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FETÖ/PDY’nin Belçika Ülke yapılanmasına ait şemadan da anlaşılacağı üzere; 

Belçika Ülkesinin başında Ülke İmamı bulunduğu, örgütün 2013 yılında bu ülkede açılıma gi-

derek Ülke Muhasebecisi kavramını getirdiği, 
FETÖ/PDY yapılanmasında Belçika Ülkesinin, Flaman Bölgesi ve Fransız Bölgesi olmak üzere 

iki ayrı bölgeye ayrıldığı, 
Flaman Bölgesi ve Fransız Bölgesi altında ise Eyalet yapılanmasını oluşturduğu, 

Fransız Bölgesi Eyalet yapılanması altında Liege, Bruxelles ve Charleroı şehirlerin,  Flaman 

Bölgesi Eyalet yapıla nması altında ise Antwerpen, Lımburg ve Gent Şehirlerinin bulunduğu, her şeh-

rin başında şehir imamlarının görev aldığı,   
2011 yılında Bruxelles Şehir İmamının aynı örgüte ait BETİAD (Belçika Türk İş Adamları 

Derneği) Derneğinin Genel Sekreterliğini yaptığı, 
Şehir İmamlarının ayrıca yardımcılarının olduğu, Bruxelles şehir imamı yardımcısının aynı za-

manda örgütün mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu, bu görevi gereği Bürüksel şehrinde bulunan 

NATO’da görevli Türk Personelinden sorumlu imam olduğu,   ww
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2014 yılında örgütün Batı Avrupa sorumlusunun aynı zamanda Belçika Ülke İmamlığına bak-

tığı, 
Örgütün Belçika Ülkesinde Eyaletler Büyük Bölge yapılanmasına gittiği, Büyük Bölge imam-

larının sorumluluğunda esnaf sohbet grubunun yer aldığı,   

Büyük Bölge imamlarına, Büyük Bölge Talebe Rehberlerinin bağlı olarak faaliyet yürüttükleri, 

her talebe rehberine de 4 öğrenci evinin bağlı olduğu, her öğrenci evinde ise üniversite öğrencilerinin 

kaldığı, bu öğrencilerden birisinin ise kaldığı evin ev abisi olarak görev yaptığı, 
Büyük Bölgelerin altında ise Küçük ilçelerin yer aldığı, bu ilçelerin başında da Küçük Bölge 

İmamlarının görev aldığı,   

Küçük Bölge İmamlarına ise sohbet grubu olarak esnaf sohbet grubu, işçi sohbet grubu ve 

emekliler sohbet grupları yer aldığı, Küçük Bölge imamlarının bu sohbet gruplarına sohbet imamlığı 

yaptıkları, 
 FETÖ/PDY’nin Belçika Ülkesi ANTWERPEN Şehrinde bulunan yapılanmaya ait FEDACTİO 

(Aktif Dernekler Federasyonu) Şubesinde bir toplantı düzenlediği, bu toplantıda 15 Temmuz 2016 ta-

rihinde ülkemizde meydana gelen Darbe Kalkışması sonrası tutuklanan cemaat mensubu kişilerin ai-

lelerine maddi yardım yapılması konusunda karar alındığı, bu kapsamda bir yıl süreli “kardeş aile” 

projesi başlatıldığı, proje kapsamında ülkemizde FETÖ/PDY soruşturmalarından tutuklu şahısların ai-

lelerine yardım için aylık 500 Euro yardım toplanması ve toplanan para ile 600 aileye yardım yapılma-

sının planlandığı, bu yardım kampanyasının ise “muavenet” yani yardımlaşma ve dayanışma kılıfı 

üzerinden yapılacağı, 

 FETÖ/PDY’nin Belçika ülkesi Flaman Bölgesinde yer alan; 
GENT Şehrinde örgüte ait; LUCERNA (Işık Okulları) isimli Kolej, FEDACTIO (Aktif Der-

nekler Federasyonu) isimli çatı dernek, MERİDİANN CULTUR-EN (Meridyen Kültür Evi) bulun-

duğu, 
 ANTWERPEN Şehrinde örgüte ait; LUCERNA (Işık Okulları) isimli Kolej, FEDACTIO 

