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Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nm 01/01/2014 Tarih 0410-2 Sayılı yazısı 
ekindeki ihbar tutanağında "01/01/2014 günü saat 16:00 sıralarında 156 Jandarma Harekat 
merkezi tarafından Komutanlığımız aranarak, 06BR 88 60 Plakalı Tır içerisinde silah yüklü 
olduğu ve bu araca 31 Y 50 60 plakalı Fiat Linea marka aracın öncülük yaptığı ihbarı alınmış 
olup iş bu ihbar tutanağı müştereken imza altma almdı " şeklinde bilgi yer aldığı, bu araçlar 
üzerinde arama yapılmasına izin verilmesi talep edildiği görülmüştür.

Konu TCK'nun 315. Maddesi kapsamında değerlendirilerek, tatil günü olması 
sebebiyle Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hal de söz 
konusu olduğundan, CMK'nm 119/1 Maddesi gereğince 01/01/2014 tarih ve 2014/2 
soruşturma sayılı arama ve el koyma karan verilerek aramanın icra edilmesi için bu karar 
görevli kolluk birimi olan Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına gönderilmiştir.

Söz konusu araç Kırıkhan civannda İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince 
durdurulmuş, Kırıkhan Jandarma Komutanlığı görevlilerince arama yapılmak istenilmiş 
ancak arama yapılamamıştır.

Söz konusu olaya ilişkin olarak Kırıkhan İlçe Jandarma Komutam Yüzbaşı Kubilay 
Ayvaz, JK.D. Cemil Çelik, J.Uçvş. İsmail Değirmen, J.Astsb. Çvş. Sertaç Özlokma isimli 
Jandarma Personeli tarafından:

"01.01.2014 günü saat 16:00 sıralarında 156 J.HRK. MRK tarafından
komutanlığımıza 06 BR 88 60 plakalı Tır ile kaçak silah götürüldüğü ve 31 Y 50 60 plakalı
Fiat Linea marka otomobilin ise öncülük yaptığının bildirilmesi üzerine 2 Astsb ve 4 erbaş
erden oluşan devriye kuvveti ile olay yerine harekat edildi. KuTkEan-ReyJ^nati^ât^yolu
çataltepe köyü yol ayrımına gelindiğinde yloun solunda ihbar edilen 06.BR gjntefi tır
ile arkasında 31 Y 50 60 plakalı aracın duraklamış olduğu ve arş^l^nR /m a k y a jc |g e
Trafik amirliğinde görevli polis memuru Atilla Kozak ve b e ra b e rm d e _ İl |p ^ ^ li§ ^ m b i
tarafından durdurulduğu ve Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü Tem Ş b^B kipİcrm dSS ' abacın
olduğu görüldü. Polis memurları ve durdurulan araçlarda bulun;
görüşmede şahısların MİT mensubu olduğu her iki aracında MİT'
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bulunan tüm malzemelerinde Devlet sim niteliği taşıdığı bilgisine ulanıldı. Şahıslara ait MİT 
kimliği görüldü ancak açık kimliklerini vermek istemediklerinden kimlik bilgileri tespit 
edilemedi.Tır'm dışarıdan gözle yapılan kontrolde kapısının asma kilit takmak suretiyle 
kilitli olduğu görüldü. Olay yerinde bulunan polis memurları yaptıkları telefon görüşmesi 
sonucu olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Olay hakkında C.Savcısı Yunus Alkan'a telefon 
ile bilgi verilerek talimatı alındı alınan talimat üzerine arama talep yazısı yazılarak C. 
Savcısma imzalatmak için götürüldüğünde, C. Savcısı tarafından olay ile ilgili olarak 
soruşturmanın Adana C. Savcılığı tarafından yürütüleceği kendisinni talimat veremeyeceği 
emri alındı. Bunun üzerine Adana C. Başsavcılığına fax ile arama talebi iletildi C. Savcısı 
Aziz TAKÇI tarafından Adana C. Başsavcılığının 01/01/2014 gün ve 2014/2 sayılı arama 
karan yazılmış ve tarafımıza fax ile gönderilmiştir. Bu sırada olay yerine Hatay İl 
T.Komutanlığı istihbarat şube müdürü ve ekipleri , Kırıkhan C.Başsavcısı Yaşar 
KAVALCI'nm da geldiği, bir müddet sonra da İl O.Komutanlığı Bomba imha uzmanı, 
Kırıkhan olay yeri inceleme timinide geldiği görüldü. Olayla ilgili olarak olay yerine Adana 
C. S avcısının gelmesi beklenirken, Hatay Valiliğinin 01/01/2014 gün ve sayı 
92725089-899-2/01 sayılı emri ile MİT'e ait olup komutanlığımızca alman ihbara istinadan 
alıkonulan araçların 2937 sayılı kanuna göre özel statülerinin bulunduğu ve serbest 
bırakılması emredilmiştir. Bunun üzerine görevli devriye kuvvetlerinin olay yerinden 
ayrılmasını müteakip söz konusu araç olay yerinden ayrılmıştır" şeklinde tutanak 
düzenlenmiştir.

