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T.C. 

İSTANBUL 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

 

Mahkeme Esas No : 2017/84 

Savcılık Mütalaa No : 2019/4800 

 

İSTANBUL 37. Ağır Ceza Mahkemesine 

 

Yukarıdayazılı dosyanızda Cumhuriyet Başsavcılığımızdan görüş istenmekle; 

 

SORUŞTURMAYA GEÇME SÜRECİ: 

 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2016/12 sayılı soruşturma üzerinden, 

Sözcü Gazetesi'nin 01/01/2016 tarihli sayısında, gazetenin o günkü en önemli haberi 

formatında, 1.sayfada ve sür manşet olarak yayınlanan "2016 FALINIZ - TABLODA 

GÖRDÜĞÜNÜZ İLK 3 İSİM BU YIL DA HAYATIMIZDA OLACAK!.. " başlığıyla verilen 

bulmaca tablosunda " TAYYİPİC, ÖLRECEP, YERDOĞAN, YEZIT, " şeklindeki kelimelerin 

bariz bir şekilde verilmesinden dolayı bu yer Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan 

soruşturmaya geçilmiş ve Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası 

açılmıştır. 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2016/32974 sayılı soruşturma üzerinden, 

Cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı 

isyanı kolaylaştırmak suçlarından düzenlenen 08/08/2016 tarihli yetkisizlik kararı ile dosya 

Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiş, kararda Sözcü Gazetesi'nin internet sitesindeki 

15/07/2016 tarihinde (saat 16.00 sıralarında) "SÖZCÜ ERDOĞAN'I BULDU." haberiyle 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğu yerin ayrıntılı 

konumunun tam olarak haber yapıldığı, ayrıntılı olarak fotoğraflarının paylaşıldığı, 

Cumhurbaşkanımızın o ana kadar bulunduğu coğrafi yerin ayrıntılı mevkii ve konumunun 

kamuoyunca bilinmediği, bu haberle birlikte kamuoyunca öğrenildiği, birkaç saat sonra 

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü üyeleri 

tarafından Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı silahlı isyan başlatıldığı, öncelikle 

Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yere FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri tarafından baskın 

yapıldığı, söz konusu haberin bu kapsamda incelenmesi ve soruşturulması gerektiğinin 

belirtildiği, bu şekilde yukarıda yazılı soruşturmaya geçildiği belirtilmiştir. 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma dışında, 12 ayrı 

müşteki vatandaşın da yaptıkları ayrı ayrı şikayetlerle gazetenin Cumhurbaşkanına yapılmaya 

çalışılan suikast girişiminin yerini belirterek yardım ve yataklıkta bulunduğunu, 

Cumhurbaşkanının hedef gösterdiğini, Sözcü Gazetesi'nin yayınlarıyla terör yandaşlığı 

yaptığını, kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığı yönünde ihbarlar gelmiş ihbarlar üzerine 

geçilen soruşturmalar arasındaki fiili ve hukuki irtibat olması nedeniyle soruşturmalar 

birleştirilmiştir. Yetkisizlik kararının gönderildiği aşama itibari ile 15/07/2016 tarihinde 

FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi ile bağlantılı olarak saat 

16.30 sıralarında henüz darbe girişimi kapsamında asker - silahlı birimlerin kışlalarından 

çıkmadan, başka bir deyişle fiili olarak harekete geçmeden önce adı geçen gazetede Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının bulunduğu yerin aniden haber yapıldığı, bu amaçla Sözcü 

Gazetesi'nde "SÖZCÜ ERDOĞANI BULDU" haberinin yapıldığı an itibariyle Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının bulunduğu coğrafi yerin ayrıntılı mevki - konumunun 
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kamuoyunca bilinmediği halde söz konusu haberle birlikte kamuoyuyla paylaşıldığı, bilindiği 

üzere belirtilen örgüt üyelerinin birkaç saat sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik silahlı 

kalkışmaya giriştikleri / darbe girişiminde bulundukları, bu yönden Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığınca yürütülen soruşturma (2016/108299) sonucunda iddianame düzenlendiği, 

iddianame içeriğine göre darbeyi planlayan FETÖ / PDY üyelerinin Cumhurbaşkanı'nı almak 

istedikleri sırada bulunduğu yer ile ilgili arayışlarının olduğu, bunun bilinmemesi / tespit 

edilmemesi halinde, bulmalarına yarayacak başka planlarının olduğu belirtilmiştir. 

 

ÖRGÜT HAKKINDA GENEL BİLGİ; 

 

Erzurum-Pasinler-Korucuk köyü nüfusuna kayıtlı Ramiz ve Rabia oğlu 27.04.1941 

doğumlu Fetullah GÜLEN, 1958 yılından itibaren çeşitli illerde imam ve vaiz olarak görev 

yapmıştır. 1970'li yıllara kadar Yeni Asya Grubu içerisinde yer alan Fetullah GÜLEN, bu 

tarihten sonra İzmir Kestanepazarı Kuran Kursu'nda görev yaptığı dönemde, çevresinde 

bulunan arkadaşları ile dini motifleri de kullanmak suretiyle örgütünün çekirdek kadrosunu 

oluşturup müstakil hareket etmeye başlamış, faaliyetlerini daha ziyade l3-18 yaş grubundaki 

öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırarak vaaz kasetleri, sohbet toplantıları ve yaz 

kamplarıyla görüşlerini ulaştırdığı sempatizan grubu ile kendi adı ile anılan örgütünü 

kurmuştur. Kurulmuş olan bu örgüt zamanla, sanki insanlara dini tebliğ ediyormuş gibi davranıp 

Türkiye'nin her yerine yaygınlaşmış, hiyerarşik bir sistem dahilinde liderin atadığı üyeler 

vasıtasıyla yönetilmiş, Türkiye'deki gerek personel gerekse ekonomik olarak büyümesini belli 

bir noktaya getirdikten sonra devletin içerisine sızdırmış olduğu yöneticileri vasıtasıyla 

dünyanın bir çok ülkesinde okullar açmış, bu aşamadan sonra dini bir cemaat görünümü 

vermesine rağmen bu amacının dışına çıkarak şirket ve holdingler kurmak suretiyle ticari 

faaliyetlerde bulunmuş, dini duyguları kullanarak insanlardan topladığı yardım paralarını 

kurmuş olduğu ticari şirketlerde değerlendirmiş ve bu şekilde hem insan kaynağıhemde 

ekonomik anlamda Türkiye'de ve dünyada belli bir seviyeye ulaşmıştır. 

Örgütün kuruluşundan itibaren yapılanmasına bakıldığında, lider ve yanındaki çevre 

tarafından idare edilen, tabana doğru yayılan, ev abiliğinden kainat imamlığına kadar uzanan 

her tabakada yöneticileri ve üyelerinin olduğu görülmüştür. Tepeden tabana doğru emir ve 

talimat ilişkisi mevcuttur. Devlet kurumlarının muhtelif tarihlerdeki raporlarında, bu örgütsel 

yapının hiyerarşik durumu dönemsel olarak ortaya konulmuştur. Bu raporlara göre Fethullah 

Gülen lider olup örgüt içinde "Kâinat îmamı" ve "Mehdi" olarak kabul edilir. Liderin dışında 

Danışman Kadrosu, Kıta İmamları, Ülke İmamları, Bölge imamları, İl imamları, İlçe İmamları, 

Esnaf imamları, Semt İmamları, Ev İmamları şeklinde örgütlenip tabana yayılmıştır. Örgüt 

devlete paralel bir yapılanma içerisine girdiği için, devlette mevcut Anayasal veya Yasal 

kurumların da imamları vardır. Bu imamlar kurum içerisinden veya dışarıdan olabilmekte ve 

örgüt hiyerarşisi içinde kendi üstüne bağlı faaliyet göstermektedir. Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın 2014/39856 soruşturma numaralı dosyasında ifade veren gizli tanık Arif'in 

bağlı bulunduğu örgüt üyesi imam, 30/11/2015 tarihinde seçimler yapıldıktan sonra, örgüt 

üyelerini toplayarak, onlara hitaben; "Bizim mensuplarımıza birileri sövse de sizde onlarla 

beraber sövün "kandırıldık" deyin. Devlette deşifre olmamış arkadaşlarımız var. Onlar ile 

irtibatı kesin. Zaten o arkadaşlarımız sürekli cemaate sövüp deşifre olmayarak devlet içerisinde 

kalıyorlar. Şu anda cemaatin izlediği yol budur. İkinci bir emre kadar, cemaat düşmanı olarak 

gözükmeniz gerekiyor, ümitsizliğe hiç düşmeyin..., uyuyan hücrelerimiz var. Zamanı geldiğinde 

onlar harekete geçecekler. Yezid kendisini en güçlü hissettiği anda bu mensuplarımızca 

yıkılacaktır. Ancak bu en son çare olarak kullanılacaktır." dediğini aktarmıştır. Bu ifadeden 

anlaşılacağı üzere, FETÖ terör örgütü üyeleri Fetullah GÜLEN ve örgüt yöneticilerinin 

emirleriyle kripto şekildehareket etmektedirler. FETÖ örgüt disiplini bakımından hiç bir terör 
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örgütü ile mukayese edilemeyecek şekilde ilerdedir. Disiplin örgütte itaat olarak isimlendirilir. 

Örgüte liderine veya abiye itaat kültürü üyelere verilir ve liderin emrinde ölümüne inanan kişiler 

oluşturulur. Kamu kurumlarında örgütün yerleştirdiği kimseler resmi sorumluluklarını 

gölgeleyen ve daha üstün bir aidiyet hissettikleri imam emrine göre hareket etmektedirler. Örgüt 

emri ile devletin talimatı çakıştığında örgüt mensupları, devletin talimatlarına göre değil örgüt 

abisinin emrine uygun davranmaktadır. 