(Aktif Dernekler Federasyonu) isimli çatı dernek, öğrenci yurdu ve öğrenci evleri bulunduğu, 
 LIMBURG Şehrinin alt Yapılanmasında Örgütün; Geng, Beringen, Hasselt, Maasmechelen 

(Maasmekılın) isimli dört ilçe yapılanması mevcut olduğu,  Limburg Şehrinde örgüte ait LUCERNA 

(Işık Okulları) isimli Kolej, (Aktif Dernekler Federasyonu) isimli çatı dernek ve bazı öğrenci yurdu ve 

öğrenci evlerinin bulunduğu, 

  FETÖ/PDY’nin Belçika ülkesi Fransız Bölgesinde yer alan; 
 LİEJ Şehrinde Örgüte ait; Ecole Des Etoıles (Yıldızlar Okulu), FEDACTIO (Aktif Dernekler 

Federasyonu) isimli çatı dernek, LATULİPE (Etüt Merkezi) derneği, BETIAT (Belçika Türk İş Adam-

ları Derneği) derneği ve öğrenci evleri olduğu, 

BRUXELLES Şehrinde Örgüte ait; FEDACTIO (Aktif Dernekler Federasyonu), BETIAT 

(Belçika Türk İş Adamları Derneği) derneği, BELTÜD (Belçika Türk Dostluk Derneği), GOLDEN 

ROSE (Altın Gül – Bayanlarla ilgili Dernek), ÜNİTEE (Avrupa İş Adamları Federasyonu), EPN (Av-

rupa Profesyonelleri Ağı), PRİSMA(Etüt Merkezi) isimli dernek ve federasyonların ana binalarının 

bulunduğu, Brüksel şehrinin Skarbek ve Anderlet bölgesi olarak ikiye ayrıldığı, Brüksele bağlı Skarbek 

şehrinde  Ecole Des Etoıles (Yıldızlar Okulu) Koleji, Anderlet şehrinde ise Lucerna (Işık Okulu) Ko-

lejinin bulunduğu ayrıca Bürüksel de şehrinde öğrenci evlerinin bulunduğu, Skarbek ilçesinde yine 

örgüte ait MEDİSİNA isimli Polikliniğin faaliyet yürüttüğü, 

CHARLEROI Şehrinde Örgüte ait; FEDACTIO (Aktif Dernekler Federasyonu), BE-

TIAT (Belçika Türk İş Adamları Derneği) Derneği, BELTÜD (Belçika Türk Dostluk Derneği), GOL-

DEN ROSE (Altın Gül – Bayanlarla ilgili Dernek), LATULİPE (Etüt Merkezi) isimli dernek ve fede-

rasyonlara ait şubelerin ile Ecole Des Etoıles (Yıldızlar Okulu) koleji ve öğrenci evlerinin bulunduğu, 

örgütün CHARLEROI (Şarlova) Eyaleti altında Mons, Farciennes ve Marchienne Küçük Bölge yapı-

lanmalarının mevcut olduğu, Küçük Bölgelerin başında da Küçük Bölge İmamlarının yer aldığı, 

 Belçika Ülkesinde hem örgüte insan kaynağı hem de finans sağlamak amacıyla yapılan-

manın güdümünde kurulan geçmiş yıllarda kurulan bir çok derneğin ve Okullarının Bürüksel 
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Merkezli FEDACTIO (Aktif Dernekler Federasyonu) çatısı altında 2010 yılında birleştirildiği, 

bu federasyon çatısı altında toplanan dernek ve okulların ise; 
-Belçikalı ve Türk İş Adamlarını bir araya getirerek bir ticaret anlamında cemaat mensubu iş 

adamlarına iş alanı sağlama amacıyla kurulan BETIAT (Belçika Türk İş Adamları Derneği), 

