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BYLOCK 

NEDIR? 

Erdogan rejiminin materyali, dijital bir uygulama

Türkiye'de 60 binden fazla insanin tutuklanmasina nas1I sebep gösterildi? 

Bylock hakkindaki tüm gerc;ekler ... 



1 5 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de ya�anan sözde

darbe te�ebbüsü esnas1nda kalk1�may1 eni�tesinden 

ögrendigini beyan eden Cumhurba�kan1 Erdogan, 

henüz kalk1�ma devam ederken daha önceden 17 /25 Aral1 k 

Yolsuzluk ve Rü�vet operasyonlannin müsebbibi olarak gördügü 

Gülen taraftarlann1 darbenin failleri olarak ilan etmi�tir. 

Erdogan rejimi 15 Temmuz'dan hemen sonra 17 Temmuz'dan 

itibaren kendi yargI sistemini kurmak igin yakla�1k 4 bin hakim 

ve savcIyI darbeci olduklan iddias1 ile görevden alm1� ve gogunu 

tutuklatm1�t1r. Devamla kendisine muhalif oldugunu dü�ündügü 

darbe te�ebbüsü ile higbir alakas1 olmayan gazeteci, ögretmen, 

doktor, avukat, i�adam1 vb. olu�an binlerce insan1 emrindeki yargI 

eliyle tutuklam1�t1r. Tutuklamalarda genel olarak; hükümeti ele�tiren kö�e yaz1lan, yasal bir bankaya para 

yatIrma, Gülen'e yakin oldugu iddia edilen okullara 9ocuklann1 gönderme, yasal faaliyet gösteren sendika ve 

derneklere üye olma gibi sebepler tutuklamalara gerekge gösterilmi�tir. Bu tür iddialann tutuklamalara yeterli 

dayanak olu�turmayacag1n1 dü�ünen Erdogan ve yargIsI, muhalifleri tutuklama gerekgeleri güglendirme 

adina yeni bir bahaneye ihtiyag duymu�lard1r. Bu ihtiyaca binaen sadece Gülen taraftarlannin kapall 

devre kulland1klan alg1sin1 olu�turarak Bylock programinin 15 Temmuz darbesinde kullan1ld1g1 iddia 

edilmi�tir. Bylock programinin kriptolu, gizli, sadece Hizmet Hareketi mensuplannin bildigi, özel bir �ekilde 

yüklenen bir program alg1s1 olu�turmu�lard1r. Bu alginin halk nezdinde kabulünü saglad1ktan sonra 

herhangi bir kolluk görevi fonksiyonu ve yetkisi bulunmayan Türk Milli istihbarat Te�kilat1 tarafindan 

nas1I, nerede kimler taraf1ndan haz1rland191 belli olmayan isim listeleri yargI birimlerince gönderilmi�. yargI 

birimlerince ise bu listeler hie; bir �ekilde sorgulanmadan terör örgütü üyeligine delil olarak kabul edilmi�tir. 

Bylock programI Erdogan yargIsI ve medyasinin iddia ettigi gibi sözde darbe giri�iminde kullan1lm1� bir 

program degildir. <;ünkü Bylock programI darbeden 5 ay önce Mart 2016 tarihinde kapat1lm1� bir programd1r. 

Bylock programI sadece Hizmet Hareketi mensuplannin gizli olarak kulland1g1 bir program degildir; günkü tüm 

dünya insanlanna a91k olarak Appstore ve Googleplaystore'da yayinlanarak yakla�1k 600 bin indirilmi� bir 

programd1r. Gizemli, kriptolu bir canavar alg1s1 olu�turulan Bylock programI WhatsApp, Viber, Line ve Tango 

gibi programlardan daha basit yaz1lm1� bir programd1r. 

Ancak olu�turulan alg1 sonucunda; Türkiye'de Bylock gerekgesi ile yakla�1k 17 bin kad1n 668 bebegi ile 

beraber tutuklanm1�t1r. Toplam tutuklanan ki�i sayIsI 60bin civanndad1r ve gün be gün artmaktad1r. Bu 

hukuksuzlugu sorgulayan yargI mensuplan ise derhal ya ihrag edilmi�tir ya da görevden el gektirilmi�tir. 

Haien yakla�1k 60 bin ki�inin tutuklanmas1na ve bir o kadar daha ki�inin tutuklanmas1na gerekge olarak 

gösterilecek Bylock uygulamas1 ile ilgili Erdogan ve emrindeki Milli istihbarat Te�kilat1 ve yargInın Bylock 

hakk1ndaki söylemlerinin ve uygulamalann1n tamam1yla alg1ya yönelik oldugunu gösterir bu 9all�man1n 

yap1lmas1 geregi duyulmu�tur. 

Bylock program1 sözde 

15 Temmuz darbesinde 

kullan1lmam1�t1r. 

Bylock programI Erdogan medyas1 ve 

Yarg1s1 tarafindan iddia edildigi gibi darbede 

kullan1lmam1�t1r; 9ünkü Bylock 15 Temmuz dan 

yakla�1k 5 ay önce Mart 2016 da kapat1lm1� bir 

uygulamad,r. 