FETÖ, 1965 yılından başlayarak adım adım amacını gerçekleştirmek üzere örgütlenen 

bir yapıdır. Örgüt Mülkiye, Yargı,TSK ve Emniyet birimleri bünyesine sızarak, 'güvenlik 

bürokrasisi' ve 'istihbarat’ alanında bir ağ oluşturma yoluna gitmiştir. Her örgüt mensubu 

bulunduğu konumda arkadaşları veya ortamı hakkında bilgi toplayıp örgüt hiyerarşisi içinde 

üstüne iletmektedir. Toplanan bu bilgiler değerlendirilip örgüte mesafeli duran veya ele 

geçirilmesi gerekli stratejik görevdeki bürokratlar hedef haline getirilmekte, sonrasında imzasız 

mektup veya e-posta ile hedef kişi itibarsızlaştırılıp hakkında soruşturmalar açılmakta, 

nihayetinde tasfiye olan hedef kişi yerine bir örgüt mensubu yerleştirilmektedir. Örgüt özellikle 

yasadışı dinlemeler esnasında elde ettiği ses kayıtlarını medya organları vasıtasıyla iddia 

şeklinde kamuoyuna ana hatları ile duyurmakta, ülke genelinde tartışılır hale gelen iddiaların 

özel bir kurgu ile sunumunu yapmakta devlet kurumları ve bürokrasinin yıpratılmasını 

sağlamaktadır. Örgüt üyeleri sözde abi olarak kabul ettikleri üst örgüt üyelerinden aldıkları 

talimatla hedefe koydukları kişileri veya kurumları önce dedikodu yöntemi ile toplum içerisinde 

itibarsızlaştırmakta, sonrasında hedef kişi veya kurum ile ilgili sistemli şekilde örgütün medya 

organlarında peyderpey haber yapılarak toplumda algı oluşturulmakta, nihayetinde örgütün 

kamuya sızmış üyeleri vasıtası ile hazır olan kamuoyu tepkisi de engellenerek operasyon 

yapılmaktadır. Bu şekilde amaca ulaşılarak hedefteki kişi yada kurum etkisiz hale 

getirilmektedir. 

  FETÖ, herhangi bir siyasi parti olmadan ve siyasi hiç bir sorumluluk üstlenmeden 

bütün devleti yönetme amacına yönelikfaaliyet göstermiştir. Devlet görünüşte demokratik, 

gerçekte ise cemaatin oluşturduğu, siyasi teşkilat tarafından 'muhterem hocasının' emirlerine 

göre idare edilen bir yapıya dönüşecektir. Devlet içerisinde kadrolaşılması, mensuplarının 

koşulsuz itaat ederek devlet yapılanması dışında 'örgütteki üstü abi-ablalarının' emrini yerine 

getirmesi, yargı-ordu-emniyet-jandarma içinde hakim güç durumuna gelmeye çalışılması, 

kadrolaşan mensuplarının örgüt iradesi doğrultusunda ulusal ve uluslararası sonuçları olan 

operasyonlar yapması hususları dikkate alınarak, örgütün amacının Cumhuriyetin ve Devletin 

niteliklerini fiilen değiştirilip yerine hiçbir risk ve sorumluluk almayan örgüt lideri ve ona bağlı 

yöneticileri tarafından kukla hükümetler vasıtası ile idare edilen bir yapı kurmak olduğu açıkça 

görülebilir. Örgüt lideri Fetullah GÜLEN'in yapmış olduğu "arkadaşlarımızın mevcudiyeti, 

İslam'ın geleceği adına bu işin garantisidir. Bu açıdan adliyede, mülkiyede veya başka bir 

hayati müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti, öyle fer'i mecburiyetler şeklinde ele 

alınıp değerlendirilmemelidir. Yani gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. İstikbale 

yürümek için sistemin püf noktalarını keşfedin." ; "…firavunlar çağını yaşıyor. Toprak firavun 

bitirmek için pek münbit. Böyle bir dönemde tam özümüzü bulacağımız kıvama erecek ana 

kadar, dünyayı sırtımıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağımız ana kadar, o kuvveti temsil 

edeceğimiz şeyler elimizde olacağı ana kadar, Türkiye’de ki devlet yapısı ölçüsüne göre, bütün 

Anayasal müesseselerde ki güç ve kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar, her adım erken 

sayılır. Her adım 20 günü doldurmadan yumurtayı kırma gibi bir şeydir...…buyuz, sesimiz 

soluğumuz bu. Bunca kalabalık içinde, ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama 

sizin mahremiyete sadık, mahremiyet hususunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. 

Biliyorum ki, elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız 

gibi, bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusuna atıp geçeceksiniz. Arz edebildim mi? 

Evet, sırrın senin esirindir. Söylerseniz siz esir olursunuz…" şeklindeki konuşmalardan da 
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örgütün amacını açıkça anlamak mümkündür.    

 Bu yapılanmanın bir terör örgütü olduğu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin temyiz mercii 

sıfatıyla verdiği 14/07/2017 tarih 2017/1443-4758 sayılı kararı veYargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 

ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayıp sonuçlandırdığı iki hakimle ilgili davaya ilişkin 

24/04/2017 tarih 2015/3 ES no -2017/3 KR no sayılı kararı ve bu kararın temyiz merci 

sıfatıylaincelemesini yapıp onaylayan Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararıile de tespit edilmiştir. 

   

 ÖRGÜTÜN MEDYAYI KULLANMASI: 

  

 Yargılama konusu dikkate alındığında örgütün medyadaki faaliyetlerini ayrıca 

irdelemek gereklidir. Düşünce ve tartışma özgürlüğü, özünde hakikate ulaşmak için tanınmış 

bir özgürlük olup basın yayın kuruluşları da düşünce ve tartışma özgürlüğünü hakikate varmak 

için kural olarak kullanmalıdır. Ancak bir örgütün yaptığı terör faaliyetlerini toplumda 

meşrulaştırmak amacına hizmet eden basın ve yayın faaliyetleri bu özgürlük kapsamında 

olamaz. Terör örgütleri, toplumda algı yönetimi yaparak eylemlerine ve amacına meşruluk 

kazandırmak, örgütün faaliyetlerine toplumsal tepkiselliği engelleyip destek sağlamak ve 

örgüte karşı olan kitleler üzerinde korku meydana getirmek amacıyla medyayı kullanmaktadır. 

 Her terör örgütlenmesi gibi FETÖ'nün de televizyon, gazete, matbaa, haber ajansı, 

internet siteleri gibi medya organları bulunmakta olup bu medya organlarını örgütün amacına 

uygun şekilde kullanmakta ve toplumda algı oluşturmaktadır. Örgüt tarafından yoğun algı 

kirliliğine maruz kalan hemen herkes yanlışla doğruyu gerçekle sahteyi ayırmaktan yoksun hale 

getirilmektedir. 

   

 FETÖ'nün algı amaçlı yaptığı manipülasyonlara ilişkin bazı örnekler aşağıda 

sıralanmıştır. 

    FETÖ devletin gizli bilgilerini, gizli toplantılarını ve gizli telefon 

görüşmelerini, devlet kademelerindeki kadroları vasıtasıyla her türlü yolu meşru sayarak ele 

geçirip montajlamış “twitter, facebook, youtube” gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamış, 

devleti ve hükümeti itibarsızlaştırmak suretiyle casusluk faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Devletin 

en mahrem bilgileri medyada servis edilmiştir. Dışişleri Bakanlığındaki 13.03.2014 günlü çok 

gizli toplantının hukuka aykırı olarak siyasi ve askeri casusluk maksatlı dinlenildiği ve dinleme 

kayıtlarının açıklandığını Türkiye 27.03.2014 günü sosyal medyadan öğrenmiştir. 

 Mit Tırlarının örgüt mensuplarınca usulsuz şekilde durdurulmasının da aynı anda 

medyaya servis edilmesi örgütün bu amacını göstermiştir. Hakkında FETÖ üyeliğinden 

yakalama kararı bulunan Emre Uslu, 24/10/2013 tarihli www.taraf.com.tr isimli sitede yazmış 

olduğu yazıda "...Bir uyarı olarak yazayım. Hakan FİDAN yönetimindeki MİT'in sistem dışı 

faaliyetleri Türkiye'nin izole olmasına neden olur. Hatta Türkiye'yi terörü destekleyen 

ülkeler arasına sokabilir...", "...bütün bu haberler dünya kamuoyunda Türkiye'nin 

Suriye'de çalışan El-Kaide unsurlarına silah yardımı yaptığı algısının oluşmasına neden 

oluyor...,...batılı gözlemciler şöyle düşünecektir: El Kaide Türkiye'de silah üretiyor ama Türk 

istihbaratının ruhu duymuyor. Uyuşturucu ihbarı yapılmasa (belli ki o istihbaratı başka 

istihbarat birimleri yapmış) o tır dolusu mühimmat Suriye'ye geçecek. Kim bilir bundan önce 

benzeri kaç tır mühimmat geçti..." şeklinde ve benzeri içerikte çok sayıda yazı yazdıktan sonra 

01-19/01/2014 tarihinde MİT'e ait tırlar örgüt üyeleri tarafından durdurularak görüntüleri 

çekilip basına verilmiş, Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanmış,bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti teröre destek veren bir ülkeymiş algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 Ayrıca 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrasında da yurtdışına kaçan bazı 

örgüt mensupları Türkiye aleyhine toplantılar ve konferanslar yaparak ülkemizin itibarını 

zedelemektedir. Yine örgüt lideri de ülkemizin yöneticileri aleyhine zaman zaman yabancı 
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basına açıklama yaparak ülkemizde demokratik bir rejim olmadığı yönünde söylemlerde 

bulunmaktadır.. 

  Örgüt, elindeki basın yayın organlarını kullanarak toplumu, devleti ve bu örgütün 

egemenliğine karşı çıkan grupları ve kişileri sindirip yıldırmak için faaliyet yürütmektedir. Bazı 

basın yayın organları ve internette bulunan sosyal medya hesapları aracılığı ile kamu görevlileri 

yıpratılmaya ve örgütle mücadele dosyalarında görev alan emniyet mensupları savcı ve 

hakimlerin isimlerini yazılı görsel ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayarak bu 

kişilerin dosya üzerindeki motivasyonu kırılmaya çalışılmıştır. Yine sahibi belli olmayan sosyal 

medya hesaplarından kamu görevlileri hakkında iftira atmaktan geri durulmamıştır. Seçim 

döneminde örgütün hile yapılacağı yönündeki propagandasının devamı niteliğinde birçok 

sandık görevlilerinin hile yaptığı iddia edilmiştir. Mesajlarla tehdit edilen kamu görevlileri 

gerçek dışı iftiralar ile itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Aynı şekilde ülkemizin bekasına 

kasteden ve darbe kalkışmasında bulunan bir örgüt ile yapılan mücadeleyi kastederek 

"dönemin böyle gitmeyeceği örgütle mücadele edenlerin bir gün hesap verecekleri" gibi 

örgüt söylemleri sıkça işlenmiştir. (Aynı örgüt üyeliği suçlaması ile tutuklu bulunan Mümtazer 

Türköne'nin örgütle mücadele edenleri günü geldiğinde yargılarken adil olunacağı sözü 

vermesi hatırlanmalıdır). Örgüt elemanlarınca Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya 

araçlarıda aktif olarak kullanılmıştır. Sanal alemde zaman zaman sahte hesaplar kullanılarak 

doğruluğu araştırılmadan paylaşılan yazılar ve görüntüler kamu düzeni açısından ciddi bir 

tehlike oluşturmuş hatta toplumda kutuplaşmalara, korkmaya ve çekingenliğe neden olmuştur. 

