Öncelikle sizlere genel ByLock bilgilendirmesi yapacağım.
BYLOCK NASIL İNDİRİLİYOR?
FETÖ 2014 yılı itibariyle HSYK seçimlerinden önce şifreli yazışma programı olan ByLock
uygulamasını, hem Android hem de iOS tabanlı cihazlar için tasarlayarak kullanılmaya
başlandı. Daha sonra örgüt yazılımın gizliliği için iOS ve Android indirme
uygulamalarından kaldırdı. Artık programı indirmek isteyenler telefon numaralarına
entegre edilerek özel bir şifre ile indirmeye başladı. Örgüt üyelerine gelen sms linklerine
tıklayarak veya Bluetooth yolu ile indirilebiliyordu.

BYLOCK NEREDE KURULDU?
Örgütün ByLock yazışmalarının deşifre olmasının ardından uygulamanın kaydına da
ulaşıldı. ByLock ABD'de David Keynes ismi üzerinden piyasaya sürülmüştür. Milli
İstihbarat Teşkilatı siber uzmanlarının tespit etmesiyle, ByLock'un "server"ının (servis

sağlayıcı) Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunduğu ortaya çıkmıştır. Özel bir ekip
Litvanya Vilnius'a gitmiştir. Özel korunaklı binaya sızmayı başaran bu ekip, teknolojik
ekipmanları ile 8 kademeli şifreyi kırmayı başarmışlardır. Server içindeki bütün bilgiler
kopyalanmıştır.
TOPLAM 17 MİLYON YAZIŞMA ELE GEÇİRİLDİ
MİT, "ByLock Raporu" yayınladı!
Raporda, kullanıcıların mesaj içeriklerinin tamamına yakınının cemaate ait temas ve
faaliyetleri içerdiği iddia edildi. Kullanıcıların haberleşme içeriklerinde ve arkadaş
listelerinde, kişilerin gerçek bilgileri yerine kod adlarına yer verdikleri belirtilen raporda,
ByLock’un global bir uygulama görüntüsü altında FETÖ terör örgütü mensuplarının
kullanımına sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır.
ByLock'ta örgüt mensupları tarafından 31 bin 886 grubun kurulduğuna vurgu yapılan
raporda, "abiler, adli grup, 1. sosyal ekip, Balıkesir, Bayan İzdvc, Bedrin aslanları, bilecik
heyeti, bölge bayan, dergici, dershane, devreler, esnaf, il dışı öğrenciler, ilçe bblm, ilçe
mdr, koordine, lise GM, müdür+zümre, prizma, Samsun Unv, İlçe mesuller ve istişare" gibi
örnekler gösterilmiştir.
Şimdi gelelim konumuza. Katıldığım Tv programlarında sürekli dile getiriyorum. ByLock
mağduriyeti diye bir şey yok. Geçtiğimiz günlerde bir HSYK üyesini makamında ziyaret
ettim, kendisi ile ByLock konusu hakkında istişare ettik. ByLock indirenler hakkında ceza
işlemleri uygulanmıyor, bu program üzerinden yapılan yazışmalar doğrultusunda kişiler
tespit ediliyor, gerekli işlemler başlatılıyor.
ByLock mağduriyeti yok dedikçe, FETÖ'cü isimsiz hesaplar twitter üzerinden bana ulaşıp,
yakınlarının hiçbir zaman bu uygulamayı kullanmadığını fakat şu an cezaevinde olduğunu
söylüyorlar. Eşiniz eğer içerdeyse kullanmıştır. Emniyet ve MİT bütün incelemeleri Adalet
Bakanlığı yetkilileri ile paylaşır, bakanlık da gerekli işlemleri yapmaktadır.

BYLOCK ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONLARI
ByLock üzerinden sosyal medyada birçok algı operasyonu yapılıyor, bunlar süreci
sulandırmak için yapılan saldırılardır. Özellikle bu algı operasyonları siyasetçiler üzerinden
yapılmaktadır.
MİT Müsteşarı Sn. Hakan Fidan'ı ve MİT 'i itibarsızlaştırmak için birçok paylaşım
yapıyorlar. Neden mi?
FETÖ üyelerinin büyük bir kısmı ByLock üzerinden deşifre olmuştur. Sn. Hakan Fidan
özellikle ByLock konusunu yakından incelemiş ve inceletmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde ByLock üzerinden yapılan algı operasyonları ile
ilgili bir yazı paylaşmıştır.
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