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01/01/2014 tarihinde Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına içerisinde ruhsatsız silah 
bulunduğuna dair yapılan ihbar üzerine Kırıkhan ilçe sınırlarında durdurulan ve Cumhuriyet 
Başsavcılığımız TMK 10. Madde İle Görevli Büroda görevli nöbetçi Cumhuriyet Savcısı 
tarafından talep üzerine yazılı arama karan verilen 06 DR 8860 plaka sayılı tır ve çekici, 06 
DE 3290 plaka sayılı dorse ile 31 Y 5060 plaka sayılı Linea marka âraç içerisinde arama 
yapılması işlemiyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı Müsteşan sayın Kenan İPEK ile birçok kez, 
Adalet Bakanımız saym Bekir BOZDAĞ ile bir kez olmak üzere aramızda telefon görüşmesi 
gerçekleşmiş olup bu görüşmelerde;

Müsteşar Kenan İPEK beyin ilk konuşmalarda özetle; sözkonusu tınn Mit’in kontrolünde 
olduğunu, MİT Kanunundaki özel düzenleme nedeniyle Başbakanlık izni olmadan tırda arama 
yapılamayacağım, bu nedenle yapılmak istenen aramaya katılmak üzere Kırıkhan’a giden 
Cumhuriyet Savcısının arama yapmaktan vazgeçmesini, sadece tınn M İT’in kontrolünde 
olduğu ve görevlilerin MİT mensubu olduğunun tesbiti ile yetinilerek tırda arama 
yapılmasından vazgeçilmesini, aksi halde aramayı yapacak savcı dahil hepimizin çok 
üzüleceğini, yanlış bir şey yapmamamızı söylediği,

Daha sonraki görüşmelerde ise; ısrarla Savcı Özcan ŞİŞMAN’m sözkonusu tırdaki aramayı 
gerçekleştirmesine müdahele ederek engel olmamı, zaten Kırıkhan savcısının görevlilerin 
kimliklerini tesbit ettiğini, tutanak tutup olay yerinden ayrıldığım, tutanakların Adana’ya 
gönderilmesinin yeterli olduğunu söylediği,

C

Başka bir görüşmemizde de yine yukarda belirtilenlere benzer sözlerle savcı beyin tırda arama 
yapmasına engel olmamı söyledikten sonra telefonu Adalet Bakanımız saym Bekir 
BOZDAĞ’a verdiği,

Saym Bakanımızın da özetle; ihbara konu tınn MİT’e ait olduğunu, MİT kanununda özel 
düzenleme nedeniyle MİT görevlileri hakkındaki soruşturmanın Başbakanlık iznine tabi 
olduğunu, bu nedenle görevli savcımn bu tırda arama yapamayacağını, yarımda İçişleri 
Bakam ile MİT Başkanınm bulunduğunu ve kendilerinin, Adalet Bakanının ve Müsteşarının 
tınn içinde silah bulunmadığım söylediklerini, bunların yalan söyleyipte ihbarcının mı doğru 
söylediğini söylediği, ayrıca ısrarla, hukuka sahip çıkmamı, yetkimi kullanarak derhal görevli 
savcıdan dosyayı almamı ve başka savcıya vermemi, görevli savcıyı görevden aldığıma dair 
yazıyı Emniyete, Jandarmaya, ilgili yerlere göndererek aramaya engel olmamı istediği,

Hususları tutanağa geçirilerek tutanak tarafımdan imzalanmıştır. 02/01/2014

Süleyman BA1 
Adana Cumhuri
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