"Özel bir jetle Litvanya'ya u9an ekip önce Vilnius'ta Bylock kay1tlannin bulundugu ana 'server'e sahip ;,irkete bir 

gece sIzma operasyonu nun ger9ekle;;tirildigi ve verileri 9ald1klan. "https:llwww.sabah.eom.tr/gundem/2017/01/30/ 

son-dakika-haberi-by/ockun-ana-serveri-ele-gecirildi." haberleri yap II m I;;tI r. 

Türk istihbarat ve medyasinin bu iddialanna kar;;1l1k, Bylock'a hizmet veren Cherry Server ise 

Bylock kulland1klan iddia edilerek haklannda yasal i;,lem ba;;latanlann elde ettikleri yargI 

kararlannda "kesinlikle Bylock verilerini kimseyle payla;;mad1klann1, satI;; i;,lemi olmad1g1 

Litvanya Yarg1s1 tarafindan kendilerinden herhangi bir bilgi talep edilmedigi" neticesi alinm1;;t1r. 

Serveri Litvanya'da olan Bylock ileti;;im uygulamas1na istinaden Türkiye'de yap1lan toplu tutuklamalar ve 

zulümler üzerine baz1 insan Haklan izleme Komitesi konuyu ele almas1 ve parlamentoya ba;;vurmas1 üzerine 

Litvanya Meclisi Hukuk ve Hukuk Düzeni Komitesi'nde konu kapal1 oturumda ele alinmasina müteakiben; 

Komite Ba;;kan1 (Julius Sabatauskas), "Türkiye'nin verileri usulüne uygun olarak elde ettigine dair bilgi 

bulunmad1gin1 ve Litvanya Devlet Yetkilileri (Adalet Bakanl191, Di;,i;,leri Bakanl191, Ba;;savc1l1k Ofisi, istihbarat 

Te;,kilat1, Emniyet Polis Te;,kilat) Türk Devlet yetkililerinin bu mevzu ile ilgili olarak herhangi bir taleplerinin 

olmad 191 n I a9I klam 1;;t1r." https:l/www. 15min.ltlnaujiena/aktualullietuva/seimo-komitetas-aiskinasi-ar-lietuva-ga/ejo

turkijai-perduoti-by/ock-vartotoju-duomenis-56-868536) 

Yukanda detaylan anlat1ld191 üzere tamam1yla uluslararas1 ve i<; hukuka ayk1n ;;ekilde elde edildigi 

anla;;1lan Bylock kay1tlannin hukuka uygunmu;; izlenim verilmesi adina sürekli senaryolar üretildigi 

mahkemelerce bile kay1tlann nas1I ele gec;irildiginin bilinmedigi anla;;1lm1st1r. Bylock MiT raporunu 

inceleyen ve neticesinde bir rapor haz1rlayan uluslararas1 IT firmas1 FOX-IT de bu hususa deginerek 

"Fox-IT, MiT raporunda tan1mlanan MiT incelemesinin, bu raporun 3.1 'inci bölümünde özetlendigi 

gibi adli ilkelere bagll olmad1gin1 ve bu nedenle adli inceleme olarak görülmemesi gerektigi sonucuna 

varm1;;t1r." "<;eli;,kili ve as1ls1z tespitler, nesnellik ve ;;effafl1ktan uzak olunmas1 nedeniyle MiT 

soru;;turmasI temelde kusurludur. Bu durum, soru;;turmanIn sonu9larin1 da ;;üpheli hale getirmi;;tir. 

"https :llblog. fox-it.com/2017109/13/fox-it-debunks-report-on-b ylock-app-that-landed-7 5000-people-in-jail-in-turke y I gib i 

tespitlerde bulunmu;;tur. 

BYLOCK - ÖZGÜRLÜKLERE MÜDAHALE - ULUSLARASI SÖZLE$MELER ve ULUSLARASI 
RAPORLAR 

Bylock nedir ba;,I191 altinda aynnt1lan ile anlat1ld191 üzere 41 ülkede yaygin olarak olarak kullan1lan ve ileti;;im 

uygulamalan arasinda dünyada ilk 500 aras1nda yer alan bir uygulamanin http:llwww.bylockreality.com/index. 

phpltechnical-reports/an-independent-technical-report-by-daniel-wa/ter-about-by/ock-application ku 11 an II m as In In sözd e 

terör örgütü üyeligine delil olarak kabul edilmesi ve kullan1c1s1 oldugu iddia edilen ki;,ilerin kimlik bilgilerinin 

tamam1yla Uluslararas1 Hukuk normlan ve ic; Hukuka ayk1n ;;ekilde adli kolluk yetkisi bulunmayan  

istihbarat birimleri tarafindan elde edilmesi ve bu verilerin idari ve adli soru;;turmalarda ve yarg1lamalarda 

delil olarak kabul edilmesiyle Avrupa insan Haklan Sözle;;mesi http:llwww.un.org/enluniversal-declaration-

human-rightsl ile birlikte Avrupa Konseyi ve Avrupa Birligi Veri Koruma Mevzuat1 ihlal edilmi;;tir. 

Erdogan rejimi, onbinlerce ki�iyi kimlikleri gizli 

istihbaratc;1lann yazd191 hukuki ve bilimsel olmayan bir 

istihbarat raporuna dayanarak tutuklam1�t1r. 