Söz konusu olaya ilişkin olarak Kırıkhan İlçesi C.Başsavcısı Yaşar VALCIOGLU, 
C.Savcısı Yunus ALKAN ve Z.Katibi Savaş TUNÇ tarafından:

"01/01/2014 günü saat 13,30 sularında C. Başsavcılığımıza jandarma komutanlığı 
görevlilerince telefonla verilen bilgiler doğrultusunda Kınkhan-Reyhanlı yolu üzerinde bir 
tır aracının ve arkasındaki eskortluk eden fıat linea marka bir araçta kaçak silah taşındığı 
yönünde istihbari bilgiler alındığından ve bu yönde durdurulduğunun bildirilmesi üzerine, 
olaym nitelik olarak TMK. Da kalması ihtimaline binaen Yetkili ve görevli Adana C. 
Savcısı Özcan Şişman ile telefon görüşmesi yapıldığı yapılan telefon görüşmesinde araçta 
yapılacak arama kararma Nöbetçi C.Savcısı ile birlikte Kırıkhan C.Başsavcısınında iştirak 
etmesi gerektiği yönünde alman talimata binaen saat 19:00 sularında Kınkhan-Reyhanlı 
yolu üzerinde karasu mevkiinde söz konusu araçların durdurulduğu yere Kırıkhan 
C.Başsavcısı 101437 Yaşar KAVALCIOGLU C. Savcısı Yunus ALKAN ve Katip Savaş 
TUNÇ olmak üzere intikal edildi. Aracın Reyhanlı- Kırıkhan istikametinde karasu mevkii 
köprü görişinde ve arkasındaki linea marka aracın durur vaziyette olduklan görüldü. Kolluk 
kuvvetlerince gerekli önlemlerin alındığı görüldü. Araç içerisnideki şahısların MIT 
personeli olduklannı beyan ettikleri ve araç içerisinde bulunan malzemelerinin devlet sim  
niteliğinde olduğu bu nedenle araçta arama yapılamayacağı yönünde beyanat verdikleri. 
Bunun üzerine Araç içerisindeki malzemelerin devlet sırrına haiz malzemeler olduğu 
dolayısıyla Adana TMK. 10 Madde İle Görevli Özcan Bey ile tekrar yapılan telefon 
görüşmelerde şahısların tarafımıza verdikleri beyanlar kendisine iletildi. C.Savcısı Özcan 
Şişman'm araç etrafında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına dev am edilmesi ve 
kendisinin Adana'dan yola çıkarak en kısa süre içerisinde olay yerine intikal edeceğini ve 
arama kararının kendisi gelmeden icra edilmemesi yönünde talimatının alındığı. Di 
olay yerinden sorumlu adli kolluk görevlisi ilçe Jandarma bölük komutanı Kubj] 
telefon yoluyla arayan il alay komutanın telefon yoyula şifaaen kolluk 
çekerek yakalanan araç ile birlikte MİT görevlilerinin serbest bira 
verildiğinin, bunun üzerine Yüzbaşı Kubilay Ayvaz, konunun Adli olduğu 
çekme emrinin yerine getiremeyeceğini İl alay komutanma bildirdiği, 
yerinde Adana CıSavcısı Özcan Şişman'm beklenildiği şuada Kırıkhan Kaj
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görevli yazı işleri müdürü Muhammed isimli şahıs tarafından Hatay Valiliğinin 01/01/2014 
tarih ve 92725089-889-02/01 sayılı yazılı talimat yazısını Yüzbaşı Kubilay Ayvaz'a 
getirerek tebliğ ettiği, gönderilen yazı içeriğinde MIT personelinin kimliklerinin belirlenerek 

. serbest bırakılmalarının istenildiği, buna istinaden yüzbaşı talimatı verdiği bunun üzerine 
Cbaşsavcısı Yaşar KAVALCIOGLU tarafından Adana C. Savcısı Özcan Şişmarinı telefon 
yoluyla aranarak gelişmelerden bilgi verildiği, telefonda Özcan Şişman'ın kolluk görevlilerin 
kesinlikle aracın bulunduğu yerden hareket ettirilmemesi ve şahısların serbest bırakılmaması 
talimatım verdiği ve bu sırada ihbara konu araç olay yerinden hareket ederek Kırıkhan 
İstikametine doğru yol aldığı sırada tekrardan Reyhanlı istikametine doğru hareket ettiği 
C.Savcısınm Özcan Şişman'ın talimatı doğrultusunda araç Kınkhan-Reyhanlı Muratpaşa 
mevkiinde kolluk görevlilerince tekrar durdurulduğu ve güvenlik önlemlerinin alınmasından 
kısa süre sonra C. Savcısı Özcan Şişman'ın olay yerine intikal ettiği, bu esnada olay yerinde 
Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerin olduğu, olay mahalinde sadece Hatay 
Terörle Mücadele ekiplerinin olduğu C. Savcısı Özcan Şişman'ın olay yerine intikal etmesi 
ve durum kendisine anlatılmasından sonra adli işlem yapılmasının kendisinin 
sorumluluğunda bulunduğunu bildirmesi ve talimatı üzerine Kırıkhan C.Başsavcılığı 
personeli olarak olay yerinden ayrılarak iş bu tutanak tanzimen imza altına alındı.