 17-25 Aralık 2013 tarihinde yolsuzluk adı altında Hükümete ve Anayasal Düzene 

Karşı Darbe Teşebbüsünde bulunulmasından yaklaşık 8 ay önce (15 Nisan 2013 tarihinde), aynı 

örgüte üye olmak suçlaması ile başka dosyadan tutuklu olan Mehmet Baransu“İran’dan para 

nasıl çıkar bir sanatçının (Ebru GÜNDEŞ) eşi Rize’ye (Reza Zarrab) altınları gönderir…” 

şeklinde tweet atmış ayrıca 23 Nisan 2013 ve 13 Mayıs 2013 tarihli köşe yazılarında da 17-25 

Aralık operasyonlarının dayanak noktası olduğu iddia edilen “yolsuzluk” ve bu yolsuzlukların 

“hükümet ile ilgili olduğuna dair” konuları köşesine taşımıştır. Yine halen İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca yürütülen 2014/41637 sayılı soruşturma kapsamında aynı örgüte üye olmak 

suçlaması ile hakkında yakalama kararı bulunan Emrullah Uslu, 24 Temmuz/12 Ağustos ve 11 

Aralık 2013 tarihlerinde özellikle de 17 Aralık sözde yolsuzluk soruşturmasının şüphelilerinden 

Bora Barış Güler’i kastederek, “Bakan çocuklarının adı yolsuzluklara karışmışsa, Kim Güler, 

kim ağlar” şeklinde tweet atmıştır. Yine Mehmet Baransu 17 Aralık 2013 Salı günü 

gerçekleşecek olan Operasyonu kastederek, 15 Aralık 2013 Pazar günü "Salı günüde 

süprizlerim olacak inşallah" şeklinde tweet atmıştır. Yine Emrullah Uslu 24 Aralık 2013 günü 

"O tweti hatırlatma günü 'bakan çocuklarının adı yolsuzluğa karışmış ise kim güler kim 

ağlar...'" şeklindeki tweeti paylaşmıştır. 

 Bu paylaşımlar dikkate alındığında Emre Uslu ve Mehmet Baransu’nun, 17-25 Aralık 

soruşturmalarının çok gizli bir şekilde yürütüldüğü safhada, soruşturmada görevli olan ve 

kendileriyle aynı amaca hizmet eden diğer örgüt üyelerinden, soruşturmanın safahatı hakkında 

bilgi ve belge aldıkları ve ilerleyen dönemde yapılması muhtemel soruşturmalar ve 

operasyonlar için sosyal medyada halkın algısını şekillendirmeye çalıştıkları sonucuna 

varılmıştır.   

 17 ARALIK sözde yolsuzluk operasyonu basında da eş zamanlı algı operasyonu ile 

devam etmiştir. Bu bağlamda 18 Aralık 2013tarihli Zaman Gazetesi "Türkiye'yi sarsan rüşvet 

ve yolsuzluk operasyonu"; Taraf Gazetesi "büyük operasyon"; Bugün Gazetesi "şoke eden 

operasyon"; Habertürk Gazetesi "3'lü operasyon yemekhanede başladı" manşetleri ile çıkmış 

haberlerin içeriğinde benzer şekilde yolsuzluk ve rüşvet operasyonuymuş gibi anlatım 

yapılmıştır. Devam eden günlerde örgütün basın organı Zaman Gazetesi "Ayakkabı kutularında 

4.5 milyon dolar evde yedi çelik kasa; Rüşvet ve örgütten tutuklandılar; Soruşturma yapmam 
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engellendi vb" manşetlerle algıya devam etmiştir. 

  Başşavcılığımızca medya alanında kamu davası açılan diğer dosyaların iddianame ve 

eklerinden görüldüğü üzere örgüt lideri Fetullah Gülen’in değişik dönemlerde sıklıkla 

www.herkul.org isimli internet sitesinden yapmış olduğu sohbet adı altındaki konuşmalarla, 

örgütünün taktik ve stratejisini belirleyip örgüt üyelerine sürekli mesajlar gönderdiği, bu 

mesajlarda örgüt tarafından yapılacak operasyonlarda geçen konuları dile getirerek vurguladığı, 

bu arada devletin kılcal damarlarına sızma stratejisi ile kamuya sızmış mensuplarınca yapılacak 

operasyonların altyapısının hazırlandığı, aynı anda örgütün medya yapılanmasınıntoplumda 

örgütün amacı doğrultusunda algı veya ters algı oluşturduğu görülmüştür. Tüm bu organize 

faaliyetler sonucu nihayetinde 17-25 Aralık sürecinde ve 15 Temmuz sürecinde devletin meşru 

yönetimine yönelikdevirme operasyonu yapılmıştır. 

 (Yukarıdaki tespitler ile ilgili ayrıca soruşturma dosyaları mevcut olup dosyalarından 

ve Ankara C.Başsavcılığının örgütün tepe yöneteme ile ilgili hazırladığı iddianameden bazı 

bilgiler alınmıştır.) 

  

 17-25 Aralık soruşturmaları sonrası dönemdeki algıya yönelik faaliyetlerin kısa 

olarak ayrıca irdelenmesi gerekir. Örgüt medyasında 17 Aralık 2013'ten önce 

emniyet ve yargı tarafından yapılan operasyonların "hukuka uygun olduğunu, yargı 

organlarının verdikleri kararlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan gazeteci veya medya 

mensubu olmanın insanların suç işlemeyecekleri anlamına gelmeyeceğini” savunan yayınlar 

yapılmış, Samanyolu Haber'de "Son Durum" isimli programda 03.03.2011 günü saat 22:11'de 

“Gazeteciler suç işlemez mi, mahkeme kararı ile verilen göz altı kararları gayet normal, 

somut deliller olduktan sonra artık ceza verilir, makul şüphe gerekli” açıklamalara yer 

verilmiştir. 17 Aralık 2013 sonrasındaise örgütle mücadele kapsamında yapılan medya ile ilgili 

operasyonlar aynı televizyon kanalları tarafından günlerce canlı yayınlarla ve aynı konuklarla 

"Medya'ya darbe" başlığı ile kamuoyuna sunulmuştur. Burada da örgütün ilkesel bir 

yayıncılık yerine tamamen stratejik olarak örgüt amacı doğrultusunda medyayı kullanmasının 

tipik bir örneği görülmektedir. FETÖ, elindeki gücü ve kamu imkanlarını kullanarak 

gerçekleştirdiği 17-25 sürecindeki operasyonun ne kadar haklı olduğunu, ayakkabı 

kutularındaki paralar, para kasaları, cinsellik ve benzeri konular çerçevesinde savunmuştur. 

Hükümetin dört bakanı ve Başbakan bu algıya göre yolsuzluğa bulaşmış olup Başbakan'a karşı 

çıkılmalı ve seçimlerde kaybetmesi sağlanmalıdır. Sürecin devamında devletin müdahelesi ile 

örgütün operasyonu başarılı olamayınca bu defa örgüt, 2014 yılının Ocak ayında hemen her gün 

Başbakana ait olduğunu iddia ettiği ses kayıtlarını medyaya servis ederek itibarsızlaştırmayı ve 

istifaya zorlamayı denemiştir. Servis edilen ses kayıtları ile ilgili Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığının 2014/32569 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Başbakan ile oğlu arasında 

geçtiği iddia edilen ve internette yayınlanan 11 dakika 26 saniyelik ses kaydı Tübitak Bilgem 

Başkanlığında incelenmiş ve "kaydın gözlenen çok sayıda çıkıntı ile yapıldığı, çok sayıda farklı 

kayıttan yararlanılarak oluşturulmuş montaj ses kaydı olduğu, konuşma bütünlüğü sağlamak 

için sadece tüm kelimelerden oluşan bir montajla farklı olarak kelimelerin dahi parça 

hecelerden oluşturulup istenen yeni kelimenin türetilerek ortaya çıkarıldığı, montajı 

gerçekleştiren kişinin başbakan ve ailesine ait geniş bir konuşma havuzu bulundurduğu, bu 

havuzun telefon dinlemeleri veya illegal, legal yollarla elde edilmiş olabileceği, montajlanmış 

seslerin başbakan ve oğluna ait olmadıkları" tespitine yer veren rapor alınmıştır.  

  FETÖ sadece basın ve yayın organları ile değil sosyal medya üzerinden de etkili algı 

operasyonları yapmıştır. Örgütün sosyal medyada çok sayıda propaganda hesabı olmasına 

rağmen özellikle "fuatavni" adıyla kullanılan hesap tüm diğerlerini de kapsayacak şekilde 

sembol haline gelmiştir. Bu sosyal medya hesabı ile ilgili açıklamalar incelenirken örgütün 
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basın yayın ve dedikodu yöntemiyle yaptığı algı ile aynı konuların eş zamanlı bu hesapta da 

işlendiği özellikle dikkat çekici bulunmuştur. Örgüt toplumu germek, üyelerini motive etmek, 

algı oluşturmak, insanları sindirmek ve devlet kurumlarını aşağılamak, hakaret, tehdit, iftira vb 

hertürlü suçu örgüt adına faili meçhul şekilde işlemek içinoluşturduğu "fuat avni..ve türevleri" 

mahlaslı hesapların paylaşımlarını incelemek gereklidir. Zira bu şekilde örgütün amacına 

ulaşmak için sosyal medyayı nasıl kullandığı görülecektir. Bu twitter kullanıcısının kimliğinin 

toplum tarafından bilinmemesi herkes tarafından "kim bu fuatavni” diye sorularak toplumun 

bilinçaltında merak uyandırması, örgüt mensuplarının bu hesabın dedikodularını yayması, 

atılan tweetlerde “Korkma, Titre” gibi kara mizahi üslup ile Sayın Cumhurbakanı'na sempati 

duymayan toplumun belirli kesimi için sempati uyandırması vb bilinçli davranışlarla hesabın 

geniş kitlelere ulaşması hedeflenmiştir. Örgütün bu hesabındaki paylaşımları, halk içinde 

örgüt sempatizanları tarafından dedikodu yöntemi ile yayılmış, örgütün yazılı ve görsel 

basınına ve internet sitelerine taşınmış, köşe yazılarında işlenmiş ve takipçileri vasıtası ile 

geniş kitlelere ulaşması sağlanmıştır. Halk nezdinde bu hesaptaki paylaşımlar örgütün 

söylemleri olarak düşünülmeye başlamış veneticede toplum örgütün hedefi 

doğrultusunda topyekün algıya maruz bırakılmıştır. 