Türkiye ve Litvanya Avrupa Konseyi üyesidir. Litvanya aynI zamanda Avrupa Birligi üyesidir. Hem Türkiye'nin 

hem de Litvanya'n1n bahse konu sözle�meler kapsaminda ki�ilere ait veri ve datalann korunmas1nda 

uluslararas1 hukuk kapsam1nda sorumluluklan vard1r. Ki�ilere ait data ve ki�isel bilgilere hukuka ayk1n 

�ekilde yap1lan eri�im neticesinde sözde 15 Temmuz darbe giri�imi sonrasI Türkiye'de adli makamlarca 

yap1lan soru�turmalar ve kabul edilen delillerin Uluslararas1 Hukuktaki yeri üzerine hukuk9ular William 

Clegg Simon Baker tarafindan haz1rlanan hukuki mütalaada https:llwww.2bedfordrow.eo.uk/opinion-on-the

legality-of-the-actions-of-the-turkish-statel Ai HS'nde http://www. un. orglenluniversa/-dec/aration-human-rights yer alan 

ve sözle�me hükümleri ile koruma alt1na alinan Adil Yarg1lanma ilkesi ve Özel Hayat1n Gizliligi gibi birden 

fazla m addesi ih lal ed i Im i�ti r. https:l/www. 2bedfordrow. eo. uklopinion-on-the-/egality-of-the-actions-of-the-turkish-state. 

Aynca yine istihbarat verisinin ham bilgi olu�u. 9ogu kez ilgilinin g1yabinda toplanmas1, tabiat1 geregi süreci 

ve korunmasinin gizli olmas1, ilgilinin taraf olmamas1, itiraz etme, yanl1�sa düzelttirme imkan1 olmamas1, hak 

ve özgürlüklerin teminat1 olan hakimin müdahale güvencesi veya hakime müracaat imkanin1n olmamas1 

nedeniyle istihbari bilgilerin hi9bir surette delil olarak kullan1lamayacag1na dair; 

AiHM, BN: 9248/81, KT: 26/03/1987, Leander/isve9, pr: 48,59 

AiHM, BN: 27798/95, KT: 16/02/2000, Amann/isvi9re, pr: 65, 69,70 

AiHM, BN: 28341/95, KT: 02/05/2000, Rotaru/Romanya, pr: 43, 44; 

vb. bir9ok karan vardir. Aynca ki�isel bilgilerin hukuka ayk1n �ekilde elde edilmesi Türkiye'nin de taraf oldugu 

Avrupa Konseyinde Ki�isel Verilere ilişkin 108 say11i sözle�mesi http:llconventions.coe.inUTreatylen/Treaties/Html/108. 

htm) (http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/Que VoulezVous. asp ?NT= 1OB&CM=B&DF=10/03/2015&CL =ENG 

http://www2. tbmm.gov.trld24/1/1-0966.pdf) yine aynI �ekilde bu eylem Avrupa Birligi mevzuat1nda ise ki�isel 

verilerin korunmasin1 düzenleyen AB mevzuatinda yer alan 95/46 say1l1 Yönergesi, http:lleur-lex.europa.eullegal-

contentl en/ALU?uri=CELEX:31995L0046) OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 

Personal Data s I http :llwww. oecd. orglstilieconom y /oecdg uidelineson theprotectionofprivac ya ndtra n sborderf/o 

wsofpersonalda ta. h tm �eklinde s1ralanabilecek Uluslararas1 Sözle�me ve Yönetmeliklere ayk1nd1r. Ki�isel 

bilgilerin hukuka aykin elde edilememesi ve bu �ekilde özel hayatin gizliligi ve haberle�me hürriyetini ihlal ettigi 

hususlan bir9ok uluslararas1 rapor taraf1ndan teyit edilmi�tir. insan Haklan Konseyi 36 toplant1s1na bir mektup 

gönderen ve ifade ve ileti�im özgürlügünü savunan 56 dernegi 9atIsI altinda bannd1ran APC mektubunda 

https:llwww. apc.orglenlpubslhrc-36-secure-digita/-communications-turkey-are-essential-human-rights yine freedomhouse 

Türkiye ve internet Özgürlügü 2017 https:llfreedomhouse.orglreporUfreedom-neU2017/turkey raporunda bu 

hususlar ele�tirilmi�tir. 

Bylock bir dijital 

uygulamad1r ve 

kullan1lmas1 suc; 

degildir. 

Bylock verileri MiT tarafmdan 

Uluslararas1 sözle�meler ihlal edilerek

c;almm1�t1r ve delil hükmü yoktur 



BYLOCK VERiLERi , HUKUK KURALLARI KAPSAMINDA ADLi i$LEMLERDE iZLENMESi GEREKEN 
ULUSLARARASI PROSEDÜRE UYULMADIGI, HUKUK KURALLARINA AYKIRI $EKiLDE ELDE    
EDiLMi$TiR. 

