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I. GİRİŞ
2016’daki başarısız darbe girişiminin hemen ardından başlayan eşi görülmemiş kitlesel tutuklama 
operasyonları hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı’nın 20 Şubat 2021 tarihli açıkla-
masına göre, 622.646 kişi Gülen Hareketi ile irtibatlı oldukları iddiasıyla cezai soruşturmaya tabi 
tutulmuş, bu nedenle silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanmış ve bunlardan 301.932’si polis 
tarafından gözaltına alınmıştır.1 Şifreli bir online mesajlaşma uygulaması olan Bylock, Türk hükü-
metinin bu kitelesel tutuklamaları haklı çıkarmak için kullandığı bir araç olmuştur. En az 92.769 
kişinin Bylock uygulaması2 kullanıcısı olduğu iddia edilmiş ve bu kişiler cezai soruşturmaya tabi 
tutulmuşlar ve gözaltına alınıp tutuklanmışlardır.

Türkiye’nin AKP hükümetine göre Bylock uygulaması, Gülen Hareketi üyelerine münhasır gizli bir 
iletişim aracıdır.  Hükümet, uygulamayı indirmiş olabilecek herkesin aslında bir “terörist” olduğunu 
iddia etmektedir. Bu iddia, Türk yargısı tarafından sanıkların adil yargılanma hakkı gözetilmeden ve 
kamuya açık bağımsız bilirkişi raporları dikkate alınmadan otomatik olarak onaylanmıştır.

II. GENEL AÇIKLAMALAR
1. Bylock uygulaması nedir?

 Bylock, kullanıcıları arasında yazılı ve sesli iletişimi sağlayan şifreli bir mesaj uygulamasıdır. Go-
ogle Play Store ve Apple Store üzerinden kullanıma sunulmuş, ayrıca apk-dl.com, apkpure.com, 
indiratoz.com.tr sitelerinde de yer almıştır. Hollanda merkezli saygın adli bilişim şirketi FOX-IT’in 
hazırladığı bir rapora göre Bylock, yalnızca Play Store’dan yüz binden fazla indirilmiştir.3

                                                                         
  

Bylock Uygulaması Google Play Store 
yükleme istatistikleri4

2. Bylock uygulaması ne zaman kullanıma sunuldu?

Fox-IT raporuna göre Bylock, 14 Mart 2014 ile 19 Şubat 20165 tarihleri arasında kullanıma açık 
tutulmuştur ve bu teknik tespit tüm uzmanlar ve raporlar tarafından kabul edilmiştir. 

1  Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakani-soylu-garaya-giden-hdpli-vekili-acikladi/2151784
2  Yeni Şafak gazetesi, https://www.yenisafak.com/gundem/fetoden-612-bin-kisiye-islem-3587006
3  FOX-IT, Bylock Soruşturması üzerine Bilirkişi Raporu, https://foxitsecurity.files.wordpress.com/2017/09/Bylock-fox-it-expert-witness- 
report-english.pdf
4  FOX-IT, Bylock Soruşturması üzerine Bilirkişi Raporu
5  Adı geçen rapor.

Date Total installs
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AKP hükümet yetkilileri6 ve hükümete yakın medya kuruluşları tarafından darbe girişimi sırasında 
darbecilerin Bylock uygulaması üzerinden bilgi aktardığı iddia edilse de7, uygulama darbe girişi-
minden dört ay önce Mart 2016’da kullanımdan kaldırıldığı için bu iddia tamamen yanlıştır.

3. Türk yargısının Bylock’a ilişkin görüşü

 Ağustos 2016’daki ilk tutuklamadan bu yana, Bylock, Türk hükümetine muhalif görülen herkesin 
görevlerinden ihraç edilmesi, tutuklanması ve mahkum edilmesi için araçsallaştırılan bir suçlama 
y olmuştur. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay da, dijital kanıtlarla ilgili önceki kararlarının aksine, 
Bylock’u kullanmanın veya indirmenin başka bir delil olmasa bile bir kişiyi silahlı terör örgütü 
üye- liğinden mahkum etmek için yeterli delil olduğuna ilişkin kararlar vermişlerdir. Bu kapsamda 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 26.09.2017 tarihinde şu şekilde karar vermiştir:

Bir kişinin Bylock uygulaması ağına katılımı, o kişiye ait cihazın bağlantı tarihi ve sayısına göre 
belirlenecektir. Ayrıca Bylock uygulaması içinde dolaşan yazışmaların içeriği bu konuda önem-
sizdir. Yazışmanın içeriği ve tarafları, ilgili kişinin terör örgütü içindeki hiyerarşik konumunun 
belirlenmesinde belirleyici olacaktır. … Bylock mesajlaşma uygulaması, FETÖ terör örgütünün 
iletişimlerini gerçekleştirmek üzere özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş bir iletişim ağı oldu-
ğundan, herhangi bir şahsın bu ağa dahil olduğunun teknik yollarla tespit edilmesi, şahsın terör 
örgütü ile ilişkisini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır.”8

Bu tespit silahlı terör örgütüne üye sayılabilmek için ‘süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk’ ve ‘bilerek ve 
isteyerek “hiyerarşik yapıya” dahil olma kriterlerini arayan Yargıtay’ın kendi içtihatlarına aykırıdır.9 
Ancak Bylock davalarında: i. söz konusu örgütle bağlantısını gösteren herhangi bir delil olmaksızın 
Bylock uygulamasının indirmiş olmak, sanığın mahkum edilebilmesi için yeterli olmaktadır, bu du-
rum, çeşitlilik kriterine aykırıdır; ii. yine Bylock uygulamasının indirilmesi veya çok kısa bir süre (bir 
gün bile) kullanılması sanığın mahkum edilmesi için yeterli olmaktadır ve bu durum da yoğunluk 
ve süreklilik kriterlerine aykırıdır.10

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın yukarıda belirtilen kararını herhangi bir incelemeye tabi tutmadan 
hukuka uygun bulmuştur: 

“Savunma tarafı da -silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerine uygun şekilde başvuru-
cunun ByLock kullanıcısı olduğu yönündeki delillerin gerçekliğine itiraz etme ve kullanılmalarına 
karşı çıkma imkânı elde etmiştir. … tespit edilen teknik veri ve bilgiler ile FETÖ/PDY’nin örgüt-
lenme şekli ve özellikleri birlikte dikkate alınarak ByLock’un çalışma sistematiği ve yapısı itiba-
rıyla münhasıran FETÖ/PDY mensuplarının kullanımına sunulan bir program olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Başvurucunun Bylock uygulamasını kullanması nedeniyle terör örgütü üyeliğinden 
mahkum edilmesi adil yargılanma hakkının ihlali değildir.” (Ferhat Kara, B. No: 2018/15231)

Bu kararların dayandırıldığı bulguların hukukiliği, meşruluğu ve teknik doğruluğu aşağıdaki bölüm-
lerde değerlendirilmiştir.

6  Reuters, https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-app-idUSKCN10E1UP 
7  Haber 7 haber sitesi, https://www.haber7.com/guncel/haber/2144267-darbeciler-Bylocktan-bu-mesaji-gonderdi
NTV haber sitesi, https://www.ntv.com.tr/turkiye/darbeciler-tango-by-lock-ve-eagle-kullanmis,BFHNtT8xvE-pw1TJjN737g
8  Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/16-956, K. 2017/370
9  İtalya İnsan Hakları Federasyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  sunulan Üçüncü Taraf Görüşü https://fidu.it/wp-content/uploads/
THIRD-PARTY-INTERVENTION-BY-FIDU-logo-12.10.2021.pdf
10  Adı geçen üçüncü taraf görüşü.
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III. SÜREKLİ DEĞİŞEN KULLANICI SAYISI VERİLERİ
1. 2016 Ağustos – 2017 Şubat | Bylock kullanıcılarının sayısı 215.000

Eylül 2016’da, dönemin Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 215.000 Bylock kullanıcısı olduğunu11, 
Ekim 2016’da ise dönemin Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak 18 milyon mesajın elde edildiğini ve 
bu mesajların her birinin şifresinin çözülmesi sürecinin devam ettiğini12 söylemiştir.

2. Mart, 2017 | Bylock kullanıcılarının sayısı 122.000

1 Mart 2017’de Hürriyet Daily News şunları nakletmiştir:“Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bylock akıllı 
telefon uygulamasını kullandığı iddia edilen toplam 122.000 kişinin listesini Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderdi. MİT, Bylock üzerinden gönderilen 18 milyona yakın mesajın içeriğini de 
deşifre etti ….. daha sonra listeleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 
aktaracak olan savcılığa iletti. … MİT’in listede hata yapmamak için titiz bir çalışma yürüttüğü ve 
Türkiye’de yaklaşık 122.000 Bylock kullanıcısı olduğu sonucuna varıldığı bildirildi. Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, listeyi kendi veri tabanına aktarırken, illerdeki polisler 
kendilerine verilen şifre ile listeyi kontrol edebilmekte.”13

7 Nisan 2017’de hükümet yanlısı bir gazete olan Karar, aşağıdakileri ifade eden bir haber yayın-
lamıştır:

i) Türk istihbarat teşkilatı MİT, yeni ve hassas bir sorgu ekranı oluşturmuştur.

ii) Bu çifte teyit sistemi ile herhangi bir yanlış bulgu ihtimali ortadan kaldırılmıştır.

iii) Hatalı bulgulardan sorumlu olanların kimliklerinin belirlenmesi amacıyla Ankara Savcılığı tarafın-
dan soruşturma başlatılmıştır.14

3. Haziran, 2017: Bylock Uygulaması kullanıcılarının sayısı 102.000

26 Haziran 2017’de Hürriyet Daily News, BTK (Bilgi Tekno-
lojileri ve İletişim Kurumu) Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın, By-
lock kullanıcılarını gösteren 102.000 kişilik bir listesinin BTK 
tarafından yargısal makamlara gönderildiğini bildirmiştir. Sa-
yan, “Listedeki bu kişilerin soruşturma dosyaları hangi mah-
kemedeyse, raporlar hazırladık, mahkemelerin taleplerini tek 
tek karşıladık. ... Bylock kullandıklarını teyit ettik. Bu nedenle 
Bylock listesindekilerin hiçbir mazereti kalmadı. Yazışmaları-
nın detaylı kayıtlarını alarak Bylock kullandıklarını bir kez daha 
tespit ettik.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.15

11   Habertürk gazetesi,  https://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1294035-faruk-ozlu-by-locku-tubitaktaki-fetoculer-gelistirdi
12  Yeniçağ gazetesi, https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bakan-veysi-kaynak-18-milyon-Bylock-mesaj-var-tek-tek-inceleniyor-147602h.htm
13 Hürriyet Daily News, https://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-intel-agency-sends-list-of-122000-bylock-users-to-prosecutors-offi-
ce-110317
14 Karar gazetesi, https://www.karar.com/Bylocka-hatasiz-sorgu-guncellemesi-441447
15  Hürriyet Daily News, https://www.hurriyetdailynews.com/102000-suspects-accused-of-gulen-links-are-Bylock-users-turkish-communi-
cation-authority-says-114783
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4. 27 Aralık 2017 | 11.480 kişilik hata tespit edildi; ; geriye 90.500 Bylock kullanıcısı kaldı.

