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Şikâyetçinin, çocuğun cinsel istismarı suçundan dolayı sanığı olduğu İnebolu Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2000/41 esasına kayden görülen davada cezalandırılması istemiyle hukuka aykırı 
şekilde mütalaa düzenlediği,

3) İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi ilgili başkan ve üye hâkimleri, İnebolu eski hâlen 
Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (27683) Mehmet Sertaç KESLER'in;

Şikâyetçinin, çocuğun cinsel istismarı suçundan dolayı sanığı olduğu İnebolu Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2000/41 esasına kayden görülen davada usul ve yasalara aykırı iş ve işlemler 
yaptıkları,

Bu cümleden olarak;
a) Şikâyetçinin, görev yaptığı okulun karşısında işletmesi bulunan ve bu sebeple müştekinin 

günlük bütün eylemlerini görebilen Recep Rençber'in tanık olarak dinlenmesine ilişkin talebini 
hukuka aykırı şekilde reddettikleri,

b) Mağdur öğrenciler  ve , "öğretmenimiz bizi ders çalışma 
bahanesi ile müdür odasına kilitleyip, çamaşırlarımızı soyup, cinsel organını arkadan ve önden bize 
soktu" şeklindeki ifadeleri karşısında, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, 

 ve  ayrı ayrı yapılan muayeneleri neticesinde, ırza geçme, ırza geçmeye 
teşebbüs ve ırza tasaddi  iddialarının tarif ve tespit olunamadığının açıklanmasına rağmen, hukuka 
aykırı şekilde müştekinin 18 yıl hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verdikleri,

B) Bozkurt eski hâlen Antalya Cumhuriyet Savcısı (37384) Cengiz ÖZÜLKÜ'nün;
Cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığı dönemde, Devlet'in ilgili 

kurumlarına FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili dilekçeler göndermesi sebebiyle şikâyetçiye 
karşı usul ve yasalara aykırı iş ve işlemler yaptığı,

Bu cümleden olarak; 
1) Müştekinin her gün okuduğu Cumhuriyet adlı gazeteyi göndermediği,
2) Bir gece saat 23.00'da müştekiyi odasına çağırarak, aklını başına almasını, sağa sola 

dilekçe yazmamasını söylediği,
3) Müştekiyi, Mustafa Eraslan ve Hasan Kırık isimli infaz koruma memurlarına dövdürdüğü,
4) Müştekinin kendisini HSYK'ya şikâyet etmesi üzerine, şikâyet içeriğine dayanarak 

hukuka aykırı şekilde müştekinin cezalandırılması istemiyle iddianame düzenleyerek 6 ay hapis 
cezası ile mahkûmiyetine hükmedilmesine neden olduğu,

5) Gerçeğe aykırı tutanak ve ifadelere dayanarak, müştekinin infaz koruma memurlarını 
yaraladığı gerekçesiyle disiplin cezalarına hükmedip İnebolu Ceza İnfaz Kurumuna sevk 
edilmesini sağladığı,  

C) Bozkurt ilgili Cumhuriyet savcısının;
Şikâyetçinin Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerini bildiğine ilişkin dilekçeyi gönderdiği 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin talimatı üzerine yapılan ifade alma işlemi sırasında, "sana 
ne faili meçhul cinayetlerden, senin çoluğun çocuğun yok mu  git onlarla uğraş,  bunlar çetrefilli 
işler, bunlar seni de öldürür bir kenara atar" diyerek müştekinin beyanda bulunmaktan 
vazgeçmesini sağladığı, 

D) İnebolu eski hâlen Yargıtay Tetkik Hâkimi iken 667 S.KHK'nın. 3. maddesinin 1. 
fıkra gereğince meslekten çıkarılan (40124) Murat KIZILYAR ve İnebolu Cumhuriyet 
Başsavcısı eski vekili hâlen Ordu Cumhuriyet Savcısı iken 667 S.KHK'nın. 3. maddesinin 1. 
fıkra gereğince meslekten çıkarılan (39611) Özkan GÜLTEKİN'in;w
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