Türkiye ve Litvanya'nin Ceza i�lerinde Kar�11ikl1 Adli Yard1m Avrupa Sözle�mesi'ne (CiKAYAS) ve bu sözle�menin 

Practice Areas Barristers Clerks 

OvrMembe„ Flndlherigh!Barrlster 

1 I Opinion on IM LegaJity of the Amom of the Turltish Stau in theaftn-m,uh of thefaikd coup tlltmlpt in 2016 and the &lianu on Uuof th 
By/«lr AJ,p as roiikn« of manbership uf a 1Prorist org41/.WfWn 

Opinion on the Legality of the Actions of 
the Turkish State in the aftermath of the 
failed coup attempt in 2016 and the 
Reliance on Use of the Bylock App as 
evidence of membership of a terrorist 
organisation 

Ek 1. protokolüne taraf devletler olmalanna rağmen 
Home Aboul Us Pupillage News coritaet 

ve gereklı bilgilerin bu protokol c;erc;evesinde talep 

edilmesi gerektig i http://uhdigm. ada/et. gov. 

trladli_yardimlasmal adli_isbirligi_cezalcz_istinabe.html halde 

Türk soru�turma makamlan usulüne uygun isteme 

yerine yasad1�1 �ekilde hackleme/sat1nalma/9alma 

yollanna tevessül edilmi�tir. Bu nedenle aynI 

zamanda Uluslararas1 hukuk da ihlal edilmi�tir. 

MiT in Bylock verilerini pazarl1kla satin almas1 da 

mümkün degildir. <;ünkü bu veriler, ki�ilerin 

haberle�mesini ic;erdiginden gizlidir ve serbest 

pazarda satI�a sunulmas1 mümkün degildir. 

Dolay1s1yla serbest piyasada al1m-sat1ma konu olamaz. 

BYLOCK VERiLERINiN ELDE EDiLMESi VE DELiL OLARAK KULLANILMASI T.C. ANAYASA CMK'YE AYKIRIDIR. 

iddia edilen Bylock verilerinin elde edili� �ekli Ankara 15. Ag1r Ceza Mahkemesinin 2017/13 esas, 2017/21 karar 

say1l1 dosyasinda; "Milli istihbarat Te�kilatinca bu yetkiye dayanarak te�kilata özgü teknik istihbarat usul arac; 

ve yöntemleri kullan1lmak suretiyle Bylock uygulamasina ait sunucular üzerindeki veriler ile uygulama 

sunucusunun ve IP adreslerinin satIn allnd191, e-posta adreslerinin ic;erikleri ba�ta olmak üzere muhtelif veriler 

elde edildigi, düzenlenen teknik analiz raporu ve dijital materyallerin Ankara Cumhuriyet Ba�savc1l1gina ve 

Emniyet Genei Müdürlügüne ula�t1nld191 görülmektedir." �eklinde belirtilmi�tir. Bylock'u indirmek ve kullanmak 

bizatihi suc; te�kil eden bir durum degildir. Suc; olduguna ili�kin Türk Ceza Kanunu'nda bir yasal düzenlemede 

söz konusu degildir. 

Delil, kanuna ayk1n olarak elde edilmi�se, reddolunur (m.206/2-a). Hükmün hukuka ayk1n yöntemlerle elde 

edilen delile dayanmas1, hukuka kesin ayk1nllk sebebidir (m. 289). Netice itibariyle Avukat Hüsnü Y1ld1nmer'in 

BYLOCK Hi<;BiR ZAMAN CMK MADDE 217/2 ANLAMINDA DELiL OLARAK KULLANILAMAZ ba�l1kl1 hukuki 

makalesinde de vurgulad191 gibi "MiT'in delilleri elde etme �eklinin Anayasan1n 20, 22, 38/6 ve CMK 134. 

maddelerine ayk1n oldugu a91kt1r .... Anayasa ve yasalara göre MiT'in Bylock delillerini elde etme �eklinin 

hukuki olmad191 a91kt1r. Bylock'un delil olmad1gin1 dü�ünen yarg19lar a�ag1daki örneklerde gözükecegi gibi 

bask1ya maruz kalm1�lard1r. 

Bylock'un delil vasf1 hakkinda tereddüt gösteren ve MiT raporunun yeterli olmad191na karar veren Hatay 

2. Ag1r Ceza Mahkemesi ba�kan ve üyeleri https:llwww.ntv.eom.tr/turkiyelfeto-iddianamesini-iade-eden-hakimlere-

MiT tarafmdan olu�turulan listelerin ve iddia edilen ic;eriklerin bilimsel 

olmad191 bag1ms1z ki�i ve kurumlarca yaz1lan bir c;ok teknik raporla 

ispatlanm 1�t1r. 





CGNATSORUNU 

CGNAT: Carrier Grade Network Address Translation (Operatörler i<;in Ag Adres <;evirisi) 

IP : internette gezen her kullan1c1nin kimlik bilgisidir. GSM telefon numarasI gibi. Bilgisayarlar, ak1ll1 

telefonlar, tabletler, TV'ler, internete baglanan sensörler, güvenlik kameralan, kombiler, buzdolaplan vb. IP 

kullanmaktad1r. $u an kullan1lan IPv4 te 4.294.967.296 adet IP vard1r. IANA dünyada IP lerin atanmasindan 

sorumludur. Her IP'nin kirne ait oldugu bellidir. IPv4 te IP adresi kalmamasindan dolay1 IPv6 91km1;;t1r. Ancak 

IPv6 ya gec;i;; operatörler ic;in c;ok maliyetlidir. IPv6 da 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.4 

56 adres vard1r. Operatörler IPv6 ya gec;mek yerine daha az maliyetli olan CGNAT kullan1rlar. Sanal IP ile 

internete 91k1lamaz. CGNAT kullan1lan yerlerde, internete baglanan cihazlar gerc;ek IP ye ihtiyac; duyarlar. 

