
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
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2016/4 TEDBİR
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2016/345
Karar Tarihi

16/07/2016
numaralı  telefondan Ahmet KAYA, İbrahim KARABULUT, Mustafa ELMAS ve Bülent TÜRKER 
isimli kişilere mesaj gönderildiğini tespit ettiğini, ofisinde arama yapıldığı 04/06/2009 tarihinde sabah 
saatlerinde  İbrahim  KARABULUT’a  bu  numaradan  mesaj  gönderildiğini  tespit  etmesi  üzerine 
şüphelendiğini beyan ettiği,

 Ayrıca raporlar içeriğindeki tespitleri gösterir şekilde ilgili hakim ve savcıların telefon 
irtibatlarına ilişkin görsel grafiklerin ayrıntılı şekilde düzenlendiği,

 Belirtilen  raporlar  ve  dosya  değerlendirildiğinde,  haklarında  soruşturma  yürütülen 
Hakim ve Cumhuriyet savcılarının;

a)FETÖ/PDY örgütüne mensup “Yargı  imamı-  Yargı  İmam Yardımcısı-Tayin Heyeti  Üyesi- 
Ana  Kadro,  Üst  Düzey Sorumlusu”  olarak  nitelendirilen  şahıslarla  onlarca  telefon  görüşmelerinin 
tespit edildiği,

b)Görüşmelerin bir kısmında kurye olarak tabir edilen kişilerin aracı olarak kullanıldığı, 
c)ABD, İspanya, Almanya, Avusturya, Britanya Hint Okyanusu, Sudan, Fransa ülkelerindeki 

irtibatlı  oldukları  örgüt  üyeleri  ile  direkt  ya  da  kurye  yoluyla  görüşmelerinin  bulunduğu,  farklı 
birimlerde  çalışan  Hakim  ve  Cumhuriyet  savcılarının  yurt  dışındaki  aynı  telefon  numaraları  ile 
görüşmelerinin örgütsel bağlantıyı apaçık ortaya koyduğu,  

d) Doğrudan ya da birinci derecedeki akrabalarının PDY örgütüne finans sağlayan ve de Paralel 
Devlet  Yapılanması  kapsamında  haklarında  soruşturma  yürütülen  iş  çevreleri  ile  ekonomik 
bağlantılarının bulunduğu, özellikle TMK 10. madde ile görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 
2011/762 sayılı,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/41637 sayılı soruşturma evrakına ilişkin 
inceleme tutanakları,  2014/41637 sayılı  soruşturma evrakına ilişkin 13/10/2015 tarihli,  2015/39902 
esas ve 2015/3278 sayılı iddianame, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile 
Kaçakçılık  ve  Organize  Suçlarla  Mücadele  Daire  Başkanlığının  haklarında  soruşturma  yürütülen 
hâkim  ve  savcılarla  ilgili  “FETÖ/Paralel  Devlet  Yapılanması”  kapsamındaki  tespit  ve 
değerlendirmelerine ilişkin bilgi notları, analiz raporları ve analiz grafiklerinden, örgütsel hiyerarşik   
bağın tespit edildiği, 

e) Soruşturma sırasında tedbiren görevden uzaklaştırılan ilgililer tarafından " 49'lar platformu" 
adı altında birlik kurularak ortak açıklamaların yapıldığı anlaşılmıştır.

2- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesinin 2016/99 Esas Sayılı Soruşturma 
Dosyasında:

Kozmik odaların bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 
görevli  personelin,  Ergenekon  terör  örgütü  kapsamında  iletişimin  denetlenmesi  tedbirleri  yoluyla 
teknik takibe alındığı, 19/12/2009 tarihinde olay mahallinde operasyonu gerçekleştiren Ankara TEM 
Şube personelinin, İstanbul ve Ankara İstihbarat personeliyle irtibat halinde Ankara Seferberlik Bölge 
Başkanı ile bu birimde görevli askeri personel hakkında, yine askeri personelin kullandığı araçla ilgili 
olarak sorgulama yaptığı, kamuoyu desteğini almak için yazılı ve görsel medyada haber konusu olacak 
ve sansasyon yaratacak bir suçlama olarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın, 
askeri personel tarafından İKK faaliyetleri kapsamında takip edilen Kurmay Albay Baki KAYA'nın 
ikametinin bulunduğu Çukurambar semtinde ikamet etmesi fırsat  olarak değerlendirilerek sahte bir 

319/669
Bu evrak 5070 sayılı Kanun gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.
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