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T.C.
YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE)

DOSYA NO : 2019/11 Esas
KARAR NO : 2021/5
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2019/26

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

BAŞKAN              : Maruf ALİKANOĞLU 30617
ÜYE              : Durak ÇETİN                         34413
ÜYE              : Oktay ERDOĞAN                         29429
ÜYE              : Murat BULUT                         34264
ÜYE              : Ali ÖZTÜRK                         40184
CUMHURİYET SAVCISI              : Müslüm CANPOLAT 42527
KATİP              : İbrahim DÜZGÜN                         503786

DAVACI : K.H.
SANIK : BİROL ERDEM, Şahin ve Ayşe oğlu, 24/07/1966 

DOĞANŞEHİR doğumlu, MALATYA, 
DOĞANŞEHİR, Karşıyaka mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Yapracık Mah. 3255 Cad. No:1A İç Kapı 
No:27  Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur.

  TC Kimlik No:46831558112
VEKİLLERİ : Müdafii Av. SÜMEYYE BETÜL KOÇHAN, 

Mimaroba Mah.Uğur Mumcu Cad. Dış Kapı No: 7-C 
, 303 E Blok,Kat:4,Daire:13  Büyükçekmece/ 
İSTANBUL

  Müdafii Av. YASİN ORÇAN, Eskişehir Yolu 
Söğütözü Mahallesi 2177.Cadde Dış Kapı 
No:10-B/118 Kat:17 Via Twins Çankaya/ ANKARA

  Müdafii Av. MESUT YILDIZ, Sögütözü Mah. 
2176.Sokak No:7/48 Kat:13 Platin Tower  Çankaya/ 
ANKARA

  Müdafii Av. HAYRETTİN KÜÇÜKSOY, Söğütözü 
Mah. 2177. Cad. Via Twins 10/B Bok Kat:17 No:117 
Çankaya/ ANKARA

  Müdafii Av. MEHMET ALİ ÖZKEÇECİ, Söğütözü 
Mahallesi 2177.Sokak Via Twins Kat:17 Çankaya/ 
ANKARA

  Av. BERAT CAN KAPLAN, Söğütözü Mah. 2177. 
Cad. No:10/B 17. Kat Vıa Twıns Has Hukuk Bürosu 
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Çankaya/ ANKARA
SUÇ : Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 03/06/2017 - 
SUÇ YERİ : ANKARA/MERKEZ
KARAR TARİHİ : 01/02/2021

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma 
sonunda:

I-İDDİA: 

A-İDDİANAME: Yargıtay C.Başsavcılığı'nın 2019/12 Soruşturma, 2019/26 Esas, 
2019/5 İddianame sayılı iddianamesi ile özet olarak;

"Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca şüpheli  hakkında silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak, Anayasayı ihlal 
suçundan soruşturma başlatılmıştır.

Şüpheli hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen 
Suçlar Bürosunun 07.11.2017 gün ve 2017/35368 soruşturma 2017/95568 Esas, 2017/6851 
sayılı iddianamesiyle, 

"Devletin her kurumunda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı kuvveti 
içerisinde; organizasyonu ve hiyerarşik yapısı bulunan, bu bağlamda merkez, taşra, dönem 
(devre) ve bölge olarak kendi içinde hem dikey ve hem de yatay şekilde emir-komuta zinciri 
dahilinde, Devlet yargısına alternatif olarak faaliyet gösteren FETÖ/PDY Silahlı Terör 
Örgütünün Yargı yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, 14 yıl boyunca 
değişen siyasi partilere ve eğilimlere rağmen örgütün temel hareket tarzına uygun olarak o 
dönemin siyasal eğilimiyle ters düşmeyecek şekilde hareket edip gizlenerek örgütsel 
bağlılığını devam ettirdiği, örgüt adına gizli ve örtülü bir şekilde, örgütün ana hedefi olan, 
Devletin asker ve sivil tüm bürokrasisini ele geçirmek suretiyle halka dayanmayan, tepeden 
inme yöntemiyle Anayasal devrim yapmaya uygun bir biçimde örgüt adına faaliyetlerde 
bulunduğu, örgüt mensuplarından; hâkim,  Cumhuriyet savcılığına yönlendirilerek bu görevi 
alması sağlanacaklar, daha sonra bunlar içerisinden kritik görevlere atanacaklar, Kurul 
üyeliği seçimlerinde izlenecek seçim stratejisi ve aday olacaklar, Yargıtay veya Danıştay 
üyeliğine seçileceklerin belirlenmesi ile atanacakları, seçilecekleri belirleme gibi eylemleri 
ve bu eylemlere ilişkin örgüt adına otonom bir şekilde karar alabilme / hareket edebilme 
yeteneğine sahip olması nedenleriyle örgütün, Yargı teşkilatı sahasında etkili bir pozisyonu 
ve örgütsel faaliyetler ile ilgili karar alabilme yetkisi itibariyle örgütün Yargı 
yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, eylemlerinin kül halinde TCK'nın 314/1 
maddesi kapsamında örgüt yöneticiliği suçunu oluşturduğu, şüphelinin TCK'nın 314/1, 53/1, 
58/9, 3713 sayılı Kanunun 5 maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir. 

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 10.01.2018 gün ve 2017/152 Esas, 2018/1 sayılı 
ilamı ile “Sanığın yüksek mahkemede görev yaptığı esnada da örgüt adına hareket ettiğinin 
iddia edildiği, bu döneme ilişkin özel kovuşturma teminatının mevcudiyetini koruduğu, örgüt 
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yöneticiliği suçunun kişisel suç olduğu”  belirtilerek, “2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46/6. 
Fıkrası, 5271 sayılı CMK’nun 3, 4 ve 5. maddeleri gereğince “Görevsizlik Kararı” ile 
dosyanın yargılama yapmakla görevli ve yetkili Yargıtay ilgili Ceza Dairesine 
gönderilmesine karar verildiği,  

Görevsizlik kararı sonrasında, ilk derece yargılaması yapan Yargıtay 9. Ceza 
Dairesinin 2018/32 Esas sayıl dosyası üzerinden yargılamanın devam ettiği, bu mahkemece 
20.12.2018 gün ve  2018/10 karar sayılı kararı ile, 

“Sanığın silahlı terör örgütü FETÖ’nün hiyerarşık yapısına dahil olup atılı silahlı 
terör örgütü yöneticisi olma suçunu oluşturduğu iddia edilen eylemlerin gerçekleştirildiği 
tarih itibariyle haiz olduğu HSYK üyeliği ve Adalet Bakanlığı müsteşarlığı sıfatı nedeniyle 
6087 sayılı Kanununun 38/9 ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46. maddesi  gereğince 
iddianame düzenleme görev ve takdiri yetkisine sahip olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından düzenlenmiş bir iddianame olmaması nedeniyle usulüne uygun açılmış bir kamu 
davası bulunmadığı” gerekçesiyle, CMK’nun 223/8 maddesi gereğince “Yargılamanın 
Durdurulmasına”, iddianame düzenleyip düzenlememe hususunun takdiri için dosyanın 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine” karar verildiği, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın Yargıtay 10. Ceza 
Dairesinin 21.01.2019 tarih ve 2019/26 D.İş sayılı kararıyla reddedildiği ve sonrasında 
dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği görülmüştür." 

denildikten sonra  FETÖ terör örgütünün;
- Hiyerarşik yapısına, 
- Örgütün yargı yapılanmasına, (bu kapsamda yüksek yargı ve HSYK yapılanmasına) 
- Çalışma ve haberleşme yöntemlerine, (bu kapsamda örgüt üyeleri arasında yapılan 

ByLock yazışmalarına), 
-Örgütün HSYK'ya ve Yüksek yargıya üye seçimlerinde kendi mensuplarının 

seçilmesine ilişkin faaliyetlerine,
- Hâkim-savcı adaylığı sınavlarına,
- Örgütün yargı yapılanmasında görevli mensuplarının sahip oldukları yargı yetkisi 

örgütün amaçları doğrultusunda kullanarak gerçekleştirdikleri bazı operasyonlara (bu 
kapsamda; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tırlarının durdurulması, Şemdinli olayı, Hüseyin 
KURTOĞLU, Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davaları, kanuna aykırı iletişimin 
dinlenilmesi ve teknik araçlarla izlenilmesi davaları, Kozmik oda davası, örgüt 
mensuplarının talimatla tahliye edilmelerine ilişkin davalar, 17/25 aralık 2013 tarihinde 
gerçekleştirilen yargı darbesine ilişkin soruşturmalar)

-Etkin pişmanlıktan yararlanan şahısların ifadelerine yer verildikten sonra;

Sanık Birol ERDEM ile ilgili olarak;
"Şüpheli Birol Erdem'in 32677 sicil numarası ile 1993 yılında Edirne İdare 

Mahkemesi üyesi olarak göreve başladığı, daha sonra 1996 yılında Adalet Bakanlığı Personel 
Genel Müdürlüğünde; Tetkik Hâkimliği, 2004 yılında Daire Başkanlığı, 2006 yılında Genel 
Müdür Yardımcılığı ve 2008 yılında Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü, 2010 
yılında yapılan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye seçimlerinde İdari Yargı adayları 
arasından Kurul Üyeliğine seçildiği ve İkinci Daire üyesi olarak çalıştığı, 2011 yılı Ekim 
ayında Adalet Bakanlığı Müsteşarı olarak atandığı, 31.12.2013 tarihine kadar bu görevi 
yürüttüğü, hâlen Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri olarak görev yapmaya devam ettiği,
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15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe 
teşebbüsü üzerine şüpheli hakkında, Devletin her kurumunda olduğu gibi Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin yargı kuvveti içerisinde de, Devlet yargısına alternatif olarak faaliyet 
gösteren FETÖ/PDY'nin yöneticisi olmak ve Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs 
Etmek suçlarından soruşturma başlatıldığı,

Şüphelinin, yakalanması ve suç veya suç unsurlarına el konulması amacıyla Ankara 
7.Sulh Ceza Hâkimliğinin 03.06.2017 tarih ve 2017/4475 Değişik İş sayılı kararları ile 
ikametinde ve aracında arama yapıldığı, suç veya suç unsuru teşkil edebilecek dijital 
materyallere el konulduğu, 03.06.2017 tarihinde ikâmetinde yakalanarak gözaltına alındığı, 

Tespit edilmiştir. 

Şüpheli Savunması; 
TEM şube müdürlüğünde 13.06.2017 tarihli savunmasında; susma hakkını 

kullanmıştır. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 16.06.2017 tarihli, müdafii huzurundaki 

savunmasında özetle: Gerek tanık olarak gerekse de bu soruşturma kapsamında şüpheli 
olarak vermiş olduğu ifadelerinde; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde tetkik 
hakimi olarak görev başladığında İbrahim Okur'un aynı birimde bulunduğunu, Ahmet 
Hamsicinin de Personel Genel Müdürlüğü’ne geldiğini, daha sonra Personel Genel 
Müdürlüğü’nün içinde bulunan bilgi işlem birimine Ali Kaya'nın tetkik hakimi olarak 
geldiğini...Personel Genel Müdürlüğü’nde çalışan arkadaşlarla belirli aralıklarla bir araya 
gelmeye başladıklarını...arkasından Personel Genel Müdürlüğü’ne Engin Durnagöl ve 
Mustafa Kemal Özçelik geldiğini, bunlarında bu sohbetlere katılmaya başladıklarını, bu 
sohbetlere o sırada Ahmet Hamsici, Hüseyin Yıldırım, Ali Kaya, Mustafa Kemal Özçelik ve 
Engin Durnagöl'ün katıldığını, Engin ve Mustafa Kemal geldikten sonra bu arkadaşların 
sohbetlere Fethullah Gülen’in CD’lerini getirmeye başladıklarını, her sohbette olmamakla 
beraber bir kaç sohbette CD izlediklerini, bu sohbetlerden bir kaçına o sırada CTE’de çalışan 
Murat Cevher'in de katıldığını, 28 Şubat sürecinden sonra oluşan o bunaltıcı havada 
arkadaşlarıyla bir yakınlaşma ve dayanışma içine girdiklerini, toplantılarda sık sık meal ve 
hadis konulu sohbetler yaptığını, bu yapıya mensup arkadaşlarının kendisinin bu özelliğini 
görünce ilk defa o zaman "bizim evlerde kalan adaylarımız ve sınava çalışan arkadaşlarımız 
var onlara moral motivasyon olsun diye ara sıra gelip onlara da sohbet eder misin" 
dediklerini, bu teklifi kendisine çoğunlukla Murat Cevher ve Hüseyin Yıldırım'ın yaptığını, 
kendisinin de onları kırmayarak 1998 yılından 2004 yılına kadar yaklaşık 6 yıllık sürede 
15-20 defa bazen adaylara, bazen de sınava hazırlanan çocukların evlerine giderek onlara bu 
tür sohbetler yaptığını,  

 FETÖ örgütü ile ilgili olarak henüz devletin hiçbir kurumunda adlî veya idarî 
anlamda herhangi bir soruşturma başlamamışken Adalet Bakanlığı Müsteşarı olmasıyla 
birlikte mücadeleye başladığını, özellikle 7 Şubat MİT krizinden sonra Adalet Bakanlığı 
içerisinde bu yapıya mensup olan kişileri tek tek tespit ettiğini, ayrıca Yargıtay ve Danıştay 
üyeleri içerisinde bu yapıya mensup olduğuna inandığı kişileri tespit ederek Danıştay ve 
Yargıtay üyelerini MİT Müsteşarı ve Sayın Başbakana bildirdiğini,  eski Adalet Bakanlarına 
ulaştırdığını, 
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Bu yapının YARSAV ile ilgili faaliyetlerini deşifre etmeye çalıştığını, bakanlıkta yapı 
mensubu olduğunu tespit ettiği kişileri uzaklaştırdığını, Personel, Ceza işleri, Kanunlar, Bilgi 
İşlem ve Ceza Tevkifevleri gibi Adalet Bakanlığının teşkilât yapısında önemli olan birimlerin 
amirlerini yani genel müdürlerini değiştirdiğini, hakkında henüz başlatılmış bir 
soruşturma olmadan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kendiliğinden müracaat 
ederek bu örgütle ilgili olarak bütün bildiklerini tanık sıfatıyla verdiği ifadede 
anlattığını, 

 Cemaat veya Hakyol Vakfı ile olan irtibatını veya ilişkilerini anlattığını, hayatının 
hiçbir döneminde iradesini kimseye teslim etmediğini, değişik islamî grupları tanıdığını, 
olumlu bulduğu yönlerine destek olduğunu, yanlış bulduğu konuları her zaman kendilerine 
ifade ettiğini, bu nedenle de hiçbir grupla ilişkisinin çok ileri seviyeye gitmediğini ve 
mensubiyet derecesine varmadığını, sorgu sırasında avukatı ve aynı zamanda Hakyol 
Vakfından arkadaşı olan Hayrettin Küçüksoy'un ifade ettiği gibi vakıftaki arkadaşlarıyla da 
bazı konulardaki eleştirileri nedeniyle mesafesinin bir miktar açıldığını, okuldayken beraber 
kaldığı ve şahsi hukuku olan arkadaşlarıyla irtibatını hiçbir zaman kesmediğini, fakülte 
döneminden tanıdığı arkadaşlarıyla da bakanlığa geldikten sonra tanıştığı Fethullah Gülen 
Cemaatine mensup arkadaşlarıyla ikili ve insani ilişkilerini bu şekilde devam ettirdiğini, 
Fethullah Gülen cemaatinin yargı içindeki mensuplarını cemaatin amaçları doğrultusunda 
kullandıklarını sezinleyince bunların karşısına geçtiğini ve 2012 yılının başından itibaren hiç 
kimsenin ve hiçbir kurumun mücadele etmediği bir dönemde bunlara karşı çok boyutlu ve 
ciddi bir mücadele verdiğini, Fethullah Gülen cemaati ile diğer muhafazakâr gruplar arasında 
irtibat kuran bir pozisyonunun olmadığını, böyle bir irtibat olup olmadığını da bilmediğini, 
gördüğü kadarıyla da böyle bir irtibatın olmadığını, yapıları ve birbirlerine bakışları itibariyle 
de bir araya gelmelerinin pek mümkün olmadığını düşündüğünü, sadece hayat sürecinde 
birlikte kaldığı, bakanlığa geldikten sonra tanıştığı arkadaşlarla ikili ve insanî ilişkilerini, 
bunlarla bir sorun yaşayıncaya kadar devam ettirdiğini, bu ilişkilerin birbirleri ile bir irtibatı 
olmadığını, kendini belli bir yere mensup ve aidiyet duygusu içerisinde hissetmediği için 
sadece bir kesimle görüşüp başka kesimlere kapalı olma gibi bir hayat tarzının olmadığını, 
başlangıçta hizmet hareketi olarak bilinen bu terör örgütünün, diğer terör örgütlerinden 
önemli bir farkı olduğunu, bunun da örneğin PKK, başlangıçtan itibaren terör örgütü olarak 
ortaya çıktığını, hâlen de terör örgütü olarak faaliyetlerine devam ettiğini, bu örgütün ise 
başlangıçta bir hizmet hareketi olarak kendisini topluma tanıttığını, açtığı dershaneler ve 
okullarla da bir eğitim faaliyeti yürüttüğü konusunda kamuoyunu inandırdığını, yaptığı 
hoşgörü ve diyalog çalışmalarıyla, Abant Toplantılarıyla kamuoyunda birçok kesimin 
desteğini aldığını, yurt içinde düzenlediği Türkçe Olimpiyatları gibi faaliyetlerle kendisini 
son derece farklı bir şekilde gösterdiğini, son dönemde yaşanan olaylar, bu darbe girişiminin 
bunlardan beklenen hareketler olmadığını, bu örgütün zaman içinde dönüşüm ve  değişim 
geçirdiğini düşündüğünü, toplum ve devlet içinde güçlendikçe mensupları vasıtasıyla 
yönetime müdahale etmeye çalıştığını, bu müdahalesi hoş karşılanmayınca da gittikçe 
radikalleştiğini ve nihayetinde bu darbe girişimini yaptığını düşündüğünü, toplumun birçok 
kesiminden, aydınlardan, her görüşten siyasetçiden, din adamlarından, her görüşten 
gazetecilerden bunların faaliyetlerini öven, bunlara destek çıkan yüzlerce açıklama 
bulunabileceğini, bu açıklamaların tarihlerinin de çok fazla geçmişe dayanmadığını, bazı 
siyasilerin 17/25 Aralık'tan sonra dahi bunlara destek çıkmaya devam ettiğini, bazılarının da 
2012 ve 2013 yıllarında bunlara olan desteğini sürdürdüğünü, bu yapının faaliyetleri ve 
amacının toplum hatta devlet tarafından çok geç fark edilebildiğini, kendisini devlet içinde bu 
yapının sıkıntılarını ilk fark edenlerden ve bu yapıya karşı hiç kimsenin mücadele etmediği 
bir dönemde ilk mücadele edenlerden kabul ettiğini, yaptığı birçok faaliyetin o dönemde 
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örneğinin olmadığını, ne verdiği sicillerin, ne yaptığı atamaların, ne hazırladığı kanun 
tasarılarının ne de Yargıtay ve Danıştay'da bunlara karşı yürüttüğü faaliyetlerin o tarihler 
itibariyle hiçbir kamu kurumunda eşi benzerinin olmadığını, bu nedenle bu örgütün yöneticisi 
veya üyesi olma hitabını kesinlikle kabul etmediğini, 

Mesut ORTA ve Muhittin KIRICI'nın görevden alındığı tarihte Fethullah Gülen 
Cemaati mensubu olduklarını bildiğini, görevden aldığı yıl olan 2013 yılında bu kişilerle 
ilgili olarak sıkıntıların başladığını, fakat Bilgi İşlem Daire Başkanlığında uzun süredir 
çalışıyor olmaları, yerlerine atayabilecek o nitelikte personel bulmanın zorluğu gibi 
nedenlerle çalışmaya devam ettiklerini, ayrıca işlerine yansıyan herhangi bir 
olumsuzluklarının da o güne kadar olmadığını, 

UYAP ile ilgili MİT'in talebi doğrultusunda entegrasyonu sağlamış olsaydı veya 
avukatların UYAP sorgulama ücretleri ile ilgili istediğiniz şekilde işlem tesis etseydi,  
cemaat mensubu olduğu gerekçesiyle yine de Mesut Orta ve Muhittin Kırıcı'yı 
görevden alacak mıydınız ? yönündeki soruya; 

2012 ve 2013 yılında kamuda cemaate yönelik herhangi bir tasfiye hareketinin 
yapılamayacağını, bu nedenle sırf bu gerekçeyle bir bürokratı görevden almanın  mümkün 
olmadığını, kendisinin Mesut ORTA'nın cemaatçi olduğunu bilmesi nedeniyle meslekî olarak 
da talimatlarına aykırı hareket etmesini fırsat bilerek görevden alınmasını teklif ettiğini,  

Tasfiye yapamadığını ancak bu yönde eylemleri veya irtibatları olduğunu tespit ettiği 
kişilerin görev yaptıkları birimlere yeni görevlendirmeler yaparak bu kişileri etkisiz hâle 
getirdiğini, örneğin, öncelikle Kanunlar Genel Müdürü Yüksel HIZ'ı direkt görevden 
alamayınca müsteşar yardımcılığına kaydırdıklarını, müsteşar olarak görev yaptığı süre 
boyunca bakanlık bünyesinde kritik olan 5 birimin genel müdür veya başkanını 
değiştirdiklerini, müsteşar yardımcılığı ve genel müdürlük yardımcılıklarını da kapsayan ve 
bu yapının etkisizleştirilmesini amaçlayan 24 adet görevlendirme yapıldığını, hepsinin de 
hâlen aktif görevde olduklarını, görevden alınanların ise cemaat mensubu oldukları 
gerekçesiyle hâlen haklarında gerek soruşturma gerekse de kovuşturma yapılan kişiler 
olduklarını, örneğin; 08.04.2013 tarihinde bu yapıya mensup olduğu düşüncesiyle Ceza 
Tevkif Evleri Genel Müdürü Mustafa ONUK'un görevinden alınarak Eğitim Dairesi 
Başkanlığına verildiğini, yerine Enis Yavuz YILDIRIM getirildiğini, 

Personel Genel Müdürü Mustafa Kemal ÖZÇELİK'i görevinden almak istediklerini, 
çünkü kendisinin HSYK üyesi seçilmeden önce Personel Genel Müdürü  olduğunu, HSYK 
üyesi seçildikten sonra 1 yıl sonra bakanlık müsteşarı olarak bakanlığa geri döndüğünde 
personelde büyük bir değişiklik yapıldığını fark ettiğini, bu durumu düzeltmek için öncelikle 
genel müdürü değiştirmek gerektiğini, duyulunca kuruldaki cemaat mensupları devreye 
girdiğini, onların talebi üzerine Yargıtay Üyesi seçilmek suretiyle Personel Genel 
Müdürlüğünden uzaklaştırdıklarını, yerine Muharrem ÜRGÜP'ün görevlendirildiğini, 

Bu dönemde yapmış olduğu tasfiyeye ilişkin listeyi savunmasına ek olarak 
sunduğunu, bu liste incelendiğinde anlatmak istediklerinin net olarak anlaşılacağını, 
görevden alınan kişilerin hâli hazırdaki durumu ile yerine atanan kişilerin hâli hazırdaki 
durumlarının ortada olduğunu,  o zamanki imkânlar çerçevesinde yapabildiklerinin bunlar 
olduğunu, o dönemlerde kamuda bu şekilde görevden alma şeklindeki bir tasfiyenin bir 
örneğinin de olmadığını,  

Beyan etmiştir. 
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki 22.06.2017 tarihli müdafii huzurundaki 
savunmasında; şüpheli hakkındaki tanık ifadelerine karşı beyanda bulunmuş, bu kapsamda; 
Tarık Çağlayan'ın beyanlarının doğru olmadığını, 2010 yılı HSYK seçimlerinde Hayrettin 
Türe, İsmail Aydın, Harun Kodalak'ın isimlerinin kendisi tarafından önerildiğini, Fethullah 
Gülen Cemaati mensupları olan hâkim ve savcılara  oy verecekleri isimlerin söylenmiş 
olabileceğini, çünkü, idari yargıda kendisinin yerine girebilecek bir üçüncü adaylarının 
bulunmadığını, adli yargıda da İbrahim OKUR ve İsmail AYDIN'ın yerine girebilecek 
adaylarının olmadığını, bu sebeple kendilerine göre bir asıl liste oluşturmuşlardır yapı 
mensuplarının listesinden kendisi ile İbrahim Okur'un adının çıkarılması durumunda çalışma 
ortamının da mümkün olmayacağını, 

 Personel Genel Müdürü Mustafa Kemal ÖZÇELİK olduğunu, boş olan ve ihtiyaç 
olan yerlerle ilgili önerilerde bulunurken kendi mensuplarını öne çıkarmaya çalıştığını 
hissettiğini, ama bu yönlendirmelere prim vermediğini, geldikten sonra boş olan birim 
amirliklerine mümkün olduğunca bu yapıya mensup olmayan kişileri vermeye gayret ettiğini, 
ilk başlarda kendi biriminin içinden gelmesi nedeniyle ehliyet, liyakât ve birikimi dikkate 
alınarak bazı görevlendirilmelerin yapılmış olabileceğini ancak ilerleyen süreçte onların da 
mensubiyetlerini işlerine yansıttığını hissettiği anda o görevlendirmeler de kaldırılarak 
yerlerine devletine ve milletine bağlı çalışacağına inandığı isimleri getirdiğini,  yaptığı 24 
adet görevlendirmeyi sunduğunu ifade etmiş olup, 

Şüpheli tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına savunma sırasında ibraz 
edilen Bilgi Notunda; 07.02.2012 tarihli MİT krizi sonrasında Bakanlık Merkezinde Paralel 
yapıya karşı alınan önlemler bu kapsamda yapılan görevlendirmeler  başlıklı dökümanda; 
Bakanlığın stratejik birimlerinde  2012 yılı bakımından; 02.01.2012 tarihinde Aytekin 
Sakarya'nın Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığına getirildiği, Suat Aslan'ın, 06.08.2012 
tarihinde Kanunlar Genel Müdür Yardımcılığına, Niyazi Acar'ın Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanlığına atanması dışında diğer 2013 yılı içinde yapılan yer değişikliklerine ilişkin 
listeden oluştuğu,  

Şüpheli tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 22.06.2017 tarihli 
savunma sırasında yapı mensuplarına ilişkin ibraz edilen Bilgi Notu; müsteşar 
yardımcıları; Kenan Özdemir, Yüksel Hız olmak üzere Adalet Bakanlığının stratejik 
birimlerinde görev yapan  1997 den itibaren  bakanlığa gelen 16 kişiye ilişkin, 31.07.2008 
öncesi başlıklı belgede; bakanlığa 2003 yılından itibaren gelen 57 kişiye ilişkin liste, 
31.10.2011 öncesi bakanlığa 2008 yılından itibaren gelmiş olan 47 kişi,  31.12.2013 öncesi 
başlıklı belgede; bakanlığa 2011 yılından itibaren gelen 30 kişiye ilişkin liste olduğu 
Görülmüştür.  

Ankara 2.Sulh Ceza Hakimliğinin  17.06.2017 gün ve 2017/687 sayılı sorgusunda; 
Önceki ifadeleriyle aynı yönde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.   

Deliller 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 2016/2 Esas sayılı dosyasında 08.11.2017 tarihinde 

sanık sıfatıyla ifadesi alınan Mehmet Hamzaçebi'nin; "Örgütün o zamanki şeyine göre 
İbrahim Okur’un adı hep geçiyordu örgüte yakınlık konusunda. Örgütün hani hakim savcı 
alımındaki listeler oluşturmada vs. fonksiyonu olduğunu duymuştum. Bizden dediklerini 
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hatırlarım. Diyelim ki o cemaate karşı duruşu olan birisi olsaydı ona gitmesin diye bir şey 
yapılırdı o dönemde bir baskı oluşturulması ya da onun bertaraf etme çalışması olurdu yani 
duyardım öyle bir şey olsa. Tam tersine duyumlar vardı o dönemde.

 Kararnamelerin oluşturulmasında vs...hakim savcı olarak şey yapacak olanların bütün 
işler onun tekelinde geçiyordu o dönemde. Hatta Birol Erdem için de aynı şeyi söylerlerdi 
diye hatırlıyorum ben ama sonra Birol Erdem daha farklıymış gibi okuduk ama ne derece 
doğru bilmiyorum. Çünkü ben şahsen Birol Erdem’i hiç tanımıyorum." (Ek 5/419-CD)

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü  tarafından 01.11.2017 
tarihinde şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde ve teşhisinde Hasan Doğrukartal'ın; 
"FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapılanması; Emniyet, Jandarma, MİT, Kamu, 
Akademisyen, Havacı, Karacıların mahrem yapılanması ve Hukukçular mahrem yapılanması 
şeklinde birimlerden oluşur. Her birim kendi içinde örgütlüdür. Ve direkt Güneydoğu 
bölgeye ve yukarı doğru Türkiye'ye bağlıdır. Birim mahrem yapılanması kendi içinde 
bağımsızdır. İllerle muhatap olmazlar. Sadece bizim irtibatımız eleman talep ettiklerinde 
kontak kurarlar. Mahrem yapıda kendi personelleri içinde 3 sınıflandırma vardı. Müdür, 
Müdür yardımcısı ve Öğretmen şeklinde buna A, B, C şeklinde kodlanmıştı. 

Birol Erdem, hukukçuların abilerinden birisidir ve bildiğim kadarıyla itirafçı oldu ve 
göreve devam ediyor. Hukukçular; 2016 yılında eskiler ve yeniler olarak 2 mahrem yapıya 
ayrıldılar. Eskileri; İsmi bilinen ve deşifre olan hakim savcıları takip eden birimdir. 
Diyarbakır'da Kemal Güngör, yeniler; deşifre olmamış ve ismi hiçbir yerde geçmeyen hakim 
savcıları takip eden birimdir...Ebubekir kod adlı Vefa Başer isimli şahıs takip ediyor. 
Malatya'da halen aktif olduğunu biliyorum. Birol Erdem 'i fotoğrafından kesin ve net olarak 
teşhis ediyorum" (Ek 5/411,418)

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/14539 sayılı soruşturma dosyasında 
şüpheli sıfatıyla sunduğu dilekçesinde Muhammet Tokalı'nın; "2010 yılında HSYK 
seçimlerinde örgütün ikiyüzlülüğü yine kendini göstermiştir. Örgüt üyeleri idari yargı 
adaylarından Birol Erdem, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım'a tam destek verirken 
anlaşmaya rağmen Halil Koç ve İbrahim Topuz'a örgüt üyelerinden bir bölümüne oy 
verdirilmediğini duydum." (Ek 5/419-CD)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/79823 sayılı soruşturma dosyasında 
03.10.2016, 04.12.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Bayram Bozkurt'un; 
"Eğitim merkezine 2002-2003 yılı arasında hakim adayı iken yaklaşık 200 kişilik cemaatçi 
olduğunu düşündüğüm bir grup vardı....Bakanlıkta.. Birol Erdem ile görüşüyorlardı. Yine bu 
gruplar İbrahim Okur'la ve tetkik hakimi Mustafa Kemal Özçelik ile görüşüyorlardı Bunu 
bana cemaatçi olduğunu bildiğim hakim ve savcı adayı arkadaşlar anlatıyorlardı. Anladığım 
kadarıyla Birol Erdem o dönem cemaatin abi pozisyonunda bir üyesiydi. 

Hakimlik savcılık mülakatı öncesinde beni ve diğer arkadaşları o dönem Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görev yapan Galip Tuncay Tutar Bakanlık 
bürokratları ile tanıştırıyordu. Bu ziyaretlerde Galip Tuncay Tutar Bakanlıkta görevli daire 
başkanlarının onların siyasi düşüncelerine göre bizi solcu, milliyetçi şekilde tanıtıyordu ve 
bizim için referans olmalarını istiyordu... Cemaat Mahmut Özbay aracılığıyla hakim ve savcı 
alımlarında Cemil Çiçek’i yanıltmak için bir sistem kurmuştu, Osman Bölükbaşı, Maksut 
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Mete, Birol Erdem, Ahmet Hamsici, Mustafa Babayiğit, Ufuk Yeşil ve Mustafa Kemal 
Özçelik cemaat tarafından Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e sunulacak hakim ve savcı adayları 
listesinde oynamalar yapmak üzere görevlendirilmişti. Bu şahıslar cemaat üyeleri için 
gerçekten olmadığı halde Ak Parti içerisinden insanların referans olduklarına dair liste 
oluşturuyorlardı, cemaat dışında olanlar için de bir kara liste oluşturup bunu Mahmut Özbay 
aracılığıyla Cemil Çiçek’in önüne gitmesini sağlıyorlardı, Mahmut Özbay da bu işi biliyordu. 
Cemil Çiçek Mahmut Özbay'a güvendiği için bu listeler mülakatta dikkate alınıyordu. Bu 
şekilde ülkücü olarak bilinen birçok hakim adayı bunların oluşturduğu kara liste yüzünden 
hakları olduğu halde hakim veya savcı olarak atanmadılar, fetöcülere sınavları kazandırdılar.

2010 HSYK seçimlerinde yargı camiasında İbrahim Okur ve Birol Erdem cemaatçi 
olarak biliniyordu. İsmail Aydın hariç diğer tüm adaylar cemaatin bilinmeyen kripto 
elemanlarıydı. 

...KÖZ grubu, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinde alternatif 
cemaat gibi evler açıp benzer bir örgütlenmeye gittiler. Bunu yaparken de cemaate karşıymış 
gibi görüntü verdikleri için herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadılar. Devletin üst 
kademelerinde  KÖZ grubu bu şekilde tanınmaktadır. Bildiğim kadarıyla MİTin içerisinde bir 
grup tarafından Kemalettin Özdemir'i cemaatle mücadele ediyor olarak değerlendirdikleri 
için MİT içerisinde ona bir oda bile tahsis edilmiştir. KÖZ grubu Ankara’da yaklaşık 20 
kadar ev açmışlardı. Bu evlere giden yargı, emniyet, askeriye mensubu kişiler vardı. Bu 
kişilerin bir kısmı gerçek durumu biliyor ise de birçoğu bilmiyordu. Genelde deşifre olmuş 
cemaat mensubu kamu görevlileri bu evlere gidiyordu ve bu yolla yükselmeye çalışıyorlardı. 
Yargı içerisinde bildiğim kadarıyla İbrahim Okur ve Birol Erdem cemaatle bağlantıları 
ortaya çıkınca kendilerini dönmüş gibi gösterip milli damar içerisinde yer almaya çalıştılar ve 
bu evlere gelip gitmeye başladılar. Bu ikisinin cemaatle bağlantılarını kestiğine 
inanmıyorum. KÖZ grubu kesinlikle cemaate karşı bir grup değil, bizzat cemaatin kripto 
olarak oluşturduğu bir gruptur. Bu gruba dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira 
cemaatten boşalan yerlere bu grubun önerdiği insanlar getirilmekte, aslında fetöcülerin yeri 
yine fetöcüler tarafından doldurulmaktadır." (Ek 5/419-CD)

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/6579 sayılı soruşturma dosyasında 
25.11.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde Ömer Faruk Aydın'ın; "Ben 
hakimlik sınavını kazandıktan sonra 2008 Nisan ayında Ankara'da staja başlayacaktım. 
İzmir'den kim tarafından ismim bildirildi bilmiyorum ancak beni Ankara'dan soyadı ERİNÇ 
veya ERDİNÇ olduğunu hatırladığım Orhan isimli şahıs beni telefonla arayarak ilişki kurdu. 
Ankara'ya otobüsle gittiğimde terminalde beni karşıladı. Çukurambar'da bir eve götürdü. 
Benim mernis kayıtlarında Çukurambar'da kayıtlı olan adresin bulunduğu yerdeki eve 
götürdü. Bu evin kim tarafından tutulduğunu bilmiyorum ancak bu evde başka kimse 
kalmıyordu. Sadece benimle Orhan abi kalıyorduk. Daha doğrusu Orhan isimli şahıs vakıflar 
genel müdürlüğünde avukat olduğunu ve evli olduğunu söylüyordu....Genelde işi bu eve gelip 
giden şahısları karşılamak veya getirip götürmek şeklindeydi. Burada kaldığımız süre 
içerisinde daha çokta şu an ismini Ahmet CAN diye hatırladığım yaşlı, 60 yaşlarında, bıyıklı, 
kır saçlı bir şahsın eve getirilip götürülmesi ve şoförlüğünü yapıyordu. Siyah, camları filmli, 
transporter minibüs tarzı bir araç kullanırdı. Evde konuşulanlardan bu Ahmet CAN abi 
dedikleri şahsın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda başkan veya üye olduğunu, 
sık sık Amerika'ya gidip geldiğini, hoca efendinin yanından geldiğini söylerlerdi. Ahmet 
CAN geldiğinde de genelde Adalet Bakanlığı bürokratlarından ve Yargıtay üyelerinden 
bazıları gelirlerdi. Ben stajer olduğum için toplantılarına katılmazdım.
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Bu eve gelip gidenlerden bazıları sonradan basında da isimleri geçtiği için  
öğrendiğim ancak o yıllarda geldiklerini bildiğim Adalet Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğünden Birol ERDEM, Ahmet HAMSİCİ isimli şahıslar ile daha sonradan Akademi 
Başkanı olan Hüseyin YILDIRIM, Ahmet KAYA, sonradan HSYK Genel Sekreteri olan 
Muzaffer BAYRAM, HSYK Daire Başkanı olan İbrahim OKUR, Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünde çalıştığını sandığım Galip Tuncay TUTAR, yine Akademide dersimize gelen 
savcı kökenli olduğunu bildiğim İsmail Hakkı ŞENTÜRK, Ahmet TOKER, Engin 
DURNAGÖL, Mustafa Kemal ÖZÇELİK isimli şahıslar bu eve gelirlerdi. Bunların dışında 
birlikte geldikleri veya yaklaşık 7-8 grup halinde ayrı ayrı toplandıklarını biliyorum. Her 
toplanan grup genelde 5-6 kişilik olurdu. Bu gruplar içerisinde İlyas diye bir şahsı daha 
hatırlıyorum. Kısa boylu, gözlüklü bir şahıstı, sanıyorum Yargıtay üyesi idi ve eşinin de 
doktor olduğunu biliyorum. Çünkü evde bir misafir rahatsızlanınca doktor olarak eşini 
getirmişlerdi. Oradan biliyorum. Ayrıca Ahmet BERBEROĞLU'nun da bu eve geldiğini 
biliyorum. Ancak ben o tarihlerde bu şahısların ne iş yaptıklarını ve kim olduklarını 
bilmiyordum. Daha sonradan isimleri gündeme gelince öğrendim." (Ek 5/419-CD)

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/346 sayılı istinabe dosyasında 
27.11.2017 tarihinde tanık sıfatıyla alınan ifadesinde; Aynı yönde beyanda bulunduğu 
görülmüştür. (Ek 5/419-CD)

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/26 Esas sayılı dosyasına ilişkin olarak 
yargılama aşamasında alınan ifadesinde Ömer Faruk Aydın'ın; "2008 nisan ayında staja 
başladım....Orhan Abi ile...beraber kaldım, o karşılamıştı. Beni zaten Aşti'den o almıştı. 
Çukurambar'da bir eve götürdü. Burası klasik bir cemaat evi idi, oraya götürdü, onunla 
birlikte kaldık. Staj süresince orada ifademde belirttim o  ev  hep misafirhane olarak 
kullanılıyordu o zaman hani yargı imamı yargı  abisi dedikleri Ahmet Can geliyordu.

Bunlar yargıtay hakim savcıları idi genelde, genelde adalet bakanlığı bürokratları idi 
gelenler genelde simaen tanıyorum çoğunu zaten akademide (..) derse geldikleri için bunlar 
ben isimlerini hatırlayabildiklerimi ifademde söyledim zaten, Birol Erdem'i hatırladım ben 
sonra bunlar kurul üyesi olunca daha çok gündeme gelince eve geldiklerini hatırladım, Ahmet 
Hamsici'yi hatırladım, Hüseyin Yıldırım'ı hatırladım, Ahmet Kaya'yı, İbrahim Okur'u, 
Muzaffer Bayram'ı, Galip Tuncay Tutar, İsmail Hakkı Şentürk'ü yargıtay savcısı idi onun 
yanında stajda yapmıştım oradanda tanıyorum eve geldiğini...Bunların çeşitli grupları vardı 
zaten hepsi birlikte gelmiyordu zaten mesela Birol Erdem 3-4 kişi ile gelir...grup grup 
geliyorlardı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/61017 sayılı soruşturma dosyasında 
16.06.2017 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Tarık Çağlayan'ın; 2010 yılı HSYK 
seçimleri öncesinde ben Van ilinde görev yapmaktaydım. Bizim sohbet gruplarımızda 
bahsedilmemişti ancak sonradan öğrendiğim kadarıyla cemaatin kendi içerisinde bir anket 
yaparak seçime sadece kendi mensuplarının mı aday olarak girmesi yoksa karma bir liste mi 
oluşturulması şeklinde bir anket çalışması yapıldığını öğrendim. O dönem idare yargıdan 
aday olan kişilerden Ahmet BERBEROĞLU, Birol ERDEM ve Resul YILDIRIM'ın 
cemaat üyesi oldukları söylenerek bize bu kişiler bizim abilerimizdir. Şeklinde açık açık bize 
söyleniyordu." (Ek 5/419-CD)

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/135 sayılı istinabe dosyasında 
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25.12.2017 tarihinde tanık sıfatıyla alınan ifadesinde; "...FETÖ'nün öğrenci evlerinde 
kaldım, okulum bittikten sonra kaldığım cemaat evinin bulunduğu bölge abisi olarak 
hatırladığım isminin Abdullah olduğunu ancak soyisimini hatırlamadığım kişi, beni o dönem 
Hakim adayı olan İbrahim CANSIZ'a yönlendirdi, İbrahim CANSIZ da o dönem Bakanlık 
tetkik Hakimi olan Birol ERDEM'e yönlendirdi. Birol ERDEM de beni o dönem genel 
müdürlük yapan Nesrin YILMAZCAN ile tanıştırdı, bu şekilde Nesrin YILMAZCAN'da 
bana mülakat için referans olmuştu. 2010 HSYK seçimlerinde bakanlık listesi olarak bilinen 
listede idari yargıdan 5 aday vardı, bu adaylar içerisinde Birol ERDEM'de vardı, ben daha 
evvelden de Birol ERDEM'in FETÖ'den olduğunu biliyordum, HSYK seçimi sırasında da 
Ahmet BERBEROĞLU, Resul YLDIRIM ve Birol ERDEM'in, "bu kişiler bizim 
abilerimizdir" şeklinde açık açık FETÖ'ye dahil olduğunu konuşuyorlardı...bize bu 5 kişilik 
listeye blok halinde oy vermemizi söylediler ancak başka yerlerde Halil KOÇ ve İbrahim 
TOPUZ'a oy vermemelerini FETÖ üyelerine söylendiğini öğrendim, yine bu nedenle bize 
FETÖ  abisi olduğu söylenen Birol ERDEM, Resul YILDIRIM ve Ahmet BERBEROĞLU 
asil üye oldular, diğer iki aday ise yedek üye oldular, benim bildiğim kadarıyla 2014 yılı 
öncesinde Birol ERDEM ile diğer FETÖ'cü HSYK üyeleri tam olarak uyumlu biçimde 
çalışıyorlardı, hiçbir ayrı gayrı yoktu, 2014 yılından sonra Birol ERDEM'in sosyal medya 
hesabından Fetö aleyhine resmi yazılar kaleme aldığını duymuştum ancak bu eylemin kendi 
özgür iradesiyle mi yapıldığını yoksa FETÖ'nün yönlendirmesiyle mi bu şekilde davrandığını 
bilemiyorum, bu konuda kuşkularım var. Ancak kendisi Bakanlıkta uzun yıllar çalıştı, 
kendisinin FETÖ üyesi olduğu gizli bir durum değildir, herkes tarafından bilinir. " 

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/6183 sayılı soruşturma dosyasında 
06.09.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ziya Erdoğan'ın; " 2010 HSYK 
seçimlerinde Van ilinde oy kullandım. Yunus YÖNÜGÜL benim halamın kızıyla evlidir ve 
ben Van iline gittiğimde kendisinin terhisine 2 ay kadar kalmıştı.  Kendisi de askeri 
mahkemede görevliydi. 2010 yılı HSYK seçimlerinde özellikle Yunus bey 5 isim üzerinde 
çok durdu ve bu isimlere oy vermemiz yönünde telkinde bulundu. Bedri ÖZATA isimli idari 
yargı hakimi de Yunus Yönügül ile aynı dönem Van Askeri Mahkemesine gelmişti. Biz hep 
birlikte oy kullandık. Yunus beyin verdiği beş isim Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Birol 
Erdem'e asil olarak, Halil Koç ve İbrahim Topuz'a ise yedek olarak oy vermemizi telkin etti. 
Ben ve Bedri bey bu telkin üzerine bu şekilde oy kullandık." (Ek 5/420-CD)

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/49652 sayılı soruşturma dosyasında 
11.10.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Murat Özkan'ın; "Benim yine görev 
yaptığım sürece hatırladığım başka olayda şöyledir. 2011 yılında yargıtaya seçilen 160 
kişinin seçimi bizzat İbrahim OKUR, Birol ERDEM ve Ahmet HAMSİCİ'nin organize 
ettiğini ve bu isimleri bunların belirlediğini duymuştum. Bunu da bana söyleyen Nesibe 
ÖZER'dir. " (Ek 5/420-CD) 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/160990 sayılı soruşturma dosyasında 
şüpheli sıfatıyla 15.11.2016 tarihinde ifadesi alınan Yasin Valacık'ın; "Ben Kars'ta görev 
yaparken 2010 yılının Kasım ayında Erzurum'da HMK toplantıları yapıldı. Ben o toplantıya 
katıldım. Katılanlar arasında dönemin yeni seçilen HSYK üyeleri Nesibe ÖZER ile Birol 
ERDEM bulunmaktaydı. Yaklaşık 200 civarında hakim-savcı o toplantıya katılmıştı. Ve ben 
bu toplantı esnasında dönemin soruşturmaları Ergenekon ve Balyoz'da gerçekleştirilen 
tutuklamaların yersiz, hukuksuz ve halkta korku yarattığını hatta bu konuda dolandırıcılık 
suçlarının işlendiğini sormam üzerine HSYK üyesi Nesibe ÖZER en ön sıradan benim 
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oturduğum yöne dönerek "bizim arkadaşlarımız doğru karar vermektedir." diyerek sorumu 
cevapladı bu sırada yanında oturan Birol ERDEM de bana ters ters baktı ve salonda bulunan 
200 kişi de Nesibe ÖZER'in bu cevabını alkışladı. Bu toplantıya katılanların listesi HSYK da 
bulunmaktadır, gerektiğinde incelenip çıkartılabilir. "(Ek 5/420-CD)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/165789 sayılı soruşturma dosyasında 
şüpheli sıfatıyla 27.02.2017 tarihinde ifadesi alınan Orhan Arslan'ın; "Birol Erdem 'i 
memleketi olan Doğanşehir'de Cumhuriyet Savcılığı yapmış olmam nedeniyle tanıdım,...Şu 
anda benimle ilgili FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğumu iddia edecek şekilde beyanda bulunmuş 
olmasına rağmen o tarihte neden benimle ilgilenmedi, çünkü bana göre Birol Erdem bu 
yapının mensubu ve yöneticilerinden biriydi...Bugünlerde binlerce kişinin ismini vererek 
kurtulacağını zannediyor olabilir." (Ek 5/420-CD)

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 2017/122 Esas sayılı dosyasında 29.03.2018 
tarihinde sanık sıfatıyla ifadesi alınan Mustafa Sarıçam'ın; " 2008 yada 2009 yılında 
Abant'da düzenlenen pikniğe ısrar ettiler katıldım. Genelde baş rolde Mehmet Kaya, Osman 
Yurdakul ve Kerim Tosun vardı. Ankara'da yaptıkları çalışmalardan, İstanbul'daki davalardan 
söz ettiler. DGM savcılığı talep etmemi istediler. Kendileri Bakanlık, Yargıtay, Akademi ve 
Ankara Sincan'da görev yapmaları nedeniyle sık sık bir araya geldiklerini anlatıyorlardı. O 
dönemlerde Ankara'da görev yapanlar her şeyi planlayanlardır. Hemen hemen tüm yargı 
mensuplarıyla ilgili organizasyonları yapanlardır. Bunları onların konuşmalarından anladım. 
En kıdemliden en kıdemsiz yargı mensuplarına kadar tüm hakim ve savcılarla ilgili planlama, 
tayin, terfileri bakanlıkta bürokrat olarak görev yapanlarla bunlar içerisinde İbrahim Okur, 
Birol Erdem, Ahmet Hamsici ve Hüseyin Yıldırım'da var. Yargıtay'da görev yapan tetkik 
hakimi ve savcılar tespit ediyorlardı. Bunları konuşulanlardan kolaylıkla anlıyordum. 

Yargıdaki tahribattan 2014 yılına kadar İbrahim Okur, Birol Erdem, Hüseyin 
Yıldırım, Mehmet Kaya ve cemaatçi diğer HSYK üyeleri ile birlikte sorumludur. Bu kişiler 
her zaman zamanın sayın Başbakanı, bakanı ve diğer yetkilileri ile görüşme imkanına sahipti. 
Bütün yapılanları kamufle etmişler, yanıltmışlardır. Bütün olanlardan sorumludurlar. Bu 
kişiler bakanlığın kara kutusudurlar. Birol Erdem'in beyanına öncelikle şunu belirtmek 
istiyorum. Birol Erdem, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Hüseyin Yıldırım ve Mehmet Kaya 
tüm yargı teşkilatı tarafından tanınırlar. Yargıda meydana gelenlerin tamamından 
sorumludurlar. El ele, kol kola her şeyi yapmışlardır. İbrahim Okur ve Birol Erdem'i 2013 
yılı sonuna kadar cemaat mensubu olarak biliyordum. Hatta cemaat içinde 1 ve 2.numara 
number one number two olarak biliniyorlardı. Bundan da çok memnun görünüyorlardı. 
Cemaat eliyle personel genel müdürlüğünde atama sicil bölümünde tetkik hakimliğinde 
başlayarak müsteşarlığa kadar her kademede görev yapmışlardır. 2010 öncesi bir HSYK 
üyesi ya bu İbrahim ve Birol hep bizi kandırmışlar, yanıltmışlar dediğini biliyorum. Çünkü 
eski HSYK'nın müstakil sekretaryası yoktu. Senelerce kararnameleri bu iki bürokrat kurula 
sunuyordu. Kumpas davası diye nitelendirilen tüm soruşturma ve davalara atamaları bunlar 
yapmıştır. Neredeyse 15 yıla yakın bakanlıkta çalışmışlardır ancak tüm bu olup bitenleri bu 
bakanlardan gizlemişlerdir. Bence en az 20 yıl kilit noktalarda çalışan bu kişiler eksik ifade 
vermişlerdir. 2014 yılına kadar tüm yargı mensuplarını bilirler. Geniş arşivleri olduğunu 
duymuştum. Birol Erdem'in ayrıntılı açıklamalarını okudum. Bu açıklamaların yüzde 99'unu 
bilmem mümkün değildir. 19-20 yılda çok dolaplar çevirdiğinin açık itirafıdır. Konumlarını 
korumak ve yükselmek uğruna nelere onay verip ve imza attıklarının itirafıdır. Kendileriyle 
özel olarak hiçbir araya gelmedim. Bir kurul üyesi bir bürokratın evinde üye seçimi yapar 
mı? Bu bence en büyük suçtur. Kendisiyle ilgili bu konularda hiçbir görüşmem 
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olmamıştır...Üye seçiminde tüm yapılanları sayın başbakan ve sayın bakandan gizlemişlerdir. 
Olumsuzluklar başlayınca dert yanarcasına açıklamalarda bulunmak ne kadar gerçekçi ve 
samimi. Her şeyin sorumlusu bu kişilerdir. Diğer şahıslarla ilgili beyanlarına olanları 
bilmediğim için bir diyeceğim yoktur....2014'e kadar tüm hakim ve savcıların durumunu 
bilirler. Kumpas davaları dahil tüm atamaları yaptılar. Yargıtay ve Danıştay üye seçimlerinde 
devletin resmi dairesi yerine HSYK üyesi ile genel sekreterin evine neden gitmişlerdir. 
Neden seçimle gelen hükumetin başbakanı ile bakanını neden haberdar etmemişlerdir...Ömer 
Köroğlu'nun beyanını okudum. 1.paragrafına aynen katılıyorum. Karşılıklı birbirlerini önünü 
açıp birlikte yükselmişlerdir. Ne zaman devlet duruma hakim olmuş ve güçleri kalmamış 
tavır alıyor görünmüşlerdir. 

 1996 yılından itibaren Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay'da görev almalar 
başladı. 2005-2006 yıllarında zirveye çıktı. Toplam 30-40 kişiyi geçmediğini düşündüğüm 
bunu samimi olarak söylüyorum. Bu kişiler tüm yargı teşkilatını tanır. Bunlarda bakanlıktan 
ve HSYK'dan temin ettikleri tüm arşiv vardır. Kim kimle görüşecek, kim nereye atanacak, 
kimler tasfiye edilecek bunlar bilir. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu şudur. 
Ayrıntılı ifadelerini okuduğum İbrahim Okur, Birol Erdem, Ahmet Hamsici'nin 
durumlarıdır. Her tayinde, terfide, seçimde sorumlulukları vardır. Olup biten konusunu 
Adalet Bakanı, başbakana bildirmeleri gerekirdi. Her şeyi onlardan gizlemişler ve 
kaçırmışlardır. Bu beylere sormak gerekir. Yargıtay ve Danıştay üye seçimini ne hakla 
Mehmet Kaya ve Bülent Çiçekli'nin evinde yapıyorsunuz. Neden katıldınız? İsmail Aydın, 
Rasim Aytin, Ahmet Gökçen, Ali Aydın katılmadığı halde siz madem cemaatçi değilsiniz 
neden katıldınız? Daha işin başında neden siyasi iradeyi bilgilendirip önüne geçmediniz? İş 
işten geçtikten sonra bunu ifade etmek, ucuz kahramanlık değil midir? Özellikle 2003-2014 
arası yapılan her tayin ve terfide her tasarrufta ağır sorumluluğunuz var. Bu ifadelerle 
kendinizi temize çıkaramazsınız. Çok samimi olarak ifade etmek isterim ki; 2010 anayasa 
değişikliğiyle yargıda yapılan düzenlemeleri milletimiz adına bir ümit olarak görmüştüm. 
Zira 2010 yılında yeniden yapılandırılan HSYK'dan önce yargı özellikle yüksek yargı tümden 
siyasallaşmış, adeta siyasi iktidara karşı güç gösteri yapmıştı. Yeni oluşan HSYK ile 
milletimizin umudu yeşertilebilirdi. Şahsen bu umutla Yargıtay üyesi olarak heyecanla 
göreve başladım. Gel gör ki, Yargıtay içi seçimlerde bize İbrahim Okur ve Birol Erdem'in 
birlikte hareket etmemizi istiyorlar diyerek kamplaşmalar başladı." (Ek 5/420-CD)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/103606 sayılı soruşturma dosyasında 
14.11.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla  ifadesi alınan Mahmut Şen'in; "2004 yılında 
stajdan arkadaşım Mehmet Ali Duran'ın bakanlık tetkik hakimi olarak gelmemi isteyip 
istemediğimi sorması, benim de istemem üzerine atamam bakanlık tetkik hakimliğine yapıldı. 
Gelince referansımın Birol Erdem'in olduğunu öğrendim. Mehmet Ali Duran'ın Birol bey'e 
söylemesi üzerine o da beni refere etmiş ve bu vesile ile geldim. Tetkik hakimliği görevim 
sırasında benim gibi tetkik hakimleri olan Alp Aziz Bacak, Erol Mutlu, Hasan Gazi Buyuran 
ile sohbetler amacıyla bir araya geldik.  Bu sohbet toplantıları erkeklerin katıldığı sohbetlerdi. 
Eşler bu sohbet toplantılarına katılmazdı. 2004 yılından 8 Aralık 2011 tarihine kadar Adalet 
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde tetkik hakimi olarak görev yaptım. Ben sohbetleri 
belirttiğim hakim arkadaşlar ile birlikte yapmıştım. O dönemde Fetullah Gülen cemaatinin 
rüzgarının estiği dönemlerdi. Aynı dönemde tetkik hakimliği ya da daire başkanı veya genel 
müdür yardımcılığı yapan Ahmet Hamsici, Birol Erdem, İbrahim Okur, Engin Durnagöl, 
Meral Kaya, Mustafa Kemal Özçelik'de Fetullah Gülen cemaati mensubu olarak bilinirdi. 
Ben bu kişiler ile Fetullah Gülen cemaat mensuplarının bir araya geldiği sohbet gruplarında 
yer almadım. Çünkü bu insanlar ben Adalet Bakanlığına geldiğimde ünvanlı kişilerdi. Bu 
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kişilerin kendi aralarında bir araya gelerek cemaat sohbetleri yaptıklarını tahmin ediyorum.

2010 yılında İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Birol Erdem HSYK üyesi olduktan 
sonra personel genel müdürlüğünde çalışan Engin Durnagöl, Neslihan Ekinci HSYK genel 
sekreter yardımcısı olarak yeni kurula gittiler, Güven Elçim, Serdar Mutta ise aynı yere tetkik 
hakimi olarak görevlendirildiler. Personel genel müdürü ise Mustafa Kemal Özçelik oldu. 
Ben bu zamanda da tetkik hakimi olarak çalışmaya devam ettim. Birol Erdem Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı olunca İbrahim Okur beni çağırdı, bana senin emsallerin genel müdür 
yardımcılığına geldi, sen hala tetkik hakimi olarak görev yapıyorsun. Bizzat Birol bey'de 
sizin kürsüye gitmenizin daha uygun olduğunu  söyledi. Ben de olur dedim ve beni Ankara 
İdare Mahkemesi Başkanlığına verdiler." (Ek 5/420-CD)

.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/103606 sayılı soruşturma dosyasında 

30.10.2018 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Mehmet Aydoğdu'nun; "Birol 
ERDEM isimli şahısla benim  bir  samimiyetim  yoktur  fakat  tetkik  hakimliğinden 
babamın sağlık sorunları sebebi ile Aydın iline tayin istediğim dönemde  İbrahim  OKUR 
bana Birol ERDEM'e gitmemi söyledi bende bu şahsı makamında ziyaret etmiş ve tayin 
konum ile ilgili not bırakmıştım. Bu şahsın eşi Gülümser ERDEM'in örgüt içerisinde bayan 
şahıslardan sorumlu şekilde faaliyet gösterdiğini duymuştum." (Ek5/419-CD)

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 2017/94 Esas sayılı dosyasında 20.02.2018 tarihinde 
sanık sıfatıyla ifadesi alınan Günal Akyol'un;"Ankara'da devlet ciddiyetiyle uyuşmayan 
seviyesiz pazarlıkların yapıldığından şahsımın da bu hususu ortaya koyan tanık 
beyanlarından sonra bilgi sahibi olduğunu belirtmek istiyorum. Onun bunun evinde 
gerçekleştirilen bu pazarlık toplantılarına bürokrasi tecrübeleri olan ve bu yapı ile ilgilerinin 
olmadığını belirten tanık Birol Erdem ve yine başka dosyalarda tanık olduğu, kendisinin 
hatta kendisinin sanık olduğu anlaşılan İbrahim Okur'un da katıldıkları, o tarihte Adalet 
bakanı olan Sadullah Ergin ve müsteşar Ahmet Kahraman'ın bu pazarlıktan haberdar 
oldukları, hatta işin uzaması üzerine müsteşarın bunlara anlaşıp gelin diye talimat verdiği, 
sonuçta belirlenen taslak listenin o zaman Başbakan olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'a arz edildiği, özellikle tanık Birol'un anlatımlarından anlaşılmaktadır. 
Sayın Cumhurbaşkanına bu pazarlıkların ayrıntılarından hele hele evlerdeki çaylı yemekli 
toplantılar sonucunda listenin oluşturulduğundan bahsedilmeyeceği açıktır." (Ek 5/420-CD)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/95568 sayılı soruşturma dosyasında 
15.09.2017 tarihli tanık sıfatıyla ifadesi alınan Nesip Yılmaz'ın; "11.09.2017 Pazartesi 
günü hakkımda bulunan yakalama emri nedeniyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu 
ile Mücadele Şube Müdürlüğüne kendiliğimden giderek teslim oldum. Burada bazı polis 
memuru arkadaşlarla ön görüşme yaptım. Bu görüşmem sırasında Birol Erdem'in de ismi 
geçmesi üzerine basından hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma olduğunu bildiğim Birol 
Erdem soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı ile görüşmek istediğimi de söyledim. 
Şuan huzurunuzda bu öngörüşmeler sırasında yapmış olduğum bu konuşmalar nedeniyle 
kendi rızamla ifade vermek üzere bulunuyorum. Bu öngörüşmeleri yaptığım polis 
memurlarının hangi büroda çalıştıklarını bilmiyorum. 

Ankara'ya geldikten sonra o dönem Ankara Keçiören il imamı (örgütte Keçiören il 
statsündeydi.) olan Faruk kod Ömer Yazıcı bana, yaklaşan 2014 HSYK seçimlerinin çok 
önemli olduğunu, örgütün 17/25 Aralık, 2014 Mart Yerel Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı 
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Seçimi ile büyük yara aldığını, maddî ve psikolojik olarak çöküntüye girdiklerini, bu nedenle 
HSYK seçimlerini kazanmak zorunda olduklarını, seçimi kazanmaya yönelik olarak 
hâkim/savcılar ile ilgili mahrem yapı içerisinde görevli kişilerle yapılacak faaliyetlerde 
yardımcı olmamı istedi. Bu kişiyi ben emniyetteki ifademde fotoğraftan teşhis ettim. 
Ankara'da kendilerine sohbet yaptığım ve hâkim/savcı olduklarını bildiğim kişileri Ankara 
Emniyetinde verdiğim ifadem de belirttim ve bu kişileri fotoğraflarından teşhis ettim. 

 Birol Erdem'i tanımam. Kendisiyle hiç karşılaşmadım. Aynı ortamda bulunmadım. 
Ancak Ankara'ya geldikten sonra HSYK seçimlerinden öncesi veya sonrası olup olmadığını 
tam hatırlamadığım bir zamanda Keçiören İl İmamı Ömer Yazıcı'nın Anadolu A.Ş'de bulunan 
ofisinde daha önce FETÖ'nün Doğu ve Güneydoğu imamlığını yapmış ve örgütün PKK, 
Hizbullah ve o bölgelerde örgütlü tüm yapılarıyla irtibatını sağladığını bildiğim Bahattin 
Karataş ile bir konuşmalarına şahit oldum. Bu konuşmalarında, örgütün karşılaştığı 
sıkıntıların çözülmesi hususunda kendilerine yardımcı olabilecek kamuda üst düzey görev 
yapan kişilerin isimlerini sayıyorlardı. Burada o tarihte Başbakanlık Müşaviri olarak Birol 
Erdem'in de ismini, kendilerine yardımcı olabilecek üst düzey kamu görevlileri arasında 
birkaç kez zikrettiklerini duydum. Bu konuşma sırasında Anadolu A.Ş'de genel müdür 
yardımcılığı yaptığım ve Bahattin Karataş ile eskiye dayalı hukukum olduğu için ben de 
bulunmuştum. Yine Bahattin Karataş, bir dönem Türkiye'deki tüm il imamlarının 
sorumluluğunu da yapmıştı. Ankara'ya her geldiğinde mutlaka benimle irtibat kurardı. 
Dediğim gibi Birol Erdem ismini burada bu konuşmada birkaç kez duydum. Daha sonra 
Birol Erdem'in fotoğrafını internetten gördüm. Gerçekten Başbakanlık Müşaviri olduğunu o 
tarihte anladım. Bana göre kamudaki görevinden dolayı önemli olduğu için bu kişi 
hakkındaki soruşturma ile ilgili olarak ayrıca beyanda bulunma gereği hissettim. Çünkü 
kendisi hakkındaki soruşturma ile ilgili olarak günlerce basında haberler çıkmıştı. 

Fethullah Gülen örgütü içerisinde bulunduğum süre boyunca bana sorulan Birol 
Erdem ile ilgili olarak bilgilerim bundan ibarettir." (Ek 5/420-CD)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/104109 sayılı soruşturma dosyasında 
25.11.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan İbrahim Cansız'ın; "Rasim İsa 
Bilgen ile görüşmelerimizde kendisinin cemaat mensubu olduğunu söylediği HSYK üyeleri 
Ahmet Berberoğlu, Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Ahmet Hamsici, Resul Yıldırım'dır. Birol 
Erdem'in cemaate ihanet ettiği yaygın bir şekilde cemaat içinde konuşulurdu. Adalet 
Bakanlığı müsteşarı olmasından itibaren cemaatten ayrıldığı ve yapılan tasfiyelerin ve yeni 
atamaların bakanlıkta Birol Erdem tarafından yapılması nedeniyle ayrıca cemaat mensubu 
kişilerin görevlere alınmaması yüzünden ihanetle suçlanıyordu. HSYK genel sekreteri zaten 
Muzaffer Bayram'dı. Diğer genel sekreter yardımcılarının tamamı  cemaatçi olarak bilinirdi. 
" (Ek5/420-CD)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/103606 sayılı soruşturma dosyasında 
08.12.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Hamza Eyidemir'in; "2010 yılı 
HSYK seçimlerinde bu yapı bakanlıkla ortak liste hazırladı, ancak şunu söylemeliyim ki, o 
dönemde bakanlık bu yapıyı bilmiyordu. Seçim sürecinde tam olarak nerelerde yapıldığını 
bilmemekle birlikte; bu yapı kendisine müzahir hakimlerle toplantılar yaptı ve bu toplantılar 
sonucunda Halil Koç ve İbrahim Topuz'un liste dışı bırakılması sağlandı. Ben bu seçimlerde 
İbrahim Topuz arkadaşım olduğu için bir oyumu İbrahim Topuz'a verdim. Diğer oylarımı 
Ahmet Berberoğlu ile Birol Erdem'e verdim.
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İdari yargıda bu yapının adayları; Danıştay'da görev yapması ve bu yapının önde 
gelen/aktif elemanlarından birisi olması sebebiyle Ahmet Berberoğlu, taşradan oy potansiyeli 
yüksek olan ve bu yapının aktif elamanlarından birisi olan Resul Yıldırım ve o dönem bu 
yapının içerisinde olan Birol Erdem; o dönem personel genel müdürü olması ve teşkilatta oy 
potansiyeli yüksek olması ve yapı içinde etkin olması sebebiyle seçildi. O dönem ben Resul 
Yıldırım ile karşılaştım. Resul Yıldırım bana hitaben; "seçildiğimizde yukarıdan gelen 
talimatlara uyacağız, o yönde oy kullanıp karar vereceğiz" dedi. Ben "yukarıdan" ifadesinin 
bu yapının üst kurulu olduğunu tahmin ediyorum. 

2010 HSYK seçimlerinden sonra Danıştay'a seçilen 54 kişilik grubun tamamının 
Pensilvanya'dan icazet alınarak seçildiğini biliyorum. Ancak benim üyelik seçimimde 
Gülen'den icazet alınmadığını düşünüyorum.  Ben Danıştay Birinci Daire Kıdemli Tetkik 
Hakimi olarak çalışırken aynı dairede görev yapan Hüseyin Oğuz bana hitaben aday 
listesinde olduğumu ve Danıştay Üyesi olarak seçilebileceğimi söyledi. Birol Erdem, Ahmet 
Berberoğlu ve Resul Yıldırım'ın desteklemesiyle üye seçildim. Ayrıca benim referanslarım 
daha önceki ifademde belirttiğim gibi Veysel Eroğlu ve Ahmet Kahraman'dı. Seçimler belli 
olunca Ahmet Berberoğlu beni arayarak Danıştay üyesi olarak seçildiğimi söyleyerek hayırlı 
olsun temennisinde bulundu." (Ek 5/420-CD)

 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/64145 soruşturma sayılı dosyası 
kapsamında 19.07.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Nesibe Özer'in: " Aday 
olmaya karar verdikten sonra dönemin Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Okur ve 
Personel Genel Müdürü Birol Erdem'in benimle görüşmek istediklerini sekreteryası 
aracılığıyla arandım. Kendileri bir araya gelmek istediklerini söylediler. İstanbul 
Hâkimevinde verilen randevuya gittim. Orada İbrahim Okur, eşi Nurdan Okur ve Birol 
Erdem bulunmaktaydılar. Şuan da isimlerini hatırlayamadığım birkaç kişi daha vardı. 
İbrahim Okur bana tek başına hareket ettikleri takdirde hiçbirilerinin seçilemeyeceğini, bir 
liste oluşturup grup olarak birlikte hareket etmeye karar verdiklerini, kendilerinin de yaptığı 
araştırmada adaylığının meslek camiasınca olumlu karşılandığını, kendileri ile birlikte 
hareket etmemi istediler. Sonra grup olarak kadın aday olarak benim de grupla birlikte 
seçime girmem ortak kararı alındı...

... HSYK Genel Sekreter ve yardımcıları ile tetkik hâkimleri ve memurların tamamı 
Adalet Bakanlığı'nın bürokrasisinden oluşturuldu. Bunun da bakanlıktan gelen bakanlık 
bürokrası kökenli Ahmet Hamsici, İbrahim Okur ve Birol Erdem'in bakanlık ile istişaresi 
sonucu oluşturulduğunu düşünüyorum...

...HSYK Teftiş Kurulunun oluşturulması sürecinde yine aynı şekilde yukarıda ismini 
zikrettiğim kişiler ağırlıklı olarak belirleyici oldular. Benim yapılan seçimde önceden 
tanıdığım şahsı tüm uğraşlarıma rağmen seçtiremedim. Benim oylamalar da etkim olmadı...

...(görev yaptığınız dönemde toplu olarak Yargıtay Üyeliğine seçilen 160 kişide ne tür 
kriterler esas alındı, daha önce başka yerden çalışması yapılarak hazır listenin oylanmasının 
istenilip istenilmediği) sorusuna cevap olarak; ... İsminde bir hâkimin seçilmesi için İbrahim 
Bey tarafından ismi önerildi. Ben bu şahıstan daha parlak sicilli kişiler olduğunu söyleyerek 
karşı çıktım. İbrahim Okur Bey ve Birol Erdem Bey karşı çıkarak hatta İbrahim Bey bana 
sert çıkarak 'bugün burada kurul üyesi isem bu şahıs sayesindedir. Bu hâkim demokrat yargı 
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derneğinin adayı idi.' Kendisiyle görüşerek  adaylıktan vazgeçirdiklerini ve kendilerini 
desteklediğini ve bu nedenle seçmek zorunda olduğunu söyledi..." (Ek 5/420-CD)

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/29698 sayılı soruşturma dosyası 
kapsamında 23.03.2017 tarihinde şüpheli sıfatıyla ek ifadesi alınan Nesibe Özer'in : "... 
HSYK seçimi yapıldıktan sonra HSYK'da görev yapacak olan genel sekreter, genel sekreter 
yardımcıları ve tetkik hâkimi ile diğer personelin seçimine gelindiğinde bakanlık 
bürokrasisinden gelen İbrahim Okur, Ahmet Hamsici Birol Erdem'in önerileri doğrultusunda 
Bakanlıktaki tetkik hâkimi ve diğer personellerden seçim yapıldı. 

(2010 yılında oluşan yeni HSYK'nın ilk seçtiği Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçim 
sürecini anlatınız) sorusuna cevaben: Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi gündeme 
geldiğinde genel kurulda konuşup prensipleri belirlemeye çalıştık. 40 yaş sınırını getirdik. 
Ayrıca İbrahim Okur'un önerisi üzerine ben karşı çıkmama rağmen yasal şartları tutan 
herkesin Yargıtay ve Danıştay üyesi olduğu kabul edilerek seçimin bunlar arasında 
yapılacağını ancak seçilmek istemeyenlerin dilekçe vermeleri halinde bu adaylar arasından 
çıkarılacağına karar verdik. Hâkimevinde bir iki kez adayların durumunu konuşup 
değerlendirme yaptık. Hakimevindeki toplantılara Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyeler 
hatırladığım kadarıyla çağrılmadı. Çünkü Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyeler dışındaki 
üyelerin taşradan gelmesi sebebiyle seçilecek adayları daha iyi tanıdıkları için rahat konuşup 
tartışabilmeleri amacıyla böyle bir düşünce oluştu. Ayrıca bir haftasonu o dönemki genel 
sekreter olan Mehmet Kaya'nın evinde kahvaltı yapılacağı söylendi. Ben o kahvaltıya 
İstanbul'dan geldim. Bu sebeple geç kalmıştım ve kahvaltı bittikten sonra Mehmet Kaya'nın 
evine vardım. Bu kahvaltıda Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Birol Erdem, Hüseyin Serter, 
Teoman Gökçe, Ömer Köroğlu bulunmaktaydılar. Belki şuan hatırlayamadığım birkaç üye 
daha bulunmuş olabilir. Ancak Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyeler bulunmamaktaydılar. 
Hatırladığım kadarıyla Ahmet Hamsici beni bu kahvaltıya davet etmişti." (Ek 5/420-CD)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/103606 soruşturma sayılı dosyası 
kapsamında 24.11.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ömer Köroğlu'nun: "... 
...Fethullah Gülen cemaat mensuplarının yapmış olduğu sohbet olarak nitelendirdikleri 
düzenli sohbetlere HSYK üyesi olduktan sonra sizin de katıldığınız bilinmektedir. Bu 
toplantıları ve içeriklerini bize anlatır mısınız) sorusuna cevaben: Yargıtay ve Danıştay 
üyelerinin seçiminden sonra Fethullah Gülen Cemaat mensubu olarak bildiğim Muzaffer 
Bayram bizi cemaat dayanışması ve arkadaşlık ilişkilerimizin gelişmesi amacıyla bir araya 
topluyordu. Bu toplantıları Muzaffer Bayram organize ediyordu. Dönüşümlü olarak kendi 
evlerimizde toplanıyorduk. Bu toplantılara Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Teoman Gökçe, 
Nesibe Özer, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Bülent 
Çiçekli, Birol Erdem, Muzaffer Bayram, Engin Durnagöl ve ben katılıyordum...

...Kurul üyesi olduğum dönemlerde Muzaffer Bayram'ın organize ettiği Fethullah 
Gülen cemaat sohbetleri 2012 yılına kadar 15 günde bir ya da ayda bir olarak düzenli olarak 
devam etti. Birol Erdem, müsteşar olduktan sonra, İbrahim Okur ise MİT Krizinin 
başlamasından sonra bu toplantılara katılmamaya başladılar...

... Kurul üyelerinden sohbetlere katılan Birol Erdem müsteşar olana kadar Fethullah 
Gülen Cemaati ile birlikte hareket etmiştir ve bu kişinin o tarihe kadar Fethullah Gülen 
Cemaati içerisinde olduğunu biliyordum. Müsteşar seçildikten sonra bu cemaat ile arasına 
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mesafe koyup, eleştiri yaptığını, cemaatin eylemlerine karşı koyduğunu gördüm. Müsteşar 
olduktan sonra Muzaffer Bayram'ın organize ettiği cemaat sohbetlerine gelmemiştir. Bu 
tarihten sonra cemaate tavır alıp, eleştirilerini ve karşı koymalarını yüksek sesle dile 
getirmeye başlamıştır.

İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Birol Erdem, Fethullah Gülen Cemaati 
mensuplarının yargı içerisinde önlerini açmışlardır. Bu açmaları sonucunda da Fethullah 
Gülen Cemaati İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Birol Erdem'in önlerini açıp, bu kişilerin 
bürokrasi içerisinde yükselmelerini sağlamıştır. Her üç kişi cemaat önünde mesafe koyar gibi 
davranmışlar ise de, aslında bu davranışlarını, cemaate yaptıkları naz olarak 
nitelendirmiştim...",(Ek 5/420-CD)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017/94 sayılı soruşturma 
dosyasında 02.03.2018 tarihinde şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde Ömer Köroğlu'nun; 
"HSYK'ya seçildikten sonra on güne yakın Rize'de kaldım. Ankara'ya geldiğimde daha 
önceki ifademde belirttiğim gibi bazıları oturmuş kimin hangi dairede çalışacağını 
kararlaştırmışlardır. Sonradan anladığım kadarıyla Muzaffer BAYRAM, Mehmet KAYA ve 
Ahmet TOKER'in (Ankaraya geldikten sonra cemaat içinde etkin bir sima olduğunu fark 
ediyordum.) Muzaffer ÖZDEMİR , Aydın BOŞGELMEZ, Engin DURNAGÖL ve HSYK 
Üyeleri arasından etkin olan Ahmet BERBEROĞLU ve Teoman GÖKÇE'nin olduğunu 
İbrahim OKUR ve Birol ERDEM ile birlikte bu meselenin kotarıldığını tahmin ettim çünkü 
daha sonraki toplantılarda bu kişilerin cemaat yapılanması içerisinde sözlerine itibar edilen 
saygı gören kotarıcı rolünde olduklarını anladım. Muzaffer BAYRAM HSYK'da bu işin 
aktörlüğünü ve ısrarcılığını gerçekleştiren kişi olduğunu biliyordum. " (Ek 5/420-CD)

Ankara Cumhuriyet Basşavcılığının 2016/103606 soruşturma sayılı dosyası 
kapsamında 15.11.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Vahit Bektaş'ın: "... 
2010 yılında HSYK'ya seçilecek idari yargı mensupları hakkında çalışmalarda bulundum. 
Ancak ben arkadaşım olan Halil Koç'u refere etmiştim. Liste belirlenince Birol Erdem, 
Ahmet Berberoğlu ve Resul Yıldırım'ın Fethullah Gülen Cemaati mensubu olduğunu 
görmüştüm... Yapılan sayımlarda idari yargıdaki adaylar Ankara, İstanbul ve Danıştay'da 
kullanılan oyların dağılımında bakanlık listesi olarak bilinen Birol Erdem, Ahmet 
Berberoğlu, Resul Yıldırım, Halil Koç ve İbrahim Topuz birbirlerine çok yakın oylar alırken, 
taşradan gelen oyların Fethullah gülen Cemaat mensupları olan Birol Erdem, Ahmet 
Berberoğlu ve Resul Yıldırım'ın arasında dağıldı. Halil Koç ile İbrahim Topuz'a oyların 
düşürüldüğünü ve bunun bilinçli olarak yapıldığını gördüm... 

...Danıştay üyeliği seçimi gündeme gelince kimlerin Danıştay Üyesi seçileceğinden 
benim daha önceden haberim olmadı. Ancak seçimden 1 gün önce Birol Erdem bana 'müsait 
misin seni bir yere götüreceğim' dedi. Aynı lojmanda oturmamız nedeniyle onun arabasına 
binerek 'bir yere gideceğiz' dedi. Arabada bana 37 ve 38 bin sicillilerin de Danıştay Üyeliğine 
seçileceğini söyledi. Çukurambar'da bir eve gittik. Evde Muzaffer Bayram'ı gördüm. Kendisi 
HSYK Genel Sekreter Yardımcısı idi. Ev sahibi olarak başka bir şahıs vardı. Ancak 
konuşmalar Birol Erdem, ben ve Muzaffer Bayram arasında geçti. Birol Erdem bana 'Hasan 
Güzeler'i Muzaffer'e anlat' dedi.  O zaman anladım ki, Hasan Güzeler'in üye seçiminde bir 
tereddüt olmuş... Muzaffer Bayram benim anlatımlarımı dinledi. Birol Erdem de Hasan 
Güzeler'in seçilmesini istediği için onun hakkında olumlu görüşünü Muzaffer Bayram'a 
anlattı... Bu konuşmanın da cemaat kültürü içerisinde yapıldığını belirtmek isterim...", (Ek 
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5/420-CD)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2017/203 sayılı soruşturma sayılı dosyası 
kapsamında 20.02.2018 tarihinde şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde Vahit Bektaş'ın; 
"1997 yılında Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine atandım. O dönemde Birol Erdem vardı. 
Fakat hiç görüşmedim. Kanun değişikliği ile Danıştay'da üye sayısının arttırılması üzerine 
ben de üyelik beklentisine girdim. Gerek kıdem olarak gerekse çevremden gördüğüm mesleki 
teveccühü olarak ve gerekse de bu yapıyla olan irtibatım nedeniyle üye seçilebileceğimi 
düşünüyordum. Çünkü seçim sonrası yapının bütün üyelerinin adli yargıdaki kişilerin 
etkinliğini tam olarak bilmemek ile birlikte yapının galip geldiğini özellikle idari yargı 
açısından bütün mensuplarının seçildiğini bildiğim için benim de şansım olduğunu 
düşündüm. Seçimden önce Birol Bey bir gün beni arayarak "Sabah seninle bir yere 
gideceğiz. Müsait misin?" diye sordu. Ben işimin olmadığını belirtmem üzerine sabah Birol 
Beyle Çukurambarda bir aile evine gittik...Muzaffer Bayram oradaydı. Bu tarih 24 Şubat 
2011 tarihindeki üye seçiminden 3-5 gün önce kadardı ve hafta sonuydu. Birol Bey ve 
Muzaffer Beyin konuşmasında üye seçimiyle ilgili önceden görüşmeler yapıldığını isimlerin 
büyük ölçüde belirlendiğini anladım." (Ek 5/421,433)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/104109 soruşturma sayılı dosyası 
kapsamında 22.07.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ebubekir Başel'in, 
"2010 HSYK seçimlerinde Suat Rençber, benim bağlı bulunduğum T4 grubuna Ahmet 
Berberoğlu, Birol Erdem ve Resul Yıldırım'a blok şeklinde oy verilmesini, diğer Halil Koç 
ve İbrahim Topuz'dan birinin ismini silin, ilgisiz adayın ismini yazın. Bildiğim kadarıyla tüm 
hizmet hareketi mensupları Ahmet Berberoğlu, Birol Erdem ve Resul Yıldırım'a blok 
şeklinde oy verdi. Bakanlık listesinde belirtilen Halil Koç ve İbrahim Topuz'un yedek 
kalması için belirttiğim şekilde T4 grupları  farklı davranılarak oy verilmesi sağlandı.  Seçim 
sonrasında da Ahmet Berberoğlu, Birol Erdem ve Resul Yıldırım asil üye, Halil Koç ve 
İbrahim Topuz yedek üye seçilmişti...

Abilerimin söylemesi üzerine bizim hizmet hareketine yakın olduğuna inandığımız 
kişileri asile getirmek için bu şekilde davrandık. Bizden olmadığına inandığımız Halil Koç ile 
İbrahim Topuz'un yedek kalmasını sağladık. Suat Rençber bu şekilde bize söyleyince ben ve 
diğer arkadaşlarım Ahmet Berberoğlu, Birol Erdem ve Resul Yıldırım'ın hizmet hareketine 
bağlı olduğunu anladık."  (Ek 5/249,268)

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/311 sayılı talimat dosyasında şüpheli 
Birol Erdem hakkındaki 23.01.2018 tarihinde tanık sıfatıyla alınan ifadesinde Ebubekir 
Başel'in; " 2010 HSYK seçimlerinde mensubu olduğum yapı tarafından idari yargıdan 
HSYK üyelik seçimlerinde deskteklememiz gereken liste tarafımıza detaylı bir şekilde 
verilmiştir. Bu listede 5 kişi yer almakta olup bunlardan birisi de sanıktır. Ancak bizim 
abimiz konumundaki kişilerin bizlere sanığın bizimle beraber abi konumunda olduğunu bu 
nedenle kendisine oy verileceğini beyan etmişlerdir. Bizlere hali hazırda HSYK 1. Daire 
Başkanı olan Halil Koç ve İbrahim Topuz'un desteklenmesi söylenmiştir. Ancak bu kişilerin 
cemaat mensubu olmadığından yedekte kalmasının sağlanması amacıyla bir kısım cemaat 
mensubu listelerinde bu kişiler dışındaki kişilere oy verilmesi sağlanmıştı. 2010 HSYK seçim 
sonuçları tamamen anlattığım çerçevede planlanmış, uygulanmış ve sonuçlanmıştır. Sanığın 
bir dönem cemaat içerisinde detaylarını savcılık ifademde belirttiğim evlilik birimi sorumlusu 
olduğunu cemaat mensuplarından duymuştum. Bilahere sanığın daha sonra yargıda Hak Yol 
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Grubu olarak bilinen yapı ile beraber hareket ettiğini ve bu kapsamda Fetullahçı yapılanmada 
var olan çalışma evlerinin yapılanmasını veya örgütlenmesine Hak Yol Grubu için kurduğunu 
duymuştum. Anılan şahıs ile husumetim yoktur. " (Ek 5/434-435)

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/104109 soruşturma sayılı dosyası 
kapsamında 26.12.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan İbrahim Okur'un, 
"...2010 yılından bakanlıktan ayrıldığım tarihe kadar ben Fetullah Gülen cemaatinin sohbet 
toplantılarına katılmadım. Ben bu dönemde cemaat kültürü içerisinde yer almadım. O 
dönemde cemaate yakın olduğunu ve sempati ile baktığını bildiğim Ahmet Hamsici, Hüseyin 
Yıldırım ile arkadaşlıklarım olmuştur. Bu grubun içerisinde Birol Erdem 'de vardı...

...(Soruşturmalarımız sırasında alınan ifadeler ve toplanan delillere göre Adalet 
Bakanlığı bünyesinde farklı dönemlerde görev yapan, ancak sizin tetkik hakimliğinden 
müsteşar yardımcılığı görevine kadar etkin olduğunuz zaman diliminde çalıştıkları anlaşılan 
Yusuf Solmaz Balo, Mesut Orta, Muhittin Kırıcı, Ali Bilen,...İbrahim Cansız,...Nazım 
Kara'nın Fetullah Gülen cemaati ile ilgileri, bağlantıları ve irtibatları nedir?) şeklindeki 
soruya cevaben, ...

Erol Mutlu; Personel Genel Müdürlüğünde Ayırma ve Tetkik Bürosunda çalışıyordu. 
Benim müsteşar yardımcısı olmamın ardından Birol Erdem genel müdür yapılmıştı. Bir süre 
geçtikten sonra sanırım daire başkanlığı da boşaldı. Birol Erdem zaten birlikte çalıştığı ve 
yetiştirdiği Erol Mutlu'yu daire başkanlığı için önerdi. 

Orhan Arslan; Birol Erdem 'in Adalet Bakanlığına gelmesi için referans olduğu 
isimlerden diye hatırlıyorum. Sanırım Doğanşehir'de çalışmış bir arkadaştı...

... Ekim 2010 tarihinde HSYK seçimleri yapıldıktan sonra Yargıtay ve Danıştay'da 
boş olan üyelerin seçimi Kasım 2010 tarihinde gündeme geldi. Aralık sonunda seçimi 
yapalım dedik, bu seçim çalışmaları sırasında seçilen Hüseyin Serter, Nesibe Özer, Teoman 
Gökçe, Ahmet Kaya, Ömer Köroğlu, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım'ın Fetullah Gülen 
cemaat mensubu olduklarını anladım. Çünkü birlikte hareket etmeye başladılar. 
Cumhurbaşkanımız tarafından seçilen Bülent Çiçekli'nin de Fetullah Gülen cemaati mensubu 
olduğunu anladım. Bu da diğer Fetullah Gülen cemaati mensupları ile birlikte hareket etmeye 
başladı. Birol Erdem'i bakanlıktan beri tanırım, bakanlık dönemimde de Fetullah Gülen 
cemaati ile ilgisini sürdürdüğü gibi, Hakyol grubu ile de ilgisini sürdürdü. Her iki grupla 
da yakın görüştüğünü biliyorum...

...Nesibe Özer'in başkan olması tamamen Birol Erdem bey'in başkanlığı 
istememesinden kaynaklanmaktadır. Bu ismi de Birol Erdem önermiştir. Fetullah Gülen 
cemaat mensuplarının başkanlar konusunda herhangi bir itirazları yoktu. Bu konuda talepleri 
de olmadı. Daireler arasındaki dağıtımda Fetullah Gülen cemaat mensuplarının çoğunluğu ele 
geçirmemeleri için belirlenen hareket tarzı bu şekilde sağlanmış oldu. O dönemde biz 
kendimizce Fetullah Gülen cemaat mensuplarını 3-2-3 şeklinde dağıttık diye düşünüyorduk..

.
2010 yılında oluşan yeni HSYK'nın ilk seçtiği Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 

seçiminde ...Talebin kimden geldiğini hatırlamamakla birlikte bir akşam Mehmet Kaya bey 
bizi evine çağırdı. Genel Sekreter Mehmet Kaya'nın evine Birol Erdem, Ahmet Hamsici ile 
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birlikte gittik. Biz bu eve yemekten sonra Yargıtay üyelerinin seçimi ile ilgili ön çalışma 
yapmak amacıyla gittiğimizi biliyordum. Eve gittiğimizde evde Teoman Gökçe, Ahmet 
Berberoğlu, Resul Yıldırım, Hüseyin Serter, Nesibe Özer, Bülent Çiçekli, Ahmet Kaya, Ömer 
Köroğlu ile birlikte genel sekreter yardımcılarımız Muzaffer Bayram, Engin Durnagöl, 
Yargıtay Savcısı Aydın Boşgelmez, Yargıtay Tetkik Hakimleri Önder Aytaç ile Nazmi 
Dere'nin de olduğunu gördüm. Bizim dışımızda Yargıtay'dan arkadaşların gelmesi beni 
hoşnut etmedi. Bu hususu dile getirdiğimde arkadaşlar Yargıtay'ı en iyi bu arkadaşlar biliyor, 
bu nedenle Yargıtay'dan seçeceklerimiz için bilgi vermeleri amacıyla çağırdıklarını dile 
getirdiler. Yemekten sonra eve projektör kurulduğunu gördüm. Mehmet Kaya bana 
arkadaşlar 350-400 isim belirlemişler dedi. Ben bu isimleri kurul üyelerinin belirlediği 
isimler olarak zannetmiştim. Ama ilerleyen aşamada Fetullah Gülen cemaat mensuplarının 
çıkardığı isimler olduğunu anladım.

...Belirlenen isimleri sayınca rakam 80 civarında çıktı. Bu sırada Ahmet Berberoğlu 
ile birlikte Nazmi Dere ve Mehmet Kaya salonun dışına çıkıp bir kaç dakika sonra geri 
geldiler. Ahmet Berberoğlu orada bulunan kişilere hitaben "bu konu hoca efendiyle 
konuşulmuş ve 140 denmiş, benim açımdan konu kapanmıştır, bu listede en az 140 kişi 
olacak" diye söz sarfetti...

 İki kez daha yukarıda isimlerini belirttiğim üyeler ile Hakimevinde ve Bülent 
Çiçekli'nin evinde toplandık.

Bülent Çiçekli'nin evinde toplantıya Fetullah Gülen cemaat mensupları olan kurul 
üyeleri Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Ahmet Berberoğlu, 
Resul Yıldırım, Bülent Çiçekli, Ahmet Hamsici ile birlikte ben ve Birol Erdem 'de vardı. 
HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, Genel Sekreter Yardımcıları Muzaffer Bayram, 
Engin Durnagöl ile Yargıtay'dan gelen Aydın Boşgelmez, Önder Aytaç, Muzaffer Özdemir 
ve Nazmi Dere'de vardı. Bu evde toplanmamızın amacı Yargıtay'a seçilecek Fetullah Gülen 
cemaat mensuplarının isimlerinin belirlenmesiydi. Buradaki toplantıda 140 konusunda 
diretmediler, ancak en az 120 kişi olmasını istiyorlardı. 

...Danıştay üyeliklerine kimlerin seçileceği Bülent Çiçekli'nin evinde konu oldu. Bu 
çalışmayı Birol Erdem bizim dışımızda yapıyordu. Çünkü ben İdari Yargıyı fazla 
tanımıyordum. Birol Erdem'in liste hazırladığını, liste hazırlarken bazı arkadaşlarla 
görüştüğünü biliyordum. Mehmet Kaya'nın evinde Danıştay'a seçileceklerin sicillerinin 37 
ve 38 binlilerden de oluşabileceği gündeme gelince Birol Erdem Bülent Çiçekli'nin evine 
33 ve aşağıdaki sicillilerin yer aldığı bir liste ile geldiğini gördüm. Birol Erdem orda bakın 
37 bin sicilliler olmadan da 50 sayısına ulaşıldığını belirterek listeyi gösterdi. Ancak 
Fetullah Gülen cemaat mensupları 37 ve 38 bin sicillilerde ısrar edince tekrar isim 
belirlemesi yapıldı. İdari Yargıda Fetullah Gülen cemaat mensuplarına 37 veya 38 kişilik bir 
kontenjan verilmiş oldu. 

...Genel Kurul toplantısından iki gün önce yüksek yargıdan gelen üyeler dışında tüm 
üyelerle kurulda bir araya geldik. Kesinleşen isimleri 12 oy alacak şekilde paylaştırdık. 
Resmi yapılan Genel Kurula yüksek yargıdan gelen üyeler de katılmıştı. Yapılan oylama 
sonucu bizim daha önce belirlediğimiz bir isim dışında tüm adaylar seçilmişti. 

Bizim dağıttığımız listeyi alan arkadaşlar listedeki isimleri işaretledikten sonra geri 
kalanlar için istediği kişiyi işaretleyebileceğini söylemiştik. 
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 Kurul üyesi olduktan sonra Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçilmesi için Mehmet 
Kaya ve Bülent Çiçekli'nin evinde toplantı yapmıştık. Bu toplantılar diğer hususlar için de 
yapılmaya başlandı. Bir araya gelmelerimiz bilahare Fetullah Gülen cemaat toplantılarına 
dönüştü...Bu toplantılara Hüseyin Serter, Nesibe Özer, Teoman Gökçe, Ahmet Kaya, Ömer 
Köroğlu, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Bülent Çiçekli, Birol Erdem, Ahmet Hamsici 
ve ben ile genel sekreterlik kadrosunda bulunan Mehmet Kaya, Muzaffer Bayram ve Engin 
Durnagöl katılıyordu. 

Bu toplantılara kurul üyesi olan İsmail Aydın, Rasim Aytin, Ali Aydın ve Ahmet 
Gökçen katılmazlardı. Bu toplantılara bu kişiler çağrılmazdı. 

Toplantılar belirli periyodlar içinde yapılmazdı. Müsait olup olmadığımız sorulur, 
müsaitsek belirlenen yere giderdim. Bu şekilde toplantının olduğunu Muzaffer Bayram ile 
Engin Durnagöl bana bildirirdi...Toplantılar esnasında Fetullah Gülen'e ait makaleler okunur, 
bu okumalarda bazı toplantılar esnasında olurdu... Bu makale okumalarını genellikle ev 
sahibi ya da Muzaffer Bayram yapardı. Risale-i Nur bu toplantılarda okunmazdı. Ancak 
Fetullah Gülen'e ait makaleler okunurdu. 

Bu toplantılara belirttiğimiz isimler dışında bazı kişiler de çağrılırdı. Ancak çağrılan 
kişiler Fetullah Gülen cemaat mensupları olduğunu söylemek isterim. Hem bu kişilerden 
gündemdeki konular ile ilgili bilgi almak için çağırırdık. Bu kişilerle gündem ile görüşme 
yaptıktan sonra cemaat sohbetlerimize devam ederdik. Bu kişiler görüşme yaptıktan sonra 
evden ayrılmazlardı. Çünkü bu kişiler de Fetullah Gülen cemaat mensuplarıydı. Bu kişilerden 
İsmail Hakkı Şentürk, Ahmet Toker, Muzaffer Özdemir'i hatırlıyorum. O dönemde balyoz ve 
ergenekon ile ilgili hukuki tartışma sürünce bu kişilerden bilgi almak için çağırdık... 

...bu toplantılar esnasında...diğer arkadaşlar zarfın içerisinde genel sekreter 
yardımcılarımıza bir şeyler veriyorlardı. Verilen miktarın ne olduğunu ben bilmiyorum.

 
...2011 yılı başında seçilen 37 sicillilerin tümü Fetullah Gülen cemaat mensuplarıdır, 

dedi. Fetullah Gülen cemaat mensuplarının kontenjanından üye seçilmişlerdir. Bakanlıkta 
görev yaptığım dönemde de İdari Yargı kararnamelerini Birol Erdem hazırlardı. Çünkü 
kendisi İdari Yargı kökenliydi. HSYK üyesi olduktan sonra da bu kararnamelerin 
hazırlanmasında olduğu gibi Danıştay'a seçilecek kişilerin belirlenmesinde de Birol Erdem 
etkin olmuştur. Birol Erdem'in hazırlamış olduğu listelere itibar ederdik... (Ek5/419-CD)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/103606 sayılı soruşturma dosyası 
kapsamında 28.10.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Mustafa Kemal 
Özçelik'in "...Ben bakanlığa ilk geldiğimde benim gibi tetkik hakimi olan Birol Erdem, 
İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Engin Durnagöl, Hüseyin Yıldırım, Murat Gökçe, Mustafa 
Elçim, Hüsnü Uğurlu, Füsun Ayaz, Bilge Apaydın ve Mine Başbayrak'ı tanıdım. Bizim 
sohbet grubumuz ise, Birol Erdem, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Engin Durnagöl ve 
Hüseyin Yıldırım'dan oluşmaktaydı. O dönemde bu kişilerle birlikte ayda bir evlerimizde 
sohbet toplantıları yapardık. Bu sohbet toplantılannda kişilerin yapısı itibariyle fazla bir 
önem arzetmeden Fetullah Gülen'in kitapları okunur, birlikte namaz kılınırdı. O dönemde 
para toplama işini ise Hüseyin Yıldırım'ın yaptığını hatırlıyorum.

...Fetullah Gülen cemaat mensupları bakanlıkta kendi aralarında sohbet grupları 
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oluşturmuştu. Bulunduğum Personel Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimliği dönemimde 
kendi aramızda sohbet grubu vardı. Bu arkadaşlardan bazıları daha sonra daire başkanı 
olmuştu. İlk daire başkanı olan İbrahim Okur'dur. İbrahim Okur daire başkanı olduktan soma 
da bir süre bizim sohbetlerimize katılmaya devam etti. Birol Erdem Daire Başkanı, Ahmet 
Hamsici'de Genel Müdür Yardımcısı olunca bizim sohbetlere katılmaz oldular...

...2005 yılından sonra gelen tetkik hakimlerinin çoğunluğu Fetullah Gülen cemaati 
mensubu kişilerdir. Bu kişilerin getirilmesinde en çok İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Birol 
Erdem'in etkisi olmuştur. Kimlerin geleceğine bu kişiler karar veriyordu. Daha doğrusu bu 
kişiler refere ederdi, üst makamda uygun görürdü..." (Ek 5/419-CD)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/197 sayılı soruşturma dosyasına 
şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde Mustafa Kemal Özçelik'in; "Ben bakanlığa cemaatin 
etkisi ile geldiğimi düşünüyorum...Personel Genel Müdürlüğüne Tetkik Hakimi olarak 
geldikten sonra Ahmet HAMSİCİ'ye sorduğumda, benim  ismimi  verenin  İbrahim  OKUR 
olduğunu  söyledi. İlk geldiğimde Hüseyin YILDIRIM'ın cemaatçi olduğunu anlamıştım. 
Bana "bizi toplayın" diye söyledi. Ben de bunu bana verilmiş bir görev gibi düşünerek Engin 
DURNAGÖL'e söyledim. Toplantının usulünü Engin söyledi. On beş günde bir veya ayda 
bir biraraya gelinir, kaset izlenir, kitap okunur  diye  söyledi.  Her birimizin evinde 
toplanacağımızı söyledi. İbrahim OKUR'a, Birol ERDEM'e, Ahmet HAMSİCİ'ye toplantıyı 
Hüseyin YILDIRIM haber verdi veya çağırdı diye hatırlıyorum...Birol ERDEM'in o 
dönemde cemaate sempati duyduğu, sevdiği hatta yapıya mensup evlere giderek bu 
evlerde sınavlara hazırlanan örgütle ilişkili kişilere ders verdiğini biliyorum. Ama 
onlarla geçmişte ne kadar bir ilişkiye girdiğini bilmiyorum.

İbrahim OKUR'un ise geçmişte cemaatle ne kadar bir bağlantısı olduğu  noktasında 
şunu söyleyebilirim. Fakülte yıllarında diyaloğu olmuş ama ne kadar ileriye  gitmiş 
bilmiyorum...Gürler  DURSUN  öğrencilik  döneminde toplantılara çağrıldığını söylemişti. 
Çetin ŞEN'in okuldan arkadaşı olduğunu, Ahmet TOKER'i ise Yargıtay Tetkik 
Hakimliği'nden beri tanıdığını biliyorum. Bakanlığa geldikten ve toplantılara başladıktan 
sonra İbrahim bey toplantılara katıldı. O dönemdeki toplantıların içeriği maneviyat 
içerikliydi. Fetullah GÜLEN'in kitapları okunur, videosu izlenirdi. Tek tek katılanların 
evinde toplanırdık.

İbrahim OKUR 2002 yılı başlarında daire başkanı oldu. Diğerleri de 2004 yılı makam 
sahibi oldular. O tarihe kadar bu dediğim kişilerle bir  araya  geliyorduk.  Birol ERDEM de 
İbrahim OKUR da orada para veriyorlardı. Toplantılar akşam evlerde oluyordu. Aileler 
olmazdı. 

Bakanlıkta soruda bahsettiğiniz kadroları atanmada Hüseyin YILDIRIM, Birol 
ERDEM, İbrahim OKUR ve Ahmet HAMSİCİ'nin etkili  olduğu herkesçe  bilinirdi. 
Bir kişi bir makama getirileceğinde Personel Genel Müdürlüğü bunların atamasını 
yaptığı için haberdar olmamaları da mümkün değildi. Ve üst makamlara da o kişinin 
yeterli olup  olmadığı, neci olduğu noktasında bilgi verdikleri kanaatindeyim. 
Bakanlıkta o kadar kişinin makam sahibi olmasında etkileri olduğu kesindir.

Cemaatte birisi bakanlığa getirileceğinde bu kişinin yargıda kimlerle irtibatlı olduğu, 
kimlere ulaşabileceği sorulurdu. Benim geldiğim dönemde de benim bakanlığa gelmemin 
temel sebebinin o zaman ki bakanın Hikmet Sami TÜRK'ün Trabzonlu, Akın DEMİR'in de 
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Rizeli olmasıydı. Cemaat bu durumu düşünerek ön görerek beni teklif etmiştir. Kadroları 
oluştururken buna çok dikkat edilir, onlardan olmayan birileri aracı kılınmaya çalışılırdı. 
Benim gibi cemaatte iki üç yıllık birinin bakanlığa getirilmesinde sebebin bu olduğunu 
düşünüyorum.

...Benim çalıştığım kısım hakim adaylığı alımından  stajın  bitimine, mesleğe 
kabulüne kadarki bölümdü. Bu adaylar daha sonra hakim veya savcı olduklarında hakimlerle 
ilgili bölüm olan, kararname bürosu, işlemler bürosu, terfi bürosu ve disiplin bürosuydu. Bu 
bürolarda kararname ve işlemler bürosu İbrahim OKUR'a, terfi bürosu Birol ERDEM'e, 
disiplin bürosu Ahmet HAMSİCİ'ye bağlıydı. Bu kişiler daha sonra genel müdür veya 
müsteşar yardımcısı olduktan sonra birimler Engin DURNAGÖL'e bağlı olarak çalıştı. 
Engin DURNAGÖL ise personele geldikten sonra işlemler ve kararnameler bürosunda 
çalıştı. Dolayısıyla İbrahim OKUR ve Engin DURNAGÖL'ün hakim ve savcıların 
atamalarında, yetkilendirilmelerinde mutlak suretle bir etkileri vardı. Birol ERDEM ise 
hakim atamalarına genel müdür yardımcısıyken baktı. Ve özellikle idari yargı 
atamalarının hemen hepsinde tek söz sahibiydi. HSYK'ya hazırlanan kararname 
yetkilendirme taslaklarının sunumunu onlar yapıyordu. Bu dönemde İbrahim OKUR'da 
Personel Genel Müdürüydü. İbrahim OKUR personelde tetkik hakimiyken 2002'de Daire 
Başkanı oldu.

2010 yılı referandumunda Anayasa taslağının hazırlandığı dönemde kanunlar genel 
müdürlüğü aslen bu taslağı hazırlamıştı. Genel Müdürü Kenan ÖZDEMİR, Genel Müdür 
Yardımcısı Yüksel HIZ ve Daire Başkanı Yusuf Solmaz BALO'nun çalıştığını hatırlıyorum. 
Aynca strateji geliştirme başkanı Murat CEVHER'in de katıldığını hatırlıyorum. Aynca 
müsteşar Ahmet KAHRAMAN, müsteşar yardımcısı İbrahim  OKUR,  Personel  Genel 
Müdürü Birol ERDEM'in de çalışmaya katıldığını hatırlıyorum. Ben bu çalışmaya 
kesinlikle katılmadım. Du çalışma bittikten sonra taslaktan bir nüshayı incelemek üzere 
aldım.

 2011  HSYK  seçimlerinden sonra İbrahim OKUR, Birol  ERDEM  ve  Ahmet 
HAMSİCİ'nin sohbetlere katılıp katılmadığını şahsen bilmiyorum. Çünkü farklı 
birimdeydiler. Ancak düzenli olmasa da katıldıklarını söylüyorlardı...Ama MİT 
Müsteşarının ifadeye çağrılmasından sonra İbrahim OKUR ve Birol ERDEM'in bundan 
rahatsızlık duyarak tepki gösterdiklerini duydum. Ama bundan sonra İbrahim OKUR'un 
cemaatten gelen bazı taleplere kendince mantık süzgecinden geçirerek uygun davrandığını 
söyleyebilirim." (Ek 5/419-CD)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/103606 sayılı soruşturma dosyası 
kapsamında 04.11.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ahmet Hamsici'nin 
"...(2011 yılında seçilen Yargıtay üyeleri ve Danıştay üyeleri nasıl belirlendi? Fetullah Gülen 
cemaat mensubu olan HSYK üyeleri, hakim ve savcılar ile bu cemaate mensup olup hakim 
ve savcıların Yargıtay ve Danıştay üyelerinin belirlenmesinde nasıl etkileri oldu? Size 
kimler bu isimleri verdi? Talimatları kimler verdi?) şeklindeki soruya cevaben, 2010 yılında 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirlendikten sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve 
müsteşar Ahmet Kahraman bey bana yeni kanun hazırlığı var, en az 50 Danıştay üyesi ile en 
az 150 Yargıtay üyesinin seçiminin yapılacağını ve hazırlık yapmamızı istedi. Hatta acele 
edin kanun çıkar çıkmaz hemen seçimleri yapmanız gerekir dedi. Bu konuşmayı ben 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Genel Kurulunda bu hususu belirttim. Bu 
konuşmadan kısa bir süre sonra genel sekreter olan Mehmet Kaya bizi kendi evine yemeğe 
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çağırdı. Bu yemekte belirlenecek Yargıtay ve Danıştay üyelerinin isimlerinin de 
çalışmasının yapılacağını biliyorduk. Bu amaçla ben, İbrahim Okur, Teoman Gökçe, Nesibe 
Özer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, 
Bülent Çiçekli, Birol Erdem Mehmet Kaya'nın evine gittik. Eve gittiğimizde biz kurul 
üyeleri dışında o dönem tetkik hakimi olduklarını bildiğim Fetullah Gülen cemaati 
mensupları olduklarını da bildiğim Salih Özaykut, Önder Aytaç, Aydın Boşgelmez, Nazmi 
Dere ile genel sekreter yardımcıları Muzaffer Bayram ve Engin Durnagöl'ün de olduğunu 
gördük. Tetkik hakimlerinin bu evde konuşacağımız konu nedeni ile bulunmalarının uygun 
olmadığını söyledim. Hatta İbrahim Okur ile Birol Erdem'de bu konuyu dile getirdi. Bu 
konuşmalardan sonra Teoman Gökçe bizlere bu arkadaşlar Yargıtay'ı en iyi bilen arkadaşlar, 
bu nedenle çağırdık dedi. Ancak bu hareketin Fetullah Gülen cemaatinin bize bir emrivakisi 
olduğunu bu şekilde anladık...

...Yargıtay tetkik hakimlerinin ismi geçince evde bulunan cemaat mensubu tetkik 
hakimler ile Fetullah Gülen cemaat mensubu olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
üyeleri bu kişi hakkında olumlu veya olumsuz görüş belirtiyorlardı. Ancak olumlu 
belirttiklerinin hep cemaat mensubu olduklarını da gördüm. Cemaat mensubu olmayan 
ancak seçtirmek istediklerini anladığım tetkik hakimleri hakkında da olumlu konuşuyorlardı. 
Bu şekilde hakim ve savcıları belirledikten sonra, cemaat mensubu olan kurul üyeleri 
belirlenen kişilerin kaç kişi olduğunu saymak istediler. Ancak İbrahim Okur, ben ve Birol 
Erdem sayılmaması gerektiğini ve bu şekilde anlaştığımızı belirttik. Bu belirlenen isimlerin 
Fetullah Gülen cemaatinin istediği isimler olduğunu biz bu şekilde öğrenmiş olduk. Bizim 
bu karşı çıkmamıza rağmen belirlenen hakim ve savcılar sayıldı. Sayının 80 civarında 
olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine toplantıda bulunan Fetullah Gülen cemaatine mensup kurul 
üyesi Ahmet Berberoğlu ile birlikte Salih Özaykut, Önder Aytaç, Mehmet Kaya evin holüne 
doğru gittiler, yaklaşık 3-4 dakika sonra geri geldiler. Ahmet Berberoğlu bize dönerek "hoca 
efendiye danışılmış, arkadaşların 140'tan aşağı razı olmaması gerektiğini" belirten söz 
sarfetti. Ben, Birol Erdem ve İbrahim Okur bu hususa karşı çıkıp hoca efendi bu sayıya niye 
karışıyor, okullara baksın dedim, ancak bu sözüme Ahmet Berberoğlu sert bir şekilde cevap 
verdi. Tartışma başladı, hatta Nesibe Özer kapıyı çarparak evi terketti. Belirlenen hakim ve 
savcılar listesi İbrahim Okur'da kaldı, biz de evden ayrıldık.

Bu toplantıda anlaşma sağlanamayınca biz Yargıtay tetkik hakimleri hariç aynı ekip 
ile yaklaşık iki ay bu isimleri belirlemek için bir araya geldik.Bu toplantılara Fetullah Gülen 
cemaati mensubu olmayan İsmail Aydın, Ahmet Gökçen, Rasim Aytin, Ali Aydın, Ahmet 
Karayiğit, Ziya Özcan, Ali Suat Ertosun, Zeynep Kavlak, Zeynep Nilgün 
Hacımahmutoğlu'nu çağırmadık...

...Bu toplantılarda da sayıyı Yargıtay için 160'a, Danıştay için 54'e indiremedik. 
Cemaatin belirlediği isimler Yargıtay için 108 kişi aynen kendini korudu. Bizim ve diğer 
üyelerin belirlediği bazı isimlerde listeye girince sayı 180'e kadar çıktı. Ancak resmi seçim 
sonucu Fetullah Gülen cemaatinin daha önce belirlediği 108 adaydan 107 kişi aynen 
Yargıtay üyesi seçildi. Danıştay'da ise cemaatin belirlediği tüm adaylar seçilmiş oldu. 
Danıştay'ın sayısını şuan için tam olarak hatırlayamıyorum.

Ben size Fetullah Gülen cemaat mensubu olan veya bu cemaat ile ilişkisi olan veya 
birlikte hareket ettiğini düşündüğüm Yargıtay ve Danıştay üyelerini belirtmek istiyorum.

Kemalettin İşlek; 2011 yılında Danıştay üyeliğine seçilmiştir, bu kişinin Danışy'a 
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üyesi olmasını Fetullah Gülen cemaati mensubu olan HSYK üyeleri istediği gibi Birol 
Erdem'de Danıştay üyesi olmasını istemişti...

 Hasan Kabadayı; bu kişi benim HSYK başkan vekili olduğum zaman Danıştay üyesi 
seçilmiştir. Cemaatçi olmadığını biliyorum, hatta bunun üye olmasını Birol Erdem ısrarla 
istemiştir...

...(Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi olduğunuz dönemde Fetullah Gülen 
cemaati mensuplarının yaptıkları rutin sohbet toplantılarına kimler ile katıldınız? Sohbetin 
abisi kimdir? Bu toplantılarda neler konuşuldu? Himmet parası olarak ne kadar para 
verdiniz?) şeklindeki soruya cevaben, Kurul üyesi olduktan sonra Yargıtay ve Danıştay 
üyeliği seçimine kadar cemaat toplantıları olmadı. Bu üyeliklerin seçiminden sonra genel 
sekreter Mehmet Kaya'nın yerine gelen Muzaffer Bayram cemaat toplantılarını ve 
sohbetlerini düzenlemeye başladı. Muzaffer Bayram'ın çağrısı üzerine biz sohbet yapılacak 
bir kurul üyesi arkadaşın evine gidiyorduk. Bu sohbetlere İbrahim Okur, Teoman Gökçe, 
Nesibe Özer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Birol Erdem, Bülent Çiçekli, 
Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım ile HSYK genel sekreteri Muzaffer Bayram ile HSYK 
genel sekreter yardımcısı Engin Durnagöl katılıyordu. Bu sohbetler çoğunlukla yemekli 
oluyordu. Bu sohbet toplantılarına eşler katılmıyordu. Sohbet toplantıları daha önce 
katıldığım Fetullah Gülen cemaat toplantıları ve sohbetleri şeklinde değil, daha çok dini 
sohbetler, Fetullah Gülen sohbetleri şeklinde gelişiyordu. Bu sohbetlerde Risalei Nur 
okunmuyordu, Fetullah Gülen'e ait sohbetlerin yer aldığı cd'ler izlenmiyordu. Namaz 
kılmada bu sohbetlerde topluca yapılmazdı. Ancak sohbetlerin Fetullah Gülen cemaati 
sohbetleri olduğunu hepimiz bilirdik.Bu sohbetlerde daha önce yapılan cemaat toplantıları 
gibi şu kadar Risalei Nur okuyun, şu kadar cevşen okuyun gibi ödevler verilmiyordu. Bu 
toplantılarda amaç bizi bir araya getirip maneviyatı yükseltmek ve birlikteliği korumak 
olduğunu anladım. Hatta bu sohbetlerde bizden himmet parası adı altında bir para 
istenildiğini de görmedim. Çünkü benden kimse istemedi...