Gerc;ek IP, telefon numarasina, sanal IP de dahili numaraya veya ankesörlü telefona benzetilebilir. Gerc;ek 

IP kullan1minda, kay1t edilmesinde, raporlanmasinda bir standart var iken, Sanal IP kullan1minda böyle bir 

standart yoktur. CGNAT kullan1lan operatörlerde gerc;ek IP'yi kimin kulland1ginin bulunmas1 teknik a91dan c;ok 

zordur. Türkiyede hemen hemen tüm operatörler CGNAT kullan1rlar. EUROPOL Direktörü Rob Wainwright 

CGNAT tan dolay1 %90 ki;,i tespiti yap1lamad191n1 ancak %10'u tespit imkän1 oldugu belirtilmektedir. CGNAT 

kullan1lan ve Avrupa standartlannda CGNAT kullan1c1lannin maximum yüzde 10'u tespit edilebilir denilen bir 

ortamda aynI ;;ekilde CGNAT kullan1lan Türkiye'de Bylock kullan1c1lannin IP üzerinden tespit edildigi iddias1 

gerc;ekc;i d egi ld i r. https:l/twitter. comlby/ockgercegilstatus/939917992330252288

DARBE TE$EBBÜSÜ VE BYLOCK BAGLANTISI YALANLARI ve BUNA iLi$KiN YALAN HABERLER

Bylock uygulamas1 bahanesiyle muhaliflerin gözaltina alinmaya ba;;lamas1yla planlanan alg1 operasyonlan 

kapsaminda halk nezdinde Bylock haberle;;me uygulamasin1n bizzat sözde darbe te;;ebbüsü esnasinda 

askerlerin arasinda kullanild191 alg1s1 bizzat hükümet üyeleri https:llwww.turkishminute.com/2016/09/14/turkish

minister-indicates-purges-continue-bylock-users ve Erdogan yanl1s1 medya ve yazarlan tarafindan olu;;turulmaya 

ba;;lanm1;;t1r. Erdogan medyas1 bu alg1y1 peki;,tirme adina darbe te;;ebbüsü esnasinda görev alan askerlerin 

ellerine ekraninda Bylock görüntüsü olan cep telefonu resimleri fotoshop ile yerle;;tirerek http://www. 

turkiyegazetesi.com.trlgundem/397804.aspx darbeciler Bylock ile haberle;;mi;;ler man;;etleri atm1;;lardir. Ba;;lat1lan 

bu alg1 sonrasI her ne kadar resmi a91klamalarla sözde darbe te;;ebbüsünden yakla;;1k 5 ay önce kapat1ld191 

http://www.hsyk.gov.tr/DuyuruOkul930_basin-duyurusu.aspx, darbe te;;ebbüsü ile ilgili herhangi bir mesajla;;ma 

bu I u nam ad 191 http://www. wsj. com/artic/es/turkeys-powerful-spy-network-never-saw-coup-coming-1469823062 piyasaya 

sürülen fotograflann fotoshop ile yap1ld191 https:llfetodarbeiddiasivegercekler.wordpress.com/2017/05/26/13-ugruna

onlarca-sahte-fotograf-ve-mesaj-icerigi-uretilen-ama-sonradan-cark-edilen-bir-yalan-darbe-sirasinda-bylock-kullanildil 

anla;;1lm1;; ise de aradan gecen aylarca aya ragmen halen Türk halk1 sözde darbe te;;ebbüsü esnas1nda 

kullan1ld1gin1 zannetmektedir. 

Bylock kullanan AKP'liler listelerden c;1kanlarak veya affedilerek 

ay1klanm1�t1r. AKP liler listelerden c;1kanld1ktan sonra Gülen Hareketi

yle ilgili ilgisiz muhalif binlerce ki�i terör örgütü üyesi iddias1 ile i�inden 

at1lm1� veya tutuklanm1�lard1r. 



HAKKINDA BYLOCK iDDiASI OLDUGU HALDE KORUNAN Ki$iLERE ÖRNEKLER 

Birle§mi§ Milletler insan Haklan raportörü David Kaye raporunda belirttigi üzere kaynag1 muglak Bylock 

kullan1c1 listeleri ile on binlerce kamu görevlisinin yaninda yeni dogum yapmI§ kadindan üniversite ögrencisine 

kadar kimseye göz a9t1nlmazken 600 bin kullan1c1s1 oldugu bilinen uygulaman1n kullan1c1lanndan bilhassa AKP 

baglant1s1 olanlann korundugu ve herhangi bir yasal i§lem yap1lmad191 anla§1lmaktad1r. 