Devlet kontrolündeki Anadolu Ajansı’nın ha-
berine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
27 Aralık 2017’de 11.480 GSM kullanıcısının bir 
cep telefonu uygulaması olan Bylock’a gayrı 
ihtiyari olarak yönlendirildiğini tespit etmiştir.16

Savcılık, “11 bin 480 cep telefonu kullanıcısı- 
nın hukuki durumunun yeniden değerlendi- 
rileceğini” ifade etmiştir. Ankara Cumhuriyet 
Başsavcısı Yüksel Kocaman ise “Mor Beyin 
uygulamasıyla Bylock’a yönlendirildiği tespit 
edilen bine yakın kişinin farklı illerde tutuklu 
olduğunu” ifade ederek “aleyhlerinde başka 
bir delil yoksa serbest bırakılacaklar” demiştir.

BTK ve MİT tarafından Haziran 2017’de yargısal makamlara gönderilen listede yer alan 102.000 
kişiden 11.480’inin aslında Bylock kullanıcısı olmadığı böylece ortaya çıkmıştır. 102.000 kişilik liste-
den 11.480 kişi çıkarıldıktan sonra, 90.500 iddia edilen Bylock kullanıcısı kalmıştır.

5. 3 Ocak 2018 | Milliyet Gazetesi: Türk İstihbaratı MİT, muhtemel 30.000 yanıltıcı 
bulgu için Bylock kullanıcı listesini yeniden inceliyor.

3 Ocak 2018, Milliyet gazetesi: Yaklaşık 40.000 kişinin şüpheli olduğu tespit edildi, bunlardan 
11.480’i Bylock listesinden elendi. Kalanlar için yeniden inceleme devam ediyor.

Hükümet yanlısı Milliyet gazetesi, yeni bilgiler ışığında Türk istihbaratının daha önce Bylock adlı 
bir mobil mesajlaşma uygulamasına erişim sağladığı kanısında olduğu en az 30.000 kişiyi kişinin 
durumunu yeniden incelediğini duyurmuştur. 17

16 Stockholm Center for Freedom, https://stockholmcf.org/turkish-prosecutors-say-11500-mistakenly-investigated-for-Bylock-use/
17  Milliyet gazetesi, https://www.milliyet.com.tr/gundem/Bylockta-magdur-sayisi-ile-ilgili-flas-iddia-2584227
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IV. SÜREKLİ DEĞİŞEN KRİTERLER
1. Ağustos, 2016 | Üç Renkli Sınıflandırma: Kırmızı, Mavi, Turuncu Kullanıcılar

Ağustos 2016 ile Nisan 2017 tarihleri arasında Türk istihbaratı, polis ve yargı, MİT tarafından ge-
liştirilen “üç renkli bir sınıflandırma sistemi”ni kullanmıştır. ‘İstihbarat, FETÖ’cüleri üç renge ayırdı’ 
başlıklı habere göre18 Bylock kullanıcıları kırmızı, mavi ve turuncu olarak kategorilere ayrılmıştır:

• Kırmızı: Kullanıcı ve kullanıcı kimliği belirlenmiştir, hata payı yüzde 0,1 ile 1 arasındadır.

• Turuncu: Kullanıcı belirlenmiş olmasına rağmen kullanıcı kimliği tespit edilememiştir.

• Mavi: Muhtemel kullanıcı, fiili kullanım ne onaylanabilir ne de göz ardı edilebilir.

MİT tarafından yargısal makamlara belirli bir kişi hakkında gönderilen kısa not

2. 2017 Nisan | Üç Renkli Sınıflandırma kaldırıldı.

     10 Nisan 2017; Renklendirme (üç renkli) Kriteri kaldırılmıştır.

Nisan 2017’de hükümet yanlısı medya, “Üç renkli sınıflandırmanın” terk edildiğini ve 122.000 kişinin 
yer aldığı Bylock kullanıcıları listesinin yargı organlarına gönderildiğini iddia etmiştir.19

18 Sputnik haber sitesi, https://tr.sputniknews.com/20160828/istihbarat-feto-renk-Bylock-1024591235.html
19  Memurlar Net haber sitesi, https://www.memurlar.net/haber/659834/Bylock-ta-renklendirme-kaldirildi.html
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3. Temmuz, 2017 | En az üç kez girişi kriteri getirildi.

6 Temmuz 2017’de Sabah gazetesi, Bylock sunucusuna üç kez giriş yapan herkesin Bylock kulla-
nıcısı olarak kabul edileceğini bildirmiştir. Bu kriterin uygulanması ile Bylock kullanıcı sayısı 102.000 
olarak güncellenmiştir.20 21 22

MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yukarıdaki kısa notunda şunları söylemiştir: “Söz 
konusu uygulamaya farklı en az üç günde erişen aboneler listeye dahil edilmiştir. Bu kapsamda, 
102.192 farklı kimlik numarasına ait 123.115 GSM ve 6.748 ADSL abone listesi Ek-1’de sunulmuştur.”

Aslında MİT’in bu bilgi notu, 9 Aralık 2016 tarihlidir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben 
yazılmış resmi bir yazının ekidir, ancak, buna rağmen en az üç kez giriş kriterinin uygulanmasına 
Temmuz 2017’de başlanmıştır.

20 Yenişafak gazetesi, https://www.yenisafak.com/gundem/Bylockta-3-kez-kullanma-kriteri-2749035
21  
22 Sabah gazetesi, https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/07/06/Bylockta-3-kez-kullanma-kriteri 
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V. TÜRK MAKAMLARINININ İDDİALARININ, MİT’İN BYLOCK 
RAPORUNUN VE BİR DELİL OLARAK BYLOCK VERİLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
1. Bylock kullanıcı sayısı ve diğer kriterlere dair belirsizliklerin adli bilişim standartları 
bağlamında anlamı

Özellikle uygulamayı indirdiği ve/ veya kullandığı iddia edilen kişilerle ilgili olarak, doğurduğu ciddi 
sonuçlar karşısında, Bylock uygulamasına dair soruşturma ve yargılamalardaki bulguların doğru, 
istikrarlı ve ayrıca iyi belgelenmiş ve iyi korunan verilere dayanmasını beklemek doğaldır. Bununla 
birlikte, Bylock uygulamasının kullanımıyla ilgili sürekli değişen veriler ve kriterler, uygulama ve 
kullanıcılara dair verilerin bütünlüğü, gerçekliği ve güvenilirliği, dolayısıyla mahkeme önünde delil 
olarak kabul edilebilirliğine dair bir gölge ve şaibe oluşturmuştur.

Bylock uygulamasını kullandığı ve/veya indirdiği iddia edilen kişi sayısının 225.000’den 122.000’e, 
ardından 102.000’e ve son olarak 90.500’e düşürülmesi, %100’den fazla bir hata payına işaret 
etmekte ve her iki kişiden birinin yanlışlıkla Bylock uygulamasını kullanmakla “suçlandığını” göster-
mektedir. Bu durum, sadece “hatalı ve yanlış tespitler giderildi” ifadesiyle açıklanamaz.

Yukarıda belirtilenlerin ışığında ve bir delilin kabul edilebilirliğini belirleyen temel gereklilikleri kap-
sayan Uyumlaştırılmış Dijital Delil Kabul Edilebilirlik Değerlendirmesi Modeli (HM-DEAA) sistemini 
uyguladıktan sonra, Bylock soruşturmalarında dijital delillerin bir mahkemede kabul edilebilirliğini 
sağlayan bazı teknik gereksinimlerin karşılanmadığı görülmektedir. 

Bu değişikliklerin nedeni tatmin edici şekilde açıklanamamıştır. Aşağıda anlatılacak olan hukuki ve 
teknik güvencelerin hiçbiri MİT tarafından ileri sürülmemiştir. Bu itibarla, Bylock verilerinin yasal 
işlemler sırasında kabul edilebilir delil olma niteliğini yitirdiği açıktır.23

Son olarak, şüpheli/sanığa, bağımsız bir adli analiz yürütme hakkı tanınmalı ve suçlanan kişilere 
Bylock kanıtlarının bütünlüğünü ve gerçekliğini ve ayrıca bunlar üzerinde yapılan değişiklikleri 
inceleme hakkı tanınmalıdır.

2. MİT’in Bylock Teknik Raporu’nda bulgularının ve adli bilişim tekniklerinin kırılganlığı

Genel olarak, Türk adli kolluğu ve yargısal makamlar, Bylock’a ilişkin soruşturma ve kovuşturma-
larla ilgili olarak münhasıran Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) tespitlerine ve MİT’in “Bylock Uygu-
lamasına İlişkin Teknik Bir Rapor”24 raporuna dayanmaktadır. Pek çok adli bilişim uzmanı, Bylock 
uygulaması ve MİT raporu üzerinde kapsamlı analizler yapmış ve MİT Bylock Teknik Raporu’ndaki 
bulgulara ve değerlendirmelere itiraz etmiştir.

Hollanda merkezli önde gelen bir adli bilişim şirketi olan FOX-IT şu sonuca varmıştır:

“Fox-IT, MİT raporundaki sonuçların ve/veya ekran görüntülerinin MİT tarafından manipüle 
edildiğini gösteren tutarsızlıklarla karşılaşmıştır. Rapordaki hangi bilgilerin orijinal verilerden gel-
diği ve hangi bilgilerin MİT tarafından (ve ne amaçla) değiştirildiği belli olmadığı için bu durum 
çok sorunludur. Bu durum, MİT’in elindeki bilgilerin hangi kısmının takdimden önce değiştirildiği, 
neden değiştirildiği ve tam olarak nelerin atlandığı veya değiştirildiği gibi soruları gündeme 
getirmektedir. Bilgileri kanıt olarak sunarken, orijinal veriler (gerçek kanıt) ile analist tarafından 
eklenen veya değiştirilen veriler arasında ayrım yapmak için şeffaflık çok önemlidir. Ayrıca Fox-
IT, MİT raporunu örtülü, iyi yapılandırılmamış ve temel ayrıntılardan yoksun bulmaktadır. Kötü 
raporlama yalnızca bir biçim meselesi değildir. Temel ayrıntıları atlayan okunamaz bir rapor 

23 Yasir Gökçe, Admissibility of Bylock related data as evidence is now under the scrutiny of the European Court, https://strasbourgobserv- 
ers.com/2021/07/07/admissibility-of-Bylock-related-data-as-evidence-is-now-under-the-scrutiny-of-the-european-court/
24 FOX-IT Tarafından Hazırlanan Bylock Soruşturması Hakkında Bilirkişi Raporu.
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yazmak, okuyucunun sonuçlara götüren soruşturmayı inceleme yeteneğini azaltır. Bir rapor, 
ciddi hukuki sonuçlara dayanak olarak kullanıldığında, yazar, soruşturmayla ilgili hiçbir soru bırak-
mamak için raporunda eksiksiz ve özenli olmalıdır. Fox-IT, son 15 yılda birçok dijital araştırma 
raporu okumuş ve yazmıştır. Bu deneyime dayanarak Fox-IT, MİT raporunun kalitesini, özellikle 
de neden olduğu sonuçlarla kıyaslandığında çok düşük bulmaktadır.”25

Aynı şekilde iki Türk adli bilişim uzmanı Koray Peksayar ve Levent Mazılıgüney tarafından hazırla-
nan bilirkişi raporunda şu sonuca varılmıştır; (i) MİT’in Bylock sunucusundan aldığı veriler bozuktur; 
(ii) Bulunan tutarsızlıkların nedenini anlamak, ancak asıl delilin, bozulmamış dijital verilerin kendisi-
nin sağlanmasıyla ve bunların ceza davasındaki tüm taraflarca incelenmesiyle mümkün olacaktır: 
(iii) Bozuk dijital veriler, ceza davaları için kabul edilebilir, makul bir kanıt olarak sunulamaz. 26 27

Uzman adli bilişim analistleri, MİT raporunun muhakemesini ciddi şekilde hatalı, yanlış ve şüpheli 
bulmaktadır. MİT raporunda verilerin manipüle edildiğini gösteren çeşitli tutarsızlıklar ortaya koy-
muşlardır. Ayrıca, MİT raporunun, MİT’in savunduğu önceden belirlenmiş bulgu ve sonuçları haklı 
çıkaracak şekilde taraflı bir şekilde yazıldığını ileri sürmektedirler. Bu tutarsızlık ve zıtlıklardan en 
dikkat çekici olanları aşağıda okuyucunun dikkatine sunulmuştur.