...İbrahim Okur ilk genel sekreter olan Mehmet Kaya'yı istemiştir. Onun bu isteği 
diğer arkadaşlar tarafından uygun görülmüş ve oylama sonucu Mehmet Kaya genel kurulca 
genel sekreter seçilmiştir. Bunun dışında Engin Durnagöl'ü de İbrahim Okur istemiştir. 
Muzaffer Bayram'ı ben teklif ettim. Havva Gürgen'i ise Birol Erdem teklif etmiştir. 
Neslihan Ekinci’nin kim tarafından teklif edildiğini hatırlayamıyorum. Bu kişilerden Havva 
Gürgen ve Neslihan Ekinci dışındakilerin Fetullah Gülen cemaati mensubu olduğunu 
biliyordum...

...Daha önce ayrıntılı olarak anlattığım gibi Mustafa Kemal Özçelik ve Engin 
Durnagöl 2001 yıllarında personel genel müdürlüğüne tetkik hakimi olarak gelmelerinden 
sonra 2008 yılına kadar bu arkadaşların düzenlemiş oldukları Fetullah Gülen cemaati sohbet 
toplantılarına ben, İbrahim Okur, Birol Erdem ve Hüseyin Yıldırım katıldık...", 
(Ek5/291,322)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/103606 sayılı soruşturma dosyası 
kapsamında 12.10.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Kerim Tosun'un; 
"...Seçimden sonra Şubat 2011 tarihinde yapılacak Yargıtay Üyeliği seçimleri için bir 
grubun kurulduğunu biliyorum. Bu grupta Hüseyin Yıldırım, Ahmet Kahraman, İbrahim 
Okur, Muzaffer Özdemir, Salih Özaykut, Aydın Boşgelmez, Önder Aytaç, Nazmi Dere, 
İlyas Şahin ve Birol Erdem'in yer aldığını biliyorum. Bu grup Yargıtay üyesi seçilecek 160 
kişiyi belirleyecekti..." (Ek 5/154,176)
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 23.06.2017 tarihinde tanık sıfatıyla ifadesi 
alınan ve şüpheli Birol Erdem'in evinde temizlikçi olarak çalıştığı tespit edilen Şengül 
Tuncal'ın; "...2 haftada ya da ayda bir Perşembe günleri diye hatırımda kalmış, saat 
17:00'den sonra Birol Bey ve eşi Gülümser Hanım evde yokken; aynı sitede oturduğu için 
tanıdığım ve o tarihte Yargıtay'da çalıştığını bildiğim Mustafa AKKUŞ, aynı sitede oturduğu 
için tanıdığım ve o tarihte Yargıtay'da çalıştığını bildiğim Galip Tuncay TUTAR, aynı sitede 
oturduğu için tanıdığım ve o tarihte Yargıtay'da çalıştığını bildiğim Aydın BOŞGELMEZ, 
aynı sitede oturduğu için tanıdığım ve o tarihte Yargıtay'da çalıştığını bildiğim İsmail Hakkı 
ŞENTÜRK ile o tarihte hâkim olarak görev yaptığını bildiğim eşi Fikriye ŞENTÜRK, aynı 
sitede oturduğu için tanıdığım ve o tarihte  Adalet Bakanlığında hâkim olduğunu bildiğim 
Kenan ÖZDEMİR, aynı sitede oturduğu için tanıdığım ve o tarihte müfettiş olduğunu 
bildiğim Orhan ASLAN isimli şahıslar bazen aynı günde, farklı farklı saatlerde toplanarak 
bazen de 2 veya 3 kişi hâlinde bir araya gelerek Birol Bey'in evinde buluşurlardı, kapıyı ben 
açardım, telefonlarını girişte bulunan ayakkabılığın üzerine bıraktıktan sonra salona 
geçiyorlardı. Beni hiçbir şekilde içeriye almıyorlardı ve herhangi bir ikramda bulunmamı da 
istemiyorlardı. Bu kişiler salona geçtikten sonra ben mutfağa geçiyordum.  Ara sıra çıkınca 
bu kişilerin bıraktığı cep telefonlarının ayakkabılığın üzerinde durduğunu görüyordum. Bu 
kişilerin salona geçtikten sonra ne konuştuklarını bilmiyorum. Ben, saat 18:00'a kadar evde 
kalırdım. Bu saatte evden ayrılırdım. Ben ayrılana kadar Birol Bey ve Gülümser Hanım, 
henüz gelmemiş olurlardı. Birol Bey genelde geç saatlerde eve gelirdi. Bazen Gülümser 
Hanım'ı beklerdim, bazen de beklemeden işim bitince çıkardım. Bu kişilerin evde ne kadar 
kaldıklarını bilmiyorum. Bu kişiler hâricinde eve gelen başka kişiler de olurdu ancak ben bu 
kişiler hârincinde gelenlerin kim olduğunu bilmiyorum...

...Bu tarihlerde Birol Bey'in babası yatalak hastaydı. Yıl olarak tam hatırlamıyorum 
ancak 2008 yılı olduğunu düşünüyorum. Hasta yatağından kalkamıyordu, altı bezleniyordu, 
bütün ihtiyaçlarını yatağından kalkmadan biz karşılıyorduk, yemeğini yediriyordum, eşim de 
altını değiştiriyordu. Birol Bey'in babasının eve birilerine gelmesine engel bir durumu yoktu. 
Yukarıda isimlerini saydığım kişiler, eve geldiklerinde dediğim gibi direkt salona 
geçiyorlardı...",(Ek 5/420-CD)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/99099 sayılı soruşturma dosyasında 
18.09.2017 tarihli mağdur sıfatıyla alınan ifadesinde Şengül Tuncal'ın; "Gülümser 
ERDEM ve Birol ERDEM'in evinde 2008 yılından itibaren çalışmaya başladım. Önceleri 
Birol Bey'in hasta olan babasının bakımını yapıyordum. Aylık 600 TL ücret karşılığında 
çalışıyordum. Eşimde aynı sitede kapıcılık yapıyordu. Eşimde bana yardım ediyordu. 

Daha önceki ifadelerimde belirttiğim üzere lojmanda birçok kişi Gülümser ERDEM'in 
evine girip çıkıyordu. Eşi Adalet Bakanlığı Müsteşarı olduğu için hakim savcı ve eşleri sık 
sık eve gidip geliyorlardı. Normalde misafir geldiği zaman ben de hizmet ederim. Herhangi 
bir gizlilik söz konusu olmazdı ancak ifademde belirttiğim Mustafa AKKUŞ, Tuncay 
TUTAR, Aydın BOŞGELMEZ, İsmail Hakkı ŞENTÜRK ve eşi Fikriye ŞENTÜRK, Kenan 
ÖZDEMİR, Orhan ASLAN ve tanımadığım bazı kişiler haftada bir gün perşembe günleri 
gruplar halinde evde kimse olmadığı halde eve geliyorlardı. Ayakkabılarını ve telefonlarını 
bırakıp salonda toplantı yapıyorlardı. Benim kesinlikle onların yanına girmem yasaktı. Ne 
amaçla geldiklerini ve ne tür toplantılar yaptıklarını bilmiyorum. Ben işten çıkıncaya kadar 
bu toplantılar devam etti. Ben 2016 yılına kadar eşimle birlikte sitenin kapıcı dairesinde 
kalmaya devam ettim. Bu süre içinde de servis yaparken bazen Gülümser ERDEM'in evine 
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kalabalık gruplar halinde giren çıkan olduğunu görüyordum." (Ek 5/420-CD)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/95568  sayılı soruşturma dosyasında 
23.06.2017 tarihinde  tanık sıfatıyla ifadesi alınan Adem Tuncal'ın; " 2008 yılı Mart 
ayında Yaşamkent'te bulunan hâkim/savcı lojmanlarında kapıcı olarak işe başladım. Eşim de 
anlaştığımız gibi evlerinde, ev işlerinde yardımcı oluyor ve Birol Bey'in babasına bakıyordu. 

Birol Bey, ayrıca benden sabah ve öğlenleri yatalak olarak evde yatan babasının altını 
temizlememi istemişti. Ben de kabul etmiştim....Bu şekilde yaklaşık 1 yıl boyunca her gün 
iki, bazen üç defa Birol Bey'in evine gidiyordum. 

Birol Bey'in evine gittiğimde sıklıkla Ali KAZAN ve eşi Elmas KAZAN, İsmail 
AYDIN ve eşi Nursel AYDIN ile Mustafa EROL'u görüyordum. Bu kişiler, Birol Bey'in 
evine çok sık gelir-giderlerdi. Bu kişilerin hepsi bir arada olmuyorlardı. Farklı farklı 
zamanlarda geliyorlardı. Bu kişiler, lojmanda oturdukları için kendilerini tanıyorum. Eşli 
olanlar birlikte geliyordu. Bu kişilerin geliş-gidişlerinde herhangi bir özel veya normal 
olmayan durumla karşılaşmadım. 

Aydın BOŞGELMEZ; aynı sitede başka blokta oturuyordu. O tarihte bildiğim 
kadarıyla Yargıtay'da hâkimdi. Bu kişi iki haftada bir gelirdi. Aynı zamanda site 
yöneticisiydi. Niçin geldiğini bilemiyorum. Bu kişinin geliş-gidişlerinde herhangi özel veya 
normal olmayan bir durumla karşılaşmadım. 

Galip Tuncay TUTAR; Birol Bey'in karşı komşusuydu. Bu kişiyi de haftada veya on 
beş günde bir Birol Bey'in evinde görüyordum. Bu kişi bildiğim kadarıyla o tarihte 
Yargıtay'da hâkimdi. Bu kişinin geliş-gidişlerinde herhangi özel veya normal olmayan bir 
durumla karşılaşmadım.  

İsmail Hakkı ŞENTÜRK ve eşi Fikriye ŞENTÜRK; aynı sitede farklı blokta 
oturuyorlardı. Her ikisi de bildiğim kadarıyla o tarihte hâkimlerdi. Bu kişilerin on beş gün 
veya ayda bir Birol Bey'in evinde görüyordum.

 Yukarıda isimlerini saydığım kişiler haricinde eve gelip gidenleri hatırlamıyorum. Bu 
kişileri ben Birol Bey evde iken görüyordum. Birol Bey evde yokken bu kişileri evde 
görmedim. 2008 yılı Mart ayında girmiş olduğum işe 2016 yılı Nisan ayına kadar devam 
ettim." (Ek 5/420-CD)

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/21437 sayılı soruşturma 
dosyasında 28.07.2016 tarihinde ifadesi alınan Hakan Öztürk'ün; "Ben öğrencisi 
olduğum Yenimahalle Anadolu Teknik Lisesinde okurken 1988-1992 yılları arasında ismi 
Nuri Gündoğan olan  meslek öğretmenimizin yönlendirmesiyle o zamanki adıyla Fetullah 
Gülen cemaatinin önce yemek sonra sohbetlerine katıldım.

 2004 yılı Eylül ayında Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına tetkik hakimi 
olarak göreve başladım. Bu bölüme başlamamda benden önce göreve başlamış olan ve halen 
Edirne Cumhuriyet Savcısı olan Fahri Mutlu Tosun ile İlyas Pehlivan etkili oldular....bu 
süreçte Fahri Mutlu Tosun cemaat yapılanması tarafından bakanlıktan gönderilmesinden 
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sonra ben kendisiyle ilişkimi devam ettirdim ve her ortamda Fahri Mutlu Tosun'u savunmaya 
devam ettim. Benim bakanlıktaki cemaat yapılanmasından kastım dönemin personel genel 
müdürü Birol Erdem ve müsteşar yardımcısı İbrahim Okur'dur. Bunu bana beni mağdur 
edenler bu ikisidir diye Fahri Mutlu Tosun söylemişti." (Ek 5/406,410)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/103606 sayılı soruşturma dosyasına 
06.03.2017 tarihinde ifadesi alınan Abdurrahman Kavun'un; "Birol Erdem 'in isim 
zikretmesini de kabul etmiyorum. Ancak bazı hususları belirtmek istiyorum. O dönem yetkili 
olan Ahmet Hamsici, İbrahim Okur ve Birol Erdem bu listeyi biz hazırlamadık, hazır geldi 
diye beyanlarda bulunduklarını duydum. Bu şekilde ifadeleri ne kadar gerçektir. O dönem bu 
şekilde bir oluşum oluşturduğu varsayılan  bu kişiler daha sonra bu seçimden kendilerinin 
ilgisinin olmadığını belirttikleri görülmektedir. Aslında yapılan seçimde nazara alındığında 
benim gibi kendilerinden olmayan, herhangi bir gruba mensup olmayan birkaç kişinin 
seçilmesini sağlayarak kendilerini kurtarma yönünde bir hareket belirlediklerini düşünmeye 
başladım. Bu belirttiğiniz hususları yeni öğrendiğim için beni niye seçtiler, neden 
kendilerinin listesine aldılar düşünmeye başladım. Ben bu güne kadar kendi mesleki bilgim 
ile 2010 HSYK seçimleri sırasında seçilen kişilere yapmış olduğum yardımlar  ve çalışmalar 
sonucu seçildiğimi zannediyordum. Beni o dönemde Ağır Ceza Reisi ve Komisyon Başkanı 
yapan ve devam ettiren Müsteşarlık makamının aynı düşünce ile beni Yargıtay üyeliğine 
seçtiğine inanıyordum."  (Ek 5/420-CD) 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/17900 sayılı soruşturma dosyasında 
09.03.2017 tarihinde şüpheli sıfatıyla  ifadesi alınan Kenan Özdemir'in; "Birol ERDEM 
ile fakülteden aynı dönem mezunuyuz...Bakanlığa benden önce gelmişti, Personel Genel 
Müdürlüğünde tetkik hakimi olarak görev yapıyordu...2011 yılı sonu veya 2012 yılı 
başlarında Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına atandı, bu sırada ben de müsteşar yardımcısı 
olarak görev yapıyordum. Bu şekilde yaklaşık 2 yıl yardımcısı olarak birlikte görev yaptık. 
İfadenin okunan kısmında Birol ERDEM, 2012 yılından sonra Fethullah Gülen Cemaati ile 
mücadele etmeye başladığını belirtmiştir. Yani, 2012 yılında müsteşar iken bakanlık 
teşkilâtında bu yapıya mensup olanları tanımış ve mücadele ettiğini ifade etmiştir. Böyle bir 
durumda benim de cemaat mensubu olup olmadığımı tespit etmiş olması lazımdı. Çünkü, 
ifadesinin okunan kısmında 2011 yılında yapılan Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimlerinin 
pazarlığa dönüştüğünü ve daha önce tanımadığı birçok kişinin de cemaat mensubu olduğunu 
öğrendiğini belirtmiştir....Terfilerim "C" defteri üzerinden olmuştur. Madem cemaatçilerle 
mücadele ediyordu ve ben de madem cemaatçiysem neden benimle de mücadele etmedi? Bu 
hususun açıklığa kavuşturulmasını talep ediyorum." (Ek 5/420-CD)

Şeklinde beyanda bulundukları tespit edilmiş, Tanık beyanlarını içerir 2 adet CD 
dosyaya eklenmiştir. 

08.06.2017 gün ve 2017/73013 sayılı MASAK raporu; Memurluk başlangıç 
tarihinin 14.10.1989 olup, 2017 yılı Haziran dönemi itibariyle Adalet Bakanlığında "Bakanlık 
Yüksek Müşaviri" ünvanıyla maaş ödemesi kaydının bulunduğu, 

FETÖ sanıkları Ali Kaya'nın, Hüseyin Yıldırım'ın, Mustafa Safa Özgelen'in, 
şüpheliye havale yaptıkları, şüphelinin de Mustafa Safa Özgelen'e havale  kaydının 
bulunduğu görülmüştür. 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KOM Daire Başkanlığının 
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13.09. 2017 tarihli HTS Baz Analizi; FETÖ/PDY kapsamında soruşturma yapılan 
şahısların aboneliğinde bulunan 148 numara ile 8273 kez irtibat kurduğu tespit edilmiştir. 

22.08.2016 tarihli Dijital Materyal İnceleme Raporu; "Bir de Ankara'da pilot 
binbaşı Mehmet Hocaoğlu var. Bu subayın mesai dışı faaliyetleri ile telefon ve mesaj 
trafığinin ve irtibatlarının takip edilmesinde fayda var. Bu adam eşimin okulunda 
görevlendirme ile çalışan Sevgi Hocaoğlu'nun eşi. Nisan ayında Bimer üzerinden müstear 
isimle yapılan şikayet üzerine hoca hanım hakkında inceleme başladı. Biz bu incelemeye 
anlam veremezken hoca hanımın eski bir velisi gelerek olayı açığa çıkardı. Meğerse  bu 
şikayeti sevgi hanım ve eşi organize etmişler. Aslında hoca hanım ile bir dertleri yok. Onun 
üzerinden beni vurmaya çalışıyorlar. Neden mi? Benim onları ihbar ettiğimi düşünüyorlar ve 
intikam almaya çalışıyorlar. Peki niye öyle düşünüyorlar. Olay şu. Hoca hanımın eski 
velisinin anlattığına göre Sevgi hanım ve eşi bu velimizin medyada çalışan bir arkadaşına 
giderek okulda birçok konuda usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığını söylüyorlar. Yayıncı kişi 
hoca hanımı tanıdığını ve yapamayacağını söyleyince pilot binbaşı söze giriyor ve onun eşi 
de paralelci olduğu için görevden alındı. Ayrıca dönek ve itirafçı birisi. İtirafçı ve dönek ne 
demek, neyi kastediyor? Ben bu lafları duyunca olay bireysel şikayet değil, organize bir olay 
olduğunu, işin içince cemaatin yargı ayağı da var. İl milli eğitim müdürüne görev vazife 
verilmiş. Hoca hanımın okulunda görev yapan şahıs ile pilot binbaşı olan eşi plan yapıyor. 
Tetikçi bir müfettiş ayarlanmış. 70 öğretmenin çalıştığı okulda üç öğretmenin yanlı 
ifadeleriyle sonuca gitmeye çalışıyor. Sana zarar vererek beni sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. 
Olayın mahiyetini anlayınca Ahmet Hamsici'ye şu mesajı attım. 

Ahmet abi onlara söyle hoca hanıma saldırmayacaklardı. Kalleşçe attıkları iftiraların, 
sinsice ve müstear isimle Bimer üzerinden gönderdikleri şikayetlerin, kapı kapı dolaştırdıkları 
müştekinin ve albay eşinin ve müştekilere söylettiklerinin ortaya çıkmayacak mı sandılar. 
Yaşar Akyıldız'a benim ve İbrahim hakkında söylettikleri nasıl ortaya çıktı ise bu memur 
hanım ve albay eşine hakkımızda söylettiklerini de Cenabı hak getirip önümüze koydu. 
Bunlarla işbirliği içinde olan hoca hanıma saldıran o kamikaze müfettiş, çok iyi sakladıklarını 
sandıkları il müdürleri hepsi bu pisliklerin hesabını verecekler. Bu sivri zekalılar benim 
onların izlerini çok iyi tanıdığımı bilmiyorlar mı? Murat Yardımcı'ya söyle adamlarını 
uyarsın. Yurt dışına kaçacaklarsa acele etsinler. Yalnız sayıyı biraz fazla tutmalarında fayda 
var. Bizim tavrımız muaviye ve yezit tavrı değildir. Hz. Ali tavrıdır. Ne yapacaksak insanın 
yüzüne mertçe yaparız. Muaviye tavrının kazandığını düşünen ve her işlerinde bu tavrı rehber 
edinenler inşallah hem bu dünyada hem ahirette çok kötü yanıldıklarını anlayacaklar. 
Yardımcı ve Bayram ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklardır. 

Ahmet Hamsici'ye attığım mesajın tarihi 18 Mayıs 2016. Daha önce cemaat kaynaklı 
bir tehdit almıştım. Cemaatin idari yargı kanadından birileri benim uzaktan akrabam olan 
sınıf arkadaşlarına yaklaşık bir yıl önce diyorlar ki; Birol bey yanlış yaptı. Bizim 
arkadaşların listesini bir yerlere vermiş. Bunun hesabı sorulacak. Bu yanına kalmayacak. Bu 
sözleri duyunca şaşırdım. Neyi kastettiklerini anladım. 

Konu şuydu: 2013 yılı Ağustos ayında yargıda birlik çalışmalarına başladığımızda ben 
arkadaşlara bizim birşeyler yapabilmemiz için bu adamları tanımamız lazım. Bunların müthiş 
bir arşivi var. Hem kendilerini hem de kendilerinden olmayanları biliyorlar. O yüzden sonuç 
almak istiyorsak bizim de bunları bilmemiz lazım. İdari yargıdan iki arkadaşa görev verdim. 
Adli yargıda daha geniş bir grup çalışmaya başladı. İdari yargıdaki arkadaşlar iki ay içinde 
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çalışmayı bitirdi. 434 kişi tespit etmişlerdi. Adli yargıda çalışma bitmeden 4-5 toplantı 
sonrası ben ayrıldım. Arkadaşlar Aralık 2013 itibariyle 1500 kişi tespit etmişlerdi. Görevden 
ayrıldıktan sonra iki ay daha çalıştım.  2013 yılının ilk aylarından itibaren Yargıtay Kanunu, 
Danıştay Kanunu, Adalet Akademisi Kanunu, HSYK Kanununa çalışmıştık. Görevden 
ayrılmadan önce hepsini Başbakanlığa göndermeye hazır hale getirdik. Hepsinin tarihlerini 
gösterir çıktıları bende var. Bizden sonra yasalaşan bu kanunların omurgasını ve ana fikrini 
bizim çalışmalar oluşturdu. Yargıda acil yapılması gerekenleri bilgi notuna dönüştürdüm. 
Yüksek yargıda kim kimdir bunları da çıkardım. Bilgi notlarına ekledim. Bu bilgi notlarını 
aralarına eski Adalet Bakanları, Cemil bey, Sadullah bey, yeni bakanımız Bekir bey, İçişleri 
Bakanı Efkan bey, Danıştay Başkanı olmak üzere 10 kanaldan ilettim. Bu arada aklıma 
Hakan Fidan bey geldi. 17-25 Aralık sürecinde birlikte çalışmış yargının sorunlarını 
konuşmuştuk. MİT müsteşar yardımcısını iyi tanıyan bir arkadaşımla Hakan beye haber 
gönderdim. MİT'e gelsin dedi. Kendi arabamla gitmedim. Müsteşar yardımcısı kendi 
arabasını dışarıya gönderdi. Onun arabasıyla MİT'e girdim. Akşam 21.30 sıralarıydı. Tam 
makamının önünde indim. Beni şoför ve özel kalemden kimse görmedi. Biraz konuştuk. 
Daha önceki yedi sekiz kişiye verdiğim bilgi notlarını ona da verdim. Tam kalkacak iken 
aklıma geldi. İdari yargıdaki paralelcileri belirledim. Liste yanımda istersen verebilirim 
dedim. Yalnız tek nüsha fotokopi ile çoğaltabiliriz dedim. Özel kalemini çağırdı. Bir nüsha 
alalım dedi. Çoğaltma işi bitince ben ayrıldım. Bu listeyi başka kimseye vermedim. Bir nüsha 
Personel Genel Müdürlüğüne bıraktım. Bir nüsha Halil Koç beye gönderdim. Zaten onlarla 
birlikte çalışmıştık." 

Şeklinde şüpheli tarafından yazıldığı anlaşılan döküman tespit edilmiştir. (Ek 
1/3.kl/1455-1460)

Araştırma Tutanağı; Şüphelinin HST kayıtları incelendiğinde; irtibatlı olduğu 
emniyet görevlilerine ilişkin "Polnet4 ve Personel Bilgi Sisteminde yapılan sorgulamada; 
Zafer Yıldız, İsmail Gülgen, Yetişken Durmuş, Bülent Çiçekli, Yunus Yazar, Muammer 
Buçak, Faruk Güngör, Turgut Akbudak, Mehmet Yeşilkaya, Mehmet Resul Dev, Muhammet 
Kurum, Ayhan Falakalı, Salih Korkmaz, Mesut Bedri Eryılmaz, Osman Hatan'ın FETÖ/PDY 
şüpheli/sanıkları oldukları arama/tutukluluk kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir. 

Şüpheli Birol Erdem'in savunması, yukarıda ayrıntıları açıklanan tanık 
beyanları ve diğer delillere göre; 

Adalet Bakanlığında Kadrolaşma Girişimi; 
 a) Şüpheli Birol Erdem'in örgüt liderinin "hizmetten olanların önünü açın" 

yönündeki fetvası ve örgütün amaçları doğrultusunda, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, 
Hüseyin Yıldırım ile birlikte atama ve özlük işlerinde en yetkili birim olan  Personel Genel 
Müdürlüğü görevlerinde bulundukları dönemde örgütün amaçları doğrultusunda birlikte 
eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, anılan sanıkların Adalet Bakanlığı bünyesinde görev 
alma tarihleri ile şüpheli Birol Erdem ve tanıklar Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Mustafa 
Kemal Özçelik'in ifadeleri  ile de  bu hususun teyit edildiği,  

Bu kapsamda ; 
 Şüpheli Birol Erdem'in; 1996 yılında Adalet Bakanlığı Personel Genel 

Müdürlüğünde; Tetkik Hâkimliği, 2004 yılında Personel Genel Müdürlüğünde Daire 
Başkanlığı, 2006 yılında Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve 2008 yılında Personel Genel 
Müdürlüğü, 2010 yılında yapılan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye seçimlerinde İdari 
Yargı adayları arasından Kurul Üyeliğine seçildiği ve İkinci Daire üyesi olarak çalıştığı, 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

İbrahim Okur'un; Adalet Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürlüğünde; 1996-2003 
arası Tetkik Hakimliği, 2003-2004 arası Daire Başkanlığı, 2004-2007 arası Genel Müdür 
Yardımcılığı, 2007-2008 arası Genel Müdürlük ve 2008-2010 arası Müsteşar Yardımcılığı 
görevlerinde bulunduğu, 2010 yılında yapılan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye 
seçimlerinde Adli Yargı adayları arasından Kurul Üyeliğine seçildiği ve Birinci Daire üyesi 
olarak çalıştığı, 

Hüseyin Yıldırım'ın; aynı birimde 1996-2003 arası Tetkik Hakimliği, 2003-2006 arası 
Daire Başkanlığı, 2008-2010 arası Müsteşar Yardımcılığı, 21.12.2010 tarihinden itibaren 
Adalet Akademisi Başkanlığı yaptığı, 

Ahmet Hamsici'nin; aynı dönemlerde Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Daire 
Başkanlığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde 
bulunduğu, 19.09.2008 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildiği, 13.02.2009-25.02.2010 
tarihleri arasında Adalet Akademisi Başkanı olarak görev yaptığı, 19.10.2010 tarihinde 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asil üyeliğine Adalet Akademisi kontenjanından 
seçildiği, 26.10.2010-26.10.2014 tarihleri arasında HSYK 3. Daire Başkanı olarak görev 
yaptığı, 

Dursun Murat Cevher'in; 23.06.1997 tarihinde Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
Tetkik Hakimliği'ne, 27.01.2004 tarihinde Ceza Tevkifevleri Ankara Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'ne atandığı, 

Ali Kaya 'nın; 12.01.1998  tarihinde Personel Genel Müdürlüğüne Tetkik Hakimi, 
daha sonra Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında Tetkik hakimliği ve devamında 25.03.2003 
tarihinde aynı birimde Daire Başkanlığı' na atandığı, 

Görülmüştür. 

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere şüpheli Birol Erdem'in, 
12.04.1996 tarihinde, bundan sadece 14 gün sonra olmak üzere 26.04.1996 tarihinde İbrahim 
Okur'un, 21 gün sonra da 17.05.1996 tarihinde Hüseyin Yıldırım'ın, Personel Genel 
Müdürlüğü'nde tetkik hakimi olarak başlamalarından bir süre sonra Ahmet Hamsici'nin aynı 
birime tetkik hakimi olarak geldiği,  devamında Ali Kaya ve Dursun Murat Cevher'in 
bakanlıkta görev başladığı,  

Anılan gruba örgüt mensupları  Ali Kaya ve Dursun  Murat Cevher'in de katılımıyla 
gizliliğe riayet çerçevesinde örgütsel sohbet toplantısı yapıldığı, himmet verildiği, bu 
hususun, 

Şüpheli Birol Erdem tarafından; "Adalet Bakanlığına Tetkik hakimi olarak 
atanmamdan ...kısa bir süre sonra personele Hüseyin Yıldırım tetkik hakimi olarak geldi, bu 
kişinin daha sonradan cemaat mensubu olduğunu anladım. Daha sonraki tarihlerde Ali 
KAYA, Murat CEVHER geldiler. Zaman içerisinde bu arkadaşların da cemaat mensubu 
olduğunu anladım.... Zaman içinde dostluğumuz ve arkadaşlığımız ilerledi ve bunların 
mensup olduğu cemaati de tanımaya başladım. Bu kişilerle birlikte Fethullah Gülen 
cemaatiyle irtibatım başlamış oldu. 

...Biz bu atmosfer içinde bu arkadaşlarla beraber maneviyatımızı yüksek tutmak 
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için bazen 15 gün de bazen ayda bir, bir araya gelerek sohbetler yapıyorduk..Bu 
arkadaşlarla  bir araya geldiğimizde ara sıra sohbetleri ben yapıyordum.

Mustafa Kemal Özçelik tarafından; "İbrahim OKUR, Hüseyin YILDIRIM, Birol 
ERDEM ve Ahmet  HAMSİCİ  cemaat içinde saygı duyulan kişilerdi. Kendi içlerinde de 
Hüseyin bey cemaatte  etkin  birisiydi. Ahmet HAMSİCİ cemaati bilirdi cemaatte samimi 
olarak  görülürdü.  İbrahim  OKUR cemaatte akıllı biri olarak, Birol ERDEM coşkulu biri 
olarak bilinirdi. İşin siyasetini Hüseyin YILDIRIM yürütürdü....Aslında ben hazır bir 
yapının içine girdim. Beni bakanlığa getiren güç de bu yapıdır."

Şeklinde ifade edildiği anlaşılmıştır. 

Mustafa Kemal Özçelik ile Engin Durnagöl'ün 10.12.2001 tarihinde Personel Genel 
Müdürlüğüne tetkik hakimi olarak alınmasının hemen akabinde, Hüseyin Yıldırım'ın talimatı 
ile Mustafa Kemal Özçelik ve Engin Durnagöl'ün organizesinde İbrahim Okur, Ahmet 
Hamsici, Hüseyin Yıldırım ile gizliliğe riayet çerçevesinde gerçekleştirilen sohbet 
toplantılarına şüpheli Birol Erdem'in de katıldığı, himmet verdiği, bu hususların, Ahmet 
Hamsici, Mustafa Kemal Özçelik'in ve şüpheli  Birol Erdem'in ifadelerinde geçtiği şekliyle 
"Bu sohbetler daha önce yapılan Fetullah Gülen cemaat mensuplarının bir araya 
geldiği sohbet toplantıları şeklinde olmaktaydı. Sohbetlerde Risalei Nur okunuyor, 
Fetullah Gülen'in kitapları okunuyor ve Fetullah Gülen CD'leri izleniyordu" şeklindeki 
konsept  içerisinde gerçekleştiği, himmet verdikleri, 

Şüpheli Birol Erdem tarafından; "..Mustafa Kemal ÖZÇELİK ile Engin 
DURNAGÖL de 28 Şubat sürecinden sonra Personel Genel Müdürlüğüne tetkik hâkimi 
olarak geldiler...ara sıra bir araya gelelim, sohbet etme teklifi oldu. Biz de buna o sırada 
olumlu baktık ve ben, İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ, Engin DURNAGÖL ve Hüseyin 
YILDIRIM çok düzenli olmamak üzere fırsat buldukça ayda bir veya iki ayda bir, bir araya 
gelmeye çalışıyorduk. Bir araya gelince bazen Engin ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK, Fethullah 
Gülen'in sohbetlerinin olduğu CD getiriyorlardı. Bu CD'leri izliyorduk. 

Toplantılarımızda Fethullah Gülen Cemaati geçmişi olan arkadaşlar kendi aralarında 
ara sıra  himmet diye bir para topluyorlardı." şeklinde ifade edildiği, 

Ahmet Hamsici tarafından; "..İbrahim Okur veya Hüseyin Yıldırım bana Mustafa 
Kemal Özçelik ile Engin Durnagöl'ün ismini verdi...bu iki hakim bizim genel müdürlüğe 
görevlendirildi. Mustafa Kemal Özçelik ile Engin Durnagöl 2001 yıllarında Personel Genel 
Müdürlüğüne tetkik hakimi olarak gelmelerinden sonra 2008 yılına kadar bu arkadaşların 
düzenlemiş oldukları Fetullah Gülen cemaati sohbet toplantılarına ben, İbrahim Okur, Birol 
Erdem ve Hüseyin Yıldırım katıldık. 

Fetullah Gülen cemaat yapılanması üzüm salkımı şeklindedir. Personel genel 
müdürlüğü tetkik hakimleri kendi içinde toplanırdı. Biz de bu şekilde sohbet toplantıları 
yapıyorduk. Diğer birimlerdeki sohbet gruplarını ben bilmiyorum. Ama mutlak suretle var 
olduğunu biliyorum. 

Mustafa Kemal Özçelik ile Engin Durnagöl bu sohbetler başladıktan yaklaşık bir ay 
sonra bir sohbet toplantısında himmet parası olarak...maaşımın % 5'ini aldılar....Bu sohbet 
grubumuz 2008 yılına kadar devam etti." şeklinde, 
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Mustafa Kemal Özçelik tarafından; "Ahmet Hamsici beni Ankara'ya çağırdı. Seni 
Ankara'ya Bakanlığa alacağız dedi. Hatta Personel Genel Müdürlüğüne alacağız 
dedi...Kasım/Aralık 2001 tarihinde ben Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliğinde 
görevlendirildim.

Fetullah Gülen cemaat mensupları bakanlıkta kendi aralarında sohbet grupları 
oluşturmuştu. Bulunduğum Personel Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimliği dönemimde 
kendi aramızda sohbet grubu vardı. 

Hüseyin YILDIRIM bana "bizi toplayın" diye söyledi. Ben de bunu bana verilmiş bir 
görev gibi düşünerek Engin DURNAGÖL'e söyledim. Toplantının usulünü Engin söyledi. On 
beş günde bir veya ayda bir biraraya gelinir, kaset izlenir, kitap okunur  diye  söyledi.  Her 
birimizin evinde toplanacağımızı söyledi. İbrahim OKUR'a, Birol ERDEM'e, Ahmet 
HAMSİCİ'ye toplantıyı Hüseyin YILDIRIM haber verdi veya çağırdı diye hatırlıyorum. Bu 
toplantıları düzenleyen tertip eden kesinlikle ben değilim. Zira benim cemaat denen yapıdaki 
geçmişim iki veya üç yıllık bir geçmişti. Cemaat mensubu olduğunu anladığım Engin 
DURNAGÖL'ün ortaokuldan beri, Ahmet HAMSİCİ'nin seksenli yıllardan beri, Hüseyin 
YILDIRIM'ın yine seksen seksen beşli yıllardan beri cemaatin içinde olması ve 
tanıması...dikkate alındığında, sohbet toplantılarını benim tertiplediğim ve abiliğini benim 
yaptığım şeklindeki bir ifade kesinlikle doğru değildir. Aslında ben hazır bir yapının içine 
girdim. Beni bakanlığa getiren güç de bu yapıdır. Sohbet toplantılarında himmeti Hüseyin 
Yıldırım'ın topladığını hatırlıyorum. " 

Şeklinde ifade edildiği tespit edilmiştir. 

Örgüt yöneticiliğinden şüpheli/sanık konumundaki İbrahim Okur, Hüseyin Yıldırım, 
Ahmet Hamsici tarafından Mustafa Kemal Özçelik ile Engin Durnagöl'ün 10.12.2001 
tarihinde Personel Genel Müdürlüğüne yetkili tetkik hakimi olarak getirilmelerinin 
sağlandığı, anılan şahısların personel biriminde tetkik hakimliğine başlaması sonrasında, 
Hüseyin Yıldırım ve İbrahim Okur'un 2003 te, şüpheli Birol Erdem'in de 2004 yılında anılan 
birimde daire başkanı oldukları belirlenmiştir. 

b) Örgüt Lehine Yasa Çalışma Faaliyeti; 
Şüphelinin,  2002 yılında  terör örgütleri ile mücadele kapsamında silahsız terör örgütü 

düzenlemesini içeren tasarının yasalaşmaması için Kanunlar Genel  Müdürlüğünde görev 
yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelileri Kenan Özdemir, Yüksek Hız, Hüseyin 
Yıldırım, Ahmet Hamsici,  İbrahim Okur ile birlikte aynı amaç etrafında faaliyet yürüttüğü, 
bu kapsamda; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. maddesinde; baskı, korkutma, 
yıldırma, sindirme, cebir ve şiddet yöntemlerinden biriyle  girişilecek her türlü eylem 
terör  olarak tanımlanırken, 15.07.2003 tarih, 4928 sayılı yasa değişikliği sonrasında; 
"cebir ve şiddet kullanmak" yöntemlerden sadece biri olmaktan çıkartılarak  ön şart 
haline getirilmiş,  her türlü eylem ibaresi de  suç teşkil eden eylemlerde bulunmak  olarak 
düzenlenmiştir. Değişiklik öncesi iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında 
birleşmesi yeterli görülürken, değişiklik sonrası  suç işlemek amacıyla birleşmek kıstasları 
getirilerek suçun unsurlarının oluşması zorlaştırılıp, örgüt lideri Fetullah Gülen'in beraatine 
giden yolun adeta taşlarının örüldüğü, bu hususun, 

Ahmet Hamsici tarafından; "...2002 yılında...terör örgütleri ile mücadele için yeni 
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bir kanun tasarısı hazırlığı vardı. Bu tasarıda silahsız terör örgütü tanımı da yer almaktaydı. 
Ben o dönemde tetkik hakimiydim. Bu tasarının yasalaşmaması için Fetullah Gülen cemaat 
mensubu olduklarını bildiğim veya daha sonra cemaat mensubu olduklarını öğrendiğim 
hakimlerin müthiş şekilde kulis yapıp seferber olduklarını gördüm. Bu dönem içerisinde 
Kanunlar Genel  Müdürlüğünde görev yapan Fetullah Gülen cemaatinden olduğunu bildiğim 
Kenan Özdemir, Yüksek Hız, Hüseyin Yıldırım'ın kulis yaptığını ve bize verdikleri telkinler 
ile ben, İbrahim Okur hatta Birol Erdem 'in de bu tasarının yasalaşmaması gerektiğini 
belirterek girişimde bulunduğumuzu biliyorum." şeklinde ifade edildiği, 

Anlaşılmıştır.

c) Hakim ve Savcı Stajyerlerinin, Mezunların Örgütün Çalışma Evlerinde 
Eğitimi; 
 Örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yargı mahrem sınıfının en temel birimine 
örgütün sirayetini sağlamak kapsamında, örgütün staj döneminden itibaren örgüt 
mensuplarının ayrıştırılarak ayrı evlerde barınmaları ve eğitimlerinin sağlandığı, 1996 
yılından itibaren örgütün hukuk fakültesi mezunlarını kamuya sokma faaliyetlerine 
başlandığı, bu tarihin örgütün Adalet Bakanlığında kadrolaşmasında belirleyici konumunda 
bulunan FETÖ sanıkları İbrahim Okur, Hüseyin Yıldırım, Ahmet Hamsici ile birlikte şüpheli 
Birol Erdem'in Adalet Bakanlığında göreve başladığı tarih ile örtüştüğü, kaldı ki bu hususun  
bu kapsamda ifadeleri alınan yargı eski mensupları; 

 Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/9477 Bakanlık Muhabere Sayılı 
dosyası kapsamında 18.10.2016 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Metin 
Özyurt'un: "1996 yılından itibaren cemaat/örgüt hukuk fakültesi mezunlarını kamuya sokma 
faaliyetlerine başlamışlardı ve bu çalışma Ankara ilinden yönlendiriliyordu. Ankara ilinden 
bu faaliyeti yönlendiren kişilerden biri soy ismini bilmediğim Vedat isimli kişidir. Diğeri ise 
bir dönem Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Birol ERDEM'dir. 2000 yılında Vedat isimli 
şahıs ve Birol ERDEM ile Konya Meram'da görüştük. Bu dönemde Birol ERDEM, Adalet 
Bakanlığı Tetkik Hâkimiydi, Vedat isimli kişi ve Birol ERDEM mezun olanların kamu 
kurumlarında olmasına önem veriyorlar, yerleştirilmesi hususunda telkinlerde bulunarak 
bizlere evler açacaklarını söylüyorlardı...Bu strateji izlenerek alım aşaması tamamlanıyordu. 
2004 yılında Birol ERDEM Daire Başkanı olup işleri yoğunlaştığı için bu görevlerini 
Yargıtay Savcısı İsmail Hakkı ŞENTÜRK isimli kişiye devretti ve genel koordineyi bu kişi 
sağlamaya başladı. 2001 yılından 2004 yılına kadar daha önce bahsettiğim sınav birimini 
Birol ERDEM ve Kemal KIRBAŞ takip etti. 2004 yılına kadar sınavlarla ilgili görüşmeler 
Kemal ve Birol'un gözetiminde Ankara Keçiören'de bir evde yapılıyordu. Ben de Konya 
murakıbı olarak bu görüşmelere katıldım.

...yazılı sınavı kazandıktan sonra mülakat için referans çalışması yapılırdı. Referans 
çalışmasını yine Birol Erdem ve ismini Kemal olarak hatırladığım bakanlıkta çalışan bir 
personel yürütmekte idi...Her dönemin kendi içerisinde bir sorumlusu vardı ve bu 
sorumluların bağlı olduğu tetkik hâkimi vardı. Bizim dönemden Mustafa Babayiğit isimli 
hakim adayı sorumlu idi. Tüm organizeyi bu sorumlu yapardı.." (Ek 5/419-CD)

 01.11.2016 tarihli ifadesinde; "Örgüt 1999 yılında yaklaşık 2011 - 2012 yılına kadar 
stajyerleri Ankara ilinde istihdam etti. Burada stajyerlere iş bölümü yaptırıldı. Stajyerler üç 
ya da dörder kişilik gruplar halinde evlerde kaldı. Bu evlerde her stajyerin başına bir imam 
tayin ediliyordu. Ayrıca bu stajyerlerin bir kısmı da sınav hizmetleri adı altında kamuya giriş 
sınavlarını takip ediyorlardı. Sınavları takip eden bu stajyerlere murakıp deniyordu. 
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Murakıplar her hafta sonu ya da iki haftada bir ayda bir bu evleri ziyaret ediyordu, mezunları 
takip ediyordu. Daha önce de bahsettiğim gibi 2001 yılından 2004 yılına kadar sınav 
biriminin Birol Erdem ve Kemal Kırbaş takip etti. 2004 yılına kadar sınavlarla ilgili 
görüşmeler Kemal ve Birol'un gözetiminde Ankara Keçiören'de bir evde yapılıyordu. Bu 
görüşmeler önce Kemal Kantar isimli o zaman stajyer olan meslektaşın evinde yapılıyordu. 
Daha sonra bu hakim kura çekince görüşmeler yine aynı semtte Hasan Ercan isimli hakiminin 
evinde yapılmaya başlandı. Bu şekilde stajyerler murakıp rolünde taşradan gelen mezunları 
sınava hazırlıyorlardı. Görüşmeleri daha önce bahsettiğim gibi ilk önce Birol Erdem ve 
Kemal Kırbaş yapıyordu. Kemal Kırbaş o dönemde bakanlıkta  kontrolör görevinde idi. Daha 
sonra Hazine Müsteşarlığına geçtiğini öğrendim. Mezunlar sınavı kazandıktan sonra referans 
işlemlerini yine Keçiören'deki bu evlerde Kerim Tosun ve Ali Yağcı takip ediyordu. O 
zamanlar Kerim Tosun ve Ali Yağcı Yargıtay Savcıları idi. Daha sonra Yargıtay Üyesi 
oldular. Bu şahıslar kazanan mezunları refere ediyorlardı. Yani hemşehrilerine ve kendi 
tanıdıkları bakanlık bürokratları ile yargıtay üyelerine yönlendiriyorlardı. Daha sonra Birol 
Erdem bakanlıkta daire başkanı olunca bu görevi en son Ankara Batı Savcısı olan İsmail 
Hakkı Şentürk'e devretti. 2006 yılına kadar da sınav hizmetleri birimini İsmail Hakkı Şentürk 
devam ettirdi. Bu görüşmelere staj yaptığım dönemde yaklaşık 2 yıl ben de katıldım. 
Stajyerler arasında iş bölümü vardı. Evde üç ya da dört kişi kalan stajyerlerden birisi ev 
imamı oluyordu. Bunlardan birisi murakıp dediğim sınav hizmetlerini takip ediyordu. Birisi 
de zabıt katipleri ve yazı işleri müdürlerinin sınavlarını takip ediyorlardı. Stajyerlerin bir de 
kendi içerisinde stajyer mesulleri vardı. Diğer adı ile bunlara devre mesulü deniyordu. 
Mesela benim dönemimden Adnan Küçükyumuk, Mustafa Babayiğit ve Bahattin Aras devre 
mesullüğü görevlerini yapmışlardı. Mesela 42 bin sicilli dönemlerde devre mesullüğünü ise 
bakanlık uluslararası hukukta bir dönem çalışan bir tetkik hakim yürütüyordu. Devre 
mesullüğünü 39 bin sicillilerden Hasan isimli bir dönem yargıtay tetkik hakimliği yapan ve 
kendisi Kütahyalı olan ve 2014 seçimlerinde de üye adayı olan bu şahıs yürütüyordu. Devre 
mesullerinin üzerinde tetkik hakimleri görev yapıyordu. 92 bin sicillilerde bu görevi tetkik 
hakimi Murat Yardımcı yapıyordu. 42 bin sicillilerde stajyerlerin devre mesullüğünü 
Muzaffer Bayram isimli tetkik hakim yapıyordu. Ayrıca stajyerleri motive anlamında bazı 
tetkik hakimleri de zaman zaman stajyerlerin evlerine gelip gidiyordu. Bu stajyerlere meslek 
ile ilgili ve dini konularda sohbet yapıyordu. Mesela bir dönem 9. Ceza dairesi üyesi olan 
Ahmet Toker bu evlere gelip sohbetler yapıyordu."(Ek 5/419-CD)

19.11.2016 tarihli alınan ifadesinde; "...hukuk fakültesi mezunlarının sınava 
hazırlanma işlemlerini 2000/2004 de İsmail Kantar yapıyordu. İsmail Kantar en son Isparta 
savcısı idi. İsmail Kantar Mali işleri organize ediyordu. Bu dönem de İsmail Kantar'ın 
Keçiören de bulunan evinde mezunlara ilişkin görüşmeler yapılıyordu. Ben de Konya 
Murakıbı olarak bu görüşmelere katıldım. İsmail Kantar'ın üstünde bu işleri Kemal Kırbaş ve 
Birol Erdem organize ediyordu. Birol Erdem 2004'ün sonu ya da 2005 yılında Daire 
Başkanı olunca görevi İsmail Hakkı Şentürk devraldı. İsmail Kantar da taşraya Çemişkezek 
ilçesine atanınca görevi 92 bin sicilli olan stajyer Mustafa Babayiğit'e devretti. O dönem 
mezunların finansmanı taşradan sağlanıyordu. Mesela Konya ilinde para işlerini ben takip 
ediyordum. Parayı Konya da Avukat Abidin Gürsoydan alıyordum. İstanbul hukuk mezunları 
parayı İstanbul ilinde bulunan Mehmet Ail isimli bir avukattan alıyorlardı. İlk başlarda 
mezunların evleri taşrada idi. Daha sonra profesyonel bir yapı oluşturmak için tüm evleri 
Ankara'ya taşıdılar. İşleri daha iyi takip etmek için Mustafa Babayiğit'e Doblo marka bir araç 
alındı, bu araç tedbir amaçlı bir dönem Kanunlar Genel Müdürlüğü'nde tetkik hakim olan 
Adem Çelik'in annesinin adına yapıldı. Yani özetlersek mezunları takip eden stajyerlere 
murakıp deniyordu. Ben de o dönem 2002-2004 yılları arası Konya Murakıplığını yaptım, 
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Murakıpların üzerinde ilk dönem İsmail Kantar görev aldı. Daha sonra bu görevi Mustafa 
Babayiğit'e devretti. Bunların üzerinde de Kemal Kırbaş ve Birol Erdem vardı. Sonradan 
Birol Erdem görevi İsmail Hakkı Şentürk'e devretti."  (Ek 5/419-CD)

Şüpheli  Birol Erdem tarafından; "1999-2004 yılları arasında hukuk fakültesi 
mezunlarının kalmış oldukları evlere dinî içerikli, motivasyon amaçlı sohbetler yapmak 
amacıyla gitmiştim. Gitmiş olduğum bu evlerin...Fethullah Gülen Cemaatine ait 
olduğunu biliyordum...Bu cemaatin genel tavrı ve özelliği gereği kendi ellerinde yetişmemiş 
ve cemaat geçmişi olmayan birine adaylık ve mezun hizmeti gibi cemaatin önemli sayılacak 
işlerinin sorumluluğunu vermezler.... beni  sohbet yapmak üzere bu evlere getirip götüren, 
Ahmet Cemal Gürgen, Rasim İsa Bilgen ve Hasan Can gibi adaylardı. Ta ki Ankara’ya Murat 
Cevher, İlyas Şahin, Ahmet Toker, Resul Çakır ve Muzaffer Bayram gibi isimler gelinceye 
kadar...Taki İsmail Hakkı Şentürk diye bir kişi gelip bu işler sanıyorum kendisine verilinceye 
kadar bu kişi geldikten sonra da Murat Cevher sanıyorum beni bir iki defa davet etti. İsmail 
Hakkı Şentürk dışarıdan kabul ettikleri bir şahsın hem gelip gitmesini hem de yaptıkları 
sohbetin içeriğini beğenmediği için de kısa süre sonra artık beni çağırmaz oldular. Bu kişinin 
ifadesinde geçen ve bunların aday ve mezun hizmeti dediği birimlerle ve kişilerle olan 
irtibatım bundan ibarettir ve 2004 yılı itibariyle yukarıda anlattığım şekilde İsmail Hakkı 
Şentürk isimli kişinin gelmesiyle de bıçak gibi kesilmiştir..." şeklinde yapılan açıklama ile 
karşılandığı, 

Bu hususta örgütün Diyarbakır bölgesinin eğitim danışmanı olup hakkında 
yöneticilikten kamu davası açılmış ve etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan, 
  

Hasan Doğrukartal'ın; "FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapılanması; Emniyet, 
Jandarma, MİT, Kamu, Akademisyen, Havacı, Karacıların mahrem yapılanması ve 
Hukukçular mahrem yapılanması şeklinde birimlerden oluşur. Her biri kendi içinde 
örgütlüdür. Ve direkt Güneydoğu bölgeye ve yukarı doğru Türkiye'ye bağlıdır. Birim 
mahrem yapılanması kendi içinde bağımsızdır. İllerle muhatap olmazlar. Sadece bizim 
irtibatımız eleman talep ettiklerinde kontak kurarlar. Mahrem yapıda kendi personelleri 
içinde 3 sınıflandırma vardı. Müdür, Müdür yardımcısı ve Öğretmen şeklinde buna A, B, C 
şeklinde kodlanmıştı. 

Birol Erdem, "hukukçuların abilerinden birisidir ve bildiğim kadarıyla itirafçı 
oldu ve göreve devam ediyor. Hukukçular; 2016 yılında eskiler ve yeniler olarak 2 mahrem 
yapıya ayrıldılar. Eskileri; İsmi bilinen ve deşifre olan hakim savcıları takip eden birimdir. 
Diyarbakır'da Kemal Güngör, yeniler; deşifre olmamış ve ismi hiçbir yerde geçmeyen hakim 
savcıları takip eden birimdir." şeklinde,  ifade edildiği, 

Vildan Yeşilyurt'un; "Erzincan'da Avukatlık yapan Muhammet Nevhel Tosyalı'nın 
bana anlatımlarıyla, 2007 yılında Muhammet Nevhel askerliğini bitirdikten sonra okul 
arkadaşi olan Mehmet Hazan'ı  arayarak otelde kalmayayım sana geleyim diye teklifde 
bulunmasi üzerine, Mehmet Hazan da Ankara'da kaldığı Çankaya ilçesinde iki katlı lüks 
 bir dairenin birinci katında FETÖ/PDY'ye ait hakim savcı adaylarının kaldığı ev 
olduğu için üst abilerin sorun çıkaracağını bu nedenle kabul edemeyeceğini söylemiş. 
Bunun üzerine Muhammet Nevhel'in de ısrarcı olması üzerine tamam gel ama odadan çıkma 
demiş. O da eve gelerek söylenene  uyarak odada kalmış. Lavabo ihtiyacı için odadan 
çıktığında salondan, takim elbiseli uzun boylu bir şahsında aralarında bulunduğu çok sayıda 
kişinin çıktığını gördüğünü, sonraki dönemde Malatya Adliyesine ziyarete gelen Birol 
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Erdem'i hatırladığını ve daha önce cemaatcilerin kaldığı evde gördüğü uzun boylu şahsın 
Birol Erdem olduğunu hatırladığını bana aktarmıştır."  (Ek 5/419-CD)  şeklinde, 

Beyanda bulunmuşlardır.  (Ek 5/420-CD)

Çalışma evleri ile ilgili tanıklardan; 
Çağla Sönmez tarafından "Ben daha önceki ifademde Ankara'daki hakim savcı 

adaylığındaki evlerin örgüt yapılanmasında...13. Dönem hakim savcı adayı olarak göreve 
başladıktan sonra Meryem Gezkaya'nın altında dört adet ev bulunduğunu, bu evlerden 
birincisinde; Meryem Gezkaya (ev ablası ve aynı zamanda devre mesulü), Reyhane Aysan, 
Havva Özdemir, Ayşegül Tabakçı'nın kaldığını, bu evlerden ikincisinde; Melek Düz (ev 
sorumlusu), Emine Esenlik, Neslihan Zaraç, Sercan Betül Karslı ve benim kaldığımı, bu 
evlerden üçüncü evde; Meral Yavuz, Ayfer Ögel, Ayşe Kayman'ın kaldığını, bu evlerden 
dördüncü evde; Yasemin isimli şahıs, Banu isimli şahıs ve Neslihan Kokmen ve Songül 
kaya'nın kaldığını...söylemiştim. İfadelerim doğrudur. Bana Bylock programını daha önce 
ifademde ismini belirttiğim ve teşhis ettiğim MEHMET ÖZÇELİK yükledi ve bu program 
üzerinden yazışacağımızı söyledi. O dönemde Mehmet ÖZÇELİK Bylock'u bana yükleme 
sebebini HSYK...seçimleri olduğunu...belirtti."

Gülperi Göze tarafından "Ankara'ya akademi eğitimi için çağrıldığımızda kimlerin 
akademi yurdunda, kimlerin FETÖ'ye ait evlerde kalacağını yine onlar belirlediler. Ben 
akademinin yurduna yerleştirildim. Yurda yerleştirilmemizdeki amaç ise yurtta kalan diğer 
adayları bunlarla sıkı ilişkiler kurmak kaydıyla detaylı olarak tanımak ve bu kişilerin yapıya 
olan bakış açılarını tespit etmekti. Bunu da yaparken herşey gizli tutuluyordu. Hatta yapıda 
olanlar akademide çok fazla birbirleriyle görüşmüyorlardı." 

Ebubekir Başel'in; "...bir kişinin yargıda cemaat üyesi olabilmesi için öncelikle 
çalışma evlerine kabul edilebilmesi ve daha sonra staj döneminde ve meslek döneminde 
...devre yapılanmasına dahil olması gerekmektedir, çalışma evlerinde kalabilmek için ise 
çalışma evlerine kabul edilmesi, bunun için ise üniversite eğitimini ışık evlerinde veya 
yurtlarında vazife alarak geçirmesi gerekmektedir...bu aşamalardan geçerek devre abisi olan 
kişinin hiyerarşisine dahil olmayan şahısların daha sonra örgütün yargıdaki yapılanmasına 
dahil olabilmesi, istişarelere katılabilmesi, devre ve taşra okuma kampların katılabilmesi 
mümkün değildir." (Ek 5/442-444)

Şeklinde beyanda bulundukları anlaşılmıştır.  

Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütün lideri, yönetim 
biçimi, ideolojisini içeren bilgi notunda; FETÖ’nün kendisini dış dünyadan bütünüyle izole 
ettiği Işık Evleri’ne yalnızca örgüt mensuplarının alınması, içeriye örgüt ideolojisi dışında 
başka hiçbir fikrin alınmaması, sürekli hasım cephe olgusunun işlenmesi, bunun düşmanlara 
karşı tedbir alma kılıfıyla pratiğe dökülmesi sözkonusu olup, örgütsel hiyerarşi altında ‘Ev 
İmamı’ adlı bir sorumlunun bulunduğu, özel konut olarak ifade edilemeyecek himmet sistemi 
vasıtasıyla ihtiyaç duyulan eşyalarla içi donatılan bu evlerin, örgütün en küçük hiyerarşik 
yapılanması olmasının yanında adeta özel konut görünümlü illegal öğrenci yurdu gibi olduğu 
ifade edilmektedir. 

Tanık Metin Özyurt'un aşamalarda değişmeyen birbiri ile uyumlu beyanları, tarihler ve 
süreçte rol alan isimler bakımından şüphelinin beyanları ile teyit edildiği, şüpheli ile tanık 
arasında husumet bulunmadığı dikkate alınarak Metin Özyurt'un beyanlarına itibar edilmiştir. 
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Yukarıda açıklanan tanık beyanları ile bu beyanları teyit eden şüpheli ifadesi ile tüm 
dosya kapsamından şüphelinin 1996 yılından 2004 yılına kadar  stajyer eğitimi yapılan 
örgütün çalışma evlerinde faaliyet yürüttüğü  sonucuna ulaşılmıştır. (Ek 5/419-CD)

d ) Örgüt mensuplarının Hakimlik Savcılık Mesleğine Kabulleri; 
Örgüt mensubu olan aday adaylarının hâkimlik ve savcılık sınavını kazanmaları 

halinde örgütün kendilerine referans olacağının söylendiği, örgütün bu kişilere referans 
olarak kendilerinden olmayan, örgüt ile ilişkisi olmayan yargı mensuplarına ve bürokratlara 
yönlendirdiği, mülakatlarda referans olarak sözde bu kişilerin gözüktüğü, bu şekilde tedbir 
uygulandığı,  mülakatta görevli örgüt mensupları ise hangi aday adayının kendilerinden 
olduğunu bildikleri,  mülakatı geçip staja başlayan örgüt mensubu hâkim ve savcı adaylarının 
Adalet Akademisi ve staj döneminde de yine örgüt tarafından koordine edildiği, örgüt 
mensubu hâkim ve savcı adaylarının ifşa olmaması için kendi başlarına  fakat örgütle irtibatı 
koparmayacak şekilde ev tutmalarının tavsiye edildiği, adayların 5’er kişilik kapalı gruplar 
halinde örgüt tarafından finanse edilen evlerde kalmalarının sağlandığı, bu evlere murakıp adı 
verilen örgüt mensubu kişilerin gelerek evde kalan öğrencilerden bilgi alıp tavsiyelerde 
bulunup talimatlar verdiği, 

Örgütün Anayasal üç temel erkten biri olan yargı sistemini dizayn etme amacı 
doğrultusunda; şüphelinin 1996 yılından itibaren örgütün çalışma evlerinde sohbet verdiği, 
faaliyet yürüttüğü dikkate alındığında, bu temel amacın istikrarlı ve sürdürülebilir olmasını 
sağlamak bağlamında görev aldığı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü biriminde 
olmanın yarattığı insiyatif ile örgüt mensubu hakim ve savcı stajyerlerinin mesleğe kabulleri 
noktasında FETÖ sanıkları Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Mustafa Kemal Özçelik, Mustafa 
Babayiğit, İsmail Hakkı Şentürk ile birlikte faaliyet yürüttüğü, İsmail Hakkı Şentürk'ün 
örgütün talimatıyla hazırlanmış olan listeleri Mustafa Kemal Özçelik'e teslim ettiği, onun 
tarafından da listedekilerin yapı mensubu olduğu ifade edilerek şüpheli Birol Erdem, Ahmet 
Hamsici, İbrahim Okur'a iletildiği, Mustafa Kemal Özçelik'in birimde Genel Müdür olması 
sonrasında  Mustafa Babayiğit tarafından hazırlanan listelerin aynı prosedür işletilerek örgüt 
mensuplarının mesleğe kabullerin sağlandığı, bu hususta; 

Mustafa Kemal Özçelik'in; " Benim hakim adaylığına daire başkanı veya genel 
müdür yardımcısı olarak baktığım dönemde yapı tarafından doğrudan hakim adaylarıyla ilgili 
olarak...Listeyi getiren kişi İsmail Hakkı Şentürk idi.  İsmail Hakkı Şentürk, verdiği listedeki 
isimleri yapının yargı kısmında bulunan hakim ve savcıların kendilerine ilettiğini bana 
söylemişti. Bana bu şekilde onun getirdiği listeyi bakanlığa gelen referanslarla 
karşılaştırıyorduk...Bana gelen bu listeyi ben mülakata giren genel müdürlere ki bunlar 
İbrahim OKUR veya Birol ERDEM'e iletiyordum. Cemaatçi olarak belirtilen kişileri de 
kendilerine söylüyordum. Karar mekanizması kendileriydi....Ben Genel Müdür olduktan 
sonra listeleri Mustafa BABAYİĞİT hazırladı.

Ben Genel Müdür olduktan sonra sohbet toplantılarına sohbet abisi olarak sivil kişiler 
gelmeye başladı. Mustafa Onuk bana ve diğer arkadaşlara dışarıdan hakim ve savcı olmayan 
kişilerin sohbet abisi olarak geleceğini söyledi. Bu tarihten sonra bizim meslekten olmayan 
kişiler sohbetlere gelmeye başladı ve sohbet abiliği yaptı. Bize gelen kişi isminin Erdoğan 
olduğunu söylemişti. Özel sektörde çalıştığını belirtmişti. Ancak gerçek ismini ve mesleğini 
tam olarak söylemiyordu. Bu kişi kendisi ile ilgili özel birşeyler bize anlatmazdı. 
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Genel Müdür olduğum zaman sohbet abimiz bana ve diğer arkadaşlarıma bakanlığa 
alınacak kişilerin hizmetten olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu kişi direk 
olarak bana bir liste vermedi. Ancak ben bana kadar ulaşan isimlerin cemaat mensuplarından 
oluştuğunu anlıyordum. Ben de alınacak personelin cemaat mensubu olmasından yana 
olduğum için bu isteklere hayır demiyordum....hakim ve savcıların alınması ile ilgili yapılan 
mülakatlarda genel müdür sıfatıyla katılırdım. Bu mülakata giren adaylar arasında 
cemaatçilerin listesini o dönem daire başkanı olan Fetullah Gülen cemaati mensubu Mustafa 
Babayiğit bana getirir verirdi.  " şeklinde, 

İbrahim Okur'un; Benim hakim aday adaylarının mülakatında görev yaptığım 
esnada bu listeyi önce Mustafa Kemal Özçelik hazırlar verirdi. Bilahare bu görevi Mustafa 
Babayiğit üstlendi...Mustafa Kemal Özçelik ile Mustafa Babayiğit'in listesinde bulunan 
kişilerin % 90'ına yakınının mülakatı kazandığını görürdüm." şeklinde,   

Ömer Faruk Aydın'ın; "2008 Nisan ayında Ankara'da staja başlayacaktım. 
İzmir'den kim tarafından ismim bildirildi bilmiyorum ancak beni Ankara'dan soyadı ERİNÇ 
veya ERDİNÇ olduğunu hatırladığım Orhan isimli şahıs beni telefonla arayarak ilişki kurdu. 
Ankara'ya otobüsle gittiğimde terminalde beni karşıladı. Çukurambar'da bir eve götürdü...eve 
gelen...Ahmet CAN abi dedikleri şahsın...sık sık Amerika'ya gidip geldiğini, hoca efendinin 
yanından geldiğini söylerlerdi. Ahmet CAN geldiğinde de genelde Adalet Bakanlığı 
bürokratlarından ve Yargıtay üyelerinden bazıları gelirlerdi....Birol ERDEM'i Ankara'da staj 
yaptığım zaman içerisinde kalmış olduğum cemaat evine gelmesinden dolayı tanırım. Ben 
orada staj yaparken kalmış olduğum eve sık sık gelir.....Ahmet HAMSİCİ, Hüseyin 
YILDIRIM, Ahmet KAYA, Muzaffer BAYRAM, HSYK Daire Başkanı olan İbrahim 
OKUR, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde çalıştığını sandığım Galip Tuncay TUTAR, yine 
Akademide dersimize gelen savcı kökenli olduğunu bildiğim İsmail Hakkı ŞENTÜRK, 
Ahmet TOKER, Engin DURNAGÖL, Mustafa Kemal ÖZÇELİK isimli şahıslar bu eve 
gelirlerdi...Bu gruplar içerisinde İlyas diye bir şahsı daha hatırlıyorum. Kısa boylu, gözlüklü 
bir şahıstı, sanıyorum Yargıtay üyesi idi ve eşinin de doktor olduğunu biliyorum. Çünkü evde 
bir misafir rahatsızlanınca doktor olarak eşini getirmişlerdi. Oradan biliyorum. Ayrıca Ahmet 
BERBEROĞLU'nun da bu eve geldiğini biliyorum. Ancak ben o tarihlerde bu şahısların ne iş 
yaptıklarını ve kim olduklarını bilmiyordum. Daha sonradan isimleri gündeme gelince 
öğrendim." şeklinde, 

Tarık Çağlayan'ın; "2001 yılı şubat ayında yapılan sınavı kazanınca kaldığım 
cemaat evinin bulunduğu bölge imamlığını yapan diş hekimi olduğunu bildiğim 
ABDULLAH isimli şahıs beni Ankara adli yargı hakim adayı İbrahim CANSIZ'a 
yönlendirdi. İbrahim beni Ankara'da karşıladı ve mülakat hazırlığı kapsamında neler 
yapabileceğimizi konuştuk. İbrahim Cansız'ın cemaat ile bağlantılı olduğunu biliyordum. O 
beni o dönem Adalet Bakanlığında Tetkik hakimi olarak görev yapan Birol ERDEM'e 
yönlendirdi." şeklindeki, 

Mustafa Sarıçam'ın; "...Yapı içerisinde...benden kıdemli olanlar; Selahattin Atalay, 
Ahmet Karadavut, İsmail Köse, Coşkun Demir, Mehmet Uslu, Ali Eryılmaz benden epeyce 
kıdemlidirler. Ayrıca Kuddusi Celalettin Esen.... Zaten bu kişiler cemaatin yargıya soktuğu 
ilk 7 kişidir. Bunlardan sonra 31 bin, 32 bin, 33 bin ve 34 bin sicilliler geldi. Bu yapının adli 
ve idari yargıda esasen 2005 yılından sonra çoğaldı. Bu tarihten öncekilerin 300-400 kişiyi 
geçmediğini biliyorum. Özellikle İbrahim Okur, Birol Erdem ve Hüseyin Yıldırım'ın 
komisyonlarda görev aldıklarında mülakatları kazananların çoğaldığını duydum. Hatta 
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Yargıtay ve Danıştay'dan mülakat komisyonlarına katılanları da ayarladıklarını duydum. 
Bunların kimler olduğu kayıtlardan bellidir."

Şeklindeki ifadeleri ile teyit edilmiştir. 

FETÖ/PDY mensubiyeti nedeniyle ihraç edilen yargı mensuplarından, şüphelinin 
bakanlık kadrolaşmasını sağladığı 2001-2012 yılları arasındaki mesleğe kabul edilenlerin 
genele oranı, bakanlık yapısı içerisinde 2012 yılından itibaren yapılan yer değişikliklerine 
ilişkin Birol Erdem tarafından verilen ifade ve sunulan liste içeriği, bakanlığın ihraç 
edilenlere ilişkin tespitlerini içerir şeması ile tanık beyanlarından, Personel Genel 
Müdürlüğü'nde sivil imamlar ve örgüt üyesi yargı eski mensuplarının oluşturarak  Mustafa 
Kemal Özçelik'e ulaştırdığı listelerin dikkate alınarak atama, yer değişikliği ve mesleğe kabul 
gibi tasarrufların gerçekleştirildiği ve böylece örgütün bakanlıkta kadrolaşmasında sanığın 
aktif faaliyet yürüttüğü, 

Bu kapsamda; HSYK tarafından gönderilmiş bulunan FETÖ/PDY mensubiyeti 
nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim savcıların sayısı ile ilgili istatistiki veriler 
incelendiğinde; 2001-2012 yılı arasında mesleğe kabul edilen hakim-savcı sayısının 6474 
olduğu, ihraç edilen 3908 kişiden 1988 kişinin mesleğe kabul tarihlerinin 2001-2012 yılları 
arasında kalmış olması şüphelinin bakanlık kadrolaşmasındaki rolünün anlaşılması 
bakımından çok önemli olduğu, (Ek 4/434-437, 439)

Anlaşılmıştır.  

e) Örgütün Bakanlıktaki Kadrolaşması, HSYK'daki Ünvanlı Atamalara ilişkin 
olarak; 

Şüphelinin bakanlıkta çalıştığı süreçte hakim ve savcıların atama ve özlük işleri ile 
ilgili en yetkili birim olan Personel Genel Müdürlüğü haricinde çalışmasının sözkonusu 
olmadığı, çalıştığı süre boyunca Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Hüseyin Yıldırım, Mehmet 
Kaya, Çetin Şen, Engin Durnagöl, Muzaffer Bayram, Galip Tuncay Tutar, Yüksel Hız, Çetin 
Şen ile daha çok sayıda örgüt mensubu ile faaliyet yürüttüğü, icra edilen görevlerde etkin ve 
belirleyici olduğu, bu kapsamda ünvanlı atamalarda dahil tüm atamalar da belirleyici ve 
etkin konumda bulunduğu,  şüphelinin rolünün  ve konumunun anlaşılması bakımından; 

Yukarıda açıklanan sanıklar Ahmet Hamsici ve İbrahim Okur, Mustafa Kemal 
Özçelik'in ifadeleri, 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2018 gün ve 
21646783-E.928/16382 sayılı müzekkeresi ile gönderilen Bakanlık merkez teşkilatının 
muhtelif birimlerinde, çeşitli unvanlarda 01/01/2005-01/06/2014 yılları arasında görev yapan 
ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubiyeti nedeniyle ihraç edilen hâkimlerin isim, sicil, 
unvan, görev yeri ve sürelerine ilişkin 383 kişiye ilişkin bilgileri içeren tablo, ( Ek 5/436-439)

İddianameye eklenen Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan  beş temel 
stratejik karar mercii; Personel Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri 
Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
birimlerinde özellikle 2005 yılından itibaren Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel 
Müdürlük ve diğer ünvanlı atamalara bakıldığında, atananların çok önemli bir oranda 
FETÖ/PDY şüphelisi olduğunun ortaya çıkması gibi hususlar değerlendirilmiş, 

Bu kapsamda tablonun incelenmesine örnek olması bağlamında;  
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Mustafa Kemal Özçelik'in,  (225463 ID) nolu ByLock hesabının aktif kullanıcısı 
olduğu "aykut, kmlaykut" kod adlarını kullandığı,

 (123652 ID), "engin, erdem, ENGN" kod adlarını kullanan Engin Durnagöl'ün 
şüpheli ile aynı dönemlerde aynı görevleri icra ettiği,

Yüksel Hız'ın 1998 yılında Tetkik Hakimliği, 2005 yılında Kanunlar Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, 

Nazım Kara'nın 2003 yılında Tetkik Hakimi, 2005 yılında Hukuk İşleri Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, 

Çetin Şen'in; 1998 yılında Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimliği, 2008 
yılında Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı, 

Abdullah Cebeci'nin;  2004-2006 döneminde  Personel Genel Müdür Yardımcısı,  

ByLock abone listesinin 43760. satırında kayıtlı Neslihan Ekinci'nin, 2007-2011 
tarihleri arasında Daire Başkanlığı,   

Mahmut Cevizlikovak'ın; 2007-2011 döneminde Tetkik Hakimliği, 
 
Kenan Özdemir'in; 2001 yılında Tetkik Hakimliği, 2003 yılından itibaren Daire 

Başkanlığı, 

Zekeriya Yılmaz'ın; 2003 yılında Tetkik Hakimliği, 2005 yılında Daire Başkanlığı, 

Yusuf Solmaz Balo'nun 1999 yılında Tetkik Hakimliği, 2005 yılında Daire Başkanlığı, 

(71852 ID) numaralı ByLock hesabını ve "Mahir, Muzo" kod adını kullanan Muzaffer 
Bayram'ın 2000 yılında Tetkik Hakimliği, 2009 yılında Daire Başkanlığı, 

(65727 ID) numaralı ByLock hesabını, "bilen bey, ali bilen abi, bilge abi" kod adlarını 
kullanan Ali Bilen'in, 2002 yılında Tetkik Hakimliği, 2006 yılında Daire Başkanlığı, 

ByLock abone listesinin 114744’ncü satırında  kaydı bulunan Mehmet Murat 
Yardımcı'nın 1998 yılında Tetkik Hakimliği, 2009 yılında Daire Başkanlığı, 

(202288 ID) numaralı ByLock hesabını ve "rıdvan" kod adını kullanan Rasim İsa 
Bilgen'in 2006 yılında Tetkik Hakimliği, 2008 yılında Daire Başkanlığı, 

İsmail Kurt'un 2004 yılında Tetkik Hakimliği, 

(126210 ID, 183435 ID) numaralı ByLock hesaplarını kullanan "şener, şdal, snr17, 
dalyanihm" kod adlarını kullanan Şener Dalyan'ın 2004 yılında Tetkik Hakimliği, 16.01.2012 
tarihinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı, 

ByLock abone listesinin 83738. satırında kaydı bulunan Mesut Orta'nın 1999 yılında 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Tetkik Hakimliği, 28.02.2011  tarihinde vekaleten, 
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12.03.2011 tarihinden 11.04.2013 tarihine kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 12.04.2013 
tarihinde Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne vekaleten Genel Müdür Yardımcılığı 
görevinde bulunduğu, 

ByLock abone listesinin 16829. satırında kaydı bulunan Mustafa Babayiğit'in, Daire 
Başkanlığı yaptığı ve Mustafa Kemal Özçelik ile birlikte adaylık bürosunda görevli olduğu 
dönemde mülakat heyetine örgüt mensuplarının listesinin sunularak kabulleri noktasında 
faaliyet yürüttüğü, örgüt mensuplarının listelerinin örgütün sivil imamları ve yargı eski 
mensuplarının iştiraki ile hazırlanan listelerin %90 'ının şüphelinin içinde bulunduğu mülakat 
heyetlerinden geçtiği bir sürecin yaşandığı, 

(65971 ID) ve "şen, şakrak" kod adını kullanan Mahmut Şen'in; 18.08.2004 tarihinde 
Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, 

ByLock abone listesinin 80515’nci satırında kaydı bulunan Erol Mutlu'nun 
18.08.2004 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği,  2008-02.01.2012 
yılları arasında Daire Başkanlığı, 

ByLock abone listesinin 16869 ve 19872’nci satırlarında kaydı bulunan Alp Aziz 
Bacak'ın;  07.09.2004  tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, 2011 
yılından itibaren Daire Başkanlığı, 

Hasan Gazi Buyuran 'ın 2005 yılında Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği 
Yaptıkları tespit edilmiştir. 

 Mahmut Şen'in; "2004 yılında...bakanlığıa gelince referansımın Birol Erdem'in 
olduğunu öğrendim. Mehmet Ali Duran'ın Birol bey'e söylemesi üzerine o da beni refere 
etmiş ve bu vesile ile geldim. Tetkik hakimliği görevim sırasında benim gibi tetkik 
hakimleri olan Alp Aziz Bacak, Erol Mutlu, Hasan Gazi Buyuran ile sohbetler amacıyla 
bir araya geldik. Bu sohbet toplantıları erkeklerin katıldığı sohbetlerdi. Eşler bu sohbet 
toplantılarına katılmazdı. 2004 yılından 8 Aralık 2011 tarihine kadar Adalet Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğünde tetkik hakimi olarak görev yaptım. Ben sohbetleri 
belirttiğim hakim arkadaşlar ile birlikte yapmıştım. O dönemde Fetullah Gülen 
cemaatinin rüzgarının estiği dönemlerdi. Aynı dönemde tetkik hakimliği ya da daire başkanı 
veya genel müdür yardımcılığı yapan Ahmet Hamsici, Birol Erdem, İbrahim Okur, Engin 
Durnagöl, Meral Kaya, Mustafa Kemal Özçelik'de Fetullah Gülen cemaati mensubu 
olarak bilinirdi. Ben bu kişiler ile Fetullah Gülen cemaat mensuplarının bir araya geldiği 
sohbet gruplarında yer almadım. Çünkü bu insanlar ben Adalet Bakanlığına geldiğimde 
ünvanlı kişilerdi. Bu kişilerin kendi aralarında bir araya gelerek cemaat sohbetleri yaptıklarını 
tahmin ediyorum." şeklinde,  

Mustafa Kemal Özçelik'in; "...Fetullah Gülen cemaat mensupları bakanlıkta kendi 
aralarında sohbet grupları oluşturmuştu. Bulunduğum Personel Genel Müdürlüğünde Tetkik 
Hakimliği dönemimde kendi aramızda sohbet grubu vardı. Bu arkadaşlardan bazıları daha 
sonra daire başkanı olmuştu. İlk daire başkanı olan İbrahim Okur'dur. İbrahim Okur daire 
başkanı olduktan sonra da bir süre bizim sohbetlerimize katılmaya devam etti. 

...2005 yılından sonra gelen tetkik hakimlerinin çoğunluğu Fetullah Gülen cemaati 
mensubu kişilerdir. Bu kişilerin getirilmesinde en çok İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Birol 
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Erdem'in etkisi olmuştur. Kimlerin geleceğine bu kişiler karar veriyordu. Daha doğrusu bu 
kişiler refere ederdi, üst makamda uygun görürdü..." şeklinde, 

Adalet Bakanlığı yapısı içerisindeki önemli addedilen Personel Genel Müdürlüğünden 
Ceza Tevkif  Evleri  Genel  Müdürlüğüne  Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden Uluslararası 
Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne kadar bütün birimlerde genel müdürlük daire 
başkanlığı statülerinde bulunanlarla ilgili yoğunluklu olarak anılan soruşturmaya maruz 
kalanların bulunduğu belirtilerek bu kadrolaşma ile ilgili bilgisi sorulduğunda; 

Bakanlıkta soruda bahsettiğiniz kadroları atanmada Hüseyin YILDIRIM, Birol 
ERDEM, İbrahim OKUR ve Ahmet HAMSİCİ'nin etkili  olduğu herkesçe  bilinirdi. Bir kişi 
bir makama getirileceğinde Personel Genel Müdürlüğü bunların atamasını yaptığı için 
haberdar olmamaları da mümkün değildi. Ve üst makamlara da o kişinin yeterli olup 
olmadığı, neci olduğu noktasında bilgi verdikleri kanaatindeyim. Bakanlıkta o kadar kişinin 
makam sahibi olmasında etkileri olduğu kesindir.

Mustafa Sarıçam'ın; " 2008 yada 2009 yılında Abant'da düzenlenen pikniğe ısrar 
ettiler katıldım. Genelde baş rolde Mehmet Kaya, Osman Yurdakul ve Kerim Tosun vardı. 
Ankara'da yaptıkları çalışmalardan, İstanbul'daki davalardan söz ettiler. DGM savcılığı talep 
etmemi istediler. Kendileri Bakanlık, Yargıtay, Akademi ve Ankara Sincan'da görev 
yapmaları sık sık bir araya geldiklerini anlatıyorlardı. O dönemlerde Ankara'da göre 
yapanlar her şeyi planlayanlardır. Hemen hemen tüm yargı mensuplarıyla ilgili 
organizasyonları yapanlardır. Bunları onların konuşmalarından anladım. En kıdemliden en 
kıdemsiz yargı mensuplarına kadar tüm hakim ve savcılarla ilgili planlama, tayin, terfileri 
bakanlıkta bürokrat olarak görev yapanlarla bunlar içerisinde İbrahim Okur, Birol Erdem, 
Ahmet Hamsici ve Hüseyin Yıldırım'da var. Yargıtay'da görev yapan tetkik hakimi ve 
savcıları tespit ediyorlardı. 

 Birol Erdem, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Hüseyin Yıldırım ve Mehmet Kaya 
tüm yargı teşkilatı tarafından tanınırlar. Yargıda meydana gelenlerin tamamından 
sorumludurlar. El ele, kol kola her şeyi yapmışlardır. İbrahim Okur ve Birol Erdem'i 2013 
yılı sonuna kadar cemaat mensubu olarak biliyordum. Hatta cemaat içinde 1 ve 2.numara 
number one number two olarak biliniyorlardı. Bundan da çok memnun görünüyorlardı. 
Cemaat eliyle personel genel müdürlüğünde atama sicil bölümünde tetkik hakimliğinde 
başlayarak müsteşarlığa kadar her kademede görev yapmışlardır. 2010 öncesi bir HSYK 
üyesi ya bu İbrahim ve Birol hep bizi kandırmışlar, yanıltmışlar dediğini biliyorum. 

 1996 yılından itibaren Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay'da görev almalar 
başladı. 2005-2006 yıllarında zirveye çıktı. Toplam 30-40 kişiyi geçmediğini düşündüğüm 
bunu samimi olarak söylüyorum. Bu kişiler tüm yargı teşkilatını tanır. Bunlarda bakanlıktan 
ve HSYK'dan temin ettikleri tüm arşiv vardır. Kim kimle görüşecek, kim nereye atanacak, 
kimler tasfiye edilecek bunlar bilir." şeklinde, 

İfade edilmiş olup, Mustafa Kemal Özçelik'in, örgütün bakanlık yapılanmasında 
Tetkik Hakimi hücresi içerisinde şüphelinin dahil olduğu sohbet grubuna ilişkin anlatımları, 
yine örgüt mensubu tetkik hakimlerinin bakanlığa getirilmesinin İbrahim Okur, Ahmet 
Hamsici ile şüpheli Birol Erdem tarafından sağlandığı yönündeki beyanları, 

Mustafa Sarıçam'ın,  şüpheliyi yapının iki numarası olarak  tanımlandığı yönündeki 
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beyanları, 

 Mahmut Şen'in, Erol Mutlu ile 18.08.2004 tarihinde, 07.09.2014  tarihinde Alp Aziz 
Bacak'ın, sonrasında da Hasan Gazi Buyuran'ın Adalet Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak başladıkları ve örgütün Bakanlık yapılanmasında 
Tetkik Hakimi hücresi içerisinde yer aldıkları, bakanlığa gelişlerinin şüpheli tarafından 
sağlandığı yönündeki ifadeler ile teyit edilmiş olup, 

Tanık beyanlarındaki tarih ve kişiler ile istatistiki kurum verilerinin içerikleri 
itibariyle birbirleriyle örtüştükleri anlaşılmış olup, bu şekilde şüphelinin Adalet Bakanlığı 
kadrolaşmasında etkin konumda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

2007-2008 yıllarında örgüt mensuplarının üst sorumlusunun  Ahmet Can olduğu 
dönemlerde, Ankara Çukurambar'da İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Hüseyin Yıldırım, 
Ahmet Kaya, Muzaffer Bayram, Galip Tuncay Tutar, İsmail Hakkı Şentürk, Ahmet Toker'in 
katılımı ile gerçekleştirilen toplantılara şüphelinin de katıldığı, bu hususun o dönem aynı 
evde kaldığı anlaşılan yargı eski mensubu Ömer Faruk Aydın'ın  beyanı ile  teyit edildiği, 

2010 yılı sonrası bu oluşturulan kadroların yine şüphelinin içerisinde olduğu yapı 
tarafından HSYK' ya taşındığı, yeni HSYK' da Genel Sekreterlerin, Genel Sekreter 
yardımcılarının, Tetkik Hakimlerinin, sayısal olarak yüksek oranda FETÖ/PDY 
mensuplarından oluşturulduğu, anılan ünvanlı kadrolara ataması yapılanlardan ihraç olanların 
sayısı düşünüldüğünde, engellenemeyecek düzeyde aşırılığa giden tasarrufların niteliğinin 
ortaya çıktığı görülmüştür.

HSYK dönemi
2010 yılı HSYK  seçimlerinin, demokratik her adayın serbestçe yarıştığı bir seçim 

olduğu düşünülürken, tablonun bu anlayışın çok ötesinde örgütlü bir faaliyete dönüştürüldüğü 
ortaya çıkmıştır. Şöyle ki;

(469835 ID), D-Fahri, Kayacan, Kaya kod adlarını kullanan Mehmet Kaya'nın 
organizesinde, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli Ahmet Kaya, (83284 ID), 
ADY, TGKÇ, Tuğhan, Tahir kod adlarını kullanan Teoman Gökçe, (403561 ID, Hasan kod 
adlarını kullanan Hüseyin Sarıömeroğlu, (52025 ID, 183193 ID ), NDR, NADIR, Nadir kod 
adlarını kullanan Nazmi Dere, (411201 ID), D-Yurdaer kod adlarını kullanan Osman 
Yurdakul, (382087 ID), sami, sönmez kod adlarını kullanan Salih Sönmez, CGNAT, (sicinat) 
verisi ile çok sayıda ByLock bağlantısı tespit edilmiş olan Muzaffer Özdemir  olmak üzere 
yaklaşık 20 örgüt mensubunun, Mehmet Kaya'nın evinde toplanarak, seçim stratejisinin 
belirlenmeye çalışıldığı, masrafları örgüt tarafından karşılanan seçim gezileri yapılmasının 
kararlaştırıldığı, toplantıların seçime kadar devam ettiği, şüpheli Birol Erdem'in de 2010 yılı 
HSYK seçimleri öncesi Anayasa taslağı hazırlığı, aday belirleme ve diğer tüm 
organizasyonlarda Ahmet Hamsici, İbrahim Okur ile birlikte belirleyici şekilde rol aldığı, bu 
hususun,  

Mustafa Kemal Özçelik tarafından ; "2010 yılı referandumunda Anayasa taslağının 
hazırlandığı dönemde kanunlar genel müdürlüğü aslen bu taslağı hazırlamıştı. Genel Müdürü 
Kenan ÖZDEMİR, Genel Müdür Yardımcısı Yüksel HIZ ve Daire Başkanı Yusuf Solmaz 
BALO'nun, ...strateji geliştirme başkanı Murat CEVHER'in, ...müsteşar yardımcısı İbrahim 
OKUR,  Personel  Genel Müdürü Birol ERDEM'in de çalışmaya katıldığını hatırlıyorum." 
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şeklinde, 

Ömer Köroğlu tarafından; "HSYK üyesi seçildim..."Muzaffer BAYRAM, Mehmet 
KAYA ve Ahmet TOKER'in...Muzaffer ÖZDEMİR, Aydın BOŞGELMEZ, Engin 
DURNAGÖL ve HSYK üyeleri arasından etkin olan Ahmet BERBEROĞLU ve Teoman 
GÖKÇE'nin olduğunu İbrahim OKUR ve Birol ERDEM ile birlikte bu meselenin 
kotarıldığını tahmin ettim. Çünkü daha sonraki toplantılarda bu kişilerin cemaat yapılanması 
içerisinde sözlerine itibar edilen saygı gören kotarıcı rolünde olduklarını anladım." şeklinde 
ifade edildiği,  

Belirlenmiştir. 
2010 yılında yapılan referandum sırasında Fetullah GÜLEN'in mümkün olsa 

mezardaki ölüleri bile kaldırıp oy verdireceğine ilişkin talimatları doğrultusunda, 2008 
yılından itibaren takiyye yöntemi ile sızılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin  HSYK seçimi 
gibi bazı operasyonlarda kullanıldığı ve şüphelinin bu süreçte aktif olarak faaliyet yürüttüğü, 
 

...2010 yılında yapılan HSYK seçimlerinden önce YARSAV başkanı Murat Arslan ile 
bakanlık listesinde bulunan yapılanma içerisindeki Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Muzaffer 
Bayram, Galip Tuncar Tutar, Çetin Şen ve şüpheli Birol Erdem'in Adalet Bakanlığında bir 
araya geldikleri, görüşmenin konusunun, YARSAV içinde örgüt mensuplarının sayısı, 
konumu ve hareket tarzları olduğu Murat Arslan'ın bu toplantıda örgüt mensubu olan 
300-400 kişinin YARSAV içerisinde bulunduğunu belirttiği, bütün bu sürecin; 

Şüpheli Birol Erdem tarafından; "Murat Arslan...yargı içinde önemli bir potansiyele 
sahip olduklarını, toplam sayılarının YARSAV’ın üye sayısına (1500-2000 civarında) aşağı 
yukarı eşit olduğunu,  kendi arkadaşlarının da aday gösterilmesi ve birlikte hareket edilmesi 
durumunda seçimi kazanma ihtimalinin artacağını, Yargı içinde YARSAV’dan sonra en 
kalabalık  ve en etkili gücün kendileri olduğunu,... YARSAV’dan Murat Aslan ...o tarihte 
başkan yardımcısı...YARSAV’ın genel kurul toplantılarına 500-600 civarında hakim ve 
savcının geldiğini, bu sayının en fazla 700’e ulaştığını, üyelerin çoğunluğunun o zamanki 
kurula yakın gözükerek önemli görevlere gelmek veya yüksek mahkeme üyesi olmak için 
YARSAV’a katıldıklarını, genel kurul toplantılarına bile gelmediklerini, isterlerse 
YARSAV’da her türlü yönetim değişiklikliğini yapabileceklerini...görüşme sırasında Ahmet 
Hamsici, İbrahim Okur ve Muzaffer Bayram’ın da olduğunu hatırlıyorum..."şeklindeki 
ifadesinin bütün bu gelişmeleri teyit eder nitelikte olduğu anlaşılmıştır. 

Seçimlerde haklarında örgüt mensubiyeti nedeniyle soruşturma/kamu davası açılmış 
bulunan Birol Erdem, Ahmet Hamsici, Hüseyin Serter, Nesibe Özer, Teoman Gökçe, 
Ahmet Kaya, Ömer Köroğlu,  Resul Yıldırım  HSYK üyesi olarak  seçildikleri ve  birlikte 
faaliyet yürüttükleri, sayısal çoğunluklarını avantaj olarak kullanmak suretiyle hakim ve 
savcılar hakkında atama ve nakletme, geçici yetki verme, kadro dağıtma gibi önemli 
görevleri olan HSYK Birinci Dairesi'nin Başkanlığına İbrahim Okur'un  üyeliklerine  
Teoman Gökçe, Ahmet Berberoğlu, Bülent Çiçekli'nin, 2. Daire Başkanlığına Nesibe Özer, 
üyeliklerine, Hüseyin Serter, 3. Daire Başkanlığına Ahmet Hamsici, üyeliklerine Ömer 
Köroğlu, Ahmet Kaya, Resul Yıldırım'ın getirilmesini sağladıkları,  bu hususun, 

Ömer Köroğlu tarafından; 2010 yılında seçildikten sonra Ankara'ya geldiğimde 
Ahmet HAMSİCİ'nin evine Muzaffer BAYRAM tarafından çağrıldım. Burada İbrahim 
OKUR'u gördüm. Zannedersem Birol ERDEM'de vardı. Ben HSYK'da Birinci Dairede 
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çalışmak istediğimi söyledim. Aldığım oy itibari ile buna hakkım olduğunu düşünüyorum 
dedim. Fakat yüzler burkuldu ve bana karşı soğuk davranıldı. Anladığım kadarıyla...bazı 
hesaplar yapılmış, görev yerleri belirlenmiş bu belirlemenin içerisinde İbrahim OKUR, 
Ahmet HAMSİCİ ve Birol ERDEM'in olduğu da anlaşılmaktaydı. Çünkü cemaatin önde 
gelenleri bu 3 isim üzerinden kararlarını lanse ediyorlardı. Onlarla bu işleri kotarıyorlardı." 
şeklindeki ifadesiyle teyit edildiği anlaşılmıştır. 

Şüpheli Birol Erdem 'in HSYK üyesi olarak seçildikten sonra da Adalet Bakanlığı 
bünyesi içerisinde örgüt amaçları doğrultusunda sürdürülen örgütsel toplantılara da katıldığı, 
kendi evinde Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Ömer Köroğlu, Ahmet Berberoğlu, Mehmet 
Kaya, Nesibe Özer, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Muzaffer Bayram, Ahmet Toker'in 
katılımıyla örgütsel sohbet toplantısı yaptığı, himmet verdiği, bu hususun, 

 Nesibe Özer tarafından; "2010 HSYK seçimleri tamamlandıktan sonra mazbata 
almak üzere Ankara'ya gittim. Mazbata töreninden sonra bana kurul üyelerinin tanışması ve 
kaynaşması için bir kahvaltı yapılacağını pazar sabahı Ankara'da olup olmadığımı Birol 
Erdem sordu...Neslihan Ekinci beni arayarak yarın sabah eşimle gelip sizi alacağız birlikte 
kahvaltıya gideceğiz dedi....arabayla gelip beni aldılar. Birlikte Yaşam Kent Lojmanlarındaki 
Birol Erdem'in evine gittik. Ben onların da geleceğini zannederken Neslihan hanım beni 
daire kapısına bırakarak Birol Bey 'e tamam Genel Müdürüm diyerek gitti. Ben içeri 
girdiğimde Birol beyin eşinden başka kimsenin eşi ile gelmediğini ve yalnız olduğumu 
farkettim. Üstünden 10 yıl geçtiği için tam bütün isimleri hatırlayamıyorum, ancak Hüseyin 
Serter, Ahmet Kaya, Ömer Köroğlu, Ahmet Berberoğlu, Mehmet Kaya, Muzaffer Bayram, 
Ahmet Toker'in ...orada olduğunu hatırlıyorum...Kahvaltının sonunda Muzaffer Bayram yada 
Ahmet Berberoğlu şuanda net hatırlayamıyorum bu seçimlerden dolayı sadaka vermemiz 
gerektiğini tam olarak hakim maaşı ile üye maaşı arasında 2.000 TL fark olduğunu bu 
farkın sadaka olarak toplanmasını ve ihtiyaç sahibi insanlara iletileceğini söyledi. Hatta 
bu farka güvenerek yatırım yapmadınız inşallah bu 2.000 TL yi her ay almak istiyoruz dedi. 
Orada bulunanlardan kimse itiraz etmedi ancak ben Mehmet Kaya'ya benim bütcemin buna 
müsait olmadığını böyle bir şeyi veremeyeceğimi söyledim...Hatta o anda ortamda soğuk bir 
hava oluştu. Mehmet Kaya da gülerek tabiki kimseyi zorlamıyoruz. Verebilseniz çok iyi 
olurdu dedi." şeklinde,  

Şüpheli Birol Erdem 'in, HSYK eski Genel Sekreteri Muzaffer Bayram tarafından 
organize edilen örgütsel toplantılara da katıldığı, Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Ömer 
Köroğlu, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Bülent Çiçekli, 
Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Engin Durnagöl ile birlikte katıldığı, bu hususta; 

İbrahim Okur'un; "Toplantılar belirli periyodlar içinde yapılmazdı. Müsait olup 
olmadığımız sorulur, müsaitsek belirlenen yere giderdim. Bu şekilde toplantının olduğunu 
Muzaffer Bayram  ile Engin Durnagöl bana bildirirdi....toplantılar esnasında Fetullah 
Gülen'e ait makaleler okunur, bu okumalarda, bazı toplantılar esnasında olurdu... Bu makale 
okumalarını genellikle ev sahibi ya da Muzaffer Bayram yapardı. Fetullah Gülen makaleleri 
okunduğu gibi Fetullah Gülen'i öven konuşmalar da yapılırdı.... belirttiğimiz isimler dışında 
bazı kişiler de çağrılırdı. Ancak çağrılan kişiler Fetullah Gülen cemaat mensupları olduğunu 
söylemek isterim. Hem bu kişilerden, gündemdeki konular ile ilgili bilgi almak için 
çağırırdık. Bu kişilerle gündem ile görüşme yaptıktan sonra cemaat sohbetlerimize devam 
ederdik. Bu kişiler görüşme yaptıktan sonra evden ayrılmazlardı. Çünkü bu kişiler de 
Fetullah Gülen cemaat mensuplarıydı. Bu kişilerden İsmail Hakkı Şentürk, Ahmet Toker, 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

Muzaffer Özdemir'i hatırlıyorum. O dönemde Balyoz ve Ergenekon ile ilgili hukuki tartışma 
sürünce bu kişilerden bilgi almak için çağırdık,...diğer arkadaşlar zarfın içerisinde genel 
sekreter yardımcılarımıza bir şeyler veriyorlardı " şeklinde sohbet toplantıları ve himmet 
konusunun gerçekliğini açıkça beyan ve kabul ettiği,

Ahmet Hamsici tarafından; "...Muzaffer Bayram'ın çağırısı üzerine biz sohbet 
yapılacak bir kurul üyesi arkadaşın evine gidiyorduk. Bu sohbetlere İbrahim Okur, Teoman 
Gökçe, Nesibe Özer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Birol Erdem, Bülent 
Çiçekli, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım ile HSYK genel sekreteri Muzaffer Bayram ile 
HSYK genel sekreter yardımcısı Engin Durnagöl katılıyordu. Bu sohbetler...Fetullah Gülen 
sohbetleri şeklinde gelişiyordu...Muzaffer Bayram bana gelip abi sizin evde bu akşam 
toplanabilirmiyiz diye sorardı, ben de eşime sorup evin müsait olup olmadığını sorardım, 
müsait ise bu durumu Muzaffer Bayram'a bildirirdim. O da diğer kişilere bildirirdi....tüm 
sohbetleri Muzaffer Bayram organize ederdi. Organizasyonları bu kişi yapmakla birlikte 
HSYK içerisinde bulunan Fetullah Gülen cemaati mensuplarının sohbetlerine İlyas Şahin ve 
Nazmi Dere'de gelirdi..Ben İlyas Şahin'in cemaat içerisinde Muzaffer Bayram'ın üstünde 
olduğunu..İlyas Şahin sohbet abiliği yaparak...İlyas Şahin'in katılmadığı sohbet toplantısının 
birine Nazmi Dere'de bir defa katıldı... 

Bu kişilerin bize tavsiyelerde bulunması bulunduğumuz konum itibariyle doğru 
olmadığı ortadadır. Ancak o dönemde bu şekilde davranılmasının cemaat içinde uygun 
olduğuna inandığımız için Nazmi Dere ile İlyas Şahin'in bu şekildeki tavsiyelerinin uygun 
olduğunu kabul edip, sohbetlerde konuşmalarının uygun olduğunu kabul ediyorduk.

Nazmi Dere ve İlyas Şahin geldiği sohbetlerde hukuki bir konu konuşulmadı. Ancak 
ben o dönem için Muzaffer Bayram aracılığı ile bu kişilerin cemaat mensubu olduğunu 
bildiğim diğer üyelere mesajlar ve talimatlar gönderdiğini tahmin ediyor ve biliyordum. "

Ömer Köroğlu tarafından; "Ben 2010 yılında geldiğimde Ahmet HAMSİCİ, Birol 
ERDEM ve İbrahim OKUR evlerdeki sohbet toplantılarını yapar durumdaydılar. Ben 
sonradan dahil oldum...bir müddet ev oturmalarına sohbetlerine katıldım. Genelde herkes bir 
anda bir araya gelmiyordu. Üçer dörder kişi oluyordu. Bu sohbetler hemen hemen dönüşümlü 
olarak HSYK üyelerinin evlerinde yapılmıştır....Ahmet HAMSİCİ, Bülent ÇİÇEKLİ, Resul 
YILDIRIM, Teoman GÖKÇE, benim ve Engin DURNAGÖL'ün evinde olduğunu 
hatırlıyorum. Bu evlerdeki toplantılara hepsi bir arada olmamak şartı ile ilk yıl Birol 
ERDEM'in, İbrahim OKUR'un, Ahmet HAMSİCİ'nin, Ahmet BERBEROĞLU'nun, Teoman 
GÖKÇE'nin, Nesibe ÖZER'in, Ahmet KAYA'nın, Hüseyin SERTER'in, Muzaffer 
BAYRAM'ın ve bazen Engin DURNAGÖL'ün, ...Aydın BOŞGELMEZ'in, Nazmi DERE'nin, 
Ahmet TOKER'in...Önder AYTAÇ'ın...olduğunu...hatırladım. Muzaffer ÖZDEMİR'in de o 
toplantılara katıldığını hatırlıyorum....Toplantıların yapıldığı evimin adresi....Şu an ki Beştepe 
Külliyesinin karşısındaki mahallede AK Parti Genel Merkezinden ilk sağa döndüğünüzde 
yaklaşık 200 metre sonra küçük bir yerleşim olan mahalle Beştepe mahallesiydi... 2010 yılı 
referandum sonrası ben Ankaraya 25 Ekimde geldim. Mazbatayı aldım. Benim gelişim 
sonrası toplantılara katıldım. Ahmet HAMSİCİ'nin toplantı yaptığımız ev Elvankent'teki 
lojmandı. Resul YILDIRIM'ın evi ise Çukurambarda idi. Fırıncı Orhan'ın yakınındaydı 
(Muhsin Yazıcıoğlu Caddesine paralel gelen cadde idi.) Engin DURNAGÖL ile Teoman 
GÖKÇE'nin evleri de Urankent yeni lojmanda idiler. Onların evine de bir iki kez gittim. 
Öğrencilik dönemlerimde kod adı kullandıklarını duyardım. İlyas ŞAHİN'i bir kez Ahmet 
HAMSİCİ'nin evinde gördüm. Sessiz biriydi. Konuşmuyordu. Yorum yapmıyordu. Manevi 
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bir şahsiyete bürünerek etraftan saygı gördüğünü fark ediyordum.  Bu toplantılarda dini bir 
iki pasajın okunduğunu hatırlıyorum. Genelde bu işi Muzaffer BAYRAM ve Mehmet KAYA 
yapıyordu....HSYK'daki konuların da konuşulduğuna şahit oldum. Mesela Müfettiş alımları 
konusu ve Tetkik Hakimlikleri konuları bazen konuşuluyordu. Devlet işlerinin yargı işlerinin 
bu şekilde evlerde konuşulması da  ben de hep bir rahatsızlık yaratmıştır" yönündeki ifadesi 
ile de teyit edildiği anlaşılmıştır.

HSYK yapılanması içerisinde örgüt mensuplarının evlerinde  Balyoz, Ergenekon gibi 
ülke gündemini meşgul eden davaların, bu örgütsel toplantılarda, diğer kurul üyeleri 
dışlanarak örgütün istem ve talepleri doğrultusunda şekillendirilmesi hususunda faaliyet 
yürütüldüğü,  bu toplantılara Nazmi Dere ve İlyas Şahin'in de katıldığı, bu hususun bizzat 
FETÖ sanığı Ahmet Hamsici  tarafından ifade edildiği,  

Şüphelinin HSYK üyesi olduğu dönemde Muzaffer Bayramdan sonra HSYK eski 
Genel Sekreteri Mehmet Kaya tarafından organize edilen örgütsel sohbet toplantılarına da 
katıldığı anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda; 
Yüksek yargıya üye seçimleri gündeme geldiğinde olması gerekenin, böylesi bir 

tasarrufun referandum sonrası oluşturulan HSYK yapısı içerisinde, yüksek yargıdan gelen ve 
kendilerinden olmayan üyelerin tamamının  katılımı ile  Yargıtay ve Danıştay'a açılan 
davaların niteliği ve sayısı dikkate alınarak, objektif bir değerlendirme ile Devlet 
teamüllerinin gereği ve kurum kültürlerinin de işe koşulması suretiyle kıdemin, liyakatın 
kriter olarak esas alındığı, herkesin serbestçe oyunu kullandığı, Demokratik bir seçim olması 
gerekirken, Aralık 2010 tarihinde boş olan Yargıtay üyelerinin seçiminde, Mehmet Kaya'nın 
evinde yapılan  gizli örgütsel toplantıya (432728 ID, 71442 ID), "servet, aber, berberabi" kod 
adlarını kullanan Ahmet Berberoğlu, (83284 ID) ile "TGK, TGKÇ, Tughan, tahir" kod 
adlarını kullanan Teoman Gökçe,  (127651 ID), "HSYS-RY" kod adlarını kullanan Resul 
Yıldırım, ByLock bağlantısı tespit edilen Hüseyin Serter, (87502 ID) ve "Ermin" kod adını 
kullanan Bülent Çiçekli,  ByLock bağlantısı tespit edilen  Nesibe Özer, Ömer Köroğlu, 
(71852 ID) ile "MAHİR, mahir, muzo" kod adlarını kullanan Muzaffer Bayram, (123652 ID) 
ile "erdem, edurnagöl, edurnagol" kod adlarını kullanan Engin Durnagöl, (396079 ID) ile 
Bünyamin, Bunyamin, Aydnbybsgl,  Bunyamin abi, Bunyamin a, aydın" kod adlarını 
kullanan Aydın Boşgelmez, (52025 ID, 183193 ID) ile  "Nadir, NDR, NDR Yeni" kod 
adlarını kullanan Nazmi Dere, örgüt yöneticisi olmaktan kamu davası açılmış bulunan Önder 
Aytaç ile ByLock abone listesinin 67186’ncı satırında kaydı bulunan  Ahmet Kaya, İbrahim 
Okur, Ahmet Hamsici ile birlikte şüpheli Birol Erdem'in de katıldığı, örgüt mensuplarından 
oluşan 350-400 kişinin, projektör kurularak isimlerin ekrana yansıtılıp sunum yapılarak 
sayının belirlenmeye çalışıldığı, örgüt lideri ile direkt iletişim kurulup, talimatlarının alındığı 
atmosfer içerisinde üye belirlemesinin yapılmaya çalışıldığı, 

 
Bülent Çiçekli'nin evinde yapılan toplantıya da eski kurul üyeleri Ahmet Berberoğlu, 

Teoman Gökçe, Hüseyin Serter, Nesibe Özer,  Resul Yıldırım, Bülent Çiçekli, Ahmet Kaya, 
Mehmet Kaya, Muzaffer Bayram, Engin Durnagöl, Aydın Boşgelmez, Önder Aytaç, 
Muzaffer Özdemir ve Nazmi Dere, Ahmet Toker,  İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ile birlikte 
şüpheli Birol Erdem'in de katıldığı,  bu hususun; 

Kerim Tosun tarafından; HSYK...seçimden sonra Şubat 2011 tarihinde yapılacak 
Yargıtay üyeliği seçimleri için bir grubun kurulduğunu biliyorum. Bu grupta Hüseyin 
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Yıldırım, Ahmet Kahraman, İbrahim Okur, Muzaffer Özdemir, Salih Özaykut, Aydın 
Boşgelmez, Önder Aytaç, Nazmi Dere, İlyas Şahin ve Birol Erdem 'in yer aldığını biliyorum. 
şeklindeki ifadesiyle de teyit edildiği anlaşılmıştır. 

Ömer Köroğlu'nun; "2010 HSYK seçimlerinden sonra Yargıtay ve Danıştay'a yeni 
üyelerin seçilmesi gündeme geldi. Bu toplantıların ilkini Mehmet Kaya'nın evinde yaptık. Bu 
eve ben, Hüseyin Serter'in araması ile gittiğimi hatırlıyorum. Bu toplantıda kurul üyeleri olan 
İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, 
Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Birol Erdem ve Bülent Çiçekli vardı. Bu üyeler dışında 
Muzaffer Bayram, Engin Durnagöl, Ahmet Toker, Muzaffer Özdemir, Aydın Boşgelmez, 
Nazmi Dere ile bir iki hâkim/savcı da vardı....Bu toplantıya İsmail Aydın, Ahmet Gökçen, 
Rasim Aytin, Ali Aydın, Ahmet Karayiğit, Ziya Özcan, Ali Suat Ertosun, Zeynep Kavlak, 
Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu çağrılmadı.

Mehmet Kaya'nın evinde yemekten sonra duvara yapılan yansıtıcı ile Yargıtay Üyesi 
olabilecek hakim ve savcıların isimleri yansıtılmaya başladı. Önce cemaat mensubu olarak 
belirtilen hakim ve savcılar belirlenmeye başlandı. Bu kişilerin isimlerinin belirlenmesinde 
Muzaffer Bayram, Ahmet Toker, Muzaffer Özdemir, Aydın Boşgelmez, Nazmi Dere, Engin 
Durnagöl, Ahmet Berberoğlu, Teoman Gökçe ve ismini hatırlayamadığım kurul üyesi 
dışındaki kişilerin etkin olduğunu gördüm. Bu belirleme sırasında İbrahim Okur, Birol 
Erdem ve Ahmet Hamsici'nin son sözleri söyleyince belirttiğim kişiler İbrahim ve Birol 
Erdem'i etkilemeye çalışıyorlardı. Bunların belirlediği sayı 89 civarındaydı. Bunun üzerine 
Muzaffer Bayram'ın en az 140 kişi olması gerektiğini söyledi...

Yargıtay üyelerinin belirlenmesi amacıyla Bülent Çiçekli'nin evinde de bir araya 
geldik. Bu evdeki toplantıya İbrahim Okur, Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Ahmet Hamsici, 
Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Birol Erdem ve ben kurul 
üyesi olarak katıldım. Bizim dışımızda Mehmet Kaya, Muzaffer Bayram, Engin Durnagöl, 
Ahmet Toker, Muzaffer Özdemir, Aydın Boşgelmez, Hüseyin Yıldırım katıldı... Bu 
toplantıda Fethullah Gülen cemaat mensubu kurul üyeleri ile cemaat mensubu olan diğer 
hâkim savcıların Fethullah Gülen cemaati mensubu olan kişilerden hangilerinin Yargıtay 
üyesi olacağına ilişkin yaptıkları tespit sonucu bu isimler yazıldı. Bu sayının 108 olduğu 
anlaşıldı. Bu listenin belirlenmesinde benim bir dahilim olmadı. Bu listeyi; Hüseyin Yıldırım, 
Ahmet Toker, Muzaffer Özdemir, Ahmet Berberoğlu, Teoman Gökçe belirlemişti. Bunların 
zikrettiği isimlerin Birol Erdem, İbrahim Okur ve Ahmet Hamsici'nin de görüşünü 
belirtmesinden sonra kağıda yazılmaya devam edildi..."

... Danıştay'a seçilecek isimler de burada konuşuldu. Ancak bu isimlerin de Birol 
Erdem, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım ve İbrahim Okur'un kendi arasında yaptıkları 
toplantılarda belirlendiği ve bu isimlerin bu toplantıda neticelendirildiğini biliyorum...

...Yargıtay için belirlenen 160 kişinin 108 kişisi Fethullah Gülen cemaat mensubu 
kişilerden oluşmaktaydı. Ancak seçimlerden sonra cemaat mensupları kendilerinden 
olmadığını belirtip 4 ismi daha Yargıtay üyesi seçtirmeyi başarmışlardı.

Bu isimler belirlendikten sonra resmî oylama yüksek yargıdan gelen diğer üyelerin de 
katılımıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Genel Kurul salonunda yapıldı. Daha 
önceden belirlenen isimlerden sadece birinde sapma oldu. 
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En son toplantıda belirlenen Yargıtay için 160 isim ile Danıştay için belirlenen 54 
isim 17 kurul üyesi arasına dağıtıldı. Bu kişilerin seçilme sayısı olan 12 sayısı garantiye 
alındı. Örneğin bana verilen listedeki isimlerin tümünü öncelikle işaretledim. Daha sonra 
isimleri ise oy vermek istediğim kişiler arasında paylaştırdım. Serbest olarak işaretleyeceğim 
sayıdaki üyeleri ben kendim takdir ettim. Oy pusulası yaklaşık 5100'e yakın kişiden 
oluşmaktaydı. Seçimler sonucu daha önce yapılan toplantıda belirlenen adayların seçilmesi 
bu şekilde sağlanmış oldu. Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçilmesi birden fazla tur şekilnde 
yapıldı. Dışarıya önceden isimler belirlemiş imajı yaratmamak için 17 kurul üyesine 12 
sayısını bulacak şekilde liste dağıtıldı. Daha önceden belirlenen isimlerden bir kısmı birinci 
turda, diğer isimler ise ikinci turda seçildi. Bu hareket tarzıyla 17 kurul üyesinin tamamının 
önceden belirlenen aynı adaya oy vermediği imajı yaratıldı. İbrahim OKUR, Ahmet 
HAMSİCİ, Birol ERDEM HSYK'da en etkin üç şahıstı. Etkinlik sırasında İbrahim OKUR 
önde gelir, Birol ERDEM ikinci gelir, üçüncü sırada Ahmet HAMSİCİ'dir...Yargıtay ve 
Danıştay Üyelerinin seçiminde bu üçlü etkili olmuştur."

Şeklinde beyanda bulundukları anlaşılmıştır. 

Yüksek yargıya üye belirlenmesi aşamasında, sadece örgüt mensuplarının iştiraki ile 
gizliliğe en üst seviyede riayet edilmek suretiyle gerçekleştirilen toplantılar sonrasında örgüt 
mensubu üyelerin belirlendiği, seçimlerin meşru zeminde gerçekleştirildiği algısının 
yaratılması bağlamında, önce üyelik yeterliliğine sahip beş bine yakın hakim savcı ile 
oluşturulan listelerin, yapılan Genel Kurul  toplantısında üyelere dağıtıldığı,  yüksek yargıdan 
gelen üyelerin verilen listelerden isimleri henüz işaretlediği sırada, şüphelinin içinde 
bulunduğu grubun, örgüt mensuplarının seçecekleri üyeleri aralarında paylaşarak hazır oy 
pusulaları ile sembolik  olarak seçime katıldıkları, tanıklık eden yüksek yargı üyelerinin 
söylemlerinden anlaşılmış olup, bu bilginin, şüpheli ile aynı dönemde çalışmış olan yüksek 
yargıdan atanan üyelerin tanıklığı ile teyidinin  mümkün olduğu, 

 
Anlaşılmıştır. 

