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FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi Ahmet Arıkan ile birlikte İnebolu Adliyesi'ne giden 
şikâyetçiyle, İnebolu Ağır Ceza Mahkemesinin 2000/41 esasına kayden görülen yargılamanın 
yenilenmesi hususunu görüştükleri, ilgili görüşmede müştekiye karşı ciddi bir tazimde 
bulundukları, müştekiye, "dosyayı incelediklerini, haksızlık yapıldığını tespit ettiklerini, naip bir 
hâkim görevlendireceklerini, yeni delil ve beyanların dinlenmesinden sonra sonucun olumlu 
olacağını, ilk iş olarak infazın durdurulacağını ve dışarıdan bir avukat getirmesini" söyledikleri ve 
görüşme sonrasında ilgili yargılamanın yenilenmesine karar verilmesini sağladıkları,

E) Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı hâlen İstanbul Hâkimi iken 667 
S.KHK'nın. 3. maddesinin 1. fıkra gereğince meslekten çıkarılan (37278) Metin 
ÖZÇELİK'in;

Şikâyetçi ile birlikte ziyaretine gelen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi Avukat Murat 
Yıldız'a, "Bir daha uzun bir süre ziyaretime gelme, ulusalcılara ve TSK'ya karşı büyük bir 
operasyon yapılacak, bizimkiler çok büyük kelleler alacak, gelmen sakıncalı olur" dediği,

 F) İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı hâlen Gaziantep Hâkimi iken 667 
S.KHK'nın. 3. maddesinin 1. fıkra gereğince meslekten çıkarılan (40222) Tuğrul 
HANÇERKIRAN'ın;

Şikâyetçinin (E) bendinde açıklanan Metin Özçelik'in,  "Bir daha uzun bir süre ziyaretime 
gelme, ulusalcılara ve TSK'ya karşı büyük bir operasyon yapılacak, bizimkiler çok büyük kelleler 
alacak, gelmen sakıncalı olur" şeklindeki beyanlarını Devlet'in ilgili kurumlarına bildirmesi 
sebebiyle, İnebolu Ağır Ceza Mahkemesinin 2000/41 esasına kayden görülen yargılamanın 
yenilenmesine ilişkin davada usul ve yasalara aykırı iş ve işlemler yaptığı,

Bu cümleden olarak; 
1) Şikâyetçinin dinlenmesini talep ettiği tanıkları azarladığı gibi, kendisine tepki gösteren 

müştekiyi duruşma salonundan atmakla tehdit ettiği,
2) İlk duruşmada hukuka aykırı şekilde yeniden yargılama talebinin reddine karar verdiği,
G) İnebolu eski hâlen Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (27683) Mehmet Sertaç 

KESLER'in;
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu,
H) İnebolu eski Hâkimi hâlen emekli (30819) Ali ÇELİK'in;
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu,
İddia edilmiştir.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
(A-1-a), (A-1-b-aa,bb,cc), (B-1-2-3), (C), (D), (E), (F-1), (G) ve (H) bentlerinde öne sürülen 

iddiaların soyut mahiyette olduğu, ilgili iddiaları doğrulayan somut bir delil gösterilmediği,
(A-1-b-dd), (A-2) ve (B-4-5) bentlerinde öne sürülen iddiaların Cumhuriyet savcısının delil 

toplama, değerlendirme ve suçu nitelendirme hakkı ve yetkisi kapsamında kaldığı, bu hak ve 
yetkilerin şikâyet olunan Cumhuriyet savcısı tarafından herhangi bir şekilde kötüye kullanıldığına 
dair somut delil gösterilmediği gibi, kanun yollarına başvuru sırasında öne sürülebilecek hususların 
şikâyete konu edildiği,

(A-3) ve (F-2) bentlerinde öne sürülen iddiaların yargılama faaliyetine ilişkin olduğu, 
hâkimin yargı yetkisi ve takdir hakkı kapsamında kaldığı, bu hak ve yetkinin ilgili hâkim tarafından 
herhangi bir şekilde kötüye kullanıldığına dair somut delil gösterilmediği gibi, kanun yollarına 
başvuru sırasında öne sürülebilecek hususların şikâyete konu edildiği,w
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun 19.07.2018 tarihli ve 
2018/137670 soruşturma numaralı evrakında adı geçen Mehmet Ali BÜYÜKÇELEBİ hakkında 
görevsizlik kararı verildiği, fakat adı geçenin hâkim veya Cumhuriyet savcısı olmadığı ve ilgili 
hâkim ve savcıların eylemlerine iştirak etmediği anlaşıldığından, evrakın adı geçen hakkında 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerektiği,

Anlaşılmıştır.
K A R A R :
İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi ilgili başkan ve üye hâkimleri, Bozkurt ilgili Cumhuriyet 

savcısı, Bozkurt eski hâlen Antalya Cumhuriyet Savcısı Cengiz ÖZÜLKÜ, İnebolu eski hâlen 
Yargıtay Tetkik Hâkimi iken 667 S.KHK'nın. 3. maddesinin 1. fıkra gereğince meslekten çıkarılan 
Murat KIZILYAR, İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı hâlen Gaziantep Hâkimi iken 667 
S.KHK'nın. 3. maddesinin 1. fıkra gereğince meslekten çıkarılan Tuğrul HANÇERKIRAN, 
Bozkurt eski hâlen Antalya Cumhuriyet Savcısı Ertan ÜNSAL, İnebolu eski Cumhuriyet Savcısı 
hâlen emekli Ali ÇELİK, İnebolu eski hâlen Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet 
Sertaç KESLER, Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı hâlen İstanbul Hâkimi iken 667 
S.KHK'nın. 3. maddesinin 1. fıkra gereğince meslekten çıkarılan Metin ÖZÇELİK, İnebolu 
Cumhuriyet Başsavcısı eski vekili hâlen Ordu Cumhuriyet Savcısı iken 667 S.KHK'nın. 3. 
maddesinin 1. fıkra gereğince meslekten çıkarılan Özkan GÜLTEKİN hakkındaki şikâyetin, 2802 
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 97. maddesinin (a) ve (d) bentleri uyarınca işleme 
konulmaması hususunda Kurul Başkanına teklifte bulunulmasına,

İlgililerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Dairemize yeniden inceleme talebinde 
bulunabileceğine,

Mehmet Ali BÜYÜKÇELEBİ hakkındaki iddiadan dolayı gereğinin takdir ve ifası için 
dilekçe ve eki evrakın bir örneğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 

Oy birliği ile karar verildi. 

Halil KOÇ
DAİRE BAŞKANI

e-imzalı 

Dr. Hamit KOCABEY
ÜYE
e-imzalı 

Yaşar ŞİMŞEK
ÜYE
e-imzalı 

Mehmet Akif EKİNCİ
ÜYE
e-imzalı 

Hüseyin ŞAHİN
ÜYE
e-imzalı 

 Cengiz ÖNER
ÜYE
e-imzalı 

         
         Teklife olur verilmesini arz ederim.
                            Halil KOÇ
                     DAİRE BAŞKANI
                           e-imzalı 

     OLUR
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       Abdulhamit GÜL
                                                          HSK BAŞKANIw
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