3. ‘Münhasır kullanım’ iddiasının gerçek bir temelden yoksun olması

Yargıtay, MİT Bylock Teknik Raporu’na dayanarak, ‘Bylock mesajlaşma uygulamasının, FETÖ terör 
örgütünün iletişimi gerçekleştirmek üzere münhasıran tasarlanmış ve geliştirilmiş bir iletişim ağı 
olduğuna’28 29 ve bu nedenle bu uygulamayı indirmenin veya kullanmanın silahlı bir terör örgütüne 
üye olmakla eşdeğer olduğuna karar vermiştir.  Ancak bunun yanlış olduğu uluslararası uzman 
raporlarıyla gösterilmiştir. FOX-IT, Jason Frankovitz ve Thomas Kevin Moore tarafından hazırlanan 
üç ayrı adli bilişim raporu, “münhasırlık iddiasının” gerçekte yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
doğrulanabilir raporlar şunları içerir:

“... Bylock, Google Play ve Apple App mağazalarında yer almıştır... Bylock uygulaması 12 ülke-
de ilk 100 uygulama arasında, 47 ülkede ilk 500 uygulama arasında yer almıştır. Bu, sadece 
FETÖ/PDY üyesi olanların uygulamanın kullanıcısı olduğu iddiasını yıkacak gibi görünmektedir… 
Tüm bu kullanıcıların Gülen Hareketi üyesi olduğunu söylemek gülünçtür.’30

“Bylock’u barındıran platformlara örnek olarak Google Play Store, Apple Store, apk-dl.com, ap-
kpure.com ve downloadatoz.com verilebilir. ... MİT, Bylock uygulamasının 15 Temmuz 2016’dan 
önce kamuoyu tarafından bilinmediği kanaatindedir. Fox-IT, bu ifadeyi mevcut istatistiklerle 
doğrulamaya çalışmıştır. … Google Play mağazasından alınan geçmiş indirme ve yükleme 
istatistikleri, en az Nisan 2014’ten itibaren Bylock yüklemelerinin gerçekleştiğini ve bunların 19 
Ocak 2015’te 100.000 yüklemeye ulaştığını göstermektedir. Bu gözlemler, kamuoyunun Bylo-
ck’u 15 Temmuz 2016’ya kadar geçen sürede esasen bildiğini ve kullandığını göstermektedir.”31

Bylock uygulaması Google Play’de mevcut olduğu süre boyunca, Android cihazı ve Google 
hesabı olan herkes tarafından indirilebilir durumda olmuştur. Uygulama piyasadan kaldırıldıktan 
sonra, bir kopyası mevcut olan diğer web sitelerinden uygulamayı indirip yüklemek yine müm-
kün olmuştur… Bylock uygulaması herkes tarafından indirilebilir olmakla beraber, aynı zamanda 

25 Adı geçen rapor.
26 Levent Mazılıgüney ve Koray Peksayar,”Litvanya’daki ByLock Sunucusundan Elde Edilen Sayısal Verilerin Doğruluğu ve Güvenilirliği” 
https://www.patreon.com/posts/accuracy-and-of-54329745
27 İtalya İnsan Hakları Federasyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  sunulan Üçüncü Taraf Görüşü https://fidu.it/wp-content/uploads/
THIRD-PARTY-INTERVENTION-BY-FIDU-logo-12.10.2021.pdf
28 Yargıtay, E. 2017/16-956, K. 2017/370
29 Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın vardığı sonucu kabul etmiştir (Ferhat Kara, B. No: 2018/15231). 
30  İngiliz avukatlar William Clegg Q.C. ve Simon Baker ile  adli bilişim uzmanı Thomas Kevin Moore tarafından hazırlanan ortak bilirkişi 
raporu.
31 FOX-IT Tarafından Hazırlanan Bylock Soruşturması Hakkında Bilirkişi Raporu.
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indirildikten sonra indiren kişi kendi Bylock hesabını oluşturabilir ve diğer kullanıcılara mesaj 
göndermeye başlayabilir… Bylock uygulamasını incelediğim kadarıyla, uygulamanın bir kullanım 
koşulu olarak belirli bir grup üyeliğini zorunlu kıldığını gösteren hiçbir şey bulamadım.”32

Daha da önemlisi, yakın zamanda ortaya çıkan resmi mahkeme tutanağına göre, Bylock uygu-
lamasını Google Play Store ve Apple iTunes Store üzerinden umumun kullanımına sunan David 
Keynes, bir ABD Federal Mahkemesi’ne verdiği ifadede Bylock uygulamasının sahibi olduğunu, 
uygulamanın Silikon Vadisi’ndeki teknoloji şirketlerine nihai geliştirme için sunulmak üzere oluştu-
rulduğunu, Bylock uygulamasının Google Play Store ve Apple iTunes Store aracılığıyla indirilebi-
leceğini söylemiştir.

Bay Keynes ayrıca dilekçesinde şunları da 
belirtmiştir: “.. Uygulama, çoğunluğu Türkiye, 
İsveç, Azerbaycan ve Kıbrıs’tan olmak üze-
re 500.000 ila 1.000.000 kişi tarafından 
indirildi, 500.000’den fazla kişi uygulama-
yı Google Play Store’dan ve geri kalanı ise 
Apple Store’dan indirdi. 2015 ve 2016 yılla-
rında, Davalılar, Bylock’un sunucusuna ve uy-
gulamasına erişerek ve Bylock kullanıcılarının 
kişisel ve tanımlayıcı bilgilerini asgari düzey-
de indirerek Bylock’u hacklemişlerdir. Daha 
sonra bu bilgiler gelecekte siyasi muhaliflere 
karşı kullanmak üzere tutulmuştur.”

32 9/8/2017 tarihli Jason Frankovitz tarafından yazılan Uzman Raporu

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.
dcd.198259/gov.uscourts.dcd.198259.1.0.pdf
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VI.TÜRK MAKAMLARI TARAFINDAN SUNULAN BYLOCK 
VERİLERİNİN DOĞRULUĞU KONUSUNDA ŞÜPHE UYANDIRA-
CAK DİĞER SORUNLAR

1. IP Çakışması (güncelleştirilmiş)

MİT Bylock Teknik Raporu’nda kullanılan ve Bylock kullanıcılarının tespit edildiği ana yöntem, şüp-
helilerin ilgili IP trafiğinin izlenmesidir. Bir şüphelinin Bylock sunucularından herhangi birine eriştiği 
tespit edilirse, bu kişi Bylock kullanıcısı olarak tanımlanmakta ve ardından silahlı terör örgütüne 
üye olmakla suçlanmakta ve hakkında iddianame düzenlenmektedir.

Türk telekomünikasyon operatörleri, özellikle Avea ve Türk Telekom, statik IP hizmeti sağlamadı-
ğından -ki bu aynı IP numarasının farklı müşterilere verilebileceği anlamına gelmektedir- Bylock 
kullanıcılarını ilgili IP adresleri üzerinden tanımlama yöntemi güvenilir değildir.

Gazeteci Ahmet Takan’ın ifade ettiği gibi buna “IP Çakışması” denilmektedir ve Ekim 2016’da Türk 
istihbarat yetkilileri tarafından ilk kez fark edildiğinde, ilgili makamlara IP Çakışma sorunu konu-
sunda uyaran bir bilgi notu gönderilmiştir.33

33 Yeniçag gazetesi, https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yazi-arsivi-396438h.htm
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14 Ekim 2016 tarihli bilgi notu (yukarıda yer alan) şunları belirtmektedir:

• 3 Eylül 2016 tarihli MİT listesinde, ilgili IP trafiği incelenerek Bylock kullanıcısı olduğu belir-
lenen 18.074 kişi yer almıştır.

• Cep telefonu operatörü AVEA, aynı mobil baz istasyonuna bağlanan her cihaza aynı IP 
numarasını vermektedir.

• Bylock sunucusuna 20 defadan daha az erişen herhangi biri bu nedenle gerçek bir Bylock 
kullanıcısı olmayabilir.

2. Kullanıcılara gelişigüzel dinamik IP-bağlantı numaralarının atanması

Türk telekomünikasyon operatörleri, özellikle Avea ve Türk Telekom, müşterilerine statik IP 
hizmeti vermemekte, bunun yerine mevcut IP havuzundan rastgele faal IP-bağlantı numaraları 
tahsis etmektedirler. Bu, aynı IP numarasının farklı müşterilere farklı zamanlarda atanabileceği 
anlamına gelmektedir. Telekom operatörü Türk Telekom tarafından yargısal makamlara gönde-
rilen ve aşağıda yer alan resmi bir notta “Aynı IP adresini aynı anda kullanan çok sayıda müşteri 
göz önüne alındığında, IP adresine dayalı sorgulardan yanıltıcı sonuçlar çıkabilir.” ifadelerine yer 
verilmiştir.

3. IP yönlendirmesi

 MİT Bylock Teknik Raporu’nda, Bylock uygulamasını kullandığı iddia edilen kullanıcıları tespit etmek 
için kullanılan yöntem, IP adreslerinin Bylock sunucularında tespit edilmesidir. Ancak, iki bağımsız 
adli bilişim uzmanı, sekiz farklı akıllı telefon uygulamasının kullanıcılarının bazı gelişigüzel pop-up 
reklamları sonucunda Bylock sunucularına yönlendirildiğini tespit etmiştir. Meselenin incelenmesi 
sonrası, daha sonra, en az 11.480 kişinin, bu sekiz uygulamanın doğrudan bir sonucu olarak Bylock 
sunucularına yönlendirildiğini ortaya çıkarmıştır.

Aralık 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, binden fazlası gözaltına alınan 11.480 kişinin Bylock 
kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haksız yere soruşturulduğunu kabul etmiştir.