HSYK Genel Kurulu Kararları
2010 yılı seçimleri sonrasında oluşturulan HSYK'da görevli örgüt mensuplarının 

taşrada görev yapan diğer örgüt mensupları hakkındaki şikayetlere ilişkin işleme konulmama 
kararlarının, HSYK Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında verilen itirazların reddine ilişkin 
oyların, takdir hakkının kullanılmasından öte örgütsel faaliyet olduğu, öyle ki bütün bu 
faaliyetlerin sonucu olarak örgüt mensubu olmayan yargı mensupları ile toplumun bütün 
katmanlarında, Fetullah Gülen yapılanması içerisinden olmanın; görev alma, atama ve 
yükselmede yeterli tek kriter olduğu bir dönemin yaşandığı,  bu ve benzer çok sayıda faaliyet 
ile yargının etkin kadrolarının örgütün kontrolüne geçtiği anlaşılmıştır. 

 Şöyle ki; 
22.02.2011 tarihinde HSYK Genel Kurulu kararı ile Kurul Genel Sekreterliğine 

469835 ID) ile Kaya -D-Fahri -Kaya-Kaya-cık kod adlarını kullanan Mehmet Kaya'nın, 

24.03.2011 tarihinde HSYK Genel Kurulu kararı ile Genel Kurul Sekreter 
Yardımcılıklarına;  (222178 ID) ile merve3406 kod adını kullanan Bülent Albayrak'ın  ile 
ByLock abone listesinin 43760. satırında kayıtlı Neslihan Ekinci'nin,  

Atandıkları anlaşılmıştır.  
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Bu  şekilde oluşturulan Kurulda, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olmayan bir çok 
müfettişin, başka görevlere gönderildiği ve teftiş içerisinde  kalmalarına izin verilmediği, 
yeni görevlendirilen müfettişlerin ise büyük çoğunluğunun FETÖ/PDY silahlı terör örgütü 
mensubu oldukları, bu kapsamda; 

Kurul müfettişliğine; HSYK Genel Kurulu'nun, 21.06.2011 gün ve 204-205 sayılı 
kararı ile ByLock abone listesinin 71995. satırında kaydı bulunan Kerim Kırım, 112012. 
satırda kaydı bulunan Zafer Uygun olmak üzere ByLock kullanıcısı veya örgüt mensubiyeti 
nedeniyle ihraç edilen, kararnamenin tamamını oluşturan 7 kişi, 

HSYK Genel Kurulu'nun, 12.07.2011 gün ve 221 sayılı kararı ile (147693 ID) 
numaralı serkan, mushi kod adlarını kullanan Serkan Kızılyel olmak üzere ByLock 
kullanıcısı veya örgüt mensubiyeti nedeniyle  ihraç edilen, kararnamenin tamamını oluşturan 
3 kişi, 

HSYK Genel Kurulu'nun, 19.10.2011 gün ve 288 sayılı Genel Kurul kararı ile 
ByLock abone listesinin  53734-53735.  satırlarında kayıtlı  Emre Gülüşür, 95818. satırında 
kayıtlı Eyüp Savcı, 3779. satırında kayıtlı İlhan Akıllı, 120177. satırda kayıtlı Selami Yılmaz, 
(87779 ID) ile tahsin bey kod adını kullanan Tahsin Tosun olmak üzere ataması yapılan 23 
müfettişten tespit edilebildiği kadarıyla 16'sının ByLock kullanıcısı ve örgüt mensubiyeti 
nedeniyle ihraç edilmiş şahıslardan oluştuğu, 

HSYK Tetkik Hakimliğine, HSYK Genel Kurulu'nun, 16.11.2011 gün ve 382 sayılı 
kararı ile  ByLock abone listesinin 16834. satırında kaydı bulunan Songül Babayiğit, 30191. 
satırında kaydı bulunan Bilal Cengiz, 427. ve 428. satırında kaydı bulunan Fatih Acar  olmak 
üzere ByLock kullanıcısı veya örgüt mensubiyeti nedeniyle  ihraç edilen, kararnamenin 
tamamını oluşturan 4 kişi, 

HSYK Genel Kurulu'nun, 15.06.2012 gün ve 346 sayılı kararı ile örgüt şüphelisi 
Tekin Korkmaz, ByLock abone listesinin 2145. satırında kaydı bulunan Mehmet Akbal, 
121422. satırda kaydı bulunan Yunus Yönügül,  87367. satırında kaydı bulunan Ercan Özkan, 
4733’üncü satırında kaydı bulunan Ali Akpınar,  44429. satırında kaydı bulunan İsa Emekçi, 
65274. satırında kaydı bulunan Nuri Karakuş olmak üzere ataması yapılan 28 tetkik 
hakiminden tespit edilebildiği kadarıyla 26'sının ByLock kullanıcısı ve örgüt mensubiyeti 
nedeniyle ihraç edilmiş şahıslardan oluştuğu, 

HSYK Genel Kurulu'nun, 30.06.2011 gün ve 208 sayılı kararı ile ByLock abone 
listesinin 108300.  satırında kaydı bulunan Adem Türkel, 407. satırında kaydı bulunan Adnan 
Acar, (75007 ID)'yi kullanan Ali Osman Avcı, ByLock abone listesinin 69.706. satırında 
kaydı bulunan Mahmut Kenger,  56240. satırda kaydı bulunan Yavuz Gürtepe olmak üzere 
biri hariç atanan tüm tetkik hakimlerinin, örgüt mensubuyeti nedeniyle meslekten ihraç 
edilen Bylock kullanıcısı olan  hakimlerden  görevlendirildiği,  

Tespit edilmiştir. (Ek 2/2.kl/332-377)

FETÖ sanığı HSYK eski üyesi Ahmet Kaya tarafından; "HSYK'nın yeni 
yapılandığı dönemde ben müfettişleri tanımıyordum. Birol Erdem ve İbrahim Okur'un ön 
çalışması sonucu HSYK'da görev yapacak müfettişler görevlendirildi. Diğer müfettişler ise 
Adalet Bakanlığında kaldı veya kürsüye gönderildi. Ben sekreteryadan kimseyi tanımıyorum. 
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Bu kurulunun oluşumunu İbrahim Okur, Birol Erdem ve Ahmet Hamsici gerçekleştirmiştir. 
Bu kişiler de bakanlıkta birlikte çalıştığı kişileri getirmişlerdir. "  şeklinde ifade edildiği, 

Örgüt içerisinde yer alıp ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen Kerim Duman, 
Mahmut Cevizlikoyak, Mustafa Alkan, Mehmet Akbal, Yavuz Yılmaz, Yıldırım Şimşek, 
Murat Turan'ın ve daha çok sayıda örgüt mensubunun, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin  üst 
yargı kurumlarından, HSYK kurumu içerisinde müfettiş, tetkik hakimi  sıfatı ile yer alıp, 
devletten maaş almalarını diğer FETÖ sanıkları HSYK üyeleri ile birlikte iştirak iradesi 
içerisinde şüpheli Birol Erdem'in sağladığı anlaşılmaktadır. Bu hususun, 

Ömer Köroğlu tarafından; "...19.10.2011 tarihli Müfettiş atamalarının bu denli 
cemaat soruşturması geçiren kişilerden oluştuğunu bilmiyordum ki bunu bana söylemezler 
çünkü bana güvenleri yoktu. ancak alınan müfettişlerin cemaat mensubiyetinin olduğunu 
İbrahim OKUR ve Ahmet HAMSİCİ ile Birol ERDEM'in biliyor olmaları gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü bilmeden almaları mümkün değildir.  Lokal sekreterlik işleri genelde 
isim olarak bu ev oturmalarına getirilmez. Ne Genel Sekreter ne Yardımcıları ne HSYK 
Üyeleri şu cemaatçidir şu değildir şeklinde konuşmaz. Her şeyi gizli yapma usulleri vardır. 
Bu isimleri öncelikle müsteşara İbrahim OKUR'a, Birol ERDEM'e, Ahmet HAMSİCİ 
tarafından (ki Ahmet HAMSİCİ diğer iki isim kadar etkin değildir.) aktarılır. Sonra bu husus 
16 kişilik muhafazakar blokla konuşulup onlara da kabul ettirildikten sonra HSYK Genel 
Kurulunun gündemine alınır." 

Şeklinde beyanda bulundukları anlaşılmıştır. 

Erzincan Cumhuriyet  Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında;
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesinin 14/07/2011 tarih, 2011/457 

sayılı kararıyla kınama, uyarma, kademe ilerlemesini durdurma cezaları ile 
cezalandırılmasına dair karar  verildiği, bu karara karşı yeniden inceleme talebi,

 HSYK Genel Kurulu'nun, 07.11.2012 gün ve 2010/3, 2012/630 sayılı kararı ile 
yüksek yargıdan gelen üyelerin "soruşturmaya konu teşkil eden genelgenin kanuni 
dayanağının bulunmaması sebebiyle aykırı davranılmasının da cezalandırılamayacağı, 3. 
maddesi yönünden, söz konusu yazılarda kurumlar arası yazışmalara aykırı bir husus 
bulunmadığı, muhatabını küçük düşürücü ve nezaketsiz ifadeler içermediği, 4. maddesi 
yönünden, Cumhuriyet Başsavcısı olan ilgilinin, görevini aksatmayacak şekilde çevre il ve 
ilçeler ile adliyelere ziyarete gitmesi görevinin gereği olup disiplin cezasını gerektirmediği 
dolayısıyla da bu soruşturma maddelerinden de itirazın kabulü ile hakkında ceza tayinine yer 
olmadığına karar verilmesi gerektiği" gerekçesiyle muhalefetine rağmen ilgilinin içerisinde 
bulunduğu grup tarafından reddine karar verildiği, 

Anlaşılmıştır. Yukarıda açıklanan kararlar CD içerisinde dosyaya eklenmiştir. (Ek 
2/2.kl/393-421, 422 )

HSYK 2. Dairesindeki Faaliyetleri 
 2010 yılı Anayasa referandumu sonrası HSYK'nın teşkilatlanması içerisinde 2. 

Dairenin görevleri,  hakim ve savcıların; her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayrılma 
işlemlerini yapmak, görevlerinden dolayı veya görevleri sırasındaki suç soruşturması, disiplin 
soruşturma ve kovuşturması sonucu geçici yetkiyle yer değiştirme veya görevden 
uzaklaştırma ile meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar vermek  olup, 

Şüphelinin, Anayasal sistemdeki 3 temel erkten biri olan yargı erkinin örgütün 
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amaçları doğrultusunda dizayn edilmesinde son derece kritik öneme haiz HSYK 2. Dairesinin 
şüpheli tarafından önerilen FETÖ sanığı Nesibe Özer'in başkanlığını, Hüseyin Serter'in 
üyeliğini yaptığı dairede üye olduğu görülmüştür.    

Hakimler ve Savcılar  Yüksek Kurulu 2. Dairesinin 04.05.2011 gün ve 2011/126 
esas, 2011/191 sayılı kararında;  

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün hakkında; Eski Adalet 
Bakanı Seyfi Oktay ve Avukat Tülay Bekar ile görüşme yapması noktasındaki iddialara 
ilişkin olarak; yüksek yargıdan gelen üyelerin muhalefet gerekçelerinde, "muahezeyi 
gerektirecek mahiyet ve ağırlıkta olmadığı ve eylemi yasaklar herhangi bir kanuni düzenleme 
bulunmadığı, kaldı ki yeterli delil bulunmadığı" belirtilmesine rağmen  kovuşturmaya gerek 
görülmeyen hususlara ilişkin olarak savunmasının alınması ve görev yerinin değiştirilmesi 
talebinin incelemeye alınmasına karar verildiği, 

Aynı daire tarafından bir gün sonra da savunmasının  alınarak, 05.05.2011 gün ve 
2011/126 esas, 2011/197 sayılı kararı ile yüksek yargıdan gelen üyelerin tedbir talebinin red 
edilmesi gerektiği yönündeki muhalefetlerine karşın 11.07.2011 gün ve  442 sayılı kararı ile 
68/b yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasına, geçici yetki ile görevlendirilmesine. 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun, 07.11.2012 gün ve 2011/126 
esas, 2012/626 sayılı kararında; İlgilinin yer değiştirme cezasına itirazının da, yüksek 
yargıdan gelen üyelerin "isnat edilen soruşturma maddelerine konu eylemlerin ilgiliye 
disiplin cezası verilmesini gerektirmediği, iddia edilen kişilerle yaptığı görüşmelerin, bu 
kişiler hakkında dava açılmadan önce gerçekleştiği, elde edilen kanıtlara göre yaptığı 
görüşmelerin, mesleğin şeref ve nüfuz ile şahsi onur ve saygınlığını yitirecek nitelikte 
olmadığı  ve görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandıracak mahiyette 
olmadığı" gerekçesiyle muhalefetine karşın itirazı red edilerek Bolu'ya geçici olarak 
yetkilendirilmesine karar verildiği, 

Anlaşılmıştır. Yukarıda açıklanan kararlar CD içerisinde dosyaya eklenmiştir. 
(Ek 2/2 kl/378-394, 422)

Bu soruşturmalar sonrasında, HSYK 1. Dairesinin,  30/04/2013 tarih, 711 sayılı adli 
yargı atama kararnamesinde, Düzce hakimliğine ataması yapılarak ünvanlı görevden ve 
Ergenekon dava sürecinden uzaklaştırılması sağlanan  İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Köksal Şengün hakkında, HSYK Genel Kurulu'nun, 08.01.2015 29.04.2015/519 
sayılı kararı ile anılan cezalara gerekçe yapılan hususların dayanaksız olduğu belirlenerek 
ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği görülmüştür. 

 
Şüphelinin de içinde bulunduğu örgüt mensuplarının çoğunluğunu oluşturan HSYK 

yapısı içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Başsavcılık, Adli Yargı Adalet 
Komisyonu başkanlığı konumlarının örgüt mensubiyeti kriter alınarak belirlendiği, bu 
ünvandaki örgüt mensupları hakkındaki şikayetlerin işlemsiz bırakılarak, teftiş kurumunun 
işletilmediği, örgüt mensubu olmayan bu ünvanda görevli yargı mensuplarının ise usulsüz 
şikayet dilekçeleri, ön yargı ile başlatılan teftişler sonrası  verilen disiplin cezaları ile mağdur 
edilmesi şeklindeki tasarrufların, şüpheli Birol Erdem'in de 2. Daire üyesi olduğu HSYK 
döneminde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Lehe Deliller 
Şüpheli 28.11.2016 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat 
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ederek; 28/11/2016 tarihli 2 sayfadan ibaret dilekçesinde;..Ben kendiliğimden 
C.Başsavcılığınıza müracaat ederek halen yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında 
FETÖ/PDY’nin yargı yapılanmasına ilişkin özellikle kamuoyuna yansıyan haberlerden 
edindiğim bilgiye göre ismimin bir kısım ifadelerde zikredilmesi de dikkate alındığında, 
geçmişte yaptığım görevler sırasında yaşadığım olaylar ve örgütün yargı içerisindeki 
faaliyetleri ile ilgili beyanda bulunma gereği hissettim. Bugüne kadar müracaat etmememin 
nedeni ifademde anlatacağım her bir bilgi ve isimlerin geçmişte yaptığım görevler sırasında 
devletin ilgili makamlarına şahsım tarafından bildirilmiş olması ve soruşturmaya girmiş 
olması gerektiği hususudur. Böyle olmakla  birlikte örgütün bu olayları manipüle  edebileceği 
yönünde emareler de basına yansıyan ifadelerden ortadadır. Bu itibarla şu anda ifade 
vermemin faydalı olacağını düşünerek geldim.

Özellikle 7 Şubat 2012'deki MİT krizinden sonra bu örgüte karşı çok ciddi bir 
mücadele verdim. Bu örgütün Yargıtay da ve Danıştay da deşifre olması ve etkisizleştirilmesi 
için Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile toplantılar yaptım. Yaklaşık 150 Yargıtay ve Danıştay 
üyesiyle görüştüm. 

Bakanlıktaki birçok birimde önemli değişiklikler yapılmasını sağladım. Bu yapı 
mensuplarını Yargıtay, Danıştay, HSYK ve Adalet Akademisinde etkisizleştirmek için kanun 
tasarıları hazırladım. Ankara gibi bazı kritik başsavcıların değiştirilmesi için HSYK ' ya teklif 
verdim ve değiştirildi. Aralık 2013 sonunda görevden ayrıldıktan sonra da bu kişilerin 
Yargıtay ve Danıştay ayağını hem deşifre etmek hem de etkisizleştirmek için yapılması 
gerekenlere ilişkin bilgi notları hazırlayarak ilgili yerlere ilettim. 

2014 HSYK seçimlerinden önce de Yargıda Birlik grubunun adaylarını destekleyen, 
bu birliğin önemini açıklayan ve bağımsız görünümlü paralel yapı mensuplarının seçimi 
kazanması halinde yaşanacak tehlikelere işaret eden önemli bir açıklamayı hem adalet.org 
sitesinde yayınladım, hem de kamuoyu ile paylaşılması için Adalet Bakanı Sn. Bekir 
Bozdağ'a gönderdim. Ayrıca Yeni şafak, Türkiye gazetesi ve bazı internet sitelerinde 
yayınlandı.

Bununla birlikte özellikle 1996 yılında Bakanlığa geldikten sonra yakından tanıdığım 
ve bir süre beraber hareket ettiğim bu yapı mensupları hakkında bildiklerimi anlatmak ve bu 
yapının tamamen çözülmesine katkıda bulunmak, ayrıca 2012 ve 2013 yıllarında bu yapıya 
karşı verdiğim mücadeleyi açıklamak suretiyle yanlış anlamaları gidermek üzere ifade 
vermek istiyorum." şeklinde talebi üzerine; 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/104109 sayılı soruşturma dosyasında 
tanık 02.12.2016 tarihinde tanık sıfatıyla alınan ifadesinde; "FETÖ/PDY ismiyle ortaya 
çıkan bu illegal yapıya mensup arkadaşları ve bunların hareket tarzlarını Personel Genel 
Müdürlüğü’ne geldikten ve bunlarla arkadaşlığımızı ilerlettikten bir süre sonra 1998 yılından 
itibaren tanımaya başladım. Bu süreçte yaşadığımız sıkıntıların da etkisiyle bu arkadaşlarla 
ilişkimiz zaman içinde  gerektiğinde  dayanışmaya da dönüştü. Bu arkadaşlarla  bir araya 
geldiğimizde ara sıra sohbetleri ben yapıyordum.

İmam Hatip mezunu olmam nedeniyle hitabetim ve dini bilgim iyidir. Eskiden beri 
meal okurum. Kendi el yazımla tutmuş olduğum bir hadis defterim de var. Bu nedenle sık sık 
meal ve hadis konulu sohbetler yapıyordum. Bu yapıya mensup arkadaşlar benim bu 
özelliğimi görünce bana ilk defa o zaman bizim evlerde kalan adaylarımız ve sınava çalışan 
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arkadaşlarımız var onlara moral motivasyon olsun diye ara sıra gelip onlara da sohbet eder 
misin dediler. Bu teklifi bana  çoğunlukla Murat Cevher ve Hüseyin Yıldırım yaptı. Ben de 
onları kırmadım ve 1998 yılından 2004 yılına kadar yaklaşık 6 yıllık sürede 15-20 defa 
bazen adaylara, bazen de sınava hazırlanan çocukların evlerine giderek onlara bu tür 
sohbetler yaptım. 

2004 öncesinde 28 Şubat sürecinin meydana getirdiği dışlanmışlık ve yalnızlık 
duygusu içinde 1998 yılından itibaren bu arkadaşlara vermiş olduğum destekte herhangi bir 
yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. 2004 öncesinde bu yapı 28 Şubat sürecinden sonrası 
ayakta kalmayı başarabilmiş ender islami hizmetlerden birisi olarak kabul ediliyordu. Ben o 
tarihlerde bu kişilerin evlerine gidip gelirken hiçbir yasa dışılıkla karşılaşmadım. İlerleyen 
süreçte de tedbir ve ruhsat olarak başvurdukları konularda aşırı gitmeleri hususunda yapmış 
olduğum eleştiriler ve öğrenciliklerinden itibaren  kendi içlerinde yetişmiş arkadaşlarının 
Ankara' da çoğalması üzerine beni iç işleyişlerinden uzaklaştırdılar, ve bir daha çağırmadılar.

2004 -2010 arası ise AK Partinin iktidara gelmesi üzerine yeniden celallenen  vesayet 
odaklarına karşı bu yapıdan arkadaşlarla  dayanışma  içinde olduğumuz ve birlikte mücadele 
verdiğimiz dönemdir.

2010-2011 dönemi , bu yapının gerçek yüzünü gördüğümüz ve kendilerine  olan 
güvenimizin  sarsıldığı dönemdir. Esasen bu dönemde de örneklerini yukarıda sunmuş 
olduğum kararlarda gözüktüğü gibi yanlış bulduğumuz hareketlerine karşı durmaya ve içten 
içe mücadele etmeye başlamıştık.

2012-2014 yılları ise, o dönemin koşullarına bakıldığında kamuda hiç bir kurumda 
bunlara karşı bir duruş söz konusu değil iken bizim hem  bakanlıkta, hem HSYK da,hem 
Yargıtay ve Danıştay da, hem de bu yapıyı yargıda etkisiz kılmak için  TBMM ye sunulmak 
üzere hazırladığımız yasa tasarıları ile , Yargıda Birliğin kuruluş çalışmaları ile, ciddi bir 
mücadele verdiğimiz ve yukarıda sıralamış olduğum on beş maddede görüldüğü üzere önemli 
sonuçlar aldığımız bir dönemdir. 

15  madde halinde sıraladığımız bu mücadele başlıklarından yalnızca  üç tanesi 2014 
yılına sarkmıştır.

1-Örgüt mensubu Yargıtay ve Danıştay üyelerinin isimleriyle bunların Yargıtay ve 
Danıştay’dan nasıl gönderileceklerine ilişkin bilgi notunun  bilgisayar  ortamında 
hazırlanması ve gereğinin yapılması için yukarıda  belirtmiş olduğum  10  ayrı ilgili ve 
önemli isme iletilmesi. Bu faaliyet 2014 yılının Ocak- Mart ayları içinde tamamlanmıştır.

2-Örgüt mensubu birim amirlerine verdiğim siciller ve bu sicillerden birine  karşı 
açılan davaya karşı yapmış olduğum savunma da  2013 sonrasındadır.

3-2014 HSYK seçimleri öncesinde Yargıda Birlik Platformunu desteklemek ve bu 
seçimdeki kritik noktaları açıklamak maksadıyla meslektaşlara yönelik olarak yapmış 
olduğum açıklama da 2014 yılındadır.

Bunların dışındaki bütün mücadeleyi biz 2012 ve 2013 yıllarında yaptık ve önemli 
sonuçlar aldık. Özellikle  hazırlığını yapmış olduğumuz yasal çalışmaların ve cemaat 
mensubu Yargıtay ve Danıştay üyelerinin Yargıtay ve Danıştay dan nasıl gönderileceklerine 
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ilişkin olarak hazırladığım bilgi notunun bizden sonra göreve gelen yetkililerin işini önemli 
ölçüde kolaylaştırdığını düşünüyorum.

2013 yaz kararnamesinde Ankara, İzmir ve Kayseri Başsavcılarını değiştirdiklerini, 
Bu nedenle de paralel yapı mensupları 17/25 Aralık’ta Ankara’da her hangi bir operasyon 
yapamadılar. 26 Aralık 2013’de yayınlanan bildiriye ilişkin olarak...17/25 Aralık’ta yapılmak 
istenen operasyonların bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonları olmadığını, aksine doğrudan 
hükümete karşı bir operasyon olduğunu söyledim.  

Bu genel kurul kararının  yayınlanmasına İsmail Aydın, Halil Koç, Rasim Aytin ve 
benimle birlikte Yargıtay üyesi Ahmet Karayiğit olmak üzere 5 üye muhalif kaldık. 
Cemaatin salvosunu önlemiş ve bastırmıştık. " şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şüphelinin Adalet Bakanlığı Eski Müsteşarı ve Başbakanlık Müşaviri sıfatıyla 
Kamuoyu Açıklaması; 2014 HSYK seçimlerinden önce seçimlerde yer alan gruplar ile 
mevcut seçim sisteminde bu aday ve grupların neyi ifade ettiğine, seçilecek üye sayısı kadar 
oy kullanmayı öngören seçim sistemi dikkate alındığında, bireysel olarak her hangi bir 
grubun desteğini almaksızın aday olanların seçilme şansı olmadığına, bu şahısların alacakları 
oyların daha çok Yargıda Birlik Platformunun ve YARSAV'ın oylarını böleceği, buna 
karşılık blok halinde kendi adaylarına oy kullanacak malum yapının adaylarının seçilme 
şansının artacağına, yapı mensuplarının seçimi kazanması halinde yaşanacak tehlikelere 
işaret eden yazı içeriği bulunduğu tespit edilmiştir. (Ek 1/2.kl/394-398)

 Yargıtay, Danıştay, HSYK ve Adalet Akademisi Kanunu ile ilgili Bilgi Notu;
 Danıştay'da İdari Dava Daireleri Kurulu'nun sabit hale getirilmesi de dahil bir dizi 

yapısal değişiklik öngören tasarılara ilişkin metin olduğu görülmüştür. (Ek 1/2. kl/ 399-411)

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2013 tarihli 
Başbakanlığa hitaben Bakan Sadullah Ergin imzalı müzekkeresi; "Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" taslağının geri çekilerek, "Yargıtay Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Daire Kanun Tasarısı" taslağının 
kanunlaşmasının talep edildiği anlaşılmıştır. (Ek 2/1. kl/454-468)

HSYK Genel Sekreterliğine hitaben yazılan dilekçe; Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı yapmış olan Mesut Orta'nın işlemin iptali için Danıştay'a açtığı iptal 
davasına ilişkin olarak şüphelinin bakanlık nezdinde yaptığı tasarrufları da belirten 
savunmasını içerdiği anlaşılmıştır. (Ek 2/1.kl/425-432)

HSYK Genel Kurulu'nun 18.09.2013 gün ve 621 sayılı kararı; Şüphelinin içinde 
bulunduğu Genel Kurul'da Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçimde 20 yıllık  çalışmanın 
esas alınması gerektiğinin kabul edildiği, FETÖ sanıkları; Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, 
Ahmet Kaya, Resül Yıldırım, Teoman Gökçe, Ahmet Berberoğlu, Bülent Çiçekli'nin 
muhalefetine rağmen çoğunluk oyu ile karar verildiği anlaşılmıştır. Şüphelinin anılan belgeyi 
22.06.2017 tarihinde ifadesi alındığı sırada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz ettiği 
belirlenmiştir. (Ek 2/1.kl/442-448)

Yargıtay ve Danıştay'daki Paralel Yapı Mensuplarının Deşifre Edilmesine ve 
Etkisizleştirilmesine Yönelik Toplantılara Katılan Tanıklara İlişkin Liste başlıklı 
döküman; 
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Yargıtay üyelerinden 51 kişi ve Danıştay üyelerinden 33 kişinin adı ve soyadını içeren 
liste olduğu görülmüştür. 

HSYK Bildirisi; FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul Cumhuriyet eski savcısı Muammer 
Akkaş tarafından  sözde protesto niteliğindeki basın açıklaması ile kullanılan ibarelerin dahi 
birebir örtüştüğü 26.12.2013 tarihli  HSYK Genel Kurulu tarafından yayınlanan bildirinin, 
İbrahim Okur'un nezaretinde Muzaffer Bayram, Engin Durnagöl'ün iştiraki ile hazırlanması, 
FETÖ sanığı Ahmet Hamsici tarafından da Genel Kurul gündemine alınması ve 
yayınlanmanın sağlandığı, ancak şüphelinin bildiriye muhalefet şerhi koyduğu tespit 
edilmiştir.  (Ek 2/1.kl/412424)

Dijital Materyal İnceleme Tutanağı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
2017/95568  sayılı soruşturması kapsamında, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 21.06.2017 
gün ve 2017/4676 D.İş sayılı kararı ile şüphelinin ikamet aramasında ele geçirilen Samsung 
marka 358476050398890 IMEİ  numaralı cep telefonu incelendiğinde; 

22.07.2016 tarihli pdf dosyasında; 7 Şubat 2012'de MİT krizinden sonra paralel 
yapıya karşı alınan önlemler başlıklı yazıda; 

1-Avukatlıktan hakimliğe giriş sınavındaki usulsüzlük nedeniyle sınavın iptali ve 
sınavın yenilenmesi, 

2- Cemaatin yargıdaki adamlarını kullanarak hukuk dışı soruşturmalar yaptığının 
görülmesi üzerine bazı yasal düzenlemeler çıkarmak üzere harekete geçildiği, Yargıtay ve 
Danıştay Başkanı ile Daire Başkanı seçilmek için kısaltılan sürelerin eski haline 
döndürülmesi, 

3- Adalet Bakanlığında; Personel, Kanunlar ve CTE Genel müdürlerinin 
değiştirilmesi, 

4- Ankara Cumhuriyet Başsavcısının ÖSYM'deki sınav usulsüzlükleri başta olmak 
üzere yanlı tavırları, kendinden olmayanları Ankara dışına götürme girişimlerinin görüşmesi 
üzerine 2013 yılı yaz kararnamesinde Ankara, İzmir ve Kayseri illerinin Başsavcılarının 
değiştirilmesi, 

5- 2013 yılı başlarında Yargıtay, Danıştay, Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar 
Kanunu, HSYK Kanunlarında yapılacak değişiklikleri belirlemek üzere Yargıtay ve 
Danıştay'dan bağımsız hareket eden üyelerden 110 kişi ile toplantılar yapılması, 

Şeklinde ibarelerin yazılı olduğu döküman bulunduğu tespit edilmiştir.  

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının 07.06.2017 tarihli 
araştırma tutanağı; Şüpheli hakkında ByLock kaydı, Bank Asya kaydı, tepe yönetimi ile 
irtibat kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Tanık beyanlarından; 
İbrahim Okur'un;"...CMK 250. Madde ile Yetkili Mahkemeler kaldırıldıktan sonra 

Birol Erdem bey, HSYK tetkik hakimleri Güven Elçim ve Mustafa Yapıcı'dan bu 
mahkemelerde görevlendirilecek hakim ve savcılarla ilgili çalışma yapmasını istedi. Yapılan 
çalışmalarda ve bizim belirlediğimiz isimlerin mahkemede görevlendirilecek hakim ve 
savcıların sayısına ulaşılmadığı da görülmüştür. Hatta bakanlık yetkilileri bize daha önceki 
soruşturmalara bakan ve önem arz eden Cumhuriyet savcılarının yetkilendirmelerinin 
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kaldırılmamasının, bu savcıların yeni kurulan TMK 10. Madde ile Yetkili Mahkemelerde 
görevli Cumhuriyet Savcıları olarak tekrar atanmalarını istediler..." 

Ömer Köroğlu'nun;...Birol ERDEM Müsteşarlığa seçildikten sonra bu görüşmelere 
gelmediğini söylüyorlardı. İbrahim OKUR 2012'nin 7 Şubatından sonra bu tip oturmalara 
katılmadığını Muzaffer BAYRAM söyler idi. 

 
 Mustafa Kemal Özçelik'in; "İbrahim Okur daire başkanı olduktan sonra da bir süre 

bizim sohbetlerimize katılmaya devam etti. Birol Erdem Daire Başkanı, Ahmet Hamsici'de 
Genel Müdür Yardımcısı olunca bizim sohbetlere katılmaz oldular. Daha doğrusu benim 
bulunduğum sohbet grubuna az gelmeye başladılar." 

Ahmet Hamsici'nin; "Birol Erdem ise, MİT Müsteşarlığının İstanbul savcısı 
tarafından ifadeye çağırılmasından sonra HSYK üyeleri arasında oluşan Fetullah Gülen 
sohbet toplantılarına gelmemeye başladı. Kurul üyeliğinden Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına 
geçtikten sonra da Fetullah Gülen cemaati ile hasım olup, bu cemaate karşı tavır aldı. Bunu 
da açık olarak gördüm. 

 MİT Müstaşarının İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye 
çağırılmak istenilmesi ve bu çağırılmanın Fetullah Gülen cemaatinin o dönemde Türkiye'de 
gerçekleştirilmek istenilen barış sürecine karşı olmaları ve bu süreci engellemek için MİT 
Müsteşarını şüpheli sıfatı ile çağırmaları benim Fetullah Gülen cemaati mensupları hakkında 
tekrar düşünmeme sebebiyet verdi. 

 Ben HSYK başkanı olarak daha önceden bakanlıktan dolayı tanıdığım özel yetkili 
Cumhuriyet Savcısı olan aynı zamanda Fetullah Gülen cemaati mensubu olarak bildiğim 
Fikret Seçen'i telefonla aradım. Yapmış olduğum konuşmada bu çağırmayı cemaat 
mensuplarının bilerek yaptığını, devletin terörle mücadele politikasını etkilemeye 
çalıştıklarını ve bunu Fetullah Gülen cemaati mensuplarının talimatı ile yaptıklarını anladım, 
bu kişilerin bu nedenle MİT Müsteşarını kasıtlı olarak çağırıp, barış sürecini etkilemeye 
çalıştıkları kanaatine vardım.

Bu görüşmeden rahatsız olup, rahatsızlığımı açık olarak dile getirmeye başladım. 
Ayrıca bu dönemde balyoz davası olarak bilinen davada Fetullah Gülen cemaati mensubu 
olduğunu bildiğim hakim ve savcıların yargı yetkilerini kötüye kullanıp 300'e yakın asker ve 
diğer şahısları tutuklamalarından dolayı Fetullah Gülen cemaatine bakış açım değişmeye 
başladı. Bu kanaate benim vardığım gibi, birlikte çalıştığımız Birol Erdem ve İbrahim 
Okur'da da oluştuğunu biliyorum. Bu olaylardan sonra ben, Birol Erdem ve İbrahim Okur 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda oluşan Fetullah Gülen cemaat sohbetlerine 
katılmamaya başladık. 

Birol Erdem bey, bakanlık müsteşarı olunca Fetullah Gülen cemaatine karşı keskin 
bir tavır almıştır. Ben HSYK başkan vekili olduğum için bu cemaatin halen düzelebileceği 
düşüncesine hakimdim. Hatta kurulda kalabalık olmaları nedeniyle birden bunları dışlamanın 
kötü sonuçlar doğurabileceği düşüncesine kapıldım.

17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra Fetullah Gülen cemaat mensuplarının yargı 
içerisinde hukuka aykırı eylemlerde bulundukları gündeme gelince ben, Birol Erdem, 
İbrahim Okur ve Ali Aydın bir araya geldik, ne yapabiliriz diye düşündük. 1. Dairede 
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cemaatin etkinliğinin kırılması gerektiğine kanaat getirdik. Cemaat mensubu olmayan kurul 
üyelerinin verdiği oylar ile genel kurul kararı olarak 1. Dairede görev yapan ve Fetullah 
Gülen cemaat mensubu olan Bülent Çiçekli ile Ahmet Berberoğlu'nu diğer dairelerde 
görevlendirdik. Bu dairede ise Halil Koç ile Rasim Aytin'in görevlendirilmesini sağladık. Bu 
değişiklikten sonra cemaat mensubu olduklarını bildiğimiz hukuka aykırı eylemlerde 
bulunduğu belirtilen hakim ve savcıların başka yerlerde görevlendirilmesini sağladık. 
Başkanı olduğum 3. Dairede bu cemaat mensupları hakkında soruşturma yapılmasına izin 
vermeye başladım. Hatta basında çıkan haberleri suç duyurusu kabul edip usulsüz dinleme 
yapıldığı belirtilen tüm yargı merkezlerinde inceleme yapılması için HSYK müfettişlerini 
görevlendirdik. Selam tevhit dosyası olarak bilinen soruşturmada usulsüz 8000 kişinin 
dinlendiği iddiası ile bu soruşturma için izin verip müfettiş görevlendirdik."

Adem Kul'un; "Kendileriyle örgütsel faaliyet kapsamında bir araya gelmediğim 
ancak yaşım ve mesleki kıdemim itibariyle fetö mensubu olduğunu bildiğim kişilerden, 2010 
yılı HSYK üyeleri; Ahmet Hamsici, Birol Erdem, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Teoman 
Gökçe, Ahmet Berberoğlu...Birol Erdem'in müsteşar olana kadar örgütsel bağının devam 
ettiğini, müsteşar olduktan sonra bağını kestiğini duydum."(Ek 5/419-CD)

Kenan Özdemir'in;"...müsteşar olarak görev yaptığı dönemde dışarıdan duyduğum 
kadarıyla Avrupa Birliği Genel Müdürü Ali Bilen ile Bilgi İşlem Daire Başkanı Mesut ORTA 
hakkında cemaat mensubu olduğu anlamına gelebilecek ifadelerle düşük sicil notu vererek 
"B" defteri üzerinden terfi etmelerine neden olmuştur.  (Ek 5/420-CD) 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 22.05.2019 tarihli ifadesinde 
Harun Kodalak'ın; "Bir dönem HAK-YOL vakfının aynı evlerinde kaldık. Ev reisliğimizi 
yaptığı da doğrudur. Başsavcılığım döneminde kendisinin ifadesini tanık sıfatıyla aldık. Zira, 
hakkında henüz bir soruşturma açılmamışken kendisi müracaat ederek bildiklerini tanık 
sıfatıyla anlatmak istemişti. Bu sebeple ifadesini aldık. Gerek buradaki ifadesinde gerekse 
şifaen duyduğum kadarıyla mevcut iş bu soruşturmada verdiği yazılı ve sözlü savunmalarında 
kendisinin bu örgütle bir dönem bir bağının olduğundan bahsetmiştir. 

1995-1996 yıllarında Bakanlığa geldiğinde bu örgüte mensup diğer şahıslarla tanışıp 
uzun yıllar birlikte mesai yaptığını söylemişti. Özellikle 28 Şubat ikliminin hüküm sürdüğü 
muhafazakar insanlara birçok baskıların ve mobbinglerin yapıldığı yıllarda bu kişilerle o 
yıllarda Bakanlıkta çalıştığı için belli bir hukukunun geliştiğini anlatmıştı... o dönemlerde adı 
"cemaat" diye anılan bu örgütle bağı olduğunu söylemişti. 

Yine Başsavcılığımızda aldığımız ifadesinden hatırladığım kadarıyla, bu örgütle 17/25 
sürecinden dahi önce 7 Şubat 2012 MİT krizinden itibaren açık, net ve keskin bir şekilde 
mücadeleye başladığını belirtmişti. Bu hususta şöyle bir somut bilgiye sahibim. 2013 yılı 
bahar ve yaz ayları itibariyle zamanın Adalet Bakanlığı Müsteşarı olan Birol ERDEM'in 
FETÖ'cü örgütlenmeyi kurumlardan temizlemek amacıyla Yargıtay, Danıştay, Akademi ve 
HSYK Kanun Tasarılarını hazırladığına şahidim. Bu tasarılar 17/25 süreci yaşanınca hızla 
meclise sevk edilerek hatırladığım kadarıyla 2014'ün Şubat ayında yasalaşmıştır. Tabi ki bu 
dönemde yapılan tasarruf üzerine Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol ERDEM görevden 
alınmıştı, yerine Kenan İPEK atanmıştı. Kenan İPEK, Müsteşar olur olmaz yaşanan 17/25 
süreci sebebiyle Birol ERDEM'in ekibiyle hazırladığı bu tasarıları hazır şekilde önünde 
bulup hızla yasalaşmasını sağlamıştır.
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2013 yılı.. Eylül ayı içinde Bakanlıktan beni aradılar. Gittiğimde Müsteşar Birol Bey 
başkanlığında, hatırladığım kadarıyla o zamanlar Bakanlığın üst düzey birim amirleri ve 
yardımcıları toplanmışlardı. Bu isimlerin hepsi bugün yukarıda belirttiğim gibi halen 
Yargıtay, Danıştay, HSK Üyesi ve üst düzey bürokrat olarak görevlerine devam ediyorlar. 
Konunun benim yaz aylarında Birol Bey'e bahsettiğim 2014 seçimleri olduğunu söylediler. 
Sonradan platforma ve derneğe dönüşen Yargıda Birlik hareketi ilk olarak bu toplantıyla 
başlamıştır. Bu toplantıda alman ilk karar her hafta Salı günleri Hakimevinde bir araya 
gelmek şeklinde oldu. Bundan sonra 17/25 sürecine kadar Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık'ın 
ilk haftasında hemen hemen her Salı günü Hakimevinde toplanıldı. Yargıda Birlik 
hareketinin ilk nüvesi bu isimlerden meydana gelmiştir. Bu hareketi ilk başlatan kişi zamanın 
Müsteşarı Birol ERDEM'dir. Bu hususu aynı zamanda tarihe not düşmek adına belirtmek 
isterim. Biz bu ekiple yaptığımız seri toplantılarda öncelikle nasıl bir yol ve strateji 
izleneceğini masaya yatırıp haftalarca tartıştık. Çünkü temel amaç FETÖ'cü olmayan ne 
kadar yargı mensubu varsa bir tanesini bile dışarıda bırakmaksızın bu yapıya karşı tek bir 
yerde toplamak idi. Yapılan toplantılar, fikir teatileri ve geliştirilen stratejilere göre 
hatırladığım kadarıyla bu ekibe ilk dahil edilen kişi eski Adalet Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı, şimdiki Yargıtay Üyesi Basri BAGCI'dır. Birol ERDEM, o tarihte Basri Beyin 
yapısı, dünya görüşü, zekası, yeteneği itibariyle bu yapıya bir an önce dahil olması gereken 
ilk kişi olduğunu söylemişti...bu süreçten sonra 17/25 olayları yaşanınca o tarihte Başbakan 
olan Sayın Cumhurbaşkanımızın tasarrufları ile Adalet Bakanı ile Müsteşarı Birol ERDEM 
görevden alınarak yerlerine bakan olarak Bekir BOZDAĞ ve müsteşar olarak Kenan İPEK 
getirilmişti. Bundan sonra da Birol ERDEM'in başlattığı bu hareket hiç hız kesmeksizin aynı 
ekiple ve genişleyerek devam etmiştir. Yani 17/25'ten sonra bu hareketin genişleme hızı 
doğal olarak artmıştı. Biz 17/25'ten sonra yine Müsteşar Kenan İPEK Beyle de toplantılar 
yaptık. Hareketi "Yargıda Birlik Platformu" olarak adlandırıp çalışmalarımıza devam ettik. 
Hatta şunu da belirteyim, platform olarak seçim gününe kadar toplantılarımızı aynı gelenek 
üzere Salı günleri Hakimevinde yapmaya devam ettik. Hareketimiz FETÖ'cü olmayan tüm 
yargı mensupları arkadaşlarımız tarafından güzellikle benimsendi. Çünkü bu hareket 
gerçekten samimi ve milli bir hareketti ve meyvelerini de verdi. 2014 HSYK seçimlerini de 
biz kazanmış olduk. Birol ERDEM Müsteşarlık görevinden alındıktan sonra kesinlikle 
kırgınlık ya da küskünlük gösterip karşı hareketlerde bulunmadığı gibi bu sebeple kenara da 
çekilmedi.... hazırladığı Kanun tasarılarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini 
söyleyip bu tasarıları bir çok kez çoğaltıp bir çok yere götürüp vermiştir. Mesela iyi 
hatırlıyorum, şimdiki ombudsman Şeref MALKOÇ'a bu çalışmaları beraber gitmiştik. kendisi 
vermişti. Birol Bey'in o dönemde bu çalışmaları Bakan Bekir BOZDAĞ, Mustafa ŞENTOP, 
Hakan FİDAN, Efkan ALA gibi dönemin önemli ve etkin siyasetçi ve bürokratlarına bizzat 
verdiğini biliyorum. Bu anlattıklarımın kendisinin görevden alındığı günden hemen sonraki 
bir iki hafta içinde, yani 2014 yılının Ocak ayı içinde yapılmıştır."

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 22.05.2019 tarihli ifadesinde 
Rasim Aytin'in; 

Adli Kolluk Yönetmeliği çıkartılınca HSYK üyelerinin bir kısmı yönetmeliğe karşı bir 
bildiri yayınlanması hususunu gündeme getirdiler. Birol ERDEM içeride HSYK'nın bu 
bildiriyi yayınlamasının çok yanlış olduğunu dile getirerek, bilhassa da FETÖ'cüleri işaret 
ederek "..millet sizi tarihe gömecek.." sözünü de söylediğini hatırlıyorum. Birol ERDEM 
muhalefetini açıkladı. İsmail AYDIN, Halil KOÇ, Ahmet KARAYİĞİT ve ben bu farklı 
gerekçelerle de olsa bildiriye muhalif kaldık ve bildiri bu şekilde çıktı...Birol ERDEM Turan 
ÇOLAKKADI'yı arayarak kendisinin de Muammer AKKAŞ'a karşı bir basın açıklaması 
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yapmasının uygun olacağını söyledi.  

Albay Hüseyin KURTOĞLU'na verilen hukuka aykırı mahkumiyet hükmü yine 
FETÖ'cülerin yoğun olduğu Yargıtay 14. Ceza Dairesinde kısa süre içerisinde onanarak 
hükmün kesinleştirilmesine çalışıldı. Bu olaydan ilk etapta ben haberdar olmuştum, ben 
durumu Birol ERDEM'e ilettim. Birol ERDEM de Ankara'daki işleyişi ve hukuki prosedürü 
benden daha iyi bildiğinden kendisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan ERBİL'e giderek 
verilen kararın hukuksuzluğunu da anlatarak itiraz yasa yoluna gidilmesi hususunda çaba 
sarfetti. Birol ERDEM'in çabası sonrası Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin daha sonraki değişen 
üyeleri tarafından itiraz kabul edilerek karar düzeltildi. Eğer Birol ERDEM FETÖ'cü olmuş 
olsaydı bu tür çaba içerisine girmezdi. Zira Hüseyin KURTOĞLU'nu cezalandırmak 
isteyenler FETÖ mensuplarıydı. 

Yargıda Birlik Derneğinin altyapı oluşumuna ilişkin olarak...Biz Birol ERDEM ile 
çok eski arkadaş olmamız sebebiyle sık sık dertleşiyorduk. Bu HSYK seçimlerinde alınan 
sonuç ve FETÖ'cülerin sayısının yaklaşık olarak görülmesi üzerine kendi aramızda 2014 
HSYK seçimleri nasıl olacak konuşmalarını yapıyorduk. Bu minvalde FETÖ'cü hakim ve 
savcılarının sayısının çokluğu karşısında 2014 seçimleri için yapılacak FETÖ'cüler dışındaki 
bütün yargı mensuplarının bir araya getirilmesi gerektiği hususu netleşince Adalet 
Bakanlığında Müsteşarlık odasında toplantılara Birol ERDEM ile birlikte başladık. Metin 
KIRATLI, Aytekin SAKARYA, Ömer KERKEZ, Halil KOÇ, İsmail AYDIN, Harun 
KODALAK vardı. İbrahim OKUR yoktu. Sonradan adı Yargıda Birlik olarak belirlenen 
oluşumun başlangıcı bu şekilde oldu. Burada her süreçte de Birol ERDEM'in desteği tamdı. 
Daha sonraki aşamada Müsteşarlık görevinden alındı, ancak hiçbir kırgınlık göstermeden 
Yargıda Birlik platformunun çalışmalarına destek oldu. Zira hazırladığı birçok Yasa taslakları 
yerine gelen Müsteşar ve ekibi tarafından icraya konuldu. Yine Yargıtay ve Danıştay 
Üyelerinin, yani FETÖ'cü olan Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin etkisinin azaltılması 
yönünde Birol ERDEM'in yaptığı Yasa çalışması da daha sonraki aşamada aynı şekilde 
icraya konuldu.

HSYK'da görev yapan bir kısım FETÖ'cü tetkik hakimi ve müfettişlerin örgüt lehine 
faaliyet yürüttüklerinin belirlenmesi üzerine, 17/25 Aralık sürecinden sonra bu kişilerin 
HSYK'dan gönderilmesi gündeme geldi. Gidecek ve yerine gelecek isimlerin belirlenmesi 
sırasında Birol ERDEM aktif olarak faaliyet yürüttü. Bizden bilgiler ve isimler aldı. 
Yargıdaki TMK sonrası ikinci değişiklik bu şekilde gerçekleşmiş oldu."

Şeklinde ifade edildiği anlaşılmıştır. 

İlgili Mevzuat:
(1)6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Madde – 38/9: 

"Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre 
yürütülür ve durum hemen Kurula bildirilir. Soruşturma sonucunda dosya, düzenlenen 
fezleke ile birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. (Ek cümleler: 
17/4/2017-KHK-690/5 md.) Başsavcılık tarafından yerine getirilecek müteakip iş ve 
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işlemlerde 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46 ncı maddesinin altıncı 
fıkrası hükümleri uygulanır. İddianame hazırlanması hâlinde kovuşturma, görevle ilgili 
suçlarda Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesince, kişisel suçlarda Yargıtay ilgili ceza 
dairesince yapılır."

(2) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/8 maddesinde; "Türk Ceza 
Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 ncı maddelerinde düzenlenen suçlar 
hakkında, görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca 
doğrudan soruşturma yapılır." 

(3) 5235 sayılı Kanun'un "Ağır ceza mahkemesinin görevi" kenar başlıklı 12. 
maddesinin birinci cümlesi şöyledir:

"Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda 
yer alan yağma (m. 148), irtikap (m. 250/1 ve 2), resmf belgede sahtecilik (m. 204/2), 
nitelikli  dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci 
Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 
319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış 
müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili 
dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir."

(4)2797 Sayılı Yargıtay Kanunu, Madde–46: "(Mülga altıncı fıkra: 
2/1/2017-KHK-680/5 md.; Yeniden düzenleme: 17/4/2017-KHK-690/2 md.) Ağır ceza 
mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili suçüstü halinde genel hükümlere göre 
yürütülen soruşturma sonucunda dosya, düzenlenen fezlekeyle birlikte Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilir. Hâkim kararı gerektiren işlemlere dair Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığının talepleri ile kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara yapılan itirazlar 
hakkında, soruşturma konusu suçların en ağırına bakmakla görevli Yargıtay ceza dairesini 
numara itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı tarafından karar verilir. Suçun son numaralı 
ceza dairesinin görevine girmesi halinde talebi inceleme yetkisi Birinci Ceza Dairesi 
Başkanına aittir. Hâkim kararı gerektiren işlemlerde başkanın verdiği kararlara karşı yapılan 
itirazı numara itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı inceler. Son numaralı daire başkanının 
kararı, Birinci Ceza Dairesi Başkanı tarafından incelenir. İddianame hazırlanması hâlinde 
kovuşturma Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılır.

(5) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Madde - 314/1: "(1) Bu kısmın dördüncü ve 
beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişi, 
on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(6) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, Madde 5/1: " 3 ve 4 üncü maddelerde 
yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek hapis cezaları veya adlî 
para cezaları yarı oranında artırılarak hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek 
o fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılabilir. Ancak, 
müebbet hapis cezası yerine, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur."

Hukuki Değerlendirme:
Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin  Ağır ceza mahkemesinin görevine giren 

kişisel suçlarla ilgili olarak suçüstü halinin bulunması durumunda soruşturma genel 
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hükümlere göre yürütülecektir. 

5271 sayılı CMK'nın 2. maddesinde tanımlanan soruşturma ve kovuşturmanın 
yürütülmesine ilişkin usul ve esasları içeren genel hükümler aynı Kanunda düzenlenmiş, 
suçun niteliği ile failin sıfatından kaynaklanan özel soruşturma usulleri ile kovuşturma 
makamlarının belirlenmesine ilişkin hükümler ise Anayasa ve ilgili kanunlarda ayrıca hüküm 
altına alınmıştır. Buna göre ana kural, soruşturma işlemlerinin yürütülmesi ve kovuşturma 
makamlarının belirlenmesi açısından genel hükümlerin uygulanması olup, bu husustaki özel 
hükümler ise; failin sıfatı ve/veya suçun niteliğine bağlı olarak, belirli ilkeler doğrultusunda 
ve mevzuatta açıkça belirtilen istisnai hallerde uygulanmaktadır.

Hakimler ve Savcılar Kanununda, hakim ve Cumhuriyet savcılarının işledikleri 
suçlara ilişkin; 82 ila 92. maddeleri arasında 'görevden doğan veya görev sırasında işlenen 
suçlar', 93. maddesinde 'kişisel suçlar' ve 94. maddesinde 'ağır ceza mahkemesinin görevine 
giren suçüstü halleri' olmak üzere üç farklı hal öngörülmüştür. 

Suçun '"Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hali" kapsamında 
işlenmesi durumunda uygulanacak soruşturma usulü ise aynı Kanunun 94. maddesinde 
hüküm altına alınmış olup, bu maddeye göre "Ağır ceza mahkemesinin görevine giren 
suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yapılır. Hazırlık 
soruşturması yetkili Cumhuriyet savcıları tarafından bizzat yürütülür" Hakimler ve 
Savcılar Kanununun 94. maddesinin uygulanma koşulları açısından ayrıca, ağır ceza 
mahkemesinin görevi ve suçüstü kavramının da değerlendirilmesi gerekmektedir .

Suçüstü: 1. İşlenmekte olan suçu, 2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden 
hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan 
kişinin işlediği suçu, 3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan 
kimsenin işlediği suçu İfade eder.

Şüpheliye isnat edilen ve 5237 sayılı Kanun'un 314/1. maddesinde düzenlenen silahlı 
terör örgütü yöneticisi olma suçu  ağır cezalık (ağır ceza mahkemelerinin görev alanında 
bulunan suçlardandır. 

"Yargıtayın istikrar bulan ve süregelen kararlarında açıklandığı üzere; mütemadi 
suçlardan olan silahlı terör örgütü yöneticisi olma suçunda, daha önce örgütün kendisini 
feshetmesi, kişinin örgütten ayrılması gibi bazı özel durumlar hariç olmak üzere kural olarak 
temadinin yakalanmayla kesileceği, dolayısıyla suçun işlendiği yer ve zaman diliminin buna 
göre belirlenmesi gerektiği, bu nedenle silahlı terör örgütü üyesi olma  suçundan şüpheli 
konumunda bulunan hakim ve Cumhuriyet savcıları yakalandıkları anda ağır ceza 
mahkemesinin görevine giren suçüstü halinin mevcut olduğu değerlendirilmiş, 

...Suçların, örgüt üyeliğinden kaynaklanan hiyerarşi içerisinde hareket ederek örgütün 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik herhangi 
bir kamu göreviyle bağdaşmayan nihai amacına ulaşmak için bir süreç ve basamak olarak 
gördüğü yargısal mekanizmalara egemen olma faaliyetleri kapsamında  görev yaptıkları 
alanlara yerleştirildikleri, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesine yönelik örgütsel 
motivasyon ile hareket ederek örgüt adına çalışmalar yaptığı, böylece örgüt faaliyeti 
kapsamında işlendiği belirtilen dava konusu suçlara iştirak ettiğine dair nitelendirme ile kamu 
davası açıldığı, bu nedenle sanığın eylemlerinin kişisel suç olarak kabulü gerektiği...dikkate 
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alınarak kişisel suç değerlendirmesinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Şüpheliye  atfedilen silahlı terör örgütü yöneticisi olmak fiili, ağır ceza 
mahkemelerinin görev alanına giren ve temadi eden suçlardan olup,  temadinin,  fiili 
veya hukuki kesinti gerçekleşene kadar devam ettiği, bu itibarla; kesinti yani yakalanma 
tarihi, itibariyle işlenmekte olan bir suç söz konusu olduğundan, suçüstü  hali gerçekleşmiş 
olup, kişinin bu suçu, örgütün amaçları doğrultusunda herhangi bir kamu göreviyle bağlantılı 
ve görevden yararlanılarak işlemesi zorunlu olmadığı gibi, failin memur olmasının  da  kurucu 
unsur olmadığı, yürütülen  hakimlik ve Cumhuriyet savcılığı sıfatından bağımsız olarak 
özünde anılan örgütün, nihai amacına ulaşması  motivasyonuyla  diğer örgüt mensupları ile 
birlikte hareket ettiği, failin yöneticisi olduğu iddia edilen FETÖ/PDY örgütünün 15.07.2016 
tarihinde gerçekleştirilen  darbe teşebbüsünün arkasındaki yapılanma olup, TCK'nın 309 
maddesi kapsamındaki Anayasayı ihlal suçunun işlendiği,  şüphelinin eyleminin bu vehamete 
giden süreçte geçitli suç niteliğinde olan silahlı terör örgütü yönetici olmak suçunu 
oluşturması nedeniyle sürecin birlikte değerlendirilmesinin zorunlu olduğu da dikkate 
alındığında, 

 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu, Madde 46: "(Mülga altıncı fıkra: 
2/1/2017-KHK-680/5 md.; Yeniden düzenleme: 17/4/2017-KHK-690/2 md.) Ağır ceza 
mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili suçüstü halinde genel hükümlere göre 
yürütülen soruşturma sonucunda dosya, düzenlenen fezlekeyle birlikte Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilir yönündeki düzenleme ile aynı doğrultuda bulunan 6087 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 38/9. Maddesi hükümleri  dikkate 
alındığında soruşturmada Başsavcılığımızın görevli ve yetkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Şüphelinin aşama beyanları, yukarıda açıklanan tanık beyanları, dijital inceleme 
raporu, ByLock yazışma içerikleri ile tüm dosya kapsamından; 

Şüpheli Birol Erdem'in, mesleğin icrası sırasında başlayan örgütsel yaşamının, 
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı dönem ve devamında 
HSYK üyeliği sırasında da devam ettiği, 

Şüphelinin, Bakanlıkta çalıştığı süreçte hakim ve savcıların atama ve özlük işleri ile 
ilgili en yetkili birim olan Personel Genel Müdürlüğü haricinde çalışmasının sözkonusu 
olmadığı, çalıştığı süre boyunca Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Mustafa Kemal Özçelik, 
Hüseyin Yıldırım, Çetin Şen, Engin Durnagöl, Muzaffer Bayram, Galip Tuncay Tutar ile çok 
sayıda örgüt mensubu ile faaliyet yürüttüğü, icra edilen görevlerde etkin ve belirleyici 
olduğu,  

12.04.1996 tarihinde, Personel Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak 
atanmasından kısa süre sonra 26.04.1996 tarihinde İbrahim Okur'un, 21 gün sonra da 
17.05.1996 tarihinde Hüseyin Yıldırım'ın, Personel Genel Müdürlüğü'nde tetkik hakimi 
olarak başladıkları, bundan kısa bir süre sonra da Ahmet Hamsici'nin aynı birime tetkik 
hakimi olarak geldiği, devamında Ali Kaya ve Dursun Murat Cevher'in de katılımıyla 
gizliliğe riayet çerçevesinde anılan örgüt mensupları ile sohbet toplantısına katıldığı, himmet 
verdiği, 

İlhami Dal'ın ; "sohbetler anlık kararlaştırılmaz, bir toplantıda diğer toplantının tarih, 
saat ve yeri belirlenir, herkesin orada olması istenir, belirlenen tarih öncesinde biraraya 
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gelinmez idi. Cep telefonu ile veya başka bir şekilde toplantı yer ve saatleri belirlenmezdi. 
Yapı içerisinde aidatı düzenli veren, itiraz etmeyen kendilerinden olan kişilere "beşlik" 
diyorlardı." şeklindeki ifadesi, 

Örgütsel toplantıların, ByLock içeriklerinde belirtilen niteliği, gidilen evlerin gizliliği, 
kişilerin örgüt hiyerarşisindeki sınıflandırmaları dikkate alındığında, şüphelinin örgütsel 
toplantılara farklı saiklerle katıldığı yönündeki beyanına itibar edilmemiştir. 

Kaldı ki, şüphelinin sohbet toplantısına birlikte katıldığı örgüt mensupları Dursun 
Murat Cevher ile Ali Kaya'nın emsal niteliğindeki Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Ali Kaya 
hakkındaki 18.04.2019 gün ve 2017/77 Esas, 2019/65 karar, Dursun Murat Cevher 
hakkındaki 18.03.2019 gün ve 2018/2 Esas, 2019/33 karar sayılı ilamı ile aynı döneme ilişkin 
örgütsel faaliyetlerinden dolayı örgüt üyeliğinden mahkumiyet kararı verilmiş olması, anılan 
şahısların  örgütsel konumlarına ilişkin deliller, şüphelinin de içinde bulunduğu örgüt 
mensupları tarafından Yargıtay üyeliğinde seçilmiş olmaları, örgüt içerisindeki faaliyetleri ve 
Yargıtay üyesi olana kadar üst düzeyde gizliliğe riayet çerçevesinde sistem içerisinde 
kamufle olmayı başarmış oldukları dikkate alındığında, anılan şahısların şüpheliyi dahili 
olmadığı örgütsel toplantıya götürmeyeceği anlaşılmaktadır. 

  
Örgütün staj döneminden itibaren örgüt mensuplarının ayrıştırılarak ayrı evlerde 

barınmaları ve eğitimlerinin sağlanarak kamuya yerleştirilmesi yönündeki amacı 
doğrultusunda, 1996 yılından itibaren örgütün çalışma evlerinde hakim ve savcı stajyerleri ile 
sınava girecek adaylara sohbet verdiği, sınava hazırlanan mezunlar için sınav birimini örgüte 
ait evlerde koordine ettiği, bu hususun bizzat şüpheli tarafından; "1999-2004 yılları 
arasında hukuk fakültesi mezunlarının kalmış oldukları evlere dini içerikli, motivasyon 
amaçlı sohbetler yapmak amacıyla gitmiştim. Gitmiş olduğum bu evlerin...Fethullah Gülen 
Cemaatine ait olduğunu biliyordum...şeklinde ifade edildiği,  

 2004 yılında bu görevi örgüt mensubu İsmail Hakkı Şentürk'e devrettiği, 1996 
yılından 2004 yılına kadar  stajyer eğitimi yapılan örgütün çalışma evlerinde faaliyet 
yürüttüğü, 

Hakim ve Savcı stajyerlerinin eğitiminin yapıldığı bu evlerin niteliğine ilişkin 
Emniyet Genel Müdürlüğünün; "ışık evleri'nin" örgütsel anlamda ev imamı, devre mesulü 
gibi yöneticilerin bulunduğu hiyerarşik yapılanma içerisinde yer aldığına ilişkin bilgi notu, bu 
evlerde yetişen örgüt mensuplarının yapıya ilişkin anlatımları ile şüphelinin dahi bizzat "bu 
cemaatin genel tavrı ve özelliği gereği kendi ellerinde yetişmemiş ve cemaat geçmişi 
olmayan birine adaylık ve mezun hizmeti gibi cemaatin önemli sayılacak işlerinin 
sorumluluğunu vermezler" yönündeki  beyanı dikkate alındığında, farklı saik ile eğitime 
katıldığı yönündeki beyanlarına itibar edilmemiştir. 

Hakim ve savcı kadrolarının örgüt mensuplarından oluşturulması noktasında bakanlık 
yapılanması içerisindeki konumunun yarattığı avantaj ile aktif ve belirleyici konumda olduğu, 
1996 yılından itibaren örgütün çalışma evlerinde sohbet verdiği, faaliyet yürüttüğü dikkate 
alındığında, bu temel amacın istikrarlı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak bağlamında görev 
aldığı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü biriminde olmanın yarattığı insiyatif ile 
örgüt mensubu hakim ve savcı stajyerlerinin mesleğe kabullleri noktasında FETÖ sanıkları 
Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Mustafa Kemal Özçelik, Mustafa Babayiğit, İsmail Hakkı 
Şentürk ve diğer örgüt mensupları ile birlikte faaliyet yürüttüğü, çalışma evlerindeki görevini 
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İsmail Hakkı Şentürk'e devretmesi sonrasında da İsmail Hakkı Şentürk'ün, örgüt mensubu 
hakim savcılar ile sivil imamlar tarafından oluşturulan listeleri Mustafa Kemal Özçelik'e 
teslim ettiği, onun tarafından da listedekilerin yapı mensubu olduğu ifade edilerek şüpheli 
Birol Erdem, Ahmet Hamsici, İbrahim Okur'a iletildiği, Mustafa Kemal Özçelik'in birimde 
Genel Müdür olması sonrasında Mustafa Babayiğit tarafından hazırlanan listelerin aynı 
prosedür işletilerek örgüt mensuplarının mesleğe kabullerin sağlandığı, 

Bu kapsamda; HSYK tarafından gönderilmiş bulunan FETÖ/PDY mensubiyeti 
nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim savcıların sayısı ile ilgili istatistiki veriler 
incelendiğinde; 3908 kişinin ihraç edildiği, ihraç edilen bu kişilerden 1988 kişinin mesleğe 
kabul tarihlerinin 2001-2012 yılları arasında kalmış olduğu dikkate alındığında şüphelinin 
örgütün yargıdaki  kadrolaşmasında önemli bir rol üstlendiğinin anlaşıldığı, 

1997 yılından HSYK üyesi seçildiği döneme kadar önceleri Ahmet Hamsici, İbrahim 
Okur, Hüseyin Yıldırım devamında Ali Kaya, Dursun Murat Cevher'in 2001 yılından itibaren 
ise Mustafa Kemal Özçelik ve Engin Durnagöl'ün de katılımıyla her birinin evinde 
gerçekleşen sohbet toplantılarına iştirak ettiği, himmet verdiği, 

2002 yılında terör örgütleri ile mücadele için silahsız terör örgütü tanımının yer aldığı 
tasarının yasalaşmaması için örgüt mensupları Kenan Özdemir, Yüksek Hız, Hüseyin 
Yıldırım, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ile birlikte faaliyet yürüttüğü, 

Bakanlık bünyesinde, stratejik karar mercileri olan bakanlık birimlerinin, özellikle 
2005 yılından itibaren Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük ve diğer ünvanlı 
atamalara bakıldığında, atananların çok önemli bir oranda FETÖ/PDY şüphelisi olduğunun 
ortaya çıktığı, 

Örgütün amaçları doğrultusunda yargı erkinin dizaynında önemli bir rol üstlendiği bu 
hususun Mustafa Sarıçam tarafından;  "Cemaat eliyle personel genel müdürlüğünde atama 
sicil bölümünde tetkik hakimliğinde başlayarak müsteşarlığa kadar her kademede görev 
yapmışlardır. 2010 öncesi bir HSYK üyesi ya bu İbrahim ve Birol hep bizi kandırmışlar, 
yanıltmışlar dediğini biliyorum. Çünkü eski HSYK'nın müstakil sekretaryası yoktu. 
Senelerce kararnameleri bu iki bürokrat kurula sunuyordu. Kumpas davası diye nitelendirilen 
tüm soruşturma ve davalara atamaları bunlar yapmıştır. Neredeyse 15 yıla yakın bakanlıkta 
çalışmışlardır ancak tüm bu olup bitenleri bu bakanlardan gizlemişlerdir." şeklinde ifade 
edildiği, 

Şüphelinin örgütün HSYK'ye ele geçirme planı dahilinde aday belirleme ve diğer tüm 
organizasyonlarda diğer örgüt mensupları İbrahim Okur ve Ahmet Hamsici ile aktif rol 
aldığı, sonrasında bu etkinliği ve konumu nedeniyle, örgütün belirlediği strateji ve talimatlar 
doğrultusunda hareket edilmek suretiyle örgüt mensubu olmayan üyelerin liste dışında 
kalmasının sağlandığı 2010 yılı HSYK seçimlerinde, adının öne çıktığı, örgütün ele 
geçirmeye çalıştığı YARSAV'ın eski yöneticilerinden Murat Arslan ile seçimlerin 
kazanılması noktasında işbirliği yaptığı, 

HSYK üyesi seçildikten sonra da HSYK eski Genel Sekreteri Muzaffer Bayram 
tarafından organize edilen örgütsel toplantılara Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Ömer Köroğlu, 
Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Birol Erdem, Bülent Çiçekli, Ahmet Berberoğlu, Resul 
Yıldırım, Engin Durnagöl ile birlikte katıldığı, kendi evinde de örgütsel toplantı organize 
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ettiği, hatta Nesibe Özer'in ifade ettiği üzere HSYK üyeliği nedeniyle artan maaşların örgüte 
himmet olarak verilmesinin kararlaştırıldığı sürecin şüphelinin evinde yaşandığı, HSYK 
içerisinde görüşülmesi gereken  iş ve işlemler ile ilgili izlenecek yöntemin, bu toplantılarda 
gizlilik içerisinde planlanarak uygulamaya konulduğu, 

Bu kapsamda; 

Örgütsel toplantılara zaman zaman İlyas Şahin, Nazmi Dere gibi örgütün tepe 
yöneticilerinin de katıldığı, Ergenekon, Balyoz gibi ülke gündemini teşkil eden önemli 
davaların bu toplantılarda diğer HSYK üyelerinin bulunmadığı gizli toplantılarda 
görüşüldüğü, bu hususun bizzat Ahmet Hamsici  tarafından ifade edildiği, 

Uzun yıllardır bakanlıkta oluşturulan örgütsel kadroların yine şüphelinin içerisinde 
olduğu yapı tarafından 2010 yılı HSYK' sına taşındığı, yeni HSYK' da Genel Sekreterlerin, 
Genel Sekreter yardımcılarının, müfettişler ile tetkik hakimlerinin, sayısal olarak yüksek 
oranda FETÖ/PDY  mensuplarından oluşturulduğu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Genel Sekreterliği'nin, 14.03.2018 gün ve 2018/3649/9873 sayılı yazı içeriğine göre, 
HSYK'da görev yapan tetkik hakimi ve müfettiş kadrosundaki yargı eski 
mensuplarının 93'ü hakkında ihraç kararı verildiği tespit edilmiş olup, anılan Genel 
Sekreter ve Genel Sekreter yardımcılığı başta olmak üzere ünvanlı kadrolara ataması 
yapılanlardan ihraç olanların sayısı düşünüldüğünde, engellenemeyecek düzeyde aşırılığa 
giden tasarrufların niteliğinin  ortaya çıktığı, şüphelinin de bu tasarrufların odağında yer 
aldığı,  

Yüksek yargıya üye belirlemeye dönük diğer HSYK üyelerinin katılımı 
sağlanmaksızın Mehmet Kaya ve Bülent Çiçekli'nin evinde yapılan toplantılara katıldığı, bu 
toplantılarda çoğunluğu örgüt mensuplarından oluşan Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 
belirlendiği,

 HSYK üyesi seçildikten sonra da HSYK eski genel sekreterleri Mehmet Kaya ve 
sonrasında Muzaffer Bayram tarafından organize edilen örgütsel toplantılara Teoman Gökçe, 
Ahmet Berberoğlu,  Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Nesibe Özer, İbrahim Okur, Ahmet 
Kaya, Ahmet Hamsici, Bülent Çiçekli, Resul Yıldırım, Engin Durnagöl ile birlikte katıldığı, 
himmet verdiği, HSYK içerisinde görüşülmesi gereken iş ve işlemler ile ilgili izlenecek 
yöntemin, bu toplantılarda gizlilik içerisinde planlanarak uygulamaya konulduğu, şüphelinin 
de bu faaliyetlerin odağında yer aldığı, bu hususun; 

Mustafa Sarıçam tarafından;"Birol Erdem, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, 
Hüseyin Yıldırım ve Mehmet Kaya tüm yargı teşkilatı tarafından tanınırlar. Yargıda meydana 
gelenlerin tamamından sorumludurlar. El ele, kol kola her şeyi yapmışlardır. 

İbrahim Okur ve Birol Erdem'i 2013 yılı sonuna kadar cemaat mensubu olarak 
biliyordum. Hatta cemaat içinde 1 ve 2.numara number one number two olarak 
biliniyorlardı.  "Bir kurul üyesi bir bürokratın evinde üye seçimi yapar mı? Bu bence en 
büyük suçtur. Üye seçiminde tüm yapılanları sayın başbakan ve sayın bakandan 
gizlemişlerdir. Bu kişiler her zaman zamanın sayın Başbakanı, bakanı ve diğer yetkilileri ile 
görüşme imkanına sahipti. Bütün yapılanları kamufle etmişler, yanıltmışlardır. Bütün 
olanlardan sorumludurlar. Bu kişiler bakanlığın kara kutusudurlar. Olumsuzluklar başlayınca 
ders yanarcasına açıklamalarda bulunmak ne kadar gerçekçi ve samimi. Her şeyin sorumlusu 
bu kişilerdir." şeklinde ifade edildiği, 
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 2010 yılından yargı erki içerisinde yer alan Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanlığı, Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanlığı, Adalet Akademisi ve 
HSYK gibi organların tamamına yakınının, ByLock kullanıcısı ve örgüt  şüphelisi/sanığı olan 
şahıslara bırakıldığı, 

Anlaşılmıştır.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm Anayasal 
kurumlarını ele geçirmek nihai hedefine ulaşabilecek gücü elde ettiğine inanarak başlattığı 
süreçte mülkiye, askeri, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip kamu kurumlarını ele 
geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü  bürokrat ve personelleri sistem 
dışına çıkararak örgüt elemanlarını bu makamlara getirdiği, şüphelinin de örgütün bu amaç ve 
politikalarının bir başka deyişle Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin tüm Anayasal kurumlarının 
ele geçirilmesi stratejisinin uygulanması sürecinde kritik ve önemli görevlerde bulunduğu, 

Ulusal güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda Milli Güvenlik Kurulu'nun yıllardır 
yaptığı açıklamalar, örgütün tasfiyeye yönelik yaptığı soruşturma ve kumpaslar ile bu 
yapılanmanın gerçek amacının devleti ele geçirmek olduğu, bu amaçla tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarında; özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), mülki idare birimleri, yargı teşkilatı, 
kolluk birimleri, eğitim kurumları gibi yerlerde kadrolaştığı ve bu kişilerin devletin 
amaçlarından ziyade yapılanmanın amaçları doğrultusunda faaliyette bulundukları iddiaları 
öteden beri kamuoyunca vakıf olunmuş,  Devletin en yetkili birimlerinde yapılan tehdit 
algılamaları ve tedbirler öteden beri alınmaya çalışılmıştır. 

Birol Erdem'in, örgüt içerisindeki konumu ve örgütün adeta silah olarak kullandığı 
yargı yapılanmasının en üstünde yer alan mahrem sınıf olan T.C. Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu üyeliği ve 2. Daire üyeliği sıfatları ile Adalet Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı, 
Personel Genel Müdürlüğü  sıfat ve unvanları itibarı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 
yargı içerisindeki  hiyerarşik yapılanmasında  örgüt  içi  konumu,  temadi eden örgütsel ve 
etkin nitelikteki  faaliyetleri  nazara alındığında; 

Örgüt faaliyetlerinin  belli bir disiplin içinde istikrarlı bir şekilde devamı için diğer 
örgüt yöneticileriyle birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle hiyerarşik 
yapıya dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına 
uygun hareket ettiği, haiz olduğu görev ve sorumluluk alanları ile emir ve talimat verme 
noktasındaki yetkileri  gözetildiğinde, FETÖ/PDY isimli silahlı terör örgütünün,  hücre 
yapılanmasında, HSYK  kurumu içerisinde özel göreve haiz yönetici  sıfatında olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Şüpheli Birol Erdem, FETÖ sanıklarından Mustafa Kemal Özçelik'in 28.10.2016, 
Ahmet Hamsici'nin 04.11.2016 tarihinde etkin pişmanlık kapsamında kamuoyuna ayrıntıları 
ile yansıyan beyanlarında örgütün bakanlık ve HSYK yapılanmasına ilişkin ayrıntılı 
faaliyetlerini ifade etmeleri sonrasında 28.11.2016 tarihinde örgütün yargı içerisindeki 
faaliyetleri ile ilgili beyanda bulunacağım diyerek 02.12.2016 tarihinde ifade vermiştir. 

Şüphelinin ifadesinin samimi olup olmadığı, etkin pişmanlık hükümlerinden hangi 
fıkranın uygulanıp uygulanmayacağının yapılacak yargılama sonucunda ortaya çıkacak 
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delillere göre belirlenmesi gerektiğinden bu husus mahkemenin takdirine bırakılmıştır.  
Açıklanan nedenlerle; şüphelinin üzerine atılı suçtan yargılamasının yapılarak 

eylemine uyan TCK’nun 314/1, 221, 3713 sayılı TMK’nun 5/1, TCK’nun 53, 58/9. maddeleri 
uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur." denilmek 
suretiyle sanık hakkında kamu davası açılmıştır.

B-ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA
İddia makamı 23.11.2020 tarihli esas hakkındaki mütalaasında FETÖ terör örgütünün; 

hiyerarşik yapısına, yargı yapılanmasına, çalışma ve haberleşme yöntemlerine, HSY'ya ve 
Yüksek yargıya üye seçimlerinde kendi mensuplarının seçilmesine ilişkin faaliyetleri başta 
olmak üzere örgütsel faaliyetlerine ilişkn genel bilgiler verildikten sonra;

"32677 sicil numarası ile 1993 yılında Edirne İdare Mahkemesi Üyesi olarak göreve 
başlayan Birol Erdem’in, 1996 yılında geldiği Adalet Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü’nde Tetkik Hâkimi olarak göreve başladığı, sırasıyla 2004 yılında Daire 
Başkanlığı, 2006 yılında Genel Müdür Yardımcılığı ve 2008 yılında Personel Genel 
Müdürlüğü görevlerinde bulunduğu, 2010 yılında HSYK üyeliği için, İdari Yargı adayları 
arasından seçildiği, 2011 sonlarında Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildiği, bu 
görevini 31.12.2013 tarihine kadar yürüttüğü,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün 
yöneticisi olmak suçundan,  sanık hakkında soruşturma başlatıldığı ve 03.06.2017 tarihinde 
gözaltına alındığı,

Tespit edilmiştir. 

Dinlenen tanıklardan;

Ömer Faruk AYDIN'ın; 
"Hakim adaylığı sırasında örgüt tarafından Ankara’nın Çukurambar semtinde bir eve 

yerleştirildiğini, bu evde yalnız kaldığını, Orhan isimli başka bir örgüt mensubunun, zaman 
zaman bu eve başka örgüt mensuplarını getirdiğini, burada toplantılar yapıldığını, Orhan’ın 
esas görevinin Ahmet CAN isimli şahsı eve getirip götürme, onun şoförlüğünü yapmak 
olduğunu, siyah, camları filmli, transporter minibüs tarzı bir araç kullandığını, Ahmet CAN 
abi dedikleri şahsın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda başkan veya üye 
olduğunun, sık sık Amerika'ya gidip geldiğinin, hoca efendinin yanından geldiğinin 
söylendiğini, Ahmet CAN geldiğinde de genelde Adalet Bakanlığı bürokratlarından ve 
Yargıtay üyelerinden bazılarının da geldiğini, konumu nedeniyle kendisinin toplantılara 
katılamadığını, Birol Erdem’in de bu eve gelen kişiler içerisinde olduğunu, o dönemde 
Adalet Bakanlığında bürokrat olması nedeniyle kendisini hatırladığını, Personel Genel 
Müdürlüğünden Birol ERDEM, Ahmet HAMSİCİ’nin yanı sıra, sonraki süreçte Adalet 
Akademisi Başkanı olan Hüseyin YILDIRIM’ın, yine Akademi’de görev alan Ahmet 
KAYA’nın, sonradan HSYK Genel Sekreteri olan Muzaffer BAYRAM’ın, HSYK Daire 
Başkanı olan İbrahim OKUR’un, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde çalıştığını bildiği Galip 
Tuncay TUTAR’ın, Akademide derslerine gelen savcı İsmail Hakkı ŞENTÜRK’ün, Ahmet 
TOKER’in, Engin DURNAGÖL’ün ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK’in de bu eve gelenler 
arasında yeraldığını, grupların genelde 5-6 kişilik olduğunu, ancak üzerinden çok zaman 
geçtiği için gelen grupların kimlerden oluştuğunu hatırlamadığını, bu gruplar içerisinde İlyas 
diye bir şahsı daha hatırladığını, İlyas isimli şahsın kısa boylu, gözlüklü birisi olduğunu, 
kendisinin Yargıtay üyesi, eşinin ise doktor olduğunu hatırladığını, bu hususu evde 
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rahatsızlanan bir misafir için doktor olarak eşinin getirilmesi nedeniyle hatırladığını, Ahmet 
BERBEROĞLU'nun da bu eve geldiğini bildiğini, eve gelen şahısları o dönem yargı 
mensubu olarak bildiğini, ilerleyen süreçte her birinin önemli görevlere gelemesi nedeniyle 
isimlerini net olarak hatırladığını"

Tarık ÇAĞLAYAN'ın;
"FETÖ'nün öğrenci evlerinde kaldığını, okulu bitip hakimlik sınavının kazandıktan 

sonra kaldığı cemaaat evinin bulunduğu bölgenin abisi olan Abdullah isimli şahsın kendisini 
o dönem Hakim adayı olan İbrahim CANSIZ'a yönlendirdiğini, İbrahim CANSIZ’ında o 
dönem Bakanlık Tetkik Hakimi olan Birol ERDEM'e götürdüğünü, Birol ERDEM’in de o 
dönem genel müdürlük yapan Nesrin YILMAZCAN ile tanıştırdığını ve bu şekilde Nesrin 
YILMAZCAN'ın mülakat için referans olduğunu, 2010 HSYK seçimlerinde bakanlık listesi 
olarak bilinen listede idari yargıdan 5 aday bulunduğunu, bu adaylar içerisinde bulunan Birol 
ERDEM'in FETÖ’cü olduğunu mülakat aşamasındaki tanışıklığı nedeniyle daha evvelden de 
bildiğini, seçimler sırasında da  Ahmet BERBEROĞLU, Resul YLDIRIM ve Birol ERDEM 
için, "bu kişiler bizim abilerimizdir" şeklinde açık açık FETÖ'ye dahil olduklarının 
konuşulduğunu, kendisinin bulunduğu sohbet grubuna bu 5 kişilik listeye blok halinde oy 
vermelerinin söylendiğini, ancak başka yerlerde örgüt üyelerinden Halil KOÇ ve İbrahim 
TOPUZ'a oy vermemelerinin istendiğini, bildiği kadarıyla 2012 yılı öncesinde Birol ERDEM 
ile diğer FETÖ'cü HSYK üyelerinin tam uyumlu biçimde çalıştıklarını, 2012 yılında, kurul 
üyeliğinden istifa edip müsteşar olduktan sonra Birol ERDEM'in Fetö aleyhine işler yaptığını 
duyduğunu, bu eylemin kendi özgür iradesiyle mi yapıldığını yoksa FETÖ'nün 
yönlendirmesiyle mi bu şekilde davrandığını bilemediğini, Birol ERDEM’in Bakanlıkta uzun 
yıllar çalıştığını, FETÖ üyesi olduğunun gizli bir durum olmadığını, herkes tarafından 
bilindiğini,"

Mustafa SARIÇAM'ın;
"2000'li yıllara kadar şahsen tanımadığını, bir keresinde Ankara'ya geldiğinde ziyaret 

ettiğini, 1998'de İbrahim Okur'un ismini duyduğunu, sonraki süreçte İbrahim Okur'la birlikte 
personel genel müdürlüğünde, peş peşe daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel 
müdürlük, müsteşar yardımcılığı, müsteşarlık, kurul üyeliğine kadar geldiklerini, 2013 yılı 
sonuna kadar kendisini yapı mensubu olarak bildiğini, yapı mensubu arkadaşlarının tayinleri, 
yükselmeleri, bakanlık teşkilatında görevlendirilmeleri konularında yetkin olduklarını 
bildiğini, bu bilgisinin hem o sırada Bakanlıkta ve Yargıtay Savcılığı’nda çalışan yapı 
mensubu kişilerin anlattıklarına, hem de mesleğin içinde olması nedeniyle şahit olduğu 
olaylara dayandığını, sanığın 2014 yılına kadar hep en üst makamlarda görev yaptığını, 
Osman Yurdakul, Mehmet Kaya ve Kerim Tosun gibi yapı mensubu arkadaşlarının, sanığın 
yapı adına ne götürülürse yaptığını söylediklerini, yargı camiası içinde İbrahim Okur için 
Number One, sanık Birol Erdem için ise Number Two ifadelerinin kullanıldığını bir çok 
yerde duyduğunu, bir dönem HSYK üyeliği yapan Ali Suat Ertosun’un, HSYK’nın kendisine 
bağlı sekretaryasının olmadığı dönemlerde, İbrahim Okur ve Birol Erdem’in kendilerini 
yanılatarak yapı mensuplarının etkin yerlere gelmesini sağladıklarını söylediğini, kumpas 
olduğu ortaya çıkan davaların soruşturma ve kovuşturmalarında görev alan yapı mensubu 
hakim ve savcıların atanmalarında etkili olduklarını, Yargıtay ve Danıştay üye seçimlerinde 
resmi kurum yerine, yapı mensubu HSYK üyesi ile genel sekreterin evine gidilmesinin, 
seçileceklerin orada belirlenmesinin normal olarak kabul edilemeyeceğini, Ömer Köroğlu'nun 
da söylediği gibi yapı mensupları ile karşılıklı birbirlerinin önünü açıp birlikte 
yükseldiklerini, o dönem Ankara’da görev yapan toplam 30-40 kişinin, Bakanlıktan ve 
HSYK'dan temin ettikleri arşivleri olduğunu, bu bağlamda İbrahim Okur, Birol Erdem ve 
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Ahmet Hamsici'nin her tayinde, terfide, seçimde sorumluluklarının olduğunu, kendileri ile 
birlikte hareket eden,  seçilmiş ya da atanmış İsmail Aydın, Rasim Aytin, Ahmet Gökçen, Ali 
Aydın katılmadığı toplantılara yapı mensubu olmasalardı katılmayacaklarını, isteselerdi işin 
başında siyasi iradeyi bilgilendirip bu işi sonlandırabileceklerini, 2003-2014 arası yapılan her 
tayin ve terfiden, her tasarrufta ağır sorumlulukları bulunduğunu, Yargıtay üyesi olduktan 
sonra Yargıtay içi seçimlerde, iş ve işlemlerde kendilerine İbrahim Okur ve Birol Erdem'in 
birlikte hareket etmelerini istediklerini söyleyerek kamplaşmalar yaptıklarını,"

Hamza EYİDEMİR'in; 
"Sanığın ismini 2010 HSYK seçiminde bakanlıkla cemaatin bir koalisyonu olması 

nedeniyle zikrettiğini, o dönem yapı üyesi hakimlerin kendi aralarında toplantılar yaparak 
kararlar aldıklarının, yapının kendi adaylarını ilk 3'te bıraktığının, ona göre oy kullandığının, 
kendisinden olmayanları liste dışı bıraktığının konuşulduğunu, sanığın da yapı içerisinde 
etkin olması nedeniyle seçildiğinin söylendiğini,  sanığın yapı içinde etkin olduğuna ilişkin 
somut bir bilgisinin, görgüsünün olmadığını, ‘o dönem Danıştay’a seçilen 51 kişinin 
tamamının Pensilvanya’dan icazet alınarak seçildiğine’ ilişkin beyanının da çevresinden 
duyduklarına dayandığını,"

Kerim TOSUN’un
"Üniversite döneminden bu yana sanığı tanıdığını, üniversitede iken Hak-Yol 

Tarikatı’nın evlerinde kaldığını duyduğunu, üniversitede iken birkaç kez görüştüklerini ancak 
herhangi bir samimiyetlerinin olmadığını, kendisinin Yargıtay Savcısı olması sonrasında 
ortak arkadaşları nedeniyle daha sık görüşmeye başladıklarını, bu görüşmelerinin örgütsel bir 
mana ifade etmediğini, örgüt iş ve işlemlerinin konuşulmadığını, zaten sanığın çok konuşan 
biri olmadığını, 2012'ye kadar ortak arkadaşları nedeniyle FETÖ ile irtibatının, onlarla 
ilişkilerinin olduğunu, onlarında onu sevdiğini, beraber olduklarını bildiğini, herkesinde bu 
şekilde konuştuğunu, MİT krizinden sonra FETÖ'den uzaklaşmaya başladığını, akabinde 
17-25 Aralıktan sonra FETÖ'den tamamen koptuğunu, Yargıtay, Danıştay, HSYK, Anayasa 
Mahkemesi üyelerinden FETÖ mensubiyeti olanların isimlerinin sanık tarafından verildiğinin 
konuşulduğunu, örgüt içinde bu dönemde sanığa karşı ileri derecede antipati oluştuğunu, 
2010 yılında yapılan HSYK seçimleri sonrasında 160'lar tabir edilen Yargıtay üyelerinin 
seçilmesi sırasında etkin olan, seçilen isimleri belirleyen kişiler olarak Hüseyin Yıldırım, 
Ahmet Kahraman, İbrahim Okur, Muzaffer Özdemir, Salih Özaykut, Aydın Boşgelmez, 
Önder Aytaç, Nazmi Dere, İlyas Şahin ve Birol Erdem’in isimlerini sayarken, sanığın onlarla 
beraber hareket etmesini gözönüne aldığını, o dönem sanığın kesin olarak FETÖ’cü olduğunu 
duyduğunu, herkesin bunu bildiğini ve konuştuğunu, bu durumunda ismini belirleyiciler 
listesinde saymasında etkili olduğunu, Yargıtay üyeliğine aday olan herkese bu kişilerle 
görüşmesi, bunların desteğini alması gerektiğinin söylendiğini,"

Nesibe ÖZER'in; 
"Aday olmaya karar verdikten sonra İbrahim Okur ve Birol Erdem'in kendisi ile 

görüşerek birlikte hareket etmeyi teklif ettiklerini, bu konuda karar aldıklarını, seçim sonrası 
HSYK Genel Sekreter ve yardımcıları ile tetkik hâkimlerin ve memurların tamamının Ahmet 
Hamsici, İbrahim Okur ve Birol Erdem'in belirlemesi sonucu oluşturulduğunu, kendilerinin 
bu konuda bir etkilerinin olmadığını, HSYK Teftiş Kurulunun oluşturulması sürecinde 
ağırlıklı olarak belirleyici olduklarını, kendisinin Teftiş Kurulu’na yapılan seçimde önceden 
tanıdığı birisini tüm uğraşlarına rağmen seçtiremediğini, 2010 seçimlerinin akabinde tanışma 
adı altında sanığın evinde bir kahvaltı tertip edildiğini, bu kahvaltıya Neslihan Ekinci ve eşi 
tarafından götürüldüğünü, kendisini eve bırakıp ayrıldıklarını, yeni seçilen kurul üyeleri 
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dışında başkalarınında olduğunu ancak kimler olduğunu kesin olarak hatırlamadığını, 
hatırladığı isimlerden birisinin sonradan Genel Sekreter olan Mehmet Kaya olduğunu, 
seçilmeleri nedeniyle hayır işlemek gerektiğinden, hakim maaşı ile kurul üyesi maaşı 
arasındaki farkın bu nedenle toplanacağından bahsedildiğini, bunu Mehmet Kaya’nın 
söylemiş olabileceğini, kendisi dışında kimsenin itiraz etmediğini, bu konuşma sırasında 
sanığın orada olup olmadığını hatırlamadığını, ev sahibi olması nedeniyle misafirlerle 
ilgileniyor olabileceğini, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi gündeme geldiğinde 
hakimevinde, üyelerin evlerinde, kurulda çok sayıda toplantı yaptıklarını, kurulda yapılan 
toplantılar dışındakilere Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyelerin çağrılmadığını, bir 
haftasonu o dönemki genel sekreter olan Mehmet Kaya'nın evindeki kahvaltıda bir araya 
geldiklerini, ilk o gün orada gördüğü, kurul üyesi olmayan tetkik hakimi ve savcı oldukları 
söylenen kişilerinde geldiklerini, kendisinin İstanbul’dan gelmesi nedeniyle geç katıldığını, 
geldiğinde seçilecek isimler üzerinde tartışmalara geçilmiş olduğunu gördüğünü, 
ortamdakilerin sıkı sıkıya pazarlıklar yaptığını, kendisinin seçim usulünü ve ortamını 
beğenmeyerek evi terk ettiğini, bu toplantıdan ve seçimlerden ifadelerinde bahseden ilk 
kişinin kendisi olduğunu,"

Ömer KÖROĞLU'nun; 
"Sanığı bakanlık bürokratı olması nedeniyle tanıdığını, birkaç kez resmi toplantılarda 

ya da ziyaretlerde birlikte olduklarını, 2010 HSYK üyeliği seçiminden sonra ilk kez Ahmet 
Hamsici’nin evinde biraraya geldiklerini, Muzaffer Bayram’ın Ahmet Hamsici’yi ziyaret 
edelim demesi üzerine oraya gittiklerini, gittiklerinde İbrahim Okur, Birol Erdem, Ahmet 
Toker ve İlyas Şahin ile isimlerini hatırlayamadığı birkaç kişinin daha orada olduğunu 
gördüğünü, seçim sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla biraraya geldiklerinin 
söylendiğini, HSYK da çalıştıkları dönemde yapının talepleri konusunda en çok karşı 
çıkanlar içerisinde yer aldığını, Adli Kolluk Yönetmeliği’ni genel kurul gündemine İbrahim 
Okur’un getirdiğini, Birol Erdem’in muhalif olacağını söyleyerek buna ilişkin bir konuşma 
yaptığını, HSYK seçimleri sonrasında yüksek yargıya seçilecek üyelerin belirlenmesi için 
gerek evlerde, gerekse hakimevinde yapılan toplantıların hepsinde sanığın da yer aldığını, 
evlerde yapılan toplantıların yapının Ankara'daki aktörleri olan Ahmet Toker, Muzaffer 
Özdemir ve İlyas Şahin gibi kişiler tarafından organize edildiğini, bu toplantılarda amacın 
Ahmet Hamsici, İbrahim Okur ve Birol Erdem’in bakanlık, başbakanlık üzerindeki etkileri 
nedeniyle isimler üzerinde ikna edilmeleri ve onaylarının alınması olduğunu düşündüğünü, 
HSYK üyesi olduktan sonra kurul üyelerinin kendi aralarında sohbet adı verilen toplantılarda 
biraraya gelmeye başladıklarını, genel itibariyle herkesin biraraya gelmediğini, üçerli, 
dörderli gruplar halinde toplanıldığını, sanığında Adalet Bakanlığı müsteşarı oluncaya kadar 
Hüseyin Serter'lerle sohbet adı verilen toplantılara katıldığına ilişkin bilgisi olduğunu, bu 
toplantılara Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Hüseyin Serter, 
Ahmet Kaya, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Bülent Çiçekli, Birol Erdem, Muzaffer 
Bayram, Engin Durnagöl ve kendisinin katıldığını, nadirde olsa Mehmet KAYA, Muzaffer 
ÖZDEMİR, Aydın BOŞGELMEZ, Ahmet TOKER ve İlyas Şahin’in de bu toplantılarda yer 
aldığını," 

Vahit BEKTAŞ'ın; 
"Sanık ile 1997 yılında Ankara'ya tayin olduktan sonra tanıştığını, resmi ortamlarda 

biraraya geldikleri gibi sosyal ortamlarda da biraraya geldiklerini, belli bir tarihe kadar 
sanığın yapıya yakınlığının olduğunu bildiğini, bunu da sanığın kendi konuşmaları ve 
yaklaşım tarzından çıkardığını, ancak klasik anlamda bir yapı mensubu havası görmediğini, 
yapı mensuplarının kendi içine kapanıklıklarını, kendileri dışında başka bir doğru olmadığı 
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şeklindeki inançlarını, kendinden olmayana sahip çıkmamalarını sanıkta görmediğini, bu 
kapsamda 2010 öncesi kendi dönemlerinden bir arkadaşlarının, sanığın refere etmesiyle 
Ankara İdare Mahkemesi Başkanı olduğunu, bu kişinin yapı mensubu olmadığını, o dönemde 
yapı mensuplarının bu davranışı nedeniyle sanığı tenkit ettiklerini, yapı mensupları varken bir 
başkasının refere edilmesine kızdıklarını, 2010 yılında HSYK'ya seçilecek idari yargı 
mensupları listesi belirlenince Birol Erdem, Ahmet Berberoğlu ve Resul Yıldırım'ın yapı 
mensubu olduğunu düşündüğünü, seçimlerde yapının sanığı desteklediğini, bunun yanında 
sanığın muhafazakar tüm kesimlerin desteğini de aldığını, yapılan sayımlarda Ankara, 
İstanbul ve Danıştay'da kullanılan oyların dağılımında, bakanlık listesi olarak bilinen Birol 
Erdem, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Halil Koç ve İbrahim Topuz birbirlerine çok 
yakın oylar alırken, taşradan gelen oyların yapı mensubu olduklarını bildiği Birol Erdem, 
Ahmet Berberoğlu ve Resul Yıldırım arasında dağıldığını, Halil Koç ile İbrahim Topuz'a 
daha az oy verildiğini, bunun da bilinçli olarak yapıldığını düşündüğünü, seçim sonrası kanun 
değişikliği yapılarak Danıştay'daki üye sayısının arttırılmasıyla kendisinin de üyelik 
beklentisine girdiğini, gerek kıdem olarak, gerek çevresinden gördüğü teveccüh, gerekse de 
yapıyla olan irtibatı nedeniyle üye seçilebileceğini düşündüğünü, seçim sonrası yapının aday 
olan bütün üyelerinin hem adli hem de idari yargıdan seçildiğini bildiğini, bu nedenle de 
şansının olduğunu düşündüğünü, sanığın seçildikten sonra sadece yapı için çalışmadığını, 
muhafazakar olarak bilinen herkes için uğraş verdiğini, yine bu kapsamda halen görevde olan 
Hasan Güzeler isimli Danıştay üyesinin seçimi sırasında, yapının karşı çıkması nedeniyle 
yaşanan bir sorundan ötürü sanığın, kendisini Çukurambar'da bir eve götürdüğünü, bu evde 
sonradan genel sekreter olan, o dönem genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Muzaffer 
Bayram ile görüştürüldüğünü, kendisinden Hasan Güzeler hakkında bildiklerini Muzaffer 
Bayram’a anlatılmasını istediğini,"

İbrahim OKUR'un; 
"1996 yılında bakanlıkta çalışmaya başladıklarını, o tarihte tanıştıklarını, o dönemde 

bakanlıktaki kadronun tamamen değiştiğini, Ahmet Hamsici ve Hüseyin Yıldırım’ın da aynı 
tarihlerde bakanlıkta çalışmaya başladıklarını, aynı lojmanda oturduklarını, oradaki 
toplantılarda ve biraraya gelmelerinde Birol Erdem’in İmam Hatip Lisesi mezunu olması 
nedeniyle hadis, tefsir konusunda bilgisi olduğunu gördüklerini, kendilerine dersler vermeye 
başladığını, 2001-2002 yıllarında Mustafa Kemal Özçelik ve Engin Durnagöl’ün bakanlığa 
gelmesi sonrasında onlarında görüşmelerine katılmaya başladıklarını, Engin Durnagöl ve 
Mustafa Kemal Özçelik’in aidat ya da himmet adı altında para talepleri olduğunu, çok emin 
olmamakla birlikte Birol Erdem’in para verdiğini hatırladığını, 2002 yılında Anayasa 
Mahkemesi Lojmanları’na taşındığını, bu tarihten sonra bu görüşmelere katılamadığını, 
ancak Birol Erdem ve Ahmet Hamsici ile yakın arkadaşlıklarının devam ettiğini, Hüseyin 
Yıldırım ve Ahmet Hamsici'nin yapıya yakın olduklarını kesin olarak bildiğini, sanığın 
mensubiyeti konusunda kesin bir şey söyleyemeceğini ancak bu yapıya yakın olduğunu 
bildiğini, eskiden Hak-Yol evlerinde kalması nedeniyle bu gruptan çok yakın arkadaşları 
olduğunu,sanığın yapının öğrenci evlerine yapı mensuplarının talebi üzerine giderek hadis ve 
tefsir dersleri verdiğinden kendisine bahsettiğini, sanığın Hak-Yol kökenli olduğunu 
bildiğini, zaman zaman onlarla biraraya geldiğini de söylediğini, 2010 Anayasa değişikiği 
sonrasında adaylarla ilgili bir çalışma içerisine girmediklerini, Anayasa Mahkemesi’nin tek 
oyu iptal etmesi üzerine Adalet Bakanı ve bakanlık bürokrasisi ile toplantı yaptıklarını, 
Bakanlığın bir liste yapması konusunda görüş birliğine varıldığını, idari yargıda Birol 
Erdem’e, adli yargıda kendisine görev verildiğini, öncelikle kendilerinin aday olmalarını, 
akabinde uyumlu çalışabilecekleri kişileri belirlemelerini istediklerini, dönemin müsteşarı 
Ahmet Kahraman’ın koordinesinde, önceki dönemlerde bakanlık bürokratı, o tarihte Yargıtay 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

üyesi olan, Sadi Güven, Hüseyin Yıldırım, Adalet Akademisi Başkanı Ahmet Hamsici ve 
Bakanlıktaki birim amirleri ile zaman zaman toplu halde ya da gruplar halinde Hakimevinde 
görüşmeler yaptıklarını, bu toplantılarda adaylar hangi kökenden olsun, hakim mi, savcı mı 
olsun, hukukçu mu, cezacı mı olsun, ideolojik olarak hangi gruptan olsun gibi konuların 
konuşulduğunu, Demokrat Yargı Derneği yöneticileri ile de biraraya gelindiğini, herkesin 
isimler önerdiğini, istişareler sonunda isimlerin belirlendiğini, Halil Koç ve Harun Kodalak 
isimlerini Birol Erdem’in önerdiğini, İbrahim Topuz ve Hayrettin Türe isimlerini her ikisinin 
önerdiğini, Celal Avar ve Nesibe Özer isimlerinin İstanbul ve Diyarbakır’daki 
hakim-savcılarla yapılan görüşmelerden çıktığını, Ahmet Berberoğlu’un yapı mensupları 
tarafından istendiğini, Resul Yıldırım ismini Birol Erdem’in önerdiğini, İlhan Hanağası’ndan 
cemaate yakın ama tam cemaatçi değil şeklinde bir bilgi alması üzerine bu ismi önerdiğini, 
bakanlık bürokrasisi içerisindeki Galip Tuncay Tutar ve diğer yapı mensuplarından bu isme 
itirazlar geldiğini, Bakanlıkta görevlendirilen hakimlerin genel olarak ilgili birim amirinin 
önerdiği isimlerden belirlendiğini, önerilen isimde sorun yoksa bu ismin atandığını, personel 
genel müdürlüğünün burada sadece evrakı düzenlediğini, bakanlık içi atama ve 
yükselmelerde de kural olarak aynı sistemin uygulandığını, boşalan yere birim içerisinden 
birim amirince kıdem durumu gözetilerek isimlerin önerildiğini ve çoğunlukla da bunların 
atandıklarını, bu durumun aksinin istisnai olarak yaşandığını, herkesin konuştuğu 6-0 
olayının da bu istisnalar içerisine sayılabileceğini, ancak Birol Erdem ve kendisinin önerdiği 
isimler ile atanan isimlerin farklı olduğunu, yapı mensuplarının dönemin müsteşarı Ahmet 
Kahraman’ı etkilemesi sonucunda kendilerinin önerdiği üç ismin listeden çıkarıldığını ve 
yapı mensubu üç kişinin listeye eklendiğini, bu değişiklikler olduğu sırada sanığın şehir 
dışında olduğunu, sanığın birim amiri olduğu dönemde personel genel müdürlüğünde ilk defa 
unvan alan bir kişi olduğunu, onun da öncesin de çalıştığı ayırma-tetkik bürosunda işi bilmesi 
nedeniyle daire başkanı yapılan Erol Mutlu olduğunu, 2010 HSYK'si oluştuktan sonra 
Yargıtay ve Danıştay üye seçimleri gündeme geldiğini, seçimleri yapabilmek için yapı 
mensubu sekiz üyeyle görüşmeler yaptıklarını, bu kapsamda Mehmet Kaya ve Bülent 
Çiçekli'nin evine gittiklerini, sonraki süreçte ev ziyaretleri yaptıklarını, bu beyanlarının 
savcılık tarafından diğer konularda da cemaat toplantısı yapardık şeklinde yazılmış olduğunu 
sonradan fark ettiğini, şartlar gereği iş birliği yaptıkları yapı mensuplarıyla sorun yaşamamak, 
sorunsuz bir şekilde işleri yürütmek için ev toplantıları, görüşmeleri yaptıklarını, bunun 
örgütsel toplantılar, cemaat sohbetleri şeklinde tutanaklara geçtiğini, zaten bu görüşmeleri bir 
süre sonra bıraktığını ve gitmediğini, bu toplantılarda Fethullah Gülen kitaplarının hiçbir 
zaman okunmadığını, zaman zaman yapının okullarından, işlerinden, Türkçe Olimpiyatları ve 
benzeri şeylerinden bahsedildiğini, 2010 Anayasa değişikliğinin o dönem yaşanan olaylar 
sonrası siyaset kurumunun iradesiyle yapıldığını, Adalet Bakanlığı bürokratı olmaları 
nedeniyle bu süreçte kendilerine verilen görevleri yaptıklarını, bunun aksinin 
düşünülemeyeceğini, kurul üyeleri ile evlerde ya da kurul dışında başka yerlerde yaptıkları 
toplantılara üç kez kurul dışından kişilerinde katıldığını, birincisinde Ahmet Toker ve İlyas 
Şahin'in olduğunu, Ahmet Hamsici'nin evinde görüştüklerini, kendisinin 9. Ceza Dairesinin 
uygulamaları ile ilgili eleştirileri, Balyoz-Ergenekon soruşturmaları ile ilgili eleştirileri, 
Danıştay dosyasının Ergenekon'a gönderilmesine ilişkin eleştirileri nedeniyle 9 Ceza'dan 
birileri bilgi versin dendiğini, o nedenle bu görüşmenin yapıldığını, Birol Erdem’in olup 
olmadığını hatırlamadığını, Ömer Köroğlu ve Muzaffer Bayram’ın da gelenler arasında 
olduğunu, ikincisinde, Balyoz Soruşturması-Kovuşturmasında 163 kişinin duruşmada 
tutuklanması üzerine Başbakanın bilgi istemesi nedeniyle Hüseyin Ayar ve Bilal Bayraktar’ın 
kendilerini bilgilendirdiklerini, bu toplantıda Ahmet Hamsici’nin bulunduğunu, Birol 
Erdem’in ise son anda yurt dışına gitmesi nedeniyle gelemediğini, üçüncüsünde ise Birinci 
Daire olarak kararname çalışmaları yaptıkları sırada, dönemin Yargıtay Cumhuriyet 
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Başsavcısı Hasan Erbil’in Yargıtay'dan 16 savcının gönderilmesine ilişkin bir yazı yazmış 
olduğunu, kendilerinin daire olarak o sırada Gölbaşı’nda bir kamu kurumunun 
misafirhanesinde çalıştıklarını, yazının kurula gelmesi üzerine görüşmek için İsmail Hakkı 
Şentürk, Ahmet Hamsici ve Muzaffer Bayram’ın yanına geldiklerini," 

Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in; 
"Sanığı bakanlığa gelmeden önce tanımadığını, bakanlığa geldiğinde bir süre sohbet 

toplantılarının yapılmadığını, sonrasında Engin Durnagöl’ün söylemesi üzerine Hüseyin 
Yıldırım’a sorduklarını, Hüseyin Yıldırım’ın toplanalım demesiyle Engin Durnagöl, Hüseyin 
Yıldırım, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Birol Erdem ile bir araya geldiklerini, ilerleyen 
süreçte Fetullah Gülen CD lerinin, kasetlerinin izlenmeye başlandığını, himmet toplandığını, 
Birol Erdem’in dini bilgisi fazla olduğundan hadis dersleri vermeye başladığını, bu durumun 
2002-2004 arası devam ettiğini, toplantılardaki örgütsel materyal ve dökümanların Engün 
Durnagöl tarafından getirildiğini, himmet verdiğine şahit olmadığını ancak özel bir şey ortaya 
çıktığında sadaka mahiyetinde para verdiğini gördüğünü, 2004 de toplantıya katılanların 
unvanları değişince, o grupla bir araya gelme ihtimali kalmadığını, kendisi ve Engin 
Durnagöl’ü tetkik hakimlerinin olduğu başka bir gruba yerleştirdiklerini, onların 
kendilerinden ayrıldıklarını, sonraki süreçte sosyal ilişkilerinin devam ettiğini ancak bir daha 
örgütsel anlamda aynı grupta yer almadıklarını,  sanığın  personel genel müdürü olduğu 
dönemde, yardımcısı olarak da görev yaptığını, bu süreçte hakim adaylığı sınavlarında 1-2 
defa İsmail Hakkı Şentürk’ün getirdiği listeleri kendisine verdiğini, listenin tamamının örgüt 
mensuplarından oluşmadığının kendisine söylendiğini, liste ile ilgili değerlendirmeyi sanığın 
yaptığını, bir kısmının başarılı bir kısmının ise başarısız olduğunu, 2010’da HSYK'ya 
gittiğini, 2012'de de müsteşar olarak bakanlığa döndüğünü, döndüğünde yapı ile arasına 
mesafe koyduğunun görüldüğünü, kendisinin görevden alınmasında etkisi olduğunu bildiğini, 
bu süreçte yapıyla ilişkisinin tamamen tersine bir ilişki haline döndüğünü, 2005 yılından 
sonra Adalet Bakanlığı’na gelen tetkik hakimlerinin çoğunluğunun yapı mensubu kişiler 
olduğunu, bu kişilerin getirilmesinde en çok Hüseyin Yıldırım, İbrahim Okur, Ahmet 
Hamsici, Birol Erdem'in etkisi olduğunu, talep kimden gelirse gelsin bu kişilerin refere 
ettiğini, Personel Genel Müdürlüğü’nün bu kişilerin atamasını yapması nedeniyle haberdar 
olmamalarının mümkün olmadığını, üst makamlara o kişinin yeterli olup  olmadığı, neci 
olduğu noktasında bu isimlerin bilgi verdiklerini, Birol ERDEM'in o dönemde yapıya 
mensup evlere giderek bu evlerde sınavlara hazırlanan örgüt mensuplarına ders verdiğini 
bildiğini," 