 

 SÖZCÜ GAZETESİNDE YUKARIDAKİ ANLATIMA UYGUN ÖRGÜT 

FAALİYETİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER;  

 

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi ile Sözcü Gazetesinin benzer 

mizanpaj ve aynı dil ile eş zamanlı haber yaptığı, kişilik hakkı ihlali olarak düşünülebilen 

‘tape’lere birlikte yer verdikleri, sözcü gazetesinin, basılı gazete ve sosyal medya hesaplarında 

işlenen ve incelemeye konu haberlerin, haber kaynaklarından, ajanslardan beslenme açısından 

bakıldığında, FETÖ yayın organlarında ve FETÖ’ye bağlı olduğu düşünülen sosyal medya 

hesaplarındaki donelerle birebir örtüşme ve ciddi bir benzeşme içinde olduğu, aynı konuların 

farklı haber kaynaklarından / ajanslarından örtüşük şekilde gelme ihtimalinin oldukça zayıf 

olduğu, bu sebeple bu donelerin FETÖ ile iltisaklı yerlerden geldiği ve eşgüdüm niteliğinde 

olduğu, buna karşılık aynı dönemlerde Türkiye’de gelişen ve haberlere konu olan olayların kitle 

iletişim araçlarında veriliş şeklinin FETÖ ile iltisaklı olmadığı düşünülen ve eleştirel yayın da 

yapan diğer yayın mecralarında, bire bir örtüşen bu tür kaynak birliği benzeşmelerine 

rastlanılmadığı, gazetenin haber paylaşımlarında, FETÖ tarafından açıldığı düşünülen ve 

yayınlandığı dönemlerde tüm örgüt hesaplarının da paylaşım yaptıkları, sosyal medyada, 

haberin takibini kolaylaştıran ve anında ciddi paylaşım büyüklüklerine ulaşmasını sağlamak 

amaçlı oluşturulan #hashtag’lere destek verdiği ve haberleri bu #hashtag’lerle birlikte 

kullandığı, buna ilişkin tespitlerin bilirkişi raporunda da yer aldığı, dinlenen tanık beyanlarının 

da bu doğrultuda olduğu görülmüştür. Ayrıntıları bilirkişi raporunda yer almakla, Sözcü 

Gazetesinin 20.12.2013 tarihli paylaşımlarından bir kısmının; 

"Kadıköy'de ayakkabı kutulu protesto #TarihiYolsuzlukveRüşvetSkandalı" 

"Operasyon camiyi de böldü#TarihiYolsuzlukveRüşvetSkandalı" 

şeklinde, gazete manşetlerinin ise, 

"Koskoca bir devlet, teröristlere silah yardımı yapar mı? VATANA İHANET DİYE 

ASIL BUNA DERLER! Tayyip 'MİT TIR'larında silah var diyenler vatan hainidir, 

casustur' demişti. O TIR'larda silah olduğu kare kare görüntülendi. İktidarın maskesi 

düştü..." 30.05.2015 

" 'Suriye'deki muhaliflere silah vermiyoruz' diyorlardı AKP'nin gönderdiği 

silahlar belgelendi" 16.12.2013 

"Tayyip, atıp tutuyor ama dinlemeye karşı tedbir almıyor YUH ARTIK!Savaş 

sırlarımızı bile dinlemişler" 28.03.2014 
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şeklinde olduğu görülmüştür. 

 

FETÖ'nün, algı operasyonu, kumpas ve şantaj yöntemi olan tapeler ile Sözcü Gazetesi 

sosyal ağları üzerinden manipülatif paylaşımlar yapıldığı, fetö üyeleri tarafından sosyal 

medyada açılan hashtaglere Sözcü Gazetesi’nin destek verdiği, fetö’ yayın organlarınca öne 

sürülen iddiaları, sosyal medya üzerinden yaydığı, buna ilişkin görselin bilirkişi raporunda 

aşağıda belirtilen şekilde olduğu, buna ilişkin tespitlerin bilirkişi raporunda da yer aldığı, 

dinlenen tanık beyanlarının da bu doğrultuda olduğu görülmüştür. Ayrıntıları bilirkişi raporunda 

yer almakla, Sözcü Gazetesinin paylaşımlarından bir kısmının; 

"ŞOK İDDİA! Başbakan Erdoğan yoğun bakımda!" 27.02.2014 

"Gecenin 2'nci bombasını Haramzadeler patlattı! Başbakan'ın Kısıklı'daki 

evinden o paralar böyle taşındı..." 26.02.2014 

"GECENİN BOMBASI! Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal'in bir görüşmesi daha 

sızdı!" 26.02.2014 

"Haramzadeler'den yeni ses kaydı uyarısı : ' Başbakanın evinden para kaçırmalar, 

evrakların imha edilişi..." 26.02.2014 

"Haramzadeler adlı Twitter hesabı erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'ın yeni 

ses kaydını yayınladı." 22.02.2014 

"Cemaat gazetesi Zaman'dan bir sağlık haberi : Erdoğan konuşurken 

çocuklarınızı ekrandan uzaklaştırın" 21.02.2014 

şeklinde olduğu görülmüştür. 

 

FETÖ tarafından kullanılan haramzadeler hesabından yapılan paylaşımların, sözcü 

gazetesi tarafından sürekli haberleştirildiği, buna ilişkin tespitlerin bilirkişi raporunda da yer 

aldığı, dinlenen tanık beyanlarının da bu doğrultuda olduğu görülmüştür. Ayrıntıları bilirkişi 

raporunda yer almakla, Sözcü Gazetesinin paylaşımlarından bir kısmının; 

"Haramzadelerden bir ALO FATİH kaydı daha! İşte O görüşme..." 27.02.2014 

"Haramzadelerden bir ses kaydı daha; Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinde evrak imha 

telaşı yaşanıyor..." 27.02.2014 

şeklinde olduğu görülmüştür. 

 

Bu durumun örgüt ile gazete arasında bir bağlantı olduğunu düşündürdüğü, gazetenin 

bu #hashtag donelerinde görülen haber ve paylaşım tarzlarıyla fetö örgütünün söylem ve 

eylemleriyle eşdeğer bir yayın çizgisinde hareket ettiğini gösterdiği, yine bir kısım haberlerin 

algı operasyonu, gri propaganda yöntemleriyle uyumlu olduğu görülmüştür. 

 

Bazı Sözcü Gazetesi yazarlarının hükümete ve devlete karşı FETÖ'yü savundukları 

( Necati Doğru'nun 8 Temmuz 2016 tarihli '' Ankara' dan ine girme manzaraları'' , aynı yazarın 

17 Temmuz 2016 tarihli '' Naylon darbe '', 28 Temmuz 2016 tarihli '' 12 Gün ! '', Emin Çölaşan'ın 

29 Ekim 2015 tarihli "Şimdi cemaati savunma zamanı", 16 Mayıs 2017 tarihli "Bir annenin 

dramı", 6 Mart 2016 tarihli "Madalyonun iki yüzü" başlıklı yazıları) görülmüştür. 

 

Sanık Emin Çölaşan'ın aynı gazetede görevli kişiye, FETÖ mensuplarının aktörlüğünü 

yaptıkları olaylara bakışını ifade etmek anlamında 24/12/2013 tarihinde ''Bizim 

başaramadığımızı Fethullah'la ekibi başardı'' yazı içeriğiyle açıklama yaptığı, 29 Ekim 2015 

tarihli Sözcü gazetesindeki makalesinin ilgili kısımlarının ''... Buradan açıkça söylüyorum... 

Bugüne kadar hakkında nice yazılar yazıp mahkemelik olduğum, Fethullah ekibinin, başka bir 

deyişle cemaatin, terörle ilgisi olduğuna hiç bir zaman inanmadım. Şimdi piyasaya adına 

FETÖ dedikleri en son terör örgütünü sürdüler. (Fethullahçı Terör Örgütü) cemaati yok etmek 
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amacıyla, durduk yerde, aslı astarı olmayan yani bir dandik örgüt yarattılar. Hiç kimse bu sözde 

terör örgütünün silahlı eylemi gerçekleştirdiğini bilmiyor! Devlet belgelerinde, savcılık 

iddianamelerinde ve mahkeme kararlarında böyle bir bilgi ve belge yer almıyor. Taktik çok 

ilginç! Hükümete karşı olanları terör örgütü ilan edeceksin...'' şeklinde olduğu, yazıyla, 

kamuoyuna FETÖ'nün herhangi bir terör eylemleriyle ilgisinin olmadığını, bu yöndeki 

söylentilerin hükümet tarafından çıkarıldığını, hükümetin - devletin bu uygulamalarına karşı 

FETÖ'nün desteklenmesi gerektiğini açıkça belirttiği, Sözcü gazetesindeki 6 Mart 2016 tarihli 

Madalyonun iki yüzü başlıklı yazısının bir kısmının "..şimdi sıra Zaman gazetesine geldi! 

Gazeteye el koydular… Yakında kapatılacak. (El konulan ve kapatılan her yere hükümetin 

seçmece adamları kayyum olarak astronomik maaşlarla atanıyor!) Bu yapılanlar iktidar adına 

utanç verici, yüz kızartıcıdır. Hem anayasa ve yasalar, hem de basın özgürlüğü, fikir ve ifade 

özgürlüğü kavramları açıkça, paspas gibi çiğneniyor. Böylesine pervasız bir gidiş hiçbir iktidar 

için iyilik getirmez. Bu işlerin sonu hep kötü biter. Madalyonun öbür yüzü ise daha da feci… 

PKK'nın yayın organı olan gazeteler ve televizyon kanallarına nedense dokunulmuyor! 