3 Ocak 2018’de Milliyet gazetesi, 11.480 kişinin BYLOCK listesinden çıkarılmasına rağmen, aynı 
listeye dahil olan 30.000 kişinin durumunun incelendiğini bildirmiştir.34

34 Milliyet gazetesi, https://www.milliyet.com.tr/gundem/Bylockta-magdur-sayisi-ile-ilgili-flas-iddia-2584227
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4. MİT ve BTK kayıtları arasındaki çelişkiler

 MİT, resmi Bylock Teknik Raporu dışında, kullanıcı bazında hazırlanan bireysel Bylock raporları-
nı yargısal makamlara göndermiştir. Mahkemeler daha sonra, iddia edilen Bylock kullanıcılarının 
internet trafik kayıtlarını iletmesini BTK’dan talep etmiştir. Konuyla ilgili yayın yapan akademik 
dergilerden birinde atıfta bulunulan kayıtlarda MİT raporları ile BTK kayıtları arasında önemli tu-
tarsızlıklar görülmektedir. Aşağıda yer alan tablo, aynı sanığa ait iki kaydın birbiriyle nasıl çeliştiğini 
örneklemektedir. MİT raporuna göre 18.02.2015 saat 20:59:05’te olduğu iddia edilen Bylock 
kullanıcısının IP’si 216.185.45.194 iken, aynı zamanda BTK kayıtları IP’nin 46.166.164.177 olduğunu 
göstermektedir. Diğer tutarsızlık örnekleri de tabloda gösterilmektedir.35

35 Yasir Gökçe, The Bylock Fallacy, Digital Investigation, https://doi.org/10.1016/j.diin.2018.06.002
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VII. MİT BYLOCK TEKNİK RAPORU’NDAKİ     
   MANİPÜLASYONLAR

Söz konusu yukarıda anılan adli analizler, Bölüm 3.6.2, Bölüm 3.6.2.4 ve Bölüm 3.6.2.15’teki teknik 
rapordaki ekran görüntülerinde açıkça görülen MİT tarafından verilerin manipüle edilmesine ilişkin 
bazı örneklere dikkat çekmektedir. Ekran görüntüleri, satırları ve geri gelen toplam satır sayısını 
gösteren bir SQL sorgusunun çıktısını temsil etmektedir. Ekran görüntüsünün altında belirtilen 
toplam satır sayısı, gerçek satır sayısıyla eşleşmemektedir. Dahası, satırlar arasındaki boşluk fark-
ları görülebilmektedir.

Söz konusu adli bilişim analistleri tarafından örneklendirilen bir diğer veri bozulması da MİT Bylock 
Raporu’nda kullanılan aşağıda yer alan tablodur. Tablo, MİT’in bir komut listesinden açıklanamayan 
bir şekilde verileri nasıl kaldırdığının çarpıcı bir örneğidir. Çıktısı IP tabloları olan bir komut satırını 
temsil etmektedir. Komut satırı öneki (root@hst-46-166-160-137:~#) tabloda görünse de ko-
mutun kendisi görülememektedir, bu da özellikle beklenmedik ve MİT tarafından manipülasyonu 
düşündüren bir tutarsızlık demektir. Uzman bir kişi, gösterilen çıktının gerçekten kaldırılan komu-
tun sonucu olup olmadığını doğrulayamayacak şekilde komutun listeden kasıtlı olarak kaldırıldığı 
sonucuna varabilecektir.
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Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016/104109 sayılı soruşturma kapsamında 
görevlendirilen iki adli bilişim uzmanı Yrd. Doç. Baha Şen ve adli bilişim uzmanı Rafet Öngöçmen, 
kendilerine incelenmek üzere verilen Bylock dijital verilerinin kopyasının bozuk olduğu sonucu-
na varmışlardır. 12 Temmuz 2017 tarihli raporları, Bylock dijital verilerinin bozuk olduğunu ve bu 
nedenle açılamadığını, dolayısıyla ancak özel kurtarma teknikleri kullanılarak açılabileceğini gös-
termektedir.

Bu ekran görüntüsü Koray Peksayar ve Levent Mazılıgüney’in Litvanya’daki Bylock Sunucusundan Elde 
Edilen Dijital Verilerin Doğruluğu ve Güvenilirliğine İlişkin Uzman Görüşü başlıklı rapordan alınmıştır.36

36 Levent Mazılıgüney ve Koray Peksayar,”Litvanya’daki ByLock Sunucusundan Elde Edilen Sayısal Verilerin Doğruluğu ve Güvenilirliği” 
https://www.patreon.com/posts/accuracy-and-of-54329745
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VIII. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NUN İHLALİ
1. İlgili Olaylar

Türk hükümeti ve yargısı Bylock uygulamasından ne zaman haberdar olmuştur? Bylock verileri 
Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yargısal makamlara ne zaman iletilmiştir?

MİT, 6 Nisan 2017 tarihli basın açıklamasında, Bylock’la ilgili tüm tespitlerin ve istihbarat girişimle-
riyle derlenen ham verilerin Mayıs 2016’da yargı, emniyet ve diğer mercilerle paylaşıldığını ifade 
etmiştir.37 Aynı şekilde, Agence France-Press’e konuşan bir Türk hükümet yetkilisi, MİT’in Mayıs 
2016’da Bylock üzerinden gönderilen mesajların şifresini çözmeye başladığını söylemiştir.38 Ancak 
daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamaya itiraz ederek, “MİT bize o dönemde 
Bylock verisi vermedi. Bylock’tan 15 Temmuz’dan [2016] sonra haberdar olduk.” ifadelerini kul-
lanmıştır. 39 40

Bu tartışma, Bylock’un delil olarak güvenilirliği ve kabul edilebilirliği ile ilgili temel bir soruna işaret 
etmektedir. Bu konu ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır.

Eylül 2016’da dönemin Bilim 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
215.000 Bylock kullanıcısı olduğu-
nu41, 6 Ekim 2016’da dönemin Baş-
bakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise 
18 milyon mesajın elde edildiğini 
ve bu mesajların her birinin şif-
resinin çözülme sürecinin devam 
ettiğini42 ifade etmiştir. Ayrıca 11 
Kasım 2016’da İzmir Savcısı Ayhan 
Yılmaz’ın İzmir 13. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ne sunduğu iddianamede 
MİT’in, 18 milyon kısa mesajın 17 
milyonunun ve 3,5 milyon e-pos-
tanın 2,5 milyonunun şifresini za-
ten çözdüğü ifadeleri yer almış-
tır.43 MİT, 9 Aralık 2016’da Bylock 
sunucularından dijital veri içeren 
cihazları yargısal makamlara tes-
lim etmiştir.

Dolayısıyla, dijital Bylock verilerinin doğrulanması (dijital görüntü alma) için ilk yargı kararı Ankara 
4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 9 Aralık 2016 tarihinde verilmiştir.44

37 MİT’in basın açıklaması, https://www.mit.gov.tr/basin60.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mitin-Bylock-celiskisi-717302, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39513263
38 Middle East Eye, https://www.middleeasteye.net/news/turkey-tracked-thousands-Gülenists-encrypted-messages
39  Cumhuriyet gazetesi, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mitin-Bylock-celiskisi-717302
40 İtalya İnsan Hakları Federasyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  sunulan Üçüncü Taraf Görüşü https://fidu.it/wp-content/uploads/
THIRD-PARTY-INTERVENTION-BY-FIDU-logo-12.10.2021.pdf
41Habertürk gazetesi, https://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1294035-faruk-ozlu-by-locku-tubitaktaki-fetoculer-gelistirdi
42 Yeniçağ gazetesi, https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bakan-veysi-kaynak-18-milyon-Bylock-mesaj-var-tek-tek-inceleniyor-147602h.htm
43 Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/Bylock-fetoye-uyelikte-belirleyici-kabul-edildi/682560
44 Ankara 4.Sulh Ceza Hakimliği, 9/12/2016, 2016/6774. 

MİT’in Bylock sunucularından alınan dijital verileri içeren dağıtım 
cihazlarına ilişkin 9 Aralık 2016 tarihli resmi yazısı
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Bu kararda, Bylock’ta bulunan dijital verilerin bulunduğu hard-disk ve USB belleğin Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığı’na teslim edildiği açıkça belirtilmektedir ve 9 Aralık 2016’da Ankara Cumhu-
riyet Başsavcılığı, dijital verilerin doğrulanması ve ardından bu cihazların incelenmesi için karar 
verilmesini talep etmiştir.

24/3/2017 tarihinde MİT tarafından Bylock sunucularından alınan dijital verilerin bulunduğu bir 
hard disk daha Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiş ve daha sonra ayrı bir görüntü 
alma ve adli bilişim inceleme kararı verilmiştir.45

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği Kararı, 9/12/2016 (Sol) | Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği Kararı, 24/3/2017(Sağ)

Ancak 17 Ekim 2016 tarihli (aşağıda yer alan) belge, kullanıcıların hesap sahiplerinin kimlikleri de 
dahil olmak üzere dijital verilerin MİT tarafından işlendiğini ve Eylül 2016’da herhangi bir yargı 
denetimi olmaksızın ve Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin hakimlik kararından önce kolluk kuvvet-
lerine dağıtıldığını göstermektedir. Bu belge, MİT tarafından işlenen Bylock dijital verilerinin Türk 
emniyet güçlerine gönderildiğini ve bu verilerin Türk Polisi Terörle Mücadele Şubesi veri tabanına 
yüklendiğini kanıtlamaktadır.

45 Ankara 5.Sulh Ceza Hakimliği, 24/3/2017, 2017/2056. 
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2. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. Maddesinin İhlali

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesine göre ceza soruşturmaları Cumhuriyet savcıları 
tarafından yürütülür. CMK’nın 164. maddesi ise adli kolluk birimlerinin Cumhuriyet savcılarının tali-
matlarına göre hareket etmesini gerektirmektedir. Bu nedenle adli kolluk görevlileri, atacakları her 
adımla ilgili olarak Cumhuriyet savcılarından talimat istemeli ve her gelişmeyi gerektiği şekilde 
bilgilendirmelidir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (5271 sayılı CMK) 2/e ve 161. maddeleri ile Polis Vazife ve Sala-
hiyet Kanunu’nun Ek 6. Maddesi uyarınca, suç işlendiği veya işlenmekte olduğu bilgisini edinen 
kolluk görevlisi, derhal Cumhuriyet savcısına haber vermeli ve talimatı doğrultusunda soruştur-
maya başlamalıdır. Yasal arama emri veya uygun bir yargı kararı olmaksızın yapılan işlemler yasa 
dışı kabul edilir.46

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki MİT bir adli kolluk birimi değildir ve bu nedenle casusluk suçları 
dışında cezai bir soruşturmada yer alamaz.

İkinci olarak, MİT’in istihbarat faaliyetleri sırasında işlenen bir suçu araştırdığı bir durumda, yukarıda 
açıklandığı gibi yargısal makamlara usulüne göre bilgi vermeli ve talimat istemelidir. Ancak tam 
tersine MİT, hiçbir yargı denetimi olmaksızın aylarca Bylock ve kullanıcıları hakkında soruşturma 

46 Yargıtay 16.Ceza Dairesi, 21.04.2016, 2015/4672 E., 2016/2330 K.
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yürütmüş ve  Temmuz 2016’ya kadar yargısal makamlara bilgi vermemiş ve 9 Aralık 2016 tarihine 
kadar dijital delilleri yargısal makamlara iletmemiştir.

3. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. Maddesinin İhlali

CMK’nın 134. Maddesi, dijital delillerin elektronik cihazlardan elde edilebileceğini ve bunun yanı sıra 
uygun şekilde doğrulanması, korunması, işlenmesini şart koşmaktadır.

