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DEĞİŞİK İŞ KARAR 

Afyonkarahisar C.Başsavcılığının 17/06/2016 tarih ve 2016/8277 soruşturma sayılı 
talep yazısı ve soruşturma dosyası hakimliğimize gelmekle, incelendi. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı talep yazısında özetle: Şüphelilerin 

adreslerinde arama yapılmasına, suç eşyalarına el konulmasına ve el konulan materyallerin 
incelenebilmesi için karar verilmesi talep olunmuştur. 

Soruşturma Evrakının tetkikinden: Yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak 
üzere; 15/07/2016 günü Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanmış olan illegal örgüt 
mensuplarınca cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü 
düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin 
fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs eden ve yine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen engellemeye yönelik darbe girişimi 
ile ilgili FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresi ve yakalanmasına yönelik 
yapılan çalışmalarda; 

-İlimiz Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör
örgütüne Himmet adı altında yardım yapan, 

-Çocuklarını FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yönettiği 17-25/12/2013 tarihlerinde
Kalkışılan darbe girişiminden sonra Devletin Terör örgütü olarak nitelendirdiği yapının 
Okullarında okutan ve okutmaya devam eden, 

- FETÖ/PDY mensuplarınca düzenlenen toplantı ve konferanslara katıldıkları,
-Valilik Makamının 10/08/2016 tarih ve 2016/563 sayılı onay yazısı ile Görevden

uzaklaştırılan aşağıda listedeki Emniyet Personeli hakkında, 
-FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait olan Bank Asya isimli bankada hesap

açtırdıkları ve Halen: aktif olan mevduat hesaplarının bulunduğu böylelikle Terör örgütünü 
finanse ettikleri, 

-Emniyet Teşkilatı içerisinde görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü
içerisinde faaliyet gösterenlerin İPA (Uluslararası Polis Teşkilatı) üyesi olarak yurt dışına 
çıkış yaptıkları, 

-Yapılan araştırmalarda Emniyet Mensubu şahısların FETÖ/PDY içerisinde faaliyet
gösterip Şube Toplantılarına katıldıkları ve FETÖ/PDY Şube Abisi olarak tabir edilen 
sorumlularından talimat aldıkları ve talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit olunan, 

1.  Hüseyin ve Ayşe oğlu, Derekışla 06/05/1972
doğ, Ankara Bala Derekışla nüf. kay 

Halen:  iç kapı no: 4 
merkez / Afyonkarahisar adresinde ikamet eder 
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UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden syrcPk7 - nXJ7UAG - /uNGDoB - mQemJ8= kodu ile erişebilirsiniz. 
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