Herhalde yeni bir açılım süreci olsa gerek! Sevgili okuyucularım, adına cemaat denilen bu 

toplulukla yıllarca mücadele etmiş bir gazeteciyim. Seversiniz veya sevmezsiniz… Şimdi 

bazılarınız “Oh olsun bu cemaate, kendi etti kendi buldu. Yıllarca AKP'ye çalıştılar. Şimdi işleri 

bitsin artık” diyor olabilir. Ben buna katılmıyorum, tam tersini savunuyor ve soruyorum: Bu 

hükümetle cemaat arasında ne fark var? Cemaati kim palazlandırdı? Böylesine anayasa ve 

yasa tanımaz bir diktatörlük düzeninde bugün onlara yapılan, yarın başkalarına yapılacak. 

Türkiye bu yolla daha da ilkelleşecek, geriye gidecek, o göstermelik özgürlükler bile geri 

alınacak.Ancak bazı gerçekleri de unutmamak gerekir. Cemaatin günahı vebali büyüktür. 

Şımarmış, bir sürü masum insanın yalanlar, iftira ve hakaretlerle canını yakmış, onları ve 

ailelerini perişan etmiş, devleti ve adaleti kendi çıkarları doğrultusunda kullanmış, AKP 

iktidarının acımasız keskin kılıcı ve tetikçisi olarak yıllarca görev yapmıştır. İşlerin günün 

birinde bu aşamaya geleceğini, bu kez de onlara karşı sergilenen hukuksuzluk, yasa tanımazlık 

ve uğradıkları haksızlıklara karşı çıkacağımı doğrusu hiç düşünmezdim. Böyle kirli bir ortamda 

onları savunmak da şimdi bize düştü! Kaderin cilvesi!. " şeklinde olduğu, söz konusu yazısı ile 

örgütün yayın organı olan Zaman gazetesine yönelik işlemleri eleştirerek itibarsızlaştırmaya 

çalıştığı, Emin Çölaşan'ın 16/05/2017 tarihli Sözcü gazetesindeki makalesinde ise; 

Şakran(İzmir Aliağa) Kadın kapalı Cezaevinden Fadime Danışman isimli bir şahıs tarafından 

kendisine gönderilen faksın aynen köşesinde yayınlandığı, faks metni içeriğinin ise; 

FETÖ/PDY yapılanması ile ilgili tutuklu olarak cezaevinde bulunan adı geçen şahsın beyanına 

göre, öğretmen iken açığa alındığı, gece yarısı eşi evde yokken onun yerine çocuğu ile birlikte 

gözaltına alındığı, sonrasında 8 aylık bebeği ile birlikte tutuklandığı, halen cezaevinde 

bulunduğu, yakınlarının ve kendisinin hastalıklarının bulunduğu, mağdur durumda olduğu 

yönünde olduğu, sanık Emin Çölaşan’ın görüşünü açıkladığı kısmın ise “...Bu faks, ya da 

mektup dışarıdan biri tarafından gönderilmiş olsa inanmaz, belki de olayı abartıp yalan 

yazdığını düşünürdüm. Ama üzerinde iki damga var. İlki cezaevi yönetiminin 'Mektup okuma 

komisyonu tarafından görüldü' damgası. İkincisi ise faksın çekildiği PTT Aliağa şubesinin 

damgası. Ülkemiz acı bir darbe deneyimi yaşadı, kabul!.. Ama bunun sonucu sorumlular ve 

suçlular yanında suçsuz ve masum insanları zora sokmak, onlardan intikam almak, kuruların 

yanında yaşları da yakmak!.. Ve hele anneleri, küçük çocukları ve bebekleriyle birlikte içeriye 

tıkmak hiç olmamalıdır. Fadime Hanım'ın şu mektupta anlattığı durumların gerçek olmamasını 

diliyorum. Eğer doğruysa çok yazık ve çok ayıp... Yazıklar olsun böyle insanlığa, böyle 

adalete!” şeklinde olduğu, yapılan araştırmada; faks metnini gönderen Fadime Danışman isimli 

şahısla ilgili; İzmir C. Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak 

suçundan 12/06/2017 tarihinde iddianame tanzim edildiği, yapılan yargılama neticesinde İzmir 

2. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/12/2017 tarih ve 2017/376 Esas, 2017/355 karar sayılı ilamı ile 
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şahıs hakkında sonuç ceza olarak 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahküm edilip, hükmen 

tutukluluğuna karar verildiğinin tespit edildiği, (söz konusu kararda Fadime Danışman'ın 

örgütün gizli haberleşme uygulamaları olan Bylock ve Eagle uygulamalarını kullandığı, 

örgütün finans kuruluşu olan Bankasya'da talimat üzerine bakiye artırımı ve hesap hareketliliği 

yaptığı, örgüte ait kitap ve dökümanlar bulundurduğu, tarafsız tanık Tayfun Aktan'ın anlatımı 

ile altın günü adı altında sohbet ve toplantılara katıldığı, örgütle iltisaklı kurumlarda çalıştığı 

tespitlerine yer verildiği) sanık Emin Çölaşan’ın yukarıda açıklanan son yazısı ile FETÖ/PDY 

üyeliği suçundan hakkında adli işlem yapılan bir şahsın yazısını basit dahi olsa hiçbir 

araştırmada bulunmadan aynen yayınlayıp üzerine yukarıda belirtilen şekilde yorumda 

bulunarak, haklarında tutuklu olarak soruşturma, kovuşturma yürütülen bazı kişilerin mağdur 

olduğuna dair düşüncesini belirterek kamuoyunda FETÖ/PDY yapılanması hakkındaki 

olumsuz algıyı azaltmaya, terör örgütü ile yapılan hukuki mücadeleyi itibarsızlaştırmaya 

çalıştığı değerlendirilmiştir. 

 

Sanık Necati Doğru'nun "Naylon Darbe!" başlıklı yazısının ilgili kısımlarının ''... Naylon 

darbeciler! İktidarı devirmeye kalktılar. Daha da güçlendirdiler. Yoksa bu ' tezgahlanmış bir 

darbe'' miydi? Danışıklı dövüşten bir kalkışmamıydı? Sen kalk Cumhurbaşkanına darbe yaptım 

diye TRT' de bildiri okut, git Genelkurmay Başkanını tutukla! Tankla tomayı tokuştur. Başarısız 

darbe yap. Kabak gibi tutuklan. Üstün çıplak! Elin arkadan kelepçeli. Yere yüzükoyun uzan. 

Merak ediyorum: Bu darbecilerin tamamı, süzme saf Fethullahçı subaylar mıdır? Kutulardan 

dolar çıktığı o 17 - 25 Aralık döneminden bu yana sürekli' Fethullahçı avı' yapıldı, çok sayıda 

Fethullahçı tutuklandı. Buna rağmen ordu'da ' Emir - komuta zinciri'ni kırıp darbe girişimine 

başvuracak bu kadar çok Fethullahçı subay nasıl gizli kaldı... '' şeklinde olduğu, 

 

Sanık Necati Doğru'nun bu yazılarla 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin 

öncesinde ve sonrasında darbeyi ve FETÖyü / FETÖcülüğü aklama faaliyetine giriştiğinin 

açıkça anlaşıldığı, Gazetenin resmi sosyal medya hesaplarından FETÖ üyelerine açıkça destek 

verildiği değerlendirilmiştir. 

 

FETÖ' nün sosyal medyadaki ayağı olan Fuat Avni paylaşımlarının, Sözcü Gazetesi 

Twitter hesabı üzerinden yaygınlaştırıldığı, internet sitesi üzerinden haberleştirildiği, 

kamuoyunca da bilinen sözde – kurgulanmış 17/25 Aralık operasyonlarındaki haberlerin veriliş 

şeklinin FETÖ yayın organlarınca verilen haberlerle büyük ölçüde örtüştüğü, FETÖ'den 

tutuklanan kişilerin tutuklanmadan önceki paylaşımlarının yaygınlaştırıldığı, yine bu örgüt 

tarafından kullanılan ''başçalan'' isimli twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımların verildiği, 

Ayrıntıları bilirkişi raporunda yer almakla, Sözcü Gazetesinin paylaşımlarından bir kısmının; 

"Fuat Avni Arınç'a seslendi.. Flaş operasyon tweetleri" 14.12.2014 

"Yargıda flaş pazartesi! Fuat Avni'nin iddiasını CHP'li Atilla Kart da doğruladı!" 

13.12.2014 

"Medyaya darbeyi bilen Fuat Avni'den bir iddia daha" 15.12.2014 

"Fuat Avni yazdı, cemaat sokağa döküldü" 15.12.2014 

"Fuat Avni'nin tweetleri bir tek Türkiye'yi değil dünyayı da salladı" 12.12.2014 

"Fuat Avni 'operasyon' dedi yüzlerce kişi Emniyet Müdürlüğü'ne akın etti" 

11.12.2014 

şeklinde olduğu görülmüştür. 

 

Örgüt üyeliğinden ya da faaliyetlerinden gözaltına alınan - tutuklanan kişilerle ilgili 

haberlerde, kişileri övücü, yapılan işlemleri ise itibarsızlaştırıcı unsurların ön plana çıkarıldığı, 

Ayrıntıları bilirkişi raporunda yer almakla, Sözcü Gazetesinin manşetlerinden bir kısmının; 
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"Başbakan 'Soruşturmayı durdur, yoksa senin için kötü olur' mesajı yolladı" 

09.01.2014 

"Yolsuzluk dosyasını kapatmadığı için tehdit edilen ve sürgüne gönderilen İzmir 

Başsavcısı SÖZCÜ'ye konuştu: ŞUNUN BUNUN DEĞİL BEN CUMHURİYETİN 

SAVCISIYIM" 23.01.2014 

"Reza cari açığı Tayyip'in emriyle kapatmış!" 28.04.2014 

şeklinde olduğu görülmüştür. 