Yargıtay, Bylock gibi dijital verilerle ilgili usuli gereklilikler konusunda şu karara varmıştır: ….

Ceza yargılamasında delillerin hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kanunun öngördüğü 
yöntemlerle elde edilmesi gerekir. Adil yargılanma yapabilmek ve soruşturma (ve kovuştur-
ma) sırasında elde edilen bulguları delil olarak değerlendirebilmek için; şüphelilerden (veya 
sanık- lardan) elde edilen dijital verilerin kanunla belirlenmiş teknik şartlara uygun olarak top-
lanması, eksiksiz ve hatasız olarak yargı mercilerine sunulması gerekmektedir. Yasa koyucunun, 
CMK’nın 134. maddesini ayrıntılı olarak düzenlemesinin amacı da budur. Dijital delillere harici 
müdahalenin teknik olarak mümkün olması, çoğu zaman kim tarafından hangi tarihte müda-
hale yapıldığının da belirlenememesi karşısında, güvenli bir şekilde el konulup incelenebilmesi 
için mahallinde imaj alındıktan sonra orijinal medyanın şüpheliye bırakılması gerek(ir)… Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun (5271 sayılı CMK) 2/e ve 161. maddeleri ile Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanunu’nun Ek 6. Maddesi uyarınca, suç işlendiği veya işlenmekte olduğu bilgisini edinen kolluk 
görevlisi, derhal Cumhuriyet savcısına haber vermeli ve talimatı doğrultusunda soruşturmaya 
başlamalıdır. Yasal arama emri veya uygun bir yargı kararı olmaksızın yapılan işlemler yasa dışı 
kabul edilir..” 47 48

Başbakan Yardımcısı’nın ifadesi49, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi50 ve yukarıdaki 17 
Ekim 2016 tarihli belge beraber değerlendirildiğinde dijital Bylock verilerinin kimlik doğrulaması 
(dijital görüntü alma) için ilk yargı kararının tarihi 9 Aralık 2016 olduğu, ancak Bylock verilerinin 
MİT tarafından yargısal makamlara iletilmeden çok önce incelenip işlendiği net bir şekilde görül-
mektedir.51

Yukarıda belirtilen usule göre, MİT’in yargı kararı çerçevesinde ilk doğrulama/görüntü alma işle-
mini gerçekleştirebilmesi için bu verileri ve bu cihazları olduğu gibi derhal ve gecikmeden yargıya 
iletmesi, ardından Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında bir inceleme yapması gerek- mekteydi. 
MİT’in bu tür verileri inceleme ve işleme yetkisi bulunmamaktadır.

Verilerin yargı denetimi olmaksızın MİT tarafından işlenmesi ve bunun sonucunda yetkililere geç 
teslim edilmesi, Mahkeme için Bylock delillerinin bütünlüğü ve gerçekliği konusunda ciddi sorular 
ortaya çıkarmaktadır. Aynı şekilde, Bylock kanıtlarının bütünlüğü ile ilgili bir diğer ciddi konu da 
dijital delillerin ayrıştırılması ve yargısal incelemenin (dijital görüntü alma) iki ayrı süreç olarak 
yapılması; 09.12.2016 ve 24.03.2017 olmak üzere iki ayrı tarihte gerçekleştirilmiş olmasıdır.52

Usul kanunlarına uyulmamasının bir sonucu olarak, ne yargısal makamlar ne de sanıklar aşağıda 
yer alan soruların cevabını bilmemektedir.

• BYLOCK ile ilgili dijital veriler 09.12.2016 ve 24.03.2017 tarihine kadar nasıl kaydedildi?

47 Yargıtay 16.Ceza Dairesi, 21.04.2016, 2015/4672 E., 2016/2330 K
48 İtalya İnsan Hakları Federasyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  sunulan Üçüncü Taraf Görüşü https://fidu.it/wp-content/uploads/
THIRD-PARTY-INTERVENTION-BY-FIDU-logo-12.10.2021.pdf
49  Yeniçağ gazetesi, https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bakan-veysi-kaynak-18-milyon-Bylock-mesaj-var-tek-tek-inceleniyor-147602h.
htm
50 Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/Bylock-fetoye-uyelikte-belirleyici-kabul-edildi/682560
51 İtalya İnsan Hakları Federasyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  sunulan Üçüncü Taraf Görüşü https://fidu.it/wp-content/uploads/
THIRD-PARTY-INTERVENTION-BY-FIDU-logo-12.10.2021.pdf
52 Adı geçen görüş.
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• Dijital veriler neden bozuldu?

• Dijital veriler Türk İstihbaratı (MİT) tarafından mı bozuldu?

• MİT tarafından işlenirken dijital verilerin gerçekliğini korumak için ne gibi önlemler alındı?

• Bylock sunucularından veriler alınır alınmaz adli imaj alımı neden hemen yapılmadı?

Sonuç olarak, burada53 işaret edildiği gibi, MİT, Bylock verilerinin elde edilmesinden analizine, 
değiştirilmesine ve korunmasına kadar, adli bilişimin çok temel ilkelerine bağlı kalmamış görün-
mektedir. Bu tür zaafiyetin en önemli sonucu, analiz sırasında dokümantasyon eksikliğidir. MİT’in 
analizi sırasında attığı adımların sırasını kayda almaması ve dolayısıyla şeffaflığı sağlamaması, dijital 
delillerle ilgili olarak delil güvenlik zincirini önemli ölçüde zedeleyen bir eksikliktir. Ayrıca MİT, adli 
bilişime tabi tutulacak Bylock veri kümelerine kriptografik özet fonksiyonlarını uygulamayı açıkça 
ihmal etmiştir. Bu tür kriptografik prosedürler olmadan, verilerin bütünlüğü analistler tarafından 
garanti edilememektedir, çünkü bunlar, bağlantı görevi gören ve verilerin kendileri veya üçüncü 
taraflarca bozulmadığını kanıtlamalarını sağlayan karma değerlerden yoksunlardır. Ayrıca, Bylock 
Teknik Raporu’nun sonuçları, şüphelilere hiçbir zaman dijital delillerin tam bir kopyası veya adli 
bir görüntüsü sunulmadığı için kopyalanamamakta veya bağımsız olarak doğrulanamamaktadır. 
Son olarak, ne Teknik Raporda ne de sonrasında MİT, orijinal veya işlenen Bylock verilerinin gü 
venliğinin nasıl sağlandığını veya bütünlüğünü korumak için örneğin erişim kontrolleri, şifreleme, 
depolama gibi hangi önlemlerin alındığını belirtmemiştir.54

MİT’in kanuna riayet etmemesi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kusuru görmezden 
gelmesi, Bylock’a ilişkin tüm dijital veri ve cihazların bağımsız bir bilirkişi tarafından adli incele-
mesini gerektirmektedir. Ancak, istisnasız, tüm sanıklar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer 
uluslararası mahkemeler için silahların eşitliği şartı ilkesini gündeme getiren Türk Mahkemeleri 
tarafından reddedilmiştir.55

4. Bylock verilerinin, dijital cihazlara el konulmasına ilişkin mevzuat kapsamında   
 değerlendirilmesi

MİT’in Litvanya merkezli ‘Baltic/Cherry Servers’ şirketinden Bylock sunucularını satın aldığı konu- 
sunda resmi anlatının doğruluğu varsayılırsa MİT’in, elektronik cihazlara el konulması için hakim 
kararı gerektiren Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesine dayandığı iddia edilebilecektir. Bu 
bağlamda, Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Bylock verilerinin bulunduğu sabit disklerin ele 
geçirilmesine ve aranmasına izin veren kararda, 134. madde uyarınca veri toplama prosedürünün 
yasallığına sık sık atıfta bulunulmuştur. Bu durum, Bylock’un edinilmesinden önce bir yargıcın dahil 
olduğu izlenimini verse de Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin el koyma kararı verdiği sırada, MİT’in 
Bylock verilerini zaten elde ettiği, işlediği, analiz ettiği ve Bylock kullanıcı listelerini bunlara dayalı 
olarak hazırladığı gerçeğini değiştirmemektedir.

5. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. Maddesinin İhlali

Özel iletişimin denetlenmesinin, özel hayatın korunması hakkını ihlal etmemesi ve delil olarak 
mahkemeye sunulabilmesi için, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesinde aşağıdaki kriterler 
öngörülmüştür ve bunların yerine getirilmesi gerekmektedir:

• Bir soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olmalıdır.

53 Yasir Gökçe, Admissibility of Bylock related data as evidence is now under the scrutiny of the European Court, https://strasbourgobserv- 
ers.com/2021/07/07/admissibility-of-Bylock-related-data-as-evidence-is-now-under-the-scrutiny-of-the-european-court/
54 Adı geçen eser.
55 İtalya İnsan Hakları Federasyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  sunulan Üçüncü Taraf Görüşü https://fidu.it/wp-content/uploads/
THIRD-PARTY-INTERVENTION-BY-FIDU-logo-12.10.2021.pdf
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• Suçun işlendiğini gösteren kuvvetli şüphe gerekçeleri bulunmalıdır.

• Delil elde etmek için başka bir olasılık olmamalıdır.

• Yukarıda belirtilen üç kriterin yerine getirilmesi şartıyla hâkim, şüphelilerin özel iletişimlerinin 
denetlenmesine veya kayda alınmasına karar verebilir.

MİT’in Bylock Teknik Raporu’ndaki resmi rakamlara göre, MİT tarafından kılavuz verisi elde edilen 
kişi sayısı 225.000’dir. Ancak, Bylock verilerinin elde edildiği tarihte bu 215.000 kişiye karşı başla- 
tılan bir soruşturma belgelenememektedir. Bylock Teknik Raporu veya akabinde üretilen raporlar, 
kuvvetli bir suç şüphesini destekleyen herhangi bir somut delil göstermemiştir. Ayrıca delil elde 
etmek için başka bir olasılık olup olmadığını değerlendirmede başarısız olmuşlardır. Son olarak, 
225.000 şüpheliye ait olduğu iddia edilen Bylock iletişiminin denetlenmesini emreden bir yargı 
kararı bulunmamaktadır.

6. Veri saklamayı düzenleyen mevzuatın ihlali

Bylock kılavuz verilerinin toplanma şeklinin, veri saklama konusundaki Türk hukuku açısından da 
yasal sonuçları vardır. MİT, Bylock Teknik Raporu’nda, Bylock veri tabanındaki günlük tablolarındaki 
girişlerin kişileri tanımlamak için kullanıldığını iddia etmektedir. Bu girişler, oturum açma ve kayıt 
sırasında Bylock kullanıcılarının IP adreslerini içermektedir. Bir IP adresi, internet servis sağlayıcıları 
tarafından tutulan günlük verileriyle eşleştirilerek bir kişiyle bağlantı kurulmaktadır. İnternet servis 
sağlayıcılarının kılavuz verileri saklamasına izin verilen süre, MİT tarafından kişilere IP adresleri 
atfedilmesinin sorunlu yönüne ışık tutmaktadır.