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, "Darbe ara§tIrma 

Komisyonu görü§meleri esnasinda Bylock kullanan siyasilerin 

listesinin MiT'ten istenmesini talep ettik ama talebimiz 

kabul edilmedi" a91klamasinda bulunmu§tur. Yine AK partili 

Konyaspor Ba§kan1 Ahmet $an Bylock kulland191 iddias1 ile 

22 Agustos 2017 de gözaltina allnd1 ve savc1l1ga 91kmadan 

emniyetten serbest b1rak1lm1§t1r. http://t24.com.trlhaberl

konyaspor-baskani-by/ocktan-gozaltina-alindi 423025 ve Bylock'ta 

Zoka ad1 altinda geli§tirilen bir yöntemle 5 ay sonra listeden 

tamam1yla 91kanlm1§t1r. Eski YARSAV ve Yarg19lar Sendikas1 

ba§kan1 Ömer Faruk Eminagaoglu, sosyal medya hesabindan 

Nejat Kumbasar'in "BYLOCK KULLANAN AKP'LiLERiN TAM 

LiSTESi" diyerek yazd191 66 ki§ilik listeyi payla§m1§t1r. https:II

twitter.comleminagaoglu/status/914108825313189888 http://odatv. 

com/samil-tayyar-kime-o. -cocugu-dedi-3009171200.html 

BM - AB VE BYLOCK 

Birle§mi§ Milletler ifade ve fikir hürriyeti özel raportörü David Kaye Türkiye hakkindan haz1rlad191 raporunda 

kriptonun su9 olarak say1lmas1 hususunu ele§tirerek MiT tarafindan elde edilen Bylock listelerinin kaynag1 

muglak oldugunu da ifade etmi§tir. https:llt.colyi0741iSoz?amp=1 (page 14). 

Yine AB anti terör §efi Kerchove, Reuters haber ajansina verdigi röportajinda AB olarak Gülen hareketine terör 

örgütü olarak bakmad1klann1, Gülen hareketinin, bir terör örgütü olarak kabul edilmesi, darbeyle ili§kili kabul 

edilebilmesi i9in Bylock gibi bir uygulama indirilmesi d1§inda saglam delile ihtiyac1 oldugunu vurgulayarak 

Bylock'un AB nezdinde terör örgütü veya darbe ili§kisine bir delil olarak kabul edilemeyecegini belirtmi§tir. 

http:llmobile.reuters.com/artic/e/amplidUSKBN1 DU0DX? _twitter_impression=tr BM Haks1z Tutuklama <;al1§ma Komitesi 

ba§vurucu Kür§at <;evik karannda, Türkiye'nin Bylock kullanmanin Türkiye'de kullan1lmas1nin su9 olduguna 

dair herhangi bir iddiasin1n olmad1gin1 aynca Kür§at <;evik hakk1nda Bylock iddialan ile Kür§at <;evik'in 

savunmalan arasinda 9eli§ki oldugunu delillerin uydurulmu§ olabilecegini belirtilmi§tir. https:llmedium.coml@

privacyinVencryption-at-the-centre-of-mass-arrests-one-year-on-from-turkeys-fai/ed-coup-e6ecd0ef77c9 

ULUSLARASI TOPLUM VE BYLOCK GÖRÜ$LERi 

Yüzbinlerce ki§inin bir sosyal ileti§im uygulamas1 olan Bylock'a istinaden tutuklanmas1 hakkinda bir9ok 

uluslararas1 kurum ve temsilcilerinden olan Danimarka Liberal Parti Üyesi Michael Aastrup Jensen https:II

www.turkishminute.com/2017107103/opinion-erdogans-terrorists-in-turkey/ampl? _ twitter_impression=true, Bild De rgis i 

yazan ve Alman Gazeteciler Birligi Ba§kan1 Prof. Dr. Frank überall http:llromanyahaber.com/2017/10/14/

computer-bild-bylock-iddialarini-inceledi-sacma-suphel Avrupa Parlamentosu E§ ba§kan1 Rebecca Harms, https:II

twitter. com/RebHarms/status/9 235 7 443440493 7729



Human Rights Watch Yönetim Kurulu Başkanı Kenneth Roth, https:llmobile.twitter.com/KenRothl

status/911076364618424320 Amnesty gibi Hak savunucusu Örgütleri, https:llt.co/joJgseAp3P Bili�im Haklan aktivisti 

Aral Balkan gibi https:lltwitter.comlarallstatus/891727366409551873 bin;ok ki�i ve kurum bas1 n veya sosyal 

medya arac1l191 ile özetle GooglePlay ve Apple Store magazalannda bulunan WhatsApp benzeri bir ileti�im 

uygulamas1 indirmenin veya kullanmanin terör örgütü üyeligine delil olarak kabul edilmesinin hukuksuz, 

insan haklanna ayk1n ve sac;ma oldugunu belirtmi�lerdir. 