-Belçika vatandaşları ile cemaat mensupları arasında iletişim kurmak amacıyla kurulan BEL-

TÜD (Belçika Türk Dostluk Derneği), 
-Belçika ülkesinde Belçikalı ve Türk bayanlar arasında iletişim kurmak amacıyla kurulan GOL-

DEN ROSE(Altın Gül – Bayanlarla ilgili Dernek), 
-Belçika’da üniversiteden mezun olmuş Belçika veya Türk öğrencilerin ileriki yıllarda ne tür 

meslekler edinebileceklerine yönelik yardım amaçlı kurulan EPN (Avrupa Profesyonelleri Ağı), 
-Bürüksel Bölgesinde Türk ve Belçikalı İlkokul ve Ortaokul öğrencilerini etüt merkezinde top-

layarak iletişimlerini sağlamak ve derslerinde yardımcı olmak amacıyla kurulan PRİSMA(Etüt Mer-

kezi), 
-Belçika Ülkesinde yaşayıp Fransızca konuşan İnsanlar topluluğu olan Fransız Bölgesinde Türk 

ve Belçikalı İlkokul ve Ortaokul öğrencilerini etüt merkezinde toplayarak iletişimlerini sağlamak ve 

derslerinde yardımcı olmak amacıyla kurulan LATULİPE (Etüt Merkezi), 

-Belçika Ülkesinde bulunan tüm resmi kurum ve kuruşların üst seviyedeki yöneticileri ile FE-

DACTIO Federasyonu içerisinde bulunan dernekler aracılığıyla temasa geçerek İslamiyet adına hiçbir 

konuya girmeden sadece Fetullah Gülen hareketini tanıtarak bu üst düzey yöneticileri kazanmak ama-

cıyla DİALOGUE (Diyalog Grubu) isimli Derneğin kurulduğu, kurulan Diyalog Derneğinin bünye-

sinde sosyal, kültürel ve ekonomik toplantılar düzenlemediği, FEDACTIO Federasyonu bünyesinde 

bulunan diğer derneklerin yaptığı bu tür faaliyetlere katılarak buraya davet edilen bürokrat, iş adamı, 

gazete genel yayın yönetmenleri, sivil toplum kuruluşlarının ileri gelenleri gibi üst düzey yöneticilerle 

temas kurarak yapılan faaliyetler üzerinden Fetullah GÜLEN hareketini anlatmaya çalıştıkları, bu tür 

etkinliklere katılacak olan üst düzey kurum yöneticilerinin ise diyalog sorumlularını belirleyerek davet 

ettikleri, bu şekilde düzenlenen etkinliklerine zaman zaman Belçika ülkesinin istihbarat elemanları-

nın da davet edildiği, bu istihbarat görevlilerinin BETİAD Derneği Şarlova sorumlusu ve aynı 

derneğin Başkan Yardımcısı ile çok samimi olduklarını yine diyalog Derneği çalışmaları kapsa-

mında Şarlova Belediye Başkanı ile cemaat mensuplarının arasının iyi olduğu, diyalog kapsamında 

örgüt mensuplarından Vatikan’da rahiplik eğitimi gören şahıslar olduğu, 
-Belçika Ülkesinde yaşayıp Hollandaca konuşan İnsanlar Topluluğu olan Flaman Bölgesinde 

Türk ve Belçikalı ilkokul ve ortaokul öğrencilerini etüt merkezinde toplayarak iletişimlerini sağlamak 

ve derslerinde yardımcı olmak amacıyla kurulan MERİDİAAN CULTUR-EN (Meridyen Kültür Evi), 
-Belçika ve Türk vatandaşı üniversiteli öğrenciler ile iletişim kurmak amacıyla kurulan. 