 

(İzmir eski Başsavcılığı görevinde bulunan Hüseyin Baş hakkında Gaziantep 10. Ağır 

Ceza Mahkemesinin 2018/305 esas, 2018/530 karar sayılı kararı ile silahlı terör örgütü üyeliği 

suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, kararda 17/25 

Aralık öncesinde örgütün sohbet toplantılarına katılarak aidat adı altında örgüte para 

aktardığı, örgütün kripto haberleşme aracı olan bylock programını 2014 yılı sonuna kadar etkin 

ve yoğun bir şekilde kullandığı tespitleri yer almıştır.) 

 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan bazı yazılarda, 

örtülü mesajlarla darbe girişiminin inkar edildiği, o gece yaşananların kanlı sürecin adeta devlet 

tarafından planlandığının ima edildiği, (Yukarıda belirtilen açıklamalarda da değinildiği gibi) 

söz konusu yazılarda FETÖ’cü çevrelerin iddialarına yer verildiği ( Necati Doğru tarafından 

yazılan 17 Temmuz 2016 tarihli ''Naylon Darbe'' ve 28 Temmuz 2016 tarihinde yazılan ''12 

Gün'' isimli yazılar, Sözcü Gazetesi'nin 9 Ocak 2014 tarihli, (FETÖ üyesi) ''Savcı Zekeriya 

Öz'den şok açıklamalar. Başbakan ' soruşturmayı durdur yoksa senin için kötü olur' mesajı 

yolladı'', 23 Ocak 2014 tarihli ''Savcıların elindeki soruşturma dosyalarının tümüne el 

konuldu.'', (FETÖ Üyesi)'' İzmir Başsavcısı Sözcü'ye konuştu: Şunun bunun değil ben 

Cumhuriyet'in savcısıyım.''), Sözcü Gazetesi'nin İnternet Sitesi'ndeki 30 Aralık 2014 tarihli 

(FETÖ üyesi) ''Görevden uzaklaştırılan Savcı Öz'den çarpıcı açıklamalar.'' ) bu hususlar ve 

tespitlerin dosya kapsamındaki diğer rapor - tespit ve tanık beyanları ile uyumlu olduğu, Sözcü 

Gazetesi sahibi ve bazı yönetici ve bazı yazarlarının FETÖ ile ilişki içinde olduğuna dair diğer 

Medya organlarında çeşitli gazeteciler tarafından dadile getirildiği, bu konuda açıklamaların 

yapıldığı (Örnek olarak raporun 3.31, 3.32, 3.34, 3.36 bölümleri), FETÖ yayın organlarına 

yapılan soruşturma - kovuşturmalar kapsamında, kayyım atanmasının ardından, FETÖ 

tarafından faaliyete başlatılan bir kısım yayın organlarının ( Yarına Bakış Gazetesi, 

Herkes İçin Yeni Hayat Gazetesi, Meydan Gazetesi) basılmasında Sözcü Gazetesi'nin 

aracı olduğu (Örnek olarak raporun 3.1 bölümü) görülmüştür. 

 

Sanık olan Mediha Olgun'un, kaldığı ceza infaz kurumu aracılığı ile Cumhuriyet 

Başsavcılığına gönderdiği dilekçelerde ve bu dilekçeler nedeniyle Emniyet Müdürlüğünde 

alınan 02/10/2017 tarihli beyanında özetle; her ne kadar gazetenin internet sitesi sorumlu yazı 

işleri müdürü olarak görev yapsa da fiili olarak çıkan haberlerin seçilmesinde, haberlerin 

içeriğinde söz sahibi olmadığını, haberlerin onayından geçmediğini, bu işin tamamıyla Yücel 

Arı ve Mustafa Çetin tarafından yapıldığını, yapılan haberlerde bir suçunun olmadığını ancak 

eğer bir suçlu aranacaksa bunun Yücel Arı ve Mustafa Çetin olduğunu, bu hususta gazeteci 

Nagihan Alçı'ya röportaj verdiğini, bu röportajdaki beyanların doğru olduğunu, bu 

söylediklerine Sözcü Gazetesi İnternet Editörü Deniz Ayaz, Sözcü Gazetesi Eğitim Editörü 

Yurdagül Uygun ve Sözcü Gazetesi İnternet Editörü Hatice Özen'in şahit olduğunu söylediği, 

Mediha Olgun'un beyanında geçen ve alınan ifadesiyle doğrulanan 02/10/2017 tarihli Haber 

Türk Gazetesi yazarına verdiği ''Bu açıklamalar sizi çok şaşırtacak'' başlıklı röportajın, Emniyet 

Müdürlüğü Açık Kaynak Araştırma Raporunda belirtildiği şekliyle ve ilgili kısmının özetle ve 

aynen şu şekilde olduğu: ''... Olgun’u cezaevinden çıktıktan sonra Halk TV’de izledim. Bir 
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kahraman edasıyla karşılanmasına, önünde çok büyük bir duygusal zemin bulunmasına rağmen 

son derece mütevazı, soğukkanlı ve mağduriyeti üzerinden bir kimlik ya da bazıları gibi şan, 

şöhret inşa etmeye çalışmayan bir insan gördüm... O programdan birkaç gün sonra, sabah 

telefonum çaldı. Karşımdaki ses “Nagehan Hanım, ben Mediha Olgun, size teşekkür etmek 

istedim” diyordu. Ertesi gün daha detaylı konuştuk. Açıkçası savcılara ve hâkimlere tepkili, 

kendisine ve gazetesine yapılan operasyonun yanlışlığından dem vuran bir tavır bekliyordum. 

Onun yerine Mediha Olgun’dan öyle şeyler işittim ki...İtirazı ne? Nasılsınız? Cezaevinde günler 

nasıl geçti? Sizin için gazeteniz ve arkadaşlarınızın gösterdiği çabayı görünce ne hissettiniz? 

deyince önce çekingen, bir süre sonra ise içini dökme ihtiyacıyla başladı anlatmaya...Başından 

itibaren benimle ilgili gazetenin avukatları yanlış bilgiler verdiler, dertleri bizi çıkarmak değil, 

siyasi şov yapmaktı dedi. İtiraz dilekçesini kasıtlı bir şekilde doğru yazmadıklarını söyledi. 

Video editörü ve sorumlu müdür olarak birçok haberden bilgisinin olmadığını, halbuki sitenin 

bütün haberlerinden haberdar olan, hatta o haberleri bizzat isteyen ve yaptıran 2 ismin 

olduğunu anlattı: Sitenin haber koordinatörü Yücel Arı ve yayın yönetmeni Mustafa Çetin. Ve 

bu iki ismi de ifadeye dahi çağıran olmamış. Ben avukatlara defalarca ikisinin de gelip tanıklık 

yapmaları için çağrıda bulundum. 4 aydır her avukat görüşmesinde bunu yaptım. Kaç kez haber 

gönderdim. Bakın, onların tutuklanması gerektiğini filan söylemiyorum. Lütfen yanlış 

anlamayın, sadece zahmet edip yönettikleri siteyle ilgili bir dava varken gelmediler. Bunca 

zaman o kadar gürültü kopardılar, güya bizim tutukluluğumuza itiraz ettiler, şayet samimi 

idiyseler savcıya gidip ‘Bu kadının bu haberlerden haberi yok, talimatı veren, yaptıran biziz 

ama bunlar zaten suç değil’ demeleri gerekmez miydi? Yapmadılar. Avukatlar Kendi Adamlarını 

Kurtarmak İçin Bizi Yaktılar onca zaman bir kez çocuğumu arayıp teselli bile etmediler. Ama 

oğlum aramış, Neden annemi yayın yönetmeni gibi gösteriyorsunuz? demiş, Öyle yapmak 

zorundayız diye karşılık vermişler. Avukatlar da kendi adamlarını kurtarmak için bizi yaktılar. 

Mediha Olgun içeride haksız yere kaldığını düşünmesine rağmen savcı ve hâkimlere tepkili 

değildi. Aksine! Beni avukatlar değil, kendi yazdığım dilekçeler çıkardı, zaten son 1.5 ay 

avukatları görmeyi reddettim. Tam 120 tane dilekçe yazdım. Eğer samimi bir şekilde gerçekleri 

anlatırsanız sonuç alıyorsunuz....'' görülmüştür. 

 

 SANIKLARINAYRI AYRI EYLEMLERİ; 

  

1-   Mustafa Emin ÇÖLAŞAN;Sanık Emin Çölaşan'ın aynı 

gazetede görevli kişiye, FETÖ mensuplarının aktörlüğünü yaptıkları olaylara bakışını 

ifade etmek anlamında 24/12/2013 tarihinde ''Bizim başaramadığımızı Fethullah'la ekibi 

başardı'' yazı içeriğiyle açıklama yaptığı, 29 Ekim 2015 tarihli Sözcü gazetesindeki 

makalesinin ilgili kısımlarının ''... Buradan açıkça söylüyorum... Bugüne kadar hakkında 

nice yazılar yazıp mahkemelik olduğum, Fethullah ekibinin, başka bir deyişle cemaatin, 

terörle ilgisi olduğuna hiç bir zaman inanmadım. Şimdi piyasaya adına FETÖ dedikleri 

en son terör örgütünü sürdüler. (Fethullahçı Terör Örgütü) cemaati yok etmek amacıyla, 

durduk yerde, aslı astarı olmayan yani bir dandik örgüt yarattılar. Hiç kimse bu sözde 

terör örgütünün silahlı eylemi gerçekleştirdiğini bilmiyor! Devlet belgelerinde, savcılık 

iddianamelerinde ve mahkeme kararlarında böyle bir bilgi ve belge yer almıyor. Taktik 

çok ilginç! Hükümete karşı olanları terör örgütü ilan edeceksin...'' şeklinde olduğu, 

yazıyla, kamuoyuna FETÖ'nün herhangi bir terör eylemleriyle ilgisinin olmadığını, bu 

yöndeki söylentilerin hükümet tarafından çıkarıldığını, hükümetin - devletin bu 

uygulamalarına karşı FETÖ'nün desteklenmesi gerektiğini açıkça belirttiği, Sözcü 

gazetesindeki 6 Mart 2016 tarihli Madalyonun iki yüzü başlıklı yazısının bir kısmının 