 Ahmet HAMSİCİ'nin; 
"Sanığı 1997 yılında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne tetkik hakimi 

olarak geldiğinde tanıdığını, o dönem birlikte çalıştıkları İbrahim Okur, Birol Erdem ve 
Hüseyin Yıldırım ile daha yakın arkadaş olduklarını, 2001 yılında Engin Durnagöl ve 
Mustafa Kemal  Özçelik’in Bakanlığa gelmesinden sonra Engin Durnagöl'ün gayretiyle 
görüşmelerinin cemaat sohbeti formatında yapılmaya başladığını, artık Fetullah Gülen'den, 
cemaatten, yaptığı hizmetlerden bahsedildiğini, zaman zaman Afrika’ya açtığı kuyuların, 
açtığı okulların, yaptıkları diğer işlerin videolarının izlendiğini, 2002-2004 arasında yaptıkları 
toplantılarda Engin Durnagöl’ün 3 ve fazla çocuk sahibi olanlardan maaşının yüzde beşi, 
diğerlerinden yüzde onunu istiyoruz dediğini, ancak hiç birinin düzenli olarak öyle para 
vermediklerini, sanığı da para verirken gözüyle görmediğini, kendisinin zaman zaman 
‘Afrika'da katarakt ameliyatı yapan doktorların masrafı, okullardaki öğretmenlerin maaşının 
ödenememesi’ gibi somut olaylar üzerinden birkaç kez para verdiğini, bu toplantıların sohbet 
adı verilen toplantılar olduğunu ve dışarıdan, yapı mensubu olmayan birisinin katılmasının 
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mümkün olmadığını, 2004 yılında kendisinin genel müdür yardımcısı olması, diğerlerinin de 
unvanlı görevlere gelmesiyle Engin Durnagöl ve Mustafa Kemal Özçelik’in kendi 
toplantılarına gelmemeye başladığını, kendi aralarında onlardan önceki formatta görüşmeye, 
toplanmaya devam ettiklerini, 2008 yılında kendisinin Bakanlıktan ayrıldığını, o tarihten 
sonra bir araya gelmediklerini, 2010 yılında HSYK'ya seçildikten sonra Birol Erdem’in 2. 
Daire’de görev aldığını, 2010 HSYK seçiminden sonra Yargıtay ve Danıştay’a yeni üyelik 
için kanun hazırlığı olduğunu, bu durumu genel kurulda anlattığını, bu konuşmadan kısa bir 
süre sonra Mehmet Kaya’nın kendi evine yemeğe çağırdığını, burada Yargıtay ve Danıştay 
üyelerinin isimlerinin çalışmasının da yapılacağını bildiklerini, İbrahim Okur, Teoman 
Gökçe, Nesibe Özer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Ahmet Berberoğlu, Resul 
Yıldırım, Bülent Çiçekli, Birol Erdem’in de bu toplantıya geldiklerini, evde kurul üyeleri 
dışında o dönem tetkik hakimi olan, yapı mensupları Önder Aytaç, Aydın Boşgelmez, Nazmi 
Dere ile genel sekreter yardımcıları Muzaffer Bayram ve Engin Durnagöl'ün de olduğunu 
gördüğünü, İbrahim Okur, Birol Erdem ve kendisinin kurul üyeleri dışındaki kişilerin 
toplantıda hazır bulunmasının uygun olmadığını söylemesi üzerine Teoman Gökçe’nin 
onların Yargıtay'ı iyi bilen kişiler olduklarını, bu nedenle çağırdıklarını söylediğini, isimler 
üzerinde konuşulmaya başlandığını, yapı mensubu HSYK üyeleri ve tetkik hakimlerinin 
isimler hakkında olumlu veya olumsuz görüş belirttiklerini, olumlu belirttiklerinin hep yapı 
mensubu olduklarını gördüğünü, bu şekilde seçilebilecek hakim ve savcıların belirledikten 
sonra, yapı mensubu olan kurul üyelerinin belirlenen kişilerin kaç kişi olduğunu saymak 
istediklerini, kendilerinin ise sayılmaması gerektiğini belirttiklerini, bunun üzerine belirlenen 
isimlerinin yapının seçilmesini istediği isimler olduğunu net bir şekilde anladıklarını, 
belirlenen sayının 80 civarında olduğunun görülmesi üzerine Ahmet Berberoğlu ve yanındaki 
birkaç kişinin evin holüne doğru gittiklerini, 3-4 dakika sonra geri döndüklerinde Ahmet 
Berberoğlu’nun "hoca efendiye danışılmış, 140'tan aşağıya razı olunmamasını söylemiş" 
dediğini, kendilerinin itiraz etmesi üzerine tartışma çıktığını, Nesibe Özer’in kapıyı çarparak 
evi terk ettiğini, devam eden günlerde de bir çok kez toplantı yaptıklarını, son olarak yapı 
mensubu 108 kişinin Yargıtay’a seçilmesi konusunda anlaştıklarını, ilk Genel Sekreter 
Mehmet Kaya'yı ve Genel Sekreter Yardımcısı Engin Durnagöl’ü İbrahim Okur’un, Muzaffer 
Bayram'ı kendisinin, Havva Gürgen'i Birol Erdem’in teklif ettiğini, Neslihan Ekinci’yi kimin 
teklif ettiğini hatırlamadığını, 2012 yılında MİT Müsteşarının ifadeye çağrılmasından sonra 
Birol Erdem’in yapıya karşı ciddi bir tavır aldığını, o dönemde müsteşar olduğunu, müsteşar 
olduğu tarihten sonra Bakanlıktaki Fetöcü yapılanmayla mücadele etmeye başladığını, 
isimlerini hatırlamamakla birlikte bazılarını Bakanlıktan gönderdiğini,  17-25 Aralık'tan 
sonra müsteşarlık görevinden alındığını, birçok kanun taslağı hazırladığını, Yargıtaydan 
Mustafa Kemal Semercioğlu ve Özcan Turan'ın ‘bunlar Yargıtayda bizi dinlemiyorlar, kime 
oy verileceğini, seçimlerde kimin destekleneceğini kendi aralarında karar alıp bize dikte 
ediyorlar’ dedikten sonra Birol Erdem ve İbrahim Okur’la bir araya gelip görüştüklerini, 
bunun üzerine bir kısım Yargıtay üyeleriyle birlikte Birol Erdem’in Hakimevinde toplantılar 
yaptığını, yine Danıştay üyeleriyle benzer şekilde toplantılar yapılıp, bunlarla nasıl mücadele 
edileceği konusunda tedbir almaya da çalıştıklarını, Danıştay üyeleri içerisinden Anayasa 
Mahkemesi üyeliği seçimi sırasında FETÖ’cülerin Cumhurbaşkanı’na sunulacak üç isminde 
kendilerinden olmasının, Cumhurbaşkanı kimi seçerse seçsin netice itibarıyla kazananın 
kendileri olmasını istediklerini, bunu öğrendiklerinde, hakimevinde bir görüşme yapıldığını, 
Birol Erdem’in her kesimden insanı çağırdığını, 2010 HSYK üyeliği seçimlerinden sonra 
Muzaffer Bayram ve Mehmet Kaya’nın daveti üzerine ev sohbetleri anlamında zaman zaman 
bir araya geldiklerini, ilk başlarda hayırlı olsun ziyareti şeklinde evlere gidildiğini, sonraki 
süreçte yapının sohbet denilen toplantılarının başladığını, o bölüme Birol Erdem’in katılıp 
katılmadığını hatırlamadığını, Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliği sonrasında yapılan 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

açıklama öncesinde Birol Erdem'in ‘bu açıklamayı yapmanın yeri ve zamanı değil, bunu 
yapmayalım’ kanaatinde olduğunu, bunu dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le yapılan 
toplantıda da söylediğini, Sadullah Ergin’in de bunun üzerine ‘Birol Bey muhalif kalsın, 
birkaç gün süre verin, muhalefet şerhi yazsın, o arada yeni kabine açıklanır, ona göre de 
hükümet açıklama yapar’ dediğini, Terörler Mücadele Kanunu’nda yapılması düşünülen 
değişiklikleri o dönem Kanunlar Genel Müdürlüğü’nde çalıştığını hatırladığı, Yüksel Hız, 
Hüseyin Yıldırım, Kenan Özdemir ve Yusuf Solmaz Balo ile koridorda karşılaştıklarında 
duyduğunu, Yüksel Hız’ın kendilerine, ‘Terörle mücadele kanununda bir değişiklik yapılması 
planlanıyor, silahsız terör örgütü tanımı getiriliyor, bunun yasalaşmaması lazım, bunun için 
elimizden ne geliyorsa yapalım’ dediğini, Birol Erdem’in orada olup olmadığını 
hatırlamadığını, kendisinin bu konuda Ahmet Kahraman ile görüştüğünü ve yasanın 
çıkmaması için çaba sarfetmesini istediğini" 

İbrahim CANSIZ’ın:
"Rasim İsa Bilgen ile yaptığı görüşmelerinde onun yapı mensubu olduğunu söylediği 

HSYK üyelerinin Ahmet Berberoğlu, Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Ahmet Hamsici ve Resul 
Yıldırım olduğunu, Birol Erdem'in yapıya ihanet ettiğinin yaygın bir şekilde yapı üyelerinin 
kendi aralarında konuşulduğunu, Adalet Bakanlığı Müsteşarı olmasından itibaren yapıdan 
ayrıldığını, Bakanlıkta yapılan tasfiyelerin ve yeni atamaların Birol Erdem tarafından 
yapılması, yapı mensubu kişilerin görevlere alınmaması nedenleriyle ihanetle suçlandığını, 
yine soruşturma sırasında alınan ifadesinde, Bakanlıkta tetkik hakimi iken kendisinin ve 
Mesut Çeken’in KAYDER ile olan teması nedeniyle yapı içerisinde bulunduğu gruptan 
ayırdıklarını, "Vefa Birimi" adı altında oluşturulan ve o tarihte CTE Genel Müdürlüğü’nde 
Genel Müdür Yardımcı olan Rasim İsa Bilgen'in sorumluluğuna verildiklerini, Personel 
Genel Müdürlüğü'ndeki diğer yapı mensuplarıyla irtibatlarını kesmeleri ve bu şekilde devam 
etmelerinin söylendiğini, KAYDER içerisinde yer alanlar Vefa Biriminde, ülkücü camia 
içerisinde yer alanların Ay Yıldız olarak adlandırıldığını, Sosyal Demokrat gruplar içerisinde 
de bir yapılanmaya gidildiğini, ismini hatırlamadığını, bu yeni teşkilatlanmanın Bakanlık 
içerisinde yapıya yönelik başlatılan tasfiye sürecine karşılık bir tedbir olduğunu, 
yapılanmanın Taşraya da sirayet ettirileceğinin Rasim İsa Bilgen tarafından kendisine 
söylendiğini, bu dönemde de genellikle iki haftada bir birbirlerinin evinde toplanarak 
önceden olduğu gibi sohbetler yaptıklarını, yapı mensubu diğer kişilerle kesinlikle 
görüşmemeleri yönünde talimat verildiğini, süreç devam ederken 17/25 Aralık 
operasyonlarının olduğunu, Vefa Birimi bünyesinde yer aldığı dönemde kendilerine 
söylendiği üzere yapı mensubiyetine ilişkin hiç bir şüphe uyandıracak söz ve işlem 
yapmasının mümkün olmadığını bu itibarlada personel alımıda dahil başka şeklide bir 
referans olma işlerinde ismi kullanılan kişilerin yapı mensubu olmayan kişilerden seçildiğini, 
o dönem Bakanlık içerisinde yapı mensubu olmadığı düşünülen çok az sayıda insan 
olduğunu, bunlardan birisinin de kendisi olduğunu, kendisinin kağıt üzerine referansının 
Ahmet Kahraman olarak görülmesi, KAYDER ile irtibatı nedeniyle ileride yine yapı için 
faydalı olabileceği düşünülerek Vefa Birimi içerisine allınmış olabileceğini,"

Şengül TUNCAL'ın;
"Bir dönem sanığın evinde temizlik için çalıştığını, sanığın evine kendileri olmadığı 

zamanlarda misafirler geldiğini, bu misafirlerin geldiğinde evin salonuna geçtiklerini, oraya 
kendisinin girmesine sanığın kayınvalidesinin izin vermediğini, normalde misafirlere çay 
servisini kendisi yaptığı halde bunlara izin verilmediğini, bazende evine gönderildiğini, gelen 
kişiler arasında hatırladığı isimlerin Aydın Boşgelmez, Galip Tuncay Tutar, Mustafa Akkuş, 
Kenan Özdemir, Orhan Arslan, Fikriye Şentürk ve İsmail Hakkı Şentürk’ün olduğunu 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

hatırladığını,"

Adem TUNCAL'ın; 
" Yaşamkent'te bulunan hâkim/savcı lojmanlarında kapıcı olarak çalıştığını, eşinin de 

sanığın evinde çalıştığını, sanığın hasta olan babasına baktığını, eşine hasta bakımında 
yardım etmek için eve gün içerisinde iki kez eve uğradığını, bu esnada komşularından 
ziyarete gelenler olduğunu gördüğünü, lojmanda oturdukları için kendilerini tanıdığını, bu 
kişilerin geliş-gidişlerinde özel veya normal olmayan bir durumla karşılaşmadığını, bu 
kişileri Birol Erdem evde iken gördüğünü, o evde yokken bu kişilerle evde karşılaşmadığını, 

Hasan DOĞRUKARTAL'ın; 
"Örgütün mahrem yapılanmasının Emniyet, Jandarma, MİT, Kamu, Akademisyen, 

Havacı, Karacıların mahrem yapılanması ve Hukukçular mahrem yapılanması şeklinde 
birimlerden oluştuğunu bildiğini, her birimin kendi içinde örgütlendiğini, mahrem yapıların 
birbirlerinden ve ildeki diğer yapılanmalardan bağımsız olduklarını, Birol Erdem’in ismini 
2017 yılında Diyarbakır Cezaevi’nde beraber kaldıkları Vahittin Bayat’tan duyduğunu, onun 
söylediğine göre Birol Erdem’in örgütün Hakim-Savcı yapılanmasını kuranlardan birisi 
olduğunu, 17-25 Aralık’tan sonra örgütle bağını koparıp kendisine bağlı örgüt üyelerinin 
isimlerini verdiğini" 

Rasim AYTİN’in; 
"1985 yılından beri sanıkla tanıştıklarını, o tarihtan beri zaman zaman görüştüklerini, 

irtibatlarının kopmadığını, öğrenciliğinde de, sonrasında da FETÖ ile hiçbir irtibatının 
olmadığını düşündüğünü, dönemin algıları ve şartlar gereği askeri vesayete karşı birlikte 
hareket etme durumunun olmuş olabileceğini, HSYK üyesi olduğu dönemde beraber çalıştığı 
onbir kişinin FETÖ üyeliğinden yargılandığını, FETÖ’nün kendisinden olmayan hiçbir 
kimseyi göreve getirmeyeceğini, kendisinin HSYK da görev yapmasında Cumhurbaşkanına 
refere edilmesinde sanığın rol aldığını, seçimle gelen ya da cumhurbaşkanınca atanan diğer 
üyelerin belirlenmesi noktasında sanığın etkisi olup olmadığını bilmediğini, 2010 HSYK’si 
oluştuktan sonra yüksek yargıya yapılacak seçimler için Mehmet Kaya ve Bülent Çiçekli’nin 
evinde yapılan toplantılardan haberdar olmadığını, bu soruşturmalar ile öğrendiğini, 
kendisinin orada bulunmamasını, haberdar edilmemesini hiç sorgulamadığını, 07.02.2012 
deki  MİT Krizi’nden sonra sanıkla konuşarak, tartışarak bu işin adını koyduklarını, birlikte 
mücadele ettiklerini, 17-25 Aralık Krizi’nde de birlikte olayları çözmeye çalıştıklarını, 
yargıda birlik oluşumunun ilk çalışmalarını birlikte yaptıklarını,  Adalet Bakanlığı 
bürokrasisinde o dönemde etkin olduklarını, sanığın müsteşar olduktan sonra ilk görevden 
almaları yaptığını,  müsteşar olunca ilk  göreve getirdiği kişinin Müsteşar Yardımcısı Basri 
Bağcı olduğunu, 2010 HSYK’si öncesinde bakanlık bürokrasisi hakkında bilgi sahibi  
olmadığını, yüksek yargıya yapılacak seçimlerle ilgili ilk kez Şaşmaz’da yüksek yargıdan 
gelen üyelerin yokluğunda biraraya geldiklerini, burada herkesin kendi listesinde bulunan 
isimleri söylediğini, onların kendi aralarında daha önceden Mehmet Kaya ve Bülent 
Çiçekli’nin evindeki toplantılarından o sırada haberdar olmadıklarını, Birol Erdem ya da bir 
başkasının kendi aralarında toplandıklarını, görüştüklerini söylemediğini, isimler 
belirlediklerini söylemediğini, o toplantılarda belirledikleri isimleri sanki bireysel listeleri 
gibi sunduklarını, birilerinden övgüyle bahsettiklerini, o toplantıya katılmayanların 
sundukları isimleri hep bir bahane bularak reddettiklerini, o dönemde seçilenlerin çoğunun 
FETÖ'cü olduğunu sonradan öğrendiğini, Hüseyin Kurdoğlu ile şahsen tanıştığını, konu 
hakkında bilgileri sanığa verdiğinde sonuna kadar destek olduğunu, Hüseyin Kurdoğlu’na 
yapılanların yargısal bir faaliyet değil, FETÖ’nün tezgahı olduğunu, HSYK oluştuktan sonra 
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bazı üyelerin evlerinde örgütsel mahiyetli sohbet adı verilen toplantılar yapıldığını 
soruşturmalar sonrası duyduğunu, kendisinin katılanlar arasında olmadığını," 

Harun KODALAK’ın; 
"Sanık ile üniversite öğrenciliği döneminden tanıştığını, aynı evde kaldıklarını, bir 

dönem Ankara Başsavcılığı görevinde bulunduğunu, o dönemde yargı mensupları hakkındaki 
soruşturmalara HSYK tarafından yapılan bildirimler üzerine başladıklarını, sanığın da halen 
görevde bir yargı mensubu olması nedeniyle doğrudan soruşturma başlatmadıklarını, sanığın 
kendiliğinden başvurarak tanıklık yaptığını, 2010 yılında yapılan HSYK seçimlerinde 
kendisine adaylık teklifini ilk olarak İbrahim Okur’un yaptığını, kendisinin Abdulhalik 
Yıldız’ı önerdiğini, onun adaylığında sorunlar çıkınca Birol Erdem’in kendisini çağırdığını 
yeniden aday olmasını istediğini, bu kezde Osman Atalay’ı önerdiğini, Osman Atalay’n da 
aday olmak istememesi üzerine tekrar çağırdıklarını, bu kez adaylığı kabul ettiğini, o seçimde 
kendisi gibi yapı mensubu olmayan kişilerin üstlerinin çizilerek yedek bırakıldıklarını, 
HSYK’nin hiçbir faaliyetine davet edilmediğini, hiçbir icraatinde rol almadığını, Birol 
Erdem’in yapı mensupları tarafından desteklenmesinin nedenini bilmediğini, Birol Erdem'in 
FETÖ’cü olmadığını, bilakis onlarla mücadele ettiğini, MİT Krizi’nden sonra çok sayıda yasa 
taslağı hazırlattığını, ancak siyasi iradenin o dönem yasalaştırmadığını, 17/25 Aralık 
sürecinde görevden alınması sonrasında bunların yasalaştığını, halen Cumhurbaşkanlığında, 
Adalet Bakanlığında, yüksek yargıda, yargı bürokrasinde görevli olan bir çok kişinin 
seçilmesinde etkili olduğunu,"

Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU’nun; 
"2010 da HSYK’de çalışmaya başlayınca yakından tanıdığını, ilk zamanlar sadece 

Genel Kurul çalışmalarında görüştüklerini, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirilince doğal 
olarak 1. Dairenin üyesi olduğunu ve o şekilde birlikte çalışmaya başladıklarını, seçimler 
sonrasında, Genel Kurul olarak çalıştıkları dönemde Ankara Başsavcılığı’na getirilen İbrahim 
Ethem Kuriş’e yaşı ve kıdemi nedeniyle karşı çıktığını ancak oy çokluğu ile atamanın 
gerçekleştiğini, görevden alınması sırasında teklifin Birol Erdem’den geldiğini, büyük 
tartışmalar çıktığını, bazı üyelerin salonu terk ettiğini ve kararname çalışmalarının 
durduğunu, Yeşim Sayıldı’nın İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı olarak atanması 
toplantısında da kendisinin, İbrahim Okur ve Birol Erdem’in karşı çıktığını, Kurul olarak 
çalışmaya başladıklarında, yüksek yargıdan gelen üyelerin ilk zamanlar yok sayıldıklarını, 
Birol Erdem’in müsteşar olduktan sonra kendileriyle ilişki kurmaya çalıştığını, bazı şeylerin 
değiştiğini ve artık eskisi gibi olmayacağını söylediğini, Birol Erdem’in bu dönemden önceki 
ilişkileri, iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olmadığını, Adli Kolluk Yönetmeliği’ne karşı 
Genel Kurul olarak yapılan açıklama için yaptıkları toplantıda Birol Erdem’in açıklamanın 
karşısında olduğunu söyleyerek sert konuşmalar yaptığını, kendisinin içinde bulunduğu yapı 
mensubu olmayan bazı üyelerin de açıklamanın yapılması yönünde oy kullandıklarını, Birol 
Erdem’in ya da bir bir başkasının bu olayın FETÖ’nün bir operasyonu olduğunu kendilerine 
söylemediğini, söylenmiş olsaydı kesinlikle karşı çıkacaklarını,"

Abdullah ŞAHİN’in; 
"1995 yılında hakimlik stajı için Ankara’ya geldiğinde yapının kendisi ile temas 

kurduğunu, yapı mensubu olan 15-20 kişilik bir idari yargı grubu ile birkaç yerde toplantılar 
yaptıklarını, o toplantıların iki tanesinde sanığında bulunduğunu net olarak hatırladığını, 2011 
yılının Eylül ayında yapıdan ayrıldığını, sanığın o döneme kadar örgütün jargonuyla abi diye 
nitelendirildiğini, 2013 yılı Mayıs ayında bakanlığa geldiğini ve Personel Genel Müdür 
Yardımcısı olarak çalıştığını, kendisini o dönem Adalet Akademisi Başkanı olan Yılmaz 
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Akçil’in önerdiğini, Bakanlıkta bulundukları dönemde yapı mensuplarının tespitine yönelik 
beraber bir çalışma yapmadıklarını, sanığın sadece zaman zaman kendisine bazı isimlerin 
yapı mensubu olup olmadığını sorduğunu, kendisinin yapıdan ayrıldığı 2011 yılı öncesine 
ilişkin bilgilerinin bulunduğunu, kendisinin tanıdığı eski dönemleri sanığın da tanıdığını, bu 
itibarla da kendisine kimin ne olduğu konusunda çok soru sormasına da gerek olmadığını, 
kimin yapı mensubu olup olmadığını sanığın da bildiğini, bu bilgilerin yapı içerisindeki 
konumu itibariyle sanıkta da olduğunu, himmet parası verilmesinin lokal gruplarda olduğunu, 
yani 3-4 kişilik gruplarda bir ay gibi periyodik zaman aralıkları ile toplantılar yapıldığını ve 
buralarda himmetin verildiğini, sanığı büyük grupta yani yani 4-5 tane küçük grubun bir 
araya geldiği grupta gördüğünü, bu nedenle himmet verdiğine şahit olmadığını, 2012-2013 
yıllarından sonra sanığın yapı ile bağını kopardığını duyduğunu, 2010 HSYK seçimlerinde 
kendilerine oy verilecekler denilerek verilen listede yapı mensupları arasında sanığın da 
olduğunu," 

Kemal AÇIKGÖZ’ün; 
"2007 yılında teftişe geldiğini, önce Adalet Bakanlığı Müfettişliği daha sonra da 

HSYK Müfettişliği yaptığını, 2014'de HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptığını, 
Abdullah Şahin’in o dönemde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olduğunu, 
önceki dönemlerde müfettiş olarak beraber çalıştıklarını, 2013'ten sonraki dönemde Abdullah 
Şahin’in bazı isimleri sorduğunu, bu konuda Birol Erdem'in de bilgisi olduğunu söylediğini, 
kendisininde bildiklerini anlattığını, bir liste hazırlamadığını sadece Abdullah Şahin'e 
bildiklerini söylediğini, Abdullah Şahin’in kendisine en fazla on ila yirmi arasında ismi 
sorduğunu," 

İsmail AYDIN’ın; 
"Birol Erdem ile fakülte yıllarında aynı evlerde kaldıkları için tanıştıklarını, çok sık 

olmamakla birlikte zaman zaman birbirlerini ziyaret ettiklerini, HSYK’de birlikte 
çalıştıklarını, okul yıllarında sanığın yapıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını, Hak-Yol 
Vakfı’nın evlerinde kaldıklarını, 2010 yılında referandum sonrası Mustafa Elçim’in kendisini 
çağırdığını, HSYK üyeliğine adaylığını düşündüklerini söylediğini, sonradan Birol Erdem’in 
anlattığına göre ismini ilk gündeme getiren kişilerin Birol Erdem ve İbrahim Okur olduğunu 
öğrendiğini, 2011 yılında Yargıtay’a yapılan 160 kişilik seçim öncesi, Mehmet Kaya ve 
Bülent Çiçekli’nin evinde yapılan toplantılardan, 2016 yılında Ahmet Hamsici’nin ifadesinin 
basına yansıması ile haberdar olduğunu, o dönem kendilerine seçilmesini istedikleri kişilerin 
listesini vermelerinin söylendiğini, hazırladığı listeyi İbrahim Okur’a verdiğini, Adli Kolluk 
Yönetmeliği değişikliği sonrası yapılan açıklamadan Genel Kurul toplantısının yapılacağı 
gün haberdar olduğunu, o sabah daire toplantısı öncesi başkan İbrahim Okur’un odasına 
gittiğinde onun kendisine bu olaydan bahsettiğini, daire toplantısı sonrası genel kurula 
geçtiklerini, burada Birol Erdem’in Genel Kurul açıklamasının yanlış olduğuna ilişkin 
konuşma yaptığını, kendisinin Rasim Aytin, Halil Koç ve Ahmet Karayiğit’le beraber Genel 
Kurul’un bu açıklamayı yapmaya yetkisinin olmadığını söylediğini, Zeynep Nilgün 
Hacımahmutoğlu ve Nesibe Özer’in açıklama yapılması yönünde konuşmalar yaptıklarını 
hatırladığını, tartışmalar yaşandığını, sonunda oy çokluğuyla söz konusu açıklamanın 
yapılmasına karar verildiğini, bu açıklamanın HSYK sitesinde yayınlanması sonrasında Savcı 
Muammer Akkaş’ın adliye önünde bildiri dağıttığını, İbrahim Okur ve Birol Erdem’in 
İstanbul Başsavcısı ile görüştüklerini ve savcının yaptığının doğru olmadığını belirten bir 
basın açıklaması yapmasını istediklerini, HSYK üyeliği döneminde yapıldığı söylenen sohbet 
adı verilen örgüt toplantılarına duruşu, söylemleri ve tavırları nedeniyle örgütün kendisinden 
herhangi bir çıkar elde edemeyeceğini düşünerek çağrılmadığını tahmin ettiğini," 
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Mustafa ELÇİM’in; 
"Birol Erdem'i 1985 yılında hukuk fakültesine girdiğinden bu yana tanıdığını, 

hakimlik stajını beraber yaptıklarını, 1996'dan itibaren de Adalet Bakanlığında birlikte 
çalıştıklarını, Bakanlıkta da 3-4 yıl aynı odada oturduklarını, 2012 yılında Danıştay üyesi 
oluncaya kadar beraber çalıştıklarını, otuz yıllık meslek hayatının kura sonrası üç yılı hariç 
birlikte çalıştıklarını, süreçte Birol Erdem'in bu örgütün yöneticisi ya da üyesi olduğu 
izlenimini edinmediğini, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrası HSYK’ya kendi 
talebi ile gitmediğini, konumu itibariyle kendisinden aday olmasının istendiğini, yapıyla 
herhangi bir alakasının olmadığı bilinen, şu anda Danıştay üyesi olarak görev yapan Rasim 
Aytin ismini ilk öneren kişinin Birol Erdem olduğunu, adli yargıdan İsmail Aydın'ın 
adaylığını öneren kişinin de Birol Erdem olduğunu, şu an Yargıtay üyesi olarak görev yapan 
Mustafa Erol’u HSYK Genel Sekreterliği için önerdiğini ama kabul ettiremediğini, müsteşar 
olduğu dönemde de bu ismi yardımcısı yaptığını, 2013 yılında dönemin Danıştay Başkanının 
görev süresinin dolması sonrasında, yapının kendilerinden olmayan ancak rahat hareket 
edebileceklerini düşündükleri bir isim üzerinden Danıştay Başkanını belirlemeye çalıştığını, 
Birol Erdem’in bu hamleyi boşa çıkarmak için Zerrin Güngör ismini önerdiğini, tanıdığı 
Danıştay üyeleriyle bu durumu konuştuğunu, konuştuğu kişilerin yapıdan zarar görme 
korkusu ile çekingen davrandıklarını, bunu da kendisine söylediklerini, o zaman müsteşar 
olan Birol Erdem’in bu kişilerle hakimevinde görüşelim dediğini, bu şekilde birkaç tane 
toplantı yaptıklarını, sonuç olarak Zerrin Güngör’ün adaylığı konusunda anlaşma 
sağlandığını, seçim başladığında kendilerinin sayısının tek başlarına seçimi sonlandırmak için 
yetersiz olması ve kıdemli üyelerin de boş oy vermesi nedeniyle Zerrin Güngör’ün 
seçilemediğini, günler sonra yapı mensuplarının Zerrin Güngör’e oy vermesi’yle seçimin 
sonuçlandığını, sonradan öğrendiğine göre Birol Erdem’in yapı mensuplarını seçim 
sonuçlanmadığı takdirde yasa değişikliği yaparak etkilerini kırmakla tehdit etmesi üzerine 
Zerrin Güngör’e oy vermek zorunda kaldıklarını, Bakanlık’da çalıştıkları dönemde sohbet adı 
verilen toplantılara katıldığını ve yapının hakim/savcı çalışma evlerinde ders verdiğini Birol 
Erdem’in gözaltına alınması sonrası basına yansıyan haberlerden öğrendiğini, o dönemde 
kendisinin böyle bir bilgisi olmadığı gibi, izleniminin de olmadığını, "

Sadullah ERGİN’in; 
"Sanığı öğrencilik yıllarından tanıdığını, bildiği kadarıyla o tarihte Hak-Yol Vakfı’nın 

öğrenci evlerinde kaldığını, 1987 yılında başörtülü öğrencilerin okul yönetimleri tarafından 
vizelere alınmamasını protesto etmek için Abdi İpekçi Parkı’nda yapılan açlık grevi eylemi 
ve imza kampanyasına destek verenler arasında sanığın da bulunduğunu, 2009-2013 yılları 
arasında Adalet Bakanlığı yaptığını, bu tarihler arasında Birol Erdem’le yakın çalıştığını, 
genel olarak Birol Erdem'i tanımadığını, bu şekilde resmi bir ilişkilerinin olduğunu, 2010 
Anayasa değişikliğinin siyasi iradenin kararı ile yapıldığını, bürokrasinin siyaset kurumunun 
ortaya koyduğu çerçeve içerisinde o taslağın hazırlanmasında mutfakta teknik çalışma 
yaptığını, o seçimlerde İbrahim Okur ve Birol Erdem’in aday olmasını dönemin müsteşarının 
önermesi üzerine Bakanlığın istediğini, diğer adayların belirlenmesi sürecini müsteşarın 
yönettiğini, seçim öncesinde Ankara Adliyesi’nden 1-2 ismin, idari yargıdan bir ismin asıl 
listede olmasının öngörülmesine rağmen farklı bir tablo ortaya çıktığını, bu durumun sanık da 
dahil bir çok kişide hayal kırıklığına neden olduğunu, 2011 yılında Yargıtay ve Danıştay’a 
yapılan üye seçimlerinde yapı mensupları ile Mehmet Kaya ve Bülent Çiçekli’nin evinde 
yapılan toplantılardan, pazarlıklardan Ahmet Hamsici’nin ifadesinin basına yansıması ile 
haberdar olduğunu, o dönem kendisine bu olayların anlatılmadığını, kural olarak 
Bakanlıktaki kadrolara atamalara karışmadığını, toplu olarak değişiklik yapmanın da pek 
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rastlanan bir şey olmadığını, boşalmalar durumunda ilgili daire başkanı, genel müdür, 
müsteşar silsilesiyle atanması istenen kişinin kendisine getirildiğini, kendisinin de 
onayladığını, MİT krizine kadar böyle devam ettiğini, o süreçten sonra toplu olarak tasfiyeler 
ve değişiklikler yaptıklarını, Ceza ve Tevkifevleri, Personel, Kanunlar, Hukuk İşleri, Ceza 
İşleri, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürleri ile Bilgi İşlem Daire Başkanını 
değiştirdiklerini, Basri Bağcı’yı müsteşar yardımcılığına, Yalçın Büyük’ü Adli Tıp Kurum 
Başkanlığına getirdiklerini, Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliği sonrası İbrahim Okur’un 
kendisini arayarak taşradan gelen tepkiler nedeniyle açıklama yapmalarının gerektiğini 
söylediğini, açıklama metnini kendisine e mail olarak gönderdiklerini, metni okuyunca 
telefon açarak ağır ifadeler nedeniyle bu açıklamaya rızasının olmadığını söylediğini, ertesi 
gün İbrahim Okur ve Ahmet Hamsici’nin bakanlığa yanına geldiklerini, Birol Erdem’in 
katılımı ile toplantı yaptıklarını, bu açıklamayı kendisinin yapmaması durumunda Genel 
Kurul olarak açıklayacaklarını söylediklerini, bunun üzerine Birol Erdem’e bu açıklamaya 
karşı muhalif kalmasını ve güçlü bir red yazısı yazmasını söylediğini, Ankara ve İzmir 
Başsavcılarının değişikliği için mücadele ettiğini, kendisi bakanlıktan ayrıldıktan sonra 
yargıdaki yapı mensuplarının kimler olduğuna yönelik bir çalışma yaptığından kendisine 
bahsettiğini, çalışmalarından bir suret verdiğini," 

Ahmet KARAYİĞİT’in;
"2010 yılı Ekim’inde HSYK üyeliğine başladıklarını, hiç tanımadıkları, daha önceden 

görmedikleri kişilerin kendilerine şoför ve de sekreter olarak atandığını, kendisi ile beraber 
yüksek yargıdan seçilen beş üyenin daha önceki HSYK’de çalışan sekreter ve şoförlerden 
görevlendirme yapılmasını istediklerini, bu taleplerinin kabul görmediğini, kendilerine 
bunlara mecbur olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını, bunu oyun kurucu olarak görünen 
bakanlıktan gelen kişilerin yaptığını, buradan ‘bizim belirlediğimiz ölçüde sizin hareket 
alanınız olabilir, onun dışında çıkamazsınız’ mesajının verildiğini, oyun kurucu olan kişilerin 
dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, müsteşar Ahmet Kahraman, müsteşar yardımcısı 
İbrahim Okur, Personel Genel Müdürü Birol Erdem ve Adalet Akademesi Başkanı Ahmet 
Hamsici olduğunu, göreve başladıktan sonra bazı çalıştaylar yaptıklarını, bunlardan birisini 
de Afyon'da yaptıklarını, çalıştaya katılanları ceza hakimleri, hukuk hakimleri, savcılar ve 
idari yargı olarak dört kategoride sınıflandırdıklarını, sorunların ve taleplerin tespitine 
yönelik yapılan oylamada  birinci sırada başsavcılık teşkilatının kaldırılmasının çıktığını, 
ikinci sırada Adalet Komisyonu Başkanlığının kaldırılması, üçüncü sırada teftiş kurulunun 
kaldırılması ve dördüncü sırada da Yargıtay ve Danıştay’ın vermiş olduğu not sisteminin 
kaldırılmasının çıktığını, bunların kabul edilebilir talepler olmadığını, iyiniyetli talepler 
olarak da görülemeyeceğini, bu durumun kendisini kuşkulandırdığını, Ocak ayı gibi ilgili 
dairelerin oluşturulduğunu ve haftada bir atama yapmaya başladıklarını, teşkilatta korku ve 
panik havası oluşturduklarını, insanları sürekli tayin kaygısıyla sindirdiklerini, bu durumu 
kuruldaki üyelere ‘neler oluyor, yargı mensupları kaygı içindeler, cuma geçince bu haftayı 
atlattıklarını düşünerek iki gün huzur buluyorlar’ şeklinde söylediğinde İbrahim Okur’un 
alaycı bir tavırla ‘abi o zaman hafta sonu da kararname çıkartalım’ şeklinde cevap verdiğini, 
Afyon toplantısındaki isteklerin bu duruma zemin hazırlamak için bir plan dahilinde, 
organize olarak yapıldığını anladığını, bir genel kurul toplantısında müfettişlerin teşkilatta 
kalıp kalmayacağının oylandığını, bir oturumda büyük bir kısmının, neredeyse %80'ine 
yakınının değiştiğini, o önemli kurulun hafızasının değiştirildiğini, dairelerin oluşumu 
sırasında yüksek yargıdan gelen üyelerin kendi aralarında bir iki defa toplandıklarını, Ali 
Suat Ertosun’un eski kuruldan geldiği için kendisini 1. Daire’de görevlendirmeyeceklerini, 
Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu’nunda tetkik hakimliğinden geldiğini, teşkilatı tanımadığını, 
1. Daire’de olmak istemediğini söylediğini, aradan 1-2 gün geçtikten sonra Zeynep Nilgün 
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Hacımahmutoğlu’nun 1. Daire’de çalışmak istediğini söylediğini, muhtemelen kendisiyle 
görüştüklerini, genel kurulda yapılan oylamada da onu 1. Daire’de görevlendirdiklerini, 
bunun bilinçli bir tercih olduğunu, kendisinin 1. Daire’de olması durumunda haftada bir 
kararname çıkartamayacaklarını, tüm bu olumsuzluklara rağmen 1. Daire’de kararların oy 
birliği ile çıktığını, kendisinin orada olması durumunda bir çok karara muhalif kalacağını, 
haftada bir çıkan bu kararnamelerle önce özel yetkili mahkemeleri dizayn ettiklerini, 
ardından başsavcıları ve komisyon başkanlarını değiştirdiklerini, bu şekilde mahalli 
mahkemeler dizayn edildikten sonra sıranın yüksek mahkemelere geldiğini, soruşturmalarla 
açığa çıktığı üzere yüksek mahkemeleri, örgüt üyesi olmayan kurul üyeleri olmaksızın, kendi 
aralarında, bir takım evlerde, ilgili ilgisiz kişilerle toplanarak dizayn ettiklerini, 2012 yılının 
Şubat ayında MİT Krizi denilen olayın yaşandığını, o gün yemekhanede Hüseyin Serter, 
Resul Yıldırım, Ahmet Berberoğlu ve Bülent Çiçeki’nin kendisine yıllarca başsavcılık 
yaptığını, savcının talimatının yerine getirilmediğini, savcının ezdirildiğini, bunun doğru 
olmadığını söyleyerek laf attıklarını, kendisinden de onları desteklemesini beklediklerini, 
kendisinin ise MİT Müsteşarının üst düzey kamu görevlisi olduğunu, öncelikle onun 
hakkındaki soruşturmanın başsavcı tarafınfan yapılmasının, iddiaların çok ciddi delillere 
dayanmasının, Adalet Bakanlığı ile istişare edilmesinin, herkesin her soruşturmayı kafasına 
estiği gibi yapamamasının gerektiğini söylediğini, Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğine 
karşı okunan bildiriden 25 Aralık 2013 teki genel kurul toplantısında haberdar olduğunu, bir 
hafta kadar önce 17 Aralık 2013 te yapılan operasyona hükümetin kendisine yargı ve polis 
aracılığıyla darbe yapıldığı yönünde itirazının halen kamoyunda tartışmasının devam ettiğini, 
o gün dönemin Adalet Bakanı’nın yerel seçimlerde aday olmak amacıyla istifası nedeniyle 
veda ziyaretlerini yaptığını, onunla görüşmesi sonrasında kuruldan ayrılmak için eşyalarını 
topladığı sırada kendisine bu bildiriden bahsedildiğini ve toplantı yapılacağının söylendiğini, 
genel kurul salonuna geçtiklerinde, açıklanması düşünülen bildirinin okunmasının ardından 
sanığın uzun uzun itirazlarını anllattığını, bu itirazlardan sanığın bildiri okunacağından 
haberdar olduğu ve itiraza yönelik hazırlık yaptığını anladığını, onun konuşması sonrasında 
Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu’nun elindeki bir kağıdı sallayarak, öz olarak savcının 
emrinin yerine getirilmediği, bunun kabul edilemeyeceği anlamına gelen bir konuşma 
yaptığını, sonrasında sanığın tekrar söz alarak konuştuğunu ve akabinde oylamaya 
geçildiğini, kendisinin bu durumdan ciddi şekilde kuşkulandığını, daha önce Genel Kurul 
kararı olarak hiç açıklama yapılmadığını, başkanlar düzeyinde açıklamalar yapıldığını, bunun 
başka bir şeyin başlangıcı olduğunu düşündüğünü, o dönem Bülent Çiçekli’nin başbakanın üç 
aylık ömrü kaldığı şeklindeki konuşmaları, sanığın savunmaları sırasında da söylediği üzere 
Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu’nun genel kurul toplantısına elinde örgüt üyelerin verdiğini 
tahmin ettiğim savcının talimatına ilişkin yazı ile gelmesi hususlarının kuşkularını 
güçlendirdiğini, yargı ile yürütmeyi çatıştırmayı amaçladıklarını düşündüğünü, kaldı ki genel 
kurul olarak bu bildiriyi, açıklamayı yapmanın yetkilerinde olmadığını düşündüğünü ve 
muhalif kaldığını, bunun sonrasında kendi arkadaşları da dahil tecrit edildiğini, selam bile 
verilmediğini, bir iki gün sonrada sanığın şöförünü ve sekreterini değiştirmeyi teklif ettiğini, 
ancak bu gerçekleşmeden görevden alındığını, o dönem kendisine verilen şöförün, sekreterin, 
beraber çalıştığı iki tetkik hakiminin, genel sekreter yardımcısının örgüt üyeliği suçlamasıyla 
görevden ihraç edildiğini, kendisinde İstnabul özel yetkili hakim ve savcılarının 
şikayetlerinin olduğunu, bu soruşturmaları bu hakimlere rağmen titizlikle incelediğini ve bir 
çoğunda kendi araştırmaları ile tespit ettiği hususları göz önüne alarak soruşturma izni 
verilmesi yönünde anlattığını ve bu yönde oy kullandığını, o dönem yapı mensuplarının 
kendisine, boşuna çalıştığını ve kendisini yorduğunu söylediklerini, nasıl olsa soruşturma izni 
vermeyeceklerini açık açık söylediklerini, buna rağmen incelemelerini devam ettirdiğini,  o 
dönemde sanığın kendisine karşı özel bir tavır almadığını, kişilik olarak soğuk kanlı 
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olduğunu, tepkilerini kolay kolay göstermeyeceğini, yaptıkları işleri bir bütün olarak 
değerlendirdiğini, devlet adamına yakışmayacak gizli kapaklı işler yaptığının ortaya çıktığını, 
sanık tarafından Yargıtay ve Danıştay’da yapı mensubu olmayan kişilerle, yapı mensuplarına 
karşı birlik olmalarının temini için toplantı yaptıklarının söylendiğini, bu toplantıların samimi 
olmadığını, öyle olsaydı önce kendilerine gelip bunu söylemelerinin gerektiğini, bu nedenle 
de dışarıdan bu durumun kendi içlerinde bir güce sahip olma, etkin olabilme mücadelesi 
olarak göründüğünü, sanığın yapı mensubu olan yargı mensuplarının kimler olduğuna 
yönelik bir çalışma yaptığı, bir liste hazırladığı iddiasından da haberinin olmadığını, eğer 
böyle bir liste hazırlanıp ilgili makamlara bildirilmiş olsa idi önce HSYK’ye bildirilmesinin 
gerektiğini, kendisinin HSYK üçüncü dairesinde çalıştığını, şikayet ve ihbarların burada 
sonuca bağlandığını, dairelerine böyle bilginin gelmemesi nedeniyle böyle bir soruşturma da 
yapmadıklarını, o dönemde sorgulanması gereken çok konu olduğunu, bunlardan birisinin de 
HSYK Genel Kurulu’nun yayınlandığı bildirinin Sadullah Ergin’in bakanlıktan ayrıldığı güne 
nasıl denk getirilmesi olduğunu, bildirinin yayınlanması hususun kendi aralarında günler 
öncesinde konuşulduğunun net bir şekilde ortaya çıktığını, kurulun başkanının bakan 
olduğunu, genel kurulda disiplinin dışında gündemi belirleme yetkisinin bakanda olduğunu, 
bakanın birisinin ayrıldığı, diğerinin başladığı gün bildiri yayınlandığını, sonradan bir hafta 
önce bildirinin hazırlandığını, kendi aralarında konuştuklarını, ‘nasıl olsa değişim olacak, 
değişime denk getirelim’ denildiğini duyduğunu, daha önce de dediği gibi yok sayıldıklarını, 
bunun 2011 yılı Şubat ayında yüksek yargıya yapılan seçimlerde de yaşandığını, kendileri ile 
hiç bir istişare yapılmadığı gibi göstermelikde olsa herhangi bir kişinin seçilmesi konusunda 
desteklerinin istenmediğini, aralarında yaptıkları anlaşmalara uygun olarak istedikleri isimleri 
seçtiklerini, uzun yıllar idarecilik yaptığı için öngörülerine güvendiğini, bu bağlamda 2008 
yılında Yargıtayda FETÖ’nün örgüt olmadığına ilişkin Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nden çıkan 
karara yapılan itirazın değerlendirildiği Genel Kurul toplantısında, kendisi de dahil altı 
üyenin bu yapının örgüt olduğuna ilişkin görüş bildirdiklerini, toplantı sonrası bir çok kişinin 
bu kararı nedeniyle kendisine ‘geleceğini sıkıntıya sokuyorsun, hiçbir yere getirmezler seni’ 
dediklerini, meslek hayatının büyük bir çoğunluğunda idarecilik yaptığını, eğer örgüt üyesi 
değilse deneyimli bir idareci olarak sanığın konumundaki birisinin bu yapıyı tanıması ve ona 
göre tepki vermesi gerektiğini, sanığın hazırladığını iddia ettiği yasa değişikliği 
taslaklarından haberinin olmadığını, bunun ne kendisiyle özel olarak ne de genel kurulda 
herkesin huzurunda paylaşılmadığını, sanığın MİT Krizi’nden sonra yapıya karşı tavırlarının 
değiştiği iddiasını somut olarak gözlemlemediğini, öyle ki sanığın müşteşar olduktan sonra 1. 
Daire doğal üyesi olduğunu, bu dönemde de taşradan kendisine gelen herkesin bu 
tasarruflarla ilgili sanığın bu dairede görev yapmasından önce olduğu serzenişlerde 
bulunduğunu, sanıkla birlikte değişen bir şey olmadığını, eski uygulamaların aynen devam 
ettiğini, Ankara Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş’in alınması teklifini kimin getirdiğini 
bilmediğini ancak alınması yönünde oy kullananlardan birisinin de sanık olduğunu, burada 
konuşulması gereken hususun bu kişinin bu görevden alınması değil, Ankara Başsavcısı 
yapılması olduğunu, o dönem genel kurul olarak karar alındığını, kendisinin genel kurulda 
buna açıkça itiraz etmesine rağmen sanığın birlikte hareket ettiği grubun oylarıyla bu 
atamanın yapıldığını, Mit ve 17/25  Aralık Krizleri’nden sonra da sanığın yapıya karşı 
kurulda birlikte hareket edelim, kararları beraber alalım, yüksek yargıya seçimleri beraber 
yapalım şeklinde bir teklifini hatırlamadığını," 

Nesip YILMAZ’ın;
"Birol Erdem ismini 2014 yılında bir toplantıda duyduğunu, o dönemde örgüt 

içerisinde emniyet mahrem hizmetlerde görev yaptığını, 17-25 Aralık’tan sonra ara ara 
Ankara’da beraber toplantılar olduğunu, yargıyla ilgilenen beraber çalıştığı arkadaşlarının 
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bulunduğunu, Faik kod adlı Fatih Elçik, Tarık kod adlı Hasan Şen, Ahmet Çağlayan ve 
Avukat Ahmet Can’ın arkadaşları olduğunu, onların konuşmaları esnasında ‘İbrahim Okur bu 
işi beceremedi, yapamadı, Birol Erdem karşı çıktı’ gibi bir konuşma hatırladığını, 
konuşmanın içeriğini tam olarak hatırlamadığını, sanıkla herhangi bir yerde karşılaşmadığını, 
yine Ömer Yazıcı ve Bahattin Karataş arasında ‘Üzerimizde çok ciddi baskı var, bu baskıları 
nasıl bertaraf edebiliriz, yukarıya, büyüğümüze, hoca efendiye de biz bu durumları aktardık, 
Türkiye'de işler daha fazla sıkıntıya girdi, bunları nasıl çözebiliriz’ mealindeki bir konuşma 
sırasında, herhangi bir sıkıntıda başvurulacak kamu görevlilerin isimlerinin sayılması 
sırasında HSK Daire Başkanı olan İbrahim Okur’un ve Başbakanlık Müşaviri olan Birol 
Erdem’in isminin zikredildiğini, 17-25 Aralık’tan sonra yapıda çok ciddi sıkıntılar 
başladığını, o dönemde yaşanabilecek problemlere karşı tedbirler alındığını, yargıda bu 
tedbirlerin 17-25 Aralık öncesinden başladığını, kural olarak yargının kendi içerisinde kendi 
imamını çıkardığını, imamların hakim-savcılardan olduğunu, 2010'dan sonra gelen talimatla 
yargı biriminde sivilleşmeye gidildiğini, önceleri yargı, emniyet veya TSK’de sivillere çok 
açılınmadığını, bu tip mahrem hizmetlerin kendi içlerinde, meslek mensubu imamlarını 
çıkardığını, 2010 ile birlikte yargıda dışarıdan hakim savcı olmayan avukat veya 
öğretmenlerin sivil imam olmaya başladığını, o dönemde toplantılarda, yargıda imamlık 
yapan şahıslarla, gündeme ait konuları konuşurken isimlerinin geçtiğini, sanığın isminin de 
bu kapsamda aklında kaldığını, Fetullah Gülen'le ilk kez 1979'da on yaşında iken hafızlığa 
başladığında karşılaştığını, Fetullah Gülen'in tabiriyle örgüt üyelerinin çeşitli sınıflara 
ayrıldığını, bunlardan birisinin ‘erkan’ yani rükun olduğunu, bu kişilerin değişmeyeceğini, 
her ne olursa olsun örgütten vazgeçmeyeceğini, diğerinin ‘talebe’ olduğunu, örgütün 
hedefleri doğrultusunda her daim bulunduğu pozisyonda bir vazife gördüğünü, bunların da 
erkan kadar önemli olduğunu, bir diğerine ‘müstahitler’ denildiğini, bu kişilerin talebe ve 
erkan  olmaya aday olduklarını, bir kenarda devamlı tutulduklarını, dördüncüsünün ise 
‘muhipler’ olarak adlandırıldığını, bunların örgüte sempati besleyenler, onları seven, 
destekleyen kişiler olduklarını, 2007 yılından sonra yargı ve emniyet içerisinde mahrem 
hizmetler/birimler dedikleri yapılanmalarda renklenmenin başladığını, renklendirmenin 2013 
yılında 17-25 Aralık’tan sonra yoğunlaştığını, talebe, erkan veya yapı içerisinde önemli bir 
konuma sahip örgüt üyelerinin deşifre edilme durumu olduğunda kendisine en yakın 
düşünceye sahip oluşuma katılmasına renklenme denildiğini, geçmişinde ülkücü kökenli 
birisinin MHP ve ülkücü bir düşünce içerisinde veya onlara yakın olan insanlarla beraber 
hareket etmesinin istendiğini, yine geçmişinde sosyal demokrat olan kişilerin, hemen sosyal 
demokratların olduğu oluşumlara yakın olmasının, onlarla birlikte hareket etmesinin 
istendiğini, geçmişinde talebeliğinde, öğrenciliğinde seküler bir yaşam tarzına sahipse, gece 
hayatına düşkünse veya alkolü biraz fazla alıyorsa bu alışkanlıklarına tekrar başlamasının, 
bunu yapan insanlarla birlikte görünmesinin istendiğini, tedbir almadan hiçbir işin 
yapılmamasının istendiğini, bu kapsamda hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerin 1988'e 
kadar diğer fakülte öğrencileriyle aynı evleri paylaştıklarını, örgüt liderinin ikinci  dönem 
dediği 1988 Nisan ayında, Çamlıca'da, önce kuran kursu ve yurt olan, sonrasında mollaların 
yetiştirildiği akademi halini alan yerde ilk vaazini verdiğini, 1980 askeri darbesinden sonra ki 
ilk vaazinin bu olduğunu, burada tedbirin öneminden üzerine basa basa bahsettiğini, 
yapılacakları anlattığını, sonraki süreçte Hukuk Fakültesi öğrencilerinin evlerinin ayrılmaya 
başladığını, 1991-92'den sonra da Hukuk Fakültesi mezunu olan öğrenciler için hakim ve 
savcı çalışma evleri oluşturulduğunu, bu çalışmalardan il imamları ve eğitim danışmanlarının 
bilgisi olduğunu, ancak il imamları da dahil olmak üzere hiç kimsenin hakim çalışma 
evlerinin yerlerini bilmediğini, onlarla murakıpların ilgilendiğini, örgüt üyesi olan hakim ve 
savcıların ileride hakim ve savcı olabilecek adayları hakim çalışma evlerinde takip ettiklerini, 
17-25 Aralık 2013'ten sonra hakim, savcı ve emniyette çok ciddi bir renklenmelerin 
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olduğunu, bu renklenmelerin ortaya çıkarılabilmesi için, sivil hizmet yani sivil imam denilen 
kişilerin yapmış oldukları fişlemelerin ortaya çıkması gerektiğini, sanıkla ilgili örgüt üyesi 
olduğuna ilişkin kesin bir bilgisinin bulunmadığını, duyduklarını, şahit olduğu hususları 
anlattığını, kendisini gizlemiş olabileceğini, renklendirme olgusunu bu nedenle anlattığını, 
örgüt için çok önemli olan birisi için yüzlerce hatta binlerce kişinin de feda edilebileceğini, 
örgüt liderinin bu kapsamda ‘Eşlerinizi cariye bile yapsalar kendinizi belli etmeyeceksiniz’ 
şeklinde talimatı olduğunu, 17-25 Aralıktan sonra çok ciddi çözülmeler olduğunu, özelliklede 
yargı ve emniyette bu çözülmelerin yaşandığını, bazı sorgulamaların yaşandığını, maddi 
anlamda getirilen külfetlerin bunda etkisinin fazla olduğunu,"

Başka soruşturma ve kovuşturmalar sırasında ifadesi alınan ve bu ifadesi 
dosyaya eklenen tanıklardan; 

Muhammet TOKALI'nın;
"2010 HSYK seçimlerinde örgüt üyelerinin idari yargı adaylarından Birol Erdem, 

Ahmet Berberoğlu ve Resul Yıldırım'a tam destek verirken, bir bölümünün Halil Koç ve 
İbrahim Topuz'a oy vermediğini, "

Bayram BOZKURT'un;
"2002-2003 yıllarında Eğitim Merkezi’nde olduğu dönemde yaklaşık 200 kişilik yapı 

mensubu bir grubun olduğunu, bu kişilerin Bakanlıkta Birol Erdem ile görüştüklerini, ayrıca 
İbrahim Okur'la ve Mustafa Kemal Özçelik ile de irtibatlı olduklarını, bunu kendisine yapı 
mensubu olduğunu bildiği hakim ve savcı adayı arkadaşlarının anlattığını, o dönem Birol 
Erdem’in yapının abi pozisyonunda bir üyesi olduğunu, hakimlik-savcılık mülakatı öncesinde 
kendisini Galip Tuncay Tutar’ın Bakanlık bürokratları ile tanıştırdığını, bu ziyaretlerde Galip 
Tuncay Tutar’ın Bakanlıkta görevli daire başkanlarının siyasi düşüncelerine göre kendilerini 
solcu, milliyetçi şekilde tanıttığını, kendileri için referans olmalarını istediğini, 2010 HSYK 
seçimlerinde yapı mensuplarının İbrahim Okur ve Birol Erdem’i kendilerinden olarak 
bildiklerini, İsmail Aydın hariç diğer tüm adayların yapının bilinmeyen kripto elamanları 
olduğunu, yargı içerisinde İbrahim Okur ve Birol Erdem’in yapıyla bağlantıları ortaya 
çıkınca kendilerini dönmüş gibi gösterip milli damar içerisinde yer almaya çalıştıklarını, 
KÖZ grubunun evlerine gidip gelmeye başladıklarını, KÖZ grubunun yapıya karşı 
olmadığını, yapının kripto olarak oluşturduğu bir grup olduğunu,"

Ziya ERDOĞAN'ın;
"2010 HSYK seçimlerinde Van’da oy kullandığını, halasının kızı ile evli olan ve o 

dönem Van’da askerlik yapan Yunus YÖNÜGÜL’ün beş isim üzerinde çok durduğunu, bu 
isimlere oy vermeleri yönünde telkinde bulunduğunu, Bedri ÖZATA isimli idari yargı 
hakiminin de Yunus Yönügül ile aynı dönem Van Askeri Mahkemesi’ne geldiğini, üçünün 
birlikte oy kullandıklarını, verilen beş isimden Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Birol 
Erdem'e asil olarak, Halil Koç ve İbrahim Topuz'a ise yedek olarak oy vermelerini  telkin 
ettiğini,"

Yasin VALACIK'ın;
"Kars'ta görev yaparken 2010 yılının Kasım ayında Erzurum'daki HMK toplantılarına 

katıldığını, toplantıya katılanlar arasında yeni seçilen HSYK üyeleri Nesibe ÖZER ile Birol 
ERDEM’in de olduğunu, 200 civarında hakim-savcının o toplantıya katıldığını, bu toplantı 
esnasında dönemin soruşturmaları Ergenekon ve Balyoz'da gerçekleştirilen tutuklamaların 
yersiz, hukuksuz ve halkta korku yarattığını, bu konuda dolandırıcılık suçlarının işlendiğini 
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söylediğini, HSYK üyesi Nesibe ÖZER’in en ön sıradan oturduğu yöne dönerek "bizim 
arkadaşlarımız doğru karar vermektedir." dediğini, bu sırada yanında oturan Birol ERDEM’in 
de ters ters baktığını, salonda bulunan 200 kişinin Nesibe ÖZER'in bu cevabını alkışladığını,"

Orhan ARSLAN'ın;
"Birol Erdem'i memleketi olan Doğanşehir'de Cumhuriyet Savcılığı yaptığını, sanığın 

kendisiyle ilgili FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia edecek şekilde beyanda bulunduğunu, bir 
dönem sorunları olduğunu, sanığın kendisi ile ilgilenmediğini, Birol Erdem’in bu yapının 
mensubu ve yöneticilerinden birisi olduğunu,"

Mahmut ŞEN'in;
"2004 yılında stajdan arkadaşı Mehmet Ali Duran'ın söylemesi üzerine, Birol 

Erdem'in refaransıyla Adalet Bakanlığı’nda tetkik hakimi olarak görevlendirildiğini, 8 Aralık 
2011 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde tetkik hakimi olarak 
görev yaptığını, o dönemde Ahmet Hamsici, Birol Erdem, İbrahim Okur, Engin Durnagöl, 
Meral Kaya ve Mustafa Kemal Özçelik'in yapı mensubu olarak bilindiğini, kendisinin Adalet 
Bakanlığı’na geldiği dönemde ünvanlı olmaları nedeniyle bu kişiler ile sohbet gruplarında yer 
almadığını, 2010 yılında İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Birol Erdem HSYK üyesi 
olduktan sonra personel genel müdürlüğünde çalışan Engin Durnagöl ve Neslihan Ekinci’nin 
HSYK Genel Sekreter Yardımcısı olarak yeni kurula gittiklerini, Güven Elçim ve Serdar 
Mutta’nın ise aynı yere tetkik hakimi olarak görevlendirildiğini, Mustafa Kemal Özçelik’in 
Personel Genel Müdürü olduğunu, bir süre sonra Birol Erdem Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
olunca İbrahim Okur’un kendisini çağırdığını, devrelerinin genel müdür yardımcılığına 
gelmesine rağmen kendisinin hala tetkik hakimi olarak çalıştığını, bu nedenle bizzat Birol 
Erdem’in kürsüye gitmesinin uygun olduğunu  söylediğini ve kendisini Ankara İdare 
Mahkemesi Başkanlığına verdiklerini,"

Mehmet AYDOĞDU'nun;
"Birol ERDEM ile bir samimiyetinin bulunmadığını, eşi Gülümser ERDEM'in örgüt 

içerisinde bayan şahıslardan sorumlu pozisyonunda faaliyet yürüttüğünü duyduğunu,"

Günal AKYOL'un;
"Kendisinin Yargıtay üyesi olarak seçildiği dönemde, Ankara'da devlet ciddiyetiyle 

bağdaşmayan, seviyesiz pazarlıkların söz konusu olduğu toplantılar yapıldığını bu 
soruşturmalar sırasında öğrendiğini, birilerinin evinde gerçekleştirilen bu pazarlık 
toplantılarına bürokrasi tecrübeleri olan ve bu yapı ile ilgilerinin olmadığını belirten Birol 
Erdem ve İbrahim Okur'un da katıldıkları, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve 
Müsteşar Ahmet Kahraman'ın bu pazarlıktan haberdar oldukları ve hatta işin uzaması üzerine 
müsteşarın bunlara anlaşıp gelin diye talimat verdiği, hazırlanan listenin o zaman Başbakan 
olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğu hususlarının sanığın beyanlarından 
anlaşıldığını ancak bu pazarlıkların ayrıntılarından, hele hele evlerdeki çaylı yemekli 
toplantılar sonucunda listenin oluşturulduğundan Cumhurbaşkanına bahsedilmeğini"

Hakan ÖZTÜRK'ün;
"1988-1992 yılları arasında Yenimahalle Anadolu Teknik Lisesi’nde öğrenci iken 

yapının sohbet adı verilen toplantılarına katıldığını, 2004 yılı Eylül ayında Adalet Bakanlığı 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda tetkik hakimi olarak göreve getirildiğini, burada göreve 
getirilmesinde Fahri Mutlu Tosun ile İlyas Pehlivan’ın etkili olduğunu, ilerleyen süreçte 
Fahri Mutlu Tosun’un bakanlıktan gönderildiğini ve kendisini bakanlıktaki cemaat 
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yapılanmasında yer alan dönemin Personel Genel Müdürü Birol Erdem ve Müsteşar 
Yardımcısı İbrahim Okur'un gönderdiğini söylediğini"

Kenan ÖZDEMİR'in;
"Birol ERDEM ile fakülteden aynı dönem mezun olduklarını, 2011 yılı sonu veya 

2012 yılı başlarında Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına geldiği sırada kendisinin de müsteşar 
yardımcısı olarak görev yaptığını, bu şekilde yaklaşık 2 yıl yardımcısı olarak birlikte görev 
yaptıklarını, Birol ERDEM’in 2012 yılından sonra Fethullah Gülen Cemaati ile mücadele 
etmeye başladığını belirttiğini, böyle bir durumda kendisinin de yapı mensubu olduğunu 
tespit etmiş ve kendisi ile de mücadele etmiş olmasının gerektiğini, ifadesinde 2011 yılında 
yapılan Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimlerinin pazarlığa dönüştüğünü ve daha önce 
tanımadığı birçok kişinin de cemaat mensubu olduğunu öğrendiğini belirttiğini, kendisinin 
terfilerinin "C" defteri üzerinden olduğunu, eğer  cemaatçilerle mücadele ediyor ve kendisi de 
cemaatçi ise neden kendisiyle de mücadele etmediğini,"

Mehmet HAMZAÇEBİ'nin;
"Örgütün o zamanki anlayışında İbrahim Okur’un adının hep geçtiğini, hakim savcı 

alımındaki listelerin oluşturulmasında fonksiyonu olduğunu duyduğunu, yapı mensuplarının 
bizden dediklerini hatırladığını, kararnamelerin oluşturulmasında ve benzeri bütün işlerin 
onun tekelinde olduğunu, Birol Erdem için de aynı şeylerin söylendiğini hatırladığını,"

Ebubekir BAŞEL'in;
"2010 HSYK seçimlerinde bağlı bulunduğu T4 grubunda Ahmet Berberoğlu, Birol 

Erdem ve Resul Yıldırım'a blok şeklinde oy verilmesininin, diğer adaylar Halil Koç ve 
İbrahim Topuz'dan birinin isminin silinmesinin, ilgisiz bir adayın isminin yazılmasının 
istendiğini, bunu Suat Reçber’in söylediğini, bildiği kadarıyla tüm yapı mensuplarının Ahmet 
Berberoğlu, Birol Erdem ve Resul Yıldırım'a blok şekilde oy verdiğini, Bakanlık listesinde 
yer alan Halil Koç ve İbrahim Topuz'un yedek kalması için anlattığı şekilde hareket 
edildiğini, abilerinin söylemesi üzerine yapıya yakın olduğuna inandıkları kişileri asile 
getirmek için bu şekilde davrandıklarını, kendilerinden olmadığına inandıkları Halil Koç ile 
İbrahim Topuz'un yedek kalmasını sağladıklarını, bu şekilde Ahmet Berberoğlu, Birol Erdem 
ve Resul Yıldırım'ın yapıya bağlı olduğunu anladıklarını, bir dönem yapı içerisinde evlilik 
birimi sorumlusu olduğunu yapı mensuplarından duyduğunu, sonraki süreçte yargıda 
Hak-Yol Grubu olarak bilinen yapı ile beraber hareket ettiğini ve bu kapsamda Fetullahçı 
yapılanmada var olan çalışma evlerinin örgütlenmesini Hak Yol Grubu için kurduğunu 
duyduğunu,"

Metin ÖZYURT'un;
Bu kovuşturma sırasında tanık olarak ifadesinin alınması için yapılan yazışmalarda 

kendisine ulaşılamamış ise de, dairenizin 2017/14 esas sayılı dosyasının 05.07.2018 tarihli 
duruşması sırasında alınan ifadesinde sanığın ismini de zikretmek suretiyle doğruladığı 
beyanında, "1995-1999 yıllar arasında üniversite öğrenciliği döneminde yapının evlerinde 
kaldığını, bu evlerde Hukuk Fakültesi öğrencilerine ayrı bir önem verildiğini gördüğünü, son 
sınıfta iken Hukuk Fakültesi mezunları ile ilgili bir çalışma yapıldığını öğrendiğini, burada 
amacın hukuk fakültesi mezunlarını kamu kurumlarına sokmak olduğunu gördüğünü, bildiği 
kadarıyla yapının Türkiye genelinde 1996 yılından itibaren hukuk fakültesi mezunlarını 
kamuya sokma faaliyetlerine başladığını, bu çalışmanın Ankara’dan yönlendirildiğini, 
yönlendiren kişilerden birinin adını Vedat olarak bildiğini, bir diğerinin bir dönem Adalet 
Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Birol Erdem olduğunu, Birol Erdem'in eşinin o dönem örgüte 
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ait Ankara ilinde bulunan Maltepe dershanelerinde öğretmenlik yaptığını bildiğini, bu 
kişilerin çalışmayı Ankara merkezden yöneten kişiler olduklarını, 2000 yılında Vedat isimli 
şahıs ve Birol Erdem’in geldiklerini ve Konya/Meram'da görüştüklerini, o dönem Birol 
Erdem’in Adalet Bakanlığı’nda Tetkik Hakimi olarak görev yaptığını, bu kişilerin mezun 
olanların kamu kurumlarında olmasına önem verdiklerini, yerleştirilmesi hususunda uzun 
uzun telkinlerde bulunduklarını, kendilerini evler açacaklarını ve yardımcı olacaklarını 
söylediklerini, kendisinin de kamu kurumuna girmeye karar verdiğini ve mezun olduktan 
sonra Konya’da kalmaya devam ettiğini, bu şahıslar ile son sınıfta iken iki üç ayda bir 
düzenli şekilde görüştüklerini, bu kişilerin telkini ve yönlendirmesi ile evler ayarlandığını, 
1996 yılında mezun olanların, yurtlarında ders çalışıp, hakim, savcı ya da diğer kamu 
kurumlarına girdiklerini, evlerden önce yurtlarda bu faaliyetlerin başladığını, yurtlarda 
kalanların meslekte 39000 sicilliler olduklarını, 1996 yılından sonra 2000 yılına kadar çok 
profesyonel bir çalışma olmadığını, mezun olupta kamu kurumuna girmek isteyenlerin 
memleketlerine dönmeyip yurtlarda kaldıklarını, buralarda ders çalıştıklarını, bu dönemde 
sınav sorularının verilmesine dair herhangi bir şeye  şahit olmadığını, Türkiye genelinde 1999 
yılından sonra evlerin Ankara’dan yönlendirilmeye başlandığını, bu evlerin Birol  Erdem ve 
Vedat isimli şahsın kontrolünde olduğunu, ara ara gelip gittiklerini, motive amaçlı 
konuşmalar yaptıklarını, sınav kazanmanın önemini anlattıklarını, dindar insanların kamu 
kurumlarında olmaları gerektiğini söylediklerini, bu durumun Cumhuriyet döneminden bu 
yana ihmal edildiğini anlattıklarını, sonraki süreçte bu evlere koordinatörlerin gelmeye 
başladığını, koordinatör denilen kişilerin hakim/savcı adayları olduğunu, kendilerinin evine, 
Ankara Hukuk mezunu olup adının Recep olduğunu söyleyen bir hakim adayının geldiğini, 
2000 yılından sonra bu sınav çalışmaların daha profesyonel yürümeye başladığını, soru 
bankası getirildiğini, deneme sınavları hazırlanıp getirildiğini, 2000 yılında açılan sınavda 
başarısız olduğunu, 2002 yılına kadar cemaat evinde çalışmaya devam ettiğini, o dönem 
sınavı kazananların stajlarını Ankara’da yapmalarının istendiğini, bunun amacının kontrolü 
sağlamak ve irtibatı koparmamak olduğunu, kendilerinden önce sınavı kazanan 42000 
sicillilerin Ankara ilinde kalmaya başladıklarını, kendisininde sınavı kazanınca Ankara’da 
kalmaya başladığını, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Muzaffer isimli bir hakimin stajı 
Ankara ilinde yapmalarının zorunlu olduğunu söylediğini, her dönemi takip eden bir tetkik 
hakimi olduğunu, bu tetkik hakimlerinin adayları ayda bir toplayıp görüştüklerini, sorun olup 
olmadığı, stajın nasıl gittiği hususunda toplantılar yapıldığını, kendi dönemini Murat isimli 
Bakanlık Tetkik hakiminin kontrol ettiğini, böylece 42000 sicillilerden sonra profesyonel bir 
işleyişin ve takibin başladığını hissettiğini, genel olarak takma ad kullanıldığını, kişilerin 
gerçek isimlerini kamu kurumlarında gördüklerinde öğrendiklerini, yazılı sınavı kazandıktan 
sonra mülakat için referans çalışması yapıldığını, referans çalışmasını da Birol Erdem ve 
ismini Kemal olarak hatırladığı bakanlıkta çalışan bir personelin yürüttüğünü, bir dönem de 
bu çalışmayı eski HSYK üyesi olan Kerim Tosun’un yürüttüğünü, yazılı sınav sonrası 
genelde bakanlıktaki hemşehri bürokratlara yönlendirildiklerini, kendisini hemşehrisi olan 
Ali Kaya’ya yönlendirdiklerini, bu strateji izlenerek bu aşamanın tamamlandığını,  stajı iki 
yıl Ankara ilinde yaptığını, 95bin, 98bin ve 101bin sicillilerde bu uygulamanın ders 
çalıştırılma, mülakat için yardımcı olunma ve stajın Ankara’da yapılması şeklinde aynen 
devam ettiğini, her dönemin kendi içerisinde bir sorumlusu olduğunu, bu sorumluların da 
bağlı olduğu bir tetkik hakiminin olduğunu, kendi dönemlerinden dönemden Mustafa 
Babayiğit isimli hakim adayının sorumlu olduğunu, tüm organizeyi bu sorumlunun yaptığını, 
bu şekilde bir silsile bulunduğunu, altta sorumlu stajyer onun üstünde tetkik hakimi onun 
üstünde de daha yetkili kişiler bulunduğunu, o dönem yapıdan kimseye taşrada staj yapma 
izninin verilmediğini, staj yapan kişilerin bu organize kapsamında kendi aralarında gruplara 
ayrıldıklarını, 39000 sicillilerin bir grup, 39000 daha kıdemli olan 37000 ve 38000 sicillilerin 
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bir grup, 92000, 95000, 98000 ve 101000 sicillilerin oluşturduğu ekibin bir grup şeklinde 
yapılandıklarını, grupların kendi içlerinde görüştüklerini, 2004 yılında Birol Erdem’in Daire 
Başkanı olup işlerinin yoğunlaşması nedeniyle Yargıtay Savcısı İsmail Hakkı Şentürk’e bu 
görevi devrettiğini, genel koordineyi bu kişinin sağlamaya başladığını, yapı mensuplarına staj 
döneminde eğitim merkezinde sınıf temsilcisi olmaları yönünde telkinlerin yapıldığını, genel 
de sınıf temsilcilerinin yapı mensuplarından seçildiğini, ders çalışma evlerinde sadece 
hakim/savcılık için çalışma yapılmadığını, kaymakamlık, mali müfettişlik, diğer kamu 
kurumları için de sınavlara hazırlık yapıldığını, hukuk fakültesi mezunu olup bu amaçla 
çalışanların da aynı evlerde kaldığını, Erzincan Ergenekon'dan kaynaklı bazı sıkıntılar 
oluşunca bakanlık ve o dönemki HSYK arasında ciddi krizler ortaya çıktığını,  bu durumun 
bilinçli bir şekilde basına servis edilmeye başlandığını, amacın HSYK'nin bu şekilde devam 
etmeyeceği izlenimini oluşturup böyle bir algı yaratarak HSYK'nin yapısını değiştirmek ve 
bu şekilde yapının kontrolünü HSYK üzerinde sağlamak olduğunu, Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin döneminde yapının etkisinde ve kontrolünde Anayasa değişikliği çalışması yapıldığını, 
meclise sevk edildiğini, 2010 HSYK seçimlerinden önce amacın tüm HSYK üyelerinin 
kendilerinden olmasını sağlamak olduğunu, buna yeter sayıları olmadığı için " bakanlık 
listesi " adı altında bir liste oluşturmaya karar verildiğini, bu işin organizesini yapan, 
toplantılar düzenleyen, çalışmalar yapan, Ankara Hakimevinde bu toplantıların bir kısmını 
yürüten kişilerin Birol Erdem ve İbrahim Okur olduğunu, HSYK seçim fikrinin, fikir 
babasının da Birol Erdem ve İbrahim Okur olduğunu, sonrasında bu iki kişinin yüklenmesiyle 
bakanlık listesinin oluşturtulmasına yönelik ciddi çalışmalar yapıldığını, seçime girecek 
adayların bakanlık listesi diye lanse edilmesi sonrasında başka bir listenin yada bireysel 
adayın kazanmasının mümkün olmadığını, bu dönem de bağımsız adaylarında artmaya 
başladığını, bağımsız adayları arttırarak oyların bölünmesini sağlamanın amaçlandığını, 
bakanlık listesi adı altındaki listeye blok oy kullanılacağı için bu listenin kazanması 
ihtimalinin artacağını, ayrıca bu şekilde karşı taraftaki oy kitlesinin de bölüneceğini, bakanlık 
listesindeki adayların genel olarak yapı üyesi olduğunu, fakat Hak-Yol grubundan da bazı 
adayların bulunduğunu, 2010 HSYK üyelerinin üçüncü yılda 17/25 Aralık olayları patlak 
verince yavaş yavaş ayrışmaya başladığını, Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyelerin İbrahim 
Okur'dan kopmaya başladıklarını, sonrasında strateji gereği İbrahim Okur’un bu üyelere 
tekrardan yaklaşmaya çalıştığını, bu dönemde Birol Erdem’in de kendine göre bakanlığa 
yaklaşmaya çalıştığını, örgütten kendisine böyle bir görev verildiğini, Bakanlığa yakın 
durmasının istendiğini, olası bir olumsuzlukta bakanlık içerisinde kalmaya ve istihbarata 
devam etmesinin istendiğini, bunun üzerine Birol Erdem’in Bakanlık tarafına geçtiğini ve 
kripto olarak kalmaya devam ettiğini, o dönem HSYK'nin Adli Kolluk Yönetmeliğine karşı 
yaptığı açıklamaya uzun bir şerh yazmasının, böyle yaparak bakanlığın yanında imiş gibi 
davranmasının Birol Erdem'den bilinçli olarak istendiğini, 2003 yılından itibaren yapının 
hukuk fakültelerine ciddi anlamda önem vermeye başladığını, Ankara’da bu amaçla 
toplantılar yapıldığını, toplantıların koordinesini Birol Erdem ve Kemal isimli bakanlık 
çalışanının organize ettiğini, bu amaçla hukuk fakültelerindeki mesullerin ayda bir Ankara 
iline çağrılıp toplantılar yapıldığını, bu toplantıların bazı sorumlu stajyerler ya da tetkik 
hakimlerinin evlerinde yapıldığını, bu amaçla hakim adaylarına görevler verildiğini, taşradaki 
dershane müdürleri ile görüşülüp öğrencilerin hukuk fakültelerine yönlendirilmesin 
istendiğini, o tarihlere kadar genellikle öğrencilerin yapının yurt dışındaki okullarına 
gönderilmek üzere eğitim fakültelerine yönlendirildiğini, nitekim 2003 yılından sonra yapının 
dershanelerinde ciddi oranda hukuk fakültesini kazanma oranı oluştuğunu, örgütün 1999 
yılından 2011-2012 yıllarına kadar stajyerleri Ankara ilinde istihdam ettiğini, burada 
stajyerlere iş bölümü yaptırıldığını, stajyerlerin üç ya da dörder kişilik gruplar halinde evlerde 
kaldığını, evlerde her stajyerin başına bir imam tayin edildiğini, bu stajyerlerin bir kısmının 
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sınav hizmetleri adı altında kamuya giriş sınavlarını takip ettiğini, sınavları takip eden bu 
stajyerlere murakıp denildiğini, murakıpların durumlarına göre hafta sonları iki haftada bir 
yada ayda bir bu evleri ziyaret ettiklerini, mezunları takip ettiklerini, 2001 yılından 2004 
yılına kadar sınav biriminin Birol Erdem ve Kemal Kırbaş kontrolünde olduğunu, 2004 yılına 
kadar sınavlarla ilgili görüşmelerin bu ikisinin kontrolünde Keçiören’de bir evde yapıldığını, 
bu görüşmelerin önce Kemal Kantar isimli o zaman stajyer olan örgüt üyesinin evinde 
yapılırken daha sonra bu kişi kura çekince yine aynı semtte Hasan Ercan isimli stajyerin 
evinde yapılmaya başlandığını, bu şekilde stajyerlerin murakıp rolünde taşradan gelen 
mezunları sınava hazırladıklarını, mezunların sınavı kazanmaları sonrasında refarans işlerinin 
de yine Keçiören'deki bu evlerde Kerim Tosun ve Ali Yağcı tarafından takip edildiğini, bu 
şahısların kazanan mezunları refere ettiklerini, hemşehrilerine, kendi tanıdıkları bakanlık 
bürokratlarına, Yargıtay üyelerine yönlendirdiklerini, 2004 yılında Birol Erdem’den sonra bu 
görevi devralan İsmail Hakkı Şentürk'ün 2006 yılına kadar devam ettirdiğini, bu görüşmelere 
staj yaptığı dönemde yaklaşık 2 yıl kendisinin de katıldığını, evde kalan stajyerler arasında iş 
bölümü bulunduğunu, üç ya da dört kişi kalan stajyerlerden birisinin ev imamı olduğunu, 
birisinin murakıp olup sınav hizmetlerini takip ettiğini, diğerinin de zabıt katipleri ve yazı 
işleri müdürlerinin sınavlarını takip ettiğini, stajyerleri motive anlamında bazı tetkik 
hakimlerinin de zaman zaman stajyerlerin evlerine gelip gittiğini, stajyerlere meslek ile ilgili 
ve dini konularda sohbet yapıldığını, bir dönem 9. Ceza Dairesi üyesi olan Ahmet Toker’in 
bu evlere gelip sohbetler yaptığını, o dönemde sıkı takip için stajyerlerin Ankara dışına 
çıkmasına izin verilmediğini, 2011 ya da 2012 yıllarında bölge adliye mahkemelerinin 
faaliyete geçeceği iyice belirginleşince Erzurum gibi bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu 
illerde de stajyer evlerinin açıldığını, 2010 yılında referanduma sunulan anayasa metninin 
yargı ile ilgili kısmını Muzaffer Bayram ve arkadaşlarının hazırladığını, kendi beyanlarına 
göre Anayasanın yargı ile ilgili düzenlemesinin çok ayrıntılı yapılarak hangi iktidar gelirse 
gelsin metnin kolay kolay değiştirilmemesinin sağlandığını, Yargıtay’ın hassas dairelerinin 
ele geçirilmesinin gerektiğini, bu anlamda Yargıtay 5. , 9. ve 11. Ceza Dairesi’nin, CGK ve 
HGK’nin ele geçirilmesinin amaçlandığını, referandum ve yasa değişikliğinden sonra 
taşradaki mensuplarından yargıtay tetkik hakimliğini isteyen dilekçe göndermelerinin 
istendiğini, bu şekilde taşradaki yapı mensuplarının özellikle yukarıda sayılan yerlere 
atanmalarının sağlandığını, Adalet Bakanlığı'na ciddi bir atama yapıldığını, özellikle Adalet 
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlıklarına atandıklarını, Mustafa Babayiğit’in Personel Daire Başkanlığına, 
Erhan Kılıç’ın Strateji Daire Başkanlığına atandığını,  örgütün Kanunlar Genel Müdürlüğü'ne 
de önem verdiğini, bu kapsamda Adem ÇELİK, Mehmet IŞIK gibi isimlerin Kanunlar Genel 
Müdürlüğü'ne atandığını, anayasa değişikliğinden sonra HSYK tetkik hakimliğine çok sayıda 
örgüt mensubu hakim/savcının atandığını, kurul müfettişliklerine örgüt mensubu Harun 
KUKU, Murat GÖLYELİ, Oktay YILDIRIM, Hamit Ali KANDİL gibi isimlerin, kurul tetkik 
hakimliklerine, Bahattin ARAS, Yıldırım ŞİMŞEK, İdris BERBER, Bülent ALBAYRAK, 
Tekin KORKMAZ ve Osman Nesuh YILDIZ gibi isimlerin atandığını, bu şekilde o dönem 
de tetkik hakimliği yapılanmasının tamamlandığını, Akademi Başkanlığına önce Ahmet 
Hamsici daha sonra Hüseyin Yıldırım’ın getirildiğini, yardımcılığına Dr. Murat Yardımcı’nın 
tetkik hakimliklerine Aydın ELİEYİOĞLU, Eskişehirli Necmettin, Ahmet CAN, Ümit 
ALİM, Serkan AYDIN ve Ufuk YEŞİL gibi isimlerin getirildiğini, eğitim merkezi 
müdürlüğüne de Ayşe Neşe Gül’ün getirildiğini, bu aşamadan sonra Yargıtay üyeliğini ele 
geçirmeye sıranın geldiğini, üye seçimi için hazırlanan listelerin örgütün en üst birimi olan 
yedi kişilik heyette hazırlandığını, ancak 160 üyenin tamamını örgüt mensubu olmamasının 
da gerektiğini, zira Bakanlıktaki Hak-Yolcu kesimin de küstürülmemesi gerektiğini, onlara 
da kontenjan ayrılması gerektiğini, bu amaçla Hak-Yol grubuna yaklaşık 20 kişilik kontenjan 
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ayrıldığını, örgütün elinde de 140 kişilik bir liste bulunduğunu, bu liste oluşturulduktan sonra 
en son Fetullah Gülen'e sunulduğunu, Fetullah Gülen’in 160 kişinin tamamının örgütten 
olmasını istediğini, sonuçta Hak-Yol grubuna bir kontenjan verilerek seçimlerin 
sonuçlandırıldığını," 

İfade ettiği görülmüştür.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’nın, 13.09. 2017 
tarihli HTS Baz Analizi Raporu’nda; FETÖ/PDY kapsamında haklarında soruşturma yapılan 
kişilerin adına kayıltı bulunan 148 numara ile 8273 kez irtibat kurduğu tespitinde bulunulmuş,

22.08.2016 tarihli Dijital Materyal İnceleme Raporu’nda; Özü itibariyle örgüt 
üyelerinin sanık ve ailesi hakkındaki şikayet ve ihbarların sanığın örgüte karşı yapmış olduğu 
iş ve işlemler nedeniyle olduğu şeklinde sanık tarafından yazıldığı anlaşılan döküman tespit 
edildiği belirtilmiş,

Araştırma Tutanağında; Sanığın HST kayıtlarında irtibatlı olduğu emniyet 
görevlilerinin yapılan sorgulamasında, Zafer Yıldız, İsmail Gülgen, Yetişken Durmuş, Bülent 
Çiçekli, Yunus Yazar, Muammer Buçak, Faruk Güngör, Turgut Akbudak, Mehmet 
Yeşilkaya, Mehmet Resul Dev, Muhammet Kurum, Ayhan Falakalı, Salih Korkmaz, Mesut 
Bedri Eryılmaz ve Osman Hatan'ın FETÖ/PDY den soruşturma geçirdikleri, bir kısmı 
hakkında arama veya tutukluluk kayıtlarının bulunduğunun tespit edildiği belirtilmiştir. 

Sanık savunması, tanık beyanları ve dosyada bulunan tüm belgeler ışığında; 

a) Adalet Bakanlığında Örgüt Tarafından Yapılan Kadrolaşma Çalışmaları; 
Örgüt liderinin "hizmetten olanların önünü açın" yönündeki talimatı ve örgütün 

amaçları doğrultusunda, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Hüseyin Yıldırım ile birlikte 
atama ve özlük işlerinde en yetkili birim olan Adalet Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü’nde bulundukları dönemde, eylem birliği içerisinde hareket ettikleri görülmüştür.

Birol Erdem'in; 1996 yılında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik 
Hâkimliği, 2004 yılında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 2006 yılında Personel 
Genel Müdür Yardımcılığı ve 2008 yılında Personel Genel Müdürlüğü yaptığı, 2010 yılında 
yapılan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimlerinde İdari Yargı adayları 
arasından Kurul Üyeliğine seçildiği ve İkinci Daire üyesi olarak çalıştığı, 

İbrahim Okur'un; Adalet Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürlüğünde; 1996-2003 
yılları arası Tetkik Hakimliği, 2003-2004 yılları arası Daire Başkanlığı, 2004-2007 yılları 
arası Genel Müdür Yardımcılığı, 2007-2008 yılları arası Genel Müdürlük ve 2008-2010 
yılları arası Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, 2010 yılında yapılan HSYK üye 
seçimlerinde Adli Yargı adayları arasından kurul üyeliğine seçildiği ve Birinci Daire Başkanı 
olarak çalıştığı, 

Hüseyin Yıldırım'ın; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde 1996-2003 
yılları arası Tetkik Hakimliği, 2003-2006 yılları arası Daire Başkanlığı, 2006-2008 yılları 
arası Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2008-2010 yılları arası Müsteşar Yardımcılığı, 
21.12.2010 tarihinden itibaren Adalet Akademisi Başkanı olarak çalıştığı,
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Ahmet Hamsici'nin; aynı dönemlerde Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Daire 
Başkanlığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde 
bulunduğu, 19.09.2008 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildiği, 13.02.2009-25.02.2010 
tarihleri arasında Adalet Akademisi Başkanı olarak görev yaptığı, 19.10.2010 tarihinde 
HSYK asil üyeliğine Adalet Akademisi kontenjanından seçildiği, 26.10.2010-26.10.2014 
tarihleri arasında HSYK 3. Daire Başkanı ve HSYK Başkan Vekili olarak görev yaptığı resmi 
kayıtlar ile sabittir olmuştur. 

Sanığın 12.04.1996 tarihinde, 14 gün sonra İbrahim Okur'un, 21 gün sonra da Hüseyin 
Yıldırım'ın, Personel Genel Müdürlüğü'nde tetkik hakimi olarak başlamalarından bir süre 
sonra Ahmet Hamsici'nin aynı birime tetkik hakimi olarak geldiği, devamında Ali Kaya ve 
Dursun Murat Cevher'in bakanlıkta göreve başladığı, aynı dönemde başlamaları, sohbet adı 
verilen örgütsel toplantılarda biraraya gelmeleri, kendilerinden sonra gelen yapı mensuplarına 
referans olmaları dikkate alındığında aynı güç odaklarınca bu görevlere getirildikleri 
sonucuna ulaşılmıştır.

Sanığın kendi ifadesinde de belirttiği üzere bu kişilerin yapı mensubu olduklarını 
bildiği, 15 gün de yada ayda bir, bir araya gelerek sohbetler yaptıkları, bazen sohbetlere 
sanığın başkanlık ettiği, Mustafa Kemal Özçelik’in İbrahim Okur, Hüseyin Yıldırım, Birol 
Erdem ve Ahmet  Hamsici’nin yapı içerisinde saygı duyulan kişiler olduklarını, yapı 
içerisinde en etkili kişinin Hüseyin Yıldırım olduğunu, kendisinin geldiği dönemde kurulmuş 
bir düzenin zaten var olduğunu bellirttiği, Mustafa Kemal Özçelik ile Engin Durnagöl'ün 
2001 yılında Personel Genel Müdürlüğü’nde tetkik hakimi olarak başlamalarının ardından 
Hüseyin Yıldırım'ın talimatıyla Mustafa Kemal Özçelik ve Engin Durnagöl'ün organizesinde 
İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Hüseyin Yıldırım ile sanığın katıldığı örgütsel anlamda 
sohbet toplantılarının başladığı, örgüt liderine ait yazıların okunduğu, Engin Durnagöl 
tarafından örgüt liderinin vaazlarının bulunduğu, CD lerin getirilip izletildiği, örgütün iş ve 
işlemelerinin anlatıldığı, bu toplantılarda Engin Durnagöl tarafından örgütün o dönemde en 
önemli gelir kaynağı olan ve mahrem işlerin başında gelen himmetin istendiği, İbrahim Okur, 
Ahmet Hamsici ve Mustafa Kemal Özçelik’in soruşturma sırasında alınan ifadelerinde 
himmet verildiğine ilişkin beyanları bulunmasına rağmen kovuşturma aşamasındaki 
ifadelerde himmet istendiğini ancak verilen paraların somut hayır işlerinde kullanılmak üzere 
verildiğinin belirtildiği, 

Mustafa Kemal Özçelik’in kendi ifadesinde belirttiği üzere şahsi gayreti olmadan 
örgütün organizasyonuyla Ahmet Hamsici tarafından Adalet Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü’nde görevlendirildiği, Engin Durnagöl’ün de Birol Erdem, İbrahim Okur, 
Hüseyin Yıldırım ve Ahmet Hamsici tarafından Personel Genel Müdürlüğüne yetkili tetkik 
hakimi olarak getirilmesinin sağlandığı anlaşılmıştır.

Sanığın Adalet Bakanlığı’na geldiği andan itibaren bulunduğu Adalet Bakanlığı hücre 
yapılanması içerisinde katılımcılarının tamamının haklarında FETÖ üyeliği/yöneticiliğinden 
soruşturma yapılan İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Hüseyin Yıldırım, Dursun Murat Cevher, 
Mustafa Kemal Özçelik, Engin Durnagöl ve Ali Kaya gibi isimler olan, yapı mensubu 
olmayan kişilerin katılmadığı, eşlerin bulunmadığı, örgüt liderinin anlatıldığı, kitaplarının 
okunup CD’lerinin izlendiği, sohbet ağabeyliğini zaman zaman sanığın, zaman zaman da 
Hüseyin Yıldırım, Mustafa Kemal Özçelik  Engin Durnagöl’ün yaptığı, himmetlerin verildiği 
toplantılara katıldığı, bu toplantıların sanık tarafından “maneviyatı güçlendirme amaçlı, 
katılımı zorunlu olmayan” olarak açıklanmasının, örgütün devleti sızılması gereken düşman 
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olarak gören anlayışı karşısında kabulünün mümkün olmadığı, 

Rutini ve ritüelleri olan toplantıların, örgütün devleti ele geçirme amacına ulaşmak 
için, üyelerinin örgüte olan bağlılıklarını sağlamlaştırma stratejisinden başka bir şey 
olmadığı, sanığın bu örgütsel toplantıların nedenini 28 Şubat sürecinin yarattığı baskılar 
olarak anlatmasının, toplantıların bu baskılara maruz kalan tüm dindar, inançlı insanları 
kapsamaması, örgüt lideri Fetullah Gülen’in övülmesinin zorunlu olması, sadece onun 
görüşlerinin anlatılması, makalelerinin okunması, toplumun geneline hitap etmemesi, gizlilik 
içerisinde yapılması, himmet gibi sadece örgüt üyelerine mahsus taleplerin konuşulması 
nedenleriyle doğru olmadığı değerlendirilmiştir.

2004 yılından itibaren sanık ile aynı birimde görev yapan Mahmut Şen’in, tetkik 
hakimliği görevi sırasında tetkik hakimleri olan Alp Aziz Bacak, Erol Mutlu ve Hasan Gazi 
Buyuran ile sohbet adı verilen toplantılarda biraraya geldiklerini kabul etmesi, beraber 
çalıştıkları Ahmet Hamsici, Birol Erdem, İbrahim Okur, Engin Durnagöl, Meral Kaya ve 
Mustafa Kemal Özçelik'inde yapı mensubu olduklarının herkes tarafından bilindiğini 
belirtmesi dikkate alındığında sanığın da dahil olduğu toplantıların dini sohbet amaçlı 
olmadığı anlaşılmıştır.

Adalet Bakanlığında hakim ve savcıların atama ve özlük işleri ile ilgili en yetkili 
birim olan Personel Genel Müdürlüğü haricinde başka bir birimde çalışmadığı, İbrahim Okur, 
 Ahmet Hamsici, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Kaya, Çetin Şen, Engin Durnagöl, Muzaffer 
Bayram, Galip Tuncay Tutar, Yüksel Hız ve Çetin Şen gibi çok sayıda örgüt üyesi ile faaliyet 
yürüttüğü, icra edilen görevlerde etkin ve belirleyici olduğu, açık kaynaklarda bile görülecek 
şekilde Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Ceza 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü birimlerinde özellikle 2005 yılından itibaren Tetkik 
Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük ve diğer ünvanlı atamalara bakıldığında, 
atananların büyük bir bölümünün örgüt üyesi olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda sanık ile aynı dönemlerde görev yapan, atanmalarında yukarıda 
zikredilen isimlerle beraber katkı sunduğu, Mustafa Kemal Özçelik (ByLock kullacısı), 
Engin Durnagöl (ByLock kullanıcısı), Yüksel Hız (1998 yılında Tetkik Hakimliği, 2005 
yılında Kanunlar Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı), Nazım Kara (2003 yılında Tetkik 
Hakimi, 2005 yılında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı), Çetin Şen 
(ByLock kullanıcısı, 1998 yılında Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimliği, 2008 
yılında Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı  ve Genel Müdürlüğü), Abdullah Cebeci 
(2004-2006 döneminde  Personel Genel Müdür Yardımcısı), Neslihan Ekinci (ByLock 
kullanıcısı), Mahmut Cevizlikovak, Kenan Özdemir (2001 yılında Tetkik Hakimliği, 2003 
yılından itibaren Daire Başkanlığı ve genel müdürlük), Zekeriya Yılmaz (2003 yılında Tetkik 
Hakimliği, 2005 yılında Daire Başkanlığı), Yusuf Solmaz Balo (1999 yılında Tetkik 
Hakimliği, 2005 yılında Daire Başkanlığı), Muzaffer Bayram (ByLock kullanıcısı, 2000 
yılında Tetkik Hakimliği, 2009 yılında Daire Başkanlığı), Ali Bilen (ByLock kullanıcısı, 
2002 yılında Tetkik Hakimliği, 2006 yılında Daire Başkanlığı ve genel müdürlük), Mehmet 
Murat Yardımcı (ByLock kullanıcısı 1998 yılında Tetkik Hakimliği, 2009 yılında Daire 
Başkanlığı), Rasim İsa Bilgen (ByLock kullanıcısı 2006 yılında Tetkik Hakimliği, 2008 
yılında Daire Başkanlığı), Şener Dalyan (ByLock kullanıcısı 2004 yılında Tetkik Hakimliği, 
İnsan Hakları Daire Başkanlığı), Mesut Orta (ByLock kullanıcısı, 1999 yılında Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığında Tetkik Hakimliği, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı), Mustafa Babayiğit 
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(ByLock kullanıcısı, tetklik hakimliği, Daire Başkanlığı), Mahmut Şen (ByLock kullanıcısı 
18.08.2004 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği), Erol Mutlu (ByLock 
kullanıcısı 18.08.2004 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Daire 
Başkanlığı), Alp Aziz Bacak (ByLock kullanıcısı 07.09.2004 tarihinde Personel Genel 
Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, 2011 yılından itibaren Daire Başkanlığı) ve Hasan Gazi 
Buyuran (2005 yılında Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği) gibi isimlerin 
bulunduğu tespit edilmiştir.

Mustafa Kemal Özçelik’in hakimlerle ilgilenen büroların kararname bürosu, işlemler 
bürosu, terfi bürosu ve disiplin bürosu olduğu, kararname ve işlemler bürosunun İbrahim 
Okur'a, terfi bürosunun Birol Erdem'e, disiplin bürosunun Ahmet Hamsici'ye bağlı çalıştığı, 
2005 yılından sonra gelen tetkik hakimlerinin çoğunluğunun yapı mensubu oldukları, bu 
kişilerin getirilmesinde en çok İbrahim Okur, Hüseyin Yıldırım, Ahmet Hamsici ve Birol 
Erdem'in etkisinin olduğu, isimler kim tarafından verilirse verilsin, kimlerin geleceğine bu 
kişilerin karar verdiği, Bakanlıkta o kadar kişinin makam sahibi olmasında etkileri olduğunun 
kesin olduğu şeklindeki beyanının da yukarıdaki tespitleri doğruladığı, sanığın çalıştığı 1996- 
2010 yılları boyunca örgütün Adalet Bakanlığında kadrolaşmasında etkin konumda olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

b) Örgüt Lehine Yasa Çalışma Faaliyeti; 
Sanığın 2002 yılında bir örgütün terör örgütü olarak kabul edilebilmesi için mutlak 

surette silah kullanmasının zorunlu olmadığına ilişkin tasarının FETÖ aleyhine olacağı 
düşüncesinden hareketle, yasalaşmaması için Adalet Bakanlığı’nda görev yapan örgüt üyeleri 
Kenan Özdemir, Yüksek Hız, Hüseyin Yıldırım, Ahmet Hamsici ve İbrahim Okur ile birlikte 
aynı amaç etrafında faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda; 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu'nun 1. maddesinde; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme, cebir ve şiddet 
yöntemlerinden biriyle  girişilecek her türlü eylem terör  olarak tanımlanırken, 15.07.2003 
tarih, 4928 sayılı yasa değişikliği sonrasında; "cebir ve şiddet kullanmak" yöntemlerden 
sadece biri olmaktan çıkartılarak, ön şart haline getirilmiş,  her türlü eylem ibaresi de "suç 
teşkil eden eylemlerde bulunmak"  olarak düzenlenmiştir. Değişiklik öncesi iki veya daha 
fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesi yeterli görülürken, değişiklik sonrası  suç 
işlemek amacıyla birleşmek kıstasları getirilerek suçun unsurlarının oluşması zorlaştırılıp, 
örgüt lideri Fetullah Gülen'in beraatine giden yol açılmıştır.

Bu hususu Ahmet Hamsici soruşturma sırasında alınınan ifadesinde yukarıda 
açıkladığımız şekilde doğrulamış, ancak kovuşturma aşamasında bu durumu bakanlık 
koridorlarında karşılaştığı Kenan Özdemir, Yüksek Hız ve Hüseyin Yıldırım’dan duyduğunu, 
tasarının yasalaşmaması için kulis yapmasını istediklerini, kendisinin de yasa çalışmasının 
tüm dini dernek, vakıf ve cemaatlere zarar vereceği düşüncesiyle müsteşar Ahmet 
Kahraman’a durumu anlattığını, o sırada yanın da Birol Erdem olup olmadığını 
hatırlamadığını, onun tasarıya karşı bir çalışma yapıp yapmadığından bilgisi olmadığını, 
belirttiği görülmüştür.

c) Hukuk Fakültesi Mezunlarının Örgütün Çalışma Evlerinde Eğitimi, Hakim ve 
Savcı Stajyerleri Evleri;

Örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda örgütün diğer birimlerinden bağımsız, 
kendi içinde örgütlenen yargı mahrem sınıfının oluşturulması, örgütün yargıya sızmasının 
sağlanması amacıyla, mezuniyetlerinden itibaren hukuk fakültesi mezunu örgüt 
mensuplarının ayrıştırılarak, il imamlarının dahi yerlerini bilemeyeceği ayrı evlerde 
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barınmalarının ve eğitimlerinin sağlandığı, 1990’lı yıllardan itibaren örgütün hukuk fakültesi 
mezunlarını kamuya sokma faaliyetlerine başlandığı, bu faaliyetlerin örgütün daha önceden 
hakim savcı yaparak yargı teşkilatına yerleştirdiği örgüt üyelerinin koordinesinde yapıldığı, 
bu tarihin örgütün Adalet Bakanlığında kadrolaşmasında belirleyici konumunda bulunan 
Birol Erdem, İbrahim Okur, Hüseyin Yıldırım ve Ahmet Hamsici'nin Adalet Bakanlığı’nda 
göreve başladığı tarih ile örtüştüğü,

Metin Özyurt'un dairenizin 2017/14 esas sayılı dosyasının 05.07.2018 tarihli 
duruşmasında doğruladığı ve tekrar ettiği ifadelerinde, 1995-1999 yıllar arasında üniversite 
öğrenciliği döneminde yapının evlerinde kaldığını, bu evlerde Hukuk Fakültesi öğrencilerine 
ayrı bir önem verildiğini gördüğünü, son sınıfta iken Hukuk Fakültesi mezunları ile ilgili bir 
çalışma yapıldığını öğrendiğini, burada amacın hukuk fakültesi mezunlarını kamu 
kurumlarına sokmak olduğunu gördüğünü, bildiği kadarı ile yapının Türkiye genelinde 1996 
yılından itibaren hukuk fakültesi mezunlarını kamuya sokma faaliyetlerine başladığını, bu 
çalışmanın Ankara’dan yönlendirildiğini, yönlendiren kişilerden birinin adını Vedat olarak 
bildiğini, bir diğerinin bir dönem Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Birol Erdem 
olduğunu, bu kişilerin çalışmayı Ankara merkezden yöneten kişiler olduklarını, 2000 yılında 
Vedat isimli şahıs ve Birol Erdem’in geldiklerini ve Konya/Meram'da görüştüklerini, o 
dönem Birol Erdem’in Adalet Bakanlığı’nda Tetkik Hakimi olarak görev yaptığını, bu 
kişilerin mezun olanların kamu kurumlarında olmasına önem verdiklerini, yerleştirilmesi 
hususunda uzun uzun telkinlerde bulunduklarını, kendilerini evler açacaklarını ve yardımcı 
olacaklarını söylediklerini, kendisinin de kamu kurumuna girmeye karar verdiğini ve mezun 
olduktan sonra Konya’da kalmaya devam ettiğini, bu şahıslar ile son sınıfta iken iki üç ayda 
bir düzenli şekilde görüştüklerini, bu kişilerin telkini ve yönlendirmesi ile evler ayarlandığını, 
1996 yılında mezun olanların yurtlarında ders çalışıp hakim savcı ya da diğer kamu 
kurumuna girdiklerini, evlerden önce yurtlarda bu faaliyetlerin başladığını, 2000 yılına kadar 
mezun olupta kamu kurumuna girmek isteyenlerin memleketlerine dönmeyip yurtlarda 
kaldıklarını, ders çalıştıklarını, Türkiye genelinde 1999 yılından sonra evlerin Ankara’dan 
yönlendirilmeye başlandığını, bu evlerin Birol  Erdem ve Vedat isimli şahsın kontrolünde 
olduğunu, ara ara gelip gittiklerini, motive amaçlı konuşmalar yaptıklarını, sınav kazanmanın 
önemini anlattıklarını, dindar insanların kamu kurumlarında olmaları gerektiğini 
söylediklerini, bu durumun Cumhuriyet döneminden bu yana ihmal edildiğini anlattıklarını, 
sonraki süreçte bu evlere koordinatörlerin gelmeye başladığını, koordinatör denilen kişilerin 
hakim/savcı adayları olduğunu, kendilerinin evine, Ankara Hukuk mezunu olup, adının 
Recep olduğunu söyleyen bir hakim adayının geldiğini, 2000 yılından sonra bu sınav 
çalışmaların daha profesyonel yürümeye başladığını, soru bankası getirildiğini, deneme 
sınavları hazırlanıp getirildiğini, kendisinin 2000 yılında açılan sınavda başarısız olduğunu, 
2002 yılına kadar cemaat evinde çalışmaya devam ettiğini, o dönem sınavı kazananların 
stajlarını Ankara’da yapmalarının istendiğini, bunun amacının kontrolü sağlamak ve irtibatı 
koparmamak olduğunu, kendilerinden önce sınavı kazanan 42000 sicillilerin Ankara’da 
kalmaya başladıklarını, kendisininde sınavı kazanınca Ankara’da kalmaya başladığını, Adalet 
Bakanlığı Tetkik Hakimi Muzaffer isimli bir hakimin stajı Ankara ilinde yapmalarının 
zorunlu olduğunu söylediğini, her dönemi takip eden bir tetkik hakimi olduğunu, bu tetkik 
hakimlerinin adayları ayda bir toplayıp görüştüklerini, sorun olup olmadığı, stajın nasıl gittiği 
hususunda toplantılar yapıldığını, kendi dönemini Murat isimli Bakanlık Tetkik hakiminin 
kontrol ettiğini, böylece 42000 sicillilerden sonra profesyonel bir işleyişin ve takibin 
başladığını hissettiğini, genel olarak takma ad kullanıldığını, kişilerin gerçek isimlerini kamu 
kurumlarında gördüklerinde öğrendiklerini, yazılı sınavı kazandıktan sonra mülakat için 
referans çalışması yapıldığını, referans çalışmasını da Birol Erdem ve ismini Kemal olarak 
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hatırladığı bakanlıkta çalışan bir personelin yürüttüğünü, bir dönem de bu çalışmayı eski 
HSYK üyesi olan Kerim Tosun’un yürüttüğünü, yazılı sınav sonrası genelde bakanlıktaki 
hemşehri bürokratlara yönlendirildiklerini, kendisini hemşehrisi olan Ali Kaya’ya 
yönlendirdiklerini, bu strateji izlenerek bu aşamanın tamamlandığını,  stajı iki yıl Ankara 
ilinde yaptığını, 95bin, 98bin ve 101bin sicillilerde bu uygulamanın ders çalıştırılma, mülakat 
için yardımcı olunma ve stajın Ankara’da yapılması şeklinde aynen devam ettiğini, her 
dönemin kendi içerisinde bir sorumlusu olduğunu, bu sorumluların da bağlı olduğu bir tetkik 
hakiminin olduğunu, kendi dönemlerinden Mustafa Babayiğit isimli hakim adayının sorumlu 
olduğunu, tüm organizeyi bu sorumlunun yaptığını, bu şekilde bir silsile bulunduğunu, altta 
sorumlu stajyer onun üstünde tetkik hakimi onun üstünde de daha yetkili kişiler 
bulunduğunu, o dönem yapıdan kimseye taşrada staj yapma izninin verilmediğini, staj yapan 
kişilerin bu organize kapsamında kendi aralarında gruplara ayrıldıklarını, 2004 yılında Birol 
Erdem’in Daire Başkanı olup işlerinin yoğunlaşması nedeniyle Yargıtay Savcısı İsmail Hakkı 
Şentürk’e bu görevi devrettiğini ve genel koordineyi bu kişinin sağlamaya başladığını, ders 
çalışma evlerinde sadece hakim/savcılık için çalışma yapılmadığını, kaymakamlık, mali 
müfettişlik, diğer kamu kurumları için de sınavlara hazırlık yapıldığını, hukuk fakültesi 
mezunu olup bu amaçla çalışanların da aynı evlerde kaldığını, 2003 yılından itibaren yapının 
hukuk fakültelerine ciddi anlamda önem vermeye başladığını, Ankara’da bu amaçla 
toplantılar yapıldığını, toplantıların koordinesini Birol Erdem ve Kemal Kırbaş isimli 
bakanlık çalışanının organize ettiğini, bu amaçla hukuk fakültelerindeki mesullerin ayda bir 
Ankara iline çağrılıp toplantılar yapıldığını, bu toplantıların bazı sorumlu stajyerler ya da 
tetkik hakimlerin evlerinde yapıldığını, bu amaçla hakim adaylarına görevler verildiğini, 
taşradaki dershane müdürleri ile görüşülüp öğrencilerin hukuk fakültelerine yönlendirilmesin 
istendiğini, o tarihlere kadar genellikle öğrencilerin yapının yurt dışındaki okullarına 
gönderilmek üzere eğitim fakültelerine yönlendirildiğini, nitekim 2003 yılından sonra yapının 
dershanelerinde ciddi şekilde hukuk fakültesini kazanma oranı oluştuğunu, örgütün 1999 
yılından 2011-2012 yıllarına kadar stajyerleri Ankara ilinde istihdam ettiğini, burada 
stajyerlere iş bölümü yaptırıldığını, stajyerlerin üç ya da dörder kişilik gruplar halinde evlerde 
kaldığını, evlerde her stajyerin başına bir imam tayin edildiğini, bu stajyerlerin bir kısmının 
sınav hizmetleri adı altında kamuya giriş sınavlarını takip ettiğini, sınavları takip eden bu 
stajyerlere murakıp denildiğini, murakıpların durumlarına göre hafta sonları iki haftada bir 
yada ayda bir bu evleri ziyaret ettiklerini, mezunları takip ettiklerini, 2001 yılından 2004 
yılına kadar sınav biriminin Birol Erdem ve Kemal Kırbaş kontrolünde olduğunu, 2004 yılına 
kadar sınavlarla ilgili görüşmelerin bu ikisinin kontrolünde Keçiören’de bir evde yapıldığını, 
bu görüşmelerin önce Kemal Kantar isimli o zaman stajyer olan örgüt üyesinin evinde 
yapılırken daha sonra bu kişi kura çekince yine aynı semtte Hasan Ercan isimli stajyerin 
evinde yapılmaya başlandığını, bu şekilde stajyerlerin murakıp rolünde taşradan gelen 
mezunları sınava hazırladıklarını, mezunların sınavı kazanmaları sonrasında refarans işlerinin 
de yine Keçiören'deki bu evlerde Kerim Tosun ve Ali Yağcı tarafından takip edildiğini, bu 
şahısların kazanan mezunları refere ettiklerini, hemşehrilerine, kendi tanıdıkları bakanlık 
bürokratlarına, Yargıtay üyelerine yönlendirdiklerini, 2004 yılında Birol Erdemden sonra bu 
görevi devralan İsmail Hakkı Şentürk'ün 2006 yılına kadar devam ettirdiğini, bu görüşmelere 
staj yaptığı dönemde yaklaşık 2 yıl kendisinin de katıldığını, evde kalan stajyerler arasında iş 
bölümü bulunduğunu, üç ya da dört kişi kalan stajyerlerden birisinin ev imamı olduğunu, 
birisinin murakıp olduğu ve sınav hizmetlerini takip ettiğini, diğerinin ise zabıt katipleri ve 
yazı işleri müdürlerinin sınavlarını takip ettiğini, stajyerleri motive anlamında bazı tetkik 
hakimlerinin de zaman zaman stajyerlerin evlerine gelip gittiğini, stajyerlere meslek ile ilgili 
ve dini konularda sohbet yapıldığını, bir dönem 9. Ceza Dairesi üyesi olan Ahmet Toker’in 
bu evlere gelip sohbetler yaptığını, o dönemde sıkı takip için stajyerlerin Ankara dışına 
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çıkmasına izin verilmediğini, 2011 ya da 2012 yıllarında bölge adliye mahkemelerinin 
faaliyete geçeceği iyice belirginleşince bölge adliyelerin bulunduğu Erzurum gibi illerde 
stajyer evlerinin açıldığını,

Nesip Yılmaz’ın hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerin 1988'e kadar diğer fakülte 
öğrencileriyle aynı evleri paylaştıklarını, örgüt liderinin ikinci dönem dediği 1988 Nisan 
ayında, Çamlıca'da, önce kuran kursu ve yurt olan, sonrasında mollaların yetiştirildiği 
akademi halini alan yerde ilk vaazini verdiğini, 1980 askeri darbesinden sonra ki ilk vaazinin 
bu olduğunu, burada tedbirin öneminden üzerine basa basa bahsettiğini, yapılacakları 
anlattığını, sonraki süreçte Hukuk Fakültesi öğrencilerinin evlerinin ayrılmaya başladığını, 
1991-92'den sonra da Hukuk Fakültesi mezunu olan öğrenciler için hakim ve savcı çalışma 
evleri oluşturulduğunu, bu çalışmalardan il imamları ve eğitim danışmanlarının bilgisi 
olduğunu, ancak il imamları da dahil olmak üzere hiç kimsenin hakim çalışma evlerinin 
yerlerini bilmediğini ve onlarla murakıpların ilgilendiğini, örgüt üyesi olan hakim ve 
savcıların ileride hakim ve savcı olabilecek adayları hakim çalışma evlerinde takip ettiklerini, 

Hasan Doğrukartal'ın Birol Erdem’in ismini 2017 yılında Diyarbakır Cezaevi’nde 
beraber kaldıkları Vahittin Bayat’tan duyduğunu, onun söylediğine göre Birol Erdem’in 
örgütün Hakim-Savcı yapılanmasını kuranlardan birisi olduğunu, 17-25 Aralık’tan sonra 
örgütle bağını koparıp kendisine bağlı örgüt üyelerinin isimlerini verdiğini,

Abdullah Şahin’in 1995-96 yılında hakimlik stajı için Ankara’ya bulunduğu sırada, 
yapı mensubu olan 15-20 kişilik bir idari yargı hakim adayı grubu ile birkaç yerde toplantılar 
yaptıklarını, o toplantıların iki tanesinde sanığında bulunduğunu net olarak hatırladığını, 
himmet parası verilmesinin lokal gruplarda olduğunu, yani 3-4 kişilik gruplarla bir ay gibi 
periyodik zaman aralıklarıyla toplantılar yapıldığını ve buralarda himmetin verildiğini, sanığı 
büyük grupta yani 4-5 tane küçük grubun bir araya geldiği grupta gördüğünü, bu nedenle 
himmet verdiğine şahit olmadığını,

Vildan Yeşilyurt'un Erzincan'da avukatlık yapan Muhammet Nevhel Tosyalı'nın, 2007 
yılında askerliğini bitirdikten sonra okul arkadaşi olan Mehmet Hazan'ı ziyaret etmek 
istemesi üzerine, Mehmet Hazan’ın Ankara'da kaldığı iki katlı dairenin birinci katının FETÖ 
üyesi hakim-savcı adaylarının kaldığı ev olması nedeniyle üst abilerin sorun çıkaracağını 
söyleyerek kabul etmediğini, ısrar etmesi üzerine odadan çıkmamak şartıyla kabul ettiğini, 
evde tuvalet ihtiyacı için odadan çıktığında salondan, takim elbiseli uzun boylu bir şahsında 
aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin çıktığını gördüğünü, sonraki dönemde Malatya 
Adliyesine ziyarete gelen Birol Erdem'in bu evde gördüğü uzun boylu şahıs olsuğunu 
kendisine anlattığını,

Çağla Sönmez’in Ankara'daki hakim-savcı stajyer evlerinin birisinde Melek Düz, 
Emine Esenlik, Neslihan Zaraç, Sercan Betül Karslı ile birlikte kaldığını,

Gülperi Göze’nin Ankara'ya akademi eğitimi için çağrıldığında kimlerin akademi 
yurdunda, kimlerin FETÖ'ye ait evlerde kalacağını abilerin belirlediğini, kendisinin akademi 
yurdunda kalmasının istendiğini,

Ebubekir Başel'in..Bir kişinin yargıda yapı üyesi olabilmesi için öncelikle çalışma 
evlerine kabul edilebilmesi, sonrasında staj döneminde ve meslek döneminde devre 
yapılanmasına dahil olması gerektiğini, çalışma evlerine kabul edilebilmesi için ise üniversite 
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eğitimini örgüt evlerinde veya yurtlarında vazife alarak geçirmesi gerektiğini,

Belirten tanık ifadeleri, bu evlere maneviyatı güçlendirmek için ders vermek amacıyla 
gittiğini söyleyerek yukarıdaki ifadeleri dolaylı olarak doğrulayan sanık ifadesi ile tüm dosya 
kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, örgütün hakim-savcı çalışma ve stajyer 
evlerinin gerçek bir olduğu olduğu, sanığın 1996 yılından 2004 yılına kadar örgütün 
hakim-savcı çalışma evleri ve stajyer eğitimi yapılan evlerinde faaliyet yürüttüğü, bu 
kapsamda 2001-2004 yılları arasında bu birimin başında yer aldığı, il imamlarının dahi 
yerlerini bilmediği, örgüt üyesi olmayan bir kimsenin giremeyeceği bu evlerde sınavlara 
hazırlanan örgüt üyesi hukuk fakültesi mezunları ile toplantılar yaptığı, yazılı sınavı kazanan 
örgüt üyelerinin mülakatlarda başarılı olabilmeleri için mülakat komisyonunda yer alan örgüt 
üyeleri nezdinde girişimlerde bulunduğu, ileride herhangi bir sorun yaşamamaları için örgüt 
üyesi olmayan sözde refaranslar ayarlayarak bu kişilerle görüşmelerini sağladığı, bu sınavda 
da başarılı olduktan sonra Ankara ilinde açtıkları örgüt evlerinde stajları dönemlerinde 
kalmalarını sağlayarak örgütsel bağlılıklarını sağlamlaştırdığı,

Anlaşılmıştır.

d ) Örgüt mensuplarının Hakimlik Savcılık Mesleğine Kabulleri;
Örgüt mensubu olan hukuk fakültesi mezunlarına hâkimlik ve savcılık sınavını 

kazanmaları halinde örgütün kendilerine referans olacağının söylendiği, bu kişilerin örgüt ile 
ilişkisi olmayan yargı mensuplarına ve bürokratlara referans olarak yönlendirdiği, 
mülakatlarda sözde referans olarak bu kişilerin gözüktüğü, bu şekilde tedbir uygulandığı, 
mülakatta görevli örgüt mensuplarının hangi aday adayının kendilerinden olduğu hususunda 
önceden bilgilendirildikleri,

Anayasal üç temel erkten biri olan yargı sistemini örgütün amaçları doğrultusunda 
dizayn etmek için, sanığın yukarıdaki konu başlığında ayrıntıları açıklandığı üzere 1996 
yılından itibaren örgütün çalışma evlerinde faaliyet yürüttüğü de dikkate alındığında, bu 
temel amacın istikrarlı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak hususunda görevli olduğu Adalet 
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde olmanın yarattığı güç ile örgüt mensubu hakim ve 
savcı aday adaylarının mülakat sınavlarında başarılı olmaları noktasında örgüt üyeleri Ahmet 
Hamsici, İbrahim Okur, Mustafa Kemal Özçelik, Mustafa Babayiğit ve İsmail Hakkı Şentürk 
ile birlikte faaliyet yürüttüğü, İsmail Hakkı Şentürk'ün örgütün talimatıyla hazırlanmış olan 
listeleri Mustafa Kemal Özçelik'e teslim ettiği, onun tarafından da listelerdeki isimlerin yapı 
mensubu olduğu belirtilerek sanığa, Ahmet Hamsici’ye ve İbrahim Okur'a iletildiği, Mustafa 
Kemal Özçelik'in birimde Genel Müdür olması sonrasında  Mustafa Babayiğit tarafından 
hazırlanan listelerin aynı yol izlenerek örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında başarılı 
olmalarının sağlandığı görülmüştür.