BS.PLATFORM (Belçika Öğrenci Platformu), 
-Fetullah GÜLEN cemaatine yapılan zekat ve bağışları toplamak ayrıca çocuklara sözde Der-

nek çatısı altında Kuran-ı Kerim öğretmek amacıyla kurulan RUMI HOUSE (Şuanki ismi Sema), 

-Fetullah GÜLEN yapılanması ile ilgili olan öğrencilerin velilerine ulaşarak velileri yapılandır-

maya kazandırma yani eleman teminine yönelik kurulan TOV (Türk Veliler Birliği) isimli dernekler 

ve Ecole Des Etoıles (Yıldızlar Okulu) ve Lucerna (Işık Okulu) isimli kolejlerin olduğu, 
-FETÖ/PDY’nin Belçika ülkesindeki alevi yapılanmasının ve yeni bir oluşum olan FORYO-

UTH isimli gençlik yapılanması oluşumuna giderek ülkede yaşayan Alevi Türk vatandaşlarına yöne-

likte faaliyette bulunduğu, 
 -FETÖ/PDY’nin faaliyette bulunduğu ülkelerde kurduğu iş adamlarına yönelik federasyonları 

Avrupa genelinde tek bir federasyon altında toplamak amacıyla ÜNİTEE (Avrupa İş Adamları Fede-

rasyonu) isimli çatı Federasyonunun kurulduğu, bu çatı federasyonunu kurarken örgütün tüm Avrupa 

ülkelerinde faaliyet gösteren büyük, orta ve küçük ölçekli iş adamlarının birbirleri arasındaki ticari 

organizasyonlarını sağlayarak maddi anlamda büyümelerinin hedeflediği, 
 -Belçika ülkesindeki 15-25 yaşları arasında hayata tutunamamış, okuyamamış veya herhangi ww
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bir meslek sahibi olamamış gençleri kazanmaya ve yapılandırmaya kazandırmak amacıyla FORYO-

UTH isimli derneğin kurulduğu, 
 -Belçika ülkesinde yaşayıp Fetullah GÜLEN cemaati yapılanmasına dahil olan Türk vatandaş-

larından toplanan giyim eşyası, gıda malzemesi, ev eşyası vb. sözde yardımları ihtiyaç sahibi ülkelere 

dağıtmak amacıyla TİME TO HELP isimli derneğin kurulduğu, 
-Belçika Ülkesindeki KU LEUVEN(Katolike Universitat Leuven) isimli Devlet Üniversite-

sinde Fetullah GÜLEN yapılanmasına ait Kültürlerarası Diyalog Platformu(IDP) tarafından “GÜLEN 

KÜRSÜSÜ” ismiyle “Kültürlerarası Araştırma” amaçlı bir kürsünün kurulduğu ancak bu kürsünün asıl 

kurulma sebebinin Avrupa’da akademik alanda örgüt liderininin tanıtımını ve akademik eğitim alma-

sını istediği cemaat mensuplarının önünü açmak olduğu, yine bu Gülen Kürsüsü ile amaçlanan diğer 

bir konunun ise  Belçika ülkesinde bulunan Türk Diyanetine bağlı camilerdeki din adamlarının (imam-

ları) “Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına ajanlık yaptıkları” şeklinde haberler çıkartarak bu görev-

lileri Belçika Devleti aracılığı ile Belçika’dan uzaklaştırıp, Gülen Kürsüsü aracılığı ile yetiştirilecek 

olan din adamlarını Belçika’daki camilere yerleştirmek olduğu, bu bağlamda Fetullah GÜLEN yapı-

lanmasının Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığının organize ettiği Uluslararası İlahiyat Programına 