Ç" 01/01/2014 saat 21 ;54" şeklinde tutanak düzenlenmiştir.
Yine söz konusu olaya ilişkin olarak Adana TMK'nm 10. Maddesi İle Görevli 

Cumhuriyet Savcısı Özcan ŞİŞMAN ve 2 adet Adana TEM Personeli tarafından:
"Hatay Jandarma Komutanlığına bağlı görevlilerin kendilerine öncü araç eşliğinde 

silah yüklü bir tırrn Kırıkhan - Reyhanlı güzergahım kullanarak Kilis İli üzerinden Suriye 
Ülkesine geçeceği yönünde ihbarda bulunululduğunu nöbetçi Savcımızla paylaşmaları 
üzerine aracın tespitinden sonra arama talebinde bulunulması yününde talimatlandınldığı, 
ilgili kolluk tarafından öncü aracın, tırm ve dorsenin plakalarının bildirilmesi üzerine ihbarın 
somut bilgiye dayanması ve içeriğinin ciddiyeti sebebiyle arama talebinde bulunulması 
talimatının verildiği, 01/01/2014 günü saat: 16:30 sıralarında ihbarda belirtilen tırm ve öncü 
aracın Kırıkhan İlçesi sınırları içerisinde Emniyet bölge trafik ekipleri tarafından ihbar 
üzerine durdurulduğu, Hatay Jandarma Komutanlığına bağlı görevlilerin araçta arama 
yapmak için Cumhuriyet Başsavcılığımızdan yazılı arama talebinde bulundukları, kendilerine 
arama izninin verildiği, tırda ve öncü araçta bulunan şahısların Milli İstihbarat Teşkilatı 
personeli olduklarım bildirdikleri, araçta arama yapılamayacağım belirtip aramayı yapacak 
kolluk görevlilerine direndikleri, araçtaki malzemenin devlet sim niteliğinde olduğunu iddia 
ettikleri, MIT personeli olduğunu iddia eden araçtaki şahısların kurum tarafından 
görevlendirilen kişiler olduklarına dair belge sunulana kadar bekletilmeleri talimatı verildi. 
Arama kararının uygulanmasına direnme gösterilmesi üzerine talimatımızla Hatay TEM 
Müdürlüğünden yeterli miktarda ekibin olay yerindeki kontrolü ve aramaya refakat etmeleri 
için talimatlandınldığı, aynı zamanda Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı ve nöbetçi 
Cumhuriyet Savcısının aramalara nezaret etmesi tarafımdan kendilerine söylendi. Her iki 
Cumhuriyet Savcısı olay yerinde olduğu halde kolluk görevlileri aramayı yap&pıadı. 
Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki iş bölümüne göre TMK'nm 10. Maddesi 
Hatay İlindeki suçlardan sonrumlu Cumhuriyet Savcısı olmam ve sı 
Maddesi kapsamındaki suçlardan TCK'nm 315. Maddesine ilişkin olmasıj 
aramaya refakat etmek için tutanakta ismi bulunan emniyet görevlileriyle 
gitmek için saat: 19.00 sıralarında Adana'dan Kırıkhan'a hareket ettik, 
önce MİT Hukuk Dairesinde bir yetkili olduğunu belirten Ulvi Canikli isir? 
sıralarında cep telefonuma arayıp tırrn kendilerine ait olduğunu, MIT” 
soruşturma izni olmadan araçta arama yapılamayacağını, usulsüz işlem 
Kendisine; " araçta ve öncü araçta bulunan personeliniz oldgğ^ ^ d Ş f 'e & îe ^ ^ ^ g r in
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personeliniz görevlisi olduğuna dair belgenin ulanması halinde kendilerini bırakırız, normal 
izin prosedürünü bu şahıslara yönelik usule göre yaparız, ancak araçta silah sevkiyatı 
yapıldığına dair iddia var. MIT kanununa göre soruşturma usulü sadece suça karışan personel 
yönüyle uygulanır, Delil tespitine engel olmaz. Biz delil tespitine yönelik soruşturma 
yapıyoruz. Arama kararım uygulayacağız. MIT görevlilerinin silah taşıma gibi bir görevi 
olamaz. Silah taşıma devlet sırrı olamaz. Bu konuda ısrar ediyorsanız tutanak tutarım sizinle 
ilgili de soruşturmaya müdahale etmekten işlem yapanın" diye uyan yapıp görüşmeyi 
sonlandırdım. Kırıkhan'a giderken yolda sürekli telefon irtibatı kurduğum Kırıkhan 
Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Bey, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutam ve Hatay TEM Müdür 
vekili Eyüp Bey aramanın yapılmaması konusunda Hatay İl Jandarma Komutam, İl Emniyet 
Müdürü, Hatay Valisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkam Korgeneral 
tarafından yoğun baskı yapıldığı, arama yapılacak aracı arama yapmadan göndermelerini, 
olay yerini terk etmelerinin istendiğini, İçişleri Bakanının arama noktasındaki tüm Jandarma 
ve Emniyet unsurlarının olay yerinden aynlması yönünde talimat verdiğini söylemeleri 
üzerine Başsavcı Yaşar Bey'e ve Kırıkhan İlçe Jandarma Komutam Yüzbaşı'ya arama için 
beklemelerim, bunun adli kolluk görevi olduğunu, yürütme yetkililerinin yargı işleri yapan 
kişilere müdahale yapamayacaklarım kendilerine söyledim. Özellikle Cumhuriyet 
Savcılarının arama noktasında hukuka aykırı bir durum olmaması için beklemelerini ısrar 
ettim. Görevlilerin tüm çabalanma rağmen MİT mensuplarının aracı olay yerinden alıp 2-3 
km kadar götürdükten sonra Kırıkhan Jandarma Komutanlığı'na bağlı görevlilerin aracın 
önünü kesmelerini, adli arama için benim olay yerine gelmemi beklemelerini söyledim. Aracı 
tekrar durdurdular. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Bey, Hatay Cumhuriyet 
Başsavcısı Bestami Tezcan'm kendisini telefonla arayıp " Derhal olay yerinden ayni, senin 
orada bir görevin yok. Bu Adalet Bakam müsteşarının talimatı" şeklinde baskı yaptığı 
tarafıma bildirildi. Buna rağmen beklemelerini söyledim. Olay yerine vardığımda Jandarma 
görevlilerinin tamamının olay yerinden aynldığım, Hatay TEM Şube müdürlüğü 
görevlilerinden 10 kadar görevlinin olay yerinde bulunduğunu, tırda ve öncü araçta bulunan 
MİT mensuplarının arama yapılacak tırın yanında beklediklerini, aracın Kırıkhan - Reyhanlı 
yolunun 15. Kilometresinde yolun kenarına çekilmiş şekilde olduğunu, görevliler tarafından 
yol güvenliğinin sağlanmadığım gördüm. Olay yerine intikal ettikten sonra yüksek sesle 
"Adli aramayı yapacak Jandarma komutam kim " diye seslendim. " Hiç Jandarma görevlisi 
varmı" diye seslendim. Cevap verilmedi. Aramayı yapacak tınn açılmasını, anahtarın arama 
yapacak görevlilere verilmesini istedim. MIT mensubu olduğunu söyleyen şahıslar arama 