Mustafa Kemal Özçelik'in bu durumu soruşturma sırasında alınan ifadesinde 
doğrularken, kovuşturma sırasında alınan ifadesinde hakim aday adayları ile ilgili İsmail 
Hakkı Şentürk tarafından kendisine getirilen listedeki tüm isimlerin yapı mensubu 
olmadığını, İsmail Hakkı Şentürk’ün de listedekileri genel olarak muhafazakar insanlar 
olarak tanımladığını, listedeki isimlerin yapının yargı kısmında bulunan hakim ve savcıların 
kendilerine ilettiğini söylediğini, kendisinin de bu listeleri verdiği mülakat sınavına giren 
genel müdürler İbrahim OKUR veya Birol ERDEM'e listedekilerle ilgili İsmail Hakkı 
Şentürk’ün aktardığını söylediğini, kendisinin Genel Müdür olduktan sonra bu listeleri veren 
Mustafa BABAYİĞİT’in de listelerdeki isimleri muhafazakar insanlar olarak tanımladığını,



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

İbrahim Okur'un soruşturma sırasında alınan ifadesinde hakim aday adaylarının 
mülakatında görev yaptığı dönemde listeleri Mustafa Kemal Özçelik’in  hazırlayıp verdiğini, 
sonrasında bu görevi Mustafa Babayiğit’in yapmaya başladığını, bu listelerde bulunan 
kişilerin % 90'ına yakınının mülakatı kazandığını söylerken, kovuşturma aşamasında alınan 
ifadesinde sanık tarafından kendisine özel bir liste verilmediğini, bakanlığa gelen 
referanasları toparlayıp verme görevi nedeniyle hazırladığı listeleri verdiğini, bu listelerde 
mensubiyetlerle ilgili bir şey söylemediğini, bir keresinde kendisinin ve Birol Erdem’in karşı 
çıktığı bir ismin kazanması için kendileri ile tartıştığını, bu ismin kazanmasını hemşehrisi 
olan Mustafa Babayiğit’in istediğini söylediğini,

Tarık Çağlayan'ın FETÖ'nün öğrenci evlerinde kaldığını, okulu bitip hakimlik 
sınavının kazandıktan sonra kaldığı cemaaat evinin bulunduğu bölge abisi Abdullah isimli 
şahsın kendisini o dönem Hakim adayı olan İbrahim CANSIZ'a yönlendirdiğini, İbrahim 
CANSIZ’ında o dönem Bakanlık Tetkik Hakimi olan Birol ERDEM'e götürdüğünü, Birol 
ERDEM’in de o dönem genel müdürlük yapan Nesrin YILMAZCAN ile tanıştırdığını ve bu 
şekilde Nesrin YILMAZCAN'ın mülakat için referans olduğunu, 

Mustafa Sarıçam'ın bu yapının adli ve idari yargıda esasen 2005 yılından sonra 
çoğaldığını, bu tarihten öncekilerin 300-400 kişiyi geçmediğini, özellikle İbrahim Okur, Birol 
Erdem ve Hüseyin Yıldırım'ın komisyonlarda görev aldıklarında mülakatları kazananların 
çoğaldığını duyduğunu,

Bayram Bozkurt’un o dönemde Türkiye'deki tüm hukuk fakültelerinden sorumlu 
kişinin Yargıtay Savcısı İsmail Hakkı Şentürk olduğunu, bu özel görevlendirme ile Ufuk 
Yeşil, Mustafa Babayiğit ve soyismini hatırlayamadığım Uyap biriminde görevli savcı 
Süleyman’ı ara ara hukuk fakültelerinin bulunduğu illere görderdiğini, üniversiteye 
hazırlanan öğrencilerin hukuk fakültelerini yazmaları hususunda direktif verdiğini, İsmail 
Hakkı Şentürk’ün yapının yargı kadrolarında en etkili isimlerden birisi olduğunu, o dönemde 
Ahmet Hamsici, Birol Erdem ve İbrahim Okur gibi kişilerin abiliğini yaptığını, kendisinin 
hakim adayı olduğu dönemde Ahmet Hamsici’nin Personel Daire Başkanlığı yaptığını, 
Mustafa Babayiğitt ile sık sık görüştüklerini, Mustafa Babayiğit’in hakimlik savcılık sınavını 
kazanan yapı mensuplarının isimlerini Birol Erdem ve Ahmet Hamsici'ye götürdüğünü,  

Belirten ifadeler ile de bu durum teyit edilmiştir. 

Yargı mensuplarından FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilenlerlerden, 2001-2012 
yılları arasındaki mesleğe kabul edilenlerin genele oranı, bakanlık yapısı içerisinde 2012 
yılından itibaren yapılan yer değişikliklerine ilişkin Birol Erdem tarafından verilen ifade ve 
sunulan liste içeriği, bakanlığın ihraç edilenlere ilişkin tespitlerini içerir şeması ile tanık 
beyanlarından, örgüt üyelerinin oluşturarak  Mustafa Kemal Özçelik'e ulaştırdığı listelerin 
dikkate alınarak mülakatta başarılı sayılma işlemelerinin gerçekleştirildiği sonucuna 
ulaşılmıştır.

Bu kapsamda HSYK tarafından gönderilmiş bulunan FETÖ mensubiyeti nedeniyle 
meslekten ihraç edilen hakim savcıların sayısı ile ilgili istatistiki verilerden 2001-2012 yılı 
arasında mesleğe kabul edilen hakim-savcı sayısının 6474 olduğu, ihraç edilen 3908 kişiden 
1988 kişinin mesleğe kabul tarihlerinin 2001-2012 yılları arasında kaldığı anlaşılmıştır.
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Gerek sanığın aşamalardaki savunmalarında, gerek bu dosyada gerek farklı dosyalarda 
dinlenen İbrahim Okur ve Mustafa Kemal Özçelik de dahil kişilerin ifadelerinde, örgütün 
kendilerinden olmayan hiç kimseyi hiçbir bir makama getirmeyeceğinin beyan edildiği 
dikkate alındığında, İbrahim Okur ve Mustafa Kemal Özçelik’in örgütün kilit isimlerinden 
birisi olan İsmail Hakkı Şentürk tarafından mülakatlara girecek isimlere ilişkin verilen 
listedekilerin hepsinin örgüt mensubu olmadığına ilişkin beyanlarına itibar edilmemesi 
gerektiği değerlendirilmiştir.

e) HSYK'daki Kadrolaşmalar, Ünvanlı Atamalar ve Diğer Faaliyetler;
2010 HSYK seçimlerinde örgüt üyesi adayların kazanması için organize bir faaliyette 

bulunulduğu, 

Mehmet Kaya'nın (ByLock kullanıcısı) organizesinde, Ahmet Kaya (ByLock 
kullanıcısı), Teoman Gökçe (ByLock kullanıcısı), Hüseyin Sarıömeroğlu (ByLock 
kullanıcısı), Nazmi Dere (ByLock kullanıcısı), Osman Yurdakul (ByLock kullanıcısı), Salih 
Sönmez (ByLock kullanıcısı), Kerim Tosun (ByLock kullanıcısı) ve Muzaffer Özdemir’de 
(ByLock kullanıcısı)  olmak üzere yaklaşık 20 örgüt üyesinin, Mehmet Kaya'nın evinde 
toplanarak, seçim sırasında yapılacak işlerin belirlendiği, masraflarının örgüt tarafından 
karşılanacağı seçim gezileri yapılmasının kararlaştırıldığı, aralıklarla bu toplantıların seçime 
kadar devam ettiği, Birol Erdem'in de 2010 HSYK seçimleri öncesinde aday belirleme ve 
diğer tüm organizasyonlarda Ahmet Hamsici ve İbrahim Okur ile birlikte belirleyici olarak 
rol aldığı belirlenmiştir.

HSYK seçimlerinden önce bir dönem YARSAV Başkanı da olan Murat Arslan ile 
Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Muzaffer Bayram, Galip Tuncar Tutar, Çetin Şen ve Birol 
Erdem'in Adalet Bakanlığında bir araya geldikleri, görüşme sırasında YARSAV içindeki 
örgüt mensuplarının sayısı, konumu ve hareket tarzları hususlarının konuşulduğu, Murat 
Arslan'ın bu toplantıda örgüt mensubu olan 300-400 kişinin YARSAV içerisinde 
bulunduğunu belirttiği, 

Seçimlerde örgüt üyeleri Birol Erdem, İbrahim Okur, Hüseyin Serter, Nesibe Özer, 
Teoman Gökçe, Ahmet Kaya, Ömer Köroğlu, Ahmet Berberoğlu ve  Resul Yıldırım’ın 
HSYK üyesi olarak  seçildikleri, sayısal çoğunluklarını avantaj olarak kullanmak suretiyle 
hakim ve savcılar hakkında atama, geçici yetki verme, kadro dağıtma gibi önemli görevleri 
olan HSYK Birinci Dairesi'nin Başkanlığına İbrahim Okur'un  üyeliklerine  Teoman Gökçe, 
Ahmet Berberoğlu, Bülent Çiçekli'nin, 2. Daire Başkanlığına Nesibe Özer, üyeliklerine, 
Hüseyin Serter, Birol Erdem’in, 3. Daire Başkanlığına Ahmet Hamsici, üyeliklerine Ömer 
Köroğlu, Ahmet Kaya, Resul Yıldırım'ın getirilmesini sağladıkları,

Ömer Köroğlu’nun, seçim sonrası HSYK'da Birinci Dairede çalışmak istediğini 
söylediğinde, kendisine tavır alındığını, daha öncesinde bazı hesaplar yapıldığını, görev 
yerlerinin belirlendiğini, bu işin içerisinde İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Birol Erdem'in 
olduğunun anlaşıldığını belirten ifadesiyle de bu durumun teyit edildiği anlaşılmıştır.

Sanık Birol Erdem'in HSYK üyesi olarak seçildikten sonra da HSYK’de ki örgütsel 
toplantılara katıldığı, bu kapsamda seçimin hemen akabinde kendi evinde Hüseyin Serter, 
Ahmet Kaya, Ömer Köroğlu, Ahmet Berberoğlu, Mehmet Kaya, Nesibe Özer, İbrahim Okur, 
Ahmet Hamsici, Muzaffer Bayram, Ahmet Toker'in katılımıyla örgütsel toplantı yaptığı,
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Nesibe Özer’in 2010 seçimlerinin akabinde tanışma adı altında sanığın evinde bir 
kahvaltı tertip edildiğini, bu kahvaltıya Neslihan Ekinci ve eşi tarafından götürüldüğünü, 
kendisini eve bırakıp ayrıldıklarını, yeni seçilen kurul üyeleri dışında başkalarınında 
olduğunu ancak kimler olduğunu kesin olarak hatırlamadığını, hatırladığı isimlerden birisinin 
sonradan Genel Sekreter olan Mehmet Kaya olduğunu, seçilme nedeniyle hayır işlemek 
gerektiğinden, hakim maaşı ile kurul üyesi maaşı arasındaki farkın bu nedenle 
toplanacağından bahsedildiğini, bunu Mehmet Kaya’nın söylemiş olabileceğini, kendisi 
dışında kimsenin itiraz etmediğini, bu konuşma sırasında sanığın orada olup olmadığını 
hatırlamadığını, ev sahibi olması nedeniyle misafirlerle ilgileniyor olabileceğini belirten 
ifadesi ile bu durumun teyit edildiği,

Yine HSYK eski Genel Sekreteri Muzaffer Bayram tarafından organize edilen 
örgütsel toplantıların bir kısmına katıldığı, bu toplantılarda hepsi bir arada olmasa da, 
Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Ahmet Hamsici, 
İbrahim Okur, Bülent Çiçekli, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım ve Engin Durnagöl’ün de 
yer aldığı,

İbrahim Okur'un bu toplantılar ile ilgili soruşturma aşamasındaki ifadesinde 
toplantıların belirli periyodlar içinde yapılmadığını, müsait olanların belirlenen yere 
gittiklerini, toplantının olduğunu Muzaffer Bayram  yada Engin Durnagöl’ün haber verdiğini, 
toplantılar esnasında Fetullah Gülen'e ait makalelerin okunduğunu, bu okumaları genellikle 
ev sahibi ya da Muzaffer Bayram’ın yaptığını, bazen HSYK de görevli olmayan yapı 
mensubu kişilerinde bu toplantılara çağrıldığını, bu kişilerden, gündemdeki konular ile ilgili 
bilgi alındığını, bu kişilerin kendilerinden bilgi alındıktan sonra evden ayrılmadıklarını, 
sohbet adı verilen toplantıya katıldıklarını, İsmail Hakkı Şentürk, Ahmet Toker ve Muzaffer 
Özdemir'in isimlerini bu kapsamda hatırladığını, bazı kişilerini zarfın içerisinde genel 
sekreter yardımcılarına bir şeyler verdiklerini belirtirken kovuşturma aşamasında bu 
toplantıların cemaat toplantısı olmadığını, yapı mensubu olan kişilerle iş birliği yapabilmek 
için o tarihte  şartlar gereği görüşmelerinin olduğunu, ev ziyaretleri yaptıklarnı, Birol 
Erdem’in hepsine katılıp katılmadığını hatırlamadığını, fakat bundan fayda olmayacağını 
görünce kendisi ve Birol Erdem'in bu toplantılara katılmayı terk ettiğini,  bu toplantılarda 
Fethullah Gülen’nin kitaplarının hiçbir zaman okunmadığını, o sohbetlerde Fethullah 
Gülen’in okullarından ya da işlerinden bahsedildiğinin olduğunu, onu öven konuşmalar 
yapıldığını, Türkçe Olimpiyatlarından bahsedildiğini, 

Ahmet Hamsici’nin bu toplantılar ile ilgili soruşturma aşamasındaki ifadesinde 
Muzaffer Bayram'ın haber vermesi üzerine sohbet yapılacak kurul üyesinin evine gittiklerini, 
bu sohbet toplantılarına İbrahim Okur, Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Ömer Köroğlu, Hüseyin 
Serter, Ahmet Kaya, Birol Erdem, Bülent Çiçekli, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım ile 
HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram ile HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Engin 
Durnagöl’ün katıldığını, bu toplantıların Fetullah Gülen Cemaati sohbetleri şeklinde 
geliştiğini, bu kapsamda kendi evinde toplanacakları zaman Muzaffer Bayram’ın gelip evin 
uygun olup olmadığını sorduğunu, uygun olması durumunda diğer kişilere de bildirdiğini, 
organize işinin Muzaffer Bayram’da olduğunu, bu toplantılara İlyas Şahin ve Nazmi Dere'nin 
geldiğininde olduğunu, İlyas Şahin'in yapı içerisinde Muzaffer Bayram'ın üstünde olduğunu 
belirtirken, kovuşturma aşamasında 2010 HSYK üyeliği seçimlerinden sonra Muzaffer 
Bayram ve Mehmet Kaya’nın daveti üzerine ev sohbetleri anlamında zaman zaman bir araya 
geldiklerini, ilk başlarda hayırlı olsun ziyareti şeklinde evlere gidildiğini, sonraki süreçte 
yapının sohbet denilen toplantılarının başladığını, İlyas Şahin ve Nazmi Dere’nin bu 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

toplantılara birer kez katıldıklarını, Birol Erdem’in bu toplantılara katılıp katılmadıklarını 
hatırlamadığını, 

Ömer Köroğlu’nun HSYK üyesi olduktan sonra kurul üyelerinin kendi aralarında 
sohbet adı verilen toplantılarda biraraya gelmeye başladıklarını, genel itibariyle herkesin 
biraraya gelmediğini, üçerli, dörderli gruplar halinde toplanıldığını, sanığında Adalet 
Bakanlığı müsteşarı oluncaya kadar Hüseyin Serter'lerle sohbet adı verilen toplantılara 
katıldığına ilişkin bilgisi olduğunu, bu toplantılara Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Teoman 
Gökçe, Nesibe Özer, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, 
Bülent Çiçekli, Birol Erdem, Muzaffer Bayram, Engin Durnagöl ve kendisinin katıldığını, 
nadirde olsa Mehmet KAYA, Muzaffer ÖZDEMİR, Aydın BOŞGELMEZ, Ahmet TOKER 
ve İlyas Şahin’in de bu toplantılarda yer aldığını belirten ifadeleri  ile de teyit edildiği 
anlaşılmıştır.

2010 HSYK seçimlerinden sonra yüksek yargıya üye seçimleri gündeme geldiğinde 
Aralık 2010 tarihinde boş olan Yargıtay üyelerinin seçiminde, Mehmet Kaya'nın (ByLock 
kullanıcısı) evinde yapılan  gizli örgütsel toplantıya, Ahmet Berberoğlu (ByLock kullanıcısı), 
Teoman Gökçe (ByLock kullanıcısı), Resul Yıldırım (ByLock kullanıcısı), Hüseyin Serter 
(ByLock kullanıcısı), Bülent Çiçekli (ByLock kullanıcısı), Nesibe Özer (ByLock kullanıcısı), 
Ömer Köroğlu, Muzaffer Bayram (ByLock kullanıcısı), Engin Durnagöl (ByLock 
kullanıcısı), Aydın Boşgelmez (ByLock kullanıcısı), Nazmi Dere (ByLock kullanıcısı), 
Önder Aytaç, Ahmet Kaya (ByLock kullanıcısı), İbrahim Okur ve Ahmet Hamsici ile birlikte 
katıldığı, örgüt mensuplarından oluşan 350-400 kişinin, projektör kurularak isimlerin ekrana 
yansıtılıp sunum yapıldığı, sayı belirlenmeye çalışıldığı, örgüt lideri ile direkt iletişim 
kurulup, talimatlarının alındığı, üye belirlemesinin yapılmaya çalışıldığı,

Aynı amaçla Bülent Çiçekli'nin (ByLock kullanıcısı) evinde yapılan örgütsel 
toplantıya, Ahmet Berberoğlu (ByLock kullanıcısı), Teoman Gökçe (ByLock kullanıcısı), 
Resul Yıldırım (ByLock kullanıcısı), Hüseyin Serter (ByLock kullanıcısı), Mehmet Kaya 
(ByLock kullanıcısı), Nesibe Özer (ByLock kullanıcısı), Ömer Köroğlu, Muzaffer Bayram 
(ByLock kullanıcısı), Engin Durnagöl (ByLock kullanıcısı), Aydın Boşgelmez (ByLock 
kullanıcısı), Nazmi Dere (ByLock kullanıcısı), Önder Aytaç, Muzaffer Özdemir, Ahmet 
Toker, Ahmet Kaya (ByLock kullanıcısı), İbrahim Okur ve Ahmet Hamsici ile birlikte 
katıldığı 

Yüksek yargıya üye belirlenmesi aşamasında, sadece örgüt mensuplarının iştiraki ile 
gizliliğe en üst seviyede riayet edilmek suretiyle gerçekleştirilen toplantılar sonrasında örgüt 
mensubu yüksek yargıya üye seçilecek kişilerin belirlendiği, bu toplantılar sırasında bir isim 
üzerinde diğer örgüt üyelerini ikna edemeyen sanığın Vahit Bektaş’ı alarak devlet 
hiyerarşisinde kendisinden altta olan, yüksek yargıya üye seçme konusunda yetkili olmayan, 
seçimlerde oy hakkı bulunmayan, o dönem itibariyle HSYK Genel Sekreter Yardımcısı 
olarak görev yapan Muzaffer Bayram’ın yanına götürdüğü, örgütsel hiyerarşide kendisinden 
üstte olduğu anlaşılan bu kişinin onayını alabilmek için açıklamalar yaptırdığı,

Anlaşılmıştır. 

HSYK Genel Kurulu Kararları;
2010 sonrasında oluşturulan HSYK ile yapı içerisinden olmanın görev alma, atama ve 

yükselmede tek kriter olduğu bir dönemin yaşandığı,
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Bu kapsamda;

-HSYK Genel Kurulu kararı ile Kurul Genel Sekreterliğine Mehmet Kaya'nın 
(ByLock kullanıcısı),

-HSYK Genel Kurulu kararı ile Genel Kurul Sekreter Yardımcılıklarına, Muzaffer 
Bayram (ByLock kullanıcısı), Engin Durnagöl (ByLock kullanıcısı), Bülent Albayrak 
(ByLock kullanıcısı)  ile Neslihan Ekinci'nin (ByLock kullanıcısı), 

Atandıkları,

Oluşturulan Kurulda örgüt üyesi olmayan bir çok müfettişin, başka görevlere 
gönderildiği, teftiş içerisinde  kalmalarına izin verilmediği, yeni görevlendirilen müfettişlerin 
büyük çoğunluğunun terör örgütü mensubu oldukları, bu kapsamda;

Kurul müfettişliğine;
HSYK Genel Kurulu'nun, 21.06.2011 gün ve 204-205 sayılı kararı ile Kerim Kırım 

(ByLock kullanıcısı) ve Zafer Uygun’da (ByLock kullanıcısı) olmak üzere ByLock 
kullanıcısı veya örgüt mensubiyeti nedeniyle ihraç edilen, kararnamenin tamamını oluşturan 
7 kişinin,

HSYK Genel Kurulu'nun, 12.07.2011 gün ve 221 sayılı kararı ile Serkan Kızılyel’de 
(ByLock kullanıcısı) olmak üzere ByLock kullanıcısı veya örgüt mensubiyeti nedeniyle 
ihraç edilen, kararnamenin tamamını oluşturan 3 kişinin,

HSYK Genel Kurulu'nun, 19.10.2011 gün ve 288 sayılı Genel Kurul kararı ile Emre 
Gülüşür (ByLock kullanıcısı), Eyüp Savcı (ByLock kullanıcısı), İlhan Akıllı (ByLock 
kullanıcısı), Selami Yılmaz (ByLock kullanıcısı), Tahsin Tosun’da (ByLock kullanıcısı) 
olmak üzere ByLock kullanıcısı ve örgüt mensubiyeti nedeniyle ihraç edilen, 23 kişilik 
kararnamenin yarıdan fazlasını oluşturan 16 kişinin,

Atandıkları,

HSYK Tetkik Hakimliğine;
HSYK Genel Kurulu'nun, 16.11.2011 gün ve 382 sayılı kararı ile  Songül Babayiğit 

(ByLock kullanıcısı), Bilal Cengiz (ByLock kullanıcısı) ve Fatih Acar’da (ByLock 
kullanıcısı)  olmak üzere ByLock kullanıcısı veya örgüt mensubiyeti nedeniyle  ihraç edilen, 
kararnamenin tamamını oluşturan 4 kişinin,

HSYK Genel Kurulu'nun, Tekin Korkmaz (ByLock kullanıcısı), Mehmet Akbal 
(ByLock kullanıcısı), Yunus Yönügül (ByLock kullanıcısı), Ercan Özkan (ByLock 
kullanıcısı), Ali Akpınar (ByLock kullanıcısı), İsa Emekçi (ByLock kullanıcısı) ve Nuri 
Karakuş’ta (ByLock kullanıcısı) olmak üzere ByLock kullanıcısı ve örgüt mensubiyeti 
nedeniyle ihraç edilen, 28 kişilik kararnamenin tamamına yakının oluşturan 26 kişinin,

HSYK Genel Kurulu'nun, 30.06.2011 gün ve 208 sayılı kararı ile Adem Türkel 
(ByLock kullanıcısı), Adnan Acar (ByLock kullanıcısı), Ali Osman Avcı (ByLock 
kullanıcısı), Mahmut Kenger (ByLock kullanıcısı) ve Yavuz Gürtepe’de (ByLock kullanıcısı) 
olmak üzere ByLock kullanıcısı ve örgüt mensubuyeti nedeniyle ihraç edilen, kararnamenin 
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birisi hariç geriye kalan tüm kişilerin,

Görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde örgüte karşı yürüttüğü  bir  
soruşturma nedeniyle hedefe konulduğu ortaya çıkan İlhan Cihaner’in;

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesinin 14/07/2011 tarih, 2011/457 
sayılı kararıyla kınama, uyarma, kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları ile 
cezalandırılmasına karar verildiği, bu karara karşı yeniden inceleme talebinin,

HSYK Genel Kurulu'nun, 07.11.2012 gün ve 2010/3, 2012/630 sayılı kararı ile 
yüksek yargıdan gelen üyelerin "soruşturmaya konu teşkil eden genelgenin kanuni 
dayanağının bulunmaması sebebiyle aykırı davranılmasının da cezalandırılamayacağı, 3. 
maddesi yönünden, söz konusu yazılarda kurumlar arası yazışmalara aykırı bir husus 
bulunmadığı, muhatabını küçük düşürücü ve nezaketsiz ifadeler içermediği, 4. maddesi 
yönünden, ilgilinin görevini aksatmayacak şekilde çevre il ve ilçeler ile adliyelere ziyarete 
gitmesinin görevinin gereği olduğu, bu nedenlerle de bu soruşturma maddelerinden itirazın 
kabulü ile hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği" gerekçesiyle 
muhalefetlerine karşın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

HSYK 2. Dairesi Kararları;
2010 seçimleri sonrası HSYK'da 2. Dairenin, hakim ve savcıların her türlü yükselme 

ve birinci sınıfa ayrılma işlemlerini yapmak, görevlerinden dolayı veya görevleri sırasındaki 
suç soruşturması, disiplin soruşturma ve kovuşturması sonucu geçici yetkiyle yer değiştirme 
veya görevden uzaklaştırma ile meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar 
vermek  olduğu, sanığın da HSYK 2. Dairesi üye olduğu görülmüştür.

Hakimler ve Savcılar  Yüksek Kurulu 2. Dairesi’nin 04.05.2011 gün ve 2011/126 
esas, 2011/191 sayılı kararında;

Örgütün ülkeyi ele geçirirken kendisine engel olacağını düşündüğü kişi ve kurumlara 
karşı kumpası olduğu ortaya çıkan Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy ve benzeri kovuşturmalara 
bakan ya da bakacak olan, o dönem görülmekte olan kovuşturmalarda yanlış olduğunu 
düşündüğü kararlara karşı muhalefeti ile örgütün tepkisini çeken Özel Yetkili İstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün hakkında; Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay ve 
Avukat Tülay Bekar ile görüşme yapması noktasındaki iddialara ilişkin olarak; yüksek 
yargıdan gelen üyelerin "muahezeyi gerektirecek mahiyet ve ağırlıkta olmadığı ve eylemi 
yasaklar herhangi bir kanuni düzenleme bulunmadığı, kaldı ki yeterli delil bulunmadığı" 
şeklindeki muhalefetlerine rağmen kovuşturmaya gerek görülmeyen hususlara ilişkin olarak 
savunmasının alınması ve görev yerinin değiştirilmesi talebinin incelemeye alınmasına karar 
verildiği,

Aynı daire tarafından bir gün sonra savunmasının  alınarak, 05.05.2011 gün ve 
2011/126 esas, 2011/197 sayılı kararı ile yüksek yargıdan gelen üyelerin muhalefetlerine 
karşın 11.07.2011 gün ve  442 sayılı kararı ile 68/b yer değiştirme cezası ile 
cezalandırılmasına, geçici yetki ile görevlendirilmesine karar verildiği,

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun, 07.11.2012 gün ve 2011/126 
esas, 2012/626 sayılı kararında; İlgilinin yer değiştirme cezasına itirazının da, yüksek 
yargıdan gelen üyelerin muhalefetine karşın red edilerek Bolu'ya geçici olarak 
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yetkilendirilmesine karar verildiği,

Bu soruşturmalar sonrasında, HSYK 1. Dairesinin,  30/04/2013 tarih, 711 sayılı adli 
yargı atama kararnamesinde, Düzce hakimliğine ataması yapılarak ünvanlı görevden ve 
Ergenekon dava sürecinden uzaklaştırılması sağlanan  İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Köksal Şengün hakkında, HSYK Genel Kurulu'nun, 08.01.2015 29.04.2015/519 
sayılı kararı ile anılan cezalara gerekçe yapılan hususların dayanaksız olduğu belirlenerek 
ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği görülmüştür.

Sanığın içinde bulunduğu örgüt mensuplarının çoğunluğunu oluşturduğu HSYK 
yapısı içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Başsavcılık, Adli Yargı Adalet 
Komisyonu başkanlığı konumlarının, örgüt mensubiyeti kriter alınarak belirlendiği, bu 
ünvandaki örgüt mensupları hakkındaki şikayetlerin işlemsiz bırakılarak, teftiş kurumunun 
işletilmediği, örgüt mensubu olmayıpta ünvanlı görevlerde bulunan yargı mensuplarının 
usulsüz şikayet dilekçeleri sonrası ön yargı ile başlatılan teftişlerle disiplin cezaları verilerek 
mağdur edilmesinin sağlandığı, bu tasarrufların, Birol Erdem'in HSYK 2. Daire üyesi olduğu 
dönemde de gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda;

Sanık Birol Erdem'in Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde çalıştığı 
dönemde ve HSYK üyeliği döneminde örgütsel bağının devam ettiği,

Bakanlıkta çalıştığı dönemde hakim ve savcıların atama ve özlük işleri ile ilgili en 
yetkili birim olan Personel Genel Müdürlüğü’nde çalıştığı, bu dönemde Ahmet Hamsici, 
İbrahim Okur, Mustafa Kemal Özçelik, Hüseyin Yıldırım, Çetin Şen, Engin Durnagöl, 
Muzaffer Bayram ve Galip Tuncay Tutar gibi örgütün kritik öneme haiz üyeleri ile birlikte 
faaliyet yürüttüğü, bir çok tanık ifadesinde de ortaya çıktığı üzere bu dönemde icra edilen 
görevlerde etkin ve belirleyici olduğu,

1996 yılında İbrahim Okur, Hüseyin Yıldırım ve Ahmet Hamsici gibi örgütün yargı 
yapılanmasında tepe noktasında faaliyet yürüten isimlerle, birkaç gün arayla Adalet Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü’nde göreve başladığı, çok kısa bir süre sonra UYAP sistemi 
aracılığıyla örgütün yargısal işlemleri takip etmesine olanak tanıyan Ali Kaya’nın ve Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanı olarak çalıştığı dönemdeki faaliyetleri ile örgütün yargı sistemini 
amaçları doğrultusunda dizayn etmesine olanak tanıyan 2010 Anayasa değişikliğinin 
mimarlarından Dursun Murat Cevher'in Adalet Bakanlığı’nda görevlendirildikleri, bu 
isimlerin birbirlerinin peşi sıra görevlendirilmelerinin tesadüf olarak açıklanamayacağı, bu 
durumun örgütün o dönemdeki siyaset ve bürokrasi üzerindeki etkisini bir göstergesi olduğu,

2001 yılından itibaren ise Mustafa Kemal Özçelik ve Engin Durnagöl'ün de 
katılımıyla her birinin evinde sohbet adı verilen bu toplantılara İbrahim Okur, Ahmet 
Hamsici ve Hüseyin Yıldırım ile birlikte iştirak ettiği, bu toplantılarda Ahmet Hamsici’nin 
aşamalarda değişmeyen ifadelerinde de görüldüğü üzere Engin Durnagöl tarafından maaşın 
%5 ya da %10’u oranında himmet verilmesinin istendiği, 

Bu kişilerin katılımıyla gizliliğe riayet edilen, bir sonraki toplantının tarih, saat ve 
yerinin de belirlendiği, himmet toplanan, sohbet adı verilen toplantıların başladığı, sohbet adı 
verilen bu örgütsel toplantıların, tanık ifadeleri ve ByLock içeriklerinde belirtilen niteliği, 
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gidilen yerlerin gizliliği, kişilerin örgüt hiyerarşisindeki ve devlet hiyerarşisindeki konumları 
dikkate alınarak katılımcılarının belirlenmesi, örgüt üyesi olmayan herhangi birisinin bu 
toplantılarda hazır bulunamaması, toplantılarda dışarıdan dinleme yapılmasına olanak 
tanıyacak elektronik cihazların toplantı yerinden uzak bir yerde bırakılması, takibi önlemek 
için toplantı yapılacak yerlere kişisel araçlarla gelinmemesi, gelinse bile araçların toplantı 
yapılacak yerin bulunduğu sokaktan başka bir yere bırakılması, örgütün en mahrem 
işlerinden birisi olan himmet istenmesinin, verilmesinin, soruşturmalarda elde edilen 
bilgilerden de anlaşılacağı üzere, sohbet adı verilen örgütsel toplantılarda, örgüt üyelerinin 
birbirlerinden dahi gizleyerek kapalı zarf içinde verilmesi, alınması şeklinde olması, örgüt 
üyesi olamayan birinin yanında, gizliliğe riayet edilmeyen herhangi bir toplantıda 
konuşulmaması gibi hususlar gözönüne alındığında sanığın örgütsel toplantılara dönemin 
şartları, 28 Şubat olaylarının kendilerinde yarattığı etki ve dini hassasiyetleri nedeniyle 
katıldığı yönündeki beyanına itibar edilmemesi gerektiği,

Sanığın Adalet Bakanlığı’nda görevli olduğu dönemde sohbet adı verilen toplantılara 
birlikte katıldığı İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Hüseyin Yıldırım, Dursun Murat Cevher, 
Mustafa Kemal Özçelik ve Ali Kaya'nın dairenizin kararları ile aynı döneme ilişkin örgütsel 
faaliyetlerinden dolayı örgüt üyeliğinden veya yöneticiliğinden cezalandırılmalarına karar 
verilmiş olması, Engin Durnagöl’ün aynı suçlama nedeniyle soruşturmaya tabi tutulması, bu 
isimlerin örgüt içerisindeki faaliyetleri ve üst düzeyde gizliliğe riayet çerçevesinde sistem 
içerisinde kamufle olmayı başarmış olmaları dikkate alındığında, kendilerinden olmayan 
birisiyle örgütsel toplantı yapmayacakları, bu itibarlada sanık ile aynı yapı içerisinde faaliyet 
yürütükleri,

Örgütün, öğrencilik yıllarından itibaren üyelerini ayrıştırarak ayrı evlerde barındırıp, 
eğitimlerini sağlayıp kamuya yerleştirilmesi yönündeki amacı doğrultusunda, 1996 yılından 
itibaren örgütün hakim-savcı çalışma evlerinde sınava girecek adaylarla ve hakim/savcı 
stajyerleriyle sohbet adı verilen toplantılarda biraraya geldiği, sınava hazırlanan mezunlar 
için oluşturulan sınav birimini örgüte ait evlerde koordine ettiği, bu birimin en üst dereceli 
sorumlusu olduğu, bu hususun  sanığın 1999-2004 yılları arasında örgüte ait evlerde hukuk 
fakültesi mezunlarına dini içerikli, motivasyon amaçlı sohbet verdiğini kabul eden ifadesiyle 
tevil yollu kabul edildiği, 2004 yılında bu görevi örgüt mensubu İsmail Hakkı Şentürk'e 
devrettiği, 1996 yılından 2004 yılına kadar  eğitim yapılan örgütün çalışma evlerinde faaliyet 
yürüttüğü,

Bu evlerin niteliği konusunda Emniyet Genel Müdürlüğünün örgütün hiyerarşik 
yapılanması içerisinde yer aldığına ilişkin bilgi notu, bu evlerde yetişen örgüt mensuplarının 
anlatımları, Tanık Nesip Yılmaz’ın bir yerleşim yerindeki en üst dereceli örgüt yöneticisi 
olan il imamının dahi hakim/savcı sınav çalışma evlerinin yerini bilemeyeceğine, bu evlere 
gidemeyeceğine, bu evlerde kalanların kim olduğunu bilemeyeceğine ilişkin beyanı, Metin 
Özyurt’un bu evlerde hukuk fakültesi mezunu olmayan kişilerin kalmasına izin verilmediği 
gibi, bu evlerin iş ve işlemelerini takip etme konusunda  hakim savcı olmayan yapı üyelerinin 
dahi görevlendirilmediği, Abdullah Şahin’in örgüt mensubu idari yargı hakim stajyerlerinden 
oluşan 3-4 küçük grubun biraraya gelerek oluşturduğu 15-20 kişilik büyük grubun iki 
toplantısında sanığı gördüğü yönündeki beyanı dikkate alındığında, sanığın yapı üyesi 
olmadığı, motivasyon amaçlı söz konusu evlere gittiği ve  dini sohbetler verdiği yönündeki 
beyanlarına itibar edilemeyeceği,

Hakim ve savcı kadrolarının örgüt mensuplarından oluşturulması noktasında bakanlık 
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yapılanması içerisindeki konumunun yarattığı avantaj ile İbrahim Okur ve Ahmet Hamsici ile 
beraber aktif ve belirleyici konumda olduğu, 1996 yılından itibaren örgütün çalışma evlerinde 
faaliyet yürüttüğü de dikkate alındığında, bu temel amacın istikrarlı ve sürdürülebilir 
olmasını sağlamak amacıyla, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde çalışmanın 
verdiği inisiyatif sayesinde, örgüt mensubu hakim ve savcı stajyerlerinin mesleğe kabullleri 
noktasında Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Mustafa Kemal Özçelik, Mustafa Babayiğit, 
İsmail Hakkı Şentürk gibi örgüt üyeleriyle birlikte faaliyet yürüttüğü, çalışma evlerindeki 
görevini İsmail Hakkı Şentürk'e devretmesi sonrasında, İsmail Hakkı Şentürk'ün, bu evlerde 
kalıp yazılı sınavı kazanan adaylardan, örgüt mensubu hakim savcılar ile sivil imamlar 
tarafından verilen isimlerden oluşturulan listeleri Mustafa Kemal Özçelik'e teslim ettiği, onun 
tarafından da listedekilerin yapı mensubu olduğu ifade edilerek Birol Erdem, Ahmet Hamsici 
ve İbrahim Okur'a iletildiği, Mustafa Kemal Özçelik'in Genel Müdür olması sonrasında sınav 
komisyonunda görevli olduğu dönemde Mustafa Babayiğit tarafından hazırlanan listelerin 
aynı prosedür işletilerek örgüt mensuplarının mesleğe kabullerin sağlandığı, sanığın Mustafa 
kemal Özçelik ve İsmail Hakkı Şentürk’ün örgüt içerisindeki konumlarını bilmesi, örgütün 
kendisinden olmayan hiç kimseyi bir makama getirmeyeceği gibi gelmesine imkan verecek 
alan açmayacağına, örgüt üyesi olmayan birisine herhangi bir menfaaat temin etmeyeceğine 
ilişkin sanığın kendisi de dahil bir çok tanığın ifadesinin bulunması hususları dikkate 
alındığında, sanığın kendisine örgüt mensubu olduğunun söylenerek verilen bir liste 
olmadığına, genel olarak muhafazakar insanlar denilerek verilen isimler olduğuna ilişkin 
beyanına itibar edilemeyeceği, sanığın kendisine iletilen isimlerin yapı mensubu olduğunu 
bilerek kabul ettiği ve mülakatlarda başarılı olmalarını sağladığı, HSYK tarafından 
gönderilmiş bulunan FETÖ mensubiyeti nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim savcıların 
sayısı ile ilgili istatistiki verilerde, 3908 kişinin ihraç edildiğine, ihraç edilen bu kişilerden 
1988 kişinin mesleğe kabul tarihlerinin 2001-2012 yılları arasında kalmış olduğuna ilişkin 
tespitlerinde bu hususu doğruladığı,

2002 yılında terör örgütleri ile mücadele için silahsız terör örgütü tanımının yer aldığı 
tasarının yasalaşmaması için örgüt mensupları Kenan Özdemir, Yüksek Hız, Hüseyin 
Yıldırım, İbrahim Okur ve Ahmet Hamsici ile birlikte faaliyet yürüttüğü, Ahmet Hamsici’nin 
soruşturma sırasında alınan ifadesi ile açıkça teyit edilirken, tasarının yasalaşmaması için 
dönemin müsteşarı ile görüştüğünü ancak Birol Erdem’in herhangi bir çalışma yapıp 
yapmadığını hatırlamadığını belirten ifadesi ile ise tevil yollu teyit edildiği,

Bakanlık bünyesindeki birimlerin, özellikle 2005 yılından itibaren Tetkik Hakimliği, 
Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük ve diğer ünvanlı atamalarına bakıldığında, atananların çok 
büyük oranda örgüt üyesi olduğunun ortaya çıktığı,

Örgütün HSYK'de etkinliği el geçirme amacı uyarınca aday belirleme ve diğer tüm 
organizasyonlarda, İbrahim Okur ve Ahmet Hamsici ile aktif rol aldığı, sonrasında bu 
etkinliği ve konumu nedeniyle, 2010 yılı HSYK seçimlerinde örgütün belirlediği strateji ve 
talimatlar doğrultusunda hareket edilmek suretiyle sanık da dahil örgüt üyelerinin seçimlerde 
başarılı olması sağlanırken, örgüt mensubu olmayan adayların liste dışında kalmasının 
sağlandığı, örgütün ele geçirmeye çalıştığı YARSAV'da bir dönem başkanlık da yapan örgüt 
üyesi Murat Arslan ile seçimlerin kazanılması noktasında toplantılar yaptıkları, yapılacaklar 
konusunda stratejilerin belirlendiği,

HSYK üyesi seçildikten sonra HSYK eski Genel Sekreterleri Mehmet Kaya ve 
Muzaffer Bayram tarafından organize edilen örgütsel toplantılara Teoman Gökçe, Nesibe 
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Özer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Bülent 
Çiçekli, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım ve Engin Durnagöl ile birlikte katıldığı, kendi 
evinde de örgütsel toplantı organize ettiği, Nesibe Özer'in ifade ettiği üzere HSYK üyeliği 
nedeniyle artan maaşların örgüte himmet olarak verilmesinin kararlaştırıldığı sürecin sanığın 
evinde yaşandığı, örgütün en mahrem işlerinden birisi olan himmet istenmesinin, 
verilmesinin, soruşturmalarda elde edilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere, sohbet adı verilen 
örgütsel toplantılarda, örgüt üyelerinin birbirlerinden dahi gizleyerek kapalı zarf içinde 
verilmesi, alınması şeklinde olduğu, örgüt üyesi olamayan birinin yanında, gizliliğe riayet 
edilmeyen herhangi bir toplantıda konuşulmayacağı, toplantıya katılanların tamamı hakkında 
FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan yapılan soruşturmalar sonunda 
cezalandırılmalarına karar verildiği, bahsi geçen toplantılara HSYK üyesi olmasına rağmen 
örgüt üyesi olmayan kişilerin çağrılmadığı hususları gözönüne alındığında, sanığın kendisinin 
örgüt üyesi olmadığına, kendi evinde yapılan bu toplantının tanışma, kaynaşma amacına 
yönelik bir kahvaltı olduğuna ilişkin savunmasına itibar edilmemesi gerektiği,

HSYK içerisinde görüşülmesi gereken  iş ve işlemler ile ilgili izlenecek yöntemin, bu 
toplantılarda gizlilik içerisinde planlanarak uygulamaya konulduğu, bu kapsamda; 

Örgütsel toplantılara zaman zaman İlyas Şahin, Nazmi Dere gibi örgütün tepe 
yöneticilerinin de katıldığı, Ergenekon, Balyoz gibi ülke gündemini meşgul eden önemli 
davaların buralarda, örgüt üyesi olmayan HSYK üyelerinin bulunmadığı gizli toplantılarda 
görüşüldüğü, bu hususun bizzat İbrahim Okur ve Ahmet Hamsici  tarafından ifade edildiği, 
soruşturma aşamasındaki ifadelerinde İlyas Şahin ve Nazmi Dere’nin de hazır bulunduğu 
Ahmet Hamsicinin evindeki toplantıda sanığın bulunduğuna ilişkin ifadelerini kovuşturma 
aşamasında değiştirmelerine rağmen Ömer Köroğlu’nun aşamalarda değişmeyen ifadesinde 
sanığın bu toplantıda hazır bulunduğunu söylemesi nedeniyle sanığın toplantıda yer aldığının 
kabul edilmesi gerektiği, 

Uzun yıllardır bakanlıkta oluşturulan örgütsel kadroların sanığın içerisinde olduğu 
yapı tarafından 2010 yılı HSYK'sine taşındığı, yeni HSYK'de genel sekreterin, genel sekreter 
yardımcılarının, müfettişler ile tetkik hakimlerinin, sayısal olarak ağırlıklı oranda FETÖ 
üyelerinden oluşturulduğu, HSYK’nin, 14.03.2018 gün ve 2018/3649/9873 sayılı yazısına 
göre, HSYK'de görev yapan tetkik hakimi ve müfettiş kadrosundaki yargı eski mensuplarının 
doksanüçünün ihracına karar verildiği, sanığın bu atamalar sırasında belirleyiciler arasında 
olduğu,

2010 HSYK seçimleri sonrasında yüksek yargıya üye seçilecek kişileri belirlemek için 
örgüt üyesi olmayan HSYK üyelerinin katılımı sağlanmaksızın Mehmet Kaya ve Bülent 
Çiçekli'nin evinde yapılan, HSYK üyesi olmayan bir kısım örgüt üyelerinin de yer aldığı 
toplantılara katıldığı, bu toplantılarda çoğunluğu örgüt mensuplarından oluşan Yargıtay ve 
Danıştay üyelerinin belirlendiği,

2010 HSYK seçimleri sonrasında yargı erki içerisinde yer alan Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanlığı, 
Adalet Akademisi ve HSYK gibi organların tamamına yakınının, ByLock kullanıcısı ve örgüt 
üyesi olan şahıslara bırakıldığı,

7 Şubat Mit Krizi ile başlayan süreçte örgütün faaliyetlerinin kamuoyunda 
tartışılmaya başlanması, devletin örgüte ve örgüt üyelerine karşı tedbirleri yürürlüğe sokması, 
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örgüt üyelerinin devlet kadrolarından tasfiyesinin başlaması sonrası ayrıntıları Nesip Yılmaz 
ve İbrahim Cansız’ın ifadelerinde belirtilen örgütün renklendirme dediği işlemi yaptığı ve 
kendisine en yakın görüş olan Hak-Yol grubu içerisinde kamufle olduğu, Hak-Yol grubu ile 
birlikte hareket etme, orada kamufle olma, örgüte karşı devletin yanında görünme konusunda 
örgütün talimatı olduğunun Metin Özyurt, Bayram Bozkurt ve Tarık Çağlayan’ın ifadeleri ile 
doğrulandığı,

Görülmüştür.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm Anayasal 
kurumlarını ele geçirmek nihai hedefine ulaşabilecek gücü elde ettiğine inanarak başlattığı 
süreçte mülki, askeri, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip kamu kurumlarını ele 
geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve kamu personellerini 
sistem dışına çıkararak örgüt elemanlarını bu makamlara getirdiği, sanığında örgütün Türkiye 
Cumhuriyet Devleti'nin tüm Anayasal kurumlarının ele geçirilmesi amaç ve stratejisinin 
uygulanması sürecinde kritik ve önemli görevlerde üstlendiği,

Milli Güvenlik Kurulu'nun yaptığı açıklamalar, kamu vicdanında hiçbir zaman kabul 
görmeyen, örgütün tasfiyeye yönelik yaptığı kumpas olduğu kesin olarak ortaya çıkan 
soruşturmalar ile bu yapının gerçek amacının devleti ele geçirmek olduğu, bu amaçla tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarında, özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), mülki idare 
birimleri, yargı teşkilatı, kolluk birimleri, eğitim kurumları gibi yerlerde kadrolaştığı ve bu 
kişilerin devletin amaçlarından ziyade yapının amaçları doğrultusunda faaliyette bulundukları 
iddialarının hep konuşulduğu, 

Sanığın, örgütün adeta silah olarak kullandığı yargı yapılanmasının en üstünde yer 
alan mahrem sınıf olan T.C. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği, Adalet Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü’nde Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Personel Genel Müdür 
Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı sıfat ve unvanları 
itibarı ile FETÖ silahlı terör örgütünün yargı içerisindeki hiyerarşik yapılanmasındaki 
konumu, temadi eden örgütsel ve etkin nitelikteki  faaliyetleri  nazara alındığında; 

Örgüt faaliyetlerinin  belli bir disiplin içinde istikrarlı bir şekilde devamı için diğer 
örgüt yöneticileriyle birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle hiyerarşik 
yapıya dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına 
uygun hareket ettiği, haiz olduğu görev ve sorumluluk alanları ile emir ve talimat verme 
noktasındaki yetkileri  gözetildiğinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, yargı hücre 
yapılanmasında özel göreve haiz yönetici  sıfatında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Örgüt üyeliği ya da yöneticiliği suçlaması ile haklarında soruşturma yapılan Kerim 
Tosun’un 17.10.2016, Metin Özyurt’un 18.10.2016, Mustafa Kemal Özçelik’in 27.10.2016, 
Ahmet Hamsici’nin 03.11.2016 tarihinde etkin pişmanlık kapsamında kamuoyuna 
ayrıntılarıyla yansıyan beyanlarında, somut olaylar ve olgular üzerinden sanığın da ismini 
zikretmek suretiyle örgütün bakanlık ve HSYK yapılanmasına ilişkin ayrıntılı faaliyetlerini 
ifade etmeleri, İbrahim Okur’un 21.11.2016 tarihinde yukarıda bahsettiğimiz ifadelere cevap 
niteliğinde açıklamaları ve örgütün yargı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı beyanda 
bulunmak istediğini belirten dilekçesi sonrasında, Sanık Birol Erdem 28.11.2016 tarihinde 
örgütün yargı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili beyanda bulunacağını söyleyerek Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etmiş ve daha öncesinden bu bilgileri ilgili devlet 
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kurumlarına verdiğini, 7 Şubat 2012'deki MİT krizinden bu yana örgüte karşı çok ciddi 
mücadele içerisinde olduğunu, bu tarihten itibaren Yargıtay ve Danıştay, Bakanlık ve Taşra 
kadrolarındaki örgüt üyelerinin belirlenmesi için çalışmalar yaptığını, etkisizleştirmek için 
kanun tasarıları hazırladığını, 2014 HSYK seçimlerinden önce de Yargıda Birlik grubunun 
adaylarını destekleyen, bu birliğin önemini açıklayan ve bağımsız görünümlü paralel yapı 
mensuplarının seçimi kazanması halinde yaşanacak tehlikelere işaret eden bir açıklamayı 
çeşitli platformlarda paylaştığını belirten, ‘ ... yargı yapılanmasına ilişkin özellikle 
kamuoyuna yansıyan haberlerden edindiğim bilgiye göre ismimin bir kısım ifadelerde 
zikredilmesi de dikkate alındığında, ... örgütün bu olayları manipüle  edebileceği yönünde 
emareler de basına yansıyan ifadelerden ortadadır ...’ şeklindeki ifadesi de dikkate 
alındığında özü itibariyle hakkındaki iddialara cevap niteliğindeki tanık ifadesini vermiştir.

Dosya kapsamında ifadeleri bulunan kişilerden;

-Tarık Çağlayan FETÖ’cü olan sanığın 2012 yılında, kurul üyeliğinden istifa edip 
müsteşar olduktan sonra örgüt aleyhine işler yaptığını duyduğunu, bu eylemin kendi özgür 
iradesiyle mi yapıldığını yoksa FETÖ'nün yönlendirmesiyle mi bu şekilde davrandığını 
bilemediğini,

-Kerim Tosun sanığın örgüt üyesi olduğunu net olarak bildiğini, herkesinde bu şekilde 
konuştuğunu, MİT krizinden sonra FETÖ'den uzaklaşmaya başladığını, akabinde 17-25 
Aralıktan sonra FETÖ'den tamamen koptuğunu, Yargıtay, Danıştay, HSYK, Anayasa 
Mahkemesi üyelerinden FETÖ mensubiyeti olanların isimlerinden sanık tarafından 
verildiğinin konuşulduğunu,

-İbrahim Okur sanığın mensubiyeti konusunda kesin bir şey söyleyemeceğini ancak 
bu yapıya yakın olduğunu bildiğini, Adalet Bakanlığı Müsteşarı olduktan sonra yapıya tavır 
aldığını,

-Mustafa Kemal Özçelik sanığın 2012'de de müsteşar olarak bakanlığa döndüğünde 
yapı ile arasına mesafe koyduğunun, bu süreçte yapıyla ilişkisinin tamamen tersine bir ilişki 
haline döndüğünü,

-Ahmet Hamsici sanığın 2012 yılına kadar yapı içerisinde yer aldığını, MİT 
Müsteşarının ifadeye çağrılmasından sonra yapıya karşı tavır aldığını, o dönemde de 
müsteşar olduğunu,

-İbrahim Cansız yapı üyesi olan sanığın ihanet ettiğinin yaygın bir şekilde yapı 
üyelerinin kendi aralarında konuşulduğunu, Adalet Bakanlığı Müsteşarı olmasından itibaren 
yapıdan ayrıldığını, 

-Hasan Doğrukartal Birol Erdem’in örgütün Hakim-Savcı yapılanmasını kuranlardan 
birisi olduğunu, 17-25 Aralık’tan sonra örgütle bağını koparıp kendisine bağlı örgüt 
üyelerinin isimlerini verdiğini,

Rasim Aytin sanığın FETÖ ile hiçbir irtibatının olmadığını düşündüğünü, dönemin 
algıları ve şartlar gereği askeri vesayete karşı birlikte hareket etme durumunun olmuş 
olabileceğini, MİT Krizi ve 17-25 Aralık Operasyonlarında birlikte hareket ettiklerini,
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Harun Kodalak sanıkla aynı öğrenci evinde kaldıklarını, FETÖ’cü olmadığını,  bilakis 
onlarla mücadele ettiğini, MİT Krizi’nden sonra çok sayıda çalışma yaptığını,

Mustafa Elçim Birol Erdem'i 1985 yılında hukuk fakültesine girdiğinden bu yana 
tanıdığını, 1996'dan itibaren de Adalet Bakanlığında birlikte çalıştıklarını, 2012 yılında 
Danıştay üyesi oluncaya kadar beraber çalıştıklarını, bu süreçte Birol Erdem'in bu örgütün 
yöneticisi ya da üyesi olduğu izlenimini edinmediğini, 

Sadullah Ergin sanığı öğrencilik yıllarından tanıdığını, bildiği kadarıyla o tarihte 
Hak-Yol Vakfı’nın öğrenci evlerinde kaldığını, MİT Krizi sonrası, Bakanlık Müsteşarı 
olduğu dönemde yapıya karşı çalışmalar yaptığını,

Bayram Bozkurt yargı içerisinde İbrahim Okur ve Birol Erdem’in yapıyla bağlantıları 
ortaya çıkınca kendilerini dönmüş gibi gösterip milli damar içerisinde yer almaya 
çalıştıklarını,

Metin Özyurt 2010 HSYK'sı üyelerinin üçüncü yılda 17/25 Aralık olayları patlak 
verince yavaş yavaş ayrışmaya başladığını, Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyelerin İbrahim 
Okur'dan kopmaya başladıklarını, sonrasında strateji gereği İbrahim Okur’un bu üyelere 
tekrardan yaklaşmaya çalıştığını, bu dönemde Birol Erdem’in de kendine göre bakanlığa 
yaklaşmaya çalıştığını, örgütten kendisine böyle bir görev verildiğini, Bakanlığa yakın 
durmasının istendiğini, olası bir olumsuzlukta bakanlık içerisinde kalmaya ve istihbarata 
devam etmesinin istendiğini, Birol Erdem’in Bakanlık tarafına geçtiğini ve kripto olarak 
kalmaya devam ettiğini, o dönem HSYK'nin Adli Kolluk Yönetmeliğine karşı yaptığı 
açıklamaya uzun bir şerh yazmasının, böyle yaparak bakanlığın yanındaymış gibi 
davranmasının Birol Erdem'den bilinçli olarak istendiğini,

Belirten ifadeler verdikleri görüşmüştür.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 02.07.2019 tarih ve 2019/9.MD-312 esas, 2019/514 
sayılı kararında, etkin pişmanlığın tanımı ve uygulama koşulları hakkında;

"...
5237 sayılı TCK'nın “Etkin pişmanlık” başlıklı 221. maddesi ise;  
“(1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve 

örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle 
örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.  

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak 
etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında 
cezaya hükmolunmaz.

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden 
yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının 
yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden 
kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla 
ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 
suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi 
halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim 
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yapılır...” şeklinde düzenlenmiş olup maddenin ilk dört fıkrasında, suç işlemek amacıyla 
örgüt kurmak, yönetmek veya bu amaçla kurulmuş örgüte üye olmak suçları ile ilgili etkin 
pişmanlık gösteren faillerin birbirinden farklı koşullarla, cezanın kaldırılmasını veya cezada 
indirim yapılmasını gerektiren şahsi hâller kabul edilmiştir.

...
5237 sayılı TCK’nın 221. maddesinde yapılan düzenlemeyle; kanun koyucu, 

örgütlerle etkin mücadele edebilmek için, örgütleri ortaya çıkarıp dağıtmayı, örgüt 
elemanlarını devletin yanına çekerek bir yandan zayıflatıp diğer yandan da örgütlerin deşifre 
olmasını sağlayarak örgüt bünyesinde faaliyet gösteren failleri yakalamayı, “etkin pişmanlık” 
hükümlerinden yararlanan sanıkları topluma kazandırmayı, örgüt bünyesinde gerçekleştirilen 
eylemleri açığa çıkarmayı ve benzer suçların tekrar işlenmesini önlemeyi amaçlamaktadır.

TCK’nın 221. maddesinin gerekçesinde; “Madde metninde, suç işlemek amacıyla 
örgüt kurmak, yönetmek veya bu amaçla kurulmuş örgüte üye olmak suçları ile ilgili olarak 
etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir.  

Birinci fıkrada, örgüt kurucu veya yöneticileri ile ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer 
verilmiştir. Buna göre; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek dolayısıyla 
haklarında soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, 
örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kişiler hakkında cezaya 
hükmolunmaz. 

İkinci fıkrada, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olan kişilerle ilgili etkin 
pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Örgüt üyesinin, etkin pişmanlık hükmünden 
yararlanabilmesi için, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak 
etmemiş olması ve ayrıca, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi 
gerekir. Bu koşulların gerçekleşmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. Bu 
koşullar gerçekleştikten sonra, kişi hakkında örgüt üyesi olmaktan dolayı soruşturma 
başlatılmış olmasının veya örgütün faaliyeti çerçevesinde başkaları tarafından suç işlenmiş 
olmasının, etkin pişmanlıktan yararlanma açısından bir önemi bulunmamaktadır.

Üçüncü fıkrada ise, yakalanan örgüt üyesi ile ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer 
verilmiştir. Yakalanmış olmasına rağmen, bu fıkrada belirlenen şartların gerçekleşmesi 
hâlinde örgüt üyesi cezalandırılmayacaktır. Bu şartlardan birisi, örgütün faaliyeti 
çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmemiş olmak; diğeri ise, örgütün 
dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermiş olmaktır. 
Verilen bilginin, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli 
olup olmadığını takdir yetkisi mahkemeye aittir. 

Kişi, suç işlemek için kurulmuş olan örgütün kurucusu, yöneticisi veya üyesi olmakla 
birlikte, örgütün ulaştığı yapılanma itibarıyla dağılmasını sağlama imkanından yoksun 
olabilir. Bu durumda bile, söz konusu sıfatları taşıyan kişilerin belli şartlarda etkin 
pişmanlıktan yararlanması sağlanabilmelidir. Bu düşüncelerle maddenin dördüncü fıkrası 
düzenlenmiştir. Buna göre, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan 
kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla 
ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 
suçundan dolayı cezaya hükmolunmayacaktır. 

Kurucu, yönetici veya üyenin, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla 
ilgili bilgileri yakalandıktan sonra vermesi hâlinde, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye 
olmak suçundan dolayı hakkında verilecek cezada belli oranda indirim yapılması kabul 
edilmiştir..."  açıklamalarına yer verilmiştir.

TCK’nın 221. maddesinin birinci fıkrasına göre; suç işlemek amacıyla örgüt kurma 
suçu nedeniyle ceza soruşturmasına başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç 
işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan örgüt 
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kurucu veya yöneticileri hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. Bu hükmün uygulanabilmesi 
için ilgili suç örgütü hakkında soruşturmaya başlanılmamış olması ve örgütün amacı 
doğrultusunda suç işlenmemiş olması gerekmektedir.  

Suç örgütü kurulmakla beraber herhangi bir amaç suç işlenmemiş fakat amaç suçları 
işlemek için bir takım hazırlık hareketi mahiyetinde fiillere girişilmiş ise diğer şartların da 
varlığı hâlinde bu hükmün uygulanması önünde herhangi bir engel yoktur. Örneğin suç 
işlemek amacıyla örgüt kuran kimseler işleyecekleri amaç suçlar için silah temin etme, plan 
program yapma gibi faaliyetlere girişmiş olabilirler. Kanun, amaç suçların işlenmemesini şart 
olarak koştuğu için bu şekilde hazırlık hareketinde kalmış fiillerin varlığına rağmen etkin 
pişmanlık hükümleri uygulanabilecektir. Fakat eğer hazırlık hareketi niteliğindeki fiiller 
ayrıca bir suç oluşturuyor ise faillerin, bu fiileri dolayısıyla cezai sorumlulukları saklıdır. 
Örneğin, ruhsatsız silah veya patlayıcı madde temin eden failin cezai sorumluluğu doğacaktır. 
Bunun ötesinde eğer hazırlık hareketleri aşaması da geçilerek örgütün amacı doğrultusunda 
bir suç işlenmiş ise örgüt kurucu ve yöneticilerinin bu etkin pişmanlık hükmünden 
yararlanmaları imkân dahilinde değildir.  

TCK’nın 221. maddesinin birinci fıkrasının aradığı bir diğer şart ise, örgüt kurucu ve 
yöneticilerinin bizatihi örgütü dağıtması ya da vermiş oldukları bilgilerle örgütün dağılmasını 
sağlamalarıdır. Bu bağlamda, eğer örgüt kurucu veya yöneticilerinin vermiş oldukları bilgiler 
önemsiz veya önemli olmakla beraber örgütün dağılmasını sağlayacak nitelikte değil ise 
kurucu ve yöneticilerin bu hükümden yararlanması mümkün değildir.

Buna göre; TCK’nın 221. maddesinin birinci fıkrasının uygulanabilmesi için;
1- Fail örgütün kurucusu veya yöneticisi olmalıdır, 
2- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmamış ve 

örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmemiş olmalıdır,
3- Fail örgütü dağıtmalı veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlamalıdır. 
TCK’nın 221. maddesinin ikinci fıkrasına göre; örgüt üyesi, örgütün faaliyeti 

çerçevesinde işlenen bir suça iştirak etmeksizin ve gönüllü olarak örgütten ayrıldığını yetkili 
makamlara bildirir ise etkin pişmanlık hükmünden yararlanacak ve ceza almayacaktır. Bu 
düzenlemede örgüt kurucu ve yöneticilerinde olduğu gibi “soruşturmaya başlanmadan önce” 
veya “örgütün dağılmasını sağlayacak bilgi verme” şartlarına yer verilmemiştir. 

Yine ilk fıkrada örgüt kurucu ve yöneticilerinin etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi 
için “örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmemiş olması” şart koşulmuş olmasına rağmen; 
ikinci fıkrada bu şart “örgüt üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun 
işlenişine iştirak etmemesi” olarak düzenlenmiştir. Nitekim TCK’nın 221. maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince örgüt faaliyeti çerçevesinde amaç suçlardan bazılarının işlenmiş olması, 
örgüt üyesinin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel değildir. Zira bu fıkra bakımından 
önemli olan örgüt faaliyeti çerçevesinde amaç suçların işlenmemesi olmayıp örgüt üyesinin, 
örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmemesidir. Bir başka 
anlatımla, TCK’nın 221. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan koşullar gerçekleştikten sonra, 
örgütün faaliyeti çerçevesinde başkaları tarafından suç işlenmiş olmasının etkin pişmanlıktan 
yararlanma açısından bir önemi bulunmamaktadır. 

TCK’nın 221. maddesinin ikinci fıkrasında, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen 
herhangi bir suça iştirak etmemiş örgüt üyesinin, örgütten gönüllü ayrılması yanında 
ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi de ceza almamasının koşulu olarak yer almaktadır. 
Gönüllü olarak örgütten ayrılma ise, güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanmama, zorla ele 
geçirilmeme anlamını taşımaktadır. 

Buna göre; TCK’nın 221. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanabilmesi için;
1- İşlenen suçun örgüt üyeliğinden ibaret olması,
2- Sanığın örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suçun işlenmesine iştirak etmemesi,
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3- Gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi gerekmektedir.
TCK’nın 221. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde 

herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesi hakkında, pişmanlık 
duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi 
vermesi hâlinde ceza verilmeyecektir.  

TCK’nın 221. maddesinin üçüncü fıkrasında, ikinci fıkradan farklı olarak yakalanmış 
olan örgüt üyesine ilişkin etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Kendiliğinden teslim 
olmaksızın yakalanan örgüt üyesi hakkında cezaya hükmolunmaması, amaç suçlara iştirak 
etmemiş olmasına ve pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının 
yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesine bağlıdır. Çünkü bu durumda fail, yetkili 
makamlara kendiliğinden teslim olmamış, kolluk tarafından yakalanmıştır. Kanun; bu 
durumdaki örgüt mensuplarının da yetkili makamlara örgütün etkisizleştirmesi amacına 
matuf bilgiler sunması kaydıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını kabul 
etmiştir.  

Failin vermiş olduğu elverişli bilgilere rağmen örgütün dağılması veya mensupların 
yakalanması sağlanamamış olabilir. Önemli olan nitelikli bilginin verilmesi olup verilen 
bilginin, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli olup 
olmadığını takdir yetkisi mahkemeye aittir.  

Buna göre; TCK’nın 221. maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanabilmesi için;
1- Fail örgüt üyesi olmalıdır,
2- Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmemiş 

olmalıdır,
3- Yakalanmış olmalıdır,
4- Pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını 

sağlamaya elverişli bilgi vermelidir.
TCK’nın 221. maddesinin dördüncü fıkrası, ilk üç fıkrada düzenlenen suçların 

faillerinin yanı sıra örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen, örgüte bilerek ve 
isteyerek yardım eden kişileri de kapsamaktadır. Yine, ilk üç fıkrada düzenlenen etkin 
pişmanlık hâllerinden farklı olarak bu fıkrada etkin pişmanlığın “örgütün amacı 
doğrultusunda suç işlenmeden önce” veya “örgüt üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde 
herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmemesinden önce” ya da “soruşturmaya başlanmadan 
önce” vuku bulması şart koşulmamıştır. 

TCK’nın 221. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesine göre; örgüt kuran, 
yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya 
örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden failin, gönüllü olarak teslim olup örgütün yapısı ve 
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında örgüt kurmak, 
yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmayacaktır. Anılan 
fıkranın ikinci cümlesine göre ise; gönüllü olarak yetkili makamlara teslim olmamakla 
birlikte yakalandıktan sonra bahsedilen nitelikteki bilgileri veren failin cezasında üçte 
birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılacaktır. Bu indirim oranı belirlenirken failin vermiş 
olduğu bilgilerin niteliği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Buna göre; TCK’nın 221. maddesinin dördüncü fıkrasının;
Birinci cümlesinin uygulanabilmesi için;
1- Fail, örgütün kurucusu, yöneticisi, üyesi ya da örgüte üye olmamakla birlikte örgüt 

adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden olmalıdır, 
2- Gönüllü olarak teslim olmalıdır,
3- Örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermelidir.
İkinci cümlesinin uygulanabilmesi için;
1- Fail, örgütün kurucusu, yöneticisi, üyesi ya da örgüte üye olmamakla birlikte örgüt 
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adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden olmalıdır, 
2- Yakalanmış olmalıdır,
3- Örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermelidir.
Görüldüğü üzere; TCK’nın 221. maddesinin ilk dört fıkrasındaki açık düzenlemeler 

gereği, ancak örgüt kurma, yönetme veya üye olma suçlarında etkin pişmanlık hükümleri 
tatbik edilebilecek olup örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen diğer suçlar yönünden bu 
maddede belirtilen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma imkânı bulunmamaktadır. Bu 
bakımdan, örgütün kurucusu, yöneticisi, üyesi ya da örgüte üye olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden fail hakkında TCK’nın 221. 
maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceği suçlar, örgüt kurmak, 
yönetmek veya üye olmak suçlarından ibarettir.

Bununla birlikte, "pişmanlık" kavramının, TCK'nın 221. maddesinin dördüncü 
fıkrasının ikinci cümlesinin tatbiki bakımından irdelenmesine gelince;

TCK'nın 221. maddesinin uygulanabilmesi için, etkin pişmanlık kurumunun doğası ve 
anılan madde başlığının “etkin pişmanlık” olması karşısında; failin pişman olması esasen ön 
koşul niteliğindedir. Bu nedenle, TCK'nın 221. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci 
cümlesinin uygulanması bakımından failin yalnızca maddi gerçeğin ortaya çıkması için 
yararlı bilgiler vermesi yeterli olmayıp bu pişmanlığını yargılamanın her aşamasında 
sürdürmesi, bu bağlamda pişmanlık duyarak örgütün yapısı çerçevesinde işlenen suçlarla 
ilgili bilgileri içeren ifadesini inkar etmemesi gerekir. Pişmanlık duyarak verdiği ifadeyi inkar 
eden kişinin o aşamada pişmanlığından söz edilemez.

Diğer taraftan, "etkin pişmanlık" başlıklı 221. maddenin üçüncü fıkrasında "pişmanlık 
duyarak" ibaresi kullanıldığından, bu koşulun dördüncü fıkranın ikinci cümlesi bakımından 
aranmayacağı ileri sürülebilir ise de; Adalet Komisyonu raporunda da vurgulandığı üzere 
madde başlığının, maddenin tüm fıkralarının yorumu bakımından ayrılmaz bir parça olması, 
üçüncü fıkranın uygulanma koşullarının, dördüncü fıkranın ikinci cümlesine göre daha ağır 
şartlara bağlı tutulması ve madde gerekçesinde belirtildiği üzere, dördüncü fıkranın, üçüncü 
fıkrada belirtilen nitelikte bilgi verme imkânından yoksun failler bakımından ihdas edilen bir 
düzenleme olması nazara alındığında, dördüncü fıkranın ikinci cümlesinin uygulanması 
bakımından, diğer koşulların yanı sıra failin pişmanlık duyması koşulunun da gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Başka bir deyişle, örgütlü suçluluğa ilişkin etkin pişmanlığı düzenleyen 
TCK'nın 221.  maddesinde yer alan fıkraların her birinin uygulanabilmesi bakımından failin 
pişmanlık duyması ön koşul niteliğinde olduğundan, maddenin "pişmanlık duyarak" ibaresine 
yer verilmeyen fıkraları açısından da failin pişman olmasının gerektiği sonucuna 
ulaşılmaktadır...."

Şeklinde ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp 
uygulanmayacağı hususu değerlendirildiğinde;

Sanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca 03.06.2017 tarihide 
gözaltına alındığı, şüpheli sıfatıyla ifadesini 14-15-16-22.06.2017 tarihlerinde verdiği,

Sanığın 14.06.2017 tarihinde başlayıp 16.06.2017 tarihinde biten Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca alınan ifadesinde " ... terör örgütü yöneticiliği veya üyeliği anlamına 
gelebilecek suçlamaları kabul etmemekle birlikte bu yapıyla ilgili olarak herhangi bir adlî ve 
idarî soruşturma yokken mücadeleye başlamış biri olarak lehime olan her ne hüküm varsa 
bunlardan yararlanmak istiyorum..." şeklinde beyanda bulunduğu, öncesinde 28.11.2016 
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tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek " ... yargı yapılanmasına 
ilişkin özellikle kamuoyuna yansıyan haberlerden edindiğim bilgiye göre ismimin bir kısım 
ifadelerde zikredilmesi de dikkate alındığında, ... örgütün bu olayları manipüle  edebileceği 
yönünde emareler de basına yansıyan ifadelerden ortadadır ..." şeklinde başlayan, özü 
itibariyle hakkındaki iddialara cevap niteliğindeki tanık ifadesini verdiği, kovuşturma 
süresince de atılı suçlamayı kabul etmediği, bu itibarla sanık ile aynı suçtan haklarında 
soruşturma yapılan Kerim Tosun’un 17.10.2016, Metin Özyurt’un 18.10.2016, Mustafa 
Kemal Özçelik’in 27.10.2016, Ahmet Hamsici’nin 03.11.2016 tarihinde etkin pişmanlık 
kapsamında kamuoyuna ayrıntılarıyla yansıyan beyanlarında, somut olaylar ve olgular 
üzerinden sanığın, ismini ve eylemlerini zikretmek suretiyle örgütün bakanlık ve HSYK 
yapılanmasına ilişkin ayrıntılı faaliyetlerini ifade etmelerinin, İbrahim Okur’un 21.11.2016 
tarihinde bu ifadelere cevap niteliğinde açıklamaları ve örgütün yargı içerisindeki faaliyetleri 
ile ilgili ayrıntılı beyanda bulunmak istediğini belirten dilekçesinin sanığı önce tanık olarak 
sonra şüpheli olarak bu ifadeleri vermeye zorladığının kabul edilmesi gerektiği,

Sanığın aşamalardaki tüm savunmalarında atılı suçlamayı kabul etmeyerek yöneltilen 
suçlamaları reddettiği ve diğer sanık ve tanık beyanlarında kendisine atfedilen iddialara karşı 
suç işleme kastı ile hareket etmediğini ispata çalıştığı,

Sanığın yirmi yıla yakın bir süre etkin olduğu yargı teşkilatında, içerisinde yer aldığı 
FETÖ terör örgütünün yapılanmasına, yönetimsel teşkilatlanmasına, izlediği yöntem ve 
faaliyetlerine  dair konumuyla uygun bilgi vermediği,

Kendisinin içerisinde olduğu olaylara yönelik anlatımlarının örgütü ifşa etmek 
maksadıyla ziyade kendisini cezadan kurtarmaya yönelik olduğu, bu olaylarda geçen eylem 
ve isimlerin kendisinden önce ayrıntılı beyanda bulunan Kerim Tosun, Metin özyurt, Mustafa 
Kemal Özçelik, Ahmet Hamsici ve İbrahim Okur’un ifade ve dilekçelerinde anlatılmış 
olduğu, diğer örgüt üyeleri ile birlikte içerisinde yer aldığı faaliyetleri legal faaliyetler olarak 
göstermeye çalıştığı, ismini verdiği örgüt üyelerinin örgütsel faaliyetlerini anlatmayıp 
davranışlarıyla yada soruşturmalarda ifşa olmuş isimleri saymakla yetindiği, 1996-2004 
yılları arasında faaliyet yürüttüğü sınav evleri hücre yapılanması içerisinde tanık olduğu 
olayları ve örgüt mensuplarını anlatmadığı, bu örgüt mensuplarını deşifre etmediği, 
2008-2010 yılları arasında Personel Genel Müdürü olduğu dönemde, HSYK Sekreteryası 
görevini üstlenen birimin en yetkili ismi de olduğu düşünüldüğünde, kendisine iletilen ve 
atamaları ile ilgili yardım istenen örgüt mensuplarının deşifresine ilişkin bilgi vermediği, yine 
bu dönemde hakim savcılık mülakat sınavlarında kendisine iletilen ve başarılı olması istenen 
örgüt mensuplarına ilişkin listelerde yer alan isimleri sakladığı, bu isimleri genel olarak 
muhafazakar insanlar demek suretiyle soruşturmalardan kurtardığı,

Ancak dairenizde ve taşra mahkemelerinde yapılan birçok kovuşturmada verdiği 
ifadelerinin örgüt mensuplarının cezalandırılmasında delil olarak kabul edildiği gözönüne 
alındığında, sanığın ifadesinin samimi olup olmadığı, etkin pişmanlık hükümlerinin 
uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa hangi fıkranın uygulanacağı, yapılacak indirimin 
hangi oranda bırakılacağı hususunun mahkemenizin takdirine bırakılmasının uygun olacağı 
değerlendirilmiştir.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın, eğitim düzeyi, 
sahip olduğu sosyo-kültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki tecrübeleri ve 
örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek 
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durumda olduğu değerlendirilerek, TCK’nin 30. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen 
hata hükmünün uygulanması talep edilmemiştir.

Açıklanan gerekçelerle, TCK’nin 221. maddesinin uygulanması mahkemenizin 
takdirinde olmak üzere, TCK’nin 314. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen silahlı terör 
örgütü yöneticisi olma suçunun tüm unsurlarıyla gerçekleştiği ve bu şekilde sanığın FETÖ 
isimli silahlı terör örgütünün yöneticilerinden olduğu anlaşılmakla, eylemine uyan TCK’nin 
314/1, 3713 sayılı TMK’nin 5/1, TCK’nin 53, 58/9. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 
yargı sistemimizin en üst yargı bürokrasisi olan Adalet Bakanlığı ile HSYK’de sahip olduğu 
yetkiler itibariyle bütün yargı mensupları üzerinde sanığa önemli bir tasarruf ve inisiyatif 
alanı sağlaması, sanığın örgütteki temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği 
statüsüne eşdeğer olacak nitelikte kamusal bürokrasi içerisinde konumlandırılması, örgütün 
mahrem yapısı içerisinde bulunması, bu suretle örgütsel faaliyetlerindeki çeşitlilik ve 
süreklilik hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan 
tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesine, gözaltında 
geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna, yargılama 
giderinin sanıktan tahsiline, dijital materyal imaj kopyalarının dosyada delil olarak 
saklanılmasına, verilmesi muhtemel ceza süresi nazara alınarak sanık hakkındaki adli kontrol 
tedbirinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur." şeklinde esas 
hakkında mütalaada bulunmuştur.

II-SAVUNMA:

Genel Olarak Savunmasında;

Mesleğe 1993 yılında Edirne İdare Mahkeme üyesi olarak başladığını, 1996 yılında 
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne tetkik hâkimi olarak geldiğini, 2004 yılında 
Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, 2006 yılında Genel Müdür Yardımcısı 
olduğunu, 2008 yılında ise Personel Genel Müdürü olarak görevlendirildiğini, 2010 yılında 
yapılan Anayasa değişikliğinden sonra HSYK üyeliğine aday olarak seçildiğini, 1 yıl HSYK 
üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2011 yılı Ekim ayının sonunda Adalet Bakanlığı 
Müsteşarlığına atandığını ve 31/12/2013 tarihine kadar bu görevi yürüttüğünü, o tarihten 
gözaltına alındığı 03/06/2017 tarihine kadar Başbakanlık Başdanışmanı olarak görev 
yaptığını, halen Bakanlık Yüksek Müşaviri olarak görev yapmakta olduğunu,

1984 yılında Doğanşehir İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, lise eğitimi 
döneminde ailesiyle birlikte kaldığını, herhangi bir dershaneye gitmediğini, yurtta 
kalmadığını, 1984 yılında yapılan sınavda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 
kazandığını, babasının milli görüşçü olması nedeniyle onun ve arkadaşlarının yardımı ile 
Hakyol Vakfı'nın Ankara'daki öğrenci evlerine yerleştirildiğini, fakülte hayatı boyunca ve 
avukatlık stajı yaptığı dönemde bu vakfa ait evlerde kaldığını,

Fakülte hayatı boyunca sosyal çevresinin; Hakyol Vakfı bünyesinde kalan öğrenciler, 
Mlli Gençlik Vakfı bünyesinde kalan öğrenciler, Samanpazarı'nda Hukuçular Birliği 
Vakfı'nda kalan ve çoğunluğu milli görüş kökenli olan  öğrenciler ile sınıflarındaki milliyetçi 
muhafazakar öğrencilerden oluştuğunu, başka herhangi bir cemaat mensubu ile temasının 
olmadığını, fakülte hayatı boyunca bir kaç defa Hakyol Vakfı'nın düzenlediği gezi ve 
pikniklere, birkaç kez de Hukukçular Birliği Vakfı'nın düzenlediği gezi ve pikniklere 
katıldığını, Sadullah ERGİN ile de orada tanıştığını, 

Hakim adaylığına başladıktan sonra 1990 yılı Nisan celbinde uzun dönem olarak 
askere gittiğini, askerde iken annesinin amcasının torunu olan ve daha önce nişanlanmış 
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olduğu eşi ile evlendiğini, askerden sonra stajına devam ettiğini, staj bitiminde 1993 yılında 
kura ile Edirne İdare Mahkemesi üyesi olarak göreve başladığını, burada görev yaptığı sırada 
1996 yılında o tarihte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 
Nesrin YILMAZCAN'ın kendisini arayarak "Hâkim Bev sizi bakanlığa almak istiyoruz, eğer 
gelirseniz Personelde birlikte çalışacağız" dediğini, mahkeme başkanı ve çalışma arkadaşları 
ile konuyu istişare ettikten sonra ertesi günü Nesrin YILMAZCAN'a dönüş yaparak 
"kendileriyle çalışmaktan onur duyacağını" söyleyerek teklifi kabul ettiğini, 15 Nisan 1996 
tarihi itibariyle Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü emrinde tetkik hâkimi olarak 
göreve başladığını,

Lise, üniversite, hâkim adaylığı, Edirne’deki hâkim olarak görev yaptığı süre boyunca 
Fethullah Gülen cemaati ile herhangi bir irtibatının olmadığını, 

Bakanlıkta çalışmaya başladıktan bir süre sonra Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
KAHRAMAN’ın odasında adı geçenle, ayrıca odada bulunan Eğitim Dairesi Başkanı Haluk 
MAHMUTOĞLU, Daire Başkanı Ali TURHAN ve tetkik hâkimi İbrahim OKUR ve İlhan 
AYAZ ile tanıştığını,

Bir süre sonra kendisini daha önceden tanımadığı Hüseyin YILDIRIM'ın Personel 
Genel Müdürlüğü'ne tetkik hâkimi olarak geldiğini, bu kişinin daha sonradan Gülen cemaati 
mensubu olduğunu anladığını, daha sonraki tarihlerde ise Ali KAYA ve Murat CEVHER'in 
geldiklerini, zaman içerisinde bu tetkik hakimlerinin de Gülen cemaati mensubu olduklarını 
anladığını, adı geçenlerle iş arkadaşlığı yapmaları ve komşu olmaları nedeniyle 
samimiyetlerinin ilerlediğini, Gülen cemaatini de bu diyaloglar nedeniyle ilerleyen süreçte 
tanımaya başladığını,

28 Şubat 1997 tarihinde başlayan ve kamuoyunda "28 Şubat Süreci" olarak 
adlandırılan süreç nedeniyle İslami hizmet ve faaliyetlerin neredeyse tamamının durduğunu 
ve bir tasfiye sürecinin başladığını, böyle bir atmosfer içerisinde aynı manevi değerlere sahip 
farklı ekollerden gelen insanların dayanışması niteliğinde olmak üzere adı geçenlerle 
arkadaşlıklarının ilerlediğini, zaman zaman bir araya gelerek dertleştiklerini, görüştüğü 
arkadaşlarından Ahmet HAMSİCİ ve İbrahim OKUR'u tanıdığı kadarıyla bir cemaat 
geçmişleri ve mensubiyetleri olmadığını, 

Kendisinin o tarih itibariyle "Hizmet hareketi" veya "Gülen cemaati" olarak bilinen, 
daha sonraki süreçte ise terör örgütü olduğu ortaya çıkan ve FETÖ/PDY olarak adlandırılan 
yapıyı, bu yapıya mensup tetkik hakimleri ile olan arkadaşlıkları ilerledikten sonra 1998 
yılından itibaren tanımaya başladığını, 28 şubat sürecinin muhafazakar kesim üzerinde 
doğurduğu sıkıntıların etkisiyle bu arkadaşlarla ilişkilerinin zamanla dayanışmaya 
dönüştüğünü, bir araya geldiklerinde ara sıra dini konuşmalar yaptıklarını,

Kendisinin İmam-Hatip mezunu olması, hitabetinin ve dini bilgisinin iyi olması 
nedeniyle kendi el yazısı ile tutmuş olduğu hadis notlarından da yararlanarak sık sık tefsir ve 
hadis dersleri yaptığını, bu yapıya mensup arkadaşlarının kendisinin bu özelliğini görünce 
"bizim sınava çalışan arkadaşlarımız var, onlara moral motivasyon olsun diye ara sıra gelip 
onlara da konuşur musun" dediklerini, bu teklifin çoğunlukla Murat CEVHER ve Hüseyin 
YILDIRIM'dan geldiğini, kendisinin onları kırmayarak teklifi kabul ettiğini ve bazen sınava 
hazırlanan çocukların evlerine giderek onlara hadis ve tefsir dersleri yaptığını,

Kendisinin Gülen cemaati geçmişi olmaması ve Fetullah GÜLEN'in kitaplarını 
okumaması nedeniyle adı geçen cemaatin literatürüne vakıf olmadığını, cazip de gelmediğini, 
bu nedenle sohbetler yaptığında kendi birikimi olan ayet ve hadisler üzerinden sohbet 
yaptığını,

2004 yılı itibariyle bakanlıkta ve Yargıtay'da Gülen cemaati mensuplarının sayısının 
arttığını, Ahmet TOKER'in Yargıtay tetkik hakimliğine, Muzaffer BAYRAM'ın ise bakanlık 
tetkik hakimliğine geldiğini, kendisinin sohbetlerde sürekli Kur'an ve hadis merkezli 
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konuşması nedeniyle bu tip sohbet yapma tekliflerin gitgide azaldığını, ardından da sona 
erdiğini,

Gülen cemaati mensuplarının 28 şubat sürecinden sonra bürokraside var olabilmek ve 
tasfiye edilmemek adına "Tedbir" adı altında alkol kullandıklarını veya kullanıyormuş 
görüntüsü oluşturduklarını, yine başörtüsü konusunda farklı bir tutum sergilediklerini, 
eşlerinin muhafazakar bir bayana yakışmayacak ölçüde açık giyindiklerini, bir görüşme 
sırasında bu iki uygulamayı sert bir şekilde eleştirmesi üzerine ortamın buz kestiğini,  bu 
olaydan sonra gülen cemaati mensuplarının kendisiyle aralarına mesafe koyduklarını, bundan 
sonraki görüşmelerinin, aynı iş yerinde çalışan kişilerin iş gereği yaptıkları toplantılar 
şeklinde geçtiği,

Buraya kadar yaptığı açıklamalar doğrultusunda sonuç olarak; Bakanlıkta cemaat 
geçmişi olan insanlar olarak Hüseyin YILDIRIM, Murat CEVHER ve Ali KAYA’ yı 
tanıdığını, İbrahim OKUR ve Ahmet HAMSİCİ'nin de tıpkı kendisi gibi bakanlıkta 
tanıştıktan sonra iş arkadaşlığı çerçevesinde Hüseyin YILDIRIM, Murat CEVHER ve Ali 
KAYA'nı evlerinde düzenlediği davetlere katıldıklarını,

28 şubat sürecinde kendisi, İbrahim OKUR ve Ahmet KAHRAMAN'ın irticai faaliyet 
nedeniyle idarî soruşturma geçirdiklerini, herhangi bir yasa dışı faaliyetlerinin olmaması 
nedeniyle soruşturma sonucunda herhangi bir işlem yapılmadığını, ancak bakanlıktan 
gönderilmek istendiklerini, dönemin müsteşarı İhsan ERBAŞ'ın karşı çıkması üzerine sadece 
Ahmet KAHRAMAN'ın genel müdür yardımcılığı görevinden alınarak Ankara hakimliğine 
gönderildiğini,

Soruşturma Evresinde Dinlenen Tanık Beyanlarına Karşı Savunmasında;

Yerleşik yüksek mahkeme içtihatlarına göre tanık beyanına itibar edilebilmesi için 
sanıkla tanık arasında haksız isnatta bulunmayı gerektirir bir husumet bulunmaması gerektiği, 
buradaki husumetin mutlaka kişisel husumet olarak anlaşılmaması gerektiği, bir örgüte veya 
mensuplarına karşı faaliyet yürütülmüş olması halinde o örgütün ve mensuplarıyla arada 
husumet oluşmasının doğal olduğunu, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin 43.sayfasında yer 
verilen ByLock yazışmalarından da anlaşılacağı üzere örgütün kendisi aleyhine çalışma 
yapanlara karşı faaliyet yürüttüğü, bu yazışmada;

İrfan Öksüz ((53379 ID9 tarafından diğer sivil imam vc örgüt sorumlusu olan "Bilge" 
kod ismini kullanan Halil İbrahim Şahin'e (422574 II) nolu) ait ByLock hesabına gönderilen 
“FW: ARGE-DT gündemleri” konulu e-posta mesajında;

"I. Arge formatında 15 OcakVa kadar adliye fotoları 2. Aralık sonuna kadar adliye 
arge Iist ?bu gündemi daha önce de birkaç kez yazmıştım, burada üçlü bir 
derecelendirmemiz var: ? Kendinden motorlu hizmet düşmanları ? Vagon halinde olan 
hizmet düşmanları,  korku ve ya bir angajman ile (menfaat vb) öııünc iş geldikçe hizrnet 
aleyhinde iş yapanlar 3. hizmet aleyhine operasyon yapan tüm hs'lerin ayriea takibi ve 
yaptıkları her operasyon ile ilgili elimizdeki bilgiler de dahil (mümkünse) ayn bir excelde 
arge formatında tutmamız gerekiyor. Bu çok önemli inşallah süreç dönünce bu bilgiler çok 
önemli olacak. Sıcağı sıcağına kaydetmemiz gerekiyor. Bu gündem ay sonu ilk dönülü 
alacağız ve bana 15 günde bir soracaklar. Yani istirhamımız ay başı ve ortası olarak iki defa 
döııüt verilmesidir. Muhtelif gündemler? normal arge takviminde aylık olarak almamız 
gerekiyor. ? YBP lilerin kendi aralarındaki çatışmaları. YBP'lilerin kendi aralarındaki 
çatışmalara ilişkin olarak taşradan gelen bilgilerin paylaşılması... ''

Kendisinin bu örgüte karşı yürütmüş olduğu faaliyetlerin kapsamı ve özellikle de 
yargıda birlik faaliyetleri bağlamında tüm yapı mensuplarının tespit edilmesine yönelik 
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başladığı ve büyük kısmını tamamladığı çalışma nedeniyle, bütün bu örgüt mensuplarının 
kişisel olarak da hasmı ve düşmanı konumunda olduğunu, bu durumun, yukarıdaki yazışmada 
“YBP'lilerin çalışmaları” şeklinde ifade edilmesinden de anlaşıldığını,

Bu örgütle ve mensuplarıyla aralarında ciddi husumet oluştuğunu, bu husumetin 
nedenlerine gelinde;

?  2010 Yılında Yapılan Anayasa Değişikliği Sürecinde Ve Daha Sonra Yaşanan 
Olaylar Nedeniyle Şahsını, O Zamanlar Cemaat Olarak Bilinen Yapının Karşısına 
Geçerek Bunlarla Mücadele Etmeye iten Sebeplere ilişkin olarak;

    1-2010 HSYK seçimleri öncesinde bakanlığı kendileriyle iş birliğine ikna etmek ve 
güçlerini göstermek amacıyla YARSAV içinde yaptıkları operasyonlara ilişkin anlattıkları 
hususların bu yapı hakkında kendisinde ilk şüpheyi oluşturduğunu,

    2-2010 HSYK seçimleri sırasında bakanlık listesinde kendi adaylarının asil listeye 
girmesi ve kendilerinden olmayan bütün arkadaşların yedek listede kalmasına neden olacak 
şekilde oy kullanmalarının kendisinde  ikinci büyük şüpheyi oluşturduğunu,

3-2010 seçimlerinden sonra göreve başlayan yeni HSYK'da tek boyutlu bir 
kadrolaşmaya gitme gayretleri, bakanlıktan HSYK' ya götürmüş oldukları hâkimler ile 
personele uyguladıkları baskı ve yıldırmanın, üçüncü şüpheyi oluşturduğu,

    4-2011'de yapılan Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimlerinde yaptıkları dayatmalar 
ve özellikle idari yargıda 37000 sicillilerin seçilmesine yönelik ısrarları artık yolların tümüyle 
ayrılmasına ve içten içe bir mücadelenin başlamasına neden olduğunu,

5-Kendisinin Adalet Bakanlığına müsteşar olarak döndükten kısa bir süre sonra 7 
Şubat 2012 tarihinde yaşanan MİT krizi ile İstanbul İl Jandarma Alay komutanı ve birlikte 
çalıştığı subayların uydurma gerekçelerle mahkûm edilmesi, 2012 yılında ÖSYM'nin yaptığı 
hâkimlik sınavındaki usulsüzlükler, İzmir'de yürütülen casusluk soruşturmasındaki keyfilik 
olaylarının ise bu yapıya karşı artık açık ve topyekün bir mücadeleye başlamasına neden 
olduğunu,

7 Şubat 2012 tarihinde  meydana gelen ve kamuoyunda "Mit Krizi" diye bilinen 
olaydan sonra kendisinin FETÖ/PDY'ye karşı vermiş olduğum mücadeleye ilişkin başlıkları 
ve bunlara ilişkin delilleri özetle sıralayacak olduğunda;

    1-Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY mensuplarının özellikle de 5 önemli kritik 
birimin başındaki genel müdür ve daire başkanınm değiştirilmesine ve bunların yerine halen 
bakanlıkta ve Yargıtayda görev yapan güvenilir isimlerin getirilmesine ilişkin atamayı 
kapsayan bilgi notu ve 19 adet görevlendirme onayını savcılığa ve mahkemeye sunduğunu, 
bu birimlerin; Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel 
Müdürlüğü, GTE Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olduğunu, bu konudaki 
görevlendirme onaylarına ilişkin bilgi notunu da delil olarak sunduğunu, (Ek-1)

    2-2012 yılında yapılan hâkimlik mülakatının iptal edilmesine ve isimleri kopya 
olayına karışanların elenmesine ilişkin kayıtların bakanlıkta olduğunu, bu süreçte ÖSYM 
başkanı ile yaptıkları görüşmelerin tanıklarından birisinin de dönemin Adalet Bakanı Sayın 
Sadullah ERGİN olduğunu, 

    3-İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin KURTOĞLU ve arkadaşları 
hakkındaki mahkûmiyet kararının onanmasına ilişkin Yargıtay 14. Ceza Dairesi kararına 
itiraz edilmesi süreciyle ilgili Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in bilgisi dahilinde Yargıtay 
Başsavcısı Hasan ERBİL ile görüşme yaptığını, HSKYK 1.Daire Başkanı İbrahim OKUR'un 
da bu görüşmenin tanığı olduğunu, bu görüşme sonrasında Yargıtay Başsavcılığı'nın itirazı 
üzerine 14.Ceza Dairesinin mahkûmiyetin onanmasına ilişkin kararı kaldırdığını,  söz konusu 
kararın bozulması örgüt mensuplarının üzerinde ciddi bir yıkım oluşturduğunu,

    4-Paralel yapının Yargıtay ve Danıştay’ın yönetim işlerindeki bütün etkinliğine son 
vermek üzere hazırlayıp 27/05/2013 tarihinde Başbakanlığa kanun tasarısı gönderdiğini, bu 
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tasarının içeriğini anlatan bilgi notunu da dosyaya sunduğunu, (Ek-2/a: Başbakanlığa 
gönderilen kanun tasarısı, Ek-2/b: Tasarının içeriğine ilişkin açıklama, bilgi notu) bu tasarının 
Başbakanlığa gönderilmesinden sonra dönemin Yargıtay Başkanının aldığı randevu üzerine 
Sayın Başbakan'la yapmış olduğu görüşmeye yine o zamanki Adalet Bakanı Sadullah ERGİN 
ile o zamanki Yargıtay Başsavcısı Hasan ERBİL'in şahit olduklarını, 

Bu tasarı nedeniyle 2013 yılının Temmuz ayında yapılan Danıştay Başkanlığı 
seçiminin bu yapının aleyhine çözülmesini sağlayan ana unsur olduğunu, başkan adayı Zerrin 
GÜNGÖR’e oy vermemekte direnen cemaat mensuplarının direncinin bu yasa tasarısının 
tekrar sevk edileceği tehdidiyle kırıldığını, ve seçimin sonuçlandığını, seçim sürecinde 
Ankara Hakimevinde yaptığı görüşmelere ilişkin halen Danıştay üyesi olarak görev yapmakla 
olan Yalçın EKMEKÇİ, Mehmet SOLGUN, Fethi ASLAN, Enver KAYA, Zeki YİĞİT, 
Yılmaz AKÇİL, İrfan EROĞLU ve Ercan AHİ gibi isimlerin  tanık olduğunu,

5-Danıştay ve Yargıtay’daki FETÖ/PDY mensubu üyelerin deşifre edilmesine ve 
etkisizleştirilmesine yönelik kendisinin düzenlediği toplantılara 2011-2012 yıllarında seçilen 
ve yapı mensubu olmayıp halen Yargıtay ve Danıştay'da görev yapan üyelerin tamamının 
katıldığını, bu üyelerden Yargıtay’da görev yapan 51 üye ile Danıştay'da görev yapan 33 
üyenin katıldığını, bu üyelere ilişkin olarak Yargıtay üyelerinden; Eyüp SARICALAR, 
Nevzat KARABABA, Ömer Faruk HERDEM, Halil ÖZDEMİR, Özcan TURAN, Abdullah 
YAMAN, Ahmet YENER, Muharrem AKKAYA, Yusuf Ziynettin CENİK, Seyfettin 
TUNCER, Hüseyin POYRAZOĞLU, Sami ÖZTÜRK, Veli DEĞİRMENCİ, Danıştay 
üyelerinden ise Mehmet. SOLGUN, Enver KAYA, Ali İhsan ŞAHİN, Mustafa GÖKÇEK, 
Hasan GÜZELER, İlyas ARLI, Fethi ARSLAN, Ercan AHİ, Yılmaz AKÇİL, Ali KAZAN, 
Zeki YİĞİT, İrfan EROĞLU ve halen Ankara BİM üyeleri Mustafa ELÇİM ile İsmail Hakkı 
SAYIN’ın tanık olarak dinlenebileceğini, bu toplantılara katılan üyelerin, Yargıtay üyeleri 
arasında oluşturulan istişare gruplarını gösteren kendi el yazılarıyla tuttukları listeleri de delil 
olarak sunduğunu, (Ek -3/a-l: Ana liste, Ek-3/a- 2:Gruplar) İlk toplantılarda oluşturulan 11 
istişare grubu toplanma zorluğu dikkate alınarak 7 gruba düşürüldü ve 7 grup olarak 
uygulamaya geçtiğini, bu gruplar oluşturulduktan sonra paralel yapı mensuplarının 
Yargıtay’daki etkinliğinin önemli ölçüde kırılmış olduğunu,

6-2012 yılında yapılan Danıştay kadrosundan belirlenecek Anayasa Mahkemesi 
Üyeliği seçiminde yaptığı görüşmeler ve kendisinin yoğun çabaları sonucunda FETÖ/PDY 
üyesi olmayan Muammer TOPAL ismi üzerinde uzlaşma sağlandığını, sonuçta adı geçenin 
Cumhurbaşkanına önerilecek 3 isim arasına girdiğini ve AYM üyeliğine seçildiğini, bu 
görüşmelere katılan kişilerden Zeki YİĞİT, Yılmaz AKÇİL, Mustafa ELÇİM ve Mustafa 
KÖKÇAM’ın tanık olduğunu,

FETÖ/PDY'nin Yargıtay ve Danıştay'da gerçekleştirmeye çalıştığı planları bozmaya 
yönelik çalışmalara MİT krizinden de önce 2012 yılı Ocak ayında başladığını ve sonuç 
aldığını, 

7-7 Şubat 2012 MİT krizinden sonra HSYK 1.Dairesinde bir bölüne yaşandığını, bu 
bölünme sonucu Nilgün HACIMAHMUTOĞLU’nun FETÖ/PDY mensuplarına karşı 
kendisi, İbrahim OKUR ve İsmail AYDIN ile birlikte hareket etmesi sonucu dairede 
çoğunluğun sağlandığını, FETÖ/PDY mensuplarının Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nu 
kendi saflarına çekebilmek için örgüt tarafından Yaşar AKYILDIZ'ın görevlendirilmiş 
olduğunu, bu husussa adı geçenlerin tanık olduğunu,

8-Cemaat mensuplarının Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimlerinde önünü kesmek 
için çıkarılan ve üye seçilebilmek için meslekte fiilen 20 yıl çalışma şartı getiren 6494 sayılı 
kanunun uygulama esaslarını belirleyen  HSYK genel kurulunun 18.09.2013 ve 621 sayılı 
kararı ve bu karara muhalif kalan 8 cemaat mensubu üyenin isimlerinin kararda belli 
olduğunu, Ahmet HAMSİCİ’ nin bu kararda cemaate karşı hareket etmesi için kendisi 
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tarafından ikna edildiğini, HSYK Genel Kurulu’nun bu kararını delil olarak sunduğunu (Ek-4)
    9-Müsteşar olduğu dönemde, hu yapıya mensup Kanunlar Genel Müdürü Yüksel 

HIZ, AB Genel Müdürü Ali BİLEN ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mesut ORTA'nın 
sicillerine yazdığı olumsuz görüşler ile verdiği düşük notların HSYK Genel Sekreterliği'nde 
bulunduğunu, bunlardan Mesut ORTA'nın hakkında yazdığı olumsuz düşünceler ile düşük 
sicilin iptali istemiyle idari yargıda dava açtığını, bu davaya karşılık gönderdiği 8 sayfalık 
savunmanın da HSYK Genel Sekreterliği'nde bulunduğunu, bu sicil örnekleri ile Mesut 
ORTA’nın açtığı davada yapmış olduğu savunmayı delil olarak sunduğunu,  (Ek-5) bu 
şeklide sicil verme halinde tazminat ve ceza davası ile karşılaşılabileceği göz önüne 
alındığında bunun sıradan bir iş olmadığını, nitekim Mesut ORTA'nın kendisinin verdiği 
düşük sicile karşı idari yargıda açmış olduğu davada verdiği savunmanın duyulması üzerine 
diğerlerinin dava açma yoluna gitmediklerini, (EK-5/a: Üç adet sicil),(EK-5/b: Sicile karşı 
açılan davaya karşı yaptığı savunma)

10-HSYK üyesi olarak görev yaptığı süre içerisinde kurulda bu yapının dayatmalarına 
ve hukuksuzluklarına elinden geldiğince karşı çıktığını, hukuksuz olduğunu düşündüğü 
kararlara muhalefet ettiğini, kurul nezdirıde görüşülen bazı hususlarda ( yurtdışı dil eğitimi, 
terfi düzeltme, Kemal KAÇAN kararı) yaptığı muhalefet ve verdiği olumsuz görüşlere ilişkin 
kurul kararlarını delil olarak sunduğunu, özellikle Kemal KAÇAN konusunun bu yapının 
önem verdiği sembol konulardan birisi olduğunu, adı geçenin ilk incelemede birinci sınıfa 
ayrılmamasına ilişkin kararın iptal edilmesi hakkındaki genel kurul kararına karşı yapmış 
olduğu muhalefet şerhinin önemli olduğunu, (Ek-6/a-l: HSYK Genel Kurulunun 15.02.2012 
gün ve 85/Terfı sayılı kararı, Ek-6/a- 2: 15.02.2012 gün ve 86/Terfi sayılı kararı, Ek-6/a-3: 
19.12.2012 gün ve 730/Terfi sayılı kararı.)

11-HSYK Genel Kurulu'nun 25/12/2013 tarihli toplantısının bitiminde Başkan Vekili 
Ahmet HAMSİCİ tarafından Adli Kolluk Yönetmeliği ile ilgili açıklama yapılmasına ilişkin 
ek gündem maddesi önerilmesi üzerine, kendisinin yapmış olduğu yarım saatlik sert konuşma 
ve Nilgüıı HACIMAHMUTOĞLU'nun cevabı üzerine yaşananların tanıklarının ise Ahmet 
KARAYİĞİT, Ulvi YÜKSEL, Zeynep KAVLAK ve Ziya ÖZCAN, İsmail AYDIN, Halil 
KOÇ ve Rasim AYTİN olduğunu, bu açıklamaya ilişkin yazdığı muhalefet şerhini de delil 
olarak sunduğunu, (Ek-6/b) 

12-Paralel yapı ile mücadele kapsamında 2013 yılı içerisinde başlattığı çalışma ve 
2013 yılının Kasım ve Aralık aylarında son hali verilen Yargıtay ve Danıştay kanunlarında 
değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarıları ile HSYK ve Adalet Akademisinin yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarılarının Kasım/Aralık 2013 tarihindeki durumlarını 
gösteren halinin de Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü'nde olduğunu, bu tasarıları 
bizzat kendisinin hazırladığını, Adalet Bakanlığı'nın kendisinin hazırlattığı bu tasarılar 
üzerinde bir takım değişiklikler yaparak 2014 yılı başından itibaren meclise sevk ettiğini, bu 
tasarıların kendisinin görevde olduğu dönemde hazırlandığını gösteren belgeleri de delil 
olarak sunduğunu, (Ek-7) bu konuda Sadullah ERGİN, Kanunlar Genel Müdürlüğünde bu 
çalışmaları birlikte yürüttükleri Ayhan TOSUN, Yaşar ŞİMŞEK, Ekrem ÇETİNTÜRK,  Suat 
ARSLAN ve Niyazi ACAR' ın tanık olarak dinlenebileceklerini,

13-Örgütle mücadele konusunda yaptığı önemli çalışmalardan bir tanesinin de 
Yargıda Birlik Grubu fikrini gündeme getirmek olduğunu, 2013 yaz aylarında - 2014 HSYK 
seçimlerine yönelik çalışma yapmak üzere- bakanlıktaki arkadaşları ile birlikte bu grubun 
çekirdeğini oluşturduğunu, daha sonraki toplantılarda Ankara Adliyesinden Harun 
KODALAK, HSYK' dan Halil KOÇ, İsmail AYDIN ve Rasim AYTİN'in de katıldıklarını, 
Bakanlıkta ise bu faaliyetlerde Metin KIRATLI, Aytekin SAKARYA, Feyzullah  TAŞKIN, 
Muharrem ÜRGÜP, Veysel BEKTAŞ, Serdar MUTTA, Bilgin BAŞARAN ve Basri 
BAĞCI''nın yer aldıklarını, adı geçenlerle birlikte yaptıkları toplantılarda öncelikle 
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teşkilattaki paralel yapı mensuplarını tanımak üzere bir çalışma başlattıklarını,  Bakanlıktaki 
arkadaşlarının bakanlıktakilerin listesini, idari yargıdan iki arkadaşın idari yargının listesini 
çıkardıklarını, Adli yargının listesi ile ilgili çalışmalar devam ederken kendisinin görevden 
ayrıldığını,

Bakanlığın ve İdari yargının listelerini hem bu arkadaşlarına hem de kurula 
gönderdiğini, idari yargının listesinin bir örneğini de Yargıtay Danıştay üyelerinin isimleri ile 
birlikte MİT müsteşarı Hakan FİDAN' a verdiğini,

Görevden ayrılmadan çok kısa bir süre önce Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’den 
ısrarlı bir şekilde talep ederek Basri BAĞCI’ nın Yargıda Birlik çalışmalarını yürütmek üzere 
müsteşar yardımcısı olarak atanmasını sağladığını, Basri BAĞCI'yı sınıf arkadaşı olması 
nedeniyle fakülteden beri tanıdığını, nitekim Yargıda Birlik faaliyetlerini Basri BAĞCI'nın 
başarılı bir şekilde yürüttüğünü, 

Bu faaliyetler kapsamında 2013 yılı sonlarında paralel yapı mensuplarının tespiti 
amacıyla hazırlanan Bakanlık, İdari Yargı, Danıştay ve Yargıtay listelerini delil olarak 
sunduğunu, 

Yargı içindeki paralel yapı mensuplarının tespiti amacıyla başlattığı çalışma ve 
hazırladığı listelerin bir süre sonra bu yapı mensupları tarafından öğrenilmesi üzerine 
kendisine husumet beslediklerini, bu husumetlerini de haklarındaki soruşturma ve 
kovuşturmalar sırasında sırasında şahsına yönelik asılsız ve dayanaksız isnatlarda bulunarak 
ortaya koyduklarını,

Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına atandıktan sonra bakanlıkta görev yapan paralel yapı 
mensubu birim amirlerinden; 

• Ceza İşleri Genel Müdürü Ömür BORAZAN’ın görevden alınarak yerine bu yapı 
mensubu olmayan Metin KIRATLI’ nın

    • Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Mustafa ONUK’un görevden alınarak 
yerine bu yapı mensubu olmayan Enis Yavuz YILDIRIM’ın,

    • Kanunlar Genel Müdürü Yüksel HIZ'ın görevden alınarak yerine bu yapı mensubu 
olmayan Ayhan TOSUN’un, onun emekli olması üzerine yine bu yapı mensubu olmayan 
Yaşar ŞİMŞEK’in,

    • Personel Genel Müdürü Mustafa Kemal ÖZÇELİK’in görevden alınarak yerine 
bu yapı mensubu olmayan Muharrem ÜRGÜP’ ün,

    • Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mesut ORTA’ nın görevden alınarak yerine bu yapı 
mensubu olmayan Cengiz ÜNSAL’ ın,

    • Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İNCE’ rıirı görev süresinin dolması üzerine 
yeniden atanmayarak verine bu yapı mensubu olmayan Yalçın BÜYÜK’ ün atandığını, bu 
atamalara ilişkin tablonun yer aldığı liste (Ek/8)

(Ek/8-1): 2013 yılında bakanlıktaki Yargıda Birlik Grubu tarafından hazırlanan, 
bakanlıktaki paralel yapı mensupları olduğu düşünülen hakimlerin sarı renkte 
gösterildiği liste.

(Ek/8-2): 2013 yılında Bakanlık ve HSYK’ da ki Yargıda Birlik Grubunun 
hazırladığı; İdari yargıdaki paralel yapı mensubu olduğu düşünülen hakimlerin kırmızı 
renkle, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi, Bakanlık ve HSYK'daki paralel yapı mensubu 
olduğu düşünülen idari yargı hakimlerinin de liste halinde gösterildiği çalışma.

(Ek/8-3): Yargıtay da ki paralel yapı mensuplarının sayısının ve dairelere 
dağılımının gösterildiği 2013 yılı sonunda kendisi tarafından hazırlanan liste.

(Ek/8-4): Danıştay da ki paralel yapı mensuplarının sayısının ve dairelere 
dağılımının gösterildiği 2013 yılı sonunda kendisi tarafından hazırlanan liste.