Türk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, herhangi bir kanunda açıkça izin verilmedikçe, 
ilgili kişinin açık rızası alınmadan kişisel veriler işlenememektedir. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 
Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, iletişim verilerinin tam olarak saklanma 
süresinin bir yıl olduğunu düzenlemektedir. Başka bir deyişle, internet servis sağlayıcıları veri gün-
lüklerini bir yıldan fazla tutamazlar, aksi takdirde, yasal sürenin geçmesine rağmen verilerin imha 
edilmemesi, bir suçunun gerçekleşmesine sebep olacaktır.

Bylock kılavuz verisinin büyük çoğunluğunun 2014 yılının sonlarına ait olduğu görülmektedir. Bir 
yıllık veri saklama süresi uygulanması durumunda, internet servis sağlayıcıları 2015 yılı sonu iti-
bariyle internet trafik verilerini imha etme zorunluluğu altında olmuştur. Bu nedenle 2016 yılında, 
Bylock soruşturmalarının başladığı sırada 2014 yılına ait internet trafik verilerinin silinmiş olması 
gerekir. Ancak 26 Haziran 2017’de Hürriyet Daily News, BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu) Başka-
nı, Ömer Fatih Sayan’ın Bylock kullanıcısı olan 102.000 kişilik bir listenin BTK tarafından yargısal 
makamlara gönderildiğini söylediğini aktarmıştır. Sayan, “Bu kişilerin soruşturma dosyaları listede 
hangi mahkemede bulunuyorsa, raporlar hazırladık ve mahkemelerin taleplerini tek tek karşıladık. 
... Bylock kullandıklarını teyit ettik. Bu nedenle Bylock listesindekilerin hiçbir mazereti kalmadı. Ya-
zışmalarının detaylı kayıtlarını alarak Bylock kullandıklarını bir kez daha tespit ettik.” demiştir.56 Bu 
açıklama, Türk makamlarının bireylerin internet trafik verilerini bir yıldan fazla elinde tuttuklarını 
ve dolayısıyla yukarıda belirtilen yasal hükmü açık bir şekilde ihlal ettiğini göstermektedir.

7. İstihbari faaliyetleri düzenleyen mevzuatın ihlali

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun Ek 7. Maddesi ve 2937 sayılı MİT Kanunu’nun 
6. maddesi uyarınca Türk polisi ve MİT, istihbarat toplamak için çeşitli önlemler alabilmekte ve 
uygulayabilmektedir. Bu önlemler, fiziksel ve dijital gözetim, telefon dinleme, internet trafik veri-
lerinin incelenmesini  ve bunun gibi önlemleri içermektedir.

56 Hürriyet Daily News, https://www.hurriyetdailynews.com/102000-suspects-accused-of-gulen-links-are-Bylock-users-turkish-communica-
tion-authority-says-114783
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Bu müdahaleci yetkiler, önleyici niteliktedir ve bu kurumlara kargaşanın veya suçun önlenmesi 
gibi amaçlarla verilmiştir. Ayrıca, tüm bu tedbirler bir hakimlik kararıyla bizatihi uygulanabilir, bu 
hükümler ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca bu tedbirlerle elde edilen bilgiler  yargısal 
işlemlerde delil olarak kullanılamaz.

MİT tarafından elde edilen Bylock verileri aşağıdaki nedenlerle delil olarak kullanılamaz:

a) MİT, buradaki yetkilerini önleyici tedbir olarak kullanmalıdır.

b) MİT, Bylock uygulaması ve kullanıcıları ile ilgili istihbari faaliyetleri yürütmeden önce hakimlik 
kararı almış olmalıdır.

c) Ancak MİT, hakim kararı olmaksızın dijital izleme ve internet trafik verilerinin incelenmesini 
içeren istihbari operasyonları yürütmüştür.

d)  MİT tarafından elde edilen veriler istihbarat bilgisidir ve yargısal işlemlerde kullanılamaz.

Bu nedenle, polis teşkilatları tarafından Mahkeme’ye gönderilen Bylock Tespit ve Değerlendirme 
Raporu, raporun verdiği bilgilerin istihbari nitelikte olduğunu ve bu nedenle yargısal işlem için 
bir gerekçe oluşturmadığını söyleyerek sürekli olarak bir sorumluluk reddi içermektedir (bakınız, 
yukarıda yer alan iki fotoğraf)
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IX. ULUSLARÜSTÜ MAHKEMELER NEZDİNDE     
  BYLOCK UYGULAMASINA İLİŞKİN DAVALAR
1. BM Organlarının Bylock Uygulamasına İlişkin Görüşleri

BM Keyfi Tutukluluk Çalışma Grubu, Bylock’u indirmenin ve kullanmanın, devamlı olarak bir kişinin 
temel düşünce ve ifade özgürlüğü haklarını kullanmak olduğu sonucuna varmıştır.57 Dahası, dü-
şünce ve ifade özgürlüğü haklarının, her türlü görsel-işitsel, elektronik ve internet tabanlı ifade 
biçimleri de dahil olmak üzere, her türlü ifade biçimini ve bunların yayılma araçlarını koruduğu 
sonucuna varmışlardır.57

Bu bağlamda, BM Keyfi Tutukluluk Çalışma Grubu, Türk hükümetinin, Bylock’un genel olarak Gü-
len hareketiyle irtibatlı kişiler tarafından nasıl kullanıldığına dair ayrıntılı açıklamalarda bulunduğunu 
ancak Bylock uygulamasının sanıklardan herhangi biri tarafından kullanıldığı iddiasının nasıl bir suç 
eylemiyle eş tutulabileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermediğini vurgulamıştır. AİHM’nin koyduğu 
hükme paralel olarak, BM Çalışma Grubu, Bylock uygulaması aracılığıyla yapılan yazışmaların suç 
niteliği veya bağlamının, söz konusu uygulamanın terör üyeliği için kullanımının delil niteliği değer-
lendirilirken dikkate alınması gerektiği düşüncesindedir.

Ayrıca, BM Çalışma Grubu, Bylock uygulamasını kullandıkları iddiasıyla kişilerin tutuklanması ve 
kovuşturulmasını içeren ve bu tür bir kullanımın iddia edilen bir suç faaliyetinin temel ispatı ola-
rak kabul edildiği çok sayıda davaya dikkat çekmektedir. BM Çalışma Grubu, inceleme altındaki 
davaların yanı sıra bu davalara atıfta bulunurken, sadece Bylock kullanımının nasıl bir suç teşkil 
ettiğine dair belirli bir açıklamanın yokluğunda, sanıkların tutuklanmasının keyfi olduğu sonucuna 
varmaktadır. BM Çalışma Grubu, şüphelenilen kişilerden herhangi biri Bylock uygulamasını kullan-
mış olsa bile, bu kullanımın yalnızca, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 19. 
Maddesi kapsamında korunan bir hak olan ifade özgürlüğünün kullanılmasını teşkil edeceğini yani, 
“sınırlara bağlı olmaksızın her türlü bilgi ve fikri ... herhangi bir medya aracılığıyla araştırma, edinme 
ve iletme özgürlüğü” teşkil edeceğini ifade etmiştir.

Görüşlerine Türk makamları tarafından saygı gösterilmediğinden ve söz konusu davaların aynı 
örüntüyü izlediğinden duyduğu üzüntüyü ifade ettikten sonra BM Çalışma Grubu, uluslararası 
hukuk kurallarını ihlal ederek yaygın veya sistematik bir şekilde hapis veya diğer ağır özgürlükten 
yoksun bırakmaları içeren bu örüntünün, belirli koşullar altında insanlığa karşı suç teşkil ettiğini ha-
tırlatmaktadır. Diğerlerinin yanı sıra Bylock kullanımı bahanesiyle özgürlükten keyfi olarak mahrum 
bırakma suçunun, yaygın veya sistematik olarak işlenmesi ve potansiyel olarak insanlığa karşı suç 
olarak nitelendirilmesi, bağlantıda yer alan raporda büyük ölçüde ele alınmıştır.58

Benzer şekilde, başvuru sahibinin Bylock’u indirdiği gerekçesiyle silahlı terör örgütü üyeliğiyle suç- 
landığı durumda BM İnsan Hakları Komitesi şunları ifade etmiştir: “... İsmet Özçelik aleyhine elde 
edilen tek delil, Bylock uygulamasının kullanılması ve Bank Asya’ya para yatırılmasıdır. Bu koşullar 
altında Komite, Taraf Devletin, kişilerin kendilerine yöneltilen suçlamalar ve tutuklanma sebepleri 
hakkında derhal bilgilendirildiğini ve tutukluluklarının makul ve gereklilik kriterlerini karşıladığının 
kanıtlanmadığını değerlendirmektedir. 4. madde kapsamında gerçekleştirilen Sözleşme’nin askıya 
alınmasının, makul olmayan veya gereksiz bir özgürlükten yoksun bırakmayı haklı göstereme-
yeceğini hatırlatır. Bu nedenle Komite, şikayet sahiplerinin tutukluluklarının Sözleşme’nin 9 (1-2) 
Maddesi kapsamındaki haklarının ihlali anlamına geldiği kanaatindedir.”59

BM İnsan Hakları Komitesi, kararında, Kasım 2016’da Türkiye’yi ziyaret eden ve sadece sanığın 
telefonunda Bylock’un bulunmasına ve belirsiz kanıtlara dayanan çok sayıda tutuklama kararını 
kayıt altına alan İfade Özgürlüğü Hakkının Geliştirilmesi ve Korunması Özel Raportörü’nün raporu-
57 İnsan Hakları Komitesi, General comment No. 34, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
58 Institude, https://institude.org/report/human-rights-violations-in-turkey-rising-to-the-level-of-crimes-against-humanity-case-of-gu-
len-group
59 The BM İnsan Hakları Komitesi, İsmet Özçelik ve diğerleri. , CCPR/C/125/D/2980/2017.
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na atıfta bulunmaktadır. Buna ilişkin, İnsan Hakları Komitesi, tüm bu kararların oluşturduğu tehlikeli 
örüntünün varlığına işaret etmektedir. Son olarak, Komite, ilgili kişilerin yalnızca Bylock kullanımı 
nedeniyle tutuklanmasının, makullük ve gereklilik kriterlerini karşılamadığına karar vermiştir.

2. AİHM nezdindeki davalar

Sağlam v. Türkiye davasında, Bylock kullandığı için silahlı terör örgütüne (“FETÖ”) üye olmaktan 
hüküm giymiş bir kişiye ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk hükümetine Bylock 
mesajlaşma uygulaması hakkında bir dizi soru yöneltmiştir.60  Bu sorular aslında, Türk hükümetine 
suçlamaların ilk gününden itibaren Sayın Sağlam da dahil olmak üzere tüm sanıklar ve avukatları 
tarafından da sorulmuştur, ancak şimdiye kadar Hükümet ve yargı bu sorulara kulaklarını tıkamış-
tır. Hemen hemen aynı sorular AİHM önünde derdest olan Yalçınkaya v. Türkiye davasında da 
yöneltilmiştir.61

Bu soruların en önemlileri, bu raporun ilgili bölümlerinde ve aşağıda alıntılanmıştır.

AİHM’den gelen aşağıdaki soru, Bylock verilerinin hukuka uygun olarak elde edilip edilmediğini ve 
Bylock uygulamasının mahkeme önünde kabul edilebilir yasal ve meşru delil niteliğinde delil olup 
olmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu soru, raporun XIII.1-4. bölümlerinde kapsamlı bir şekilde 
ele alınmıştır.

