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Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 
suçundan yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere;

Aşağıda açık kimlik ve adres bilgileri yazılı şüpheliler hakkında tahkikatın 
ayrıntılı yapılarak, şüphelilerin;

1-Kendilerinin ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü 
üyelerinin haberleşme amacıyla kullandıkları BYLOCK isimli programı kullanıp 
kullanmadıklarının araştırılması, kullandığının tespiti halinde sisteme giriş yapılan telefon 
numaraları, IP ve ID numaraları ile varsa kimlerle görşüme-yazışma yapıldığının, yapılan 
yazışma içeriklerinin tespitiyle, sorgu dökümünün alınması,

2-FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütü ile iltisakı, bağı ve irtibatı bulunan Vakıf, 
Dernek ve Sendika üyeliğinin bulunup bulunmadığının araştırılması, tespiti halinde üyelik 
bilgilerinin alınması,

3-FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı kişi, şirket, kurum ve 
kuruluşlarda çalışıp çalışmadıklarının (gerektiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının 
temini ile) araştırılması,

4-Kendilerinin ve birinci derece yakınlarının 17/25 Aralık 2013 tarihinden sonra 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü liderinin talimatı üzerine Bank Asya'da hesap açtırıp 
açtırmadığının, para yatırıp yatırmadığının, hesapta 17/25 Aralık 2013 tarihinden sonra 
parasal artış olup olmadığının araştırılarak 01/01/2013 tarihinden itibaren hesap hareketleri 
dökümünün alınması,

5-Şahısların çalıştığı iş yerleri, ikametleri ve özellikle kullandığı sosyal medya 
araçları dikkate alınarak (Açık Kaynak Araştırması ile) FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine 
paylaşımlarda bulunup bulunmadığının araştırılması,

6-Kendilerinin ve birinci derece yakınlarının Digital yayın yapan Tv 
Platformlarından (Digiturk, Tivi Bu) araştırma yapılarak örgüt propagandası yapan Tv'lerin 
kapatılması üzerine bu gerekçe ile aboneliğini iptal ettirip ettirmediğinin araştırılması,

7-FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı kurum ve kuruluşlarda 
faaliyette bulunup bulunmadıklarının tespiti,

8-KPSS ve diğer kurum sınavları ile ilgili yürütülen soruşturmalarda kendisinin 
ve birinci derece yakınlarının şüpheli durumda bulunup bulunmadıklarının araştırılması,
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