(Ek/8-5): Yargıtay ve Danıştay'da ki paralel yapı mensubu üyelerin çıkarılacak 
bir yasa ile istinaflarda görevlendirilebileceğine ilişkin olarak ilgili makamlara iletilmek 
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üzere hazırlanan bilgi notunun savunması ekinde yer aldığını,

Yapılan bu çalışmaların yapıyı ve mensuplarını tanımak açısından önemli olduğunu, 
aksi halde sızmalar olabileceğini,

14-2014 yalında yapılan HSYK seçimleri öncesinde hakim/savcılara hitaben 
hazırladığı ve paralel yapı ile mücadele açısından HSYK seçimlerinde Yargıda Birlik 
platformunun desteklenmesinin taşıdığı önemi vurguladığı beş sayfalık metni, kamuoyuyla 
paylaşmak üzere dönemin Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’a da gönderdiğini, bu metni 
hazırlamasının temel nedenlerinden birisinin bu yapıya mensup hakim ve savcıların 2014 
HSYK seçimlerine yönelik olarak yoğun ve organize bir şekilde çalıştıklarını duyması 
olduğunu, bu metnin adalet.org sitesinde hakim Gökmen GİRGİN'e ait hesap üzerinden 
yayımladığını ve Yargıda birlik adaylarının mail adreslerine gönderildiğini, bu açıklamayı 
savunmasına delil olarak sunduğunu, (Ek-9)

15-2013 yaz kararnamesinde Ankara, İzmir ve Kayseri Başsavcılarının değiştirilmesi 
ve bu süreçte yaşananlar, İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyon üyesi Mehmet 
KARABABA'nın kadrolaşma ve keyfi görevlendirmeler yaptığı gerekçesiyle görevden 
alınması ve Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na Yeşim SAYILDI' nın 
getirilmesine yaptığı muhalefetin bu yapıyla mücadelede gösterdiği önemli katkılardan biri 
olduğunu,

16- 2013 yılında görevi sona eren Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İNCE'nin yeniden 
atanmayarak onun yerine 04.06.2013 tarihinde şu an ki Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. 
Yalçın BÜYÜK' ün atanması ve Adli Tıp Kurumunda başlatılan değişim ve tasfiye 
hareketinin de kendisi tarafından bu yapıya karşı yürüttüğü mücadelenin önemli kilometre 
taşlarından biri olduğunu, Haluk İNCE'nin yeniden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 
atanmaması konusundaki tavrı ile ilgili olarak dönemin Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in 
tanık olarak dinlenebileceğini,

17-Adalet Bakanlığı müsteşarlığı görevinden ayrılmadan önce bu yapının yürüttüğü 
hukuk dışı operasyonlara karşı yaptığı en önemli müdahalelerden birisinin de 17 Aralık 2013 
tarihinde İstanbul Cumhuriyet. Başsavcılığında dönemin savcıları Celal KARA ve Mehmet 
YÜZGEÇ tarafından başlatılan ve üç ayrı dosya üzerinden yürütülen operasyonlara karşı 
dönemin Başsavcısı ve ilgili Başsavcıvekiliyle irtibata geçerek, bu soruşturmalarda yapılan 
manipülasyonların önlenmesi amacıyla söz konusu soruşturmalarda yeni savcılar 
görevlendirilmesini sağlayarak, bu soruşturmalar üzerinden hükümete karşı yapılan 
operasyonun önlenmesi olduğunu,

Bu konuya ilişkin olarak;
17 Aralık 2013 tarihinde bu yapı mensubu hakim ve savcılar tarafından 3 ayrı 

soruşturma dosyası üzerinden başlatılan operasyon üzerine o akşam geç saatlerde 
başbakanlığa çağrıldığını, orada Sayın Başbakan, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, Bekir 
BOZDAĞ, Efkan ALA ve HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim OKUR'un da bulunduğunu, bu 
operasyonların mahiyeti ile ne gibi önlemler alınması gerektiğinin konuşulduğunu, İbrahim 
OKUR'un bu dosyalara bu yapının güdümünde olmayan yeni savcılar verilmesi önerisinde 
bulunduğunu, yapılan görüşme sonucunda kendisinin Efkan ALA ile birlikte İstanbul’a 
gitmesinin uygun olacağına karar verildiğini, bunun üzerine Adalet Bakanı Sadullah 
ERGİN'in ‘Birol Bey’in gitmesi uygun olmaz, yargıya müdahale gibi algılanabilir, başka bir 
formül bulalım.’şeklinde söylemesi üzerine İbrahim OKUR'la konuştuğunu ve hem İstanbul 
Başsavcısı hem de başsavcı vekili ile yakın tanışıklığı bulunan HSYK üyesi Rasim AYTİN'in 
gitmesi önerisinde bulunduklarını, İbrahim OKUR ile kendisinin Hakimevine geçerek gece 
saat 02:00'de Rasim AYTİN'i hakimevine çağırdıklarını, Efkan ALA ve Rasim AYTİN'in 
uçakla İstanbul'a giderek Rasim AYTİN'in başsavcı ve başsavcıvekili ile görüştüğünü, aynı 
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gün İstanbul Başsavcısı tarafından bu soruşturmalarda iki yeni savcı görevlendirildi ve bu 
soruşturmalar üzerinden hükümete yönelik yapılmak istenen hukuk dışı müdahalenin önüne 
geçilmiş olduğunu, bu konuda yapılan görevlendirmeler ve bu görevlendirmelerin 
duyurulmasına ilişkin olup o tarihte kendisine iletilen yazıları da savunmasına delil olarak 
sunduğunu,(EK-ll:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 18/12/2013 ve 19/12/2013 tarihli dört 
adet yazısı)

Yukarıda sıralamış olduğu bütün bu çalışmalar sonucunda, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın; "17-25 Aralıktan sonra arkadaşlarımız bizi yeterince anlasaydı 15 
Temmuz süreci yaşanmayabilirdi.'' sözleri dikkate alındığında; bu yapının en güçlü olduğu 
2012-2013 yılarında kendisinin verdiği mücadelenin daha bir önem ve anlam kazandığını,

Kendisinin 2010 ve 2011 yıllarında yukarıda açıkladığı olaylar vesilesiyle bu yapının 
gerçek yüzünü gördüğünü, görevi gereği yapabileceklerini fazlasıyla yerine getirdiğini, 2012- 
2013 ve 2014 yıllarında ise özetini yukarıda açıkladığı şekilde ciddi bir mücadeleyi vererek 
önemli sonuçlar alınmasına vesile olduğunu,

Ancak iddianamede yer verilen itirafçı beyanlarından görüldüğü üzere; bu yapı 
mensubu itirafçıların önemli bir kısmı 2010 yılından sonra kendisinin sergilediği karşı duruşu 
itiraf etmekle birlikte, bir kısım yapı mensuplarının ise kendilerine örgüt tarafından verilen 
görev gereği, en kuvvetli oldukları dönemde boyunlarını büken şahsından intikam almak 
gayesiyle türlü yalan ve iftiralarda bulunduklarını, şahsi kinlerinin intikamını da almaya 
çalıştıklarını,

2012 ve 2013 yıllarında çok geniş çaplı bir mücadele yürüttüğü paralel yapı 
mensuplarının yargıdaki bir numaralı düşmanları olan kendisi hakkındaki iddialarının esas 
alınarak hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu 
düşündüğünü, bu yapıya mensup hiçbir kişinin kendisi hakkındaki ifadelerinin dikkate 
alınmaması gerektiğini, aksi halde bir daha hiç kimsenin benzer yapılara karşı bu tip 
mücadeleleri yürütemeyeceğini,

Kendilerini Yargıtay’dan ve Danıştay’dan uzaklaştıracak ortaya çıkmalarını ve tasfiye 
edilmelerini sağlayacak çalışmaları başlatan bir kişi olarak kendisinin, adeta bu örgüt 
mensuplarının önüne atılarak "alın parçalayın" denilmek istendiğini, bu yapılanın ülkemiz 
acısından bu kadar tehlikeli olan bu yapıya karşı son derece etkili bir mücadele vermiş olan 
şahsının, bu örgüte infaz ettirilmesinden başka bir şey olmadığını, örgüt hakkında son derece 
sınırlı bilgiler veren kişiler bile gizli tanık olarak dinlenirken ve koruma akına alınırken, 
şahsının bırak korunmasını, bu şekilde bu örgütün önüne atılmasını anlayamadığını,

Örneğin Abdullah ŞAHİN'in 2011 yılında bu yapıyla ilgili bir takım sıkıntılar 
yaşadığını, paralel yapı mensuplarının onun hakkında çeşitli asılsız isnatlarda bulunarak 
HSYK teftiş kurulundan Bursa Bölge İdare Mahkemesine göndermek istediklerini, 
kendisinin durumu öğrenmesi üzerine İbrahim OKUR ile görüşerek "Abdullah ŞAHİN 
teftişten ayrılmak istiyor, ancak Ankara dışına göndermeyelim, hakkındaki iddialar doğru 
değil" şeklinde söyleyerek Ankara BİM Üyesi olarak atanmasını sağladığını, 

Müsteşar olarak bakanlığa geçtikten bir süre sonra ve özellikle 2014 HSYK 
seçimlerine yönelik faaliyetlere başlamak gerektiği kanaati hâsıl olunca, Abdullah ŞAHİN'in 
bu yapıyı tanıması nedeniyle önce 2013 yılı Mayıs ayında Personel Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görevlendirilmesini sağladığını, Yargıda birlik çalışmalarına başladıktan bir süre sonra 
kendisini çağırarak "2014 HSYK seçimlerini kazanmak istiyorsak bu yapının muhtemel 
gücünü ve mensuplarını tanımamız gerekir ki yapacakları manipülasyonları önleyebilelim, 
gerekli tedbirleri alalım. Bu nedenle yargıdaki cemaat mensuplarını tespit çalışması 
başlattım. Adli vargıyı diğer arkadaşlar çalışacaklar, idari yargıyı da senin çalışmanı 
istiyorum. HSYK dan, Bakanlıktan güvendiğin arkadaşlarla bir an önce başla ve sonucu 
bana getir" şeklinde söylediğini, Abdullah ŞAHİN'in yaklaşık 1,5-2 ay sonra Kemal 
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AÇIKGÖZ ile birlikte listeyi kendisine  getirdiklerini, kendisinin verdiği görev üzerine; bu 
yapıya karşı yürüttüğü ve yukarıda sıraladığı mücadelenin sadece bir maddesinin bir 
bölümünü (idari vargıdaki yapı mensuplarının tespit edilmesini) yürüten Abdullah ŞAHİN'e 
yapılan muamele ile kendisine yapılan muamelenin tezat teşkil ettiğini, bu hususun şahsına 
karşı birilerinin açıkça şahsi kin ve garezle hareket ettiklerini ortaya koyduğunu,

Üzerine atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini, FETÖ örgütü ile ilgili olarak 
henüz devletin hiçbir kurumunda adlî veya idari anlamda herhangi bir soruşturma 
başlamamışken Adalet Bakanlığı Müsteşarı olmakla birlikte mücadeleye başladığını, 
özellikle 7 Şubat MİT krizinden sonra Adalet Bakanlığı içerisinde bu yapıya mensup olan 
kişileri tek tek tespit ettiğini ayrıca, Yargıtay ve Danıştay üyeleri içerisinde bu yapıya 
mensup olduğuna inandığı kişileri tespit ederek MİT Müsteşarı ve Sayın Başbakana 
bildirdiğini, yine eski Adalet Bakanlarına ulaştırdığını,

Bu yapının YARSAV ile ilgili faaliyetlerini deşifre etmeye çalıştığını,
Bakanlıkta yapı mensubu olduğunu tespit ettiği kişileri görevden uzaklaştırdığını, 

Personel Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı ve Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü gibi Adalet Bakanlığının 
teşkilât yapısında önemli olan birimlerin amirlerini yani genel müdürlerini değiştirdiğini,

Hakkında henüz başlatılmış bir soruşturma olmadan Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına kendiliğinden müracaat ederek bu örgütle ilgili olarak bütün bildiklerini tanık 
sıfatıyla verdiği ifadede anlattığını, henüz hiçbir adli ve idari  soruşturma başlamadan 
kendisinin bu yapıyla açıkça mücadele ettiğini,

Bu yapının şahsıyla ilgili düşüncelerinin anlaşılması için 2014 yılı Ekim ayında 
"adalet.org" sitesi üzerinden kendisinin hesabının olmaması nedeniyle hâkim Gökmen 
GİRGİN'e ait hesap üzerinden yapmış olduğu Yargıda Birlik lehine yazılı açıklama üzerine 
yapı mensuplarının yaptıkları yorumlara bakılmasını soruşturma aşamasında istediğini, ancak 
savcılık makamının lehine olan hiçbir hususa yer vermediği gibi bu konuda da hiçbir 
inceleme araştırma yapmadığını, 

Savcılık makamının sunmuş olduğu onlarca belgeyi ve tanığı görmezden geldiğini ve 
dinlemediğini, sonuçta ortaya son derece taraflı ve maksatlı bir iddianame çıktığını, bu 
iddianamenin amacının kesinlikle maddi gerçekleri ortaya çıkarmak olmadığını, şahsına karşı 
şahsi kin ve garez besleyen bazı etkili ve yetkili şahısların etkisi altında kalarak ve gerçeklere 
gözlerini kapatarak şahsını suçlu göstermek ve itibarsızlaştırmak amacı taşıdığını,

İddianamede Savcılığın Bazı Tespit, Kabul ve İddialarına İlişkin Savunmasında;

Yargıtay C.Başsavcılığı'nın FETÖ'cü savcıların Ergenekon ve Balyoz 
soruşturmalarında kullandığı taktikleri birebir taklit ederek, onların Genel Kurmay Başkanını 
örgüt lideri yapmaya çalıştıkları gibi, 1996 yılında hükümetin değişmesiyle kendi iradesi 
dışında gelişen olaylar nedeniyle Adalet Bakanlığına gelmesini ve o tarihlerde gelen kişilerle 
birlikte çalışmalarını bir örgüt faaliyeti olarak lanse etmeye çalıştığını,

Savunmalarının değişik yerlerinde anlatmış olduğu gibi kendisinin Adalet 
Bakanlığı'na gelişinin kendi iradesi dışında geliştiğini, Adalet Bakanlığı'na geldikten sonra 
birlikte çalıştığı İbrahim OKUR, Hüseyin YILDIRIM, Ahmet HAMSİCİ, Dursun Murat 
CEVHER ve Ali KAYA’yı bakanlıkta tanıdığını, bu kişilerle daha önceye dayalı bir 
tanışıklığının olmadığını,

Hatta bu kişilerin bazılarının, o zaman cemaat diye bilinen yapıya mensup olduklarını 
da bu kişilerle olan arkadaşlıklarının gelişmesi üzerine ilerleyen süreçte öğrendiğini, aynı 
yerde çalıştığı arkadaşlarla bir araya gelerek yapmış oldukları dini içerikli muhabbetlerin, 
ısrarla cemaat ve örgüt faaliyeti gibi yansıtılmaya çalışılmasının maksatlı ve kötü niyetli 
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olduğunu, çünkü bu örgüt mensuplarının yaptığı cemaat sohbetlerinin şekli, mahiyeti ve 
usulü, kendilerinin yaptığı sohbetlerin mahiyet ve içeriğinin farklı olduğunu, düzenli 
sohbetler olmadığını, belli bir imam veya sohbet abisinin olmadığını, bir emir ve talimat 
çerçevesinde yapılmadığını, spontane olarak yapıldığını, 

 Katılan şahısların bazıları cemaat mensubu olmaları nedeniyle bazı ritüellerini  kendi 
aralarında yerlerine getirseler bile İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ ve kendisinin bu 
ritüellere katılmadıklarını, cevşen okumadıklarını, Fetullah GÜLEN'in kitaplarını 
okumadıklarını, himmet vermediklerini, hatta himmet faaliyetleri dedikleri şeyin çoğunlukla 
kendilerinin bulundukları ortamda yapılmadığını, bu hususların İbrahim OKUR ve Ahmet 
HAMSİCİ’ nin beyanları ile de sabit olduğunu, nitekim İbrahim OKUR’un yargılandığı 
dosyada tanık olarak katıldıkları duruşmanın SEGBİS kayıtlarına bakıldığında bu hususun 
teyit edildiğinin açıkça görüleceğini, bütün bunlar ortadayken savcılığın bu 
değerlendirmelerinin isabetsiz olduğunu,

İddianamenin 50. sayfasında şahsından itirafçı olarak bahsedildiğini, kendisinin 
itirafçı olmadığını, bu yapının en güçlü olduğu dönemde, 2012 ve 2013 yıllarında bu yapıyla 
ve bu yapının yanlışlarıyla mücadele ettiğini, kendisinin vermiş olduğu ifadelerde de bu 
yapıya karşı verdiği mücadeleyi ve bu kapsamda bu yapıyla ilgili bildiklerini anlattığını,

İddianamenin 51. ve 54. sayfalan arasında yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin 
beyanlarına ve yapılan suçlamalara ilişkin savunmalarına yer verilmekle birlikte, 
savunmalarında belirtmiş olduğu hususların kanıtı olarak sunmuş olduğu belgelerin 
değerlendirmeye alınmadığını, gösterdiği delillerin toplanmadığını, ilgili makamlarda 
bulunan belge asıllarının getirtilmediğini, tanık olarak gösterdiği hiçbir kişinin 
dinlenmediğini, iddianamenin sonuç kısmında ise nitelendirme yapılırken, bu iddianamede 
ileri sürülen hususlara ilişkin henüz sorgulama esnasında vermiş olduğu cevapların dahi 
değerlendirmeye alınmadığını,

İddianamenin 55. sayfasının birinci paragrafında daha önce kendisi tarafından Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na ibraz edilen bilgi notundan bahsedildiğini, ancak bu bilgi 
notunun bu şekilde dönemler halinde izah edilmesinin nedeninin belirtilmediğini,

İddianamenin 80. sayfasında savcılığın birkaç ismin arasında şahsının ismini de 
zikrederek kendisine ait olmayan bir beyanı sanki kendisinin beyanıymış gibi lanse ettiğini, 
söz konusu kısmın;

“..Mustafa Kemal Özçelik ile Engin Durnagöl'ün 10.12.2001 tarihinde Personel 
Genel. Müdürlüğüne tetkik, hakimi olarak atanmasının hemen akabinde, Hüseyin Yıldırım'ın 
talimatı ile Mustafa Kemal Özçelik ve Engin Durnagöl'ün organizesinde İbrahim. Okur, 
Ahmet Hamsici, Hüseyin Yıldırım ile gizliliğe riayet çerçevesinde gerçekleştirilen sohbet 
toplantılarına şüpheli Birol Erdem'in de katıldığı, himmet verdiği, bu hususların, Ahmet 
Hamsici, Mustafa Kemal Özçelik ve şüpheli Birol Erdem 'in ifadelerinde geçtiği şekliyle "Bu 
sohbetler daha önce yapılan Fetullah Gülen cemaat mensuplarının bir araya geldiği sohbet 
toplantıları şeklinde olmaktaydı. Sohbetlerde Risalei Nur okunuyor, Fetullah Gülen'in 
kitapları okunuyor ve Fetullah Gülen CD'leri izleniyordu" şeklindeki konsept içerisinde 
gerçekleştiği, himmet verdikleri, ...” şeklinde olduğunu,

Bakanlıkta Örgüt Yararına Kadrolaşma Yaptığı İddialarına İlişkin 
Savunmasında;

İddianamenin 88. ve 89. sayfalarında şahsınım uzun süre personel genel 
müdürlüğünde Ahmet HAMSİCİ, Hüseyin YILDIRIM ve İbrahim OKUR ile birlikte çalışmış 
olmasından hareketle, bakanlık birimindeki tüm atamalardan sorumlu olduğunun ileri 
sürüldüğünü,  
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İddia makamı tarafından kendisine yöneltilen "bu yapının bakanlıkta kadrolaşmasını 
sağladığı" iddiasının, bakanlıkta hangi işten hangi birimin ve hangi düzeyde bürokratın 
sorumlu ve yetkili olduğuna ilişkin yasal mevzuat ve yetki durumu hiç dikkate alınmaksızın 
ileri sürülen soyut iddia niteliğinde olduğunu,

 Bu iddia üzerine 2013 yılında kendi yaptırmış olduğu çalışmayı esas alarak, bu yapı 
mensuplarının bakanlığa geliş tarihleri itibariyle -tetkik hakimi alımında atamalardan 
bakandan sonra en üst düzeyde sorumlu birim amirinin müsteşar olması nedeniyle-müsteşar 
bazında bir -2013 yılı sonu itibariyle- değerlendirme yaptığında 

1 AK Parti Öncesi Dönemi (2003 öncesi)              :16 Kişi
2.Fahri KASIRGA Dönemi (2003-31.07.2008 arası)              :55 Kişi
3.Ahmet KAHRAMAN Dönemi (2008-31.10.2011 arası) :47 kişinin paralel yapı 

mensubu olduğunun tespit edildiğini,
2010 yılında bakanlıktan HSYK’ya giden ve meslekten ihraç edilen paralel yapı 

mensuplarını da içine katarak hesaplama yapılacak olursa eski müsteşar Fahri KASIRGA 
döneminde bakanlığa alınan paralel yapı mensuplarının sayısının 100'den fazla olduğunun 
görüleceğini,

Hal böyle iken ve bir sorumluluk belirlenecek ise önce yasal olarak asıl sorumlu ve 
yetkili olanlardan başlayarak işlem yapılması gerekirken, 9 sene boyunca yalnızca terfi 
bürosunda tetkik hâkimi olarak çalışmış ve bu süre içinde refere ettiği tetkik hâkimi sayısı 
beş-altıyı geçmeyecek olan birini sorumlu tutmanın akla, vicdana, insafa, hakkaniyete 
sığmayacağını,

İddianamede paralel yapının bakanlıkta kadrolaşmasına örnek olarak bazı isimler 
sayılarak, bakanlığa geliş tarihleri ve bulundukları görevlere atanma tarihlerinin verildiğini, 
verilen bu örneklerde belirtilen atamalardan ilgili mevzuata ve fiili uygulamaya göre kimlerin 
sorumlu olduğu incelendiğinde;

* Yüksel HIZ'ın 1998 yılında Tetkik Hâkimliği, 2005 yılında Kanunlar Genel 
Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı,

(Yüksel HIZ'ın bu atamalarından 1998 ve 2005 yıllarında görev yapan Kanunlar ve 
Personel Genel Müdürleriyle ilgili müsteşarın sorumlu olduğunu)

*Nazım KARA'nın 2003 yılında. Tetkik Hâkimi, 2005 yılında Hukuk İşleri Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanlığı,

(Nazım KARA'nın bu atamalarından 2003 ve 2005 yıllarında görev yapan Hukuk 
İşleri ve Personel Genel Müdürleriyle ilgili müsteşarın sorumlu olduğunu)

*Çetin ŞEN'in 1998 yılında Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimliği, 2008 
yılında Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı,

(Çetin ŞEN'in bu atamalarından 1998 ve 2008 yıllarında görev yapan Ceza İşleri 
Genel Müdürleri, Personel Genel Müdürleri ve ilgili müsteşarın sorumlu olduğunu)

*Abdullah CEBECİ'nin 2004-2006 döneminde Personel Genel Müdür Yardımcısı,
(Abdullah CEBECİ ve Zeki YİĞİT Adalet Bakanlığı teftiş kurulunda görev yapmakta 

iken 2004 yılında alman bir onayla ikisinin birden Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görevlendirildiklerini, bu atamaların sebebini kendilerinin öğrenemediğini, ancak doğrudan 
bakanın talimatı ile yapıldığını duyduğunu, dolayısıyla bu atamadan doğrudan Sayın 
Bakanın sorumlu olduğunu)

*ByLock abone listesinin 43760. satırında kayıtlı Neslihan EKİNCİ'nin, 2007-2011 
tarihleri arasında Daire Başkanlığı,

(Neslihan EKİNCİ'nin bu atamasından 2007 yılında görev yapan Personel Genel 
Müdürü ve müsteşarın sorumlu olduğunu)

*Kenan ÖZDEMİR'in 2001 yılında Tetkik Hâkimliği, 2003 yılından itibaren Daire 
Başkanlığı,
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(Kenan ÖZDEMİR’in bu atamalarından 2001 ve 2003 yıllarında görev yapan 
Kanunlar Genel Müdürleri, Personel Genel Müdürleri ve ilgili müsteşarın 
sorumlu olduğunu)

*Zekeriya YILMAZ'ın 2003 yılında Tetkik Hâkimliği, 2005 yılında Daire Başkanlığı, 
(Zekeriya YILMAZ* ın bu atamalarından 2003 ve 2005 yıllarında görev yapan 

Kanunlar Genel Müdürleri, Personel Genel Müdürleri ve ilgili müsteşarın 
sorumlu olduğunu)

*Yusuf Solmaz BALO'nun 1999 yılında Tetkik Hâkimliği, 2005 yılında Daire 
Başkanlığı,

(Yusuf Solmaz BALO'nun bu atamalarından 1999 ve 2005 yıllarında görev yapan 
Kanunlar Genel Müdürleri, Personel Genel Müdürleri ve ilgili müsteşarın 
sorumlu olduğunu)

*(71852ID) numaralı ByLock hesabını ve ''Mahir, Muza* kod adını kullanan 
Muzaffer BAYRAM'ın 2000 yılında Tetkik Hâkimliği, 2009 yılında Daire Başkanlığı,

(Muzaffer BAYRAM'ın bu atamalarından 2000 ve 2009 yıllarında görev yapan 
Kanunlar Genel Müdürleri, Personel Genel Müdürleri ve ilgili müsteşarın 
sorumlu olduğunu)

*(65727 ID) numaralı ByLock hesabını, "bilen bey, ali bilen abi, bilye abi" kod 
adlarını kullanan Ali BİLEN'in, 2002 yılında Tetkik Hâkimliği, 2006 yılında Daire 
Başkanlığı,

(Ali BİLEN'in bu atamalarından 2002 ve 2006 yıllarında görev yapan Avrupa Birliği 
ve Personel Genel Müdürleriyle ilgili müsteşarın sorumlu olduğunu)

*ByLock abone listesinin 114744’ncü satırında kaydı bulunan Mehmet Murat 
YARDIMCI'nın 1998 yılında Tetkik Hâkimliği, 2009 yılında Daire Başkanlığı,

(Mehmet Murat YARDIMCI'nın bu atamalarından 1998 ve 2009 yıllarında görev 
yapan UHDİGM ve Personel Genel Müdürleriyle ilgili müsteşarın sorumlu olduğunu)

*(202288 ÎD) numaralı ByLock hesabını ve "ndvarT kod adını kullanan Rasim İsa 
Bilyen'in 2006 yılında Tetkik Hâkimliği. 2008 yılında Daire Başkanlığı, ...”

(Rasim İsa BİLGEN'in bu atamalarından 2006 ve 2008 yıllarında görev yapan Ceza 
Tevkif Evleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve ilgili müsteşarın sorumlu olduğu)

 O dönemler itibariyle bir birime tetkik hâkimi alınmasının ve o hâkimin ilgili birimde 
yükseltilmesinin genelde ilgili birim amirinin bu yöndeki talebini personel genel müdürüne, 
ilgili müsteşar yardımcısına, müsteşara ve hatta sayın bakana iletmesi ve görüşmesi 
sonucunda gerçekleştiğini, yukarıdaki isimlerden sadece iki şahsın atamasının kendisinin 
Personel Genel Müdürü olduğu döneme denk geldiğini, soruşturma makamının kendisine 
yüklemeye çalıştığı sorumluluğun mevzuatla, fiili uygulamayla ve hakkaniyetle bir ilgisinin 
bulunmadığını,

Bu anlayışla 2010 öncesinde Personel Genel Müdürlüğünde çalışmak suç sayılırsa, o 
dönemde müsteşar olmanın da  bakan olmanın da suç sayılacağını, kasıt, illiyet bağı gibi ceza 
hukuku ile ilgili hiçbir veriye yer vermeksizin yapılan böyle bir suçlamanın keyfi ve maksatlı 
bir suçlama olduğunu, bu anlayışla herkesin suçlanabileceğini,

Yine aynı dönemde Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne 2012 ve 
2013 yıllarında 42 tane tetkik hâkimi alınmış olduğunu, yaptırdığı çalışma ile bunlardan 
yalnızca 11 tanesinin paralel devlet yapılanması ile ilintili olabileceğine dair kanaat 
belirtildiğini, bu 11 kişinin 5 tanesinin Şubat 2012 tarihinden önceki tarihte, diğer 5 tanesinin 
ise 2012 yılında bakanlığa geldiğini, 2013 yılında gelen 18 kişi içinde ise sadece 1 tane PDY 
şüphelisinin bulunduğunu,

Ceza işleri Genel Müdürlüğü'ne 2012 ve 2013 yıllarında gelen 39 hâkimden yalnızca 
2 PDY şüphelisi,
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2012 ve 2013 yıllarında Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne alınan 15 hâkimden 
2’si PDY şüphelisi,

Kanunlar Genel Müdürlüğü'ne 2012 ve 2013 yıllarında alınan 16 hâkimden 4’ünün 
PDY şüphelisi çıktığını,

Strateji Geliştirme Başkanlığı'na 2012 ve 2013 yıllarında alınan 7 hâkimden l’inin 
PDY şüphelisi çıktığını,

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne 2012 ve 2013 yıllarında alınan 12 
hâkimden PDY şüphelisi bulunmadığını,

AB Genel Müdürlüğü'ne 2012 yılında alınan 3 hâkimden PDY şüphelisi 
bulunmadığını,

İç Denetim Birimine 2012 ve 2013 yıllarında alınan 10 denetçiden PDY şüphelisi 
bulunmadığını,

İddianamede her ne kadar Bakanlıkta cemaat kadrolaşması yaptığı ileri sürülmekte ise 
de; müsteşar olarak görev yaptığı ve dolayısıyla atamalar konusunda asıl yetkili olduğu 
dönemde bu yapıya karşı yapmış olduğu tasarrufları gösteren tabloyu mahkemenin takdirine 
sunduğunu, müsteşarlık yaptığı dönemde hiçbir bakanlıkta yapılmayan bir mücadele vererek 
bakanlığın bütün etkili birimlerinin başında bulunan paralel yapı mensuplarını görevlerinden 
alarak yerlerine, bu yapıyla ilgisi olmayan kişilerin atanmasını sağladığını,

2010 sonrası dönem için ise Bakanlıktan kurula devredilen işlere bakan hâkim ve 
savcıların çoğunun HSYK'ya taşındığını, ilk atamaları da HSYK Genel Kurulu'nun yaptığını, 
2010 yılında HSYK’ya atanan bu yapı mensubu olmayan bütün hâkim ve savcıları kendisinin 
önerdiğini,  HSYK’da kalmaları için de ısrarcı olduğunu, bu kişilerin isimlerini de vererek 
kendilerinin beyanlarının alınmasını istediğini, 

 Esasen yetkili olmadığı dönemlere ilişkin soyut beyanlarla aleyhine suçlama 
yöneltildiğini, 2010 yılında kendisinin HSYK'ya geçtiğini, 

Mustafa Kemal ÖZÇELİK’in Personel Genel Müdürü olduğu dönemde bakanlığa 
alınanlar ile ilgili şüphe duyduklarından dolayı Müsteşar olduktan sonra ilk önce onu 
görevden aldıklarını, ardından da merkez teşkilattan bu yapı mensubu olabileceğini 
değerlendirdikleri personelin gönderilmesi için çalışma başlattığını, ilk etapta önüne 150 
kişilik bir liste geldiğini ve bunların bakanlıktan gönderilmesiyle ilgili onay hazırlandığını, 
bu onay imza aşamasındayken Personelde çalışan bir genel müdür yardımcısı tarafından 
Personel Genel Müdürü ve bir yardımcısının tehdit edildiğini, onların gelip durumu kendisine 
anlattıklarını, bu olayı soruşturma evresinde anlatmasına karşı soruşturma makamlarının 
olayı araştırma yönüne gitmediklerini, kendisinin bu yapının bakanlıktaki kadrolaşmasını 
azaltmak ve dağıtmak için yaptığı faaliyetler açıkça ortadayken, bunlara ilişkin bilgi ve 
belgeler soruşturma makamlarına sunmuş olduğu halde bu hususların değerlendirilmediğini, 
şahsının ilgili ve yetkili olmadığı konulardan ve dönemlerden sorumlu tutulmaya çalışıldığını,

Yine müsteşar olarak görev yaptığı dönemde bakanlıktaki ünvanlı görevlere yapmış 
oldukları atamalara ilişkin bilgi notunu da savunmasına ek delil olarak sunduğunu (EK-1),

Savcılığın "istediğini istediği şeyden sorumlu tutan" kolektif sorumluluk anlayışıyla 
hareket ederek hakkında isnatlarda bulunduğunu, aşamalarda ifadelerinde kimlere referans 
olduğunu açıkça belirttiğini, 

Örgüt Lehine Yasa Çalışma Faaliyetinde Bulunduğu İddiasına İlişkin 
Savunmasında;

İddianamenin 81. Sayfasında;
"Şüphelinin, 2002 yılında terör örgütleri ile mücadele kapsamında silahsız terör 

örgülü düzenlemesini içeren tasarının yasalaşmaması için Kanunlar Genel Müdürlüğünde 
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görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelileri Kenan ÖZDEMİR, Yüksek HIZ, 
Hüseyin YILDIRIM, Ahmet HAMSİCİ, İbrahim OKUR ile birlikle aynı amaç etrafında 
faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinde; 
baskı, korkutma, yıldırma, sindirme, cebir ve şiddet, yöntemlerinden biriyle girişilecek her 
türlü eylem terör olarak tanımlanırken, 15.07.2003 tarih, 4928 sayılı yasa değişikliği, 
sonrasında; "cebir ve şiddet kullanmak" yöntemlerden sadece biri olmaktan çıkartılarak ön 
şart haline getirilmiş, her türlü eylem ibaresi de suç teşkil eden eylemlerde bulunmak olarak 
düzenlenmiştir. Değişiklik, öncesi iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında 
birleşmesi yeterli görülürken, değişiklik sonrası suç işlemek amacıyla birleşmek kıstastan 
getirilerek suçun unsurlannın oluşması zorlaştırılıp, örgüt lideri Fetullah Gülenin beraatine 
giden yolun adeta taşlarının örüldüğü, bu hususun,

Ahmet Hamsici tarafından; "...2002 yılında...terör örgütleri ile mücadele için yeni bir 
kanun tasarısı hazırlığı vardı. Bu tasarıda silahsız terör örgütü tanımı da yer almaktaydı. 
Ben o dönemde tetkik hakimiydim. Bu tasarının yasalaşmaması için Fetullah Gülen cemaat 
mensubu olduklarını bildiğim veya daha sonra cemaat mensubu olduklarım öğrendiğim 
hakimlerin müthiş şekilde kulis yapıp seferber olduklarım gördüm. Bu dönem, içerisinde 
Kanunlar Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Fetullah Gülen cemaatinden olduğunu bildiğim 
Kenan ÖZDEMİR, Yüksek HIZ, Hüseyin YILDIRIM'ın kulis yaptığını ve bize verdikleri, 
telkinler ile ben, İbrahim OKUR hatta Birol ERDEM'in de bu tasarının yasalaşmaması 
gerektiğini belirterek girişimde bulunduğumuzu biliyorum" şeklinde ifade edildiği

Anlaşılmıştır.” şeklinde bir iddiaya yer verildiğini,
Söz konusu yasa tasarısının, 28 Şubat sürecinde alınan kararlar doğrultusunda batı 

çalışma grubunun telkin ve talimatlarıyla hazırlanan ve Türkiye’de İslami faaliyetler yürüten 
sivil toplum kuruluşlarını, vakıfları, dernekleri terör örgütü kapsamına almaya çalışan bir 
yasa tasarısı olduğunu, 2002 yılı sonunda hükümet değişince bu tasarının bakanlığa iade 
edildiğini hatırladığını, yeni göreve başlayan bakanın iade edilen tasarıların tümünü 
TBMM’ye gönderilmek üzere yeniden Başbakanlığa gönderdiğini, bunun üzerine özellikle 
muhafazakâr medya tarafından tasarının eleştirilmeye başlandığını ve 28 Şubat sürecinde 
alınan kararların ve bu kararlar doğrultusunda hazırlanan tasarıların Ak Parti hükümetine 
uygulatılmaya çalışıldığı şeklinde yorumlar yapıldığını, bunun üzerine siyasi iradenin Adalet 
Bakanlığı'na talimat vererek bu konuda terörün tanımını netleştirecek ve İslami vakıf ve 
dernekleri zan altında bırakmayacak bir çalışma yapılmasını istediğini, konunun bu 
doğrultuda bakanlıkta konuşulduğunu, tartışıldığını ve konunun uzmanı ceza hukukçuları ile 
birlikte hazırlanan tasarının Başbakanlığa ve meclise gönderildiğini, bu tasarıyı hazırlayan 
komisyonda hangi ceza hukukçusu hocaları bulunduğunun ve bakanlıktan bu çalışmaya 
kimlerin katıldığının Adalet Bakanlığındaki dosyasından anlaşılabileceğini,

2002 yılında silahsız terör örgütü tanımının yer aldığı tasarının yasalaşmaması 
yönünde herhangi bir faaliyetinin olmadığını, en fazla arkadaşlarıyla aralarında bu tasarının 
İslami cemaatleri hedef alan antidemokratik bir yasa olduğu konusunda muhabbet etmiş, 
fikirlerini söylemiş olabileceklerini, kaldı ki bir yasanın geçmesi ya da geçmemesi için 
herkesin bireysel ya da kurumsal olarak fikrini açıklayabileceğini ve lobi faaliyeti 
yapabileceğini, yasal bir faaliyetin suç unsuru olarak gösterilemeyeceğini,

Adalet Bakanlığı"nın hazırladığı, başbakanlığın meclise sevk ettiği, TBMM’nin 
kanunlaştırdığı ve Cumhurbaşkanının da onayladığı kanunun çıkmasından şahsının sorumlu 
tutulmaya çalışıldığını, burada kendisine yöneltilen bu iddia ile amacın kendisinin 
cezalandırılması değil, kendisi üzerinden bu tasarıyı yasalaştıran siyasi iradeyi ileride 
sorumlu tutmak olduğunu, şahsı üzerinden "bu konu bir terör eylemi olarak bir yargı 
kararına dönüştürülsün, zamanı geldiğinde bu işin asıl sorumluları olan siyasi iradeden de 
rahatlıkla hesap sorulur" şeklinde bir planın yapıldığını  açık ve net olarak gösterdiğini,
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2010 Anayasa Değişikliği Sürecinde Yer Aldığı ve Örgüt Yararına Faaliyette 
Bulunduğu İddiasına İlişkin Savunmasında;

İddianamede 2010 yılında yapılan Anayasa Değişikliğinin taslak çalışmalarına 
katılmasının örgüt faaliyeti olarak değerlendirildiğini, kendisinin bu çalışmalara bakanlığın 
yaptığı görevlendirmeler çerçevesinde ve yargı reformu stratejisinin hazırlıkları kapsamında 
katıldığını, bu çalışmalara katılanların bazılarının cemaat mensubu olması nedeniyle 2010 
Anayasa Değişikliği çalışmalarının örgüt faaliyeti olarak nitelendirilemeyeceğini,

Bu iddiayı ileri sürenlerin asıl hedeflerinin, kimlerden neyin intikamını almak 
istediklerinin iyi sorgulanması gerektiğini, iddianamede ileri sürülen bu hususa ilişkin yine 
iddianamedeki ip uçlarına bakıldığında "2010 öncesi HSYK’nın yapısı çok demokratikmiş, 
yargının yürütme ve yasama üzerinde herhangi bir vesayeti yokmuş, Türkiye’ de Askeri 
vesayet diye bir şey yokmuş, e-muhtıra olmamış, Ak Parti’ye karşı kapatma davası 
açılmamış, bütün bunlar bir algıdan ibaretmiş, her şey güllük gülistanlıkmış ve kendisinin  de 
içinde bulunduğum bir ekip, böyle bir algı oluşturarak HSYK’nın ve Anayasa Mahkemesinin 
yapısını değiştirecek bir anayasa değişikliği gerçekleştirmiş. Ondan sonrada HSYK üyeliğine 
aday olmuş ve diğer HSYK üyelerini de belirleyip yargı teşkilatı içerisinde kadrolaşma 
yapmış."

2010 Anayasa değişikliğinin;
-Anayasa Mahkemesinin yapısının değişmesi
-Bireysel başvuru hakkının getirilmesi
-Ombudsmanlık sistemi
-Siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması
-HSYK değişikliği gibi çok önemli yapısal reformlar getirdiğini,
HSYK değişikliğinin hazırlandığı andaki ilk taslağının AB normlarına uygun bir 

metin olduğunu, 
Anayasa değişikliğine ilişkin TBMM tarafından kabul edilen metinde, HSYK üyeliği 

için yapılacak seçimlerde çoğulcu bir yapı oluşması için tek oy sistemi getirildiğini, diğer bir 
ifade ile planlanan şeyin örgütün HSYK'yı ele geçirmesi değil, çoğulcu bir yapı oluşması 
olduğunu,  tek oy sisteminin o zamanki yüksek yargının ve YARSAV'ın telkinleriyle 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine listeler üzerinden seçime gidildiğini, 
tek oy sisteminin iptal edilmesinin daha sonra ortaya çıkan kimi sıkıntıların temel nedenini 
oluşturduğunu, bunun anlaşılabilmesi için önceki uygulamaya bakılmasının yararlı olacağını,

1982 Anayasasındaki HSYK üyeliği için yapıları seçimlerde Yargıtay ve Danıştay 
Genel Kurulları"nın ilgili kanunların açık hükümlerine aykırı olarak uyguladıkları seçim 
usulünün (her bir adayın ayrı ayrı oylanmasının), 2010 öncesindeki HSYK’nın ve buna bağlı 
olarak Yargıtay ve Danıştay’ın yapısını son derece tek boyutlu ve taraflı bir noktaya 
taşıdığını, adeta ülkeyi tıkanma noktasına getirdiğini, ilgili yasalardaki düzenlemelere aykırı 
olarak uygulamaya konulan bu seçim sisteminin sadece Yargıtay ve Danıştay’ı 
dönüştürmekle kalmadığını, büyük ölçüde bu mahkemelerden yine aday gösterme sistemi ile 
secilen üyelerden oluşan Anayasa Mahkemesi'nin de Yargıtay ve Danıştay’da salt çoğunluğu 
sağlayan bir kesimin etkisine girmesine neden olduğunu, bunun da yasama ve yürütme 
üzerindeki vargı vesayetinin temelini oluşturduğunu,

2010 HSYK Seçimlerindeki Rolüne Dair İddialara İlişkin Savunmasında;

Ömer KÖROĞLU'nu Nesibe ÖZER’i ve cemaat mensubu diğer üyeleri kurul 
üyeliğine kendisinin önermediğini, kurul üyeliği için Adli yargıdan seçilecek kurul üyelikleri 
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için Hayrettin TÜRE, Harun KODALAK, İsmail AYDIN, Halil ÖZDEMİR, Osman 
ATALAY gibi isimleri aday olarak önerdiğini, bu isimlerden Halil ÖZDEMİR ve Osman 
ATALAY'ın bir şekilde kabul görmediğini, diğer isimlerin ise kabul gördüğünü,

Seçimden sonra müsteşar bey tarafından HSYK 2. daire başkanlığının kendisine teklif 
edildiğini, kendisinin bakanlık kökenli üç kişinin üç dairede başkan olmasının doğru 
olmayacağı gerekçesi ile kabul etmediğini,

Yüksek yargıdan seçilen üyelerin kesinlikle başkan olarak düşünülmediğini, geriye 
Prof. Ahmet GÖKÇEN, Avukatlıktan gelen Ali AYDIN, Hüseyin SERTER ve Nesibe 
ÖZER'in kaldığını, Ahmet GÖKÇEN ve Ali AYDIN'ın ikisinin de meslek dışından gelmeleri 
ve avukatlık yapmaları nedeniyle hâkim ve savcıların terfi ve disiplin işlerine bakan daireye 
başkan olmalarının uygun olmayacağının değerlendirildiğini, geriye Nesibe ÖZER ile 
Hüseyin SERTER'in kaldığını, bu iki ismin de bu yapı mensubu olduğunu, Nesibe ÖZER'in 
hem daha kıdemli olması, hem de bir kadın hâkimin bir HSYK dairesinin başkanı olmasının 
ülkemizin ulusal ve uluslararası imajı açısından olumlu olacağını düşünerek ikisi arasından 
Nesibe ÖZER'in olmasının daha uygun olacağını ifade ettiğini, o zamanki şartlarda 2. Daire 
başkanı olabilecek iki kişi bulunduğunu ve ikisinin de zaten bu yapı mensubu olduğunu,

2010 HSYK üyeliği seçimlerinde ittifak hâlinde hareket edilen bu yapı mensuplarının 
seçimde hile yapmak sureliyle beklenenin üzerinde bir sayıyla kurulda temsil edildikleri 
görüldükten sonra, kendisinin daha o tarihte bunların en azından genel sekreterlikte etkili 
olmamaları için genel sekreterin bu yapıya mensup olmaması gerektiğini düşündüğünü, bu 
fikrimi müsteşar Ahmet KAHRAMAN'la birlikte Zeki YİĞİT ve Mustafa ELÇİM'le 
paylaştığını, Genel Sekreterliğe aday olarak da şu an Yargıtay üyesi olan  Mustafa EROL' u 
önerdiğini, ancak bu konuda ısrarcı olmasına rağmen sonuç alamadığını, 

Mehmet KAYA'yı Genel Sekreterliğe kimin önerdiğini tam olarak bilmediğini, ancak 
Galip Tuncay TUTAR, Çetin ŞEN, Ömür BORAZAN kanalından geldiğini düşündüğünü, 
hatta bu konuda İbrahim OKUR'u ikna etmiş olabileceklerini, çünkü Mehmet KAYA'nın, 
İbrahim OKUR'un staj arkadaşı olup, staj eğitim merkezinde birlikte kaldıklarını ve 
aralarında bir dostluk olduğunu bildiğini, Mehmet KAYA'nın genel sekreter olarak atanması 
üzerine iş ve işlemlerin daha çok onların kontrolünde gitmeye başladığını, kendisinin idari bir 
göreve de talip olmaması üzerine bu işlerin daha çok genel sekreter ve daire başkanları 
arasında görüşüldüğünü bildiğini, 

Bununla birlikte kendisinin bakanlıktan tanıdığı Nevzat KARABABA'yı genel 
sekreter yardımcısı olarak önerdiğini ve kabul edildiğini, Aytekin SAKARYA, Asiye 
KARABABA, Mustafa YAPICI ve Güven ELÇİM gibi isimleri genel sekreterlikte çalışması 
için önerdiğini ve bu isimlerdin de genel sekreterlikte tetkik hâkimi olarak 
görevlendirildiklerini, 

Bu isimlere mobbing uygulanması nedeniyle Nevzat KARABABA'nın kuruldan 
ayrılmak istediğini, kendilerinin de onu Yargıtay üyeliğine seçtiklerini, Aytekin 
SAKARYA'nın ise kendisinin karşı çıkmasına rağmen Sincan Başsavcı Vekilliğine gittiğini, 
Asiye KARABABA'nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne geldiğini, Mustafa YAPICI ve 
Güven ELÇİM'in kendisinin ayrıldığı tarih itibari ile kurulda çalışmaya devam ettiklerini,

HSYK'ya Havva GÜRGEN dışında kendisinin önerdiği isimlerin paralel yapı 
mensubu olmayan isimler olduğunu ve HSYK'ya geldiklerini, Havva GÜRGEN'in ise terfi 
bürosuna bakan personel daire başkam olması nedeniyle HSYK’ya alındığını, o tarih 
itibariyle bunda bir yanlışlık olduğunu düşünmediğini,

2010 Anayasa değişikliğinde; TBMM tarafından kabul edilen metinde HSYK üyeliği 
için yapılacak seçimlerde çoğulcu bir yapı oluşması için tek oy sistemi getirildiğini ve 
HSYK'da çoğulcu bir yapı oluşmasının amaçlandığını,  tek oy sisteminin o zamanki yüksek 
yargının ve YARSAV'ın telkinleriyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine 
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bir anda listeler yarışının gündeme geldiğini, Bakanlığın bu konuda önce bocaladığını, 
Demokrat Yargı'yla seçime girmenin yollarının arandığını, bu olmayınca yeni bir dernek 
kuralım dendiğini, ancak bunun zaman alacağı öngörülerek Bakanlık olarak bu seçimi 
yönetme düşüncesinin oluştuğunu, bunun üzerine müsteşar beyin iki kişiye görev verdiğini, 
bu görevi verirken de sayın bakanla görüştüğünü düşündüğünü,  bu görev verildikten sonra 
seçimi kazanabilmek içirı neler yapabileceklerini hep birlikte değerlendirdiklerini, 
iddianamede kendisine hükumetin verdiği görevin, örgütün verdiği görev gibi gösterilmeye 
çalışıldığını,

Seçim sürecinde; seçime girme konusunda en hazırlıklı, en teşkilatlı yapının 
YARSAV olduğunun herkes tarafından bilindiğini, YARSAV'ın bir de milliyetçilerin belli 
bir kanadıyla ittifak arayışına girdiğini ve bunu gerçekleştirdiğini, bunun üzerine bakanlıkta 
endişenin daha da arttığını, çünkü bütün Anayasa değişikliği sürecinin berhava olması 
tehlikesinin belirdiğini,

Kendilerinin de YARSAV ile aynı şeyi yapmaya çalıştıklarını, hem milliyetçi 
arkadaşlarla hem muhafazakâr kesimden arkadaşlarla görüşmeler yaptıklarını ve onları 
temsilen adaylar gösterdiklerini, Ali ÖZTÜRK, Celal AVAR, Hayrettin TÜRE, İbrahim 
TOPUZ, Halil KOÇ ve Harun KODALAK'ın bu şekilde aday gösterildiğini,

 Bu aşamada o güne kadar kurumsal kimlikleriyle hiç ortaya çıkmayan bu yapının, 
kendilerine ittifak yapma teklifinde bulunduğunu, bakanlığın sıcak bakmaması üzerine kendi 
güçlerini göstermek ve bakanlık kanadını ikna etmek için teşkilat içerisindeki toplam 
sayılarından ve YARSAV içerisindeki güçlerinden bahsettiklerini, bu şartlar altında bu yapı 
mensupları ile konuşularak onlardan da adaylar gösterilmek suretiyle seçime gidildiğini,

Bu yapıdan gösterilen aday sayısısının adli yargıda 11’e 4 yada 5; îdari yargıda ise 5’ 
e 2 olduğunu, Resul YILDIRIM ve Ömer KÖROĞLU’nun o tarihler itibariyle bu yapıya 
mensup olup olmadıklarının tartışmalı olduğunu, Resul YILDIRIM'ı kendisine şu an ki 
Danıştay ve YSK üyesi İlhan HANAĞASI'nın önerdiğini, Ömer KÖROĞLU'nu ise adli 
yargıda kimin gündeme getirdiğini bilmediğini, hatta bu kişiyi kendisinin tanımadığı için 
Batman’ da birlikte çalıştığı o zamanki Karabük Başsavcısı'na sorduğunu, onun olumsuz 
şeyler söylemesi üzerine kendisinin adı geçenin adaylığına itiraz ettiğini, bunun üzerine 
Ömer KOROĞLU’nu tanıyanların onu bakanlığa çağırarak kendisiyle görüştürdüklerini, 
kimin gönderdiğini de hatırlamadığını, eğer bu yapı mensupları 2010 HSYK seçimlerinde 
hile yapıp kuvvetli bir grupla HSYK’ya girmeselerdi belki de Ömer KÖROGLU ve Resul 
YILDIRIM bu yapı mensuplarıyla değil kendileriyle birlikte hareket edeceklerini 
düşündüğünü,

 Anayasa Mahkemesinin müdahalesi ve paralel yapı mensuplarının seçimde hilesi ile 
olayların kendi iradeleri dışında geliştiğini ve farklı bir mecraya gittiğini, bu gerçeğe rağmen 
bütün bunların planlı bir şekilde yürütüldüğü iddiasının maksatlı olduğunu,

HSYK seçimlerinde aday olarak bütün milliyetçi muhafazakâr kesimlere yer 
verildiğini, o tarih itibariyle bu yapı mensuplarının da muhafazakâr kesim içinde en büyük 
grubu oluşturduğunu, hükümetin vesayete karşı vermiş olduğu mücadeleyi bütün unsurlarıyla 
desteklediklerini, bu nedenle de takdir gören bir kesim olduğunu, bu yapının adım adım 
evrilerek dönüşüm geçirmesi ve yeni bir vesayet odağı olmaya çalışması, hükümetle 
çatışmaya girmesi, bu süreçte kendisinin aşama aşama aldığı pozisyonlar, karşı duruşlar ve 
bu faaliyetler sonrasında elde ettiği sonuçlar açıkça ortada iken, bütün bu aşamalar 
görmezden gelinerek 2010 öncesi dönemin ve HSYK seçimlerinin 15 Temmuz sonrasında 
oluşan konjonktür vc algıyla değerlendirilmesinin son derece haksız, yakın tarihimizdeki 
konjonktürel gelişmelerle uyuşmayan, maksatlı ve intikam amaçlı bir tahlil olduğunu,

Milli Güvenlik Kurulu'nun bu yapıyla ilgili aldığı kararlara bakılacak olursa; paralel 
yapı tespitinden terör örgütüne evrilen tedrici bir yaklaşım olduğunun görüleceğini, Milli 
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Güvenlik Kurulu'nun 26/02/2014 tarihinden itibaren aşama aşama tam 14 toplantıdan sonra 
26/05/2016 tarihli toplantısında “Bir terör örgütü olan paralel devlet yapılanmasına karşı 
alınan tedbirler görüşülmüştür" tespitinde bulunulduğunu,

"İllegal faaliyet yürüten paralel yapılanma" tanımlamasının bile 30/10/2014 tarihli 4 
ncü toplantıda kullanıldığını,

    30/12/2014 tarihli 5 inci toplantıdan itibaren ise "paralel devlet yapılanması" 
denildiğini, 

    21/10/2015 talihli 10 ncu toplantıda; “Milli güvenliği tehdit eden ve terör 
örgütleriyle işbirliği içinde hareket eden paralel devlet yapılanmasına karşı yürütülen kararlı 
mücadelenin çok yönlü olarak sürdürüleceği teyit edilmiştir "denildiğini,

Görüldüğü üzere devletin bütün güvenlik birimlerinin bilgi aktardığı Milli Güvenlik 
Kurulu'nun bile, bu örgüt hakkında iki yılı aşkın bir sürede yapmış olduğu 14 toplantı 
sonrasında kanaatini net olarak ortaya koyabildiğini,

    Örgüt Üyesi Mezunların ve Hâkim ve Savcı Stajyerlerinin Örgüt Çalışma 
Evlerinde Eğitiminden Solumlu Olduğu İddiasına Yönelik Savunmasında;

İddia makamının özellikle tanık Metin ÖZYURT'un ifadelerine dayanmak suretiyle 
kendisi hakkında bu isnatta bulunduğunu,

Metin ÖZYURT adlı kişiyi Personel Genel Müdürü olduğu sırada, adı geçenin de 
meslekte olması ve zaman zaman kendisinin yanına gelip gitmesi münasebetiyle tanıdığını, 
halbuki adı geçenin ifadesinde 1996 yılından bahsettiğini, bu beyanın kasıt içerdiğini,

Kendisinin 1999-2001 yılları arasında hukuk fakültesi mezunlarının kalmış oldukları 
evlere dinî içerikli, motivasyon amaçlı sohbetler yapmak amacıyla gittiğini, gitmiş olduğu bu 
evlerin kimler tarafından tutulduğunu, masrafların kimler tarafından karşılandığını, bu 
öğrencilerin mezun olduktan sonra kimler tarafından alınıp getirildiğini, ne kadar evleri 
olduğunu ve ne kadar öğrenci kaldığını bilmediğini, fakat bu evlerin hizmete yani Fethullah 
Gülen Cemaatine ait olduğunu bildiğini, gerçekten kendisinden faydalanarak bu mezunlara 
moral motivasyon sağlaması için mi, yoksa kendisini Fethullah Gülen Cemaatine 
yaklaştırabilmek amacıyla mı kendisinden böyle bir istekte bulunduklarını bilmediğini, 
kendisinin amacının tamamen bu çocuklarla moral motivasyon çerçevesinde kendi bilgileri 
doğrultusunda dinî sohbetler yapmak olduğunu,

2004 yılında kendisinin yapı mensuplarının bazı davranışlarını eleştirdiği ve kafasına 
göre özgün konuştuğu için, bir de kendi içlerinden yetişen arkadaşlarının sayısı Ankara’da 
yeterince arttığı için kendisini bir daha çağırmadıklarını,

Metin ÖZYURT adlı kişinin ifadesinde olayları çarpıttığını, ifadelerinde tutarsızlıklar 
bulunduğunu, kendisiyle, Ankara ile ve HSYK ile ilgili bilmesi mümkün olmayan birçok 
konuda bizzat gözlem yapmışcasına beyanlarda bulunduğunu, onlarca konuyu (tıpkı Bayram 
BOZKURT gibi) şahsen yaşamış gibi anlattığını, bu durumun, adı geçenin başkaları 
tarafından yönlendirildiğini gösterdiğini, başkalarının telkini ile kendisinden intikam amaçlı 
hazırlanmış bir ifade olduğunun açık olduğunu, buna rağmen bu şahsın beyanlarının esas 
alınarak kendisine suçlamalar yöneltilmeye çalışıldığını,

Bu kişinin ifadelerinde kendisi hakkında kripto olduğunu ileri sürmesine karşın, 
kendisinin bu cemaate mensup olan kişilerin listesini hazırlayarak bakanlığa, HSYK’ya ve 
ilgili birimlere veren kişi olduğunu, bu listede bu yapıya mensup Yargıtay ve Danıştay 
üyelerinin tamamının, bakanlıkta çalışan cemaat mensuplarının tamamının, idari yargıda 
çalışan ve tespit ettikleri hâkim/savcıların tamamının (ki bu rakam yaklaşık 450-500 kişilik 
liste) yer aldığını, yine bakanlıkta oluşturdukları Yargıda Birlik Grubu üzerinden 5-6 aylık 
sürede yaklaşık 1500 civarında adli yargıdaki paralel yapı mensubunu tespit ettiklerini, ancak 
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Aralık 2013 sonu itibariyle Adli Yargı listesi bitmediği için sadece o listenin kendisine teslim 
edilmediğini, bunların tasfiyesine yönelik bu kadar kapsamlı bir çalışmayı başlatan ve 
sonuçlandırma aşamasına getiren bir kişi olduğunu, nitekim kendisinden sonra da bu 
çalışmalara devam edildiğini ve o listenin tamamlandığını bildiğini, bu çalışmaların 
yapılabilmesi için adli yargıda komisyonlar nezdinde Adalet komisyon üyelerinin disiplin 
yönünden eğitimleri ile ilgili toplantılar organize ettiğini, bu toplantılara giden arkadaşlarının 
o bölgelerde tanıdıkları arkadaşlar vasıtasıyla paralel yapı mensuplarını tespit etmeye 
çalıştıklarını, 

Metin ÖZYURT'un "17/25 Aralık olaylarının patlak vermesinden sonra kurulda 
ayrışmalar olduğu" ile ilgili ifadesinin tamamen hayal ürünü olduğunu, bu yapı ile 
kendilerinin çatışmasının HSYK bildirisi ile de sınırlı olmadığını, 2010 HSYK seçim 
sürecinde yaşanan olaylardan itibaren adım adım geliştiğini ve derinleştiğini, kurulda 
özellikle kendisinin çalıştığı 1. Dairede cemaat mensupları ile ayrışmanın 7 Şubat 2012’dcki 
MİT Krizinden sonra olduğunu, bu olaydan sonra kurulda İbrahim OKUR, İsmail AYDIN, 
Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU ve kendisinin bir tarafta, cemaat mensubu üyeler 
Ahmet BERBEROGLU, Teoman GÖKÇE ve Bülent ÇİÇEKLİ'nin karşı tarafta yer aldığını, 

Cemaat, mensubu üyelerin, Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nu yanlarına 
çekebilmek için birçok operasyona başvurduklarını, Nilgün Hanımı özel yemeklere ve 
gezilere davet etmeye çalıştıklarını, sık sık odasına gidip gelerek onu ayrıca bilgilendirmeye 
ve yönlendirmeye çalıştıklarını, Nilgün Hanım'ın bunlara prim vermemesi üzerine de en son 
olarak Nilgün Hanım'ın dairesinde çalışan ve kendisi ile belli bir samimiyeti olan Yargıtay 
Tetkik Hâkimi Yaşar AKYILDIZ’ı Nilgün Hanım'a göndererek "İbrahim OKUR, İsmail 
AYDIN ve Birol ERDEM'in imam hatip lisesi mezunu ve dinci, diğer üyelerin ise demokrat ve 
laik insanlar olduklarını, kendisinden demokrat ve laik insanlarla hareket etmesinin 
beklendiğini, aksi takdirde kendisi için Yargıtay'da bir gelecek olamayacağını" 
söylediklerini, Nilgün Hanımın, Yaşar AKYILDIZ'ın söylediklerini İbrahim OKUR ve İsmail 
AYDIN' a anlatması, adı geçenlerin de kendisine söylemeleri üzerine haberdar olduğunu,

Bütün bu hususlar ile kuruldaki ayrışmanın ve özellikle 2013 Mayıs ayında çıkan Yaz 
Kararnamesinde Ankara Başsavcısı İbrahim Ethem KURİŞ' in görevden alınması sırasında 
neler yaşandığının hem Yargıtay üyesi hem de Yüksek Seçim Kurulu Üyesi olan Zeynep 
Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'na hem de İsmail AYDIN’a sorulabileceğini,

 2012 ve 2013 yıllarında kendilerinin bu yapıya karşı yaptıklarının bir kurul bildirisine 
muhalefet yazmaktan ibaret olmadığını, kaldı ki, yazılan muhalefetin içeriğine bakıldığında 
da öyle göstermelik yazılmış bir muhalefet olmadığını, adli kolluk yönetmeliğini nasıl 
suistimal ettiklerini ve yeni adli kolluk yönetmeliğinin hangi amaçlarla çıkarıldığını çok 
detaylı ve doyurucu bir şekilde anlatan şiddetli bir karşı duruş olduğunu, nitekim bu bildirinin 
görüşüldüğü genel kurulda kendisinin verdiği mücadele ve yaptığı konuşmalara halen 
Cumhurbaşkanlığında bulunan Ahmet KARAYİĞİT, Yargıtay üyesi Ulvi YÜKSEL, sert bir 
şekilde tartıştığı Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU, Danıştay’dan Ziya ÖZCAN, 
Zeynep KAVLAK, kurulda görev yapmış olan Halil KOÇ, Rasim AYTİN dâhil olmak üzere 
hepsinin şahit olduğunu,

Metin ÖZYURT'un birlikte uzun süre kaldığı kişileri bile hatırlamakla zorlanmasına 
karşın, kendisinin 2012 yılından sonra bu yapıya karşı verdiği mücadeleye ilişkin onlarca 
örnek varken kendisinin Genel Kuruldaki muhalefeti niçin yazdığı konusunu bilebilmesi ve 
ifadesine taşıması aslında bu kişi üzerinden nasıl intikam amaçlı bir operasyon yapıldığının 
açık göstergesi olduğunu, söz konusu şahsın bir çok kaynaktan manipülasyon amacıyla 
kendisine verildiği açık oları bilgileri bilinçli bir şekilde ileriye sürdüğünü düşündüğünü,

İlgilinin ifadesinin bazı bölümlerinde geçen tutarsızlıklara ilişkin olarak;
 HSYK' da çalışırken bu yapı mensuplarının önem verdikleri konulara ilişkin yazdığı 
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muhalefet şerhi içeren karar örneklerini dosyaya sunduğunu, bakanlığa geldikten sonra 
yaşanan tasfiye sürecine ilişkin gelişmeleri de tek tek aktardığını, bu kişinin ifadelerine göre 
demek ki kendisinin kamufle olmak adına bu yapının canına okumuş olduğu gibi bir sonuç 
çıktığını,

İlgili şahsın "1995-1999 yıllarında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
okuduğunu, son sınıfta iken yani 1999 yılında hukuk mezunları ile ilgili bir çalışma 
yapıldığını öğrendiğini, kendisi hakkında ise 2000 yılında kendilerini ziyaret ettiğini" 
söylediğini, ama ifadesinin bir başka yerinde ise cemaatin kamuya girme faaliyetlerine 
kendisinin bakanlığa geliş tarihi olan 1996 tarihinde başladığını ifade ettikten sonra kendisi 
hakkında 1996 yılından itibaren yapının mezun hizmetlerine baktığını ileri sürdüğünü, 
ifadenin bir başka yerinde ise yapının mezun hizmetlerinin varlığını 1999 yılında öğrendiğini 
beyan ettiği,

Fakültedeki tüm cemaat mensuplarının takma isim kullandığını, 4 yıl birlikte kaldığı 
şahısların gerçek isimlerini, ev sorumlularının gerçek isimlerini bilmeyen, soyadlarını hiç 
hatırlamayan, fakülte mesulünün ismini bilmeyen, 2 yıl birlikte sınava çalıştığı ve bu 
kişilerden bazılarının sınavı kazanıp hakim/savcı adaylığına başlamasına karşın bu kişilerin 
gerçek isimlerini öğrenememiş birisinin, kendisi ve sözde faaliyetleri hakkında detaylı 
bilgiler vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,

Metin ÖZYURT’un ifadesinin tamamen düzmece ve 2013 yılında kendisinin 
başlattığı paralel yapı mensuplarının tespit ve teşhiri için başlattığı ve önemli bir kısmını 
sonuçlandırdığı çalışma nedeniyle intikam alma amaçlı olarak verilmiş bir ifade olduğunu,

İddianamenin 84. Sayfasında aleyhine ifadesine yer verilen Hasan 
DOGRUKARTAL'ı tanımadığını, onun da kendisini tanımasının mümkün olmadığını, bu 
ifadenin tamamen yönlendirmeyle alınmış bir kumpas ifadesi olduğunu, kendisinin bu yapıya 
karşı vermiş olduğum mücadele nedeniyle, bu yapı mensuplarının beyanlarının aleyhime 
olarak dikkate alınmaması gerektiğini,

Vildan YEŞİLYURT isimli şahsın Erzincan da avukatlık yapan Muhammed Nevhel 
TOSYALI’ya atfen yapmış olduğu beyanların da benzer nitelikte olduğunu, ve hayatın 
olağan akışına aykırı, tamamen uydurma ve yönlendirmeyle alınmış bir kumpas ifadesi 
olduğunu,

85. sayfada Ebubekir BAŞEL’in ifadesine yer verildiğini, adı geçenin bu yapı içinde 
görev alabilmek için hangi aşamalardan geçilmesi gerektiği sıraladığını, ifadenin aynen şu 
şekilde olduğunu;

“...bir kişinin yargıda cemaat üyesi olabilmesi için öncelikle çalışma evlerine kabul 
edilebilmesi ve daha, sonra staj döneminde ve meslek döneminde... devre yapılanmasına, 
dahil olması gerekmekledir, çalışma evlerinde kalabilmek için ise çalışma evlerine kabul 
edilmesi, bunun için ise üniversite eğitimini ışık evlerinde: veya yurtlarında vazife alarak, 
geçirmesi gerekmektedir... bu aşamalardan geçerek, devre abisi olan kişinin hiyerarşisine 
dahil olmayan şahısların daha sonra örgütün yargıdaki yapılanmasına dahil olabilmesi, 
istişarelere katılabilmesi, devre ve taşra okuma kampların katılabilmesi mümkün değildir."

Ebubekir BAŞEL’in bu ifadesine göre kendisinin bu yapı mensubu olmasının veya bu 
yapı içinde bir görev almasının mümkün olmadığını, çünkü belirtilen aşamaların hiçbirinden 
geçmediğini,

Bu yapıya karşı vermiş olduğu ve yukarılarda sıraladığı mücadele nedeniyle yapı 
mensupları ile arasında husumet bulunduğunu, bu yapının bir numaralı düşmanının kendisi 
olduğunu, bu nedenle de yapı mensuplarının kendisi hakkında bu şekilde manipülosyonlar 
yapmaya çalıştıklarını,

Örgüt Mensuplarının Hâkimlik Savcılık Mesleğine Kabullerine Dair İddialara 
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İlişkin Savunmalarında; 

Kendisinin yalnızca Personel Genel Müdürü olarak görev yaptığı süre içerisinde iki 
yıl süre ile mülakat komisyonunda yer aldığını, bu dönemde kendisine cemaat listesi diye bir 
listenin kesinlikle verilmediğini, mülakata giren adaylarla ilgili Personel Genel Müdürlüğü'ne 
gelen bütün referansların mülakat listelerine işlendiğini, mülakatta adayın göstermiş olduğu 
performans üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalıştığını, kendisinin bu tutumuna aynı 
dönemde mülakat heyetinde yer alan Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet CAN, Hukuk İşleri Genel 
Müdürü Ayhan TOSUN ve müsteşar yardımcısı İbrahim OKUR'un şahit olduklarını,

 Ceza İşleri Genel Müdürü'nün zaten bu yapı mensubu olduğunu, dolayısıyla onların 
nasıl davrandıklarını bilmediğini, ancak mülakat heyetinin çoğunluğunun, objektif bir şekilde 
değerlendirme yaptığını ve kendisinin mülakat heyetinde yer aldığı dönemde mülakatta 
elenen adayların, mülakattaki performanslarına göre sınavı kazanıp kazanamayacaklarını az 
çok talimin edebildiklerini, 

Kendisinin bakanlıktan ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in Personel Genel 
Müdürü olduğunu, mülakatta nasıl davrandığını, neler yaşandığını bilmediğini, bu nedenle 
adı geçenin ifadesinde geçen olaylardan bilgisinin olmadığını, iddianamede Mustafa Kemal 
ÖZÇELİK'in Genel Müdür olduğu dönemde yaşanan olayların sanki kendi döneminde 
yaşanmış gibi anlatıldığını, 

2003 yılından 2013 yılına kadar her yıl alınan hakim/savcı adayı sayısı ile bunların 
içinden ihraç edilen hakim/savcı sayısına bakıldığında; bu yapıya mensup kişilerden en düşük 
oranda alım yapılan dönemin kendisinin Personel Genel Müdürü olarak mülakat heyetinde 
bulunduğu dönem olduğunun görüleceğini,

Mülakat heyetinde görev yapmış olduğu 2009-2010 yılları arasında alınan hakim 
adayları içinden ihraç edilen hakim savcı oranının % 22,48 olduğunu, bu oranın yaklaşık 12 
yıllık dönemdeki en düşük oran olduğunu,

Kaldı ki kendisinin mülakat heyetinde olduğu dönemde bu yapıya karşı gerek 
kamuoyunda gerekse hükümette herhangi bir hassasiyet bulunmadığını, 17-25 Aralık 
sürecinden hemen sonraki yıl yani 2014 yılında alım yapılan hakim/savcı adaylarının içinden 
ihraç edilenlerin oranının % 30,17 olduğunu, 2014-2016 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemin 
yıllık ortalamasının ise % 18,71 olduğunu, bütün bu durumlar dikkate alındığında şahsının, 
bu yapı mensuplarının mesleğe alınmalarından sorumlu tutulmasının son derece haksız ve 
yersiz olduğunu,

Gerek Mustafa SARIÇAM’ın beyanlarının gerekse bu konuda savcılık makamının 
yapmış olduğu değerlendirmelerin son derece dayanaksız ve âfâki olduğunu, eğer rakamlar 
doğru ise; 2001-2012 yılan arasında mesleğe 6474 hâkim/savcının kabul edildiğimi, 
meslekten ihraç edilen hâkim/savcı sayısının ise 1988’inin bu dönemde mesleğe girmiş 
olmasının sorumluluğunun kendisine yükletilmeye çalışıldığını, kendisinin sadece 2 yıl 
mülakat heyetinde görev aldığını, heyetin yedi kişiden oluştuğunu, mesleğe alımların 
kimisinin oy çokluğu ile kimisinin ise oy birliği ile alındığını, 11 yıl boyunca mülakat 
heyetlerinde görev alan sayısız üyeden sadece 3 üyenin sorumlu tutulduğunu, bir sorumluluk 
söz konusu ise 2001 yılından 2012 yılına kadar Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri 
Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Müsteşar 
Yardımcılığı yaparı bütün mülakat kurulu üyelerinin kolektif sorumluluğunun olması 
gerektiğini, kaldı ki bu kişilerin atandığı tarihlerde ne gibi bir örgütsel faaliyetlerinin 
bulunduğunun ve bu faaliyetlerinin atayan merciler tarafından bilinip bilinmediğinin ise ayrı 
bir sorun olduğunu,

YARSAV ile İşbirliği İddialarına İlişkin Savunmalarında;
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2010 HSYK seçimlerinden önce Anayasa Mahkemesi tarafından "tek oy" 
düzenlemesinin iptali üzerine, yargıda tek örgütlü yapı olan YARSAV'ın seçimi kazanma 
ihtimalinin belirdiğini, bu hususun da kendilerini endişelendirdiğini, YARSAV'ın milliyetçi 
bazı isimlerle irtibata geçmesi üzerine arayışlar başladığını, dernek kurma, demokrat yargı ile 
seçime girme gibi alternatifler üzerinde durulduğunu, çabaların sonuç vermediğini, dönemin 
adalet bakanı Ahmet KAHRAMAN'ın seçimi bakanlık olarak  biz koordine edelim deyip  
İbrahim OKUR'la kendisini görevlendirmesi üzerine bu yapının kendileri ile temasa 
geçtiklerini, müsteşar beyin bu işbirliğine sıcak bakmaması üzerine, bu yapının YARSAV 
içindeki güçlerini göstermek için adı geçen derneğin üyesi olan yapı mensubu Murat 
ASLAN'ı kendilerine getirdiklerini, Murat ASLAN'ı da bu şekilde tanıdığını,

Bu görüşmenin YARSAV ile işbirliği amacıyla yapılmış bir görüşme olmadığını, 
cemaat mensuplarının, HSYK seçiminde birlikte hareket etme talebine müsteşar beyin 
temkinli yaklaşması üzerine kendilerini ikna etmek, bir anlamda cemaat ile işbirliğinin 
seçimleri kazanmada etkili olacağına kendilerini inandırmak için böyle bir yola 
başvurduklarını, bu görüşmeden sonra da YARSAV' ile herhangi bir temaslarının olmadığını, 
nitekim YARSAV'ın o tarihte kendi listesiyle ortaya çıktığını ve gerçek çevresinden de 
oyunu aldığını, dolayısıyla YARSAV'ın seçimlerde alacağı tavırla ilgili bakanlık kanadı 
olarak kendilerinin bilgi ve ilgilerinin olmadığını, nitekim başlayan soruşturmalar 
çerçevesinde şüphelilerin alınan ifadelerde ve ByLock içeriklerinde bu yapı mensuplarının 
YARSAV içerisinde ne tür faaliyetler yaptıkları ve kimlerle temas halinde olduklarının çok 
açık ortada olduğunu, buna rağmen 2010 seçimlerinde YARSAV ile işbirliği yaptıkları 
iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu,

HSYK Üyeliği Sırasında Katıldığı İddia Olunan Cemaat Sohbetlerine Dair 
İddialara İlişkin Savunmasında;

94. sayfada bahsedilen HSYK seçimlerinden sonra Nesibe ÖZER'in de katıldığı bir 
kahvaltı olayını kendisinin hatırlayamadığını, Nesibe Hanınım ifadesini okuduktan sonra 
zihnini zorlayınca hayal meyal böyle bir kahvaltı olayını hatırladığını, ancak bu kahvaltıya 
kimlerin katıldığını ve nerede yapıldığını kesinlikle hatırlamadığını, içeriği ile ilgili hiçbir şey 
hatırlamadığına göre muhtemelen kendilerinin evinde yapılmış olabileceğini, ev sahibi olarak 
sürekli girip çıkmış olacağı için Nesibe hanımın ifadesinde bahsettiği "HSYK üyeliği maaşı 
ile hakim maaşı arasındaki farkın himmet olarak istenmesi" olayını duymamış olabileceğini, 
böyle bir diyaloğu hatırlamadığını, kendisinden kimsenin böyle bir talepte bulunmadığını, 
nitekim Nesibe Hanım dâhil hiç kimsenin "Birol ERDEM HSYK farkını himmet olarak 
verirdi" şeklinde bir beyanda bulunmadığını, bu farkı kendisinin vermediği gibi bu 
arkadaşların verdiğine de bizzat şahit olmadığını,

Kendisinin maaşımı hem HSYK'da hem bakanlıkta sekreteri Esma hanımın çektiğini, 
ödemeleri yaptığını, artan bir kısım olur ise kendisine verdiğini,

Yine 94. Sayfada Ömer KÖROĞLU'nun 2010 HSYK seçiminden sonra Ahmet 
HAMSİCİ’ nin evine çağrıldığını söylediği görüşmede kendisinin olmadığını, böyle bir 
görüşmeyi hatırlamadığını,

Balyoz ve Ergenekon Davaları İle İlgili Olarak Cemaat Mensuplarının Katıldığı 
Toplantıda Bulunduğu İddiasına İlişkin Savunmasında;

 İbrahim OKUR’a atfen 95. Sayfada yer verilen, Balyoz ve Ergenekon davaları ile 
ilgili bilgi almak amacıyla birilerinin çağırıldığı herhangi bir toplantıya katılmadığını, bir 
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defa Balyoz soruşturmasıyla ilgili bilgi sahibi savcılardan birilerinin çağırıldığı bir toplantıyı 
duyduğunu, ancak yine müsteşarlıkta son anda çıkan bir işi nedeniyle bu görüşmeye 
katılamadığını, daha sonra görüşmenin içeriğini İbrahim OKUR'dan dinlediğini, adı geçenin 
soruşturmanın içeriğinin kendisini tatmin etmediğini ve gelen kişilerle tartıştığını söylediğini, 
zaten bu olaydan sonra da İbrahim OKUR'un bu konuda yapılan şikâyetlerle ilgili HSYK’da 
itiraza gelen dosyalarda "soruşturma izni verilsin" şeklinde çok net tavır aldığını ve bu 
konuda uygulamada yaşanan sorunları tartışmak ve yapılan aşırı uygulamaları gidermek 
amacıyla Rixos Hotel'de bu mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcıların çağırıldığı bir 
toplantı yapıldığını,

Kendisinin Balyoz vc Ergenekon savcılarıyla hiç görüşmediğini, bu yapı 
mensuplarıyla bu konuda herhangi bir toplantıya da katılmadığını, ikinci Balyoz 
operasyonundan sonra Bakan Beyle beraber İstanbul'da Fikret SEÇEN ile görüştüklerini ve 
bu konuda kamuoyundaki hassasiyeti ve yanlış buldukları hususları kendisine aktardıklarını,

Yargıtay ve Yargıtay Üyeliği Seçimleri Öncesinde Mehmet KAYA'nın Evinde 
Yapılan Toplantıya Katıldığı İddiasına İlişkin Savunmasında;

Mehmet KAYA'nın evinde adı geçenin çağırması üzerine yapılan toplantının aslında 
FETÖ yapılanmasının bir kulis çalışması niteliğinde olduğunu toplantıya gidince gördüğünü, 
2010 seçimlerinde ittifak yaptıkları cemaat tarafından bir ön görüşme yapmak amacıyla 
çağrılmış olduklarını, seçimlerde ittifak görüşmelerini kendileriyle yaptıkları için öncelikle 
kendileriyle görüşmek istemiş olduklarını, aynı kulis çalışmasını kendilerinden sonra bütün 
kurul üyeleriyle yapmış olduklarını,

Nitekim bu hususu Ömer KÖROĞLU'nun da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 
alınan ifadesinin 10 ncu Sayfasında; "Neticede 16 kişilik muhafazakar HSYK üyeleriyle 
Hakimevinde 2-3 toplantı gerçekleştirdik. Anladığım kadarı ile cemaat kulisleri onlara da 
aynı isimleri vermiş, onların da hareket alanını daraltmışlardı" demek suretiyle bu durumu 
teyit ettiğini,

Kendilerinin bu görüşmede ortaya çıkan tabloya mümkün olduğunca direndiklerini, 
Yargıtay ve Danıştay’dan gelen üyelerle seçim yapma seçeneğini bile değerlendirdiklerini, 
ancak o zamanki konjonktürün buna çok elverişli olmadığı için seçimi bunlarla yapmak 
zorunda kaldıklarını, ancak sonraki seçimlerde kontenjanlarını mümkün olduğunca kısarak 
Yargıtay ve Danıştay’daki sayıları dengelemeye çalıştıklarını, 2013 yılında da üyelik için 
meslekte 20 yıl çalışmış olma şartı getiren yasayı teklif ederek geçmesi için Bakan beyle 
birlikte uğraştıklarını ve önlerini tamamen kesmeye çalıştıklarını, bu yasa geçip de üç-dört yıl 
seçilme şansları kalmayınca, ayrıca diğer yasa hazırlıklarını da bildikleri için 17-25 Aralık 
soruşturmalarını başlattıklarını ve hükümete savaş açtıklarını düşündüğünü,

İddianamede bu toplantıdan bahsederken katılanların ByLock numaralarının 
yazıldığını, soruşturma dosyalarında o tarihlerde ByLock kullanıldığına ilişkin bir tespite 
rastlamadığını,

Yapılan görüşme hakkında örgüt toplantısı izlenimi uyandırmak için bunun özellikle 
yapıldığını düşündüğünü, çünkü kendisinin ByLock kullanmadığının ortada olduğunu, 

İddianamenin 96. Sayfasında Kerim TOSUN tarafından şubat ayında yapılacak 
Yargıtay üyeliği seçimleri için bir grup kurulduğu iddiasının tamamen uydurma olduğunu,

 "Mehmet KAYA'nın evindeki toplantıya katılan HSYK üyelerinin 10 kişi olup diğer 
kurul üyeleri ile bu seçimler müzakere edilmedi ise bu isimler 12 oyu nasıl buldular" 
sorusunun aslında iddianamede kurulmaya çalışılan bütün senaryoyu anlamsız hale 
getirdiğini, seçilen isimlerden 12, 13, 14, 15, 16 17 hatta 18, 19 oy alan isimler olduğunu, 
Yüksek yargıdan gelen üyelerin oylarının dahi alınmasının Yargıtay üyeliğine seçilecek 
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isimlerin bütün kurul üyeleri ile müzakere edildiğini ve meşru bir şekilde seçildiğini 
gösterdiğini, 

İddianamenin 98. sayfasında Yargıtay üyeliği seçimleriyle ilgili yapılan 
değerlendirmenin tamamen hatalı ve maksatlı bir değerlendirme olduğunu, o seçimde seçilen 
ve halen Yargıtay'da görevine devam eden 40-50 civarında üye bulunduğunu, bütün 
seçimlerin önce seçilecek kişiler üzerinde uzlaşıldıktan sonra oylama yapılarak 
sonuçlandığını, bu hususun 2010 öncesi dönemde de böyle olduğunu, bu konunun 
tanıklarından birinin bizzat kendisi olduğunu, daha önceki seçimlerde de üyeler arasındaki 
görüşmelerin, günler hatta haftalar sürdüğünü, hatta bu üyelerin, Yargıtay da birlikte hareket 
ettikleri gruplarla değişik yerlerde toplantılar yaparak aralarında uzlaşma sağlandıktan sonra 
kurulda oylama yaparak seçimi bitirdiklerini, 2014'den sonra Yargıda Birlik döneminde de 
böyle olduğunu, önce aralarında kontenjan ve isimler üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını, daha 
sonra belirlenen günde oylama yapıldığını, 2010’dan önce de, 2014’den sonra da bu 
görüşmelerin bir kısmının dış ortamlarda yapıldığını, eğer HSYK'daki üyelik seçimleri 
öncesinde gruplar arasında yapıları görüşmeler bu şekilde nitelendirilir ve örgüt faaliyeti 
kapsamında değerlendirilecek olursa yarın bir gün 2014'den sonra Yargıda Birliği temsil eden 
grupların hem kendi aralarında hem de hep birlikte HSYK'da ve dış ortamlarda ne tip 
görüşmeler ve pazarlıklar yaptıklarının ortaya döküleceğini ve bütün bu seçimlerin tartışmalı 
hale geleceğini, bu nedenle işin mahiyeti gereği seçimler öncesinde yapılan bu tür kulis 
çalışmalarının örgütsel faaliyet olarak değerlendirilmesinin son derece sakıncalı olduğunu, 
mesela 2011 Şubat ayında yüksek yargı üyeleriyle bir mutabakat imkânı bulunabilseydi bütün 
bu görüşmelerin havada kalacağını,

HSYK Genel Kurul Kararlarına ve Müfettiş Atamalarına Dair İddialara İlişkin 
Savunmasında;

İddianamenin 98 nci ve 99 ncu sayfasındaki iddiaların da yersiz ve dayanaksız 
olduğunu, Kurul genel sekreterliğine ve yardımcılıklarına yapılan atamaların HSYK Genel 
Kurulunun tasarrufları olduğunu, her birisinin 12 oydan fazla oyla atandığını, dolayısıyla 
Genel Kurul Üyelerinin ya bütünüyle sorumlu olacaklarını ya da bu şekilde bir sorumluluk 
ileri sürülemeyeceğini,

İddianamede müfettişliğe atandığı ileri sürülen Kerim KIRIM ve Zafer UYGUN’u 
tanımadığını,

19/10/2011 tarihli genel kurul kararıyla müfettişliğe atanan Emre GÜLÜŞÜR, Eyüp 
SAVCI, İlhan AKILLI, Selami YILMAZ, Tahsin TOSUN isimli müfettişlerin hiçbirisini 
tanımadığını, o tarihte ByLock kullanıcısı olduklarını bilmediğini, kaldı ki bu kararla atanan 
23 kişiden 7 kişinin halen görevlerini yapmaya devam ettiklerini, yani bu şekilde genel kurul 
kararı ile atanan ve o tarihte bu yapı mensubu olup olmadığını bilmedikleri kişilerin 
atamalarından, genel kurul üyelerinin bir kısmının neye göre sorumlu tutulduğunu 
anlayamadığını, bir sorumluluk var ise genel kurul üyelerinin tamamına yönelik olması 
gerektiğini, aslında kendisinin bu konuda 2013 yılında tam aksi yönde faaliyetlerinin 
bulunduğunu,

HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 3 ncü Daireye bağlı olarak çalıştığını, 
İddianamede ise kendisinin 2 nci daire üyesi olarak çalıştığı dönemde bile hem 3 ncü 
Dairenin hem de Teftiş Kurulu'nun bütün eylem ve işlemlerinden sorumlu tutmaya 
çalışıldığını, o dönemki Teftiş Kurulu başkanlarına her hangi bir isnatta bulunulmadığını,

Kendisinin teftiş kuruluyla ilgili yakınmaları genel kurulda sürekli gündeme 
getirdiğini, hatta bir Nazilli Hâkimi ile ilgili soruşturma yürüten müfettişlerin genel kurula 
gelerek bilgi vermelerini istediğini ve genel kurulda dosya incelenirken müfettişi çok ağır bir 
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şekilde eleştirdiğini, teftişteki paralel yapı yoğunluğunun azaltılması gerektiğini sürekli 
gündeme getirdiğini, 2013 yılında bu yapı mensubu olmayan çok sayıda müfettişin 
atanmasını sağlayarak bu konuda belli bir ölçüde de başarılı olduğunu, o zamanki HSYK 
teftiş kurulu başkanı Selim YILDIZ, şu anki HSYK 1 nci Daire başkanı Halil KOÇ, eski 
HSYK üyeleri Rasim AYTİN, İsmail AYDIN, Ali AYDIN'ın bu konunun tanığı olduklarını, 

Müsteşar olarak 2011 Ekim ayında bakanlığa geldikten sonra Adalet Bakanlığı Teftiş 
Kurulu'na 23 tane müfettiş alındığını ve bunların hiçbirisi hakkında FETÖ den işlem 
yapılmadığını,

2013 yılında HSYK teftişe alınan müfettişlere bakılacak olursa benzer bir durumun 
burada da görüleceğini, çünkü bu yapıya karşı duyarlılığın 2012 Şubat ayındaki MİT 
krizinden sonra oluşmaya başladığını,

Hukuka aykırı bulduğu kararlara karşı duruşumu net olarak gösteren ve karşı oy 
kullandığı çok sayıda kurul kararı bulunduğunu, iddianamede örgüt mensubu hâkim ve 
savcıların yabancı dil öğrenmeleri ve devlet imkânları ile yurtdışına gönderilmeleri 
konusunda gayret sarf edildiğinin belirtildiği, kendisinin HSYK 1 nci Dairede görev yaptığı 
süre içinde devlet imkânları ile yurtdışıııa gönderme kararlarının tamamına "bir hâkim veya 
savcının ancak yurtdışından bir burs kazanması halinde gönderilmesi gerektiği" gerekçesiyle 
karşı oy kullandığını, bu hususları savcılık ifadesinde söylemesine rağmen ya 
araştırılmadığını ya da lehine olacağı için dosyaya konulmadığını,

Ahmet KAYA'nın 99 uncu sayfadaki ifadesinin tamamen yalan olduğunu, HSYK’dan 
gönderilen müfettişlerle ilgili çalışmaya kendisinin hiç katılmadığını, HSYK’da görev 
yapacak müfettişlerin de, gönderilecek müfettişlerin de Teftiş Kurulu Başkanlığının talebi 
doğrultusunda olduğunu, kendisinin bu çalışmaların hiç birisinde yer almadığını, Genel 
Kurul’a Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın talebi olarak getirildiğini, Ahmet KAYA’nın ifadesinde 
"Muzaffer BAYRAM'ı tanımıyorum" demesinin bile tek başına büyük bir yalancı olduğunun 
delili olduğunu,

 Etkin pişmanlıktan yararlanan veya yararlanmayan bir sürü EETÖ’cünün dönüp 
dönüp Birol ERDEM, İbrahim OKUR ve Ahmet HAMSİCİ isimlerini verdiklerini, bunun 
sorgulnması gerektiğini, hâlbuki gerek ByLock çözümlerinden, gerekse örgütün nasıl 
yönetildiği ile ilgili analizlerden anlaşıldığı kadarıyla örgüt içinde değişik birimlerden 
sorumlu birçok sivil imam bulunduğunu, Nazmi DERE, İlyas ŞAHİN, Muzaffer BAYRAM 
gibi sivil imamlarla içli dışlı olan bir sürü birim sorumlusu bulunduğunu, Birol ERDEM, 
İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ'nin nerenin sorumlusu oldukları, hangi sivil imamlarla 
irtibatları olduğuna dair hiç bir delil bulunmadığını, diğer örgüt mensuplarında olan sivil 
imam ilişkisinin bu kişilerde bulunmadığını, çünkü bu kişilerin cemaat üyesi olmadıklarını, 
sadece yapının gerçek yüzü ortaya çıkıncaya kadar yapı mensupları ile bir arada çalışmış, 
arkadaşlık etmiş, yasal çerçevede birlikte yürümüş olduklarını, Ahmet HAMSİCİ'nin hem 
yüksek mahkemelere üye seçilebilmek için kendilerinin getirmek istedikleri meslekte 20 yıl 
çalışma şartı meselesinde olduğu gibi, Danıştay Başkanlığı seçiminde olduğu gibi kendileri 
ile birlikte hareket ettiğini,

İlhan CİHANER Hakkında Verilen Disiplin Cezasına İtirazın Reddine Dair 
Karara Karşı Savunmasında;

İlhan CİHANER’e disiplin cezası verilmesine ilişkin karara karşı adı geçenin itirazı 
üzerine genel kurulda itirazın reddine karar verildiğini, kararın dosya içeriğine uygun 
olduğunu, itirazın reddine dair karara Halil KOÇ, İsmail AYDIN ve Rasim AYTİN'in de oy 
kullandığını, ayrıca Ahmet KARAYİĞİT'in de değişik gerekçeyle ilgiliye disiplin cezası 
verilmesine dair oy kullandığını, aynı yönde oy kullanan kişiler arasında ayrım yapılarak 
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suçlandığını, kendisi için suç unsuru olan bir hususun neden diğer üyeler açısından suç 
unsuru teşkil etmediğini anlayamadığını,

Köksal ŞENGÜN Hakkında Verilen Disiplin Cezasına İtirazın Reddine Dair 
Karara Karşı Savunmasında;

Köksal ŞENGÜN'e yer değiştirme cezası verilmesine dair kurul kararına ilişkin adı 
geçenin yapmış olduğu itirazın reddine dair genel kurul kararına ilişkin olarak ise; karara 
hakkında FETÖ’den işlem yapılan üyeler dışında; Yargıtay Üyesi Ulvi YÜKSEL, Prof.Dr. 
Ahmet GÖKÇEN, Ali AYDIN, Halil KOÇ, İsmail AYDIN ve Rasim AYTİN’in de 
katıldıklarını, bu kararın 6 üye açısından suç unsuru sayılmadığı halde kendisi açısından suç 
unsuru sayıldığını, 2012 yılında "itiraz ret" diyen iki üyenin 2015 yılında "ceza tayinine yer 
olmadığına karar verilmesi" yönünde oy kullandığını, bunun temel nedeninin konjöktürün 
değişmesi olduğunu,

Masak Raporundaki Tespitlere Üzerinden Kendisine Yöneltilen İddialara İlişkin 
Savunmasında;

MASAK'ın 08/06/2017 tarihli yazısı ekinde gönderilen Mali Analiz raporuna 
dayanılarak son derece yersiz değerlendirmeler yapıldığını, 

-Temelli yakınlarında bulunan Yenihisar Köyü sınırları içerisinde Türk Konut'a bağlı 
bir kooperatif üzerinden bir dönümlük arsa edindiğini, bitişiğindeki ve çevresindeki 
komşularla birlikte ortaklaşa yapmış oldukları su kuyusu açma, çıkan suyu depolama ve 
dağıtım için su şebekesi kurma faaliyetlerine ilişkin olarak kooperatif üyesi komşuların 
birbirlerine yaptıkları ödemelerin MASAK raporuna konu edildiğini, bu ödemelerin aynı 
zamanda maaşını da aldığını şahsi banka hesabım üzerinden yapıldığını ve her bir ödemenin 
altında "ödemenin kaynağı ve ne amaçla yapıldığı"nın açıkça gösterildiğini, buna rağmen bu 
komşulardan 8 kişinin daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmaları 
sebebiyle su kuyusu açma, su deposu yapına ve su çıkarma için harcanan elektrik giderlerinin 
Türk konuta ödenmesi için hisse başına düşen miktarların havalesi işlemlerinin de örgütsel 
faaliyet olarak gösterildiğini,

-Gürol SULTANOĞLU’na gönderilen 18.600 TL'nin ise aynı yerde şahsına ait bir 
dönümlük arsaya konan iki konteyner ve onun çatısının bedeli olduğunu,

-Ali KAYA, Hüseyin YILDIRIM ve Ozcan AVCI ile olan para hareketlerinin 
hepsinin yine bu su kuyusunun vc deposunun üstünün kapatılması, suyun arsalar arasında 
dağıtılması ve Türk Konut’a elektrik parasının toplu olarak ödenmesine ilişkin havaleler 
olduğunu,

HTS Kayıtlarına İlişkin Savunmasında;

  *İddianamede 148 şüpheli numara ile 8273 kez irtibatımın bulunduğunun ileri 
sürüldüğünü,

HTS kayıtları üzerinden yaptığı incelemede, bu görüşmelerin şimdiye kadar yaptığı 
300.000 civarındaki toplam telefon irtibatları içerisindeki oranının %2.7’ lik bir kısmına 
isabet ettiğini,  FETÖ mensubu olduğu gerekçesi ile yaklaşık 4600 hâkim ve savcı hakkında 
işlem yapıldığı dikkate alındığında; bakılan dönemin tamamında hâkim savcıların özlük işleri 
ile ilgili görevlerde çalışmış birisi açısından bu miktardaki görüşmenin olağan olduğunu,

  -Zafer YILDIZ (Ardahan eski başsavcısı) 20.09.2009 -07.12.2014 tarihleri arasında 
28 kez telefon irtibatı kurduğu iddiasına ilişkin olarak; Asıl memleketinin Şavşat olup her 
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sene Şavşat'a gittiğinde mutlaka Ardahan'a da uğradığını, bir sağlık problemi olduğunda veya 
Kars Havaalanı'na gelen yakınlarını almaya gidip gelirken Ardahan'a da uğradığını, kendisini 
tanımakla beraber özel bir yakınlığının olmadığını, adı geçenin 2009 yılında Ardahan 
Başsavcısı olduğunu, bu irtibatların da bu münasebetler nedeniyle olduğunu,

-İsmail GÜLGEN istihbaratta komiser iken kamu görevinden çıkarıldığını 
öğrendiğini, 05.06.2009-16.10.2011 tarihleri arasında 19 kez irtibat kurduğunun iddia 
edildiğini, bu kişiyi tanımadığını, 

- Yetişken DURMUŞ: Polis memuru: 23.05.2015-17.05.2015 tarihleri arasında 8 kez 
irtibat kurduğunun iddia edildiği, bu kişinin amcasının oğlunun kayınbiraderi ve aynı 
zamanda halasının torunu olduğunu, kendisini ne için aradığını hatırlamadığını,

 - Bülent ÇİÇEKLİ: Profesör. 23.07.2011-.20.06.2012 tarihleri arasında 6 kez irtibat 
kurduğunun iddia edildiğini, bu kişiyi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kurula üye olarak 
atandıktan sonra tanıdığını, Kurulda 3 seneden fazla birlikte çalıştıklarını, üstelik müsteşar 
olarak atandıktan sonra aynı dairede 2 yıl 2 ay birlikte çalıştıklarını, bu kişiyle bu süre içinde 
yalnızca 6 kez irtibat kurmuş olduğunu, bu kişiyle yıldızlarının hiç barışmadığını, 2013 yaz 
kararnamesinde kendisinin Ankara Başsavcısı İbrahim Ethem KURİŞ’in görevden alınmasını 
teklif ettiğinde çok sert bir tartışma yaşadıklarını, ardından Ahmet BERBEROĞLU ve 
Teoman GÖKÇE ile birlikte kurulu terk edip gittiklerini, bu kadar yakın çalışmalarına karşın 
bu kadar az görüşmesi olmasının iddianın tam aksini gösterdiğini, sayın savcının örgüt irtibatı 
görmek istiyorsa Bülent ÇİÇEKLİ'nin Ahmet BERBEROĞLU ve Teoman GÖKÇE ile olan 
irtibatlarına bakması gerektiğini, bu üç kişinin günde 6 kez görüşmüşler mi görüşmemişler mi 
ortaya çıkacağını, HTS kayıtlarına göre aynı dairede çalıştığı ve örgüt üyesi oldukları 
gerekçesiyle haklarında işlem yapılan Teoman GÖKÇE ve Ahmet BERBEROĞLU ile bir tek 
görüşmelerinin bile olmadığını, aynı şekilde Ahmet KAYA, Resul YILDIRIM, Hüseyin 
SERTER ve Nesibe ÖZER ile de dikkat çeken bir telefon görüşmesinin olmadığını, 
kendisinin HSYK üyesi olduğu ve müsteşar olduğu dönemlerde bu adamlara olan mesafesini 
ve tavrını gösteren en güzel örneklerden birisinin bu olduğunu,

- Yunus YAZAR: Birinci sınıf emniyet müdürü iken hakkında işlem yapılmış bir şahıs 
olduğunu öğrendiğini, 21/08/2012 tarihinde 3 kez irtibat kurduğunun iddia edildiğini, hu 
kişiyi hakimlik sınavlarıyla ilgili arşiv araştırma sonuçlanın getirmesi nedeniyle bir iki kez 
görmüşlüğünün olduğunu, telefon görüşmelerinin içeriğini hatırlamadığını, hatırladığı 
kadarıyla bu kişinin Ankara İstihbaratta çalıştığını, kendisi ile özel bir tanışıklığının ve 
görüşmesinin olmadığını, konuyu tam hatırlamamakla birlikte kesinlikle işle ilgili resmi bir 
görüşme olduğunu düşündüğünü,

-Muammer BUCAK: Birinci sınıf Emniyet Müdürü iken hakkında işlem yapıldığını 
öğrendiğini, 14.1 1.2010 tarihinde 1 kez irtibat kurduğu iddia edilen bu kişinin bildiği 
kadarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığında çalıştığını, Malatya 
Doğanşehir’ den polis memurluğu sınavlarına giren bir hemşehrisinin kendisine yardımcı 
olması için kendisinini aradığını, 

-Faruk GÜNGÖR: Komiser yardımcısı iken halen tutuklu olduğunu öğrendiğini, bu 
kişiyle 31.01.2013-01.01.2014 tarihleri arsında 2 kez irtibat kurduğunun ileri sürüldüğünü, bu 
kişinin Doğanşehir’de komşusunun damadı olduğunu, kendisiyle görüşmediğini, muhtemelen 
kendisi adına alınmış emniyet hattını kullanan kayınvalidesi Şerife AKBAŞ'ın veya eşinin, 
kendisinin eşini aramış olabileceğini, Faruk GÜNGÖR'ün kayınpederi Ali AKBAŞ'ın emekli 
polis memuru olduğunu, eşinin Ağrı'da öğretmen olarak çalıştığı zaman diliminde Ali 
AKBAŞ'ın da Ağrı’da trafik polisi olarak görev yaptığını, eşine kızları gibi sahip çıktıklarını, 
bu nedenle aile dostluklarının bulunduğunu,

- Turgut AKBUDAK: Polis memuru iken ihraç edildiğini öğrendiğini, 29.12.2013 
tarihinde bir kez irtibat kurduğu iddia edilen bu kişiyi tanımadığını, muhtemelen üst düzey 
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bir kamu görevlisinin korumalığında ya da sekretaryasında çalışan bir kişi olabileceğini, bu 
kişinin telefonuyla görüşmüş olabileceğini tahmin ettiğini,

- Mehmet YEŞİLKAYA: İddianamede görevi belirtilmemesine rağmen bir dönem 
Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’nde çalıştığını bildiğini, 10.08.2006-17.01.2012 
tarihleri arasında 17 kez irtibat, kurmuş olduklarını, kendisi ile bu örgütle ilgisi olmayan 
ortak dostlarının bulunduğunu, kendisinin bu örgütle ilgisi olmadığını düşündüğünü, 
tamamen insani gerekçelerle (bayramlaşma, hatır sorma) görüşmüş olabileceklerini,

-Muhammet KURUM: Polis memuru iken ihraç edilmiş. 02.12.2015- 28.12.2016 
tarihleri arasında 2 kez irtibat kurduğu iddia edilen bu kişiyi tanımadığını, muhtemelen yine 
üst düzey bir kamu görevlisinin koruması vs. olabileceğini, tanımadığı kişilerin kendisiyle 
irtibat kurduğu talihlerde nerede veya kiminle çalıştıklarının yazılmadığı için görüşmenin 
mahiyeti hakkında fikir yürütemediğini,

-Ayhan FALAKALI: Birinci sınıf emniyet müdürü iken hakkında işlem yapıldığını 
öğreniğini, 31.07.2009 tarihinde 3 kez irtibat kurduğu iddia edilen bu kişiyle de özel bir 
tanışıklığının bulunmadığını, hatırladığı kadarıyla bu kişinin de emniyet istihbaratta 
çalıştığını, Personel Genel Müdürü olduğu dönemde hâkimlik sınavlarıyla ilgili arşiv 
araştırma sonuçlarını bir veya iki kez elden getirmesi nedeniyle tanıdığını, söz konusu 
görüşmenin de aynı dönemde yapılmış işle ilgili resmi bir görüşme olduğunu hatırladığını,

-Salih KORKMAZ: Birinci sınıf emniyet müdürü iken hakkında işlem yapıldığı, 
19.10.2006 - 07.07.2016 tarihleri arasında 81 kez irtibat kurduğu iddia edilen bu kişinin 
emniyet müdürü değil polis memuru olduğunu, Doğanşehir İmam Hatip Lisesi’nde 7 sene 
birlikte okuduğu sınıf arkadaşı olduğunu, bu örgütle irtibatı olduğunu düşünmediğini, 
kendisiyle bütün bayamlarda görüştüğünü ve cuma günleri mesajlaştıklarını,

- Mehmet Resul DEV: Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele branşlı Emniyet 
Amiri iken hakkında işlem yapıldığını öğrendiğini, 10.03.2009-13.05.2009 tarihleri arasında 
irtibat kurduğu iddia edilen bu kişiyi tanımadığını, kendisi ile özel bir görüşmesinin söz 
konusu olamayacağını, kendisini tanımadığı için yapılan görüşmenin işle ilgili resmi bir 
görüşme olduğunu düşündüğünü,

-Mesut Bedri ERYILMAZ: Polis Akademisinde Profesör iken 15.06.2015 tarihinde 
üniversiteye geçmiş ve hakkında işlem yapıldığını öğrendiğini, 11.09.2007- 17.09.2009 
tarihleri arasında 2 kez irtibat kurduğu iddia edilen bu kişiyi tanıdığını, ancak kendisiyle özel 
bir yakınlığının ve irtibatının olmadığını, personelde birlikte çalıştığı İbrahim OKUR’un 
fakülteden sınıf arkadaşı olduğunu bildiğini, bir iki kez onu ziyarete geldiğinde görüşüp 
tanıştıklarını, kendisi ile iş ortamı dışında hiçbir zaman bir araya gelmediklerini ve 
görüşmedikleri için bu 2 görüşmenin de işle ilgili olduğunu düşündüğünü, ancak içeriğini 
hatırlamadığını,

    -Osman HATAN: Polis memuru iken hakkında işlem yapıldığını öğrendiğini, 
03.05.2008 tarihinde 3 kez irtibat kurduğu iddia edilen bu kişiyi tanımadığını, o tarihte 
nerede görev yaptığı belirtilmediğinden kim olduğu hakkında bir fikir de yürütemediğini, 
muhtemelen yine üst düzey bir devlet görevlisinin yanında korumalığını yapan ya da 
sekretaryasına bakan bir kişi olduğunu düşündüğünü,

Dijital Materyal İnceleme Raporuna İlişkin Savunmasında;

22.08.2016 tarihli Dijital Materyal İnceleme Raporunda eşi hakkında takma isimle 
yapılan bir şikayet üzerine açılan soruşturmaya ilişkin olarak yazdığı dokümanın tespit 
edildiğini, (Ek l/3.kl/1455-1460)

Telefon kayıtlarında bulunan bazı mesajların kime gönderildiği ve ne amaçla 
gönderildiği belirtilmeden iddianameye alındığını, bu mesaj içeriklerine bakıldığında, bu yapı 
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mensuplarının ailesine yönelik saldırılarının farkında olduğunu anlatan ve bunun nedenini 
açıklayan yazışmalar olduğunun görüleceğini, kendisinin telefonlarının mesaj kayıtları 
incelendiğinde 15 Temmuzdan dört-beş vıl öncesinden başlayarak, bu yapının tehlikelerini 
anlatan mesajlarla dolu olduğunu ve bu mesajların yüzlerce kişiyle paylaşıldığının 
görüleceğini, ancak lehine olan bu mesajlara iddianamede yer verilmediğini,

İddianamede Lehine OLarak Yer Verilen Delillere İlişkin Beyanlarında;

İddianamede ifadelerine yer verilen, Ebubekir BAŞEL, Cüneyt UYAR, Bayram 
BOZKURT, Tarık ÇAĞLAYAN, Ziya ERDOĞAN, Vahit BEKTAŞ gibi itirafçı 
beyanlarında; 2010 HSYK seçimlerinde, idari yargıda Birol ERDEME oy verilmesi yönünde 
telkinde bulunulduğu belirtilerek, bu hususun aleyhine delil olarak sunulduğunu ve iddiaların 
büyük bir bölümünün bu beyanlara dayandırıldığını,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat, ederek 2010 HSYK seçimleriyle ilgili 
de beyanlarda bulunan ve söz konusu itirafçı beyanlarını çürüterek kendisinin beyanlarını 
destekleyen Harun KODALAK ve Rasim AYTİN'e ait ifadelerin ise hiç değerlendirilmeye 
alınmadığını, savunmasının başından beri izah etmiş olduğu üzere bu yapıya karşı vermiş 
olduğu mücadeleden dolayı aralarında husumet bulunan ve bu nedenle hakkındaki 
beyanlarına itibar edilmemesi gereken şahısların beyanları iddianameye esas alınırken, 2010 
HSYK seçimlerindeki olayların bizzat tanığı ve seçimlere birlikte katıldıkları ve daha sonra 
da birlikte çalıştıkları ve aleyhe ifadelerine yer verilen tanıklara göre çok daha itibarlı ve 
tarafsız konumda olan tanıkların ifadelerinin ise hiç değerlendirilmediğini, ve iddialara 
etkisinin ne olduğunun açıklanmadığını,

Oysa ki her iki ismin gerek daha öncesinde gerekse 15 Temmuzdan sonra bu örgütle 
ilgili mücadelede en önde olan ve örgütün çökertilmesinde son derece etkili kararlar almış ve 
tasarruflarda bulunmuş kişiler olduklarını, bu kişilerin beyanlarının görmezden gelindiğini, 
şahsına karşı kin ve husumetle hareket ettikleri açık olan ayrıca içinde bulundukları durum 
itibariyle kullanılmaya ve yönlendirilmeye elverişli konumda bulunan kişilerin son derece 
şaibeli beyanlarıyla sonuca gidilmeye çalışıldığını,

İddianamede Yer Verilen Hukuki Değerlendirmelere İlişkin Beyanlarında;

Suçüstü halinin kendisi hakkında bilinçli olarak yanlış uygulandığını düşündüğünü, 
bunun en güzel örneğinin Abdullah ŞAHİN hakkında yapılan uygulama olduğunu, Abdullah 
ŞAHİN'in 2011 yılında bu yapı ile sıkıntılar yaşadığını, yapı mensuplarının onun hakkında 
çeşitli isnatlarda bulunarak önce Teftiş Kurulu'ndan sonra ise Ankara'dan göndermek 
istediklerini, Abdullah ŞAHİN'in hem kendisinin gelerek hem de Yılmaz AKÇİL vasıtasıyla 
durumu kendisine izah etmesi üzerine adı geçene sahip çıktığını ve Abdullah ŞAHİN'in 
Ankara'da kaldığını,

Müsteşar olarak Bakanlığa geçtikten ve hu yapıyla mücadele kapsamında faaliyete 
başladıktan sonra Abdullah ŞAHİN'in bu yapıyı tanıması nedeniyle 2013 yılı Mayıs ayında 
Personel Genel Müdürlüğünde genel müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini 
sağladığını, Yargıda birlik çalışmalarına başladıktan bir süre sonra kendisini çağırarak; "2010 
HSYK seçimlerini kazanmak istiyorsak bu yapının muhtemel gücünü ve mensuplarını 
tanımamız gerekir ki yapacakları manipülasyonları önleyebilelim, gerekli tedbirleri alalım. 
Bu nedenle yargıdaki cemaat mensuplarını tespit çalışması başlattım. Adli Yargıyı diğer 
arkadaşlar yapacaklar. İdari yargıyı da sen koordine edeceksin. Kuruldan, Bakanlıktan 
güvendiğin arkadaşlarla bir an önce başla ve listeyi bana getir" dediğini, yaklaşık 1,5-2 ay 
sonra adı geçenin yanında Kemal AÇIKGÖZ de olmak üzere listeyi kendisine getirdiğini, her 
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ikisinin birlikte çalıştıklarını ve güvendikleri arkadaşlardan da yardım aldıklarını, 
Kendisinin verdiği görev üzerine, bu yapıya karşı yürüttüğü ve yukarıda anlattığı 

mücadelenin sadece bir bölümünü yürüten Abdullah ŞAHİN'e karşı yapılan muamele ile 
kendisine karşı yapılan muamele arasında bariz bir tutarsızlık bulunduğunu, bu hususun 
kendisine karşı birilerinin açıkça şahsi kin ve garezle hareket ettiklerini ortaya koyduğunu,

Kendisine Yüklenen Suçun Temadi Ettiği Yönündeki İddiaya İlişkin 
Beyanlarında;

2012 yılı öncesine ilişkin olarak bu yapıya herhangi bir mensubiyetinin 
bulunmadığını, bu yapıya mensup bir kısım şahıslarla 2012 yılı başlarına kadar olan 
arkadaşlıklarının farklı değerlendirilecek olsa bile 2012 yılı başından itibaren yakın çalıştığı 
-FETÖ mensubu olsun yada olması - birçok kişinin açık beyanlarından da anlaşıldığı üzere 
bu yapı karşıtı faaliyetlerinin açıkta ortada olmasına rağmen fiili, ya da hukuki bir kesintinin 
oluşmadığı yönündeki değerlendirmenin keyfilik içerdiğini, 

Kendisinin 2012 yılından itibaren bu yapıya karşı bunca faaliyet yürütmesine, 2016 
yılında bizzat giderek tanık olarak ifade vermesine ve yürüttüğü bu mücadeleyi anlatmasına, 
elindeki bilgi ve belgeleri vermesine karşın hukuki kesintinin temadinin yakalama tarihine 
kadar devam ettiği ve hukuki kesintinin oluşmadığı yönündeki değerlendirmenin hatalı 
olduğunu,

Savcılığın İddialarına İlişkin Diğer Beyanlarında;

İddianamenin 112 nci sayfasındaki değerlendirmelerin tamamen soyut ve asılsız 
olduğunu, kendisinin belirtilen kamu görevlerini yürüttüğü sırada asla suç işlemediğini, bu 
konuda somut hiçbir eyleminin olmadığını, 

2011 yılında yapılan Yargıtay, Danıştay üyeliği seçimleri öncesinde Kurulda temsil 
edilen ve 2010 HSYK seçimlerinde birlikte hareket ettikleri bir grubun üyeleriyle, onların 
talebi üzerine ön görüşme yapmanın suç olarak nitelendirilemeyeceğini, nitekim bu görüşme 
sırasında yapılan dayatmaların birçoğuna İbrahim OKUR'la kendisinin karşı çıktıklarının 
Ömer KÖROĞLU, Ahmet HAMSİCİ ve İbrahim OKUR’un beyanlarıyla ortada olduğunu, 
seçimi bunlarla yapmama alternatifinin dahi tartışıldığını,

Beşinci paragrafta sayılan kişilerin Bakanlığa gelmesinin kendisiyle hiçbir ilgisinin 
bulunmadığını, işyerinde tanışıp arkadaş olduğu kişilerle bir araya gelip dini sohbet 
yapmanın örgüt faaliyeti sayılamayacağını, bu yapıya kesinlikle himmet vermediğini, buna 
ilişkin hiç bir tanık beyanının da bulunmadığını, Mustafa Kemal OZÇELİK'in önceki 
ifadesinde kendisi ile ilgili olarak himmet vermediğini söylemesine karşın sonraki ifadesinde 
himmet verdiğini ileri sürdüğü, ifadeler arasında açıkça çelişki bulunduğundan dikkate 
alınmaması gerektiğini,

Birkaç defa özellikle yurtdışında "su kuyusu açma", "katarakt ameliyatı" gibi 
faaliyetler için yardım talep edildiğini, bu tip birkaç sayılı yardımının olduğunu, hayır 
amacıyla yapılan yardımların örgüt mensubiyetinin delili olamayacağını, 

Mensubiyetin "iradeyi teslim etmek", "körü körüne itaat etmek" demek olduğunu, 
kendisinin hiçbir kimseye ya da gruba böyle bir teslimiyetinin olmadığını, doğru şeyler 
yaptıklarını düşünüyor ise destek olduğunu, yanlış yaptıklarını düşünüyor ise eleştirdiğini, 
bunu 2004 yılında bu yapıya karsı da yaptığını, yaptıkları işlerin ülkeye zarar verdiğini 
düşünüyor ise karşı durduğunu, 2012 yılı başından itibaren bu karşı duruşun birçok örneğinin 
bulunduğunu, bu nedenle kendisinin bırakın silahlı örgütün yöneticisi olmayı, mensubiyeti 
dahi kabul etmediğini, kendisinin bu yapıya karşı henüz devletin harekete geçmediği ve hiç 
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kimsenin mücadele etmediği bir dönemde tavır almış ve mücadele etmiş birisi olduğunu,
Bu yapı mensuplarıyla bakanlıkta tanışmasının, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarının ve 

bunların davet etmeleri üzerine aynı birimde çalıştığı arkadaşlarla yaptıkları dini sohbetlerin 
ısrarla örgüt toplantısı olarak gösterilmeye çalışıldığını, bu tespite kesinlikle katılmadığını, bu 
sohbetlerin maneviyatlarını korumak için yapıldığına inandığı arkadaş ve dost sohbetleri 
olduğunu, bu sohbetlere katılanların bir kısmının cemaat mensubu olmasının bu sohbetlerin 
örgüt toplantısı olduğunu göstermeyeceğini, bu buluşmaların hiçbirinde suç sayılacak hiçbir 
konunun görüşülmediğini, 

Dursun Murat CEVHER ve Ali KAYA'nın,  bu yapı içindeki faaliyetlerini 15 
Temmuz 2016'ya kadar devam ettirmiş kişiler olduğunu, bu şahıslarla 1996 ile 2000’li 
yılların başlarına kadar arkadaşlık, komşuluk kapsamında ve bir araya gelindiğinde ara sıra 
dini sohbetler dc yaptıkları arkadaşları olduğunu, bu şahıslarla kendisinin 2004'1ü yıllardan 
sonra bu kapsamda hiç görüşmediğini,

1999-2004 yılları arasında cemaat diye bilinen bu yapının hakim-savcı stajyerlerine ve 
sınava girecek adaylara dini içerikli (daha çok doğruluk, dürüstlük, işini layıkıyla yapmak, 
mesuliyet duygusu gibi konularda) ve motivasyon amaçlı sohbetler yapmanın ayrı şey, sınava 
hazırlanan mezunlar için sınav birimini koordine etmenin ayrı bir şey olduğunu, kendisinin 
bu faaliyetin hiçbir aşamasından kesinlikle haberdar olmadığını, ilgi ve bilgisinin de 
bulunmadığını,

Hakim-savcı stajyerlerinin mesleğe kabulüyle ilgili faaliyet yürüttüğünün ileri 
sürüldüğünü, nasıl bir faaliyet yürüttüğüne dair somut bir neden gösterilmediğini, bakanlıkta 
ve kurulda görev yaptığı bütün süre boyunca bir kaç istisna dışında hakim-savcı adaylarının 
staj bitiminde mesleğe kabul edildiklerini, bunun için kendisinin ayrıca bir faaliyet 
yürütmesine gerek olmadığını,

Kendisine hiç bir zaman hiç bir sınavda bu yapı mensuplarının listesinin 
verilmediğini, sayı belli olursa kontenjan uygulayabileceği düşüncesiyle çekindiklerinden 
özellikle gizlediklerini, yukarıda yer anlattığı üzere 17/25 Aralıktan önceki dönemde bu yapı 
mensuplarının hâkim adaylığı mülakatlarında en düşük oranda başarılı olduğu dönemin, 
kendisinin mülakat kurulu üyesi olarak çalıştığı dönem olduğunu, bu dönemde, hakim 
adaylığına bakan hakimler mülakat listesine referansları yazarlar, hükümet yanlısı olduğunu 
düşündükleri isimleri (+) olarak, karşı olduğunu düşündükleri isimleri (-) olarak, yapısını tam 
olarak bilmedikleri isimleri yarım artı şeklinde gösterdiklerini, 

Kendisinin adayın mülakat performansına çok önem verdiğini, mülakatta ciddi 
yetersizliği ortaya çıkmadıkça veya hakkında yasadışı örgütlere yakınlığı noktasında 
emniyetten ciddi bir bilgi gelmemişse, fikrinden dolayı kimsenin elenmesine sıcak 
bakmadığını, bu tavrının birlikte mülakata girdiği eski Hukuk İşleri Genel  Müdürü Ayhan 
TOSUN ve eski Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet CAN'a sorulabileceğini, Malatya'dan sınava 
giren ve alevi olduğu için elenmek istenen bir adayın sınavı kazanması için gayret 
gösterdiğini, bu şahsın daha sonra Doğanşehir Savcılığı da yaptığını, kesinlikle kişiler 
arasında ayrım yapmadığını, 

FETÖ'cülerin kendisiyle aralarında çok derin bir husumet olması nedeniyle onların 
kendisi hakkındaki beyanlarına asla itibar etmemek gerektiğini,

2001-2012 yıllarında mesleğe alınan 1988 kişinin ihraç edilmiş olmasının 
sorumluluğunun kendisine yüklenemeyeceğini, 

2009-2010 yılları arasında olmak üzere 2 yıl süre ile mülakat komisyonu üyeliği 
yaptığını, kendisinin döneminde alınan hâkim adayı sayısının 845, bunların içinden ihraç 
edilen hâkim-savcı sayısının 190, yüzdelik oranının  ise % 22,48 olduğunu, bu oranın bu 
dönem içindeki en düşük oran olduğunu, bu mantıkla 2001-2012 yılları arasında mülakat 
komisyonu üyeliği yapan bakanlık mensupları ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile bütün 
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müsteşar ve bakanların sorumlu tutulması gerekeceğini,
2002 yılında "silahsız terör örgütü" tanımının yer aldığı tasarının yasalaşmaması için 

nasıl bir faaliyet yürüttüğünün gösterilmediğini, en fazla arkadaşlarıyla aralarında bunun 
İslami vakıf ve dernekleri hedef alan antidemokratik bir yasa olduğu konusunda muhabbet 
etmiş, fikirlerini söylemiş olabileceklerini, kaldı ki bir yasanın geçmesi ya da geçmemesi için 
herkes bireysel ya da kurumsal olarak fikrini açıklayabileceğini, lobi faaliyeti yapabileceğini, 
bunun son derece normal bir faaliyet olduğunu, iddianamede yasal bir faaliyetin suçmuş gibi 
gösterildiğini, kaldı ki kendisinin böyle bir faaliyetinin de olmadığını, eğer bu yasadan dolayı 
birileri sorumlu tutulacak ise bunların kimler olduğunu ve işin ucunun nereye gittiğini daha 
önce açıkladığını, dolayısıyla burada ya bir öngörüsüzlük bulunduğunu ya da bir yerlere 
ulaşmanın taşlarının döşendiğini,

Mustafa SARIÇAM’ın söylediği ya da ona söyletilenlerin hiçbir dayanağının 
bulunmadığını, asılsız suçlamalardan ibaret olduğunu, kaldı ki bu örgütle aralarındaki 
husumetten dolayı delil olarak dikkate alınmaması gerektiğini düşündüğünü,

Kendisinin 2006 yılına kadar Personelde terfi ve dava işlerine baktığını, 2006 yılına 
kadar yetki ve kararnamelerle ilgili hiçbir işe bakmadığını, 2007 yılında başlatılan Ergenekon 
ve Balyoz soruşturmalarını yürüten hâkim vc savcıların bu mahkemelere ne zaman 
atandıklarına bakılması gerektiğini, hiçbirisinin atandıkları kararnamelerin hazırlığında 
kendisinin bir çalışması olmadığını, kaldı ki böyle bir suçlamada bulunabilmek için bunların 
hukuka aykırı bir şekilde görevlendirilmelerinin sağlandığına ilişkin somut bir veri, bilgi ve 
belge gerektiğini, o tarihlerde bu mahkemelerde kimsenin çalışmak istemediğini, bu 
mahkemeleri talep eden şahısların sicil ve terfileri uygunsa bu mahkemelere teklif edilmiş 
olabileceklerini, savcılık ifadesinde de söylediği üzere o zamanki taslaklara bakılması 
gerektiğini,

Bu kişilerin referanslarının büyük ölçüde Yargıtay-Danıştay üyeleri ile o zaman ki 
HSYK üyeleri olduğunun görüleceğini, 2010 öncesinde bakanlık ile HSYK'nın arası çok iyi 
olmadığı için kritik görevlere atanmak isteyenlerin bakanlıktan uzak durduklarını, savcılık 
makamının gerçeklerle asla uyuşmayan hayali bir takım çıkarsamalar, genellemeler yaptığını, 
eğer insanların bu şekilde suçlanması mümkünse kendisinin de o zaman "Ergenekon ve 
BALYOZ soruşturmalarını yürüten hâkim ve savcılara belli bir döneme kadar kamuoyunun 
büyük bir kısmı sahip çıkmadı mı?" sorusunu sormak istediğini, bu mantıkla bu suçlamaların 
içinden kendisinin ve ismi geçen şahısları çıkarılıp kimin ismi yazılırsa yazılsın aynı şekilde 
suçlanabileceğini, böylece bu soruşturmayı yürütenlerin asıl amacının ne olduğunu ve altın 
çağını yaşayan savcıların kimin gücünü kullanarak kimlerden intikam almaya çalıştıklarının 
anlaşılacağını,

Daha önce de değindiği üzere; bu soruşturmalar nedeniyle suçladıkları hâkim ve 
savcıların tamamının kendisinin kararname ve yetkiye baktığı tarihlerden önceki dönemlerde 
bu görevlere atandıklarını, kaldı ki bu konuda atamaya yetkili makamın Adalet Bakanlığı 
Personel Genel Müdür Yardımcısı değil HSYK olduğunu, bu kararname ve yetki 
taslaklarının Genel Müdürün, Müsteşarın ve Bakanın onayı alındıktan sonra HSYK'ya 
sunulduğunu, öte yandan Muzaffer BAYRAM'ın hiçbir zaman Personel Genel 
Müdürlüğü'nde çalışmadığını, Ahmet HAMSİCİ, Hüseyin YILDIRIM, Havva GÜRGEN ve 
Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in hâkim ve savcıların yetki ve kararnamesine bakan birimde 
çalışmadıklarını, 2010 öncesinde Ergenekon vc Balyoz soruşturmalarının hâkim ve 
savcılarına yönelik soruşturmaların hiçbirisinin HSYK’ya sunulacak aşamaya hatta personele 
bile gelmediğini,

2010 HSYK seçimlerinin aşama aşama nasıl geliştiğini ayrıntılı bir şekilde anlattığını, 
İbrahim OKUR ve Ahmet HAMSİCİ’nin anlatımlarının da bu yönde olduğunu,

-Tek oyun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi
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-Bakanlıkta müzakereler, dernek kurma fikrini tartışma, Demokrat Yargı ile temaslar
-Bu yapının kendilerini seçimlerde arkadan hançerlemesi, kendisini dahi ikinci 

çıkarması, Murat ASLAN'ı kendileriyle niçin görüştürdüklerini anlattığını, kendisiyle iş 
birliği yapmadığını, bir daha da görüşmediğini,

-HSYK üyesi iken katıldığı görüşmelerin mahiyetini anlattığını,
Kendisinin HSYK üyelerinin evlerine ziyarete gittiği toplantılara İlyas ŞAHİN ve 

Nazmi DERE'nin katılmadığını, bu toplantıların muhtemelen kendi aralarında yaptıklan 
toplantılar olabileceğini,

-Örgütün HSYK'daki yapılanması konusunda kendisinin dört-beş tane karşı 
faaliyetinin bulunduğunu,  bunları ifadesinde anlattığını, tanıklarını ve belgelerini sunduğunu, 
hiçbiri dinlenmeden, dikkate alınmadan ve değerlendirilmeden bu şekilde soyut ve 
dayanaksız bir suçlamada bulunulduğunu, bu faaliyetleri;

1-Yeni HSYK'ya genel sekreter olarak Mustafa EROL'u önermesi konusu
    2-HSYK’ya alınan bu yapı mensubu olmayan hakimlerin çoğunun referansının 

şahsının oluşu, Nevzat KARABABA, Aytekin SAKARYA, Asiye KARABABA, Güven 
ELÇİM gibi.