Yerel makamlar, Bylock delilleri söz konusu olduğunda, elektronik ve dijital deliller de dahil 
olmak üzere delillerin toplanması, incelenmesi ve kullanılmasını düzenleyen Türk hukukunun 
yasal hükümlerine uydu mu?

Aşağıdaki soruda AİHM, Bylock verilerinin veri saklamaya ilişkin kanun kapsamında elde edilmesi 
ve analiz edilmesi sürecini sorgulamaktadır. Bu amaçla, veri saklama ile ilgili Türk mevzuatının 
çeşitli hükümlerini vurgulamakta ve Bylock verilerinin bu hükümler dikkate alınarak elde edilip 
edilmediğini ve saklanıp saklanmadığını sormaktadır. Rapor, bu konuyu XIII.6 bölüm altında derin-
lemesine ele almaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (‘BTK’) tarafından sağlanan internet trafik bilgileri, kanunda 
öngörülen azami süre sınırını aşan bilgileri içerdiğinden hukuka uygun olarak tutulmadığı iddiası 
dikkate alındığında başvurucunun Bylock kullanımına ilişkin kanıtlar hukuka uygun olarak elde 
edilmiş midir?

Son olarak, aşağıdaki soru, Bylock kullanımına dair iddiaların dayanağı olan verilerin güvenilirliği, 
doğruluğu, gerçekliği ve bütünlüğü ile ilgilidir. AİHM, adli bilişimin temel ilkelerine baştan sona 
uyulup uyulmadığını ortaya çıkarmak için Bylock soruşturmalarının teknik yönlerini incelemeyi 
amaçlamaktadır. Bu soru, raporun III-IV-V-VI ve VII. bölümlerinde derinlemesine ele alınmıştır.

Başvurucunun Bylock kullanımına ilişkin deliller yeterince güvenilir midir?

Bilhassa;

(i) Teknik bir bakış açısından, başvurucu hakkında elde edilen dijital deliller, ne ölçüde onun 
Bylock kullanımının sağlıklı bir göstergesidir? Ulusal mahkemeler savcılıkça sunulan dijital 
delillerin güvenilirliğini yeterince değerlendirmiş midir ve bu verilerin güvenilirliğine yönelik 
başvurucunun endişelerine yanıt vermişler midir?

(ii) Ulusal mahkemeler tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca öngörülen ilgili usulü 
güvencelerin bu ilk aşama boyunca uygulama alanı bulmayacağına hükmedildiğinden; iç 

60 AİHM, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208741
61 AİHM, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208743
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hukukta, MİT tarafından elde edilen Bylock verilerinin bütünlüğünü ve orijinalliğini soruştur-
ma makamlarına sunulmadan önceki dönemde koruyacak hangi güvenceler mevcuttur?

Son olarak, burada Yalçınkaya davasını özetleyen ve AİHM’nin bu dava bağlamında yönelttiği so-
ruları hem hukuki hem de teknik açıdan irdeleyen bir yazıya işaret etmekte fayda vardır.62

3. AİHM tarafından verilen Akgün kararı

AİHM, Akgün kararında Türkiye’nin:

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 1. fıkrasını (özgürlük ve güvenlik hakkı); 

• 5. maddesinin 3. fıkrasını(makul bir süre içinde yargılanma veya yargılanırken salıverilme 
hakkı),

• 5. maddesinin 4. fıkrasını (tutuklamanın yasallığı hakkında hızlı karar verilmesi hakkı) ihlal 
ettiğine hükmetmiştir.

Dava, başvurucunun Türk makamları tarafından “FETÖ” olarak anılan bir örgüte üye olma şüphe-
siyle tutuklanmasına ilişkindir. Avrupa Mahkemesi, Ekim 2016’da başvurucunun tutukluluğuna karar 
verirken yerel mahkemenin Bylock’un niteliği hakkında bu mesajlaşma uygulamasının yalnızca 
“FETÖ” örgütünün üyeleri tarafından iletişim amacıyla münhasıran kullanıldığı sonucuna varmak 
için yeterli bilgiye sahip olmadığını değerlendirmiştir. Başka bir delil veya bilginin yokluğunda, yal-
nızca başvurucunun Bylock kullanıcısı olduğunu belirten söz konusu belge kendi başına, objektif 
bir gözlemciyi, Bylock uygulamasını gerçekten de iddia edilen suçu teşkil edecek şekilde kullan-
dığına dair ikna edecek makul şüpheler olduğunu gösterememektedir.

Türkiye savunmasında, temelde MİT’in resmi Bylock Teknik Raporu’nu  ve bu raporun (57 ve 60. 
paragraflar) vardığı sonuçları yineleyen iki uzman raporu kullanmıştır. Bu iki raporun yazarlarının 
sonuç çıkarma  biçiminden de ham Bylock verilerine erişimedikleri ve raporlarını MİT raporunun 
önceden belirlenmiş bulgularına dayandırmak zorunda kaldıklarını anlaşılmaktadır. Türk hüküme-
tinin, kendi tuttuğu adli bilişim uzmanlarına bile orijinal, işlenmemiş Bylock verilerine erişim sağ-
lamaması, MİT’in Bylock soruşturmasında adli bilişimin en temel ilkelerinden ne  kadar saptığını 
ortaya koymaktadır.

AİHM, ne başvurucu ne de avukatının Bylock verilerinin özü hakkında yeterli bilgiye sahip olama-
dığını tespit etmiştir. Başka bir deyişle, Bay Akgün, Bylock uygulamasını kullandığı iddiasının altında 
yatan delil çeşitliliğine ilişkin bilgiye ve bu nedenle kendisine yöneltilen suçlamalara karşı çıkmak 
için yeterli ve eşit yetkiye sahip olmamıştır. Yani, silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkele-
rinden doğan haklarından yoksun bırakılmış ve bu da Sözleşme’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının ihlal 
edilmesine yol açmıştır.

AİHM’nin Türkiye aleyhine karar vermesine neden olan bir diğer bulgu, yerel mah kemenin, 
başvurucunun Ekim 2016’da tutuklanmasına karar verirken, delillerin içeriği hakkında yeterince 
bilgilendirme yapmamasıdır. Daha doğrusu yerel mahkeme dahi, Bylock uygulamasının yalnızca 
Gülen hareketi üyeleri tarafından iletişim amacıyla münhasıran kullanıldığı sonucuna varmak için 
yeterli bilgi sahibi değildir.

Avrupa Mahkemesi’nin dikkate değer bir başka bulgusu da şudur: “İlke olarak, yalnızca bir şifre-
li iletişim aracının indirilmesi veya kullanılması, ya da gönderilen mesajların gizliliğini korumaya 
62 Yasir Gökçe, Admissibility of Bylock related data as evidence is now under the scrutiny of the European Court, https://strasbourgobserv- 
ers.com/2021/07/07/admissibility-of-Bylock-related-data-as-evidence-is-now-under-the-scrutiny-of-the-european-court/
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yönelik başka herhangi bir yöntemin kullanılması, yasa dışı veya suç teşkil eden bir faaliyette 
bulunulmakta olduğu konusunda nesnel bir gözlemciyi ikna edebilecek bir delil teşkil edemez”. 
Başka bir deyişle, AİHM, prensipte Bylock uygulamasının kullanılmasının, kişinin özel yaşamına saygı 
hakkının yanı sıra mahremiyet hakkının kullanılması olarak değerlendirildiğini düşünmektedir. Mah-
keme’ye göre, yerel mahkeme Bylock uygulamasının Bay Akgün tarafından kullanılma biçimine 
dikkat etmelidir. Başka bir kanıt veya bilginin yokluğunda, yalnızca başvurucunun Bylock kullanıcısı 
olduğunu belirten resmi bir rapor kendi başına, objektif bir gözlemciyi, Bylock’u bir terör örgü-
tünün üyesi olduğu olgusuna varabilecek şekilde gerçekten kullandığına ikna edebilecek makul 
şüphelerin olduğunu gösterememektedir.

Ayrıca dijital delilleri toplamak için kullanılan prosedürün ve teknolojinin doğası karmaşık olması 
ve bu nedenle ulusal yargıçların kanıtların gerçekliğini, doğruluğunu ve bütünlüğünü belirleme 
yeteneğini azaltabilmesi nedeniyle AİHM, yalnızca dijital delillere dayanan şüphe hükmünü sorunlu 
bulmuştur. Ancak, bu tür kanıtların bir şüpheli hakkındaki şüphenin tek veya münhasır dayanağı 
olduğu durumlarda, ulusal yargıç, yerel hukuk kapsamındaki potansiyel delil değerini incelemeden 
önce daha fazla araştırma yapmalıdır. Yalnızca, şifreli bir iletişim aracının kullanımının, örneğin 
gönderilen mesajların içeriği veya bu tür yazışmaların bağlamı gibi, bu kullanımla ilgili diğer kanıt-
larla desteklendiği durumlarda, bu iletişim aracını kullanan kişinin bir suç örgütüne üye olduğundan 
şüphelenmek için makul nedenler olduğuna dair nesnel bir gözlemciyi ikna edebilecek delillerden 
söz edilebilecektir.

Son olarak, AİHM’nin özellikle bir “suç” örgütünün amaçlarına hizmet eden “yasadışı” ve/veya 
“suçlu” bir faaliyetin varlığına işaret eden destekleyici kanıtlara, Bylock uygulaması aracılığıyla gön-
derilen mesajların içeriğinin yasa dışı veya suç niteliğinde olması gibi, vurgu yaptığını belirtmekte 
fayda vardır. Türkiye’de terör üyeliği kriterlerinin müphemliği ve muğlaklığı göz önüne alındığında, 
Avrupa Mahkemesi’nin bu terimler çerçevesinde ‘terör üyeliği’nin yeniden tanımlanmasını veya 
yorumlanmasını desteklediği görülmektedir.

4.Silahların eşitliği sorunu

Sağlam v. Türkiye63 ve Yalçınkaya v. Türkiye64 davalarında, AİHM, Türk Hükümeti’nden MİT ta-
rafından elde edilen ham verilerin neler içerdiğini ve  MİT’in, ilgili verileri savcılık makamlarına 
teslim etmeden önce, başvurucu da dahil olmak üzere Bylock’un bireysel kullanıcılarının kimliğini 
belirlemek için bu verileri nasıl işlediği açıklamasını talep etmiştir.

AİHM şu soruları sormuştur:

“Başvurucunun Bylock verilerinin bir örneğini alamadığı iddiası gözetildiğinde; (i)  Savcılık tarafın-
dan bu hususta ulusal mahkemelere verilen tüm dijital deliller veya sunulan görüşler hakkında 
bilgi sahibi olma ve yorumda bulunma, (ii) Savcılığın elindeki lehindeki ve aleyhindeki tüm maddi 
delilleri inceleme ve (iii) Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerince gerekli kılındığı üzere, 
aleyhinde kullanılan dijital delillerin orijinalliğine ve güvenilirliğine karşı çıkma ve bunların kullanı-
mına itiraz etme hususunda başvurucuya gerçek ve etkili bir fırsat tanınmış mıdır (örneğin bkz. 
Rook/Almanya, No. 1586/15, §§ 56-59, 25 Temmuz 2019)? Bu bağlamda;

(i) Başvurucu, Bylock kullanımının kanıtı olarak dava dosyasında hangi bilgi ve belgelere sahip-
tir? Bu bilgi, ilk derece mahkemesi tarafından verilen mahkûmiyet kararından önce mevcut 
mudur veya başvurucunun Bylock kullanımını destekleyen maddi delillerin bazıları istinaf 
aşamasında mı dosyaya eklenmiştir?