(UİP) Belçika’da cemaat içerisinde yetiştirilmiş lise mezunu öğrencileri gizli bir şekilde dahil ederek, 

bu program çerçevesinde yetişen cemaat mensuplarını Türkiye Devletinin kanalıyla Belçika’daki ca-

milere din adamı olarak yerleştirmeyi amaçladığı, böylece Belçika’da görev alacak din adamları Tür-

kiye Devletinin memuru olacakları ancak arka planda ise örgüte hizmet edecekleri, 
FETÖ/PDY’nin Belçika Ülkesi Bürüksel Şehrinde Zaman Gazetesinin “ZAMAN BELÇİKA” 

ve “ZAMAN VANDAG” isimli gazetelerinin Bürüksel merkezli olarak yayın ve dağıtımının yapıldığı 

ayrıca bu gazeteler haricinde ülkemizden kargo ile gönderilen “Sızıntı”, “Hira”, “Yağmur”, “Yeni 

Ümit” ve “The Fountain” isimli dergilerin de dağıtımının yapıldığı, 

Örgüt tarafından mensuplarına, “Türkiye’de yaşanan 17-25 Aralık sürecinde yapılan operas-

yonların devletin polisi, savcıları ve hakimleri tarafından yapıldığını, bu olaylarla Fetullah Gülen ce-

maatinin kesinlikle alakası yoktur’ şeklinde fikrin empoze edilmeye çalışıldığı, 
Örgütün 17-25 Aralık süreci ile cemaat içerisinde başlayan dağılmanın 15 Temmuz ile hat saf-

haya yükseldiği, Cemaat bu süreçte mensuplarını elinde tutabilmek adına farklı arayışlar içerisine gir-

diği, örgütün Belçika ülkesinde görevli Şehir İmamı, Talebe Rehberi, Bölge İmamı statüsündeki men-

suplarının görev yerlerini değiştirerek veya yerlerine yeni yüzleri getirerek süreci toparlamaya çalıştığı, 

mensupları üzerindeki “tedbir, itaat, sorgulama yapma” gibi katı kuralların yumuşatıldığı ve baskıcı 

tutumdan vazgeçildiği, aylık veya yıllık bazda yapılan motivasyon amaçlı toplantı ve sohbetlerin haf-

talık bazda yapılmaya başlandığı, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz olayları ile ilgili cemaat mensuplarına 

aşılanan “AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN odaklı Türkiye düş-

manlığının” canlı tutulmaya çalışıldığı, yurtdışında cemaat yapılanmasında görev alıp 17-25 Aralık 

sonrasında Türkiye’ye dönmeye çalışan cemaat mensuplarına ve cemaate yakın görüşte olan kitlelere 

“Türkiye’ye dönerseniz devlet sizi gözaltına alır, sorgular, bu sorgulamalarda dayak yersiniz, 

sizlere işkence yaparlar, bu sorgulamalar aylarca sürer, sorguda kadınlara ve erkeklere tecavüz 

ederler, yaşanan bu süreç eninde sonunda bitecek, sabredin” gibi söylemlerde bulunularak insan-

ların kandırılıp örgütteh ayrılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı, 
2015 yılında Türkiye’de yapılacak olan genel seçimler ile ilgili Ak Parti haricindeki partilere 

oy verilmesi yönünde bir görüş oluşturulmaya çalışıldığı, 

2014 yılı Eylül veya Ekim ayından sonra tedbir kavramının uygulanmasına yönelik Arama Ta-

rama Mesulü(ATM) tarafından denetimin sıklaştırıldığı, yine aynı kapsamda iletişim araçlarına  örgü-

tün gizli ve şifremi haberleşme programı Bylock ve farklı bir ülkeden IP numarası alınmasını sağlayan 

VPN isimli programlarının yüklenmeye başlandığı, 

Örgütün eğitim, ticari, kültürel v.b faaliyetler görünümü içerisinde dernekler, federasyon, okul-

lar ve merkez adları altında ülkede her alanda teşkilatlandığı, belirtilen faaliyetlerde amacın Türkiye’ 

yi veya Türkçe’yi anlatmak olmadığı, gerçek amacın sadece örgüt liderinin ve örgüt faaliyetlerinin ww
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