"..şimdi sıra Zaman gazetesine geldi! Gazeteye el koydular… Yakında kapatılacak. (El 

konulan ve kapatılan her yere hükümetin seçmece adamları kayyum olarak astronomik 
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maaşlarla atanıyor!) Bu yapılanlar iktidar adına utanç verici, yüz kızartıcıdır. Hem 

anayasa ve yasalar, hem de basın özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü kavramları açıkça, 

paspas gibi çiğneniyor. Böylesine pervasız bir gidiş hiçbir iktidar için iyilik getirmez. Bu 

işlerin sonu hep kötü biter. Madalyonun öbür yüzü ise daha da feci… PKK'nın yayın organı 

olan gazeteler ve televizyon kanallarına nedense dokunulmuyor! Herhalde yeni bir açılım 

süreci olsa gerek! Sevgili okuyucularım, adına cemaat denilen bu toplulukla yıllarca 

mücadele etmiş bir gazeteciyim. Seversiniz veya sevmezsiniz… Şimdi bazılarınız “Oh 

olsun bu cemaate, kendi etti kendi buldu. Yıllarca AKP'ye çalıştılar. Şimdi işleri bitsin 

artık” diyor olabilir. Ben buna katılmıyorum, tam tersini savunuyor ve soruyorum: Bu 

hükümetle cemaat arasında ne fark var? Cemaati kim palazlandırdı? Böylesine anayasa 

ve yasa tanımaz bir diktatörlük düzeninde bugün onlara yapılan, yarın başkalarına 

yapılacak. Türkiye bu yolla daha da ilkelleşecek, geriye gidecek, o göstermelik özgürlükler 

bile geri alınacak.Ancak bazı gerçekleri de unutmamak gerekir. Cemaatin günahı vebali 

büyüktür. Şımarmış, bir sürü masum insanın yalanlar, iftira ve hakaretlerle canını yakmış, 

onları ve ailelerini perişan etmiş, devleti ve adaleti kendi çıkarları doğrultusunda 

kullanmış, AKP iktidarının acımasız keskin kılıcı ve tetikçisi olarak yıllarca görev 

yapmıştır. İşlerin günün birinde bu aşamaya geleceğini, bu kez de onlara karşı sergilenen 

hukuksuzluk, yasa tanımazlık ve uğradıkları haksızlıklara karşı çıkacağımı doğrusu hiç 

düşünmezdim. Böyle kirli bir ortamda onları savunmak da şimdi bize düştü! Kaderin 

cilvesi!. " şeklinde olduğu, söz konusu yazısı ile örgütün yayın organı olan Zaman 

gazetesine yönelik işlemleri eleştirerek itibarsızlaştırmaya çalıştığı, 16/05/2017 tarihli 

Sözcü gazetesindeki makalesinde ise; Şakran (İzmir Aliağa) Kadın kapalı Cezaevinden 

Fadime Danışman isimli bir şahıs tarafından kendisine gönderilen faksın aynen köşesinde 

yayınlandığı, faks metni içeriğinin ise; FETÖ/PDY yapılanması ile ilgili tutuklu olarak 

cezaevinde bulunan adı geçen şahsın beyanına göre, öğretmen iken açığa alındığı, gece 

yarısı eşi evde yokken onun yerine çocuğu ile birlikte gözaltına alındığı, sonrasında 8 aylık 

bebeği ile birlikte tutuklandığı, halen cezaevinde bulunduğu, yakınlarının ve kendisinin 

hastalıklarının bulunduğu, mağdur durumda olduğu yönünde olduğu, sanık Emin 

Çölaşan’ın görüşünü açıkladığı kısmın ise “...Bu faks, ya da mektup dışarıdan biri 

tarafından gönderilmiş olsa inanmaz, belki de olayı abartıp yalan yazdığını düşünürdüm. 

Ama üzerinde iki damga var. İlki cezaevi yönetiminin 'Mektup okuma komisyonu 

tarafından görüldü' damgası. İkincisi ise faksın çekildiği PTT Aliağa şubesinin damgası. 

Ülkemiz acı bir darbe deneyimi yaşadı, kabul!.. Ama bunun sonucu sorumlular ve suçlular 

yanında suçsuz ve masum insanları zora sokmak, onlardan intikam almak, kuruların 

yanında yaşları da yakmak!.. Ve hele anneleri, küçük çocukları ve bebekleriyle birlikte 

içeriye tıkmak hiç olmamalıdır. Fadime Hanım'ın şu mektupta anlattığı durumların gerçek 

olmamasını diliyorum. Eğer doğruysa çok yazık ve çok ayıp... Yazıklar olsun böyle 

insanlığa, böyle adalete!” şeklinde olduğu, yapılan araştırmada; faks metnini gönderen 

Fadime Danışman isimli şahısla ilgili; İzmir C. Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı 

terör örgütüne üye olmak suçundan 12/06/2017 tarihinde iddianame tanzim edildiği, 

yapılan yargılama neticesinde İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/12/2017 tarih ve 

2017/376 Esas, 2017/355 karar sayılı ilamı ile şahıs hakkında sonuç ceza olarak 8 yıl 1 ay 

15 gün hapis cezasına mahküm edilip, hükmen tutukluluğuna karar verildiğinin tespit 

edildiği, (söz konusu kararda Fadime Danışman'ın örgütün gizli haberleşme uygulamaları 

olan Bylock ve Eagle uygulamalarını kullandığı, örgütün finans kuruluşu olan 

Bankasya'da talimat üzerine bakiye artırımı ve hesap hareketliliği yaptığı, örgüte ait kitap 

ve dökümanlar bulundurduğu, tarafsız tanık Tayfun Aktan'ın anlatımı ile altın günü adı 

altında sohbet ve toplantılara katıldığı, örgütle iltisaklı kurumlarda çalıştığı tespitlerine 

yer verildiği) sanığın yukarıda açıklanan son yazısı ile FETÖ/PDY üyeliği suçundan 
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hakkında adli işlem yapılan bir şahsın yazısını basit dahi olsa hiçbir araştırmada 

bulunmadan aynen yayınlayıp üzerine yukarıda belirtilen şekilde yorumda bulunarak, 

haklarında tutuklu olarak soruşturma, kovuşturma yürütülen bazı kişilerin mağdur 

olduğuna dair düşüncesini belirterek kamuoyunda FETÖ/PDY yapılanması hakkındaki 

olumsuz algıyı azaltmaya, terör örgütü ile yapılan hukuki mücadeleyi itibarsızlaştırmaya 

çalıştığı, sanığın açıklanan yazıları nedeniyle silahlı terör örgütü FETÖ / PDY'nin içindeki 

hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek - isteyerek yardım ettiği,

        

2-   Necati DOĞRU; sanık Necati Doğru'nun 17.07.2016 tarihli 

yazısının ilgili kısımlarının ''... Naylon darbeciler! İktidarı devirmeye kalktılar. Daha da 

güçlendirdiler. Yoksa bu ' tezgahlanmış bir darbe'' miydi? Danışıklı dövüşten bir 

kalkışmamıydı? Sen kalk Cumhurbaşkanına darbe yaptım diye TRT' de bildiri okut, git 

Genelkurmay Başkanını tutukla! Tankla tomayı tokuştur. Başarısız darbe yap. Kabak gibi 

tutuklan. Üstün çıplak! Elin arkadan kelepçeli. Yere yüzükoyun uzan. Merak ediyorum: Bu 

darbecilerin tamamı, süzme saf Fethullahçı subaylar mıdır? Kutulardan dolar çıktığı o 17 

- 25 Aralık döneminden bu yana sürekli' Fethullahçı avı' yapıldı, çok sayıda Fethullahçı 

tutuklandı. Buna rağmen ordu'da ' Emir - komuta zinciri'ni kırıp darbe girişimine 

başvuracak bu kadar çok Fethullahçı subay nasıl gizli kaldı... '' şeklinde olduğu, ayrıntıları 

bilirkişi raporunda belirtildiği şekliyle, sanığın bu yazılarla (8 Temmuz 2016 tarihli '' 

Ankara' dan ine girme manzaraları'', 17 Temmuz 2016 tarihli '' Naylon darbe '', 28 Temmuz 

2016 tarihli '' 12 Gün ! '') 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin öncesinde ve 

sonrasında darbeyi ve Fetöyü / Fetöcülüğü aklama faaliyetine giriştiği böylelikle silahlı 

terör örgütü FETÖ / PDY'nin içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu 

örgüte bilerek - isteyerek yardım ettiği,                           

                                       

3-   Sanık Bekir Gökmen Ulu, sanığın Sözcü Gazetesi muhabiri 

olduğu, 15 Temmuz 2016 günü saat 16:00 da "SÖZCÜ ERDOĞANI BULDU" başlıklı 

haberi gazetenin internet sitesinde yayınladığı, haber saati itibariyle FETÖ/PDY terör 

örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi kapsamında asker - silahlı birimlerin 

kışlalarından çıkmadan, başka bir deyişle fiili olarak harekete geçmeden önce adı geçen 

gazetede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının bulunduğu yerin aniden haber 

yapıldığı,Cumhurbaşkanının o ana kadar bulunduğu coğrafi yerin ayrıntılı mevkii ve 

konumunun kamuoyunca bilinmediği, bilindiği üzere örgüt üyelerinin birkaç saat sonra 

Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik silahlı kalkışmaya giriştikleri / darbe girişiminde 

bulundukları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda darbeyi 

planlayan FETÖ / PDY üyelerinin Cumhurbaşkanı'nı almak istedikleri sırada bulunduğu 

yer ile ilgili arayışlarının olduğu, bunun bilinmemesi/tespit edilmemesi halinde, 

bulmalarına yarayacak başka planlarının olduğuna dair bilgilerin elde edildiği, sanık 

hakkında yapılan bu tespitler neticesinde silahlı terör örgütü FETÖ / PDY'nin içindeki 

hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek - isteyerek yardım ettiği, 

     

 

1-   Sanık Mediha Olgun, sanığın "SÖZCÜ ERDOĞANI BULDU" 

başlıklı haberin gazetenin internet sitesinde yayınlandığı tarih itibariyle gazetenin internet 

sitesi yazı işleri müdürü olduğu, haberin yayınlanmasında ve kontrolünde görevli olduğu, 

haberin yayınlanmasını sağladığı, böylelikle silahlı terör örgütü FETÖ / PDY'nin içindeki 

hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek - isteyerek yardım ettiği, 

bununla birlikte aşamalarda verdiği ifadeler nedeniyle hakkında 5237 sayılı TCK m.221/4 

gereği etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği, 
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1-   Sanık Metin Yılmaz, sanığın Sözcü Gazetesi genel yayın 

yönetmeni olduğu,uluslararası yargı kararlarında, haber ve uygulamalarda sadece gazete 

muhabiri, yazı işleri müdürünün sorumlu olamayacağı, gerektiğinde onları değiştirme, 

atama hakkına sahip, yayın politikalarını rahatlıkla yönlendiren üst düzey yöneticilerinin 

güncel yayın politikası üzerindeki etkileri ve cezai sorumluluklarının da bulunduğunun 

vurgulandığı, bu suretle gazetede yer alan yargılamaya konu haberlerin sanığın kontrol ve 

onayından geçmesi nedeniyle silahlı terör örgütü FETÖ / PDY'nin içindeki hiyerarşik 

yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek - isteyerek yardım ettiği,  