_ yaptırmamak için direndiler. Araca girilecek arka kapıma önüne 5-6 kişi sıralandılar.
Emniyet görevlilerine MİT mensuplarının aracm yanından uzaklaştırılması talimatını verdim. 
Ancak bunda başarılı olunamadı, sonra adının Yemen olduğunu belirten MIT daire başkanı 
ve yanında gelen birkaç MİT görevlisi daha bulunduğumuz yere geldi. MIT kanununa göre 
arama yapılamayacağını, araçtaki malzemenin devlet sırrı kapsamında olduğunu, kendilerinin 
Ankara'dan merkezden gelen görevliler olduklarını, geçici görevle Hatay'da olduklarını 
belirtti. Kırıkhan Emniyet Müdürüne telefonla ulaşıp yol üzerinde araç geçişipm^şürmesi 
sebebiyle güvenliğimizin tehlikede olduğunu, yol kontrolünü sağlamak 
emniyet görevlisi göndermelerini söylememe rağmen talimatımız karşık 
görevlilerinden, Kırıkhan Başsavcısından ve telefonla aradığım Reyi 
Başsavcısından araca girebilmek için demir kesmeye yarayan bir 
göndermelerini istedim. Olay yerine gittiğimden 10 dakika kadar sonra 
vekili Eyyüp Bey yanıma yaklaşıp Hatay II Emniyet Müdürü Ragıp 
aradığım, Hatay Valisinin olay yerinde bulunan tüm TEM görevlilerini yazıl 
görevden aldığım, olay yerinde bulunma yetkilerinin bulunmadığım, Hatay'a geri^onmeleri
talimatı verdiğini tarafıma bildirdi. Kendisine arama işlemi için beklemelerini, Atili kolluk
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görevi için burada bulunduklarım, görevi ifa sırasında görevden a lm a m a jj^ f iy â u ,
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dinlemelerini kendisine söylememe rağmen kendisinin ve çevresindeki diğer TEM 
görevlilerinin çok tedirgin ve dirençsiz kaldıklarım gördüm. 5 dakika kadar sonra çevremde 
bulunan ve bana refakat eden Emniyet görevlileri aramayı yapabilecek hiçbir görevlinin 
kalmadığım bana söylediler. Bu arada MIT mensubu sayısı 10 kikinin üzerine çıktı. Kırıkhan 
Cumhuriyet Başsavcısının ve olay yerinde bulunan nöbetçi savcısının olay yerinden 
ayrılabileceklerini söyledim, ayrıldılar. Olay yerinde yaklaşık 45 dakika arama yapabilmek 
için mücadele etmemize rağmen yürütme makamlarının talimatıyla adli kolluk görevlilerinin 
tamamının çekilmesi üzerine durumu Başsavcı Vekilimiz Ahmet Karaca'ya bildirdim. Benim 
iznim ve onayım olmadığı halde MIT görevlileri öncü aracı ve içerisinde silahların 
bulunduğu iddia edilen tın olay yerinden Reyhanlı istikametine doğru uzaklaştırdılar. 
Reyhanlı İlçesi yakınlarında tırrn gitmesinden bir süre sonra Emniyet trafik ekibinin trafik 
kazası var gerekçesiyle yolu trafiğe kapattığını, tın takip eden görevliler bana bildirdiler. Tın 
takip etmemiz de engellendi. Daha sonra Başsavcımızdan izin alarak aramayı 
yapamadığımızı, tutanağı döndüğümüzde tutacağımızı belirtip gittiğim ekiple birlikte 
Adana'ya gece saat :01.00 sıralannda döndüm." şeklinde tutanak düzenlenmiştir.

