sanlıman'm darbe girişimiyle ilgili olarak terör örgütünün yayın organı olup 
sonradan faaliyetlerine son verilen Zaman Gazetesi'nİn, eski gazete çalışanları olan tanıkların beyan ve 
değerlendirmesine göre de 9 ay 10 gün sonra darbe olacağı mesajını içerir reklam filminin 05/10/2015 
tarihinde yayımlandığı, reklamın yayınlanmasından sonra belirtilen süre sonunda 15/07/2016 tarihinde örgüte 
mensup bir kısım asker şahıslarca darbe girişiminde bulunulduğu, reklam senaryosunu hazırlayan kişiler 
arasında bulunup hakkında yakalama emri düzelenen firari Ekrem Dumanlı'mn reklamın yayınlandığı tarihte 
darbe iması ve terör örgütüyle ilgili soruşturmalar yürüten savcılar ve davalarına bakan hakimler başta olmak 
üzere kamu görevlileri İle mevcut hükümeti tehdit eden nitelikteki köşe yazısını kaleme aldığı, terör örgütünün 
soruşturmamıza konu şifreli mesajlaşma yöntemi dışında mesajlaşma yöntemlerine terör örgütlerinin "gizliliğe 
riayet" ilkesi gereğince önem verdiğine ilişkin olgusal değerlendirme raporlarının evrakımız içerisinde 
bulunduğu, somut olayda şifreli mesaj gönderme yönteminin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz İçerisine sızmış teröı 
örgütü mensuplarına mesaj gönderme amacı taşıdığının, darbe girişimi sonucuyla birlikte ele alındığında bariz 
olduğu, darbe girişimi faaliyetinin bağlantılarının deşifre edilmesine devam edildiği soruşturmamızda
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eylemlerin öncesinden planlı, sistemli ve gizliliğe azami riayet edilerek gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı, darbe 
mesajı verilen söz konusu reklam filminin darbeci askeri kanat ile fikir ve eylem birliği içerisinde, önceye 
dayalı planın bir parçası olarak hazırlandığının izahtan vareste olduğu, şüpheli Tibet Murad Sanİımaıı açısından 
ise terör örgütüyle organik bağı bulunduğuna veya terör örgütü adına eylemde bulunduğuna dair yeterli delil 
bulunmayan şahsın reklam filmini kendisine ait reklam ajansı aracılığıyla yayınladığı, ayrıca kamuoyunda 
17-25 Aralık 2013 süreci olarak bilinen, terör örgütünün yolsuzlukla mücadele adı altında devamlı 
eylemlerinden olan kumpaslar kapsamındaki faaliyeti sürecinden sonra örgütün yayın organlarının reklam 
işlerini üstlenmeye devam ettiği, tanıklar ifadelerine yansıyan gazete çalışanı örgüt mensuplarıyla samimiyet 
ilişkisi de nazara alındığında konumu ve aleyhindeki delil durumu gereği reklam içeriğini reklamla verilen 
mesaj İçeriğini bildiğine dair kanaat oluşmadığı ancak bilerek ve isteyerek terör örgütünün faaliyetlerine 
yardım ettiği, Yargıtay Ceza Genel Kuruhı'nun 25/03/2013 tarih ve 2013/9-32-52 E.K. sayılı içtihadında da 
vurgulandığı üzere silahlı terör örgütüne yardım suçunun oluşumu için failin bilerek ve isteyerek, zorlayıcı 
etkenlerin baskısı altında kalmadan, özgür iradesiyle eylemde bulunmasının suçun oluşumu İçin yeterli olduğu, 
yine suçun oluşabilmesi için kanunda yardım şeklinin sınırlı olarak sayılmadığı, örgütün yaşantısını 
sürdürmesine yönelik her türlü eylemlerin bu suçun oluşması için yeterli olduğu (Çetin AKKAYA, Terör 
Suçları ve Cezalarının İnfazı, Ankara: Adalet Yayınevi, s.281), yalnızca maddi değeri olan şeyleri vermek veya 
örgüt üyelerini barındırmak gibi eylemlerle değil her şekilde yardım kastıyla yapılan her türlü eylemde suçun 
oluşacağım izahtan vareste olduğu, şüphelinin de terör örgütünün propagandasının yapıldığı medya 
kuruluşlarının reklam işlerini üstlenmek suretiyle medya yapılanmasına işlerlik kazandırmak suretiyle ve belirli 
bir süreçte zincirleme olarak üzerine atılı Silahlı T e rö r Ö rgütüne B ilerek ve İsteyerek Y ardım  Etm e suçunu 
işlediği, eylemine uyan 3713 sayılı T erörle M ücadele K anunu 'nun  3 ve 5'nci m addeleri ile 5237 T ürk  
Ceza K anunu 'nun  43/1'inci ve 220/6'ncı m addeleri delaletiyle 314/2'nci m addesi uyarınca cezalandırılması 
gerektiği anlaşılmıştır.

9.2. Talep

Ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere; 15/07/2016 tarihli darbe girişimine iştirak ederek üzerlerine atılı 
suçlan işleyen şüphelilerin eylemlerine uyan ve yukarıda (9.1.) yer alan sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı 
cezalandırılmalarına, haklarında kasten işlemiş oldukları suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanun 
sonucu olarak aynı Kanun'un 53/1'nci maddesinde yazılı belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbir 
uygulanmasına, aynı Kanun’un 63/1’nci maddesi uyarınca gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerir 
kendilerine verilecek cezadan mahsubuna, adli emanetin 2017/3277 sırasında kayıtlı şüpheli Mehmet Hasar 
Altan'dan ele geçirilen ve terör örgütü iltisakınm delillerinden olan (6) adet 1 ABD Doları kağıt para ik 
2017/3278 sırasında kayıtlı Ayşe Nazlı Ilıcak'dan ele geçirilen "Office Bloknot" İbareli, içerisinde 38 sayfadar 
ibaret el yazılı notlar bulunan (1) adet not defterinin karar kesinleştiğinde dosyada delil olarak saklanmasını 
(darbe girişimine yönelik soruşturmalar kapsamında ele geçirilen başta dijital vasıflı olmak üzere tün" 
materyallerin sayısının fazla olması nedeniyle tasnif işlemlerine halen devam edilmekte olup suç unsurı 
olanların tespiti halinde ayrıca ek karar talep edilecektir) karar verilmesi kamu adına talep ve iddii 
olunur.il/04/2017

CAN TUNCAY- 109482 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Ek: İddianame metni dahil toplam (24) klasör tahkikat evrakı

***B U  B ELG E  5271 S A Y IL I C M K ’NUN 6352 S A Y IL I KANUN 'UN 95.M ADDESİİLE  D E Ğ İŞ İK  38/A M AD D ES İ G EREĞ İ 5070 SAYILI 
KANUN H Ü K Ü M LER İN E  UYGUN O LA R A K  ELEK T R O N İK  İM Z A  İLE  İM ZA LA N M IŞT IR .***
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