-Bu arkadaşlardan ayrılmak isteyen olunca onlara kurulda kalmaları yönünde telkin 
yaptığını, bu konuda her üçünün de dinlenebileceğini,

3- Güven ELÇİM’i kararname bürosuna almak için gösterdiği çaba.
    4-Teftişte yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2013 yılında teftiş kuruluna bu yapıdan 

olmayan müfettişler almak için gösterdiği çaba.
Bu konuda Selim YILDIZ, Halil KOÇ ve Rasim AYTİN'in dinlenebileceklerini,
Nitekim bu konuda başarılı olduklarını,  2013 yılında HSYK teftişe kaç müfettiş 

alındığının, bunların kaçı hakkında FETÖ’den işlem yapıldığının teftişten sorulmasını 
istediğini, 

5-Bu şekilde Kuruldaki dönüşümün zaman alacağı anlaşılınca da HSYK’daki yapıyı 
dönüştürecek bir yasa tasarısını kendisinin görevden ayrılmadan tamamladığını, ancak  bakan 
beyin 2013 sonbaharında yerel seçim çalışmaları nedeniyle yoğunluklu olarak Hatay'da 
bulunmasından dolayı meclise sevk edemediklerini, bu tasarının kendilerinden hemen sonra 
-üstünde bazı değişiklikler yapılarak- yasalaştırıldığını, beraber çalıştıkları Niyazi ACAR, 
Ekrem ÇETİIILÜRK ve Yaşar ŞİMŞEK'in bu konuda dinlenebileceklerini, bu konuda bu 
kadar açık tavrı olan birisinin nasıl olur da tam aksini yapmakla suçlanabildiğini, bu konudan 
kendisinin rahatsızlık duyduğunu ve değiştirmek için çaba sarfettiğini, ancak o değiştirmeye 
çalıştığı yapıyı kurmakla suçlandığını, özellikle kıdemsiz denebilecek tetkik hakimleri ile 
müfettişlerin o tarihte ne olduğunun bilinmediğini, o çalışmayı da 2013 yılında ilk defa 
kendisinin başlattığını,

2011 yılında yapılan Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi ile ilgili yapılan gayrı 
resmi ve resmi toplantıların nasıl ve ne şartlarda yapıldığını, hangi süreçlerin yaşandığını, bu 
seçim sürecinde bu yapının bakanlık kanadına karşı yapmış olduğu dayatmaları ve bu 
dayatmalar karşısında kendilerinin gerek toplantılar sırasında koymuş oldukları tepkileri ve 
bu tepkileri teyit eden Ahmet HAMSİCİ'nin, İbrahim OKUR’un, Ömer KÖROĞLU'nun 
beyanları ortadayken ve bu dayatma karşısında kendilerinin müsteşar beyle görüşerek 
alternatif çözüm yollarını bulma yönündeki arayışları, o günkü şartlarda başka bir ittifakla bu 
seçimi yapma imkânı bulunamayınca bu dayatmaların kabul edilmeyerek Yargıtay ve 
Danıştay üyeleri dışındaki üyelerle HSYK’da ve hâkimevinde yapmış oldukları seri 
toplantılar sonucunda varılan uzlaşma çerçevesinde seçimin yapıldığını, bu konuda görüşüne 
başvurulan bütün tanıkların beyanlarının ortada olduğunu, örneğin Ömer KÖROĞLU'nun 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde;

"Bu belirleme sırasında İbrahim OKUR, Birol ERDEM ve Ahmet HAMSİCİ'nin  son 
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sözleri söyleyince, belirttiğim kişiler İbrahim OKUR ve Birol ERDEM'i etkilemeye 
çalışıyorlardı. Bunlann belirlediği sayı 89 civarında idi. Bunun üzerine Muzaffer BAYRAM 
en az 140 kişi olması gerekliğini söyledi.. Ben buradan Fetullah Gülen cemaatinin seçilecek 
160 adaydan 140'nm kendilerinden olmasını istediklerini anladım. Bu konuşmalar tartışma 
boyutuna da ulaşmıştı. Birol ERDEM ve İbrahim OKUR diğer arkadaşlara Fetullah Gülen 
cemaati mensuplarına bu kadar kontenjan verilemeyeceğini yüksek sesle söylediler. Bende 
İbrahim OKUR ile Birol ERDEM'in haklı olduğunu, teşkilata bu hususu nasıl anlatacağız, 
istenen sayının çok fazla olduğunu dile getirdim. İbrahim OKUR diğer üyelerle bir olunup, 
bu seçimin yapılabileceğini belirtince Muzaffer BAYRAM bizde sizi hükümete şikayet ederiz 
dedi. Toplantıda tartışmalar uzayınca Nesibe ÖZER kızarak evi terk etti. Bu toplantı 
esnasında Fetullah Gülen cemaati mensubu olmayan kişilerden hangilerinin Yargıtay üyesi 
seçileceği de gündeme geldi. Bu kişilerin isimleri tartışıldı.

... Mehmet KAYA'nın evinde yapılan toplantıdan sonra Ahmet HAMSİCİ, Birol 
ERDEM ve İbrahim OKUR Fetullah Gülen cemaatinin uzlaşmaz tavrını dile getirmek üzere 
müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın yanma gitmişler. Ahmet KAHRAMAN'ın uzlaşın, önümüzde 
uzun hir süre var demiş. Bu konuşmaları bana Ahmet HAMSİCİ ve İbrahim OKUR aktardı. 
Hatta İbrahim OKUR bana, Ömer KÖROĞLU ve diğer üyeleri yanlarına alarak, cemaat 
listesini delinebileceğini müsteşar beye söylediğini belirtti.

...Bu toplantılardan sonra hakim evinde İbrahim OKUR, Teoman. GÖKÇE, Nesibe 
ÖZER, Ahmet HAMSİCİ, Hüseyin SERTER, Ahmet KAYA, Ahmet BERBEROĞLU, Resul 
YILDIRIM, Bülent ÇİÇEKLİ, Birol ERDEM, İsmail AYDIN, Ahmet GÖKÇEN, Ali AYDIN, 
Rasim AYTİN ve ben hakim evinde bir araya geldik. Bu toplantı sayısı üç olduğunu 
hatırlıyorum. Bu toplantılarda. İsmail AYDIN, Ahmet GÖKÇEN. Ali AYDIN ve Rasim AYTİN 
Yargıtay'da olmasını istedikleri isimleri veriyorlardı. Verdikleri isimlerin çoğunluğunun 
Fetullah Gülen cemaat mensuplarının kendi mensupları olarak belirlediği isimler arasında 
da olduğu görülmekte idi. Bu toplantıya sadece kurul üyeleri katılmıştır. Genel sekreter ve 
yardımcıları da katılmamıştır. Bu toplantılar esnasında ben hernşerim olan Muhammet 
GÜNEY'in ismini zikrettim. Bu isim kabul gördü. Ahmet GÖKÇEN hoca da Halil 
ADIGÜZEL'in ismini zikretti. O isimde kabul gördü. Daha önce belirlenen isimler arasında 
beş, altı isim değişikliği oldu. Bunun, dışında bir değişiklik olmadı.

Danıştay'a seçilecek isimler de burada konuşuldu"
Yine Ömer KÖROĞLU'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 

ifadesinde;
“...İbrahim OKUR "benim için cemaatçi olsun olmasın, liyakat önemlidir" dedi ve. 

isimler tartışılmaya başlandı. Genelde bu cemaatçidir hu değildir şeklinde açık bir bilgi, 
verilmiyordu. Ama İbrahim OKUR bu isimlerin hemen hemen hepsini tanıyordu, isimler 
okunuyor ve tartışılıyordu. Yansıya verilen isimler üzerinde yoğun tartışmalar yaşanıyordu. 
Genellikle İbrahim OKUR' u ve Birol ERDEM'i ikna etmeye çalışıyorlardı... Yaklaşık. 160 
isim kotarıldığında cemaat yanlısı grubun itirazları gelmeye başladı. Kendi sayılarının 85-90 
gibi kaldığını ve 140 kişi istediklerini ifade etmeye başladılar. Ben bu 140 sözünü Muzaffer 
BAYRAM'dan duydum... . Cemaat mensuplarının ısrar ve diretmelerine karşı Birol ERDEM 
ve İbrahim OKUR tarafından bazı itirazlar yapıldı. Ahmet HAMSİCİ de rahatsız olmuştu.. O 
sıra Nesibe ÖZER cemaatten daha çok kişinin seçilmesi gerekir şeklindeki bir tepki ile 
sinirlenerek ve kapıyı çarparak çıktı... HSYK üyesi olmayanların böyle bir toplantıda 
bulunması genel bir rahatsızlık yarattı. Buna itiraz ettiğimizde hu arkadaşlar Yargıtayı iyi 
tanıyor şeklinde bir savunma geliştirdiler... Bu toplantıdan sonra Ahmet HAMSİCİ'nin bana 
anlatmasına göre bu tartışma, ve kavga Müsteşarlık makamına taşınmış, gerekirse Yargıtay 
Üyeleriyle bir araya gedip cemaat mensuplarım dışlayıp bir seçim yapmaya gücümüz yeter 
demişler. Benim için de yanımızda yer alır kanaatini serdetmişlerdir. Fakat Sayın Müsteşar 
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anlaşarak seçim yapılması konusunda görüşünü belirtmiş ve bu şekilde bir yönlendirme 
yapmış, ortayı bulun şeklinde bir cümle kullanmış... Neticede 16 kişilik muhafazakar HSYK 
Üyeleriyle Hakim Evinde 2-3 toplantı gerçekleştirdik. Anladığım kadarı ile cemaat kulisleri, 
onlara da aynı isimleri vermiş, onların da hareket alanını daraltmışlardı.” şeklinde vermiş 
olduğu beyanların kendisinin açıklamalarını teyit ettiğini,

Bu konuda ihtiyaç duyuluyor ise HSYK’ da ve hâkim evindeki görüşmelere katılan 
diğer kurul üyelerinin bilgilerine de başvurulabileceğini, o tarihler itibariyle kendisinin 
kimlerin seçilmesi gerektiği konusunda İsmail AYDIN, Rasim AYTİN, Ahmet GÖKÇEN ve 
Ali AYDIN ile de birebir görüşmelerinin olduğunu, bunun da son derece doğal olduğunu, 
2010 öncesinde de 2010 sonrasında da, 2014 seçimlerinden sonra Yargıda Birlik 
Platformunun desteklediği adaylarla oluşan kurulun yaptığı seçimlerde de, bu platformun 
desteğiyle seçilen üyeler seçimlerden önce kendilerini destekleyen gruplarla mutlaka 
görüşmüş, onların fikir ve kanaatlerini de almışlardır diye tahmin ettiğini, bunun da son 
derece doğal olduğunu, işin ve sistemin gereği olduğunu, 

 Anayasal bir kurumun üyelerinin seçimle geldiği bir ortamda bu üyelerin yapacakları 
seçimlerde kendilerini destekleyen grupların kanaatlerini almalarının son derece doğal 
olduğunu, kendisinin 2010 yılından önce de personelde 14 yıl süre ile çalıştığını, o zamanki 
HSYK üyelerinin Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimlerinden önce Yargıtay ve Danıştay’da 
kendilerini seçen gruplarla yaptıkları görüşmeleri çok iyi bildiğini, dolayısıyla bu görüşmeleri 
örgütsel faaliyet olarak nitelendirmenin ve başka yerlere çekmenin hiçbir anlamının 
olmadığını, kurulu oluşturan ve birlikte hareket ettikleri üyelerin ve grupların tamamıyla ayrı 
ayrı görüşmeler yapılıp kanaatlerinin alınmış olduğunu, bu yapı mensuplarının yapmış 
olduğu dayatma karşısında da diğer kurul üyeleriyle de görüşülerek onların fikir ve 
taleplerinin de alınarak bir orta yol bulunmaya çalışılmak suretiyle seçimin 
sonuçlandırıldığını, daha sonraki üyelik seçimlerinde ise son derece sınırlı bir kontenjan 
tanınarak Yargıtay ve Danıştay'da bir denge oluşturulmaya çalışıldığını, kendisinin 
müsteşarlık görevinden ayrıldığı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bu yapı mensuplarının 
Yargıtay'daki sayısının 133, bu yapı mensubu olmayan milliyetçi-muhafazakâr üyelerin 
sayısının 123, sosyal demokrat kökenli eskiden kalan üye sayısının ise 131 olduğunu,  
Danıştay’da ise benzer hatta daha lehe bir durum olduğunu, aynı tarih itibariyle bu yapı 
mensuplarının Danıştay'daki sayısının 44, bu yapı mensubu olmayan milliyetçi muhafazakâr 
üyelerin sayısının 47, eskiden kalan sosyal demokrat kökenli üyelerin sayısının 56 olduğunu, 
geriye kalan 6 üyenin ise bu yapı mensubu olmamakla birlikte duruşlarının net olarak 
bilinmediği için her iki gruba da dâhil edilmediğini, bunlardan 4 tanesi hakkında daha sonra 
işlem yapılmış olduğunu, diğer iki kişinin ise halen Danıştay üyeliklerinin devam ettiğini, 
görüldüğü üzere daha sonra yapılan seçimlerle 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hem 
Yargıtay'da hem Danıştay'da grupların sayılarının yaklaşık olarak birbirine yakın ve 3/1 
oranında olduğunu, hiçbirinin salt çoğunluğu elde edecek bir gücü bulunmadığını,

Bu konuda daha sonraki seçimlerde yapılan bu dengeleme gayretiyle de 
yetinilmediğini, bu yapı mensuplarının tamamen 3-4 yıl önünü kesmek için Yargıtay ve 
Danıştay üyeliğine seçimlerde meslekte fiilen 20 yıl çalışma şartını getiren yasal 
düzenlemenin 2013 Mayıs ayında hazırlandığını ve Temmuz ayında meclisten geçmesinin 
sağlandığını, bu hususu bizzat takip ettiğini, ve sayın bakan nezdinde son derece ısrarcı 
olduğunu, bu yasayı meclisteki görüşmelerde dâhil olmak üzere bizzat giderek takip ettiğini, 
ardından bu yasanın uygulanması ile ilgili olarak genel kurulda görüşme yapıldığını ve bu 
yapı mensuplarınca bazı hizmetlerin bu 20 yıllık süreden sayılması için girişimlerde 
bulunulduğunu, bu kararın alındığı toplantıda bu yapı mensuplarının son derece açık bir 
şekilde taraflarını ve konumlarını belli ettiklerini, 

Ahmet HAMSİCİ dahi bu konuda onların haksız olduğunu düşündüğü ve yaptıkları 
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dayatmalarını bildiği için bu konuda kendileriyle birlikte hareket ettiklerini, HSYK'nın bu 
kararını delil olarak sunduğunu, bununla da yetinmediğini, önce bu yapı mensubu olmayan 
Yargıtay ve Danıştay üyelerini 2013 yılının haziran vc temmuz aylarında seri toplantılar 
halinde hakim evine davet ettiğini, bu davetleri İbrahim OKUR ile birlikte yaptıklarını, bu 
nedenle katılım oranının da son derece yüksek olduğunu, bu toplantılarda hem bu yapının 
kurulda ve yüksek mahkemelerde yaptığı dayatmaların konuşulduğunu, hem de bu yapı 
mensuplarının tamamının diğer üyelere deşifre edildiğini, ardından da bu yapı mensubu 
olmayan üyeleri kendi aralarında istişare gruplarına ayrılarak Yargıtay vc Danıştay’ın 
yönetim ve seçim işlerinde müdahil olmalarının sağlandığını, bu toplantılardan sonra paralel 
yapı mensuplarının Yargıtay ve Danıştay’da tek başlarına hareket edemez hale geldiklerini bu 
sayede Danıştay Başkanlığı seçimlerinde onların yönlendirmesiyle belirlenen adayın değil, 
yapı mensubu olmayan grupların desteklediği Zerrin GÜNGÖR'ün seçildiğini, Yargıtay’da 
paralel yapı mensubu olmayan üyelerle yaptıkları toplantıların tutanağı mahiyetinde olan ve 
paralel yapı karşıtı üyelerin oluşturduğu istişare gruplanı gösteren listeleri delil olarak 
sunduğunu, bu listelerin, katılan üyelerin kendi el yazıları ile düzenlenmiş listeler olduğunu, 
(EK-3/a)

Bununla da yetinmediğini, paralel yapı mensuplarını Yargıtay, Danıştay, HSYK ve 
Adalet Akademisinde daha da etkisiz kılacak yasal düzenlemeleri o zamanki Kanunlar Genel 
Müdürü şimdiki HSK üyesi Yaşar ŞİMŞEK ile birlikte hazırlayarak savın bakana arz 
ettiklerini, bu yasaların kendisinin dönemimde hazırlandığını gösteren belgeleri soruşturma 
dosyasına sunduğunu, bu yasaları birlikte hazırladıkları arkadaşlarının tamamını tanık olarak 
gösterdiğini, ancak hiçbirisinin dinlenmediğini,

Bu yasaları çıkarmaya kendi döneminde görev süresi yetmediği için Yargıtay vc 
Danıştay'daki bütün paralel yapı mensuplarının listesini çıkararak ve bunların Yargıtay ve 
Danıştay’dan nasıl uzaklaştırılacaklarına ilişkin bilgi notunu da hazırlayarak hem Adalet 
Bakanlığına hem de sayın başbakana iletilmek üzere en az 10 ayrı yetkili makam ve merciye 
teslim ettiğini, şu anki HSK üyesi Yaşar ŞİMŞEK’e bakanlıktaki odasında elden verdiğini  ve 
Müsteşar Kenan İPEK’e iletmesini söylediğini, MİT müsteşarı Hakan FİDAN’a idari 
yargının tam listesiyle beraber elden verdiğini, Hakan FİDAN'ın bunu internet ortamında 
yayınlamasını söylemesi üzerine kendisinin de "Benim böyle bir imkânım yok, sosyal medya 
kullanmıyorum.” dediğini, arkasından bir iki gün içinde verdiği bu isimlerin tamamını 
kendisinin verdiğim sırayla ve sayıyla internette yayınlandığını ve tüm Türkiye'nin paralel 
yapı mensubu Yargıtay ve Danıştay üyelerini 2014 yılının başlarında öğrenmiş olduğunu, 
kendisinin örgütle mücadelede bu derece gayret ve faaliyeti varken savcılık makamının 6. 
maddede yaptığı yorumlan da kabul  etmediğini, son derece taraflı ve maksatlı bulduğunu, bu 
konuda kendisinin göstermiş olduğu delillerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini talep 
ettiğini,

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasındaki paralel yapı mensuplarını gösteren ve kendisi 
tarafından hazırlanmış listeler ile bunların Yargıtay ve Danıştay’dan nasıl gönderileceklerine 
ilişkin bilgi notunu delil olarak sunduğunu, bu bilgi notlarını ve listeleri Saym Başbakana 
iletmek üzere verdiğini, buna ilişkin tanıkların isimlerini de gösterdiğini, (EK-8/3:Yargıtay, 
EK- 8/4:Danıştay, EK-8/5:Paralel yapı mensubu Yargıtay ve Danıştay üyelerinin istinaf 
mahkemelerine gönderilmesi hakkında bilgi notu.)

Paralel yapı mensuplarını Yargıtay, Danıştay, HSYK ve Adalet Akademisinde etkisiz 
kılmak üzere hazırlanan yasal düzenlemelerin kendisinin dönemimde alınan çıktılarını delil 
olarak sunduğunu, bu tasarıların asıllarının bakanlıkta olduğunu, oradan istenmesini talep 
ettiğini, (EK-7)

Mustafa SARIÇAM’ın anlattıklarının veya ona söyletilenlerin tamamen yalan vc iftira 
olduğunu, bu örgüt mensuplarının kendisi hakkındaki beyanlarının dikkate alınamayacağını, 
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kendisinin bunların tamamını, 2013 yılında Yargıtay içinde 100’den fazla üyeyle yaptıkları 
toplantılarda deşifre ettiğini, yaptığı listenin internette yayımlandığını ve yapı mensuplarının 
kamuoyu tarafından tanındıklarını, hepsinin bunu kimin yaptığını bildiğini, kendisinin 
gösterdiği 50'den fazla Yargıtay Üyesi'nin tanık olarak dinlenmediğini, ancak kendisini baş 
hasım bellemiş bu adamın beyanlarının  dikkate alındığını,

-HSYK üyesi olarak etkili bir görevde olmasının, örgüt yöneticisi olduğunu 
gösterdiğinin iddia edildiğini, kendisinin HSYK üyesi olduğu dönemde bu yapının girişimleri 
karşısında aldığı tavrı gösteren karar örneklerini tekrar sunduğunu, (Terlilerle ilgili kararlar. 
20 yıllık süre ile ilgili HSYK kararları)

İddia makamının kendi şahsıyla ilgili olarak; 
02/12/2016 tarihinde kendisinin vermiş olduğum ifadeyi; Mustafa Kemal ÖZÇELİK 

ve Ahmet HAMSİCİ’nin etkin pişmanlık kapsamında kamuoyuna yansıyan beyanlarından 
hareketle verdiğinden bahisle, samimi olup olmadığının, etkin pişmanlık hükümlerinden 
hangi fıkranın uygulanıp uygulanmayacağının yapılacak yargılama sonucunda ortaya çıkacak 
delillere göre belirlenmesi gerektiğinin ileri sürüldüğünü, bu tespitlerin tamamının hatalı 
olduğunu, kamuoyuna yansıyan ifadeler üzerine bu konuları açıklığa kavuşturmak ve yanlış 
anlamaları gidermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek tanık olarak ifade 
verdiğini, bu ifade sırasında anlattığı hususların çoğunun kendisinin 2012, 2013 ve 2014 
yıllarını kapsayan dönemde bu örgüte karşı yaptığı mücadeleye ilişkin bilgi ve belgeleri 
savcılık makamına da vermek ve olayları sistematik bir şekilde izah etmekten ibaret 
olduğunu,

Adalet Bakanlığı müsteşarlığından ayrılmadan önce yapmış olduğu çalışmalara ilişkin 
bilgi notlarını kendisinin ilgili bütün mercilere verdiğini, bu çalışmalarımın teyidini 
sağlayacak bütün tanıkları vc belgeleri savcılık makamına sunduğunu, sunduğu belgelerin bir 
kısmının dosyada olmadığının ortaya çıktığını, Yargıtay’daki savunmasının ekinde sunacak 
olduğunu ancak savunması tamamlanmadan dosyanın başsavcılığa gönderildiğini, aradan 
uzunca bir süre geçmesine rağmen ifadeye çağrılmayınca, Yargıtay Başsavcılığına bir dilekçe 
verdiğini ve yapmış olduğu mücadeleye ilişkin faaliyetleri 18 Madde halinde sıraladığını, 
bütün maddelerin doğruluğunu kanıtlayacak, bilgileri, belgeleri ve tanıkları tek tek yeniden 
sunduğunu, bütün bu belgelerin içerikleri değerlendirilmediği gibi gösterdiği hiçbir tanığın 
da dinlenmediğini,

Savcılık makamının, göstermiş olduğu belgeleri inceleyerek, tanıkları dinleyerek 
samimi olup olmadığını rahatlıkla tespit edebileceğini, esasen bunun savcılığın yasal görevi 
olduğunu, bütün delillerin toplanmasının, tanıkların dinlenmesinin CMK’na göre zorunlu 
olduğunu, bu görevlerin hiçbirisini yapmadığını, bırakın lehe delilleri toplamayı, sunmuş 
olduğu delillerin çoğunu görmezden geldiğini, lehe delillere de yer veriyormuş gibi yaparak, 
sunduğu bazı belgelerden isim olarak bahsettiğini, ancak önem ve mahiyetlerine hiç 
girmediğini, durumunun değerlendirilmesinde de dikkate alınmadığını, bütün bu delilleri 
toplayacak, tanıkları dinleyecek makamın öncelikle savcılık makamı olduğunu, bu hususlar 
yapılsaydı belki dava bile açılmayabileceğini, esasen sunmuş olduğu delillerin 
değerlendirilmesine girse, gösterdiği tanıkları dinlese, dava açamayacağı için bu yola 
gitmediğini, nitekim kendileri giderek ifade veren ve çok önemli tespitlerde bulunan eski 
HSYK üyesi Rasim AYTİN ve eski Ankara Başsavcısı Harun KODALAK’ın ifadelerinin bir 
kısmını iddianameye almasına rağmen durumunun değerlendirilmesinde hiç dikkate 
alınmadığını, bir kelime bile bahsedilmediğini,

Etkin pişmanlıktan yararlandıkları ileri sürülen ancak ifadelerinin kendisiyle ilgili 
bölümlerine bakıldığında hala manipülasyon yapmaya çalıştıkları açık olan Fetöcülerin soyut, 
dayanaksız ve iftira dolu suçlamalarını dört, beş kez tekrar ettiğini, bütün nitelendirme vc 
değerlendirmeyi bu ifadelere dayandırdığını, Rasim AYTİN ve Harun KODALAK’ın somut, 
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olay ve tanıklarla desteklenen beyanlarını ise nitelendirme ve değerlendirme sırasında dikkate 
almadığını, ayrıca halen Yargıtay'da görev yapan 50 küsur üyeyi, Danıştay'da görev yapan 30 
küsür üyeyi bu yapıya karşı yürüttüğü faaliyetlerle ilgili tanık olarak göstermiş olmasına 
rağmen bir tanesini bile tanık olarak dinlemediğini,

Savcılık makamının objektif ve tarafsız davranmadığını, önyargılı ya da belirli 
çevrelerin telkini veya etkisinden çekinerek hareket ettiğini, sadece aleyhe olan ve CMK' ya 
ve yerleşik içtihatlara göre bu örgütle aralarındaki açık ve belirgin husumet nedeniyle esasen 
hiç dikkate alınmaması gereken itirafçı denilen iftiracı beyanlarını dikkate alınarak, 
değerlendirmeye tabi tutarak nitelendirme yapmak suretiyle sonuca gittiğini, bu iddianamenin 
hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bütün deliller ortada iken ve savcılık makamına 
sunulmuş iken, bu deliller görmezden gelinerek sanki henüz ortada yokmuş gibi, “yapılacak 
yargılama sonucunda ortaya çıkacak delillere göre durumumun değerlendirilmesi” için 
olayın mahkemenin üzerine yıkıldığını,

Kendisinin bu örgüte karşı daha hiçbir kimsenin ve kurumun harekete geçmediği bir 
dönemde inisiyatif ve risk alarak etkin bir mücadele vermiş birisi olduğunu, bu mücadelenin 
belgelerini ve tanıklarını da en başından beri sunduğunu, bu nedenle aralarında açık husumet, 
bulunan bu yapı mensuplarının vc itirafçıların beyanlarının dikkate alınmaması, sunmuş 
olduğum belgelerin değerlendirilmesi, göstermiş olduğum tanıkların dinlenmesi ve 
gerçeklerin ortaya çıkarılması suretiyle beraatına karar verilmesi gerektiğini düşündüğünü,

Kendisinin 15 Temmuz gecesi devletin birçok yetkili makamıyla ve kişileriyle 
telefonla iletişime geçtiğini ve bu darbeye karşı neler yapılması gerektiği ile ilgili görüşmeler 
yaptığını, yurt içinde bulunan akrabalarını ve arkadaşlarını arayarak dışarı çıkmalarını ve 
darbeye karşı gelmek için neler yapabileceklerini görüştüğünü, bu görüşmelere ve mesajlara 
ilişkin kayıtların aslında emniyet tarafından incelemeye alınan cep telefonunda hala mevcut 
olduğunu, ancak soruşturma aşamasında lehine hiçbir delil toplanmadığı için gerek TEM 
tarafından gerek savcılık tarafından bu hususların dosyaya dâhil edilmediğini, bu 
görüşmelerin tanıklarına ve delillerine istenildiği zaman ulaşılabileceğini, ayrıca 
telefonlarında kayıtlı çoğunluğu WhatsApp mesajı olmak üzere yüzlerce, binlerce mesaj 
bulunduğunu, ne kadar geriye gidilsin bu yapı lehine bir tane bile mesaj bulunamayacağını, 
aksine bu yapıyı ve başındaki ajanın gerçek yüzünü ortaya koyan onlarca mesajın yüzlerce 
kişiyle paylaşıldığının görüleceğini, soruşturma makamlarının bunların hiçbirisini 
görmemesinin mümkün olmadığını,

Kendisinin hayatı boyunca iradesini kimseye teslim etmediğini, körü körüne hiçbir 
cemaatin veya bir grubun peşinden gitmediğini, iradesini bir yerlere teslim etmiş kişinin 
yukarıda bahsedilen faaliyetleri icra etmesi mümkün olmadığını, içinde bulunduğu şartlar 
çerçevesinde doğru bildiği tüm hareket ve görüşlere destek olmuş, yanlış bulduklarına da 
karşı çıkmış olduğunu,

Örneğin, iddianamenin 4. Sayfasında; örgüt liderinin, örgüt mensupları tarafından 
mehdi-mesih olarak kabul edildiğinin belirtildiğini, kendisinin mehdi ve mesih geleceğine 
inanmadığını, bunun bir Yahudi ve Hıristiyan inancı olduğunu, Kuran-ı Kerim’e aykırı 
olduğunu, uydurma hadisler yoluyla dinimize sokulduğunu, hatta buna inanmanın imanı 
tehlikeye sokacağını düşündüğünü,

Bilerek ve isteyerek bu örgütün içinde yer aldığı ve örgüt üyesi olduğu iddiasını 
kesinlikle reddettiğini, kendisinin bu örgütün hiçbir zaman üyesi olmadığını, 28 Şubat 
sürecinden başlayarak bu yapı mensuplarıyla olan arkadaşlık ilişkisinin birlikte çalışmasının 
ve konjonktürel olarak 2010 HSYK seçimlerine birlikle girmelerinin nedenleri ve bu yapıyla 
yollarının ayrılması, karşı karşıya gelmeleri ve verdiği mücadeleyi yukarıda ayrıntılarıyla 
anlattığını,

Örgütün stratejisine uygun olarak 14 yıl boyunca o dönemin siyasal eğilimleriyle ters 
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düşmeyecek şekilde hareket edip gizlenerek örgütsel bağlılığını devam ettirdiği iddiasını da 
kesinlikle kabul etmediğini, hayatı boyunca kimliğimi gizlemediğini, inandığı gibi 
görünmeye ve yaşamaya gayret gösterdiğini, bu nedenle de birçok dönemde hakkında işlem 
yapıldığını, Hukuk Fakültesinde kendisinin nasıl bir insan olduğunu herkesin bildiğini, 
Askere ilk çağrıldığı dönemde gittiğini, hukukçu kurası çekmek için müracaat ettiğini ancak 
çektirilmediğini, B kurası çektiğini, kıta görevine gittiğinde bölük komutanının kendisini 
çağırdığını ve neden B kurası çektiğini anlattığını, istihbarat birimlerinin kendisini "Milli 
Görüşçüdür, Hakyol Vakfının evlerinde kalmıştır" diye fişlemiş olduklarını söyleyerek 
"Hareketlerine dikkat et" dediğini, yedek subaylık görevini son derece başarılı olarak 
yürüttüğünü, ve terhis olurken bölük komutanının "elimden gelse orduda kalman için 
uğraşırdım" dediğini,

 Hâkimlik Stajına başladığı Ankara Bölge İdare Mahkemesinde ilk heyetinde bitirdiği 
lisesinin sorulduğunu, İmam hatip lisesi mezunu olduğunu söyleyince uzun süre kendisine 
mesafeli davrandıklarını, 28 Şubat sürecinde Adalet Bakanlığı'nda irtica nedeniyle 
soruşturma geçiren üç kişiden birisi olduğunu, bu raporun bakanlığın ve başbakanlığın 
kayıtlarında mevcut olduğunu, bu raporda hakkında 'Hiçbir yasadışı faaliyetine 
rastlanmamıştır ancak siyasi düşüncesi nedeniyle kritik görevlerde çalıştırılmaması gerekir" 
şeklinde kanaat beyan edildiğini, bu süreçte bakanlıkta kalmasının sebebinin kendisini 
Personel Genel Müdürlüğü'ne getiren İhsan ERBAŞ'ın o sırada müsteşar olması ve durumu 
sayın bakana arz ederek kendilerine kefil olması olduğunu,

Adaylığımın bu yapıyla hiçbir ilgisinin olmadığını, hatta ellerinden gelse kesinlikle 
engel olacaklarını, çünkü kendisinin yapısını son derece iyi tahlil etmiş olduklarını, 

Savcılık makamının, hakkında örgüt üyeliğine ilişkin somut deliller; Bylock, Bank 
Asya ve tepe yönetimiyle irtibat kaydı gibi delillerin bulunmamasını bile lehe 
değerlendirmediğini,  oysa iddianamenin 7.Sayfasında; “ByLock. ile ilgili, olarak örgüt lideri 
Fetullah GÜLEN’in. mensuplarına '‘Normal, telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet 
etmiş olur/' şeklinde talimat verdiğinin” belirtildiğini, bu çerçevede de örgüt mensuplarının 
kendi aralarında gizlilik arzeden görüşmelerinin ByLock dışında yapmamaları yönünde 
talimat verildiğinin görüldüğünü, örgüt yöneticiliği ile suçlanan şahsının ise ne ByLock 
kaydının ne de örgüt üyelerine ait ByLock yazışmalarında herhangi bir örgütsel faaliyetine 
ilişkin herhangi bir yazışmaya rastlandığını, bunun esasen bu yapıyla örgütsel bir irtibatının 
olmadığının en açık delillerinden biri olduğunu,

Sonuç Olarak;

a) Suçlamaların tamamının yersiz olduğunu,
    b) Soruşturma savcılarının talebime rağmen lehine olan delilleri toplama hususunda 

hiç bir gayret göstermeyerek görevlerini layıkıyla yerine getirmediğini,
    c) Savcılığın kendileri müracaat ederek lehine beyanda bulunan iki tanığın 

anlatımlarını bile iddianamede değerlendirmediğini,
    d)Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; şu anda FETÖ denilen bu yapının 

henüz cemaat diye bilindiği ve gerek devlet içinde gerekse toplum nazarında yeterli 
duyarlılığın oluşmadığı bir dönemde, bu yapıya karşı yapmış olduğu ve 2016 yılında tanık 
olarak vermiş olduğu ifadeden başlayarak 18 başlık altında delilleriyle, belgeleriyle, 
tanıklarıyla birlikte detaylı bir şekilde izah ettiği mücadelenin ısrarla görmezden gelinmesi ve 
şu ana kadar hakkında son derece taraflı bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle bu yapıya 
karşı yapmış olduğu faaliyetleri son kez kısaca özetlediğinde,

    1.2001 ve 2013 yılları arasındaki hâkim ve savcı adayı alımları incelendiğinde; 
paralelcilerin en düşük oranda sızdığı dönemin kendisinin Personel Genel Müdürü olarak 
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mülakat heyetine katıldığı dönem olduğunu,
    2.Kendisinin İstanbul İl Jandarma Komutanı Hüseyin KURTOĞLU ve arkadaşları 

hakkında paralelciler tarafından kurulan kumpasın bozulması için girişimlerde bulunan ve bu 
kumpasın bozulmasını sağlayanlardan birisi olduğunu,

    3.Kendisinin paralel yapı mensuplarının Yargıtay ve Danıştay'daki etkinliğine son 
vermek üzere bir yasa tasarısı hazırlayarak, 2013 yılının Mayıs ayında Başbakanlığa 
gönderilmesini sağlayan kişi olduğunu,

    4.Kendisinin 2013 yılı Temmuz ayında Danıştay’da yapılan başkanlık seçimlerinin 
tıkanması üzerine bu yasa tasarısının meclise sevkedileceği tehdidiyle paralel yapı 
mensuplarının direncini kırarak,   Zerrin GÜNGÖR’ün Danıştay Başkanı seçilmesini 
sağlayan kişi olduğunu,

    5.Kendisinin 2013 yılı yaz aylarında, birlikte hareket edebileceği 110 Yargıtay, 50 
Danıştay üyesiyle hakimevinde toplantılar yaparak, paralelcilerin hem Yargıtay ve 
Danıştay'da tanınmalarını sağlayan hem de yönetim ve seçim işlerindeki etkinliklerini büyük 
ölçüde kıran kişi olduğunu,

    6.Kendisinin 2012 yılı Ocak ayında Danıştay'dan Anayasa Mahkemesi üyeliği için 
yapılan aday gösterme seçimlerinde paralelcilerin “üç aday da bizden olacak” şeklindeki 
ısrarını kırarak bu konudaki planlarını bozan ve halen Anayasa Mahkemesi'nde görev yapan 
başka bir üyenin aday olmasını sağlayan kişi olduğunu,

    7.Kendisinin 7 şubat 2012’ deki MİT krizinden sonra, HSYK 1 nci Dairesi'nde 
yaşanan ayrışma ile birlikte paralelcilerin karsısındaki grupta yer alarak 2013 yaz 
kararnamesinde Ankara Başsavcısı İbrahim Ethem KURİŞ'in görevden alınmasını sağlayan 
kişi olduğunu,

    8.Kendisinin paralelcilerin Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilmelerinin önünü en 
az 3-4 yıllığına tamamen kapatmak üzere; üye seçilebilmek için fiilen 20 yıl çalışma şartı 
getiren yasa tasarısını hazırlayan ve meclisten geçmesi için mücadele eden birisi olduğunu, 
yine bu yasa tasarısı meclisten geçtikten sonra paralelcilerin bu süreye bazı hizmetleri 
katabilmek için HSYK Genel Kurulu'nda verdikleri önergenin reddedilmesini sağlayanlardan 
birisi olduğunu,

    9.Kendisinin, paralelcilerin yargıdaki etkinliğine son vermek üzere Yargıtay, 
Danıştay, Türkiye Adalet Akademisi ve HSYK kanunlarında kapsamlı değişiklikler yapan 
yasa tasarıları hazırlayarak 2013 yılı sonbaharında Başbakanlığa sunulma aşamasına getiren 
kişi olduğunu,

    10.Kendisinin HSYK üyeliği yaptığı dönemde, paralel yapı mensubu hakim ve 
savcıların özlük hakları ile ilgili olarak hukuka aykırı bir şekilde alınmış olan bir çok karara 
muhalefet eden ve hukukun üstünlüğünü savunan birisi olduğunu, (bu konudaki karar 
örnekleri ek-6 olarak daireye sunulduğunu) 

    11.Kendisinin müsteşar olarak çalıştığı dönemde birim amiri olarak görev yapan 
paralelcilere, mensubiyetlerini görevlerine yansıtmaları nedeniyle düşük sicil notu veren ve 
bu sicile karşı hakkında açılan davayı mahkeme önünde savunmuş tek kişi olduğunu

    12.Kendisinin HSYK Genel Kurulunun 25.12.2013 tarihli toplantısının bitiminde 
adli kolluk yönetmeliği ile ilgili açıklama yapılması yönünde ek gündem maddesi önerilmesi 
üzerine, cemaat mensubu üyelere hitaben son derece sert bir konuşma yapan ve bu 
açıklamaya sekiz sayfalık muhalefet şerhi yazan kişi olduğunu,

    13.Kendisinin Yargıda Birlik çalışmaları kapsamında; yargıdaki paralelcilerin tespit 
edilmesi amacıyla çalışma başlatan ve bunlardan bakanlık ve idari yargı ile ilgili listeleri 
tamamlayan, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile ilgili listeleri ise bizzat yapan ve bunları 
devletin ilgili makamlarına ulaştıran kişi olduğunu, (bu listeler ek-8 olarak dairenize 
sunulduğunu)
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    14.Kendisinin 2014 yılında yapılan HSYK seçimleri öncesinde Yargıda Birlik 
Platformuna destek vermek ve paralel yapı mensuplarının planlarını deşifre etmek üzere son 
derece kritik bir açıklama hazırlayarak bunu kamuoyuyla paylaşan kişi olduğunu,

    15.Kendisinin paralel yapı mensubu müfettişlerin HSYK'daki etkinliklerini 
azaltmak üzere bu yapı mensubu olmayan çok sayıda müfettişin 2013 yılında HSYK'ya 
alınması için mücadele eden ve bunda da önemli ölçüde başarılı olan kişi olduğunu,

    16.Kendisinin Adalet Bakanlığı müsteşarlığı görevinden ayrılmadan önce, 
paralelcilerin başlatmış oldukları hukuka aykırı 17-25 aralık soruşturmalarını etkisiz kılmak 
için mücadele eden kişi olduğunu, (bu konuda alınan mesafelere ilişkin belgelerin daireye 
sunulduğunu)

    17.Kendisinin 25 Aralıkta yaptığı hukuka aykırı işlemler nedeniyle başsavcısı 
tarafından dosyası elinden alınan Muammer AKKAŞ’ ın yaptığı açıklamaya karşı İstanbul 
Başsavcısı'nı arayarak basın açıklaması yapmasını sağlayanlardan birisi olduğunu,

    18.Kendisinin örgütün en güçlü olduğu ve herkesin “cemaat” dediği dönemde 
2012 den itibaren bu örgütle mücadeleyi başlatan kişi olduğunu,

    19.Kendisinin 17/25 aralık sürecinden önce; 2013 yılının yaz aylarında örgütün 
yüksek yargıdaki mensuplarını önce Yargıtay ve Danıştay’da deşifre edip, daha sonrada 
devletin yetkililerine bildiren kişi olduğunu,

20.Kendisinin Yargıda Birlik Hareketini 2013 yılında başlatan kişi olduğunu,
    21.Kendisinin Adalet Bakanlığı müsteşarlığı yaptığı donemde bakanlıktaki önemli 

birimlerin başında bulunan paralelcileri görevden alan ve yerlerine bu yapıdan olmayan 
isimleri atayan kişi olduğunu,

    22.Kendisinin müsteşarlığı döneminde göreve getirdiği ve görevde yükselttiği tüm 
çalışma arkadaşları bugün hala Adalet Bakanlığı'nda, Yargıtay'da, Danıştay'da ve 
Cumhurbaşkanlığı'nda olan kişi olduğunu, (bu konudaki atamalara ilişkin listeyi ek-1 olarak 
sunduğunu)

Bu saydıklarının bir yorum değil somut gerçekler olduğunu, tüm bu gerçekler ortada 
iken şahsına fetöcü damgası vurmanın izana ve vicdana sığmadığını, bu nedenlerle beraatine 
karar verilmesini talep etmiştir.

Sanık aşamalardaki savunmalarında ve esas hakkındaki mütalaaya karşı sunmuş 
olduğu esasa ilişkin yazılı ve sözlü savunmalarında da aynı yönde savunmalarda bulunmuştur.

III-DELİLLER

TANIK HAMZA EYİDEMİR BEYANINDA ÖZET OLARAK; "Konuya ilişkin 
olarak daha önceden C.Savcısına vermiş olduğu ifadede bazı çelişkiler bulunduğunu, 
öncelikle bu çelişkili beyanları düzeltmek istediğini, 

 2010 HSYK seçimlerinde bakanlığın cemaatle bir koalisyon yaptığını, önceki 
ifadesinde yazılı olan "o dönemde bakanlık bu yapıyı bilmiyordu" şeklindeki beyanın 
kendisine ait olmadığını,

Seçim süreciyle ilgili olarak önceki ifadesinde düzeltmek istediği hususun ise; 
İbrahim Topuz'un kendisinin yakın arkadaşı olduğunu, seçimde Halil KOÇ'la birlikte liste 
dışı kaldığını, İbrahim TOPUZ'la samimi olduğu için adı geçenin kendisine "cemaatin kendi 
adaylarını ilk 3'te bıraktı, ona göre oy kullandı, kendisinden olmayanları liste dışı bıraktı" 
şeklinde konuşmalarının olduğunu, kendisinin de Birol ERDEM'in o dönemde bakanlık ve 
cemaat koalisyonunda, yıllarca tetkik hakimliği, ardından Personel Daire Başkanlığı, 
Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürü olarak çalışması dolayısıyla 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

etkili bir isim olduğundan dolayı aday gösterildiğini, cemaatin oy verdiğinin çıkan 
sonuçlardan anlaşıldığını ifade ettiğini, bunu C.Savcısına da bu şekilde anlattığını, 
soruşturma evresindeki ifadesinde Birol ERDEM'le ilgili geçen "cemaat içinde etkiliydi, 
cemaat içindeydi" şeklindeki beyanların kendisine ait olmadığını, zira Birol ERDEM'in yapı 
içinde etkin olduğuna ilişkin somut bir bilgi, görgü ve ifadesinin hiçbir zaman olmadığını,

Soruşturma beyanındaki "bu yapı kendisine müzahir hakimlerle toplandılar, 
toplantılar yaptılar ve toplantılar sonucunda Halil KOÇ ve İbrahim TOPUZ'un liste dışında 
bırakılması sağlandı" şeklindeki ifadesinin, İbrahim TOPUZ'la yaptığı konuşmalarda geçen 
adı geçenin anlatımlarına dayanan söylemler olduğunu, yani "liste dışı bırakılmanın 
sebebinin bu tür toplantılarla gerçekleştiği"nin konuşulduğunu, kendisinin de bu 
dedikoduları anlattığını, somut bir bilgisinin bulunmadığını,

Savcık beyanında "2010 HSYK seçimlerinden sonra Danıştay'a seçilen 54 kişilik 
grubun tamamının Pensilvanya'dan icazet alarak seçildiğini biliyorum" şeklindeki beyanının 
herkesin konuştuğu şeyler olup sayının 51 kişi olduğunu, kendisinin hataen 54 dediğini,

2010 HSYK seçimleri süresinde Birol ERDEM'le bizzat görüşmediğini, ancak adı 
geçenin seçileceğine dair kanaatinin net olduğunu, personelde yıllarca çalışması nedeniyle 
kendisinin de oy verdiğini, Birol ERDEM'in idari yargı adaylarının sadece bir kısmı için oy 
istediği yönünde herhangi bir duyumunun da olmadığını,

Birol ERDEM'İn cemaat üyesi olmadığı, cemaatle o bağlamda bir ilişkisi olmadığı 
noktasında bir algısının olduğunu

Soruşturma evresinde bazı beyanlarının genişletildiği, abartıldığı, farklı yazıldığı, 
noktasında tahliye olduktan sonra dilekçe gönderdiğini, kendisinin somut bir bilgi ve görgüsü 
olmadığı için "Birol ERDEM cemaat üyesidir" şeklinde bir beyanının olmadığını,

Kendisinin cemaat üyesi olmadığını, cemaatin herhangi bir toplantısına ve faaliyetine 
katılmadığını, bu nedenle Birol ERDEM'in herhangi bir örgütsel toplantıya katılıp 
katılmadığı, himmet parası verip vermediğine dair görgüye dayalı bilgisinin olma ihtimalinin 
bulunmadığını, cemaatçilerle de hiç bir şekilde yan yana da görmediğini, 

08/12/2016 tarihli savcılık beyanını yukarıdaki şekilde düzelttiğini" beyan etmiştir.

TANIK İBRAHİM CANSIZ BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Sanık Birol 
ERDEM'in bakamlıkta müstaşarlık yaptığı dönemde kendisinin de Personel Genel 
Müdürlüğü'nde çalıştığını, sanığın özellikle 2011 sonrasında FETÖ'yle bir irtibatı olmadığını 
bildiğini, 

25/11/2016 tarihinde vermiş olduğu ifadede yer alan "Ben asla kararname taslağını 
hiç kimseye sızdırmadım bunun dışında kararname içerisinde hiçbir şekilde kötü niyetli bir 
işlem veya da değişiklik yapma imkanım olmasına rağmen yapmadım. Ayrıca şunu belirteyim 
ki ben HSYK üyelerinin cemaat mensubu olarak bilinen hiç kimseyle, hiçbir zaman, hiçbir 
yerde görüşmüş değilim. Rasim İsa Bilgen ile görüşmelerimizde kendisinin cemaat mensubu 
olduğunu söylediği HSYK Üyeleri; Ahmet Berberoğlu, Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Ahmet 
Hamsici, Resul Yıldırım'dır. Birol Erdem'in cemaate ihanet ettiği gergin bir şekilde cemaat 
içinde konuşulurdu. Adalet Bakanlığı Müsteşarı olmasından itibaren cemaatten ayrıldığı ve 
yapılan tasfiyelerin yeni atamaların bakanlıkta Birol Erdem tarafından yapılması nedeniyle 
ayrıca cemaat mensubu kişilerin görevlere alınmaması nedeniyle ihanetle suçlanıyordu. 
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HSYK Sekreteri zaten Muzaffer Bayram'dır, diğer Genel Sekreter yardımcılarının tamamı 
cemaatçi olarak bilinirdi" şeklindeki beyanının doğru olduğunu, 

Birol ERDEM'in "cemaate ihanet ettiği" yönündeki beyanlarına ilişkin olarak; bu 
beyanların "adı geçenin önceden örgüt üyesiydi de sonradan ihanet etti veya önceden örgüt 
üyesiydi de sonra bir dönem geldi ihanet etti" anlamında bir beyan olmadığını, kastının bu 
olmadığını, Birol ERDEM'in örgütle geçmişteki bağlantısına ilişkin herhangi bir bilgisinin 
bulunmadığını, cemaat mensuplarının bakanlıktan tasfiyelerinin müsteşar Ahmet 
KAHRAMAN döneminde başladığını, Birol ERDEM döneminde de devam ettiğini ve  kimse 
kalmadığını, önceki döneme ilişkin olarak herkesin cemaatle bir şekilde olumlu veya 
olumsuz bir irtibatının olduğunu, yukarıdaki beyanının ortada olan bir durumun ifadesi 
şeklinde olduğunu, kimsenin bu yönde bir şey söylemesine gerek olmadığını,

Birol ERDEM'in cemaat toplantılarına katılıp katılmadığı, toplantıları yönetip 
yönetmediği, toplantıların yapılmasına katkı sağlayıp sağlamadığı, himmet parası verip 
vermediği hususlarında herhangi bir bilgisinin bulunmadığını,

Birol ERDEM'i hakim adaylığı döneminde hiç görmediğini, Tarık ÇAĞLAYAN adlı 
şahsı da hiç tanımadığını, adı geçenin ifadesinin kendisi hakkında açılan dava dosyasında da 
bulunduğunu, adı geçenin "2001 yılı Şubat ayında yapılan sınavı kazanınca kaldığım cemaat 
evinin bulunduğu bölge imamlığını yapan diş hekimi olduğunu bildiğim Abdullah isimli şahıs 
beni Ankara'da adli yargı hakim adayı İbrahim Cansız'a yönlendirdi. İbrahim, beni 
Ankara'da karşıladı ve mülakat hazırlığı kapsamında neler yapabileceğimizi konuştuk. 
İbrahim Cansız'ın cemaatle bağlantılı olduğunu biliyordum. O beni o dönem Adalet 
Bakanlığında Tetkik Hakimi olarak görev yapan Birol Erdem'e yönlendirdi" şeklinde 
beyanına ilişkin olarak Tarık ÇAĞLAYAN isimli bir arkadaşının olmadığını, meslekte de 
böyle birisini hiç hatırlamadığını ve tanımadığını, kendisinin staj döneminde kesinlikle Birol 
ERDEM'le görüşmek için bakanlığa gitmediğini, bunun kesin olduğunu" beyan etmiştir.

TANIK İBRAHİM OKUR BEYANINDA ÖZET OLARAK; "Kendisinin gerek ilk 
verdiği 48 sayfalık dilekçesinde, sonra verdiği 153 sayfalık dilekçesinde ve savunmasında 
anlattığı hususların çoğunun sanık Birol ERDEM için de geçerli olduğunu, süreci beraber 
yaşadıklarını, 1996 yılından itibaren beraber çalıştıklarını, kendisi ile 1996 yılında bakanlıkta 
karşılaşıp tanıştıklarını, 1996 Nisan ayından kendisinin tutuklandığı tarihe kadar arkadaşlık 
yaptıklarını, mesai arkadaşı olduğunu,

1996 yılında adalet bakanının Mehmet AĞAR olduğunu ve hükümet değişikliği 
nedeniyle bakanlık kadrosunun tamamen değişmiş olduğunu, kendilerinin de bu değişiklik 
nedeniyle bakanlığa geldiklerini ve beraber çalışmaya başladıklarını, Birol ERDEM, Hüseyin 
YILDIRIM ve kendisinin Elvankent Lojmanlarında aynı binada oturduklarını, Ahmet 
HAMSİCİ'nin de Elvankent Lojmanlarında oturduğunu, aralarında arkadaşlıklarının 
başladığını, kendi aralarındaki toplantılarda, özel sohbetlerde Birol ERDEM'in İmam Hatip 
Lisesi mezunu olması ve hadis ve tefsir konusunda etkinliği olan birisi olması nedeniyle bir 
araya geldiklerinde zaman zaman hadis ve tefsir dersleri yaptığını, bu şekilde 
muhabbetlerinin olduğunu, cemaat eksenli, cemaat bağlamında talimat aldığı, talimat verdiği, 
aidat aldığı/verdiği şeklinde bir bilgiye sahip olmadığını,

2001-2002 yıllarında Mustafa Kemal ÖZÇELİK ve Engin DURNAGÖL bakanlığa 
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geldikten sonra, onların da kendilerinin görüşmelerine katılmaya başladıklarını,  bu dönemde 
Engin DURNAGÖL ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in aidat ya da himmet adı altında para 
taleplerinin olduğunu, Birol ERDEM'in orada yardım yapıp yapmadığından emin olmadığını, 
yardım yaptı gibi hatırladığını, yardım mahiyetinde birşeyler vermiş olabileceğini, ancak çok 
da emin olmadığını, kendisinin vermediğini, 

Kendisinin 2002 yılında Anayasa Mahkemesi Lojmanlarına taşındığını, ve bu tarihten 
sonra görüşmelere katılmamaya başladığını, ancak Birol ERDEM, Ahmet HAMSİCİ ve 
kendisinin HSYK'da görev yaptıkları zaman dilimi de dahil olmak üzere 2014 yılına kadar 
zaman zaman birbirlerinin evlerine gidip geldiklerini, özellikle iş çıkışında "hadi bizim eve 
gidelim, yemek yiyelim, oturalım, konuşalım, muhabbet edelim" şeklinde arkadaşlıklarının 
devam ettiğini, bu süreçte Hüseyin YILDIRIM, Mustafa Kemal ÖZÇELİK ve Engin 
DURNAGÖL'ün dışarıda kaldığını, ancak Birol ERDEM ve Ahmet HAMSİCİ ile kendisinin 
aralarındaki arkadaşlıklarının devam ettiğini, bu süreçte Birol ERDEM'in adı geçen örgütle 
bağına ilişkin olarak herhangi bir eylemini görmediğini,

Soruşturma evresinde eksik yazılan ve çarpıtılan hususlardan bir tanesinin de bu  husus 
olduğunu, kendisinin bu ilişkiyi anlatırken Hüseyin YILDIRIM ve Ahmet  HAMSİCİ'nin 
cemaate yakınlığından bahsettiğini, C. Savcısının orada kendisine "Birol Bey'i saymadınız. 
Birol Bey, kendisi ifade verdi bize, kendisinin bağlantısı olduğunu söyledi." şeklinde beyan 
etmesi üzerime kendisinin "evet Birol Bey bu gruba dahildi. Ama Birol  Bey'in eskiden Hakyol 
evlerinde kaldığını biliyorum. Hem o gruptan arkadaşları vardı, hem bu gruptan arkadaşları 
vardı. İki tarafla da irtibatı vardı." şeklinde söylediğini, bu beyanının tutanağa "iki cemaatle 
irtibatlı" şeklinde yazılmış olduğunu, kendisinin cemaatle irtibatı mânâsında söylemediğini, 
aralarında konuştuklarında Birol ERDEM'in fakülteden dönem arkadaşlarıyla ve aynı  evde 
kaldığı arkadaşlarıyla görüştüğünden ve onlarla ettiği muhabbetlerden zaman zaman 
bahsettiğini, kendisinin Birol ERDEM'in köken itibariyle Hakyol kökenli olduğunu, 
bakanlıkta o arkadaşlarla irtibatının da devam ettiğini, görüştüğünü, akşamları bir araya 
geldiğini bildiğini, yine kendisinin bu cemaat denen malum yapının öğrenci evlerine "bizim 
çocuklara hadis ve tefsir dersi versen" şeklindeki davetler üzerine gidip hadis ve tefsir 
dersleri verdiğinden bahsettiğini, savcılık ifadesinde bunu kastettiğini, ancak C.Savcısının 
ifadesini kısaltarak yazınca sanki Birol ERDEM'in cemaat grubu içerisindeymiş gibi bir 
anlam çıktığını, çrgüt bağlamında bir cemaat aidiyetine/mensubiyetine tanık olmadığını,

2010 HSYK seçim sürecine ilişkin olarak; "tek oy" ilkesi Anayasa Mahkemesince 
iptal edilinceye dek, bakanlık bünyesinde seçime ilişkin aday belirlemeye dönük herhangi bir 
çalışma yapılmadığını, ancak Anayasa Mahkemesi "tek oy" düzenlemesini iptal edince bakan 
ve müsteşarla birlikte toplantı yapıldığını, bundan sonrası için ne yapılabileceğinin 
tartışıldığını ve bakanlığın bir liste yapması yönünde mutabık kalındığını, aday belirlemeye 
dönük çalışma yapmak üzere idari yargıda Birol ERDEM'e, adli yargıda ise kendisine görev 
verildiğini, idari yargı listesinde liste başının Birol ERDEM, adli yargı listesinde ise liste 
başının kendisi olması gerektiğinin ve bu şekilde bakanlık irtibatının görüleceği bir liste ile 
seçime gidileceğinin söylendiğini, Birol ERDEM'le birlikte "bunun yanlış olacağını, 
kendilerinin aday olmadığı bir listeyi dışarıdan daha rahat destekleyebileceklerini, ama 
kendileri için oy isteyemeyeceklerini, zira müsteşar yardımcısı olarak gidip 
hakim/savcılardan oy istemenin kendilerine zor geleceğini" söyleyerek itiraz ettiklerini, zira o 
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tarih itibariyle kendisinin müsteşar yardımcısı, Birol ERDEM'İn ise Personel Genel Müdürü 
olduğunu, itirazlarının yerinde görülmediğini,

Bakan beyin müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ı görevlendirdiğini, Ahmet 
KAHRAMAN'ın da eski müsteşar yardımcıları (Sadi GÜVEN, Hüseyin YILDIRIM), daha 
önce bakanlıkta beraber çalıştığı ve bakanlıktan giden kimi isimler (Adalet Akademisi'nden 
Ahmet HAMSİCİ), bakanlıktaki birim amirleri ile zaman zaman toplu zaman zaman ise 
gruplar halinde Ankara Hakimevinde toplantılar yaparak kimlerin aday olabileceği ile ilgili 
olarak görüşlerini aldığını, Demokrat Yargı grubu ile de , Nihat ÖMEROĞLU, İsmail Rüştü 
CİRİT gibi isimlerle de görüşmeler yapıldığını, ismi gündeme getirilen kişileri müsteşar 
Ahmet KAHRAMAN'ın zaman zaman konuşmalar sırasında orada bulunanlara da 
sorduğunu, kimlerin aday olacağının bir komisyon tarafından belirlenmesi gibi bir sürecin 
olmadığını, kimlerin aday olacağını müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın belirlediğini, 

 İdari yargıyla ilgili arkadaşlarla koordinasyon görevini Birol ERDEM'e adli yargıyla 
ilgili koordinasyon görevini de kendisine verildiğini, Birol ERDEM'in önerdiği isimler olarak 
Halil KOÇ ve Harun KODALAK isimlerini net olarak hatırladığını, İbrahim TOPUZ ve 
Hayrettin TÜRE isimlerini ise birlikte önerdiklerini,  bu şekilde müsteşar Bey'in kendi 
önerdiği isimler de olduğunu, diğer yerlerden gelen isimlerin de olduğunu,

Aday belirleme sürecinde Birol ERDEM ile birlikte Diyarbakır'a ve oradan da 
İstanbul'a geçtiklerini, İstanbul'da bütün adliyelerde birlikte çalıştıklarını, Ramazan ayı 
olması nedeniyle 50 hakim-savcı ile iftar yemeği yediklerini, yemekten sonra da 
"İstanbul'dan kim aday olabilir? Hakim mi olsun savcı mı olsun? Kadın olursa kim olur? 
Erkek olursa kim olur?" diye oradaki arkadaşlarla istişare ettiklerini, Celal AVAR ismine 
ittifak edildiğini, bayan olursa Nesibe ÖZER olsun denildiğini, 

Cemaatçilerin Ahmet BERBEROĞLU ismiyle yetinmeyip ikinci bir isim 
istediklerinde Birol ERDEM'in araştırdığını, Resul YILDIRIM'la ilgili olarak hatırladığı 
kadarıyla İlhan HANAĞASI ile görüştüğünü, çünkü İlhan'la, Resul'un hem Konya'da hem de 
İstanbul'da çalıştıklarını, onun da "uygun olabilir, cemaate yakın ama tam cemaatçi değildir" 
gibi bir bilgi aldığını, bu bilgiyi Birol ERDEM'in toplantıda kendilerine aktardığını, buna 
bakanlıktaki Galip Tuncay TUTAR ve diğerlerinin itiraz ettiklerini, Birol ERDEM'in de "bak 
size yakınmış bu adam, niye itiraz ediyorsunuz?" şeklinde söylediğini hatırladığını, bu isimler 
konusunda kararı  sonuçta müsteşar bey, bakan bey'le birlikte görüşerek verdiklerini, bunu da 
sayın Başbakan'a arz ettiklerini, Başbakan'ın onayını aldıktan sonra listenin kesinleştiğini, 
Birol ERDEM'in bu süreçte önerdiği isimlerin saydığı isimler olduğunu, bunların dışında 
isim önerdiğini hatırlamadığını,

Birol ERDEM'in idari yargıdan, kendisinin ise adli yargıdan aday olması nedeniyle 
seçim çalışmalarında ayrı ayrı çalıştıklarını, ancak koordinasyon halinde olduklarını, gittikleri 
adliyelerde tanıdıkları isimler varsa  karşılıklı olarak birbirlerine ileterek onlardan da oy 
istenmesini sağladıklarını, Birol ERDEM'in bu süreçteki tavrının adli yargıda 11 aday için, 
idari yargıda ise 5 aday için toplu oy istediğini, yani listenin delinmeden geçmesi için 
çalıştığını,

2010 HSYK seçimlerinden önce cemaatin HSYK'ya daha fazla adam sokmaya 
çalıştığını, Bakanlığın ise cemaatin daha fazla adam sokmasını istemediğini, o tür görüşmeler 
olduğunu,
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O dönemde YARSAV'ın Orhan SUNGUR, Hayri KESKİN gibi isimlerle yani 
milliyetçi bilinen kesimle iş birliği yapıp geniş bir yelpazeye hitap edince, bakanlığın bu 
cephenin dışında kalan, daha o günkü anlamıyla referanduma evet diyen cephenin tamamını 
kapsayan bir listeyle çıkmak istediğini, yani ortaya 2 bloğun çıktığını, bir tarafta 
referandumda "hayır" diyen Ülkücü/milliyetçi bilinen Orhan SUNGUR vs, YARSAV yani 
CHP'ye yakın olan çizginin bulunduğu, bunun karşısında ise "diğer cephelerin hepsi yer 
alsın" diye konuşulduğunu, bunu belirlerken de cemaatin "bizim 1500 civarında hakim-savcı 
arkadaşımız var." söylemini dile getirdiklerini, 1500 kişinin önemli bir güç olması nedeniyle 
bakanlığın yanında yer almaya çalıştıklarını,  buna karşılık bakanlık kanadının ise "bakın 
tamam sizin 1500 kişiniz olabilir, ama burada geriye kalan bütün kesimler  de temsil 
edilmeli, büyük bir birlik olmalı, burada muhafazakar da olacak, Saadet Partisine yakın olan 
da olacak, Milli Gençlik Vakfına yakın olan da olacak" düşüncesinde olduğunu, içinde 
herkesin olması gerektiği temsil anlamında daha geniş bir yapı oluşması anlayışında 
olduklarını, cemaatin ise listeye fazla adam sokma yarışının olduğunu, bakanlık cephesi 
olarak hem müsteşar beyin hem de kendilerinin cemaatin daha az adayla temsil edilmesi 
noktasında bir karşıtlıklarının olduğunu, Birol ERDEM'in o sürecin başından sonuna kadar 
bakanlık cephesinde yer aldığını,

Kendi dosyasına da giren Kerim TOSUN'un bir beyanında "Ahmet Kaya, Teoman 
Gökçe ile bir toplantı yaptıkları, Mehmet Kaya'nın evinde 20 civarında Yargıtay savcısının, 
cemaat tarafından finanse edilen geziler yaptıkları"nın belirtildiği, Birol ERDEM'in böyle bir 
toplantıya katılmadığını bildiğini, seçim sürecinde bakan bey'in talimatı doğrultusunda 
kendisinin de Birol ERDEM'in de seyahat masraflarını kendi ceplerinden karşıladıklarını, 
"devletin imkanlarıyla gidiyorlar geliyorlar" denmesin diye biletlerini kendi kredi kartlarıyla 
alıp, hem uçak biletlerini hem de kredi kartı ekstrelerini sakladıklarını, makam arabası 
kullanmadıklarını, seçim çalışmalarına yıllık izin alarak çıktıklarını, 

Bakanlığa tetkik hakim alımı ve kurum içindeki atama prosedürüne ilişkin olarak; 
Bakanlıktaki hem tetkik hakim alımları hem de daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel 
müdür atamaları ilgili genel müdür ya da daire başkanının talebiyle gerçekleştirildiğini, tetkik 
hakimi ihtiyacı olan ilgili birimin amirinin bakanla ve müsteşarla görüşerek talebini ilettiğini, 
 bakan ve müsteşarın elinde refere ettiği ve alınmasını istediği isim varsa o ismi verdiğini, 
elinde isim yoksa ilgili birim amirinin araştırma yaparak kendi tespit ettiği ismi getirip bakan 
ve müsteşara arz ettiğini, daha sonra bakan ve müsteşarın talimatı ile personel genel 
müdürünün ilgili tetkik hakimi adayının gizli ve açık sicillerini çıkartarak bakana veya 
müsteşara birlikte gidip arz ettiklerini, bakanın uygun görmesi halinde atama yapıldığını,

Daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı ya da genel müdürlük atamalarında da 
yine ilgili birim amirinin teklifi üzerine, teklif edilen kişinin sicil fişlerine bakılarak 
değerlendirme yapıldığını, atamaların bu şekilde yapılması nedeniyle personel genel 
müdürlüğü dışındaki atamalarda Birol ERDEM'in önerdiği, refere ettiği bir isme şahit 
olmadığını, personel genel müdürlüğü dışındaki atamalarda atama teklifini ilgili genel 
müdürün yapacağını, Birol ERDEM'in ise personel genel müdürü olduğu dönemde yapacağı 
rutin işlemin, atanması teklif edilen kişinin sicilini alıp, atamayı teklif eden birim amiri ile 
birlikte bakana ve müsteşara birlikte arz etmekten ibaret olduğunu,

2009 yılı içinde "6-0 olayı" olarak söz edilen ve paralel yapı mensubu 6 ismin etkili 
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görevlere atanmasına ilişkin olarak; hatırladığı kadarıyla olayın 2009 yılı eylül ayı içinde 
olduğunu, kendisinin o tarihte müsteşar yardımcısı olduğunu, atamanın yapıldığı tarihte Birol 
ERDEM'in memleketi olan Malatya'da izinde bulunduğunu, atama öncesinde isimler 
üzerinde çalışılmış olduğunu, teklif makamı olan Birol ERDEM'in atama teklifini 
hazırladığını ve kendisinin de parafladığını, parafladığı metinde  Yusuf Ziyaettin CENİK ve 
Fatih BELVİRANLI'nın adlarının bulunduğunu, üçüncü bir ismin de bulunduğunu, bu 
isimlerin daha önceden tamam denilen isimler olduğunu, bu nedenle kendisinin de 
parafladığını, teklifin müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın önüne gittiğini, o günün akşamında 
müsteşarın Hakimevinde birim amirlerine verdiği iftar yemeği olduğunu, iftar yemeğinden 
sonra müsteşarın odasına çıktıklarını, müsteşar yardımcıları ile birim amirlerinin de 
bulunduğunu, müsteşarın atama kararını imzalarken "şöyle bir atama şey yapmış arkadaşlar 
bunu bir de sizlerle konuşalım" dediğini ve Uluslararası Hukuka Murat YARDIMCI, Ceza 
İşlerine Yusuf Ziyaattin CENİK şeklinde isimleri tek tek okuduğunu, orada bulunan 
arkadaşların da "O olur, o olmaz" gibi görüş beyan ettiklerini, orada bazı Fatih 
BELVİRANLI'ya ilişkin olarak ise itiraz ettiklerini, "Olmaz, orada Remzi Gemici var. 
Nizamettin Bey zaten Ceza İşlerinden götürdü hem hemşehrisi hem yakını Remzi daha uygun 
bu işe" dediklerini, müsteşar beyin de tamam dediğini,

Ceza İşlerinde Yusuf Ziyaattin CENİK için, "Muzaffer her ne kadar meslek kıdemi 
geri olsa da bakanlık kıdemi fazla" diye adı geçeni öne sürdüklerini, bu şekilde Yusuf 
Ziyaettin CENİK ismi yerine Muzaffer BAYRAM isminin yazıldığını, üçüncü ismi 
hatırlamadığını, ancak üçüncü bir değişiklik daha yapıldığını, müsteşar beyin evrakı Engin 
DURNAGÖL'e uzatarak "Engin bunu götür bu şekilde yeniden yaz getir." dediğini, 
kendisinin orada müdahale etmeye çalıştığını ancak gücünün yetmediğini, bittikten sonra da 
kendisinin Ahmet HAMSİCİ'ye "niye böyle yaptınız? Bu yapılırken belli dengeler de 
gözetilmişti, bak burada 6-0 yaptınız şimdi hepsi cemaatçi mi olacak bu isimlerin?" şeklinde 
söylediğini, Ahmet HAMSİCİ'nin de "Ya! Bunu bana önceden söyleseydin ben size destek 
olurdum." şeklinde cevap verdiğini, Engin DURNAGÖL çıktıktan sonra Birol ERDEM'in 
telefonla adı geçenden değişikliği öğrenmesi üzerine "Engin güzel yapmışsınız da elaleme ne 
diyeceksiniz?" şeklinde söylediğini Birol ERDEM'in bizzat kendisine anlattığını, bu 
atamalardan sonra bakanlıkta "Cemaat 6-0 yaptı" şeklinde konuşulmaya başlandığını, Birol 
ERDEM'in teklif ettiği kendisinin de parafından geçen metinde 6-0 olmadığını, ancak Birol 
ERDEM'in yokluğunda 6-0'a dönüştüğünü, Birol ERDEM'in döneminde atanan 6 daire 
başkanından 3 ünün Birol ERDEM'in bilgisi dışında bu şekilde değiştiğini,

Birol ERDEM'in döneminde atanan toplam 9 kişi bulunduğunu, ilk defa ünvan alan 
6'sının zaten bu 6-0 denilen olayda atanan 6 kişi olduğunu, bunların dışında 3 kişinin daha 
olduğunu, 

Personel genel müdürlüğündeki atamaların, personel genel müdürlüğünün teklifiyle 
gerçekleştiğini, Birol ERDEM'in genel müdür olduğu dönemde hatırladığı kadarıyla ilk defa 
ünvan alan bir tek Erol MUTLU bulunduğunu,  adı geçenin Birol ERDEM'in yanında Ayırma 
Tetkik Bürosunda çalıştığını ve Ayırma Tetkik kısmında boşalma olunca da o kısımda daire 
başkanı olduğunu, Birol ERDEM'in önerdiği isim olarak o ismi hatırladığını,  o birimde uzun 
süredir çalışan ve işi yürüten kişinin Erol MUTLU olduğunu,

HSYK seçimlerinden sonra başta Mehmet KAYA ve Bülent ÇİÇEKLİ'nin evinde 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

olmak üzere düzenlenen toplantıların cemaat toplantısı niteliğinde olup olmadığına ilişkin 
olarak;

2010 HSYK'sı oluştuktan sonra Yargıtay ve Danıştay üye seçimlerinin gündeme 
geldiğini, Yargıtay üye seçimlerini yapabilmek için de bu cemaat mensubu olan 8 arkadaşla 
görüşmeler yaptıklarını, Mehmet Kaya'nın ve Bülent Çiçekli'nin evine gittiklerini, buna 
ilişkin ayrıntıları soruşturma beyanında anlattığını, daha sonra da kurula seçilen üyelerin 
evlerine hayırlı olsun ve hoş geldin ziyaretlerine gittiklerini, bu kapsamda Ömer KÖROĞLU, 
Resul YILDIRIM ve Hüseyin SERTER'in evine gittiklerini hatırladığını, hepsinde Birol 
ERDEM'in olup olmadığını, aynı anda bir araya gelip gelmediklerini hatırlamadığını, savcılık 
aşamasında bu bir araya gelmelere ilişkin olarak "cemaat toplantısı yapardık" şeklinde 
yazılmış olduğunu, bunu kabul etmediğini, bu bir araya gelmelerin cemaat toplantısı 
olmadığını, Yargıtay üye seçimlerini yapabilmeleri için yüksek yargıdan 5 üyeyle iş birliği 
yapma imkanlarının olmadığını, geriye kalan 16 üyenin en az 12'sinin oyuna ihtiyaç 
olduğunu, cemaat mensuplarının da 8 kişilik blok oluşturdukları için bunlarla iş birliği yapma 
zaruretinden kaynaklı görüşmeler olduğunu, o günkü şartların bu işbirliğini zorunlu kıldığını,

Kurulu çalıştırabilmek için gidip geldiklerini, fakat bundan fayda olmayacağını 
görünce Birol ERDEM'in de kendisinin de bu toplantıları terk ettiğini, bu toplantıların cemaat 
toplantısı olmadığını, 

Savcılık beyanında "Fethullah Gülen kitapları okunurdu" gibi bir ifadenin geçtiğini, 
Fethullah Gülen kitaplarının hiçbir zaman okunmadığını, yani orada sohbette Fethullah Gülen 
okullarından ve ona ilişkin şeylerden bahsedildiğinin, onu öven konuşmalar yapıldığının, 
Türkçe Olimpiyatlarından bahsedildiğinin olduğunu, bu tür şeyler olduğunda kendilerinin 
tavırlarını gösterdiklerini,

HSYK'dayken davet edildikleri toplantıların mahiyetinin cemaat sohbeti niteliğinde 
olmadığını, HSYK'dayken Mehmet KAYA'nın evine adaylarını tanıtmak için davet 
ettiklerini, Bülent ÇİÇEKLİ'nin evinde yapılan toplantıya da adayların ismini 160'a 
indirebilmek ve Müsteşar Bey'in önem verdiği bazı isimlerin elenmesini engellemek için 
gitmek zorunda kaldıklarını, diğer 3 ev ziyaretinin ise hoş geldin ziyareti olduğunu, hiç 
birisinin cemaat sohbeti niteliğinde olmadığını, yani abisi olan, cemaat ritüelleri olan, 
cemaatle ilgili değerlendirmeler yapılan toplantılar şeklinde olmadığını, orada konuşurken de 
işte o sırada Türkçe Olimpiyatları gündemdeyse, Türkçe Olimpiyatlarından, Afrika'daki 
okullarından bahsedildiğinin olduğunu, ama hiç bir toplantının cemaat toplantısı şeklinde 
olmadığını, buralara giderken de "bu arkadaşlarla 4 yıl beraber çalışacaksak, bunlarla 
birlikte iş yapacaksak ilişkileri iyi tutmak gerekir, bir şekilde bunlar ilişkilerimizi iyi tutalım" 
şeklinde bir düşünceyle gittiklerini,

Birol ERDEM'le kendisini aynı anda bir yere çağırmadıklarını, ikisi bir arada 
oldukları zaman onların bazı fikirlerine karşı itirazlarını daha güçlü dile getirebildiklerini, 
olabildiğince kendilerini farklı ortamlarda buluşturmaya çalıştıklarını, Birol ERDEM'le bu 
ortamların hepsinde beraber olmamış olabileceklerini, ondan çok emin olmadığını,

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğinde sanığın rolüne ilişkin olarak; Kendi 
savunmasında da bu konuyu ayrıntılı olarak anlattığını, 2010 Anayasa değişikliğine gidilen 
süreçte yargının vesayet odağı olarak kullanıldığınıu, siyaseti dizayn etme hedefine 
yöneldiğini herkesin bildiğini, kendi dosyasında tanık olarak dinlenen Sadullah ERGİN'in de 
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bu süreci anlattığını, Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararından tutun da Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi'nin kişilere göre "ben söylersem hakaret, siz söylerseniz hakaret değil" anlayışıyla 
verdiği kararlara, Yargıtay, Danıştay ve HSYK'nın Adalet Bakanlığı ile kavgalarına, yapılan 
basın açıklamalarına kadar bir sürü olayın yaşandığını, her gün canlı yayın araçlarının 
Yargıtay başkanına, HSYK Başkanvekili Kadir ÖZBEK'e, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'e 
mikrofon uzatarak o günkü kavgaları aktardıklarını, kurul toplantılarının canlı yayında 
verildiğini, her saat başı canlı yayında kurula bağlanarak kararnameyle ilgili görüşmelere 
ilişkin yayınlar yapıldığını, tartışmalar yaşandığını, AK Partiyle ilgili açılan kapatma 
davasının kritik bir şekilde bir oyda kalması, yeni bir kapatma davası açılıyor görüntüsü, o 
tarihte bakanlığın arkasında durduğu Ergenekon ve balyoz dosyalarıyla ilgili oradaki 
hakim-savcıların görevden alınmaya çalışması gibi hükümetin ve bakanlığın tasvip etmediği 
gelişmeler yaşandığını,

Bu çerçevede Anayasa değişikliğinin ne Birol ERDEM'in, ne de İbrahim OKUR'un, 
ne de bakanlıktaki herhangi bir yetkilinin yapabileceği birşey olmadığını, böyle bir yasal 
görevinin olmadığı, Anayasa değişikliği yapma görevinin hükümetin teklifiyle ya da 
milletvekillerinin teklifiyle parlamentonun görevi olduğu, 

Anayasa değişikliği ile ilgili olarak Adalet Bakanlığında, Strateji Geliştirme 
Başkanlığına "yargı reformu strateji belgesi hazırlama" görevinin verildiği, yargı reformu 
strateji belgesinin hazırlanmasında da bakan onayıyla bütün genel müdürlere ve müsteşar 
yardımcılarına görev verildiğini,

Antalya'da tüm başsavcı ve komisyon başkanları ile çalışmalar yapılarak onların da 
görüşlerinin alındığını, grup grup hakimlerle çalışmalar yapıldığını, grup çalışmalarında 
"Yargı reformu strateji belgesinde neleri görmek istersiniz? Yargı reformunda neler 
yapılmalıdır?" soruları sorularak analizler yapıldığını, akademisyenlerle bilimsel çalışmalar 
yapıldığını, sonuçta ortaya 2009 tarihli Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kabul ettiği "Yargı 
Reformu Strateji Belgesi" diye bir belge çıktığını, 

Yargı Reformu Strateji Belgesindeki en önemli hedeflerden birisinin de HSYK'nın ve 
Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesi olduğunu, bu Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetinin resmi hedefi olduğunu, bu hedef çerçevesinde 2010 yılında Anayasa değişiklik 
paketi hazırlanırken bakanlıkta yine Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme 
Başkanlığı Koordinesinde komisyon oluşturulduğunu, sanık Birol ERDEM'in olup 
olmadığını tam olarak hatırlamadığını, ancak kendisinin o komisyonda bakan 
görevlendirmesi ile remi olarak görev yaptığını, bu kapsamda eski kurul üyeleriyle birlikte 
Kadir ÖZBEK'le beraber 15 gün süre ile yurt dışına gönderildiğini, bir hafta Varşova'da,  bir 
hafta Roma'da oradaki kurulların Polonya ve İtalya kurullarını nasıl çalıştığına, oradaki 
sistemin nasıl olduğuna dair görüşmelerde bulunduklarını, dönüşte de kendisinin komisyona 
bu görüşmeleri anlattığını,

 Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin benimsediği Yargı Reformu Strateji çerçevesinde 
hazırlanan bir değişikliğe ilişkin olarak resmi bir onayla kurulmuş komisyonda bakan 
onayıyla görev yapmanın suç olarak tanımlanamayacağı,

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü'nün, kendisinden istenen hususlarda 
kanun teklifi hazırlamak ve başka bakanlıkların hazırladığı kanun tekliflerinin mevzuat 
bütünlüğüne uygunluğunu denetlemek görevinin olduğunu, bu görev çerçevesinde bakan 
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onayı ile görev yaptıklarını, bu amaçla bakanlıkta, hakimevinde yapılan toplantıların illegal 
toplantılar olmadığını, çalışmalar sırasında kimin ne söylediğini hatırlamadığını, ancak Birol 
ERDEM ile birlikte "Hakim-savcı oy kullanacaksa herkes bir kişiye oy vermeli liste 
olmamalı, tek oy olursa her görüş burada temsil edilir. Yarsavcısı olur, demokrat yargısı da 
olur, ülkücüsü de olur, cemaatçisi de olur. Herkes yargı teşkilattaki temsiline uygun olarak 
burada temsil edilebilir." görüşünü, yani "tek oy" ilkesini savunduklarını, ancak Anayasa 
Mahkemesi'nin bunu iptal ettiğini,

Birol ERDEM'in bu çalışmalara ilişkin toplantılara kısmen katıldığını biliğini, ancak 
hangi toplantıya veya toplantılara katıldığını bilemeyeceğini,

HSYK'da iken İsmail Hakkı ŞENTÜRK, Ahmet TOKER ve Muzaffer ÖZDEMİR'in 
katıldığı ve sanığın da yer aldığı ileri sürülen toplantılara ilişkin olarak;

Böyle bir toplantı olmadığını, C.Savcısı Mehmet TAMÖZ'ün Deniz Feneri 
soruşturmasındaki kuyruk acısıyla Birol ERDEM ve kendisine karşı yaptığı numaralardan 
birisinin de bu husus olduğunu, C.Savcısının "Başkaları gelir miydi?" şeklinde sorması 
üzerine kendisinin bir araya geldiklerini, ama bu görüşmelerin farklı bağlamlarda üç ayrı 
görüşme şeklinde olduğunu beyan ettiğini,

Bu görüşmelerden ilkine ilişkin olarak; kurulun ilk günlerinde Ahmet HAMSİCİ'nin 
evinde yapılan ve Ahmet TOKER  ile İlyas ŞAHİN'in katıldığı toplantı olduğunu, kendisinin 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Balyoz ve Ergenekon soruşturma ve davaları ile ilgili, Danıştay 
dosyasının Ergenekon dosyası ile birleştirilmesine ilişkin uygulamalara dönük eleştirilerde 
bulunması üzerine kendisine "9 Ceza'dan bir arkadaş gelsin, size bilgi versin" şeklinde 
söylemeleri üzerine kabul ettiğini, bunun üzerine Ahmet HAMSİCİ'nin evine gittiklerini, 
Birol ERDEM'in olup olmadığını hatırlamadığını, var gibi hatırladığını ancak sonradan 
düşündüğüne olmadığını tahmin ettiğini, Ömer KÖROĞLU ve Muzaffer BAYRAM'ın 
geldiğinde evde başkaca kimsenin bulunmadığını hatırladığını,

Bu görüşmelerden ikincisine ilişkin olarak; Balyoz davası sırasında daha önce 
serbest bırakılan 163 kişinin aynı anda tutuklanması üzerine Başbakanın bilgi istediğinin 
Adalet Bakanı tarafından kendisine iletilmesi üzerine, kendisinin de akşam üstü Genel 
Sekretere "2 kişi gelsin, iki kişiyi çağırın, bize bilgi versin, yarın başbakana bilgi vereceğiz" 
şeklinde söylediğini,  Birol ERDEM'in bu toplantıya katılacağını, ancak son anda Ahmet 
KAHRAMAN'ın yapacağı Amerika ziyareti programına son anda dahil edilmesi nedeniyle 
katılamadığını, C.Savcıları Hüseyin AYAR ve Bilal BAYRAKTAR'ın dosyada neler 
olduğunu, neden tutuklama ihtiyacı hissedildiğine dair Ahmet HAMSİCİ ile kendisine bilgi 
verdiklerini, kendilerinin de ertesi günü Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'le birlikte giderek 
Başbakan'ı bilgilendirdiklerini,

Üçüncü görüşmeye ilişkin olarak ise; HSYK'nın 1 nci yıl ilk kararnamesinin 
hazırlanması aşamasında kararnameyi Ulaştırma Bakanlığı'nın Gölbaşı'nda bulunan 
misafirhanesinde görüştüklerini, o tarih itibariyle Birol ERDEM'in ikinci daire üyesi olarak 
görev yapması nedeniyle birlikte olma ihtimallerinin olmadığını, kararname görüşmeleri 
devam ederken Hasan ERBİL'in Yargıtay'dan 16 savcının gönderilmesine ilişkin bir yazı 
yazdığını ve bu yazının Genel Sekreterliğe ulaştığını, kendilerinin orada çalışmadıklarını 
öğrenince İsmail Hakkı ŞENTÜRK, Ahmet HAMSİCİ ve Muzaffer BAYRAM'ın beraber 
kendisini aradıklarını, "Böyle bir yazı var, bununla ilgili görüşmek istiyoruz" dediklerini, öğle 
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arasında "gelin görüşelim" dediğini, Gölbaşı Shell istasyonunda buluştuklarını, İsmail Hakkı 
ŞENTÜRK'ün beraber yemek yedikleri sırada niye böyle bir yazı yazdıklarını anlattığını, 
kendisinin "bunun yanlış olduğunu" söylediğini, yanlarında Hasan ERBİL'i aradığını, Hasan 
ERBİL'in de "Bana hayırlı olsun demeyen savcılarla çalışmak istemiyorum, gitmesini 
istiyorum kardeşim, yasal gereğini yapın" dediğini, bu görüşmede Birol ERDEM'in 
kesinlikle olmadığını, üçüncü görüşmenin de bu şekilde gerçekleştiğini, C.Savcısının bu 
görüşmeyi yazarken özel olarak cemaatin bir araya geldiği toplantılar olarak yazdığını, bunun 
hatalı olduğunu,

Bakanlıkta birlikte çalıştıkları dönemde ve HSYK'da idari yargı kararnamelerini Birol 
ERDEM'in hazırladığı yönündeki beyanına ilişkin olarak; Birol ERDEM'in kararname 
bürosunda çalışmadığını, Nesrin hanım idari yargıyı tanımadığı için Birol ERDEM'e "Şunu 
başkan yapıyoruz, uygun mudur değil midir?" şeklinde sorduğunu ve Birol ERDEM'in 
görüşüne başvurulduğunu, kastettiği şeyin bu olduğunu, yoksa kararnamenin hazırlanmasını 
kastetmediğini, kararnameyi kendisinin yaptığı dönemde ise idari yargıyı tanımadıkları için 
kararnameyi beraber çalıştıklarını, Birol ERDEM'in zaten daire başkanı olduğunu, bu nedenle 
kararnameyi birlikte yaptıklarını, kendisi ayrıldıktan sonra Birol ERDEM'in genel müdür 
yardımcısı olarak çalıştığını ve yine idari yargıyı çalıştığını, 

HSYK'da ise Birol ERDEM'İn kararname hazırlanmasında görevli olmadığını, ancak 
idari yargı ile ilgili bir şey olduğu zaman Birol ERDEM'e direk kendisinin sorduğunu, 
kendisi soramazsa İsmail AYDIN ile aynı binada oturmaları nedeniyle adı geçenle kendisine 
"Birol Bey'le bir görüş" şeklinde haber gönderdiğini, Birol ERDEM'in tamam demesi üzerine 
kendilerinin de tamam dediklerini, kast ettiği şeyin kararname hazırlamak değil,  ama 
kararnameyle ilgili takıldıkları, bilmedikleri bir şey olduğunda Birol ERDEM'in görüşüne 
başvurduklarını ve onun dediğine itibar ettiklerini,

Birol ERDEM'in herhangi bir kişiyi özel olarak koruduğunu, kolladığını görmediğini, 
hukuk ve liyakat dışında bir tavrı ve isteğinin olmadığını,

2010 HSYK seçimleri sonrasında Bülent ÇİÇEKLİ'nin evinde seçilecek Yargıtay ve 
Danıştay üyelerinin tespiti ile ilgili olarak yapılan toplantılara ilişkin olarak; üyelik 
seçimlerinde kulis yapılmasının işin doğasında bulunduğunu, bakanlığa geldiği 1996 yılından 
bu yana da üye seçimlerinin böyle olduğunu, aksi takdirde seçim yapılamayacağını, her üyeni 
genel kurulda kafasındaki isem oy vermesi halinde, oy verilen isimlerin kesişme dolayısıyla 
seçimin bitme ihtimalinin olmayacağını, önceden gruplar halinde kişilerin dışarıda, yemekte 
bir araya gelerek değerlendirmeler yaptıklarını, eski kurul döneminde kurul üyelerinin bu 
amaçla Yargıtay  evinde buluştuklarını ve isimleri belirlediklerini, 

Kendilerinin döneminde yüksek yargıdan gelenlerle işbirliği imkanı olmadığından 
dolayı geriye kalan -sadece cemaatçilerle değil-16 üyenin hepsiyle görüşmeler olduğunu, 
onların verdiği isimleri de aldıklarını,

Mehmet KAYA'nın evine çağrıldıklarında "adaylarımızı göstermek için çağırıyoruz" 
dediklerini, bunun üzerine gittiklerini, arada 16 üye olarak bir araya geldiklerini, 
hakimevinde değerlendirmeler yapıldığını, listenin 180 kişiye indirildiğini, 180 kişiyi 160 
kişiye indirme çabasının olduğunu, 160'a indirirken de müsteşarın "olmazsa olmaz" dediği 
isimlerin çizilmemesi adına "bakın bu isimlere itiraz etmeyin" diye konuşmak için Bülent 
ÇİÇEKLİ'nin evine gittiklerini, 
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Mehmet KAYA'nın evinde yapılan görüşmede kendilerinin 37000 sicillilerin Danıştay 
üyesi olarak seçilmesine karşı çıkınca Ahmet BERBEROĞLU, Teoman GÖKÇE ve Resul 
YILDIRIM'ın "Hayız biz 37000 sicilliyiz, biz kurul üyesi olabiliyorsak Danıştay üyesi de 
olabilir" dediklerini, bir sonuca varamayınca "3 idari yargı kökenli üye olarak Birol ERDEM, 
Ahmet BERBEROĞLU ve Resul YILDIRIM siz kendi aranızda bunu konuşun, değerlendirin, 
bize tekrar dönün" şeklinde söylediklerini, ertesi günü Vahit BEKTAŞ'ı falan çağırıp 
konuşacaklarını, ancak çağırmadıklarını, görüşmediklerini öğrendiğini, Birol ERDEM'in bu 
şeklide bir etkisi olduğunu,

İlk seçimde bu sıkıntıyı yaşadıktan sonra diğer üyeler olan Rasim AYTİN, İsmail 
AYDIN ve Halil KOÇ'la bir araya gelerek ön görüşme yaptıklarını, toplantılar yaptıklarını, 
bunların adaylarını beraber püskürtmeye çalıştıklarını, ön görüşme yapmadan üye seçimi 
yapılmasının eşyanın tabiatına aykırı olduğunu, gerek 140 kişinin seçildiğinde gerekse daha 
sonraki 100 üyenin seçiminde, gerekse 10 üyenin seçiminde kurul üyelerinin mutlaka bir 
araya gelip görüşmüş olmaları gerektiğini,

140 üyenin seçildiğinde Mustafa Kemal ÖZÇELİK ve Kerim TOSUN'u toplantıya 
davet edilmediğini, onların olmadığı ortamda bu isimlerin belirlenmiş olduğunu, onlara hiç 
bir bilgi verilmediğini, bu işin doğasından gelen bir şey olduğunu, yüksek yargıdan gelenlerle 
konuşma olanaklarının olmadığını, Adalet eski bakanı Sadullah ERGİN'in de bunu bu şekilde 
ifade ettiğini, onların yargıdaki etkinliğini kırmak için seçim yapılmış olduğunu, oturup 
onlarla pazarlık yapma/görüşme olanağının olamayacağını, o zaman geriye kalan 16 kişiyle 
birlikte seçim yapma zorunluluğunun bulunduğunu,  

Yargıtay ve Danıştay üye seçimlerini şubat ayında yaptıklarını, Mayıs ayında 
Yargıtay Başkanlığı, haziran ayında da Yargıtay Başsavcılığı seçiminin bulunduğu, o tarihte 
Ak Partiye yeni bir kapatma davası hazırlığının bulunduğu, üstelik bunu da Deniz Feneri 
soruşturması üzerinden yapmaya çalıştıklarını, Yargıtay Başsavcılığı'nın Ankara savcılığıyla 
koordineli olarak bazı kaymakamlıklara "Deniz Feneri üzerinden yapılan yardımların usulsüz 
olduğuna dair" yazılar bulunmaya çalışıldığını, bunu da parti kapatma davasında delil olarak 
kullanmaya çalıştıklarını, hükumetin de Yargıtay başsavcılığı ve Yargıtay Başkanlığı 
seçimlerinden önce mutlaka üye seçimlerinin yapılması, burada vesayeti kıracak bir çoğunluk 
elde edilmesi gibi bir talebinin olduğunu, bu talep çerçevesinde kurulu çalıştırmak ve seçim 
yapmak zorunluluğunun bulunduğunu,

Kurulda kendilerinin isteği dışında ve kendilerini aşan bir şekilde 8 üyeyle gelmiş bu 
adamlarla kurulun çalışabilmesi için o günün şartlarında, o günün gündeminde oturulup 
görüşüldüğünü, bu toplantıların yasal olduğunu, illegal herhangi bir yönünün olmadığını, 
görüştükleri kişilerin kurulun seçimle gelmiş üyeleri olduğunu,

O gün bu yapının bir terör örgütü olmadığını, o günün şartlarında meşru, legal, 
hükümetin desteklediği, pek çok kesimin desteklediği, legal görülen bir yapı olduğunu, 
kendilerinin teröristlerle oturup toplantılar yapmadıklarını, 

Birol ERDEM bakanlığa geldikten sonra kendisinin referansı ile bakanlığa geldiği 
iddia olunan Orhan ASLAN'la ilgili olarak; Orhan ASLAN adlı şahsı Birol ERDEM'le 
konuştuklarında Malatya/Doğanşehir'de çalıştığını, tanıdığını söylediğini, ifade sırasında da 
bunu söylediğini,  ifadeye "referans oldu" şeklinde yazılmış olduğunu, 

Soruşturma evresinde 26/12/2016 tarihinde vermiş olduğu ifadesinin -özetlenirken 
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çarpıtılan hususlara ilişkin yapmış olduğu düzeltmeler dışında- doğru olduğunu, yine 
Kurtoğlu dosyasında ve Balyoz dosyalarında Birol ERDEM'in tutumlarına ilişkin 
beyanlarının da doğru olduğunu" beyan etmiştir.

TANIK MUSTAFA SARIÇAM BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Birol 
ERDEM'i 2000'li yıllara kadar şahsen dahi tanımadığını, 1999 yılında Çorum'da C.Savcısı 
olarak çalıştığı sırada Malatya'lı idari yargıda hakim olan bir arkadaşının "Bir hemşehrim 
bakanlıkta tetkik hakimi oldu, personel bölümünde çalışıyor"  diye söylemesi üzerine 
Ankara'ya geldiğinde 5-10 dakika gibi kısa bir süre kendisini ziyaret ettiğini,

İbrahim OKUR'un ismini ise 1998'de  o zamanki Çorum Başsavcısı Mehmet 
AĞIRMAN'dan " benim çalıştığım Kars'ın bir ilçesinden tetkik hakimi oldu" şeklinde 
söylemesi üzerine adını duyduğunu,  

 İbrahim OKUR'la birlikte (Birol ERDEM'i kastettiği anlaşılıyor) Personel Genel 
Müdürlüğü'nde tetkik hakimliğinden peş peşe dair başkanı, genel müdür yardımcısı, genel 
müdürlük, müsteşar yardımcılığı, müsteşarlık ve kurul üyelerine kadar gelindiğini, 2013 
yılına kadar cemaatin içinde olduğunu, sağdan soldan giden bütün arkadaşlarının terfileri, 
daha doğrusu yükselmeleri, bakanlıkta falan bir yere getirilmesi konusunda yetkin olduklarını 
bildiğini, bu hususlardaki kanaatinin hem o sırada bakanlıkta çalışan, Yargıtay'a ve Yargıtay 
Savcılığı'na gelen o zamanki hakim savcıların hem anlattıklarından hem de mesleğin içinde 
yaşadıklarından edindiğini, kendisi ile bakanlıkta yada dışarıda cemaat toplantısı adı altında 
herhangi bir şekilde bir araya gelmelerinin söz konusu olmadığını, meslek hayatında 2-3 defa 
ziyaret ettiğini ve taleplerini ilettiğini hatırladığını, tayin dönemleri dışında da bakanlığa hiç 
gitmediğini, görüştüğünde kendisinin taleplerine karşı olumlu yaklaşım gösterdiğini, 

Birol ERDEM hakkında anlattıklarının duyumdan ibaret olduğunu, bu duyumları da 
çoğu örgüt faaliyeti içerisinde bulunan ve bir çoğu bakanlıkta üst düzey (müsteşar yardımcısı, 
genel müdür, daire başkanı vs. gibi) görevde olan Osman YURDAKUL, Mehmet KAYA, 
Kerim TOSUN gibi isimlerden elde ettiğini, yani ne götürülürse yapıldığının söylendiğini, 
"ne götürülürse yapıldığı" sözünden kastının ise sadece cemaat mensuplarının işlerinin 
yapıldığının anlaşılmaması gerektiğini, milliyetçi-muhafazakar dünya görüşüne sahip 
insanların işini kastettiğini, önemli makamlara yapılan atamaların sadece cemaatçilerden 
atanmadığını, başka yerlerden de atananlar olduğunu, Kayseri'de 7 yıla yakın, Çorum'da ise 6 
sene çalıştığını, her iki çalıştığı yerde de kimi arkadaşlarının bakanlığa sık gelip gittiklerini, 
kendileriyle konuştuklarında "Böyle bir talebim vardı.  Birol Erdem Bey'e uğradım, İbrahim 
Bey'e uğradım, olumlu gördüler" dediklerini, bunu söyleyenlerin daha ziyade 
milliyetçi-muhafazakar dünya görüşüne sahip arkadaşlar olduğunu, bunlar içerisinde 
cemaatçi olup bu yapıya mensup olanların da bulunduğunu, cemaatçi olmayanların da 
bulunduğunu, "tayinlerde etkililerdi" derken sadece cemaati kastetmediğini, hukukla az çok 
ilgilenenlerin Birol ERDEM ile İbrahim OKUR'un bakanlık tarihinin belki en etkili 
bürokratları olduklarını bildiğini,

İbrahim OKUR ve Birol ERDEM hakkında "Number One, Number Two" şeklinde 
tanımlamalar kullanıldığını, görüştüğü kimi arkadaşların etki derecesine göre İbrahim 
OKUR'un  birinci sırada (Number One), Birol ERDEM'in ise ikinci sırada (Number Two) 
etkili olduğunu hep söylediklerini, Yargıtay'a geldiğinde bazı daire başkanlarının personel 
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atamalarında bile İbrahim OKUR ve Birol ERDEM'e gittiklerini duyduğunu, ancak herhangi 
birisiyle bir toplantıda veya başka bir ortamda bir araya gelmediğini,  adı geçenlerin görev 
yaptıkları süre içinde kimlerle bir araya geldiklerinden, toplantı yapıp yapmadıklarından 
bilgisinin olmadığını, hiç bir araya gelmediklerinden himmet verip vermediğinden bilgisinin 
olmadığını, kendisininkinin daha ziyade icraatlardan kaynaklanan kanaat olduğunu,

Daha önceki ifadesinde yer alan "Yargıtay içi seçimlerde bize İbrahim OKUR ve Birol 
ERDEM'in birlikte hareket etmemizi istiyorlardı diyerek, kamplaşmalar başladı" şeklindeki 
ifadeye ilişkin olarak;

Yargıtay üyesi seçildikten sonra 25/02/2011 tarihinde göreve başladığını, 28/02/2011 
pazartesi günü 11 Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın seçimi olduğunu, hafta sonu Osman 
YURDAKUL ve bir kısmı halen görevde olan bir kısım Yargıtay üyelerinin "birlik olmamız 
lazım, Kuruldan İbrahim Bey, Birol Bey bu şekilde birlikte hareket edin, bir parçalanma 
olmasın" diye söylediklerini kendilerine ilettiklerini, 11 Hukuk Dairesi Başkanlığı seçiminde 
ve daha sonra diğer daire seçimlerinde 160 tur, 170 tur, hatta 180 tur oylama devam ettiğini 
ve bir grubun boş oy verdiğini, Birol ERDEM veya İbrahim OKUR'un gerçekten böyle bir 
şey söyleyip söylemediğini bilmediğini, yine kendilerine bunu iletenlerin adı geçenlerin 
isimlerini kullanıp kullanmadıklarını da bilmediğini,

Yargıtay'da 2013 yılı ve sonraki süreçte Birol ERDEM'in halen Yargıtay üyesi olarak 
görev yapan ve cemaat mensubu olmayan bazı üyelerle Yargıda Birlik adı altında bir 
yapılanmayı organize ettiğini, zaman zaman Hakimevinde ve bazı platformlarda bir araya 
gelerek toplantılar yaptıklarını sonradan duyduğunu, toplantıya çağırma kriterinin "cemaat 
mensubu/cemaat mensubu değil" ayrımına dayandığını, kendisinin davet edilmediğini, 
çağrılanların ismen çağrıldığının anlaşıldığını,

29/03/2018 tarihli beyanının doğru olduğunu, orada da söylediği gibi anlattıklarının 
büyük çoğunluğunun kanaate dayalı olduğunu" beyan etmiştir.