Arama işleminin uygulanmak istenildiği sırada yukanda yer verilen tutanaklarda 
bahsi geçtiği üzere Hatay Valisi M. Celalettin LEKESIZ'in aramanın yapılmaması konusunda 

/■"n sözlü ve yazılı talimatının bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda Hatay Valiliği Özel Kalem
Müdürlüğünün 92725089-889-02/01 sayılı 01/01/2014 tarihli "yazı" konulu yazılı talimat 
verdiği, bu talimatta; "Muhtelif kaynaklardan Valiliğime intikal eden bilgilere göre MIT’e 
bağlı görev yapan personel ile araçlarının Kırıkhan ilçe Jandarma Komutanlığınca 
alıkonulduğu anlaşılmaktadır. Bahsi geçen görevlilerin bağlı oldukları 2937 sayılı kanuna 
göre personelin Özel Statüleri ve doğrudan Başbakanlık makamına bağlı olarak çalışmaları 
dolayısıyla usulüne uymak sızın alıkonulmaları Cezai sonuç doğuracağından ilgililerin 
kimliklerinin belirlenip serbest bırakılmalarım önemle rica ederim" şeklinde kanuna aykırı 
emir yer aldığı, bu yazının gereği için Kırıkhan Kaymakamlığına ve II Jandarma 
Komutanlığına; Bilgi için Başbakanlık Müsteşarlığı, Adalet Bakanlığı ve içişleri 
Bakanhğı'na gönderildiği belirlenmiştir.

Hatay Valiliği'nin bu talimatım alan Kırıkhan Kaymakamlığı, 15538967-520.01-01 
sayılı 01/01/2014 tarihli yazı ile, talimatı Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına 
göndermiştir.

Soruşturma devam ederken Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 
adanacbs@adalet.gov.tr adresine gelen ihbarda "Konu Hatay da yakalanan TIR El-Kaideye 
gidiyordu. Kimden : Ali Ayan aliayan80@yandex.com tarih 02 jan 2014 01 Kime: 
hataycbs@adalet.gov.tr adanacbs@adalet.gov.tr haberlerde çıkan ve Hatay da yakalanan 
TIR ile ilgili olarak ihbarda bulunmak istiyorum. O silahlardan haberim vardı ve yüklenirken 
yarımda bulundum. O silahlar El Kaideye gidiyordu. İnsani yardım adı altmda Silah 
yüklediler tıra. Aracın 01 BR 88 60 ve Tınn dorsesindekiplaka da 06 DE 32 90. Bu aracı 
polisten ve Jandarmadan kaçırmak için özel gayret sarfediyorlardı." Şeklinde bilgiler yer 
almıştır.

Yapılan UYAP Sorgulamasında suçta kullanılan 06 BR 8860 Plakalı çekici ve 06 DE 
32 90 plakalı dorse ilgili olarak 06 BR 8860 sayılı plakanın çalıntı olduğu şerhinin 
bulunduğu, her iki aracın ise Çalkıran Turz. Taş. Otom. San. Ve Tic. AŞ. isimli b j^ firmaya 
ait olduğu belirlenmiştir.
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Yukarıdan beri yazılan hususlar hep birlikte değerlendirildiğinde;

01/01/2014 Tarihinde Kırıkhan İlçe Jandarma komutanlığına gelen bir ihbarda, plaka 
numaralan verilen bir TIR ve Çekicisinde çok miktarda silah taşındığının, bu TIR'a plakası 
verilen başka bir aracm da öncülük ettiğinin bildirildiği, bu ihbar üzerine konuyu 
değerlendiren Adana TMK'nun 10. maddesi ile görevli olan nöbetçi C. Savcsmm, CMK'nun 
160 ve 161. maddeleri gereğince konunun esasını araştırma görevi kapsamında ve CMK'nun 
119/1 Maddesinde yer alan şartlan değerlendirerek ve bu maddedeki şartların var olduğunu 
görerek, gecikmesinde sakınca bulunduğundan 2014/2 soruşturma sayılı 01/01/2014 tarihli 
arama ve el koyma emri verdiği, bu emrin Kmkhan İlçe Jandarma Komutanlığı gönderildiği 
görülmüştür.