BYLOCK NEDENiYLE TUTUKLANAN HAPiS CEZASINA MAHKUM OLAN BAZI ÜNLÜ Ki$iLER 

Bylock uygulamasin1 bir muhalif yok etme aracI olarak kullanan Erdogan c;ok c;e�itli kurumlardan ön plana 

91kan kendisini ele�tiren ki�ileri Bylock kullan1c1 listelerine eklemi�tir. Bunlar arasinda bizzat masonik 

faaliyetleri kapsaminda Bylock yükledigini beyan eden BM häkimi Sefa Akay hakkinda Bylock yüklemesi 

delil olarak kabul edilerek terör örgütü üyeliginden 7,5 y1I hapis cezasI ile cezaland1nlm1�t1r. http://www.

platformpj.orglanother-victim-turkeys-witch-hunt-un-judge Türkiye'de ciddi insan haklan ihlalleri ya�and191 yönünde 

rapor haz1rlayan Amnesty Türkiye koordinatörü Taner K1l19 Bylock bahanesiyle tutukland1 https://www.eff. 

org/tr/deepl in ks/2017 /0 7 /g I obal-condem nation-tu rkeys-detention-in nocent-d ig ita I-secu rity-trainers 

Beki r i rtegün, http://www. sozcu. com.tr/2017 /gundem/bekir-irtegun-kimdir-neden-gozaltina-alindi-by/ock-mu

kullaniyor-1950805 

Ömer <;atk1c, http://www.fanatik.com. tr/2017/08/28/eski-milli-ka/eci-omer-catkic-tutuklandi-13157 42

Hakan $ükür gibi bir c;ok ünlü Milli tak1m oyuncusu da bu bahaneyle ya tutukland1 ya da hakkinda 

yakalama karan 91kanld1 http:llwww.yeniakit.eom.tr/haber/hakan-sukur-by/ocku-en-cok-kullanan-fetocu-224621.html

Hakan $ükür; milli futbolcu ve AKP eski milletvekili. Bylock kulland191 ir;in terör örgütü mensubu olarak aran,yor. $u 

an Yurtdt§tnda ya§,yor. 

Taner K1/t9; Amnesty Türkiye masas, §efi. Bylock kulland191 gerekr;esi ile tutuk/andt. 

Sefa Akay; BM hakimi. Bylock kulland191 gerekr;esi ile tutuk/andt ve 7,5 y1/ ceza aldt. 

Ömer Catk19; milli futbolcu. Bylock kulland191 gerekr;esi ile tutuk/andt. 

Bekir irtegün; milli futbolcu. Bylock kulland191 gerekr;esi ile göz a/tma a/mdt. 





ByLock CEPHESİNDE YENİ GELİŞMELER

- BM-KTÇG Mestan YAYMAN kararı (A/HRC/WGAD/2018/42)
Antalya Vali Yardımcısı olan YAYMAN memleketinde aile ziyaretinde iken 01 Eylül 2016 da gözaltına alınır ve
‘FETÖ/PDY üyeliği’ ile suçlanarak 7 yıl 6 ay hapis cezası hükmedilir.

Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu (BM-KTÇG) başvuru üzerine vakıayı analiz eder. Bu kapsamda, 
BM-KTÇG demokrasi ile idare edilen ve hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş devlet ve toplumlar için 1) ifade 
özgürlüğü, 2) toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü ve 3) örgütlenme özgürlüğünün önemine vurgu yapmıştır. 
Dolayısıyla, kullandığı kabul edilse bile, ByLock kullanmanın suç olarak kabul edilemeyeceğine, aksi durumun 
sayılan özgürlüklerin ihlali anlamına geleceğine değinmiştir. Netice itibariyle BM-KTÇG Mestan YAYMAN’ın 
tutukluluğunun keyfi olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

- BM-KTÇG Muharrem GENÇTÜRK kararı (A/HRC/WGAD/2018/44)
Bir akademisyen olan Muharrem GENÇTÜRK hakkında da ByLock nedeniyle soruşturma yapılmış ve tutuklanmıştır.
BM-KTÇG aynı şekilde, yukarıda açıklanan gerekçelerle tutuklamanın keyfi olduğu sonucuna varmıştır. Diğer bir
deyişle, BM-KTÇG nun ByLock hakkındaki görüşü istikrar kazanmış ve bir bakıma kaziyye-i muhkeme haline
gelmiştir.

- BM İnsan Hakları Konseyi, Türkiye’de Fikir ve İfade Özgürlüğü Raporu (A/HRC/35/22/Add.3)
BM İnsan Hakları Konseyi’nin 07 Haziran 2017 tarihindeki 35. oturumda kabul edilen ‘Türkiye’de İfade Özgürlüğü
Raporu’ başlıklı rapor ve belgede, MİT in oluşturduğu listeler üzerinden ByLock kullandıkları gerekçesiyle insanlar
hakkında soruşturma yapılması ve görevlerinden uzaklaştırılmaları hukuka aykırı, gösterilen delillerin yetersiz olduğu
belirtilmiştir.

- BM İnsan Hakları Konseyi’nde APS nin Açıklaması (A/HRC/36/NGO/88)
BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde Genel Danışman statüsünde bulunan sivil toplum kuruluşu “Türkiye: Güvenli
dijital iletişim, insan hakları için çok önemlidir” başlıklı açıklamada, sivil toplum ve ifade özgürlüğü için
anonimleştirilmiş ve şifrelenmiş dijital haberleşmenin çok önemli olduğu vurgulanarak, Türkiye’de insan hakları
savunucularının gözaltına alınması kınandı. Açıklamada ayrıca BM İfade Özgürlüğü Özel Raportöre David Kaye’nin
2015 tarihli raporuna  dikkat çekildi.

- BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye’nin Basın Açıklaması
BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, “Türkiye’nin kendi yargısı Türkiye’nin vatandaşlarına karşı devam
eden ifade ve düşünce özgürlüğü ihlallerinde yeterli korumayı sağlamakta aciz veya isteksiz olduğunu kanıtlamıştır”
ifadesini kullandı, örnek olarak gazeteci Kadri GÜRSEL hakkında, ‘ByLock yüklü birinin araması’ nedeniyle hakkında
soruşturma başlatılmasını gösterdi.

İngiltere - Akın İPEK Davası ve ByLock

ByLock konusunda önemle üzerinde durulması gereken belgelerden birisi de aralarında Akın İPEK’in de bulunduğu 
bazı şahıslar hakkında Türkiye’nin İngiltere’den iade talebi üzerine yapılan yargılamada Westminster Kraliyet 
Mahkemesi’ne sunulan resmi yazıdır. Belge iade talep eden, yani davacı konumunda bulunan Türkiye tarafından 
mahkemeye sunulmuştur. 

Türkiye önce, bu belgenin sahte olduğunu iddia etmiş, ardından gerçek olduğu anlaşılınca Londra 
Büyükelçiliği’ndeki bir görevlinin bakanlıktan habersiz kendi inisiyatifiyle hazırlamış bir evrak olduğunu, gerçeği 
yansıtmadığını belirtmiş, ilgilinin de geri çağrıldığını ve inceleme başlatıldığını açıklamıştır. Sonradan bahsi geçen 
görevlinin Uzak Doğu’ya atandığı ve görevine başladığı basına yansımıştır. 



Belgenin ByLock açısından önemi içeriğinden açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü yazıda “ Bylock, ‘FETÖ üyeleri 
arasında haberleşme amaçlı kullanılan bu uygulama, yazışmaların içeriği FETÖ’nün gizli amaçlarını 
gerçekleştirmek için hayati öneme haiz suç teşkil eden ve gizli eylemler yürütmek amacıyla kullanılmadığı sürece, 
bir kanıt olarak kullanılamaz…” denilmektedir. Gerçekten de bu ifadeler, evrensel ilkelere, AİHM, BM, ABAD gibi 
uluslararası yüksek mahkeme ve insan hakları teşkilatlarının içtihat ve görüşlerine uygundur. Şifreli ve/veya kimliği 
saklayarak haberleşmek tek başına suç değildir, içeriğine bakmak gerekir.

Nitekim Westminster Kraliyet Mahkemesi 28 Kasım 2018 tarihli kararının gerekçesinde, söz konusu belgenin 
devletin resmi görüşünü yansıtması nedeniyle görmezden gelemeyeceğine temas ederek, adil yargılanma hakkı 
konusunda ciddi kuşkular olsa da tamamen yok olduğundan bahsedilemeyeceğini belirtmiştir.
Oysa ki Türkiye’de, yazıda belirtilenin aksine yüz binin üzerinde insan sadece ByLock uygulamasını indirdiği, 
Litvanya’daki sürücüye bağlandığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütü üyesi’ olmakla suçlanmakta, soruşturulmakta, 
yargılanmakta ve hatta mahkûm edilmektedir. 

Bu durumda, Türkiye’nin Akın İPEK ve dosya arkadaşlarının iadesini sağlamak amacıyla, gerçeği yansıtmayan 
resmî belge hazırlatıp sunduğu, işin açığa çıkması üzerine de olayı bir personelin üzerine yıkarak sorumluluktan 
kurtulma yoluna gittiği akla gelmektedir.

Uluslararası Yargı Çatı Kuruluşlarının Ortak Bildirisi

ByLock hakkında en önemli belgelerden bir başkası da Avrupa’nın dört önemli yargı teşkilatı meslek kuruluşu çatı 
örgütlerinin başkanları tarafından ortak bir açıklama ve mektupla, Türkiye’deki keyfi tutuklama ve gözaltı 
uygulamalarının sona erdirilmesine, adil yargılanma hakkına saygı duyulmasına yönelik çağrılarıdır.

Avrupa İdari Yargıçlar Birliği (AEAJ) Başkanı Edith Zeller, Avrupa Yargıçlar Birliği (EAJ) Başkanı José Igreja Matos, 
Yargıçlar için Yargıçlar (RvR) Başkanı Tamara Trotman, Demokratik ve Özgür Avrupa İçin Yargıçlar Birliği 
(MEDEL) Başkanı Filipe César Marques’in imzaladığı açık mektupta , önemli hak ihlalleri sıralandı. Bu kapsamda 
YARSAV başkanı Murat ASLAN’ın da ByLock kullandığı iddiasıyla ‘terör örgütü üyeliği’ isnadına maruz kaldığı 
hatırlatılarak, ‘ByLock uygulamasının da WhatsApp veya diğer iletişim programlarına benzer bir uygulama olduğu, 
bunun delil değeri hakkında açıklama yapılmadığı gibi, içeriğine yönelik de araştırma yapılmadığı açıklanmıştır.
İsimleri geçen yargı meslek kuruluşları, fikir, dünya görüşü, amaç ve ideal bakımından birbirine rakip, hatta zıt 
durumda bulunan teşkilatlardan oluşmaktadır. 

Bu da ByLock uygulamasının Türkiye’de suç delili olarak kabul edilmesinin, her türlü fikir ve dünya görüşü 
bakımından kabul edilemez ve hukuka aykırı olduğunu göstermektedir.  
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