(ii) Ulusal yasalar ve içtihatlar, savcılığın elindeki dijital verilerin bir örneğini elde etme hakkı sağ-
lamakta mıdır? Eğer öyleyse, mevcut dosyada buna uyulmuş mudur? Dahası, böyle deliller 

63 AİHM, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208741
64 AİHM, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208743
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başvurucu dışındaki ceza kovuşturmalarının bir parçasını oluşturduğunda; Türk hukuku uyarın-
ca, ilgilinin dijital delilleri inceleme ve bunların bir örneğini alma hakkı var mıdır?

(iii) Bu bağlamda, başvurucunun MİT tarafından savcılığa teslim edilen delilleri iddia edilen ince-
leme imkânsızlığı, savunmayı savcılık karşısında dezavantajlı bir duruma koymuş mudur? Eğer 
öyleyse, savunmaya getirildiği iddia edilen zorluklar yargılama makamlarınca izlenen usullerle 
yeterince dengelenmiş midir (bkz., gerekli uyarlamalarla,  Rowe ve Davis/Birleşik Krallık[BD], 
No. 28901/95, § 61, AİHM 2000-II; Sigurður Einarsson ve Diğerleri/İzlanda, No. 39757/15, §§ 
90 ve 91, 4 Haziran 2019; Rook, yukarıda anılan, §§ 67 ve 72)?”

AİHM’in yukarıda yer verilen sorularının kilit noktası, esas olarak silahların eşitliği ilkesiyle ilgilidir. 
Türk mahkemelerinin Bylock davalarına nasıl baktığını incelemeye başlamadan önce, Anayasa 
Mahkemesi’nin bu sorunla yakından ilgili olan üç kararından bahsetmekte fayda vardır. Üç ayrı 
kararda (Yavuz Pehlivan ve diğerleri [GK], B. No:2013/2312, Yankı Bağcıoğlu ve diğerleri [GK], B. 
No: 2014/253, Sencer Başat ve diğerleri [GK], B. No: 2013 /7800), AYM başvurucuya ilgili dijital 
materyallerin teknik incelemesini yapma fırsatı verilmesi gerektiği, aksi takdirde silahların eşitliği 
ilkesinin ihlal edileceği sonucuna varmıştır:

“Somut olayda başvuruculara isnat edilen suçlamalara dayanak olarak gösterilen deliller, baş-
vurucularda bulunan deliller değil, üçüncü kişilerde ele geçirilen dijital materyaller olup, so-
ruşturma ve kovuşturma sürecinde yargılama makamlarının tutuklu yargılanan başvuruculara 
tutuklu bulundukları süre boyunca bu delilleri incelemelerine ve teknik inceleme yaptırmalarına 
izin vermedikleri görülmektedir. Başvurucuların, tutukluluğun yasallığına etkili bir şekilde itiraz 
edebilmek için temel öneme sahip dijital materyaller ve belgelerin içeriği ile ilgili yeterli bilgiye 
ve ayrıca ilgili dijital materyaller hakkında teknik inceleme yapma imkânına sahip olmadıkları 
ve bu nedenle de silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. [Yavuz Pehlivan ve 
diğerleri [GK], B. No: 2013/2312, 4/6/2015, § 80] 65

Somut olayda başvurucular, dijital delillerde yer alan bilgi ve belgelere dayanılarak mahkûm 
edilmiştir. Başvurucuların dijital verilerin gerçeği yansıtmadığı veya görüntülerinin sunulması 
yönündeki iddialarının araştırılması için bu deliller üzerinden bilirkişi incelemesi yaptırılması talebi 
reddedilmiştir. ... Mahkeme, bu dijital delillere dayalı bir değerlendirme yaparak başvurucuların 
mahkûm edilmesine ilişkin kararını vermiş ve karar Yargıtay tarafından da aynı gerekçelerle 
onanmıştır. ... Mahkeme’nin bu tür durumlarda izlediği usul ve yöntemlerin silahların eşitliği ilke-
sine uygun olmadığı ve başvurucunun menfaatlerini yeterince koruyan bir güvence içermediği 
açıktır. ... [bu nedenle] “silahların eşitliği” ilkesi ... ihlal edilmiştir. [Yankı Bağcıoğlu ve diğerleri [GK], 
B. No: 2014/253, 9/1/2015, § 74-77]66

Dijital delillerin değerlendirilmesine ilişkin şikayetler yönünden, başvurucuların sundukları bilirkişi 
raporları ve uzman mütalaalarının İlk Derece Mahkemesince kabul edilmemesi ve bu konularda 
Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılması yolundaki taleplerinin de yetersiz gerekçelerle red-
dedilmesi, “gerekçeli karar hakkına” ve “silahların eşitliği” ilkesine aykırı olduğundan, Anayasa’nın 
36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. [Sencer Başat ve 
diğerleri [GK], B. No: 2013/7800, 18/6/2014, § 72]”67

Anayasa Mahkemesi’nin yukarıdaki kararlarına rağmen, Bylock davalarında, Türk mahkemeleri 
sanıkların Bylock deliline etkili bir şekilde itiraz etme imkanı tanımamışlardır ve özellikle de savun-

65 İtalya İnsan Hakları Federasyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  sunulan Üçüncü Taraf Görüşü https://fidu.it/wp-content/uploads/
THIRD-PARTY-INTERVENTION-BY-FIDU-logo-12.10.2021.pdf
66 Adı geçen üçüncü taraf görüşü.
67 Adı geçen üçüncü taraf görüşü.
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manın (i) Bylock ile ilgili dijital veriler inceleme amacıyla savunmaya verilmesi ve/veya (ii) Mah-
keme tarafından Bylock verilerini incelemek için bağımsız bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine 
dair taleplerini reddetmiştir.68

AYM ise, yukarıda belirtilen kendi içtihatlarına aykırı olarak Bylock davalarındaki bu usulsüz uygu-
lamalarda herhangi bir ihlal tespit etmemiştir.

Bir diğer sorunlu konu da Türk Mahkemelerinin Bylock verilerine sahip olmamaları, bu neden- le 
bu verilerin sadece sanıkla ilgili kısmını polisten isteyebiliyor olmalarıdır. Bu taleplere,  polis, Bylock 
Tespit ve Değerlendirme Raporu adı verilen bir belge ile yanıt vermekte ve bu belgeler genel-
likle, sağlanan bilgilerin istihbari nitelikte olduğu ve bu nedenle yargısal işlemler için bir gerekçe 
oluşturmayacağına dair bir sorumluluk reddi kaydı içermektedir.69

AYM içtihatlarına göre, Türk mahkemelerinin Bylock davalarında kullandığı usul ve yöntemler, 
silahların eşitliği ilkesine uygun değildir ve/veya başvurucunun adil yargılanma hakkını yeterince 
koruyan bir güvence içermemektedir.70

X. SONUÇ

Yukarıda belirtilen gerçeklerle ilgili olarak,

i. Bylock uygulamasının kullanımına ilişkin Türk makamları tarafında sürekli değişen rakamlar 
ifade edilmiş ve farklı ve çelişkili kriterler uygulanmıştır, (Bölüm III-IV),

ii. Türk makamlarının münhasır kullanım iddiasının hatalı olduğu kanıtlanmıştır, (Bölüm V.3)

iii. Bylock ile ilgili dijital verilerin bozulmuş ve parçalanmış olduğunu gösteren adli bilişim rapor-
ları bulunmaktadır, (Bölüm VII),

iv. MİT’in resmi Bylock Teknik Raporu’nda (Bölüm V-VI-VII) temel dijital adli bilişim ilkelerine 
uyulmamıştır ve  ayrıca bu raporda tutarsızlıklar ve veri manipülasyonu izleri vardır,

v. Bylock uygulaması ile ilgili dijital verilerin/delillerin bir yargısal karar ve denetim olmaksızın 
elde edilmiştir, (Bölüm VIII),

vi. Bylock uygulaması ile ilgili dijital veriler/deliller (hakim kararı olmaksızın ve) adli bilişim kimlik 
doğrulaması yapılmaksızın işlenmiştir, (Bölüm VIII.1-5),

vii. İdari soruşturmalar yoluyla elde edilen Bylock ile ilgili verilerin yargısal işlemlerde hukuka 
aykırı olarak kullanılmıştır, (Bölüm VIII.7),

viii. Bylock ile ilgili internet trafiği verilerinin yasal olarak öngörülen süreden daha  uzun süre 
saklanmıştır ve bu nedenle hukuka uygun delil olarak kabul edilemez,  (Bölüm VIII.6),

ix. AİHM ve BM İnsan Hakları organları gibi uluslar üstü mekanizmaların kararlarında yukarıdali  
bulguların bir çoğu doğrulanmış ve kanıtlanmıştır. (Bölüm IX)

Yukarıdaki bulgular, Bylock kullanımına ilişkin verileri en azından hukuka aykırı olarak elde edilmiş 
delil haline getirmekte ve delilin bütünlüğü, gerçekliği, güvenilirliği ve doğruluğu konusunda kayda 
değer şüpheler oluşturmakta ve böylece Bylock verilerini delil niteliğinden yoksun bırakmaktadır.

Bylocka ilişkin sürekli değişen kullanıcı tespit kriterleri ve çelişkili kullanıcı sayısı verileri, verile-

68 Adı geçen üçüncü taraf görüşü.
69 Adı geçen üçüncü taraf görüşü.
70 Adı geçen üçüncü taraf görüşü.
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rinin nasıl elde edildiği, işlendiği ve değerlendirildiği konusundaki belirsizlikler, savunmanın sanık 
aleyhindeki Bylock delillerinin temin etme ve incelenme imkânından mahrum bırakan yargı ka-
rarları, kolluk kuvvetlerinin verilerin yargılamalara dayanak yapılamayacağına dair uyarıları birlikte 
değerlendirildiğinde, verilerin uydurulması, değiştirilmesi veya bozulmasına ilişkin güçlü şüpheler 
oluşmaktadır.

Ayrıca Bylock uygulaması ile ilgili dijital verilerin/delillerin hem sanıklardan hem de avukatlarından 
saklanması da delillerin üzerine ağır ve haklı bir gölge düşürmekte ve adil yargılanma hakkının 
ihlalini oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, Bylock’un hukuka uygun ve kabul edilebilir bir delil olmayıp, Milli İstihbarat Teşkilatı 
tarafından Türk yargısına verilen kötü niyetli bir kovuşturma aracı olduğu söylenebilir. On binlerce 
kötü niyetli kovuşturma için olası tek çare, kısmen bile olsa Bylock uygulamasına dayanarak ve-
rilen  mahkumiyet kararlarının kaldırılması ve bu şekilde hüküm giyen herkese, yukarıda belirtilen 
AİHM ve BM kararlarının dikkate alınacağı adil bir yargılama imkânı verilmesi olacaktır.
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