Kınkhan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alman arama ve el koyma karan 
doğrultusundan usulüne uygun olarak işlemlere başlanıldığı, ihbara konu TIR'ın Kırıkhan 
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Kırıkhan civanında durdurulduğu, Hatay 
Jandarma Komutanlığına bağlı görevlilerin araçta arama yapmak istemeleri üzerine, suça 
konu TIR'da ve öncü araçta bulunan bazı kişilerin kendilerinin Milli İstihbarat Teşkilatı 
personeli olduklarını bildirerek araçta arama yapılamayacağım belirtip aramayı yapacak 
kolluk görevlilerine direndikleri, araçtaki malzemenin devlet sim niteliğinde olduğunu iddia 
ettikleri, buna karşılık resmi kimlik belgesi veya görev yazısı ibraz etmedikleri, bunun 
üzerine Adana TMK'mn 10. maddesi ile görevli olup iş bölümü gereği Hatay Bölgesinden 
sorumlu olan C. Savcısına konunun bildirildiği, C. Savcısı tarafından MIT personeli 
olduğunu iddia eden araçtaki şahısların kurum tarafından görevlendirilen kişiler olduklarına 
dair belge sunulana kadar bekletilmeleri talimatı verildiği, ayrıca arama kararının 
uygulanmasına direnme gösterilmesi üzerine Hatay TEM Müdürlüğünden yeterli miktarda 
ekibin olay yerindeki kontrolü sağlamaya ve aramaya refakat etmeleri için talimat verildiği, 
yine Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının aramalara nezaret 
etmesinin de kendilerine söylendiği, her iki Cumhuriyet Savcısı olay yerinde olduğu halde 
kolluk görevlilerine arama yaptırılmadığı, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki iş 
bölümüne göre TMK'mn 10. Maddesi ile ilgili suçlarda Hatay İlindeki suçlardan sonrumlu 
Cumhuriyet Savcısı olan Özcan Şişman'ın, suçun TMK'mn 10. Maddesi kapsamındaki 
suçlardan TCK'mn 315. Maddesine ilişkin olması sebebiyle yapılacak aramaya refakat etmek 
için tutanakta ismi bulunan emniyet görevlileriyle birlikte olay yerine gittiği, bu sırada MİT 
Hukuk Dairesinde bir yetkili olduğunu belirten Ulvi Canikli isimli kişinin- saat: 17.00 
sıralarında C. Savcısı Özcan Şişman'ı arayıp "TIR'm kendilerine ait olduğunu, MIT kanununa 
göre soruşturma izni olmadan araçta arama yapılamayacağını, usulsüz işlem yapıldığını" 
belirttiği ve aramaya engel olmaya çalıştığı, Kendisine; "araçta ve öncü araçta bulunan 
personeliniz olduğu iddia edilen kişilerin personeliniz görevlisi olduğuna dair belgenin 
ulaşması halinde kendilerini bırakırız, normal izin prosedürünü bu şahıslara yönelik usule 
göre yaparız, ancak araçta silah sevkiyatı yapıldığına dair iddia var. MIT kanununa göre 
soruşturma usulü sadece suça karışan personel yönüyle uygulamr, delil tespitine engel olmaz. 
Biz delil tespitine yönelik soruşturma yapıyoruz. Arama kararını uygulayacağız, 
görevlilerinin silah taşıma gibi bir görevi olamaz. Silah taşıma devlet sırrı olann 
konuda ısrar ediyorsanız tutanak tutanm sizinle ilgili de soruşturmaya müdahale/ 
işlem yaparım" şeklinde uyanda bulunulduğu, bu sırada Kırıkhan Cumhuriye 
Yaşar Kavalcıoğlu, Kmkhan İlçe Jandarma Komutanı J. Yüzbaşı Kubilay Ay^az v(
TEM Şube Müdür vekili 4. Sınıf Emn. Müdürü Eyüp Karaçoban'a yönelik olarak 
yapılmaması konusunda Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Haşan Koçyiği^%  Ej 
Müdürü Ragıp Kılıç, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ve Jandanna Genel

C

Kurmay Başkam Korgeneral tarafından yoğun şekilde baskı yapıldığı, arama/ya^:
A m a
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arama yapmadan göndermelerinin, olay yerini terk etmelerinin istenildiği, İçişleri Bakanının 
arama noktasındaki tüm Jandarma ve Emniyet unsurlarının olay yerinden ayrılması yönünde 
talimat verdiğini söyledikleri, bunun üzerine Kırıkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu ve 
Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanı J. Yüzbaşı Kubilay Ayvaz'm bu baskı ve kanuna aykırı 
emirleri görevli C. Savcısı Özcan Şişman'a ilettikleri ve ayrılmak istediklerini söyledikleri, 
buna karşılık görevli C. Savcsının kendilerine arama için beklemelerini, bunun adli kolluk 
görevi olduğunu, yürütme yetkililerinin yargı işleri yapan kişilere müdahale 
yapamayacaklarım, Özellikle Cumhuriyet Savcılarının arama noktasmda hukuka aykırı bir 
durum olmaması için beklemeleri gerektiğini söylediği, olay yerinden sorumlu adli kolluk 
görevlisi ilçe Jandarma bölük komutanı Kubilay Ayvaz'ı telefon yoluyla arayan il jandarma 
alay komutanıHasan Koçyiğit'in telefon yoyula şifaaen kolluk görevlilerini geri çekerek 
yakalanan araç ile birlikte MIT görevlilerinin serbest bırakılması talimatı verildiği, bunun 
üzerine Yüzbaşı Kubilay Ayvaz,'m konunun Adli olduğu bu nedenle geri çekme emrinin 
yerine getiremeyeceğini II alay komutanına bildirdiği, Görevlilerin tüm çabalanma rağmen 
MIT mensubu olduğunu söyleyen kişilerin aracı olay yerinden alıp 2-3 km kadar 
götürdükleri, bunun üzerine görevli C. Savcısı tarafından Kırıkhan Jandarma Komutanlığı'na 
bağlı görevlilerin aracm önünü kesmeleri, adli arama için kendisinin olay yerine gelmesini 
beklemeleri yönünde talimat verildiği, Kırıkhan Jandarma Komutanlığı'na bağlı görevlilerin 
aracı tekrar Kırıkhan - Reyhanlı yolunun 15. Kilometresinde durdurdukları, bu esnada 
Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlünu arayan, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı 
Bestami Tezcan'ın "Derhal olay yerinden ayrıl, senin orada bir görevin yok. Bu Adalet 
Bakanı müsteşarının talimatı" şeklinde baskı yaptığı ve kanuna aykırı emir verdiği, buna 
karşılık yukarıda adı geçen görevliler Hatay II Jandarma Komutanı Albay Haşan Koçyiğit, II 
Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ve Jandarma Genel 
Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral tarafından gerek jandarma gerekse emniyet 
görevlilerine yoğun şekilde kanunsuz emirlerle baskı yapıldığı, olay yerini terketmelerinin, 
arama yapmamalarının istenildiği, ayrıca olayla ilgili olarak Hatay Valiliğinin 01/01/2014 

■gün ve sayı 92725089-899-2/01 sayılı emri ile "MIT'e ait olup Jandarma komutanlığınca 
alman ihbara istinadan alıkonulan araçların 2937 sayılı kanuna göre özel statülerinin 
bulunduğu ve serbest bırakılması gerektiği" şeklinde kanuna aykırı olarak yazılı emir 
verildiği, bu emrin kınkhan Kaymakamlığı aracılığı ile olay yerine ulaştırıldığı ve Jandarma 
görevlilerine tebliğ edildiği, bunun üzerine Jandarma görevlilerinin tamamının olay yerinden 
ayrıldığı, Hatay TEM Şube müdürlüğü görevlilerinden 10 kadar görevlinin olay yerinde 
kaldığı, görevliler tarafından yol güvenliğinin sağlanmadığı, olay yerine giden görevli C.