   

2-   Sanık Mustafa Çetin, sanığın Sözcü Gazetesi internet sitesi 

genel yayın yönetmeni olduğu, uluslararası yargı kararlarında, haber ve uygulamalarda 

sadece gazete muhabiri, yazı işleri müdürünün sorumlu olamayacağı, gerektiğinde onları 

değiştirme, atama hakkına sahip, yayın politikalarını rahatlıkla yönlendiren üst düzey 

yöneticilerinin güncel yayın politikası üzerindeki etkileri ve cezai sorumluluklarının da 

bulunduğunun vurgulandığı, bu suretle gazetenin internet sitesinde yer alan yargılamaya 

konu haberler ve paylaşımların sanığın kontrol ve onayından geçmesi nedeniyle silahlı 

terör örgütü FETÖ / PDY'nin içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu 

örgüte bilerek - isteyerek yardım ettiği,    

3-   Sanık Yücel Arı, sanığın Sözcü Gazetesi internet sitesi haber 

koordinatörü olduğu, uluslararası yargı kararlarında, haber ve uygulamalarda sadece 

gazete muhabiri, yazı işleri müdürünün sorumlu olamayacağı, gerektiğinde onları 

değiştirme, atama hakkına sahip, yayın politikalarını rahatlıkla yönlendiren üst düzey 

yöneticilerinin güncel yayın politikası üzerindeki etkileri ve cezai sorumluluklarının da 

bulunduğunun vurgulandığı,bu suretle gazetenin internet sitesinde yer alan yargılamaya 

konu haberler ve paylaşımların sanığın kontrol ve onayından geçmesinedeniyle silahlı 

terör örgütü FETÖ / PDY'nin içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu 

örgüte bilerek - isteyerek yardım ettiği, 

 

1-   Sanık Yonca Yücekaleli, sanığın Sözcü Gazetesinin bağlı 

bulunduğu Estetik Yayıncılık isimli şirketin muhasebe görevlisi olduğu, soruşturma 

kapsamında temin edilen bilirkişi raporlarında ayrıntıları yer aldığı şekilde, firari sanık 

Burak Akbay'ın ve Estetik Yayıncılık isimli şirketin banka hesaplarında yapılan 

incelemelerde tespit edilen para transferlerinin şirkette muhasebe görevlisi olması 

sebebiyle sanık tarafından gerçekleştirildiği, şirketin ve şirkete bağlı yargılama konusu 

gazetenin mali işlerini yönettiği, gazetenin FETÖ / PDY'nin esaslı amaçları doğrultusunda 

hareketi de dikkate alındığında sanığın silahlı terör örgütü FETÖ / PDY'nin içindeki 

hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek - isteyerek yardım ettiği 

anlaşılmıştır. 

 

NETİCE VE TALEP; 

 

Sanıkların alınan savunmalarında gazetecilik faaliyetlerine vurgu yaptıkları, bu 

kapsamda, eylemlerinin gazetecilik ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını, gazetecilik 

hayatları boyunca adı geçen örgütü eleştirdiklerini söyledikleri, ancak yargılamaya konu edilen 

eylemlerin, sanıkların FETÖ ile doğrudan ya da dolaylı olarak organik bağlarının olduğuna 

yönelik olmadığı, sanıkların genel olarak kamuoyuna yansıyan özelliklerinin, savunmalarında 

da geçtiği şekliyle ve kamuoyunca da bilinen özelliklerinin savunmalarına yakın olduğunun 

bilindiği, başka bir deyişle sanıkların genel uygulamaları yada kişisel görüşlerinin 
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yargılanmadığı, dolayısıyla burada genel olarak gazetecilik faaliyetleri ya da düşünce - ifade 

özgürlüğü kapsamındaki eylemlerinin sorgulanmadığı gibi gazetecilik hayatları boyunca hep 

ya da genel olarak FETÖ lehine yazılar yazıldığının da iddia edilmediği, FETÖ'nün gerek devlet 

yönetimi kademelerince gerekse de kamuoyunca terör örgütü olduğunun anlaşılmasına ve 

yetkililerce bu durumun dile getirilmesine rağmen örgütün medya organları - kitle iletişim 

araçları tarafından örgüt amaçları doğrultusunda propaganda malzemesi yapılan esaslı 

konularda, bu amaca yönelik sonuç doğurmaya elverişli şekildeki somut haber - yayınlarının 

ele alındığı, geniş yazar - yönetim kadrosuna sahip gazetenin sadece belirtilen somut eylemi 

tespit edilenlerin / ihbar edilenlerin soruşturulduğu, yine yazar dışında kalan ve genel nitelikte 

görevi bulunan sanıklar ile gazete sahibinin de aynı şekilde yönetimi eleştirmelerine dair 

haberlerinin ya da genel yayın politikalarının soruşturmaya konu edilmediği, FETÖ açısından 

önem derecesi yüksek konularda örgüt yayın organlarıyla paralel ve onların hedefleri 

doğrultusunda kamuoyunda sonuç doğurmaya elverişli somut eylemlerinin soruşturmaya konu 

edildiği, zira örgüt tarafından sıklıkla ve tekraren dile getirilen algı – kurgulanmış haberlerin, 

zaman zaman kamuoyundaki etkisinin oldukça azalabildiği, bu durumlarda, kamuoyunca daha 

tarafsız olarak bilinen kişi –yayınların paylaşımlarının, örgüt adına hareket eden kişi – yayın 

paylaşımlarından çok daha fazla kamuoyunda propaganda yapma sonucunu doğurmaya 

elverişli olabileceği, örgütün varmak istediği neticenin de bu ortam olduğu, diğer yandan örgüt 

ile zıt görüş ve istikamette olduğunu deklare eden gazetenin ulusal nitelikte ve özellikle örgüt 

açısından önem arz eden / kurgulanmış meselelerde doğal olarak örgütün basın ve yayın 

alanındaki yöntemlerine yakın olmaması gerekirken bu tür meselelerde aynı hedefe 

yöneldiğinin görüldüğü, savunmalardaFETÖ ile irtibatlarının olmadığı, FETÖ'ye karşı 

olduklarını, FETÖ üyelerince şikayet edildiklerini, davacı - davalı pozisyonlarının olduğu, 

FETÖ'yü sert bir şekilde eleştirdikleri gibi hususların, örgütün yapısını ziyadesiyle bilen 

tanıkların beyanlarında geçen ve kamuoyuna da yansıdığı şekilde, amacına ulaşmak için her 

yolu deneyen, adamlarını farklı alanlarda mevzilendiren, gerektiğinde elemanlarının deşifre 

olmaması için örgüt lideri Fetullah Gülen'in ''Bana açıkça galiz bir şekilde küfür edin / 

edebilirsiniz'' yaklaşımları birlikte dikkate alındığında, şekli olarak FETÖ'ye karşı olmak, onu 

ağır bir şekilde eleştirmek, onunla davacı / davalı olmak, hatta ona açıkça hakaret etmenin başlı 

başına FETÖ'yü desteklememek sonucunu doğurmayacağı, ancak Sözcü Gazetesi'nin özellikle 

yukarıda belirtilen örnek olaylardaki yaklaşımının, açıklandığı şekliyle örgütün karşısındaymış 

görüntüsünü vermediği gibi örgütün yayın organlarından önemli bir farkının olmadığı, 

yargılamaya konu edilen eylemlerle zaman zaman örgüt yayınlarından bile daha çok 

kamuoyunda etki oluşturmaya açık ve algı oluşturabildiği, özellikle FETÖ'nün silahlı terör 

örgütü olduğunun anlaşılması, başka bir deyişle buna yönelik soruşturma ve kovuşturmaların 

yapılmasını gerektirir dereceye ulaşılmasından sonra ve günümüze kadar ilerleyen süreçte, 

gazetenin örgüt amaçları ve stratejisi - yöntemi çerçevesinde faaliyete giriştiğinin toplanan 

deliller, bilirkişi raporları ve dinlenen tanık beyanları ile tespit edildiği, 

 

Anayasanın 26, 27, 28. maddesinde basın özgürlüğü ile ilgili düzenlemeler bulunduğu, 

bu maddelerde belirtildiği şekilde basın özgürlüğü sınırlarının belirlendiği, basın özgürlüğünün 

kullanılmasının ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak başkalarının şöhret 

ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması gibi 

konularda sınırlandırılacağının belirtildiği, bu konuda AHİS'in 10/2 maddesinde de benzer 

şekilde basın özgürlüğünün sınırlarının bulunduğu, sanıkların gazetecilik faaliyetini aşar 

vaziyette yapmış oldukları haber, yazı ve paylaşımların yukarıda belirtilen yasal düzenlenmeler 

dikkate alındığında, basın özgürlüğü faaliyetini aştığı, sanıkların söz konusu somut 

eylemlerinin yukarıda ayrı ayrı gösterildiği, yürütülen yargılama ve toplanan deliller 

neticesinde sanıkların eylemlerinin yasadaki ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya 
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dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' şeklindeki düzenleme 

kapsamında kaldığı anlaşılmakla, sanıkların eylemine uyan , TCK 220/7 madde fıkra delaletiyle 

TCK 314/2-3, 53, 63 maddeleri uyarınca, (sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca TCK m.221/4 

maddesi gereğince) ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi, 

 

Henüz savunması alınamayan sanık Burak Akbay yönünden tefrik kararı verilmesi, 

 

Kamu adına talep ve mütalaa olunur. 17/04/2019 

 

 

  Cumhuriyet Savcısı 153181 

e-imzalıdır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaE-İMZA 

İle imzalanmıştır. FİZİKİ EVRAK GÖNDERİLMEYECEKTİR. 

          