Ç "  Savcsı tarafından olay yerinde aramayı yapacak kolluk görevlisinin bulunmadığının
belirlendiği, MİT mensubu olduğunu söyleyen şahısların görevli C. Savcısına da arama 
yaptırmamak için direndikleri, aracm arka kapısının önüne 5-6 kişi sıralandıkları, Emniyet 
görevlilerine MİT mensubu olduğunu söyleyen kişilerin aracm yanından uzaklaştırılması 
talimatı verildiği ancak uzaklaştırmadıkları, ardından olay yerine adımn Yener olduğunu 
belirten MİT daire başkanı ve yanında birkaç MİT görevlisi olduğunu söyleyen kişilerin 
geldikleri, "MİT kanununa göre arama yapılamayacağını, araçtaki malzemenin devlet sim 
kapsamımda olduğunu, kendilerinin Ankara'dan merkezden gelen görevliler oldı 
geçici görevle Hatay'da olduklarını" belirttikleri, Görevli C. Savcısı târafmdj 
Emniyet Müdürü telefonla aranıp yol üzerinde araç geçişinin sürmesi sebebi^ 
tehlikede olduğunun, yol kontrolünü sağlamaları gerektiğinin ve takviye eı 
göndermelerinin istenildiği, buna rağmen talimatın yerine getirilmediği, B i  .sırâi 
TEM Şube Müdür vekili Eyyüp Karaaslan'ı arayan Hatay II Emniyet Müdürü!
"Hatay Valisinin olay yerinde bulunan tüm TEM görevlilerini yazılı emir ver? 
aldığını, olay yerinde bulunma yetkilerinin bulunmadığını, Hatay'a geri dönpı^ 
verdiği", görevli C. Savcısmm bu emrin kanuna aykırı olduğu, adli k^lîDkv olc
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aıamayı yapmalan gerektiği yolundaki emrine rağmen TEM Şube M üdür vekili ve  diğer 
görevlilerin çok tedirgin oldukları, bu emir üzerine onların da olay yerini terkettikleri, 
aramayı yapabilecek hiçbir görevlinin kalmadığı, bu arada M İT mensubu olduğunu söyleyen 
kişi sayısının 10 kişinin üzerine çıktığı, bunun üzerine görevli C. Savcısının olay yerinde 
bulunan Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısının ve nöbetçi C. Savcısmm olay yerinden 
ayrılabileceklerini söylediği, Olay yerinde yaklaşık 45 dakika arama yapabilmek için 
beklenmesine rağmen yürütme makamlarının talimatıyla adli kolluk görevlilerinin tamamının 
çekilmesi üzerine arama yapılamadığı, ardından görevli C. Savcısmm izni ve onayı olmadığı 
halde MIT görevlisi olduğunu söyleyen kişilerin öncü aracı ve içerisinde silahların 
bulunduğu iddia edilen t ın  olay yerinden Reyhanlı istikametine doğru uzaklaştırdıklan, 
Reyhanlı İlçesi yakınlarında t ınn  gitmesinden bir süre sonra Emniyet trafik ekibinin trafik 
kazası var gerekçesiyle yolu trafiğe kapattıkları ve bu şekilde takibini de engelledikleri, olay 
süresince C. Savcılan ve adli kolluk görevlilerine M İT Görevlisi olduğunu iddia eden 
kişilerin kimlik göstermedikleri, görev yazısı göstermedikleri görülmüştür.

B u olay dolayısı ile Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, H atay Cum huriyet 
Başsavcısı Bestami Tezcan, Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı, H atay II  
Jandarm a A lay K om utanı Albay Haşan Koçyiğit ve Hatay II Em niyet M üdürüR ag ıp  Kılıç 
hakkında gereğinin yapılması için evrakın bir örneği daha gereği için Hakimler ve Savcılar 
Yüksek kuru luna  gönderilmiştir.

Soruşturma devam ederken Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'mn 2014/556 muhabere 
sayılı ve 13/01/2014 tarihli yazısı ekinde bir tutuanağm gereği için gönderildiği görülmüştür.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Süleyman Bağrıyanık tarafından
düzenlenen 01/01/2014 Tarihli tutanakta " 01/01/2014 tarihinde K ırıkhan İlçe Jandarm a  
komutanlığına, içerisinde ruhsatsız silah bulunduğuna dair yapılan ihbar üzerine  
Kırıkhan ilçe sınırlarında durdurulan ve Cumhuriyet Başsavcılığımız TM K  10. M adde ile 
Görevli Büroda görevli nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından talep üzerine yazılı arama  
arama kararı verilen 06 D R 8860 plaka sayılı tır ve çekici, 06 D E  3290 plaka sayılı dorse 
ve 31 Y  5060 p laka sayılı Linea marka araç içerisinde arama yapılm ası işlemi ile ilgili 
olarak Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan ip ek  ile bir çok kez, Adalet Bakanım ız  
Sayın Bekir Bozdağ ile bir kez olmak üzere aramızda telefon görüşm esi gerçekleşmiş olup 
bu görüşmelerde;
M üsteşar Kenan ip e k  beyin ilk konuşmalarda özetle, söz konusu T ınn  M IT 'in  
kontrolünde olduğunu, M IT  K anunundaki özel düzenleme nedeniyle Başbakanlık izni 
olmadan tırda arama yapılamayacağını, bu nedenle yapılm ak istenen aramaya katılm ak  
üzere Kırıkhan 'a giden Cumhuriyet Savcısının arama yapm aktan vazgeçmesini, sadece 
tınn  M IT 'in  kontrolünde olduğu, görevlilerin M IT  mensubu olduğunun tespiti ile 
yetinilerek tırda arama yapılmasından vazgeçilmesini, aksi halde aramayı yapacak savcı 
dahil hepimizin çok üzüleceğini, yanlış birşey yapmamamızı söylediği,
Daha sonraki görüşmelerde ise; ısrarla savcı Ozcan Şişm an'ın  söz konusu tırdaki 
aramayı gerçekleştirmesine müdahale ederek engel olmamı, zaten Kırıkhan Savcısının  
görevlilerin kim liklerini tespit ettiğini, tutanak tutup olay yerinden ayrıldığını, 
tutanakların Adana'ya gönderilmesinin yeterli olduğunu söylediği,
Başka bir görüşmemiizde de yine yukarıda belirtilenlere benzer sözlerle savı beyin tırda 
arama yapmasına engel olmamı söyledikten sonra telefonu Adalet Bakanım ız  
Bozdağ'a verdiği,
Sayın Bakanımızın da özetle; ihbara konu tınn  M IT 'e  ait olduğunu, M il  
özel düzenleme nedeniyle M IT  görevlileri hakkındaki soruşturmanın Başbı 
tabi olduğunu, bu nedenle görevli savcının bu tırda arama yapamayacı 
İçişleri Bakanı ile M İT  Başkanının bulunduğunu, ve kendilerinin Adal 
M üsteşarının tınn  içinde silah bulunmadığını söylediklerini, bunlann^yalc
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ihbarcının mı doğru söylediğini söylediği', ayrıca ısrarla, hukuka sahip çıkmamı, ye tk im i ^ &
kullanarak derhal görevli savcıyı görevden aldığıma dair yazıyı emniyete , jandarmaya, 
ilgli yerlere gönderek aramaya engel olmamı istediği, hususları tutanağa geçirilerek  
tutanak tarafımdan im zalanm ıştır." Şeklinde hususlara yer verilmiştir.

Soruşturma dosyası ve tutanak içeriğine göre, Adalet Bakanlığı Müsteşarı olarak 
görev yapan Saym Kenan Ipek'in, yürütülmekte olan bir soruşturma ile ilgili olarak, adli bü
künü olması, kendisinin adli bir görevi bulunmamasına rağmen soruşturmanın kapatılması 
için baskı yaptığı, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Süleyman Bağnyanık'ı ve 
soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısı saym Özcan Şişman'ı tehdit ettiği, Kırıkhan 
Savcısı'mn kimlik tespiti yaptığı konusunda yanlış ve eksik bilgi verdiği, Kırıkhan 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tutulan tutanak içeriğinde kimlik tespitinin söz konusu 
olmadığı, gizli yürütülen bir soruşturmayı öğrendiği ve bu bilgiyi idari üstleri ile paylaştığı, 
yapılan bu baskılar üzerine aramanın yapılamadığı, suç delillerinin elde edilemediği, 
şüphelilerin yakalanamadığı anlaşıldığından ve 6087 Sayılı Kanunun 39/2 Adalet 
Bakanlığı Müsteşarının, Kurul üyeliği görevi sebebiyle disiplin suçu oluşturan eylemlerine,
Kurul üyeliği göreviyle ilgili suçlarına ve kişisel suçlarına ilişkin soruştuıma ve 
kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanır." hükmü uyarınca adı geçen hakkında 
soruşturma yapma yetkisinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na ait olduğundan Saym 
Kenan İpek hakkında da gereğinin takdir ve ifası için evrakın bir örneği Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu'na gönderilmiştir.

Bununla beraber yukarıda yer verilen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Saym 
Süleyman Bağnyanık tarafından düzenlenen 01/01/2014 Tarihli tutanak içeriğine göre,
Adalet Bakanı Saym Bekir Bozdağ hakkında da işlem yapılması gerektiği, ancak kendisinin 
halen 23. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat milletvekili ve Adalet Bakam olduğu, 
Milletvekilleri ve Bakanlarla ilgili soruşturmaların farklı usule tabi olduğu ve bu dosyamız 
üzerinden soruşturma yapılamayacağı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;
Her iki evrakın TEFRİKİNE,
Şüpheli BEKİR BOZDAG'nun Görevi Kötüye Kullanma suçu açısından evrakın 

soruşturma defterinin 2014/54 numarasına kayıt edilmesine
Diğer kimliği meçhul şüpheliler hakkmdaki soruşturmaya bu numara üzerinden 

devam olunmasına karar verildi. 14/01/2014

A ziz TAKÇI 
Cumhuriyet Savcısı 39852 

(E-imzalıdır)
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