TANIK NESİBE ÖZER BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Daha önceden 
19/07/2016 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, 2017 yılı Kasım ayı içerisinde 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, mahkemenizde ve Sulh Ceza Hakimliğinde verdiğ 
ifadeleri aynen tekrar ettiğini,

2010 yılında kurula seçilmeden önce sanığın Personel Genel Müdürü olduğunu, 
Personel Genel Müdürlüğünü ziyaretim sırada kendisiyle tanıştığını, 2010 HSYK 
seçimlerinden sonra kurulda birlikte çalıştıklarını, kendisiyle bu şekilde tanıştığını, 2011 
yılının sonu gibi sanığın Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına geçtiğini, ondan sonra da Genel 
Kurul Toplantılarında zaman zaman gördüğünü, onun dışında bir tanışıklıklarının olmadığını,

Kendisinin FETÖ örgütü ile ilgili olarak herhangi bir toplantıya katıldığına, 
toplantıları yönettiğine, toplantıya çağırdığına, örgütsel faaliyet içinde bulunduğuna, örgütün 
talimatları doğrultusunda hareket ettiğine, himmet parası verdiğine dair herhangi bir 
bilgisinin bulunmadığını,

HSYK seçimleri döneminde kendisinin yapı lehine veya aleyhine herhangi bir 
çalışmasına şahit olmadığını,

2010 seçimlerindeki listeye "bakanlık listesi" denmesinin nedeninin, bakanlıkta üst 
düzey bürokrat olan İbrahim OKUR ve Birol ERDEM'in o listede bulunmasından, listenin 
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bakanlığa ve hükumete yakın yakın bir liste olmasından kaynaklı olduğunu, 2010 Anayasa 
değişikliğini destekleyen grup olduğu için öyle adlandırıldığını,

Seçimler sırasında kesinlikle Birol ERDEM'le herhangi bir görüşmüşlüğünün yada 
seçimi birlikte yürütme gibi bir faaliyetlerinin olmadığını, Birol ERDEM'in idari yargı 
hakimi olması nedeniyle seçim alanlarının farklı olmasından dolayı seçim sırasında 
görüşmelerinin mümkün olmadığını, seçimlerden sonra görüştüklerini,  

Bakanlık listesi olarak adlandırılan listede yer alan adayların tespitinde nasıl bir seçim 
yapıldığı, -bazı tanıkların ifadelerine göre bir kısmı cemaatten bir kısmı da bakanlığın 
belirlediği şahıslardan olmak üzere bir konsensusla belirlendiği- şeklindeki iddialarda geçen 
konsensustan bilgisinin olmadığını,

HSYK 2.Daire başkanı olarak görev yaptığı süre içerisinde sanığın da müsteşar 
seçildiği tarihe kadar aynı daire üyesi olarak görev yaptığını, dairede görev yaptığı süre 
içinde verilen kararlarda o zaman cemaat diye adlandırılan bu gün terör örgütü olarak kabul 
edilen yapı lehine herhangi bir çabasını gözlemlemediğini, Deniz Feneri soruşturmasına 
ilişkin soruşturmayı yürüten savcılarla ilgili soruşturma izni verilmesi meselesinde kendisiyle 
tartıştıklarını hatırladığını, olayın ayrıntısını soruşturma beyanında anlattığını,

17/25 Aralık soruşturmasıyla ilgili olarak yayımlanan bildiriyi İbrahim OKUR'un 
kendisinin hazırladığını, sayın bakana mail olarak attığını, sayın bakanın ben bunu 
yayımlayamam dediğini daha önce İbrahim OKUR'un anlattığını, kendisinin duruşmasında 
da anlattığını, bu bildirinin kimin tarafından hazırlandığının başka dosyalardaki sanıkların 
beyanları ile de sabit olduğunu, HSYK Genel Kurulu'nda "bu bildiriyi karar olarak 
çıkartmamız lazım" diyerek ısrar eden kişinin İbrahim OKUR olduğunu, o tarih itibariyle 
Birol ERDEM'in bakanlık müsteşarı olduğu için herhangi bir katkısı olmadığını, hatırladığı 
kadarıyla İbrahim OKUR'un hazırladığı bu bildiri aleyhine konuşma yaptığını, kendisinin de 
böyle bir karar alınmasının HSYK'nın görevi dışında olduğunu, böyle bir karar 
alamayacaklarını söylediğini, 

Soruşturma evresinde alınan 19/07/2016 ve 23/03/2017 tarihli ifadelerinin doğru 
olduğunu,

HSYK üyesi seçildikten sonra Birol ERDEM'in evinde düzenlenen kahvaltıda 
Muzaffer BAYRAM yada Ahmet BERBEROĞLU tarafından hakim maaşı ile HSYK üyesi 
maaşı arasındaki farkın cemaate himmet olarak istenmesi ile ilgili olarak sanık Birol 
ERDEM'İn tepki gösterip göstermediğini hatırlamadığını, ev sahibi olması nedeniyle çay 
servisi falan da yaptığını, bu teklifin doğrudan kendisine söylendiğini, kendisinin de kabul 
etmediğini, kendisinin bu miktarı himmet olarak vermediğini gibi başkasının verip vermediği 
konusunda bilgisinin de olmadığını" beyan etmiştir.

TANIK ÖMER KÖROĞLU BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Ankara 
Başsavcılığı'nda, Yargıtay Başsavcılığı'nda, kendisi hakkında açılan kamu davasında alınan 
beyanlarını aynen tekrar ettiğini, sanık Birol ERDEM'i bakanlıktan tanıdığını, bir kez kez 
ziyaret ettiğini, hatırladığı kadarıyla 2009 yılında mahkeme yönetim sistemi projesinde Rize 
Adliyesi olarak pilot bölgelerden birisi olarak seçildiklerini, 5 adliyenin başsavcıları ve 
komisyon başkanları ile birlikte İsveç gezisi düzenlendiğini, kendisini oradan tanıdığını,

HSYK seçimlerine 20 gün kala bakanlığa çağrıldığını ve aday olduğunu, hatırladığı 
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kadarıyla İsmail AYDIN'la bakanlığa birlikte girdiklerini, tarih itibariyle 17 -18 veya 20 eylül 
olabileceğini, Birol ERDEM'in kendisi hakkındaki bazı dedikoduları izale etmek için 
kendisiyle konuştuğunu hatırladığını,

HSYK seçim sürecinde kendisiyle hiç çalışmadıklarını, kendisinin adli yargıdan, Birol 
ERDEM'in ise idari yargıdan aday olduğunu, kendisinin adliyeleri yalnız gezdiğini, Birol 
ERDEM'in ise idari yargıyı gezdiklerini, 

HSYK üyeliğine seçildikten ve mazbatayı aldıktan 2-3 gün kadar sonra Ahmet 
HAMSİCİ'nin Elvankent lojmanlarında bulunan dairesinde bir araya geldiklerini, kendisini 
oraya Muzaffer BAYRAM'ın götürdüğünü, orada Birol ERDEM, İbrahim OKUR, Ahmet 
TOKER, İlyas ŞAHİN ile isimlerini tam olarak hatırlayamadığı bir iki tane daha HSYK 
üyesinin olabileceğini, sanık Birol ERDEM'i orada da gördüğünü, sohbetin konusunun seçim 
sonuçlarının değerlendirilmesi niteliğinde olduğunu, arada bazı dini konuların da 
konuşulduğunu, Birol ERDEM'in söz aldığını ve konuştuğunu hatırlamadığını, bu bir araya 
gelmenin bir cemaat toplantısı niteliğinde değil de bir ev ziyareti şeklinde olduğunu, 

HSYK'da kendisinin 3.Daire, Birol ERDEM'in ise 2.Daire üyesi olduklarını, Birol 
ERDEM'in adalet odaklı düşünen, cemaatin taleplerine karşı en fazla direnenlerden birisi 
olduğunu, örneğin kendisinin Rize'den oğlu, çocuğu hasta olan bir Şükrü ULUYOL isminde 
bir hakimi tetkik hakimi olarak Ankara'ya getirmek istediğini, adı geçenin çocuğunun 
tedavisinin ve eğitiminin Ankara'da olacağını, fakat cemaatin adı geçeni istemediği ve 
güvenmediği için buna şiddetle karşı çıktığını, kendisinin gizlice kulis yaptığını ve içinde 
Birol ERDEM'in de bulunduğu 12 üyeyi ikna ettiğini, cemaat mensuplarının bu talebin 
kurulda 11 oyda kalacağını zannettiklerini, adı geçenin 12 oyla seçildiğini, cemaat 
mensuplarının HSYK'da "bunu almayın, birisi oyunu çeksin" diye baskı yaptıklarını,  Birol 
ERDEM'in desteğiyle Şükrü ULUYOL'un HSYK'ya tetkik hakimi olarak geldiğini ve 4 yıl 
da orada çalıştığını, adı geçenin cemaat kurulda cemaat mensubu olmayan 3-5 tetkik 
hakiminden birisi olduğunu ve halen görevde olduğunu, Birol ERDEM'in cemaat 
mensuplarına "bu çalışacak, bunun çocuğu hasta" dediğini, buradaki desteğini hatırladığını, 

Birol ERDEM'in kamuda etkin olduğunu, cemaatin bir takım kulislerle ona yaklaşıp 
etkilemeye çalıştıklarını, 

Birol ERDEM'in müsteşar olduğu süreçte cemaatin, müsteşar olarak Kenan 
ÖZDEMİR'i istediğini ve onun için uğraştıklarını hatırladığını, onun reklamını yaptıklarını, 
ancak Birol ERDEM'in müsteşar olduğunu, siyasi destekle mi olduğunu tam olarak 
bilmediğini, ancak ismi ön plana çıkınca cemaat mensuplarının her zaman yaptıkları ikircikli 
tavrı göstermeye başladıklarını, Birol ERDEM müsteşar olduktan sonra HSYK genel 
kurullarında cemaatin taleplerine karşı dizgin koyanların başında geldiğini,

17/25 Aralık sürecinde yayımlanan HSYK bildirisine ilişkin olarak; bu bildirinin 
HSYK Genel Kurulu'na son 15 dakikada geldiğini, İbrahim OKUR'un bildiriyi sunduğunu, 
okuyup neden yazdırdığını anlattığını, bu bildirinin hazırlığını İbrahim OKUR'un yaptığını, 
Birol ERDEM'in bildiriye karşı bir konuşma yaparak "ben muhalifim" dediğini ve muhalefet 
şerhi koyacağını, süre istediğini beyan ettiğini, kurul üyesi Zeynep Nilgün 
HACIMAHMUTOĞLU'nun bildiri lehine bir konuşma yaptığını hatırladığını, 

HSYK seçimleri yapıldıktan sonra Danıştay ve Yargıtay üye seçimleri öncesinde 
Mehmet KAYA ve Bülent ÇİÇEKLİ'nin evinde yapılan toplantılara ilişkin olarak; Birol 
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ERDEM'in o toplantılarda bulunduğunu hatırladığını, ifadesinde cemaatin Ankara'daki 
aktörleri olarak isimlerini belirttiği Ahmet TOKER, Muzaffer ÖZDEMİR ve buna benzer 
İlyas ŞAHİN gibi aktörlerin bu toplantıları Birol ERDEM, İbrahim OKUR ve Ahmet 
HAMSİCİ'yi ikna etmek için tanzim ettikleri kanaatinde olduğunu, adı geçenleri ikna 
etmeden bu işi başarmalarının mümkün olmadığını, çünkü müsteşar Ahmet KAHRAMAN'la 
ancak bu isimlerin görüşebildiğini ve gerekli izahatı ancak bu isimlerin yapabileceğini, 
cemaatin müsteşar Ahmet KAHRAMAN'a ve Başbakan'a ulaşabilecek etkin kanallarının 
olmadığını, cemaatin Birol ERDEM, İbrahim OKUR ve Ahmet HAMSİCİ'nin kamu 
bürokrasisindeki etkin konumlarından yararlanarak adı geçenleri ikna etmek suretiyle işlerini 
yaptırmaya çalıştıklarını,

Birol ERDEM'in özellikle Mehmet KAYA'nın evinde yapılan toplantıdaki tavrını 
daha net olarak hatırladığını, adı geçenin cemaatin aşırı taleplerine karşı "bu olmaz" 
şeklindeki itirazlarda bulunduğunu, özellikle cemaat mensuplarının idari yargıdan 37000 
sicillilerin Danıştay üyesi olarak seçilmesine ilişkin olarak "Yanlış olur, çünkü 33000 
sicilliler var, bunlara çok ayıp olur" dediğini bildiğini, Ahmet KAHRAMAN'a giderek 
"Bunlar çok sayı istiyor" şeklinde yakınmada bulunduğunu, Ahmet KAHRAMAN'ın da 
"Anlaşın, beni oradaki yüksek yargı mensupları ile uğraştırmayın" şeklinde söylediğinin 
HSYK Genel Kurulu'ndaki kulislerden hatırladığını, "Şu kadar kişi istiyorlar, biz bu kadar 
veremeyiz" anlamında söylediklerini İbrahim OKUR'dan daha çok duyduğunu, çünkü Birol 
ERDEM'in biraz daha kendini geri çeken bir tavrı olduğunu, müsteşar olduktan sonra ise 
zaten çok az gördüğünü, genellikle İbrahim OKUR'un odasına daha çok gidip geldiğini,  

Mehmet KAYA'nın evinde yapılan toplantıda belirlenen isimlerin daha sonra 
seçilenler listesinde vardı diye düşündüğünü, ama ondan sonra da çok toplantı yapıldığını, 
mesela diğer 16 muhafazakar üyelerle 3 defa toplanıldığını, bu seçimin yargıda, bakanlıkta ve 
her yerde büyük bir sarsıntıya yol açtığını, daha sonraki üye seçimlerinde cemaatin istediği 
kişilerin çok aza indirgenmesinde Birol ERDEM'in etkisinin olduğunu düşündüğünü, cemaat 
mensuplarının onu ikna etmeye çalıştıklarını, çünkü sanığın cemaat mensuplarının sayısını 
azda tutmaya çalışan birisi olduğunu, HSYK Genel Kurulu'nda bazı konularda inatlaşma 
yaşandığında özellikle cemaatçilere bakarak "Önceki HSYK'yı işte böyle gömdük, sizi de 
gömeceğiz" anlamında bir cümlesini de hatırladığını, 

Birol ERDEM'le sohbet (cemaat sohbeti) anlamında bir araya gelmediğini, birlikte 
hiçbir sohbet toplantısında bulunmadıklarını, Birol ERDEM'i bir kez evine kahvaltıya davet 
ettiğini ve adı geçenin geldiğini, cemaatin kendi yapısı içerinde Birol ERDEM'e bir rol 
atfettiklerini düşünmediğini, cemaatin gerçek yapısını daha önceki ifadesinde adlarını saydığı 
10-15 kişinin oluşturduğunu ve Ankara'daki her şeyi genellikle bu kişilerin kotardığını, bütün 
planları onların yaptığını, Birol ERDEM ve İbrahim OKUR'u biraz daha kendi düşüncelerini 
kamuya açmak için onlara yükletmeye çalıştıklarını,

Birol ERDEM'in, Hüseyin SERTER'le -yakın oturduğundan dolayı olabilir-  ilk 1 yıl 
içinde sohbet toplantılarına katıldığını ondan sonra hiç gelmediğini Hüseyin SERTER'den 
veya o eksenden duyduğunu, kendisinin Mehmet KAYA'nın ve Bülent ÇİÇEKLİ'nin 
evindeki toplantılar hariç sanıkla oturmuşluğunun olmadığını, müsteşar olduktan sonra 
Muzaffer BAYRAM'ın organize ettiği cemaat sohbetlerine gelmediğine dair önceki 
ifadesinin doğrul olduğunu,
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Daha önceki ifadesinde yer alan "Ahmet HAMSİCİ, İbrahim OKUR ve Birol 
ERDEM'in, Fethullah Gülen cemaati mensuplarının yargıda önlerini açtıkları" yönündeki 
ifadesinin; adı geçenlerin kendi kabiliyetleri ölçüsünde bürokraside önde olmaları nedeniyle 
cemaatin zorlamasıyla cemaat mensuplarına yer verdiklerini, cemaatin de onları bu şekilde 
koruduğunu düşündüğünü, bunun bilgiye değil hayat tecrübelerine dayalı bir düşünce 
açıklaması ve yorum olduğunu,

Ankara C. Başsavcılığı'nda 24/11/2016 tarihinde, Yargıtay C. Başsavcılığında 
02/03/2018 tarihinde alınan ifadelerinin doğru olduğunu" beyan etmiştir.

TANIK VAHİT BEKTAŞ BEYANINDA ÖZET OLARAK: "1997 yılında 
Ankara'ya tayin olduğunu, sanık Birol ERDEM'le de adı geçenin de bakanlıkta çalışması ve 
idari yargı kökenli olması nedeniyle bu tarihten sonra tanıştıklarını, bakanlığa gittiği 
zamanlarda büyük ihtimalle ziyaret ettiği kişiler arasında yer aldığını, daha sonra değişik 
vesilelerle sosyal ortamlarda çok sayıda bir araya geldiklerini, güncel konulara ilişkin 
konuştuklarını, 

Birol ERDEM'in konuşmalarından, yaklaşım tarzından belli bir tarihe kadar bu yapıya 
yakınlığının olduğunu fark ettiğini, fakat bu yakınlığın hiç bir zaman klasik anlamda bir 
cemaat mensubu havasında olmadığını, böyle bir tavrını hiç bir zaman görmediğini, çünkü o 
dönem ki adıyla cemaat denen yapıda sadece kendinden olma/kendine tabi olma anlayışının 
bulunduğunu, örneğin cemaat mensubu gazete okuyacaksa sadece Zaman Gazetesi okur, 
başka gazeteler ne olursa olsun, ne yazarsa yazsın onun için tamamen ötekidir, kişi 
seçecek/tercih edecekse sadece kendi dairesi içerisinde olsun  anlayışında olur, Cemaat ve 
mensubu için kendisine bağlı olmayan birini sevmenin, ona yardım etmenin, onunla ilgili 
kredi kullanmanın, girişimde bulunmanın düşünülemeyecek bir şey olduğunu, Birol 
ERDEM'in o zamanlarda dahi başka gazeteleri de aldığını bildiğini, 32000-33000 sicilliler 
olarak arkadaş çevresi içerisinde sosyal ortamı değerlendirirken muhafazakar arkadaşları 
genelde bir kategoride değerlendirdiğini, konuşmalarında bu tarz yaklaşım sergilediğini, 
münhasıran cemaat mensuplarına dönük özel bir yaklaşımının olmadığını, ancak cemaate 
karşı da ciddi bir yakınlığının ve sempatisinin olduğunu bildiğini,

Birol ERDEM'in 2010 HSYK seçimlerinde idari yargıdan HSYK adayı olduğunu, 
cemaatin de kendisini desteklediğini, kendisinin uzun süre bakanlıkta personel biriminde 
çalışması ve idari yargı kökenli olması nedeniyle üye seçilmesi halinde idari yargıda etkili ve 
belirleyici olacağı yönünde muhafazakar kesimlerde ve cemaat mensuplarında bir kanaat 
bulunduğunu,

HSYK seçimlerinden Ahmet BEBEROĞLU, Resul YILDIRIM'ı kendi döneminden 
olan arkadaşlarının cemaat adayı olarak algıladıklarını, bir kısmının bunu açıkça ifade 
ettiğini, fakat Birol ERDEM'e karşı böyle bir algının ve konuşmalarının olmadığını, Birol 
ERDEM'in seçimlerdeki tavır söyleminin eski HSYK'nın katı ve hizipçi bir anlayışının 
olduğunu, daha özgürlükçü, daha demokratik, milliyetçi-muhafazakar kesimi de kapsayacak 
bir HSYK  oluşturma arzusunda oldukları yönünde olduğunu,

2011 yılında Danıştay üyeliği seçimleri öncesinde yaşadığı anekdotlardan birisini de 
ifadesinde naklettiğini, bu konuya ilişkin olarak; bir gün Birol ERDEM'in kendisini arayarak 
şu anda üye ve başkanvekili (Danıştay üyesi ve Danıştay Başkanvekili) olan bir 
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arkadaşlarıyla ilgili olarak cemaatin "onun araba ticareti yaptığı yönünde ifadeler olduğu" 
gerekçesiyle üye seçilmesine karşı karşı çıktığını söylediğini, kendisiyle birlikte 
Çukurambar'da bir eve gittiklerini, o evde daha sonradan Genel Sekreter yardımcısı olan 
Muzaffer BAYRAM adlı şahsın da bulunduğunu, "Bu galericiymiş, sen tanıyor musun?" 
şeklinde sorduklarını, kendisinin de "kendisini tanıdığını, bir dönem araba alıp-satma 
konusunda fazlaca girişken olduğunu, ama öyle düzenli olarak bu işi yapmadığını" ifade 
ettiğini, konuşmalardan sanık Birol ERDEM'in Hasan GÜZELER'in Danıştay üyesi 
seçilmesini istediği, kendisini de adı geçen hakkında cemaat mensupları tarafından ileri 
sürülen iddialar konusundaki kanaatini  o tarih itibariyle genel sekreter yardımcısı olan 
Muzaffer BAYRAM'ın yanında söyleterek Muzaffer BAYRAM üzerinden cemaate 
aktarılmasını ve cemaat mensuplarının bu konuda ikna edilmelerini sağlamak olduğu 
yönünde kanaat edindiğini,

Birol ERDEM'in belirli bir tarihten sonra tavrının tamamen değiştiğini, Anayasa 
Mahkemesi'nde Danıştay kökenli üyelik kadrosunun boşalması üzerine, Danıştay'daki cemaat 
yapısının kendi mensuplarından 3 adayı Cumhurbaşkanlığı'na göndererek mutlaka kendi 
mensuplarından birisinin seçilmek zorunda kalınması beklentisi içinde olduklarını, bu amaçla 
kendilerinden 3 ismi aday olarak belirlediklerini, bundan sonra Birol ERDEM'in kendisini 
telefonla arayarak "AYM başkanı Haşim KILIÇ'tan senin için randevu aldım, ben senin 
AYM'de iyi olabileceğini düşündüm, git Haşim beyle görüş" dediğini, kendisinin böyle bir 
talebinin olmadığını, gidip görüşmenin anlamsız olacağını söylemesi üzerine Birol 
ERDEM'İn "Ben senin adına randevu aldım Haşim beyden. Neaketsizlik olur, söyleyeceksen 
de Haşim beyle görüşüp ona söyle" dediğini, daha sonra Galip Tuncay TUTAR'la 
karşılaştığında konudan bahsettiğini, adı geçenin de "Bizim adaylarımız belli ama şeyse git 
görüş" dediğini, kendisinin de Anayasa Mahkemesine giderek Başkan Haşim KILIÇ'la 
görüşerek aday olmak istemediğini söylediğini, 

2012 yılında Anayasa Mahkemesi'ne Danıştay'dan seçilecek üyenin belirlenmesi 
sürecinde bu yapının Cumhurbaşkanlığına önerilecek 3 ismin de kendisinden olmasını 
istediği, bu şekilde Cumhurbaşkanı tarafından kim seçilirse seçilsin mutlaka yapı mensubu 
birisinin seçilmesini sağlamak istediklerini, bu isimlerin belirlendiğini, ancak Birol 
ERDEM'in destek ve çabası ile belirlenen isimlerden Şaban beyin adının çıkarılarak yerine 
yapı mensubu olmayan Muammer TOPAL'ın aday olduğunu, adı geçenin adaylığının Birol 
ERDEM'in destek ve çabası ile olduğunun bilindiğini,  

2012-2013 yılları gibi belli bir tarihten sonra Birol ERDEM'in çok keskin bir dönüş 
yaşadığını, ancak her gün birlikte olmadıkları için kesin bir tarih veremeyeceğini, yine bu 
dönüşün bir anda mı olduğunu da bilemeyeceğini, 

Birol ERDEM'in cemaat mensuplarını fişlediği, bu fişlemeleri istihbarat teşkilatına 
bildirdiği, keskin ve olumsuz bir tavır aldığı, hain niteliğinde olduğu yönünde cemaat 
mensuplarına bilgi geldiğini, bu hususların cemaat mensupları arasında konuşulduğunu, ağza 
alınmayacak sözler söylendiğini, kimsenin karşılaşsa bile Birol ERDEM'le konuşmadığını, 
diyaloğa girmediğini, kendisinin hissedip hissetmediğini bilmediğini, kendisinin diyaloğunu 
devam ettirdiğini, karşılaştıklarında Birol ERDEM'in "Bunlar Allah rızası için cemaat diye 
böyle işler yapıyorlar, fakat nasıl böyle insanlara bu kötülükleri yapabilirler ?, nasıl bu 
yanlışları yapabilirler ?" diye o dönemki cemaate karşı sert eleştirinin bulunduğunu, 
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kendisinin de o dönemki bu yapının içinde yer almasına rağmen Birol ERDEM'e hak 
verdiğini, Birol ERDEM'in son dönemde cemaatin en istemediği, en sevmediği bir noktada 
olduğunu, nefret ettikleri, kızdıkları kişilerin başında geldiğini,

Birol ERDEM'le öncesinde de cemaat içinde aynı grupta veya sohbet ortamında yer 
almadıklarını, ancak dönüşüm yaşamadan önce cemaate ciddi bir sempatisinin, tanışıklığının, 
ilişkisinin olduğunu gördüğünü, hissettiğini, bunun inkar edilecek bir yönü olmadığını, ancak 
bu sempati nedeniyle klasik bir cemaatçi olarak adlandırmanın zor olduğunu, bu sempatinin 
cemaate dönük bir sempati mi olduğu, yoksa bütün İslami kesimlere duyduğu sempati ve 
gösterdiği yaklaşım içerisinde cemaatin de yer almasından kaynaklı mı olduğunu 
bilemeyeceğini,

Cemaatin; bir kişi kendisinden değilse çok muteber, çok iyi, çok akıllı, çok süper 
birisi de olsa, o kişinin ön plana çıkartılmaması, takdir edilmemesi gerektiği yönünde bir 
anlayışının olduğunu, bunu örneklendirmesi gerekirse 2010 yılından önceki bir dönemde 
kendi dönemlerinden olup cemaat mensubu olmayan bir meslektaşlarının Birol ERDEM'in 
kurul üyelerine referansı ile Ankara İdare Mahkemesi Başkanı yapıldığını, cemaat içerisinde 
"bu yapı içerisinde olan arkadaşlar varken bu yapının dışında olan birinin başkan olmasını 
sağladığı" yönünde tenkitlerin konuşulduğunu, bu hususun o dönemlerde Birol ERDEM'in 
nasıl bir yapıda olduğunu gösterdiğini,

Birol ERDEM'in cemaat mensuplarını tanıdığını, görüştüğünü, bilgi sahibi olduğunu, 
belli şeyleri bir araya geldikleri zaman "şu şu mudur?, böyle midir?" diye kendisine de 
sorduğunu, kendisinin de hakperestlik adına kendisine göre doğru bildiği şeyleri sanığa ifade 
etmeye çalıştığını, ama sonrasında müsteşar olduktan sonra, 17/25 Aralıktan sonra, görevden 
alındıktan sonra kendisinin Yenimahalle'de makamının olduğu, orada çalıştığı, hatta bu 
yapıyı Yargıtay ve Danıştay'dan tasfiye etmek için daha sonra hazırlanan yasal 
düzenlemelerin de Birol ERDEM tarafından hazırlandığı şeklinde şeyler söylendiğini, 
bunların doğru olup olmadığını bilmediğini, 

Danıştay başkanlığı seçimlerinde cemaatin açık bir şekilde Nevzat beyin adaylığını 
desteklediğini, adı geçenin milliyetçi muhafazakar kesimin oyları ile büyük ihtimalle başkan 
olarak seçileceğini örgördüklerini, Zerrin hanımın aday olarak çıkması üzerine Nevzat beyin 
aday olmadığını, Birol ERDEM'in cemaatin seçimlerinin tersinde hareket ettiğinin,  onlara 
karşı bir tavır aldığının, cemaat mensuplarını normal bir şekilde tanıyan insanların dahi 
selamlaşmalarını kesecekleri şekilde bir aleyhtarlık oluşturduğunun, Zerrin Hanım'ın 
seçilmesi için gayrette bulunabileceğinin konuşulduğunu,

Yargıda birlik çalışmaları ile ilgili olarak; özellikle 2014 HSYK seçimlerinde Birol 
ERDEM'in cemaat için örgüt dediğinin, cemaat dışında kalan bütün kesimleri örgütleyip 
cemaatin seçimde başarısız olması için çalıştığının çok açık bir şekilde konuşulduğunu, 
cemaat mensubu olmayanları çağırıp onlarla görüştüğünün, onlarla toplantılar yaptığının, 
onları ikna ettiğinin cemaat tarafından bilindiğini, bu girişimlerinden cemaatin haberdar olup 
aralarında konuştuklarını,

Cemaat mensuplarının, Birol ERDEM'in yüzüne karşı sergilediği davranışlara ilişkin 
görgüye dayalı bilgisinin olmadığını ancak gıyabında gösterilen tepkiye ilişkin çok 
tanıklığının olduğunu, bu tavrın genel ve yaygın bir tavır olduğunu, cemaat dışında bir 
oluşum oluşturmaya çalıştığı, diğerlerini örgütlemeye çalıştığı, yargı içerisindeki cemaatin 
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ağırlığını ve etkisini yok etmek için makamını, ilişkilerini kullandığı şeklinde genel ve yaygın 
bir kanaat ve söylem bulunduğunu,

Birol ERDEM'in kendisi ile yaptığı konuşmalarda "bu yapının kendisinin tavır ve 
mesafe koyduğu dönemde yaptıklarının yanlış olduğunu, bunların yapılmaması gerektiğini, 
din adına yola çıkanların şu anda geldikleri noktanın bir hezimet olduğunu" kendisine karşı 
ifade ettiğini, 

Danıştay Üyelerinin İstanbul'da FETÖ liderinin kaldığı yeri ziyaret etmeleri ve orada 
yapılan toplantılarda Birol ERDEM'in bulunmadığını,

15/112016, 12/12/2016 tarihlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, 20/02/2018 
tarihinde Yargıtay Başsavcılığında alınan beyanlarının doğru olduğunu" beyan etmiştir.

TANIK SADULLAH ERGİN BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1983-1987 tarihleri arasında öğrenim gördüğünü, sanık 
Birol ERDEM'in ise kendilerinden 1 yıl sonra aynı fakülteye başladığını, öğrencilik 
yıllarından itibaren tanıştıklarını, Birol ERDEM'in Hakyol vakfının öğrenci evlerinde 
kaldığını, kendisinin ise Samanpazarı'nda bir öğrenci yurdunda kaldığını, öğrencilik 
yıllarında zaman zaman piknik ortamı, konferans gibi belli sosyal aktivitelerde nadirde olsa 
bir kaç defa bulunduklarını, onun dışında fazla temaslarının olmadığını, 

1987 yılında vize sınavları sırasında okul yönetimlerinin başörtülü öğrencileri 
sınavlara almadığını, Sıhhıye'deki Abdi İpekçi parkında başörtülü öğrencilerin açlık grevi 
eylemi ve imza kampanyası başlattıklarını, o eyleme imza vermek ve eylemin yapıldığı 
alanda bulunmak suretiyle kendilerinin de katıldığını, sanık Birol ERDEM'in zamanının 
büyük bölümünü burada geçirdiğini, kendisini burada daha çok gördüğünü, bu eylemlere 
katılmaktan dolayı yapılan fişleme nedeniyle askerliğini sakıncalı olarak yaptığını, Birol 
ERDEM'in de aynı nedenden dolayı askerliğini sakıncalı olarak yaptığını hatırladığını, o 
tarihlerde başka temaslarının olmadığını,

2002 yılında milletvekili seçilerek Ankara'ya geldiğini, o tarihte Birol ERDEM'in 
Adalet Bakanlığı'nda personel olduğunu, 2009 yılında kendisinin Adalet Bakanı olduğunda 
Birol ERDEM'İn Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yaptığını, 25 Aralık 
2013 tarihine kadar Adalet Bakanlığı görevini yürüttüğünü, birlikte çalıştıkları süre boyunca 
bir çok olayın yaşandığını,

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğinde sanığın rolüne ilişkin olarak; Sanık 
hakkında 2010 Anayasa değişikliğinin niçin yapıldığı ya da buna sanki bürokratların bir 
şekilde yönlendirme yapıp katkı verdiği gibi iddianamede bir anlatım bulunduğunu, 2010 
Anayasa değişikliğinin siyasi iradenin kararı ile yapılmış bir değişiklik olduğunu, 
bürokrasinin ancak siyaset kurumunun ortaya koyduğu çerçeve içerisinde o taslağın 
hazırlanmasında mutfakta teknik çalışma yapabileceğini, bürokratların anayasa değişikliği 
kararı verecek, o değişikliği yaptırabilecek imkanlarının, yetkilerinin ve güçlerinin 
olmadığını, 

Anayasa değişikliği kararının Türkiye'de çok uzun süredir devam eden ve siyaset 
kurumunun şikayet ettiği yargısal aktivizmin ve siyaseti yönlendirme girişimlerinin artık 
zirve yaptığı hadiselerden sonra alınmış siyasi bir bir karar olduğunu, 28 şubat sürecinden 
sonra Refah Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin ve bu arada başka siyasi partilerin de kapatıldığını, 
arkasından Ak Parti döneminde 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk oylamasının 
yapıldığı gün muhalefet tarafından Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 367 yeter sayısının 
bulunmadığı gerekçesiyle itiraz geldiğini, aynı günün akşamında Genelkurmay Başkanlığı 
internet sitesi üzerinden "e-muhtita" diye kayıtlarda yer alan muhtıranın yayımlandığını, bu 
bildirinin "Sakın ha! Böyle bir şey yapmayın, karışmayız" edasında bir bildiri olduğunu, onun 
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üzerine iktidar partisinin seçim kararı aldığını ve 2007 yılının Temmuz ayında genel seçimler 
yapıldığını ve iktidar partisinin bu seçimlerde %47 oy alarak sandıktan çıktığını,

Seçimlerden hemen siyaset kurumu Ergün ÖZBUDUN ve arkadaşlarının hazırladığı 
sıfırdan yeni bir Anayasa çalışmasını kamuoyuyla paylaşacağını ilan ettiğini, ama maalesef o 
paketin açıklanmasından kısa bir süre önce Başbakan Yardımcısı  üzerinden "Bu paketi 
açıklar ve değişikliğe tevessül ederseniz istemesekte size kapatma davası açmak zorunda 
kalacağız. Lütfen bunu yapmayın" diye bir mesaj geldiğini, bu mesajın aslında bir tehdit 
olduğunu, bunun üzerine anayasa değişiklik paketini açıklama işinin ertelendiğini, buna 
rağmen bu mesajın gelişinden 6 ay sonra 14 Mart 2008'de Ak Parti'ye kapatma davası açıldı 
ve hatırladığı kadarıyla 30 Temmuz tarihinde 6'ya 5 kapansın diye karar verildiğini ancak 
nisabın oluşmadığı için Ak Parti'nin kapatılmadığını, 

Dünyada başta Avrupada ve Amerika olmak üzere küresel finans krizinin bulunduğu 
bir süreçte hükumetin 4,5 - 5 ay kapatma riski altında büyük sıkıntılar yaşadığını, dava 
bittikten sonra "önümüze bakalım" denildiğini, ama bu dava bittikten 53 gün sonra yeni bir 
soruşturmanın başlatıldığı ve dava açmaya yetkili merciden Ankara Başsavcılığında 
müzekkereler yazılmaya başlandığına dair bilgiler geldiğini,

Bu durumda siyaset kurumunun önünde ya %47 oy almış bir iktidar partisi olarak 
boynunu büküp kapatma davası açılmasını beklemek veya Anayasayı değiştirerek siyaseti 
biçimlendirme, siyaseti konumlandırma misyonunu üstlendiklerini düşündükleri aktivizmin 
makul yöne çekilmesi için bir anayasa değişikliği yapmak seçenekleri şeklinde iki yolun 
kaldığını, anaysa değişiklik kararının bu yaşanmışlıklardan sonra verilmiş siyasi bir karar 
olduğunu, bu siyasi çalışmanın mutfağında elbette bürokratların ve yetkililerin görev aldığını, 
bu çalışmanın içerisinde olanların değişiklik kapsamını belirleme gibi bir yetkilerinin 
olmadığını, 

Değişiklik paketinin 26 maddeden ibaret olduğunu, bu maddelerden sadece birisinin 
tartışma konusu edildiğini, tartışma konusu edilen bu maddenin HSYK'nın terkibini 
düzenleyen Anayasanın 159. Maddesi olup bu değişikliğin yapılmasına siyaset kurumunu 
motive eden hadisenin bakkal dükkanı kapatır gibi siyasi partilerin kapatılması,  konjönktüre 
göre, ihtiyaca göre inisiyatif alınması hadiseleri olduğunu, 367 kararının da bunlardan bir 
tanesi olduğunu, daha önceki yaşanmışlıklar olduğunu, bütün bunları önlemek ve makul bir 
zeminde işlemesini sağlamak üzere o değişikliğin yapılması gerektiğini,

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı, Kamu Denetçiliği Kurumunun 
kurulması,  yurtdışı çıkış yasaklarında mutlaka yargı kararının olması, hakim kararı olmadan 
yasak konulamaması gibi çok temel hakları koruyan düzenlemelerin bu değişikliğin içinde 
bulunduğunu, 

İkinci maddenin HSYK'nın yapısını düzenleyen Anayasanın 159'uncu maddesinde 
değişiklik öngören bir madde olduğunu, geçmiş yıllarda yaşanan HSYK tablosunun 
Türkiye'de yargı kurumu üzerinde oluşturduğu sonuçların kamuoyu tarafından bilindiğini, 
yargının olağanüstü dönemlerde aldığı inisiyatiflerin, durduğu pozisyonların ciddi tartışma 
konusu olduğunu, yeni kurulun Cumhurbaşkanının seçeceği üyeler, Danıştay ve Yargıtay'ın 
seçeceği üyeler, ilk derecede görev yapan hakim ve savcıların seçeceği üyeler ile bakan ve 
müsteşarın katılımından oluşturulmasının öngörüldüğünü, değişiklikle "hiçbir sosyal grup, 
hiçbir siyasi eğilim HSYK içerisinde salt bir çoğunluk sağlamasın, çoğulcu bir yapı olsun ve 
kararlar otokontrolden geçerek alınsın" şeklinde özel bir sigorta getirilmesinin 
amaçlandığını, 22 üyeden oluşacak kurulun 10 üyesinin ilk derecede görev yapan hakim ve 
savcılar tarafından seçileceğini ve her hakim ve savcının sadece adaylardan bir adaya oy 
verebileceğinin düzenlendiğini, teklifin bu şekilde parlamentoya sunulduğunu,, komisyondan 
geçtiğini, yasalaştığını ve referanduma sunulduğunu,

Ana muhalefet partisinin açtığı iptal davası üzerine HSYK seçimindeki "tek oy" 
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ilkesinin Anayasa Mahkemesi tarafından ve HSYK seçimlerinden dört ay önce oy çokluğu ile 
iptal edildiğini, iptal kararının çıktığı gün "Paketten madde çıkmadı. Belli cümleler çekilip 
alındı. Tümceler değiştirildi. Bizim öngördüğümüz modelde çoğulcu bir yapı vardı. İptalden 
sonra ortaya çıkan tablo çoğunlukçu yapıyı teşvik edecektir. Bu da orta ve uzun vadede 
diğerine göre daha sağlıksız bir yapıyı çıkarır. Maalesef bu Anayasa Mahkemesi esasa girme 
yetkisi olmamasına rağmen böyle bir iptal kararı  aldı" şeklinde medyaya demeç verdiğini, 
seçimden 4 ay önce verdiği demeçte dile getirdiği sakıncalı tablonun maalesef seçimde 
yaşandığını, çünkü tek oy sistemi iptal edildiğinde blok halinde hareket edecek kitlelerin 
önünün açıldığını,

 O dönem YARSAV'ın kendi üyeleri dışında başka gruplarla da ittifak arayışına 
girdiğini, belli ittifakların oluştuğunu gördüklerini, nasıl ki 2014 yılına tehdit unsuru 
oluşturan FETÖ tehlikesine karşı Yargıda Birlik Platformu adı altında bir birlik oluşturulmuş 
ise; 2010 yılında da "tek oy" sisteminin iptal edilmesinin bir sonucu olarak iktidar partisi 
açısından siyaseti şekillendirmeye çalışan yargısal aktivizme karşı ve gayretkeş yargı 
anlayışının makul bir noktaya çekilmesi için  YARSAV'ın uyguladığı yöntemlere karşı olan 
bütün bileşenleri bir araya getirmek amacıyla farklı gruplarla görüşüldüğünü ve müsteşar 
Ahmet KAHRAMAN'ın bu çalışmaları yürüttüğünü,

Öncelikle Bakanlıktan hiç kimsenin aday olmasını istemediklerini, çünkü yargı 
paketinin hazırlanması aşamasında Venedik Komisyonu ile birlikte çalıştıklarını, Venedik 
Komisyonunun da yürütme organı içerisinden bu tip kurullara üye seçilmesine sıcak 
bakmadığını, ancak "tek oy" sitemini iptal edilince müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın 
"YARSAV'ın oluşturduğu bloğun karşısında etkili bir blok oluşturulamazsa Anayasa 
değişikliğinden önceki şartlar aynen devam eder. Yaptığımız değişikliklerin hiçbir anlamı 
kalmaz" şeklinde bir kanaat dile getirdiğini hatırladığını, bu nedenle Bakanlıktan İbrahim 
OKUR ve Birol ERDEM'in bu listede olmasının daha toparlayıcı olacağı düşüncesinin 
gündeme geldiğini ve o şekilde aday olduklarını, adaylıklarının kendi talepleri olmadığını,

Bu yapıya karşı sivil siyasetin yada toplumun diğer kesimlerinin en zayıf olduğu 
yönünün, bu yapının bürokraside sahip olduğu etkileşim/iletişim kanalları üzerinden herkesi 
tahlil edebilmesi, fakat bu yapı dışındaki kesimlerin bu yapı unsurlarını görme, anlama, 
algılama yönünden aynı imkanlardan yoksun yoksun olması olduğunu, 

Bu yapının HSYK seçimlerinde bu yapının ortada görünen sembolik bir kaç tane 
ismin dışında, o listenin yedeğinde düşünülen bazı isimleri kitlesel kendi ekiplerini 
çalıştırarak yedekten asile taşıdıklarını sonradan öğrendiğini, böyle bir seçim olduğunu ve bu 
seçim sonucundan arzu edilen bir tablo çıkmadığını, tek oy sisteminin iptali üzerine arzu 
edilen çoğulcu bir tablonun çıkmayacağını daha önceden öngörüp bunun ikazlarını yaptığını, 
çünkü o paketin içerisindeki maddenin tamamen çoğulcu bir HSYK oluşumunu sağlamak ve 
geçmişte yaşanan arızaların nüksetmesini engellemek amacı taşıdığını, bu nedenle 2010 
anayasa değişikliğine ilişkin haksız bir itham yapıldığını düşündüğünü,

Örgütün HSYK yapılanmasında çoğunluğu sağlamak için kendi üyeleri arasında 
sistematik olarak çaba göstererek, yani 10 tane oy verilmesi gerekirken kendi üyelerini ön 
plana çıkartmak için 7 tane oy kullanarak kendi mensubu olmayanların yedekte kalmasını 
sağladığını, bu konuda sanığın herhangi bir katkısının bulunmadığını, tam tersine 
seçimlerden sonra bunun bir burukluğunun, kırıklığının yaşandığını, arkadaşlarında ahde 
vefasızlık gösterilmesinden dolayı hayal kırıklığı olduğunu,

Yapılması düşünülen düzenleme ile seçim tablosunun farklı olduğunu, Ankara 
Adliyesinden/idare mahkemesinden farklı gruplar tarafından HSYK'ya önerilen 1-2 ismi asil 
olarak öngördükleri halde bunların listeye giremediklerini, yedekte oldukları halde seçilen 
isimlerin de ne olduklarını o tarihte bilmediklerini, ileride uygulamalar ortaya çıktıkça HSYK 
içerisindeki gerilimli kararlarda aldıkları pozisyonlardan sonra bunların birlikte hareket 
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ettiklerinin ortaya çıktığını, yani akşamdan sabaha, sabahtan akşama bu tavrıları belirleme 
şansının olmadığını, süreç içerisinde kullandıkları oylar, aldıkları pozisyonlarla bunların 
temayüz edip ortaya çıktığını, Birol ERDEM'İn o seçim sonucundan çok mutlu olmadığını 
bildiğini,

2010 HSYK seçimlerinde bakanlık listesinden seçime giren adayların belirlenmesinde 
sanığın herhangi bir rolünün olup olmadığına ilişkin olarak;

Müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın uzun yıllar bakanlıkta personelde çalışmış, yaş 
itibariyle de teşkilatı en yakından tanıdığını düşündükleri son derece disiplinli bir bürokrat 
olduğunu, Mehmet Ali ŞAHİN'in bakanlığı döneminde müsteşar olduğunu, adı geçene karşı 
başbakanın da kendisinin de herhangi bir itimat eksikliğinin bulunmadığını, 

HSYK seçim sürecinde de organizasyon ve yönetim görevinin Ahmet 
KAHRAMAN'da olduğunu, üyeler belirlenirken temel stratejinin arazide seçim sonucunda 
çoğunluğu sağlamaya dönük olduğunu, aynı amacın YARSAV için de geçerli olduğunu, bu 
şekilde istememelerine rağmen karşılıklı listelerle seçime girildiğini, görev alan arkadaşların 
Anadolu illerinde seçim çalışmalarına çıktıklarını hatırladığını, müsteşar Ahmet 
KAHRAMAN ile Birol ERDEM ya da diğer arkadaşlar arasındaki ilişkilerin detaylarını 
bilmediğini, ama kontrolün tamamen Ahmet KAHRAMAN'da olduğunu,

Bakanlık içindeki atamalara ilişkin olarak; müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın emekli 
olduğu tarihe kadar aşağı birimlerden gelen atama taleplerini toplayıp, değerlendirip 
önerisiyle birlikte kendilerine getirdiğini, boşalan yerlere aynı daireden/aynı birimden 
aşağıdan yukarıya doğru kıdem esası gözetilerek atama yapıldığını, kendisinin döneminde 
adalet bakanlığına dışarıdan 1-2 tane ismin atandığını, onun dışında kurum içinden ve ilgili 
birimden atama yaptıklarını,

Örneğin Kanunlar Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunun 
boşalması halinde aşağıdaki Daire Başkanlarına bakıldığını, o Daire Başkanlarından bir 
tanesini birim amirinin ve müsteşar yardımcısının, müsteşara önerdiğini, müsteşarın da onu 
uygun görmesi halinde konunun kendisine taşındığını, genel atama prosedürünün bu şekilde 
işlediğini,

7 yıllık Ak Parti iktidarının olduğu bir dönemde üçüncü adalet bakanı olduğunu, 
bakanlığa başlarken bakanlık personeliyle uğraşmanın, onlarla ilgili bir tasarrufta bulunmanın 
mutat bir şey olmadığını, bunun genellikle iktidar değişikliklerinde kısmen görülen bir hadise 
olduğunu,

7 Şubat MİT krizine kadar herhangi bir değişiklik tasarrufu ihtiyacı duymadıklarını, 
ama MİT krizinden sonra bakanlığın içerisinde kritik bütün noktaları hemen hemen yenileyen 
bir süreç olduğunu, bu süreçte yenilenen personeli de kim nedir diye kendisinin tanımadığını, 
MİT krizinden sonraki süreçte yaptıkları tasarrufların 1 ya da 2 tanesinde kendisinin talebi 
olduğunu, Enis Yavuz YILDIRIM'ın Manisa Başsavcısı olduğunu, onu Ceza Tevkif Evleri 
Genel Müdürlüğü görevine getirdiğini, onun dışında belki bir tane daha daire başkanlığına 
Birol ERDEM'in önerisiyle Aytekin SAKARYA'yı Sincan (Ankara Batı) Adliyesinden 
atadıklarını, onun dışındakilerin bakanlığın içinden gediğini,

7 Şubat MİT krizinden sonra ilk Personel Genel Müdürü değişikliğiyle başladığını, o 
dönemde 24 kritik noktaya Birol ERDEM'in bilgilendirmesi ve önerisi ile bu yapıya mensup 
olmayan isimlerin atandığını, Cezaevleri Genel Müdürlüğü'ne az önce söylediği gibi Enis 
Yavuz YILDIRIM'ın, Personel Genel Müdürlüğü'ne 23 ekim 2012 tarihinde ve devlette bu 
yapıya karşı henüz personel değişikliğinin olmadığı bir zamanda Muharem ÜRGÜP'ün, 
Kanunlar genel Müdürlüğüne Ayhan TOSUN'un, onun emekliye ayrılması üzerine ise yerine 
Yaşar ŞİMŞEK'in, onun yardımcılığına ise Ekrem ÇETİNTÜRK'ün getirildiğini, Ayhan 
TOSUN, Yaşar ŞİMŞEK ve Ekrem ÇETİNTÜRK'ün Birol ERDEM'in bulup getirdiği isimler 
olduğunu, Ayhan TOSUN'un halen Noterler Birliği Genel Sekreteri, Yaşar ŞİMŞEK'in 
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Yargıtay üyesi ve HSK üyesi, Ekrem ÇETİNTÜRK'ün ise Yargıtay üyesi olduğunu, Yine 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne Ömer KERKEZ'in, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Cengiz 
ÜNSAL'ın, yardımcılığına ise Servet GÜL'ün, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Metin 
KIRATLI'nın, onun yardımcılığına ise Aytekin SAKARYA'nın getirildiğini, Ömer 
KERKEZ'in halen Yargıtay üyesi, Cengiz ÜNSAL'ın Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı 
vekili, Metin KIRATLI'nın sarayda bürokrasinin tepe noktasında, Aytekin SAKARYA'nın 
ise Yargıtay üyesi olduğunu,

03 Aralık 2013 tarihinde Ak Parti grup toplantısında Hatay Belediye Başkan adayı 
olarak kendisini anons ettiğini, 25 Aralık 2013 akşamı bakanlık görevinden ayrıldığını, 03 
Aralık ile 25 Aralık arasındaki zaman diliminde Hatay'a seçim çalışmaları için gidip 
geldiğini, Birol ERDEM'in gelerek "Basri BAĞCI beyi Müsteşar Yardımcılığına atamanızı 
istirham ediyorum" dediğini, kendisinin de "Birol bey... ben aday gösterildim. Bir kaç gün 
içerisinde de bakanlıktan ayrılırım, yeni bakan gelir. Bu çok etik dışı bir tasarruf olur. Benim 
gideceğim kesinleşti. Dolayısıyla gelen bakanınızla bunu konuşursunuz, teklif edersiniz. O 
uygun görürse bunu atarsınız." şeklinde cevap verdiğini, Birol ERDEM'in ise "Efendim 
kimin geleceğini bilmiyoruz, geldiğinde derdimizi anlatır mıyız, anlatamaz mıyız bilmiyorum. 
Ama 2014'te yapılacak HSYK seçimleri yargı için hayat memat meselesidir ve bu yapıya 
karşı bizim netice alabilmemiz için merkezde bu işlerle uğraşabilecek, mücadele edecek 
insanlara ihyiyacımız var. Basri bey de teşkilatı tanıyan birisidir ve güvenilir bir personeldir. 
Çok ihtiyacımız var buna. Lütfen beni kırmayın." dediğini, bu görüşmenin 2013 yılı aralık ayı 
içinde gerçekleştiğini, Basri BAĞCI'nın sahsıyla ilgisi olmamakla birlikte etik açıdan 
oldukça zorlandığını, bunun çok  tartışılacağını, gelen bakanın buna hayıflanacağını, sitem 
edeceğini, ayıplayacağını düşündüğünü, hakikaten de öyle olduğunu, fakat bakan oluruyla 
kendisinin Basri BAĞCI'yı müsteşar yardımcılığına getirdiğini ve daha sonra Basri beyin 
Yargıda Birlik çalışmalarında önemli koordinasyon hizmetleri yapan bir noktada çalıştığını 
ve kendisi ayrıldıktan kısa bir süre sonra Birol ERDEM'in görevden alındığını, Birol 
ERDEM'e ilk sordukları sorunun da "böyle bir atamayı nasıl yaptırttınız burada. Bakan 
gidiyor, bir kaç gün içerisinde ayrılacak siz nasıl böyle bir tasarruf yaptırırsınız" sorusu 
olduğunu ve üstüne yüklendiklerini hatırladığını,

Bunların dışında yine Adli Tıp Kurum Başkanlığına Yalçın BÜYÜK hoca'nın 
getirildiğini, kendisinin hale görevde olduğunu, Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'ne 
Yüksel KOCAMAN'ın getirildiğini, kendisinin bu gün Ankara Başsavcısı olduğunu, bunun 
gibi 24 kritik atama yapıldığını, bu isimlerin halen yargının ve devletin kritik değişik 
kademelerinde üst görevlerde olduklarını, bu tasarruflardan hiçbir tanesinin bu 
soruşturmalara konu olmadığını, kendisinin bu tasarruflara konu isimlerden birisi/ikisi hariç 
hiçbirini özelde bilmediğini, arkadaşlarının beyanlarına itibar edilerek yapılan tasarruflar 
olduğunu ve bugün aradan geçen yaklaşık 7 yıl sonra bile bu tasarrufların isabetli ve 
mücadelede ne kadar önemli görevler ifa ettiğinin görüldüğünü,

Bakanlıkta 2010 öncesinde bu yapı mensubu 6 kişinin değişik kademelerde üst 
görevlere atanmasına ilişkin olarak; Bu atamanın yapıldığı tarihin bakanlık görevine henüz 
başladığı tarihler olduğunu, bu atamalarda Birol ERDEM'in herhangi bir katkısının veya 
önerisinin olmadığını, müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın çalıştığı dönemde onun altında 
çalışan personelden herhangi birisinin onu aşarak gelip kendileri ile görüşme olanağının 
bulunmadığını, Ahmet KAHRAMAN'ın çalıştığı süre içinde böyle bir şeye hiç cevaz 
vermediğini, dolayısıyla bu noktada başka arkadaşlarının kendilerine gelebilme şanslarının 
olmadığını,

25 Aralık 2013 tarihinde adli kolluk yönetmeliği ile ilgili yayımlanan HSYK 
bildirisine ilişkin olarak; 17/25 Aralık sürecinde Hatay'daki kampanyayı bırakarak Ankara'ya 
geldiğini, çünkü olağan dışı işler olduğunu, savcılığın kendisinin de bağlayan usul 
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hükümlerini, kanunları hiçe sayarak bir takım tasarruflar yaptığını, bunun üzerine Adli 
Kolluk Yönetmeliği değişikliğiyle ilgili hükumetin bir çalışması olduğunu, o dönem İçişleri 
Bakanı Efkan ALA ile Adalet Bakanı olarak kendisinin imzası ile adli kolluk yönetmeliğinde 
değişiklik yaptıklarını,

Hatırladığı kadarıyla bu değişikliğin ertesi günü veya 2 gün sonra İbrahim OKUR'un 
kendisini aradığını, "Sayın bakanım.. bu adli kolluk yönetmeliğiyle ilgili değişiklikten dolayı 
taşradan da merkez yargı teşkilatlarından da tepki geliyor. Yargı bağımsızlığını ihlal eden 
kolluk güçlerinin mülki idari amirlere yargısal süreçlerle ilgili bilgi verme zorunluluğu 
getiren düzenlemeler Anayasaya da aykırıdır zannımca. Buna ilişkin çok rahatsızlık var. Bir 
açıklama yapsak yargı teşkilatının bu serzenişini bir miktar karşılamak istiyoruz" dediğini, 
kendisinin de "varsa bir hazırlığınız benimle paylaşın" diye söylediğini, 

 İbrahim OKUR'un daha sonra kendisine mail üzerinden bir metin gönderdiğini, metni 
okuduktan sonra adı geçeni arayarak kendisine "bu geçmiş dönem HSYK'ların yaptığı 
açıklamadan daha ağır bir açıklama. Benim böyle bir açıklamaya muvafakatim yoktur." 
şeklinde söylediğini, 

Ertesi günü bakanlıkta Ahmet HAMSİCİ, İbrahim OKUR ve müsteşar Birol 
ERDEM'le toplantı yaptıklarını, İbrahim OKUR'un burada "efendim siz buna izin 
vermezseniz genel kurul toplantısında üyeler önerge şeklinde getirip bunun oylanmasını 
isteyebilirler" dediğini, kendisinin de "Ha onlar bu yola tevessül ederlerse biz de cevabını 
veririz." dediğini ve Birol ERDEM'e dönerek "Birol bey böyle bir şey gerçekleşir ise çok 
güçlü bir muhalefet şerhini şimdiden çalışmaya başlayın. Ama hemen ayaküstü 2 satır bir 
muhalefet şerhi olmasın. Doktrinden de görüşleri alın, daha geniş bir çalışma ile esaslı bir 
muhalefet şerhi hazırlarsınız, şayet böyle bir şey gelir ise." talimatı verdiğini, nitekim 
kendisinin ayrılacağı gün içeride böyle bir oylama cereyan ettiğini ve bildirinin çıktığını, 
ancak yayımlanmadığını, müsteşar Birol ERDEM'e muhalefet şerhi yazmak üzere süre 
verdiklerini öğrendiğini, kendisi görevden ayrıldıktan sonra bildirinin yayımlanması üzerine 
ciddi rahatsızlık oluştuğunu,

O bildiri kararı oylandıktan sonra Birol ERDEM'in geniş bir muhalefet şerhi 
yazdığını, genel kurulda bu tartışmaların yapıldığı esnada da daha sonra muttali olduğu çok 
sert tartışmaların yaşandığı, sanığın o süreçte canla başla mücadele ettiğini,

Bu süreçte "Efendim biz bakan beyle görüştük, hatta ona mail attık. O gördü onun 
bilgisi tahtında bunları yaptık" gibi bir değerlendirme olduğunu, oysa HSYK'nın Anayasaya 
göre temsilini başkan olarak Adalet bakanının sağladığını, 

2011 seçimleri için o zamanki mer'i olan Anayasaya göre 3 bakanın istifa etmesi 
gerekliliği karşısında kendisinin istifa ettiğini, istifa ettiği dönemde bağımsız bakan olarak 
müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın görev yaptığını ve adı geçenin HSYK başkanvekiline 
böyle açıklama yapma yetkisi vermiş olduğunu, kendisinin bundan haberinin olmadığını, 
seçim kampanyasında olduğunu, seçimler bittikten sonra yeni kabinede yeniden bakanlık 
görevine atandığını, Hacıbektaş'ta törenlerde Bekir BOZDAĞ beye bir yumruklu saldırı 
olduğunu ve o saldırının faili gözaltına alındığını, daha sonra ifadesi alındıktan sonra 
salıverildiğini, salıverilince kamuyoundan "filanca bakanı yumrukluyorlar toplantıda, töre, 
toplantıda törende ama faili 24 saat kalmadan salıverildi" diye tepkiler yükseldiğini,  yasada 
savcılığın baktığı pencereden 2 yılı aşmayan fiiller için öyle bir tutuksuz yargılama 
düzenlemesi bulunduğunu, fakat kendisinin bilgisi dışında HSYK'dan "bunu kanun çıkıyor, 
bu kanunu uyguluyoruz, biz suçlanıyoruz anlamında" ağır bir açıklama geldiğini, açıklamayı 
görünce HSYK Başkanvekilini arayarak "benim haberim olmadan bu açıklamayı nasıl 
yaptınız, nasıl yaparsınız?" şeklinde sorduğunu, HSYK başkanvekilinin "Efendim siz 
görevde olmadığınız dönemde bize bağımsız bakan böyle bir yetki vermişti, devretmişti. O 
yetkime dayanarak bunu yaptım" şeklinde cevap verdiğini, bunun üzerine aynı gün kendisinin 
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yeni bir tamim ile "bakanın oluru alınmadan açıklama yapılamayacaktır, yapılmayacaktır" 
şeklinde yeni bir düzenleme yaptığını ve HSYK'ya tebliğ ettiğini, o tasarrufundan dolayı 
HSYK'nın yaptığı her tasarrufu önce kendisiyle ya yazılı olarak yada telefonla veya yüzyüze 
istişare ederek olur aldıktan sonra yayımladıklarını, bu çerçevede o tarihte kendisine 
gönderilen mailin de o olaya özgü bir tasarruf değil, o süreçte yapılan tüm tasarruflar için 
yazılı olarak maille, faksla vicahi olarak yapılan istişarelerden bir tanesi olduğunu,

Sanık Birol ERDEM'in ilk başta hatırladığı kadarıyla HSYK 2 nci Dairesinde görev 
yaptığını, müsteşar olduktan sonra kanun gereği 1 nci dairede çalıştığını, ancak bakanlığın 
çok yoğun olması nedeniyle kurula çok gidip orada mesai harcayamadığını düşündüğünü, 
zaman zaman gidip geldiği, daha çok ihtiyaç olduğunda gelip istişare ettikleri bir süreç 
olduğunu, 

Sanığın atamalarda İzmir Başsavcısının, Ankara Başsavcısının, Antalya Başsavcısının 
ve bir takım başsavcıların değişikliğiyle ilgili HSYK'da ciddi mücadelelerinin olduğunu, 
kendisinin hakimevinde çalışma odasında iken HSYK'nun 1 nci dairesinin 2.kattaki toplantı 
odasında  toplandığını, orada çok sert tartışmalar olduğunu, hatta tartışmalardan sonra bu 
yapıya mensup HSYK üyelerinin rapor alarak, izin alarak özellikle bazı değişikliklerin 
yapılmasını engellemek için toplantıları sabote ettiklerini, orada ateşli tartışmalarla bu yapıya 
mensup bilinen başsavcıların görevlerinden alındığını ve daha etkisiz yerlere gönderildiğini, 
Birol ERDEM'in tasarruflarında gördüğü şeyin bunlardan ibaret olduğunu,

Sanık Birol ERDEM'in görevden alındıktan sonra örgütsel faaliyet içinde bulunan 
yargı mensuplarının belirlenmesine yönelik yürüttüğünü beyan ettiği çalışmalara ilişkin 
olarak; Birol ERDEM'in bu hususları kendisi ile de paylaştığını, "Sayın bakanım bunun ucu 
bucağı nereye gidiyor, ne kadar bunlar. Çünkü hakikaten çok pervasız bir takım işler oluyor. 
Yargıtayda olsun, başka birimlerde olsun, HSYK'da zaman zaman zorlama bir takım 
girişimler oluyor." dediğini ve böyle bir çalışma yapmak istediğini ifade ettiğini, bu 
çalışmayı yaptığını ve kendisi ayrıldıktan sonra arayıp buna ilişkin bir notu ilgililere de 
verdiğini, mevcut bakana gönderdiğini, MİT müsteşarıyla bunu gidip yüzyüze görüşerek bir 
daha teslim ettiğini, çalışmasını 5-6 noktaya ulaştırdığını ifade ettiğini, kendisine de 
verdiğini, ancak kendisinin seçim çalışmasında olması nedeniyle bakanlıkla irtibatının 
kalmadığını, bunun şahidi olduğunu, hatta Başbakana ulaştırmak için aracılar üzerinden 
gönderdiğini ifade ettiğini hatırladığını,

Sanık Birol ERDEM'in bu örgütle ilişkisine ilişkin olarak; yargıda muhafazakarlara 
karşı çok yoğun baskıların olduğu dönemlerde bunların birbirleriyle temas içerisinde 
bulunmuş olabileceklerini, kendisinin tanık olduğu dönemde sanığın örgütün organize 
işlerinde hiç bir ortaklıklarını görmediğini, bunların etkinliklerini kırabilmek için çok 
gayretlerinin olduğunu, sadece kadrolaşmayla ilgili yaptıkları çalışma değil, yasa teklifi 
çalışmalarının olduğunu, hatırladığı kadarıyla o zaman Yargıtay ve Danıştaya seçilmiş 
üyelerle Hakimevinde yemekli toplantılar yapıldığını ve 2 veya 3 toplantıya kendisinin de 
katıldığını, bu toplantıların tek bir gündeminin bulunduğunu ve "Yargıtay ve Danıştay'da 
bunlar olduklarından daha güçlü bir pozisyon elde ediyorlar. Bu da bunların elinin kolunun 
nereye vardığını bilmeyen ortada duran, mütereddit insanların da bunların yanında saf 
tutması neticesinde oluşuyor. Esas itibariyle bizim bilebildiğimiz bu yapıyla irtibatlı, iltisaklı 
olduğunu düşündüğümüz isimler şunlar, şunlardır" diye o toplantılara katılanlara bilgi verip, 
"bunun dışındaki arkadaşlarla temas edin lütfen, beraber hareket edelim ve bunları hem 
Yargıtay'da hem Danıştay'da etkisiz hale getirelim, bunu yapabilmek içinde yasal çalışma 
yapacağız, çalışıyoruz. Önerilerinizi alalım. Yani nasıl bir yasa düzenlemesi yaparsak 
bunları Yargıtay'da da Danıştay'da da etkisiz hale getiririz" anlayışıyla düzenlenmiş istişare 
toplantıları olduğunu,

Bu toplantılardan esinlenerek epeyce yasa taslağı hazırlandığını, bunlardan bir 
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tanesinin ise Yargıtay ve Danıştay kanunlarında değişiklik yapmaya dönük bir yasa taslağını 
27 Mayıs 2013 tarihinde Başbakanlığa kendisinin imzası ile sevk ettiklerini,

Bu yasa çalışmalarını yaparken Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde mutat şekilde 
bir çalışma yapılmadığını, çünkü tetkik hakimlerinin ne olduğunu kestiremediklerini, 
ellerinde bu yapı ile bağlarına dair herhangi bir detay bilgi bulunmadığını, tespit 
edilmelerinin, deşifre edilmelerinin kolay olmadığını, bu nedenle Birol ERDEM'in Yaşar 
ŞİMŞEK, Ekrem ÇETİNTÜRK gibi güvendiği isimlerden ve yine güvendiği 1-2 tetkik 
hakiminden oluşan özel bir büro kurduğunu, bu ofiste bu tasarıların ve kanuni düzenlemelerin 
çalışıldığını, Yargıtay ve Danıştay'la ilgili tasarının da bu şekilde çalışılan bir metin 
olduğunu, fakat bu metni henüz Başbakanlığa göndermeden dönemin Yargıtay Başkanı'nın 
randevu talep ettiğini, yanında Genel Sekreteriyle beraber geldiklerini ve kendisine "sizde 
böyle bir çalışma olduğunu duyuyoruz. Bir kurumla ilgili bir çalışma hazırlıyorsunuz, bizimle 
istişare etmeniz, bize de bir sormanız gerekir. Mutat olan budur" dediklerini, kendisinin de 
"Haklısınız mutat olan budur. Ama şu anda Türkiye mutat bir noktada değil. Dolayısıyla 
bizim yaptığımız çalışma size karşı tedbir geliştirme çalışmasıdır. Bunu sizinle istişare 
etmeyeceğiz" dediğini, hakikaten çok üzüldüklerini ve müsaade isteyip kalkarak çıkıp 
gittiklerini, 

Ertesi gün Başbakanlıktan bir davet geldiğini, Yargıtay Başkanı'nın Başbakandan 
randevu aldığını, onu ziyarete gittiklerini, Başbakanın kendisinin de olmasını istediğini 
öğrendiğini, bunun üzerine kendisinin de Birol ERDEM'e "Hazır ol sende. Yargıtay'da ve 
Danıştay'da yapılan ve bize göre çok hukuk sınırları içinde olmayan, hukuku zorlayan, 
kanırtan işlerle ilgili bir çalışma yap. Muhtemelen orada bizi şikayet edecekler. Biz de 
hazırlıklı olalım." dediğini, nitekim Birol ERDEM'in de kendisiyle beraber Başbakanlığa 
geldiğini, Başbakanlıkta Yargıtay Başkanıyla Başsavcısının bulunduğunu, Yargıtay 
başkanının Başkana "Bakanlıkta bir çalışma var Başkanlığımızla ilgili. Eğer duyumlarımız 
doğruysa böyle bir yasa çıkarsa biz çalışamaz hale geliriz" dediğini, Başbakanın da 
kendisine dönerek "Ne diyor sayın Başkan?" diye sorduğunu, kendisinin de "doğru söylüyor 
efendim. Ama kanaatimce çalışamazlarsa Türkiye'nin daha hayrına olacağını düşünüyoruz" 
diye cevap verdiğini ve "ben mi anlatayım Başkan kendisi ifade eder mi ?" diye söylediğini, 
o zaman Yargıtay Başkanı'nın "Ben anlatayım efendim. evet yanlış bir takım işler oldu, 
oluyor. Ama ben size söz veriyorum kendim üzerine düşeceğim, bunlara dikkat edeceğim. 
Böyle bir sıkıntı olmaması için gayret göstereceğim" falan dediğini, nihayetinde 
Başbakanımız da "bakın Başkan söz veriyor. Bundan sonra hukuku kanırtan işlere müsaade 
etmeyeceklerini ifade ediyor" dediğini, kendilerinin oradan ayrıldıklarını, ama bilahare sayın 
Başbakana "efendim bu böyle konuşulsa da böyle işlemeyecek, böyle ilerlemeyecek. Bizim 
tedbirleri geliştirmemiz lazım." diye söylediğini, kendilerinin Başbakanlığa gönderdikleri o 
tasarının Bakanlar Kuruluna sevk edilmediğini,  ama torba yasa içerisinde bir başka kanun 
çalışması yapıldığını, onun içerisine o gönderdikleri paketten bir kısım maddeleri kısmen 
taşıyabildiklerini, hepsini yasalaştıramadıklarını, o paketin çıkmış olması halinde Yargıtay ve 
Danıştay'da bu yapı mensuplarının ellerinin, kollarının tamamen bağlanacak olduğunu, 

Yapmak istedikleri düzenleme ile başkanlık kurulu oluşturularak yetkilerin tamamen 
başkanlar kuruluna devrini öngördüklerini, genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının 
atanma şartlarını zorlaştırdıklarını, mevcut genel sekreter ve yardımcılarının görevlerini 
sonlandırdıklarını, kürsüde fiile 20 yıl çalışması olmayanların Yargıtay ve Danıştay'a üye 
olarak seçilemeyeceğini taslağa koyduklarını,

Başbakanlığa mayıs ayında sevk ettikleri 1 nci paketin yasalaşmadığını, temmuzda 
çıkartılan torba kanun içerisine bir kısım maddeleri taşıdıklarını,  Danıştayda bunu kısmen 
yapabildiklerini, Danıştay'da Başkanlık kurulunun yetkilerini Başkanlar Kuruluna 
devrettiklerini,  fakat Yargıtay'da bunu yapamadıklarını, bu kanun tasarılarını hazırlayanın 
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Birol ERDEM olduğunu, bunu yaparken de Yargıtay ve Danıştay'da üye olarak çalışan ve o 
yemekli toplantılara katılan arkadaşların tekliflerinden de esinlenerek çalışma yapıldığını, 
Adalet Akademisiyle ilgili de kanunda çalışma yaptıklarını, başka bir takım HSYK 
kanununda değişikliklere ilişkin tasarılar hazırladıklarını, hazırlanmış olan bu metinlerin, 
Birol ERDEM görevden ayrıldıktan sonra -biraz üzerinde değişiklikler yapılmak suretiyle- 
2014 yılının başlarında birli, ikili zaten yasalaştırıldığını, bu çalışmaların altında Birol 
ERDEM'in çalışmasının bulunduğunu,

2011 yılında yapılan Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimine ilişkin olarak; Üyelik 
seçimlerine ilişkin çalışmaların tıpkı HSYK seçim sürecinde olduğu gibi müsteşar Ahmet 
KAHRAMAN'ın nezaretinde yapılan çalışmalar olduğunu, görüşmeler sırasında spesifik 
olarak konuşulan konulara ilişkin Ahmet HAMSİCİ'nin 2016 yılında vermiş olduğu ifadenin 
yayımlanması üzerine kendisinin haberinin olduğunu ve o tarihte Birol ERDEM'e 
sorduğunda Birol ERDEM'in "Bu şekilde münazaralar oldu. Biz bunları Ahmet beye getirdik. 
Hatta başka ittifaklar mümkün müdür diye de sorduk Ahmet beye. Ama o tarihte Yargıtay ve 
Danıştaydan gelen üyelerle araları iyi değildi. Dolayısıyla bu ittifakı devam ettirmek zarureti 
var diye rahmetli devam edin, ama zorlayın zorlayabildiğiniz yere kadar gibi bir şey 
söyledi"ğini ifade ettiğini, kendisinin bilgisinin olmadığını,

Eski müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın bu yapı ile en ufak bir bağı olduğu 
düşüncesinde olmadığını, çünkü bu yapıya mensup kişilerle karşılıklı olarak hem ceza 
davaları, hem de tazminat davalarının bulunduğunu, Ahmet KAHRAMAN'ın o günkü 
şartlarda süreci hassas kritik dengeler üzerinden yönetmeye çalıştığını düşündüğünü, yoksa 
vefat etmiş birinin arkasın arkasına sığınarak bütün işleri ona ciro ediyormuş gibi bir görüntü 
vermeye asla hoşgörülü bakamayacağını,

2011 yılında yapılan Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimine ilişkin olarak o tarihte 
bilgisinin olmadığını, 2016 sonrasında kendisinin Birol ERDEM'e sorması üzerine Ahmet 
KAHRAMAN'ın sözlü talimatı üzerine görüşmeleri Birol ERDEM ve İbrahim OKUR'un 
yürüttüklerini, onların da görüşüp neticeyi Ahmet KAHRAMAN'a götürdüklerini,  onun da 
"Şu saatte HSYK içerisindeki diğer blokla aramız çok kötü. Onlarla bir ortaklaşma, bir şey 
yapamayız. Çok fazla şey etmeden, ipin ucunu bırakmadan bunlarla çalışın" diye söylediğini 
öğrendiğini,

 Bu seçim hazırlıkları esnasında sayın Başbakan'ın "seçimler nasıl gidiyor" diye 
sorduğunu, kendisinin de "Ahmet beyin bir çalışması var. O yürütüyor, ben teşkilatı 
tanımıyorum. 11.500 kişi o günkü rakam. Bilebilmem mümkün değil." diye cevap verdiğini, 
sayın başbakanın da "O zaman Ahmet bey bir hazırlık yapsın bana bir bilgi versin" diye 
talimat verdiğini, Ahmet KAHRAMAN'ın hazırlıklarını yaptığını ve Başbakana bilgi arzında 
bulunduğunu bildiğini, "Liste biraz nurlu oldu" gibi bir cümlenin söylenip söylenmediğinden 
emin olmadığını, ancak sunum bittikten sonra Ahmet beyin buna yakın bir tespitinin olmuş 
olabileceğini, 

İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin KURTOĞLU ile ilgili olarak; 
Hatırladığı kadarıyla İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin KURTOĞLU hakkında 
Silivri Adliyesinde bir soruşturma yürütüldüğünü, izne gönderilen bir hükümlünün 
özgürlüğünün kısıtlandığı iddiası ile savcılığın iddianame hazırladığını, ilk derece 
mahkemesinden apar topar  bir şekilde zorlama olduğu anlaşılan bir mahkumiyet kararı 
çıktığını, mahkumiyet kararının yangından mal kaçırır gibi verildiğini, dosyanın Yargıtay'a 
geldiğini, Yargıtay'da o dönem bu dosya ile ilgili çok şikayetler geldiğini, Birol ERDEM'in 
de bu şikayetlerle ilgili kendisine geldiğini, Birol ERDEM ve İbrahim OKUR'a "bakın nedir 
bu mesele. Bu kadar sıradışı bir trafik ile bir dosya ilerliyorsa olağan dışı bir şey var bunda. 
Nedir? Bir mağduriyete sebebiyet olmasın." diye talimat verdiğini, yargılama sırasında bir 
çok hususun ihlal edilmesi nedeniyle ilgili daireden bozma kararı çıkar diye beklediklerini, 
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ancak başkanın muhalefet oyuna karşılık diğer üyelerin onama yönündeki kararıyla 
mahkumiyet kararının onandığını, bunun üzerine Birol ERDEM ile İbrahim OKUR'un tashihi 
karar aşamasında Yargıtay Başsavcısıyla görüşerek Başsavcılığın bu karara itiraz etmesi 
noktasında girişimlerde bulunduklarını,

Hatta Yargıtay başkanının kendilerini şikayet için Başbakana gittiği dönemde buna 
benzer bir kaç tane bu tip uygulamalar bulunduğunu, onları hazırlayıp Başbakanın huzurunda 
"Maalesef bu tür işlere Yargıtay da alet oluyor" şeklinde dile getirdikleri şikayetler içerisinde 
hatırladığı kadarıyla bu konunun da bulunduğunu, daha sonra Yargıtay Başkanlığı ve 
Başsavcılığı tashihi karar aşamasında bu mahkumiyeti bozan bir karar aldıklarını, fakat 
mağduriyet oluşmuş olduğunu, Hüseyin KURTOĞLU'nun beraat ettiğini ama bu arada 
terfilerinin engellenmiş olduğunu ve mağduriyetinin başka boyutlarda tahakkuk ettiğini, bu 
hadisede de Birol ERDEM'in önemli katkı ve gayretleri olduğunu,

Hüseyin KURTOĞLU hakkında mahkumiyet kararı verildikten sonra, yani temyiz 
aşamasında konunun bakanlığa intikal ettiğini, 2010 Anayasa değişikliği ile hakim savcılar 
hakkında yargısal faaliyetlerden kaynaklı soruşturma işlemlerini yürütme görevinin HSYK'ya 
bağlandığını, kendisinin sadece idari soruşturma açma yetkisinin bulunduğunu, bu yetkiyi 
kullanarak konuyu incelemek üzere Silivri Adliyesine müfettiş gönderdiklerini, mahkemenin 
henüz karar vermediği bir aşamada herhangi bir şey yapılmasının olanaklı olmadığını, idari 
soruşturma sonucunda iddianameyi yazan savcı ve kararı veren hakim hakkında çalışma 
yapıldığını ancak idari soruşturma sonucunda yapılabilecek şeylerin sınırlı olduğunu, temyiz 
aşamasında daire başkanı Fevzi ELMAS'ın kendi üyelerinin verdiği karara karşı 14 sayfalık 
manifesto gibi bir muhalefet şerhi yazdığını,

2012 yılı hakimlik/savcılık sınavı ile ilgili olarak mecliste bir muhalefet 
milletvekilinin verdiği soru önergesinde, sınavda bazı usulsüzlükler olduğunun ileri 
sürülmesi üzerine, konunun ciddiyetle incelenmesi ve sonucun acilen taraflarına bildirilmesi 
için ÖSYM başkanlığına  yazı yazdıklarını, çünkü sınavların ve mülakatların yapıldığını, 
sonuçların açıklanması aşamasında bulunduklarını, hatırladığı kadarıyla 1 hafta kadar bir süre 
içerisinde ÖSYM tarafından "yapılan incelemede herhangi bir aykırılığa rastlanmamıştır" 
şeklinde cevap geldiğini, bunun üzerine Birol ERDEM'le istişare ettiklerini, yapılan istişare 
sonucunda ÖSYM başkanını bakanlığa davet ettiğini, ÖSYM başkanı geldiğinde önergede 
bahsedilen hususları kendisiyle paylaştığını, aynı ofisten sınava giren iki kişinin veya sınava 
giren karı kocanın aynı puanları aldıklarını beyan ettiğini, ÖSYM başkanının "ben bir daha 
baktırıyım." dediğini, kendisinin de "personelinize talimat vermeyin, lütfen siz bakın sayın 
başkan. İddialar ciddi, ciddiyetle bir bakın." şeklinde söylediğini, ÖSYM başkanı gittikten 
sonra Birol ERDEM'in sınav sorularını hazırlayan jürileri ya da oraya soru veren isimleri 
çalışmaya başladığını, daha önce soru veren hocaların o sınavda soru vermediği, onlardan 
soru alınmadığı bilgisine ulaştığını, o soru alınmayan hocayla vesaire temaslar kurduğunu, 
niçin bu hocalardan soru istemediler diye araştırdığını, ÖSYM başkanının gittikten bir kaç 
gün sonra tekrar randevu isteyerek geldiğini ve "maalesef kopya şeyi var, ya da soruların 
sızdırıldığı izlenimim var, ne yapalım" dediğini, kendisinin de "derhal sınav sonuçlarını iptal 
edin" diye söylediğini, ÖSYM'nin sınav sonuçlarını iptal ettiğini, ÖSYM başkanının kurum 
içinde inceleme başlattığını zannettiğini ancak detayını bilmediğini, 

ÖSYM'nin iptal kararından sonra Ankara İdare Mahkemelerinden bir tanesinin 
sınavın iptal kararının yürütmesini durdurma kararı verdiğini, bunun üzerine kendisinin Birol 
ERDEM'i tekrar çağırdığını ve "bu durdurma kararından sonra biz şunu yapacağız. Biz de 
mülakatın yenilenmesi kararı vereceğiz. Mülakatı yenileyelim, bu sınavda başarılı olduğu 
görülen isimler gelsinler, komisyonun önünde mülakatta tekrar o soruları kendileri klasik 
yöntemle çözsünler bakalım. Biz onları bir daha mülakatta sınav sorularını vicahta 
çözdürelim onlara. İdare mahkemesi bunu da iptal etsin. Yürütmesini durdursun. Ben bu 
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görevde oldukça bu şekilde bunların buradan geçmesine müsaade etmeyeceğim." talimatı 
verdiğini,

 Nitekim mülakatın iptal ve yenilenme kararını ilan ederek yeni bir tarih verdiklerini, 
yenilenen mülakata önceden yazılı sınavı kazanan çoğu ismin gelmediğini, özellikle soru 
önergesinde adı geçen kişilerden hiç birisinin gelmediğini, onların dışında da gelmeyenler 
olduğunu, dolayısıyla onların ayıklanmış olduğunu, tekrar kalanların soruşturmasını o günkü 
şartlarda yapabildikleri kadar yeniden yaptıklarını ve sonuçlarını öyle ilan ettiklerini, bu 
olayda da Birol ERDEM'in hem ÖSYM ile ilgili çalışmaları hem de oraya soru veren hocalar 
üzerinden araştırmalar yaptığı ve bu hususta ciddi gayretlerinin olduğunu,

HSYK oluşturulduğunda Mustafa EROL'un Birol ERDEM tarafından  HSYK genel 
sekreterliğe teklif edilmesine ilişkin olarak; Birol ERDEM'in bu şekilde bir teklifi olduğunu, 
ancak Mustafa EROL hakkında Kazan savcılığı sırasında vatandaşa, ilgililere kaba saba 
davranıldığı yönünde ancak soruşturmayı gerektirmeyen nitelikte şikayetler olduğunu, bu 
nedenle kendisinin çok uygun görmediğini, "siz değerlendirin" demiş olabileceğini,

 Müsteşar Ahmet KAHRAMAN görevde iken yürütmenin kurul içerisindeki 
temsilcisi olması nedeniyle görevi gereği doğal olarak bakanlıkla kurul arasındaki ilişkileri 
yürüttüğünü, 

2010 referandumundan sonra oluşan yeni HSYK tablosunda bakanlık çatısı altında 
bulunan bir takım birimlerin HSYK'ya bağlandığını, hakimlerle ilgili, ceza işlerinin belli 
tasarruflarının, teftiş kurulunun tasarruflarının, hakim savcıların özlük işleri ile ilgili 
birimlerinin HSYK'ya taşınması gerektiğini, kurulun bu yapısı oluşturulurken de yine Ahmet 
KAHRAMAN'ın görevde olduğunu, doğal olarak da o tarihte bu hizmetlerin aksamadan 
yürümesi için bu birimlerde görev yapan tecrübeli personelin kurula verilmesi ve orada 
aksaklık olmadan işlemlerin devam etmesi amacıyla ilgili personelin Kurul emrine 
çekildiğini, 

Danıştay başkanı Zerrin GÜNGÖR'ün seçilmesi sürecine ilişkin olarak; Bu seçimin 
yapıldığı tarihte bakanlık görevini yürüttüğünü, Danıştay başkanlığı seçiminde belli üyelerin 
belli adaylar üzerinde yoğunlaşması nedeniyle seçimin kitlendiğini, beyanı alınırken Yargıtay 
ve Danıştay içerisindeki işleyişi makul bir noktaya getirecek olan ve 27 mayıs tarihili 
tasarıdan bahsettiğini, Birol ERDEM'in o zaman içeriden bazı isimlerle görüşerek "bu 
seçimlerin kilidini çözmezseniz bu tasarıyı tekrar gündeme getireceğiz" gibi bir takım şeyler 
söylediğini kendisine ifade ettiğini, nitekim onun görüşmelerinden sonra onların rezervlerini 
çektiklerini ve Zerrin hanımın seçilmiş olduğunu,

  Zerrin GÜNGÖR'ün aday olması sürecinde de başka bir aday üzerinde çalışıldığını, 
sanık Birol ERDEM'in yanında 1-2 kişi ile birlikte giderek Zerrin GÜNGÖR ile görüşüp 
aday oması için onu ikna ettiklerini ve o görüşmeden sonra da kendisine bilgi verdiklerini 
hatırladığını" beyan etmiştir.

TANIK ABDULLAH ŞAHİN BEYANINDA ÖZET OLARAK; "95 yılında staj 
için Ankara'ya geldiğini, cemaatin o dönemde Ankara'da kendisiyle bir temasının olduğunu, 
onun öncesinde Samsun'da birkaç defa cemaatin sohbetlerine falan gitmişliğinin olduğunu,

Ankara'da cemaat mensubu olan yaklaşık 15-20 kişilik bir idari yargı grubu 
bulunduğunu, birkaç yerde toplantılarının olduğunu, o toplantıların iki tanesinde Birol 
ERDEM'i hatırladığını, kura çekerek Ankara'dan gittiklerini, 2014 yılına kadar Ankara 
dışında görev yaptığını, 2014 yılının Şubat ayında teftiş kuruluna geldiğini, teftişten sonra da 
kendisiyle herhangi bir temasının olmadığını, 2011 yılının Eylül ayında cemaatten 
ayrıldığını, ayrıldığı tarihe kadar kendi grup sohbetlerinde Birol ERDEM'in cemaat 
jargonunda "abi" diye nitelendirildiğini,
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Birol ERDEM'in katıldığı sohbetlerin genel sohbetler olduğunu, kendi gruplarının 
sohbeti niteliğinde olmadığını, tüm idari yargı toplantılarında kendisini gördüğünü,

Kendisinin 2011 Eylül ayında bu yapı ile olan bağını tamamen kopardığını, 2013 yılı 
Mayıs ayında Birol ERDEM müsteşarken halen Danıştay 10 ncu Daire Başkanı Yılmaz 
AKÇİL'in önerisi üzerine  Adalet bakanlığı'na personel genel müdür yardımcısı olarak 
geldiğini, bakanlığa gelişinde sanığın etkisinin olup olmadığı, atamasının alt yapısını kimin 
hazırladığını bilmediğini,

Bu yapı ile bağını 2011 yılında koparması nedeniyle Birol ERDEM'in müsteşarken 
örgütsel faaliyetleri konusunda herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, bakanlığa geçtikten 
sonra bazı isimlerle ilgili olarak bunların örgüt/cemaat mensubu olup olmadığını sorduğunu, 
kendisinin de örgüt mensubuysa "örgüt mensubudur", cemaat mensubu ise "cemaat 
mensubudur" şeklinde sorduğunu, bu konuda temaslarının olduğunu,

Yapı mensuplarının tespitine dönük birlikte çalışma yapmak için kendisine herhangi 
bir teklifte bulunmadığını, bu çalışmayı HSYK'nın yaptığını, 

Kendisinin 2011 yılının sonunda yapı ile herhangi bir bağının kalmadığını, ondan 
öncesine ilişkin olarak idari yargıda içinde bulunduğu grup da dahil olmak üzere eski 
dönemlerdeki cemaat mensubu olanları zaten sanığın tanıdığını, sormasına gerek olmadığını, 
ancak sanığın zaman zaman bazı isimleri sorduğunu,

Genel toplantı olarak adlandırılan toplantılarda himmet parası verilip verilmediğine 
ilişkin olarak; himmet parası verilmesinin genellikle 3-4 kişilik daha lokal gruplarda ayda bir 
araya gelinerek verildiğini, zaten staj döneminde zaten insanların zor geçindiğini, maaşların 
çok düşük olduğunu, kendisinin sanık Birol ERDEM'i 4*5 tan küçük grubun bir araya geldiği 
grupta gördüğünü,

O dönemde sanık için kullanılan "abi" kavramının cemaat jargonu olduğunu,
2010 HSYK seçiminden 1 yıl sonra yani 2011 yılında cemaatin hükümetle olan 

çatışmasından sonra özellikle MİT olayından sonra Birol ERDEM'in koptuğunu, ayrıldığını 
bildiğini, daha doğru bir ifade ile o şekilde ayrıldığını duyduğunu,

2010 HSYK seçimleri sırasında teftişte görevli olduğunu, aynı zamanda cemaatin 
içerisinde olduğunu, kendilerine getirilen listede Birol ERDEM'in de cemaatin içerisinde 
aday olduğunu, seçimlerdeki tavırları ile ilgili olarak kendisiyle birebir temaslarının 
olmaması nedeniyle  bilgisinin olmadığını, 

Kendisinin bakanlıkta çalıştığı dönemde Birol ERDEM'in örgüt lehine bir 
çalışmasının olmadığını, hatta örgüt aleyhine çalıştığını, örgütün bazı manevralarını 
engellediğini bildiğini, bu tarihlerin 2013-2014 yıllarına isabet ettiğini, sanığın örgütün 
engellediği manevralarına ilişkin olarak  örneğin Ankara'da mahkemelere atama yapılırken 
kendisine "Yani şunları şöyle yapalım mı? Böyle yapalım bu nasıldır falan filan" şeklinde bir 
kaç tane ismi sorduğunu, bu sorularından karşı bir tavırda olduğunu gördüğünü,

Yapı mensupların tespitine ilişkin HSYK'nın yapmış olduğu bir liste olduğunu, bunu 
bildiğini, ancak bu listeyi HSYK'da kimin yaptığını bilmediğini, o listeler üzerinde 
kendisinin göz atmışlığının olduğunu ancak kendisinin hiç liste yapmadığını, böyle bir liste 
çalışmasına da katılmadığını, sanığın o dönemde kendisini yanına çağırarak "şu şöyle midir? 
Böyle midir" diye bazı kişileri sorduğunu, kendisinin de cevap verdiğini, ama bunun liste 
bazında bir çalışma olmadığını,
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Sanık Birol ERDEM'in kendisine isim sorduğu zaman bilmiyorsa, tereddüt ediyorsa 
Kemal AÇIKGÖZ'ün kendisinden sonra teftişten ayrıldığı için daha güncel bilgileri bildiği 
için kendisinin kişileri teyit amacıyla ona sorduğunun olduğunu, bunun sayısını bilmediğini, 
bunların listelere işlenmesinin kendisinin görevi olmadığını, böyle bir listenin kendisinde 
olmadığını, bu listeyi hazırlamışsa devletin hazırlamış olabileceğini, böyle bir listenin 
olabileceğini ancak kendisinin bilmediğini" beyan etmiştir.

TANIK KEMAL AÇIKGÖZ BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Kendisinin 2007 
yılında teftişe geldiğini, önce 2011 yılına kadar Adalet Bakanlığı Müfettişliği, daha sonra 
anayasa değişikliğinden sonra HSYK Müfettişliği, 2014 yılında ise idari yargıdan sorumlu 
HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttüğünü,

Sanık Birol ERDEM'in 2011 seçimlerinde HSYK üyesi olduğunu, daha sonra ise  
müsteşarlığa geçtiğini, resmi olarak irtibatlarının olduğunu, kendisinin Adalet Bakanlığı 
müfettişliği yaptığı zaman diliminde sanığın da Personel Genel Müdürü olması nedeniyle 
teftişe gittiği yerlerle ilgili 'çalışkan hakimler, çalışmayan hakimler, bina durumu, yeni 
mahkeme durumu gibi' hususlarda bakanlığa ve Personel Genel Müdürü olarak da kendisine 
bilgi verdiğini, o yüzden resmi olarak iletişimlerinin olduğunu,

 Birol ERDEM'le resmi, telefonla yada yüz yüze görüşmelerinin olmadığını, Abdullah 
ŞAHİN'in o dönemde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olduğunu, adı 
geçenle müfettiş olarak birlikte çalışmış olduklarını, 2011 yılında Abdullah ŞAHİN'in 
HSYK'dan ayrıldığını ve Bölge İdare Mahkemesi Üyesi olarak çalışırken daha sonra Birol 
EREM'in müsteşar olduğunda Abdullah ŞAHİN'i Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak 
yanına aldığını, sanıkla beraber çalıştıklarını,  2013'ten sonraki dönemde Abdullah ŞAHİN'in 
bazı isimleri kendisine sorduğunu, bu konuda Birol ERDEM'in de bu araştırmadan bilgisi 
olduğunu söylediğini, kendisinin de bildiklerini söylediğini, kendisinin herhangi bir liste 
hazırlamadığını, sadece Abdullah ŞAHİN'e söylediğini, Abdullah Şahin "FETÖ'ye ilişkin bir 
çalışma yapılıyor ve dolayısıyla bu isimler var. Bu bazı noktalarda ben bu isimler noktasında 
tereddütte kaldım." diyerek bazı isimleri kendisine sorduğunu,

Abdullah ŞAHİN'in eski müfettiş olması ve aynı zamanda bu yapıyı çok iyi bilen 
birisi olması dolayısıyla çoğu ismi zaten bildiğini, kendisine sadece yeni dönemde mesleğe 
giren kişiler noktasındaki bilgileri sorduğunu, 

Sanık müsteşar olduktan sonra ayrı binalarda çalıştıklarını, sanıkla direk olarak 
birlikte çalışmamakla birlikte mevzuat hazırlama ve mevzuat değişikliği noktasında katkıları 
olduğunu, yani özellikle MİT krizinden sonra ciddi anlamda elinden geleni yaptığını bildiğini,

MİT krizinden sonra artık iplerin iyice koptuğunu, Birol ERDEM'in Yargıda Birlik 
Platformunun temellerini attığını, daha sonra bu platformun Yargıda Birlik Derneği 
olduğunu, Yargıda Birlik Derneğinin muhafazakarlar, sosyal demokratlar ve milliyetçiler 
tarafından oluşturulduğunu, bu yapının temellerini Birol ERDEM'in attığını, o aşamada aynı 
zamanda 2014 yılında HSYK seçimlerinin yapılacak olduğunu, karşı tarafta ise YARSAV ve 
bu gün FETÖ denilen eski ismiyle cemaat denilen yapının olduğunu, bu listenin aslında eski 
adıyla cemaat denilen yapının mensuplarının sayısının ne kadar olduğunu anlamaya dönük 
bir çalışma olduğunu,

Kendisinin teftişte çalıştığı dönem içerisinde Birol ERDEM'in kendisine isim vermek 
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suretiyle "şu adamı çiz, şu adamı da parlat" mânâsında herhangi bir yaklaşımı, telkin  veya 
tavsiyesi olmadığını, hiç kimsenin de böyle bir yaklaşımının olmadığını" beyan etmiştir.

TANIK NESİP YILMAZ BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Örgütün emniyet 
mahrem hizmetler biriminde görev yaptığını, 17-25 Aralık ve 2014 HSYK seçimleri 
sonrasında örgüt içerisinde moral ve motivasyonu sağlamak amacıyla ara ara Ankara'da 
toplantılar düzenlendiğini, yargıyla ilgilenen kendisinin de beraber çalıştığı arkadaşları olan 
-bir ara Faik kod adını kullanan- Fatih ELÇİK, Ahmet ÇAĞLAYAN, avukat Ahmet CAN, 
-Tarık kod adını kullanan- Hasan ŞEN ile birlikte yapı içerisinde birlikte görev yaptıklarını, 
2014 yılı içerisinde bazen toplantılarda beraber olduklarını, onların konuşmaları sırasında 
İbrahim OKUR ve Birol ERDEM isimlerinin birlikte zikredildiğini duyduğunu, konuşmalar 
sırasında İbrahim OKUR'la ilgili olarak "bu işi beceremedi, yapamadı" gibi bir ifade 
kullanıldığını, Birol ERDEM'le ilgili olarak ise "Birol ERDEM karşı çıktı" gibi bir şey 
söylendiğini hatırladığını, Birol ERDEM'in neye karşı çıktığından bahsedildiğini, konuyu şu 
an hatırlamadığını, ama müspet, ama menfi anlamda böyle bir konuşma içerisinde adının 
geçtiğini, sanığın ismini oradan hatırladığını, Birol ERDEM'in onun dışında yapı veya 
cemaat içerisinde olduğuna dair herhangi bir bilgi ve duyumunun olmadığını,

Ondan öncesinde ve sonrasında gittiği örgütsel toplantılarda herhangi bir şekilde 
sanığa rastlamadığını, böyle bir toplantıya katıldığına da şahit olmadığını, yine "şuraya 
giderseniz Birol ERDEM'i bulun" gibi bir beyanda bulunan kişiler de olmadığını,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu ifadesinde "Birol Erdem'i 
tanımam....Keçiören İl İmamı Ömer YAZICI'nın, Anadolu A.Ş.'de bulunan ofisinde daha önce 
FETÖ'nün doğu ve güneydoğu illerinde imamlığını yapmış, örgütün PKK, Hizbullah ve 
bölgedeki örgütle tüm yapıların irtibatını sağladığını bildiğim Bahattin KARATAŞ ile 
konuşmalarına şahit oldum. Bu konuşmalarda örgütün karşılaştığı sıkıntıların çözülmesi 
hususunda kendilerine yardımcı olabilecek kamuda üst düzey görev yapan kişilerin isimlerini 
sayıyorlardı. O tarihte bakanlık müşaviri olarak, Başbakanlık müşaviri olan Birol ERDEM'in 
ismini kendine yardımcı olabilecek üst düzey kamu görevlileri arasında bir kaç kez 
zikrettiklerini duydum. Bu konuşma sırasında Anadolu A.Ş.'de genel müdür yardımcılığı 
yaptığım ve Bahattin KARATAŞ ile eskiye dayalı hukukum olduğu için ben de bulunmuştum. 
Bahattin KARATAŞ bu dönemde Türkiye İl İmamları sorumluluğunu da yapmıştı. Ankara'ya 
her geldiğinde mutlaka kendisi benimle irtibat kurardı. Dediğim gibi Birol ERDEM'in ismini 
bu konuda bir kaç kez duydum. Birol ERDEM'in fotoğrafını internette gördüm. Gerçekten 
Başbakanlık müşaviri olduğunu o tarihte anladım." şeklindeki ifadesinin doğru olduğunu,

Anadolu A.Ş, devamlı gelip gittiği bir yer olduğu için haftada bir kaç gün uğradığını, 
Ömer YAZICI ile Bahattin KARATAŞ'ın yanında hatırladığı kadarıyla yarım saat kadar 
kaldığını, konuşma sırasında o günkü gündemle alakalı olarak "Üzerimizde çok ciddi baskı 
var. bu baskıları biz nasıl bertaraf edebiliriz, yukarıya büyüğümüze, hoca efendiye de biz bu 
durumları aktardık. Türkiye'de işler daha fazla sıkıntıya girdi. Bunları nasıl çözebiliriz." 
şeklinde konuşmalar geçtiğini, bu mealdeki konuşmanın üzerine gittiğini, konuştukları 
konunun gündemle alakalı olduğunu ve ismin bu konuşma sırasında geçtiğini, 

Birol ERDEM'in hangi anlamda yardımcı oldu veya olmadı, konuyu, konuşmanın tam 
öncesini ve sonrasını bilmediği için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini, örgütün bir üyesi 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

olarak mı yardımcı oldu yoksa örgütün kendisine yardımcı olabileceğini düşündüğü ve bu 
anlamda kullandığı birisi olarak mı yardımcı oldu onu bilemeyeceğini, kendisinin sanığın 
örgütün bir elemanı, bir temsilcisi olduğunu zannetmediğini"  beyan etmiştir.

TANIK ZEYNEP NİLGÜN HACIMAHMUTOĞLU BEYANINDA ÖZET 
OLARAK: "Sanık Birol ERDEM'İ HSYK'da tanıdığını, daha öncesinde herhangi bir 
tanışıklığının bulunmadığını,

2010 yılında HSYK üyesi olarak göreve başladığını, göreve başladıklarında uyum 
yasaları çıkıncaya kadar 2 ay süre ile genel kurul olarak çalıştıklarını, daha sonra üyeler 
arasında daire dağılımı olduğunu, kendisinin 1. Dairede, sanık Birol ERDEM'in ise 2. 
Dairede görevlendirildiğini, sanığın 2. Dairede görevli olduğu süreye ilişkin herhangi bir 
bilgisinin bulunmadığını, sadece genel kurullarda gördüğünü, örgütsel faaliyeti hakkında 
herhangi bir bilgisinin bulunmadığını,

Hatırladığı kadarıyla MİT krizinden sonra Birol ERDEM'in Adalet Bakanlığı 
müsteşarlığına getirilinde doğal olarak 1. Dairenin üyesi olduğunu, ve şekilde birlikte 
çalıştıklarını, sanığın birlikte çalışma ilişkileri dışındaki ilişkilerini bilmediğini, 1.Dairede ise 
kararnamelerde birlikte çalıştıklarını,

Kararname çalışmaları sırasında sanığın tuttum ve davranışlarına ilişkin olarak; her 
kararnameyi hatırlamasının mümkün olmadığını, ancak belirli olayları net olarak 
hatırladığını, bu olaylardan bir tanesinin Ankara Başsavcısı İbrahim Ethem KURİŞ'in 
görevinden alınarak başka yere atanması olayı olduğunu, 

Olayın evveliyatına ilişkin olarak; İbrahim Ethem KURİŞ'i kişisel olarak 
tanımadığını, HSYK'da genel kurul olarak çalıştıkları dönemde İbrahim Ethem KURİŞ'in 
Sarıyer Başsavcılığı'ndan Ankara Başsavcılığına atanmasına kıdemsiz olduğu ve küçük bir 
yerden Ankara'ya atanmasının uygun olmadığını düşüncesi ile itiraz ettiğini, hatırladığı 
kadarıyla oy çokluğu ile adı geçenin atama kararının çıktığını, İbrahim Ethem KURİŞ'in 
başsavcı olduktan sonra 30 tane savcı fazla diyerek kurula liste gönderdiğini, aradan 1-2 ay 
geçmeden savcı ihtiyacım var deyip yeniden savcı istediğini, bir takın sıkıntılar çıktığını,

Kurulda ve Hakimevinde kararname çalışması yaptıkları sırada İbrahim Ethem 
KURİŞin görevden alınması ile ilgili teklifi daire gündemine Birol ERDEM'in getirdiğini, 
büyük tartışmalar çıktığını, infial olduğunu, karşılıklı ağır ithamlarda bulunulduğunu, 
kendisinin "Bu teklifin kimden geldiğinden ziyade baştan beri bu atamanın yanlış olduğuna 
inandığım ve ileri sürdüğüm için ben İbrahim Ethem KURİŞ'in görevden alınmasına evet 
diyorum. Gerekçem de bu" şeklinde söylediğini, o tarihte 1.Dairede, daire başkanı İbrahim 
OKUR, bakanlık müsteşarı Birol ERDEM ile üyeler Teoman GÖKÇE, Bülent ÇİÇEKLİ, 
Ahmet BERBEROĞLU, İsmail AYDIN ve kendisinin görev yaptığını, İbrahim OKUR, Birol 
ERDEM, İsmail AYDIN ve kendisinin ısrarla "Bu başsavcı alınmalı" dediklerini, diğer 
üyelerin karşı çıktıklarını ve Teoman GÖKÇE, Ahmet BERBEROĞLU ve Bülent 
ÇİÇEKLİ'nin toplantıyı terk ettiklerini, bu nedenle kararnameyi bağlayamadıklarını, ve 
hatırladığı kadarıyla 1 hafta ara verilmek sorunda kalındığını, 

Yine bir başka olayı da iyi hatırladığını, Yeşim SAYILDI'nın İstanbul Anadolu 
Adliyesi Komisyon başkanı olmasının da yine büyük tartışmalara yol açtığını, Birol 
ERDEM'in Yeşim SAYILDI'nın komisyon başkanı yapılmasına karşı çıktığını,
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Kendisinin Yeşim SAYILDI'nın aidiyetini bilmediğini, ancak İstanbul Anadolu 
Adliyesi gibi çok kıdemli hakimlerin olduğu bir yere Yeşim SAYILDI'nın kıdeminin yetersiz 
olması nedeniyle karşı çıktığını, Birol ERDEM ve İbrahim OKUR'un da karşı çıktıklarını, 
Yeşim SAYILDI'nın oy çokluğu ile İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon başkanı olduğunu, 
hatta Yeşim SAYILDI teşekküre geldiğinde kendisinin adı geçene "ben kendisine size oy 
vermedim. Çok kıdemsizsiniz, buna uygun değilsiniz, İnşallah ben yanılırım" dediğini, 

Bunların dışında Birol ERDEM'in getirdiği isimlerin çoğunu hatırlamadığını,
Sanık Birol ERDEM'le ilgili olarak anlattığı bu iki olayın da adı geçenin HSYK 

1.Daire'ye gelmesinden sonra yaşanan olaylar olduğunu, Birol ERDEM'le bu tür çok flaş 
isimlerle ilgili şeyleri bildiğini, onun dışındakilerinin hatırında kalmadığını,

Birol ERDEM'in özellikle 1. Daireye geldikten sonra bazı şeylerin yanlışlığından 
bahsetmeye başladığını, yüksek yargıdan gelen (3 Yargıtay, 2 Danıştay) üyelerle  görüşmeler 
yaptığını, "Birlikte hareket edelim" dediğini, hatta kendilerinin "2011 seçimlerinde bize 
hiçbir kontenjan tanınmadı, yok sayıldık" şeklinde sitemli sözleri üzerine "Bundan sonra 
ortak bir karar alacağımızı bizlere de kontenjan verileceğini, bu gidişatın iyi olmadığını" 
yüksek yargıdan gelen 5 kişiye de söylediğini, bu hareketlerinin o zaman cemaat denilen 
yapıya karşı sergilediğini, cemaatçilerin tutumlarına karşı "yanlış bunlar yanlış" dediğini,

Hatta Yargıtay'daki daire başkanları seçimlerinde de bunu duyduğunu, ancak bire bir 
bilgisinin olmadığını, İbrahim OKUR'la birlikte Yargıtay'da o zamanki adıyla cemaat olan bu 
yapıya dahil olmayan muhafazakar kesimle gruplar halinde yemeklerde bir araya gelip 
konuştuklarını ve "(o zamanki adıyla) cemaat olan gruba dahil olmayın. Özgür iradenizle 
hareket edin." şeklinde söylediklerini duyduğunu,

HSYK'da bir kaç genel kurul toplantısında Birol ERDEM'e büyük tepki de 
gösterildiğini, hatta  o zaman 2. Daire Başkanı olan Nesibe ÖZER'in yüksek sesle tartışarak 
toplantıları terk ettiğini, bazı atamalar konusunda, özellikle İstanbul'daki büyük davalarla 
ilgili olarak gelen şikayetlere ilişkin daire tarafından verilen kararlara karşı itirazların genel 
kurulda görüşüldüğü sırada çıkan tartışmalarda Birol ERDEM'in Nesibe ÖZER'in şahsında 
saydığı bu isimlere (FETÖ üyelerini kastettiği anlaşılıyor) karşı tepki gösterdiğini,

17/25 Aralık sürecinde yayımlanan HSYK bildirisine ilişkin olarak; Bu olayın 
kendisinin de kişisel olarak rahatsızlık duyduğu bir olay olduğunu, onun için ayrıntılı 
açıklamak istediğini, o süreçte Adli Kolluk Yönetmeliği ile ilgili bir düzenleme yapıldığını, 
kendisinin de aralarında bulunduğu yüksek yargıdan gelen 5 üyenin tamamen iyi niyetli 
olarak ve safiyane bir şekilde bunu yargıya bir müdahale olarak nitelediklerini, Birol 
ERDEM'in orada Adli Kolluk Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyi şiddetle savunduğunu, 
takibi kendisinin bakanlık müsteşarı olduğunu, kendisinin de içinde bulunduğu yüksek 
yargıdan gelen 5 kişinin daha sonradan belli bir örgütün üyesi olduklarını anladıkları üyelerin 
kendilerinin zaaflarından yararlanarak bir yerde itelemesi ve manipülasyonu sonucu "yargı 
bağımsızlığı korunuyor" diye düşünerek imzaladıklarını, kısaca kandırıldıklarını,

Bildiri imzalandıktan sonra Birol ERDEM'in daha  sonra FETÖ'cü oldukları sabit olan 
kişilere karşı söylediği "Siz tarihin yapraklarına gömüleceksiniz" sözünü hiç unutmadığını, 
buna rağmen yüksek yargıdan gelen 5 kişinin maalesef bundan bir çıkarım yapamadıklarını 
ve "yargıya hizmet ediyoruz" duygusuyla bu bildiriye imza attıklarını,

Bilahare bildirinin haberlerde yayınlanma şekli, yani İstanbul savcısının bildiri 
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dağıttığı günde haberlerde alt yazı olarak geçirilmesi, o genel kuruldaki toplantıdan sonra 
yemekhanede Ahmet BERBEROĞLU'nun Danıştay kökenli HSYK üyesi Ziya ÖZCAN'a 
"Abi bundan sonra birlikteyiz" diye söylemesi üzerine Ziya ÖZCAN'ın "Biz sizle hiçbir yerde 
birlikte olmadık ki. Neyin birlikteliği? Biz yargı için hareket ettik" diye cevap verdiğini 
kendisine anlatarak "Nilgün Hanım biz kandırıldık" diye söylemesi üzerine olayın perde 
gerisini anladığını,

Yüksek yargıdan gelen beş kişinin oylamada "evet" dedikleri halde bir arkadaşlarının 
(Ahmet KARAYİĞİT) bir ara dışarı çıkıp geldiğini, geldikten sonra da oyunu geri çektiğini, 
o uyarının kendilerine de yapılabileceğini "bakın FETÖ'nün oyununa geliyorsunuz bu 
bildiriye imza atmamalısınız" denilmesi gerektiğini, çünkü olan bitenden habersiz 
olduklarını, ancak böyle bir uyarı yapılmadığını, FETÖ'nün bu oyunun da kendilerinin de 
sanki başrol oyuncusu gibi bir konuma düştüklerini, olayın perde gerisini öğrendikten sonra 
kurul üyesi Rasim AYTİN ve önce kendileri ile birlikte hareket edip sonra imzasını çeken 
Ahmet KARAYİĞİT'e "Neden dedim bizi uyarmadınız? Sizin bildiğiniz birşeyi bizim 
bilmemiz gerekmez miydi? Bizim bu grupla ne işimiz vardı?" diye sorduğunda tatmin edici 
bir cevap alamadığını,

Birol ERDEM'in kendisinin yanına gelerek birlikte hareket etme teklifinde bulunduğu 
tarihin bu olaydan önce mi sonra mı olduğunu net olarak hatırlamadığını, ancak Birol 
ERDEM'in gerek kendisine gerek diğer üye arkadaşlarına gelerek bu cemaatçilerle ilgili 
herhangi bir talepte bulunmadığını rahatlıkla söyleyebileceğini, ama MİT krizi öncesini 
bilmediğini, çünkü dairesinin farklı olduğunu,

HSYK Genel Sekretaryasının, tetkik hakimlerinin, müfettişlerin seçiminde 
kendilerinin hiç bir bilgisinin olmadığını, o dönem Ankara Başsavcısının seçimi de dahil 
kendileriyle hiç bir şeyin paylaşılmadığını, (yüksek yargıdan gelen) 5 kişinin tamamen kendi 
başlarına olduklarını, gösterdikleri adayların seçilmediğini, sekretaryanın oluşumunda hiç bir 
katkılarının olmadığını, çünkü o isimleri tanımadıklarını, kurulmuş bir sisteme geldiklerini, o 
sistemi kimin kurduğunu bilmediğini, sanığın herhangi bir katkısının olup olmadığını da 
bilmediğini,

İstanbul komisyon üyesi olan cemaat mensubu Mehmet KARABABA'nın 2013 yaz 
kararnamesinde görevden alınması ile ilgili olarak; Mehmet KARABABA olayını 
hatırladığını, hatta kurulda "bu alınsın, alınmasın" tartışmasının olduğu bir toplantıda bir ara 
"telefondan istendiği" söylenerek dışarı çağrıldığını, kendisinin arayanın Mehmet 
KARABABA olduğunu, adı geçenin kendisinin bu atamaya karşı  çıktığı gerekçesiyle arayıp 
"niye karşı çıkıyorsunuz?" şeklinde konuştuğunu, kendisinin daireye döndüğünde "bu bu 
olacak iş değil. hesap mı veriyoruz? Buradan birileri dışarı haber mi sızdırıyor?" diye 
konuştuğunu, Mehmet KARABABA'nın kendisinin de içinde bulunduğu üyeler grubu 
(İbrahim OKUR, Birol ERDEM, İsmail AYDIN ve kendisi) tarafından görevden alındığını,

Sanığın "Nilgün Hanım daha önce de söyledi sürekli kurulda olmadığım için 
kendisiyle 1. Dairede çalıştığımız dönemde de sık görüşemiyorduk. Cemaat mensubu diye 
bilinen önemli kişilerin Zekeriya ÖZ'den başlayarak görevden alınması. Mehmet 
KARABABA, Yeşim SAYILDI'ya karşı çıkmamız Ankara'ya, İzmir Başsavcılarının bu 
cemaatte bir rahatsızlık oluşturdu ve şahsi tanışıklığı olan Yargıtayda birisinin Nilgün 
Hanım'a gelerek Yaşar Akyıldız isimli birisinin bizlere -tabii biz cemaatiz dememişlerdi de- 
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'biz daha demokrat, size yakın insanlarız. Birol Erdem, İsmail Aydın, İbrahim Okur imam 
hatipli, dinci kişiler. Onlarla hareket ediyorsunuz' gibi bir şey yapılmaya çalışılmış. Nilgün 
Hanım da bunu reddetmiş ve İsmail Bey'le, İbrahim Bey'e anlatmış. Onlar da bana anlattı. 
Böyle bir olay oldu mu, hatırlıyor mu?" şeklinde sorusu üzerine;

Böyle bir olayın olduğunu, Yaşar AKYILDIZ'ın kendisinin üyesi olduğu Yargıtay 
12.Hukuk Dairesinin tetkik hakimi olduğunu, siyasi kimliğini o dönemde bilmediklerini, 
çalışmalarından çok da memnun kalmadıkları bir hakim olduğunu, kendisinin hemşehrisi 
olduğunu iddia ettiğini, Ankara adliyesine tayin olduğunu, kendisine gelerek "onlar hırsızdır, 
uğursuzdur, abla bizlerle hareket etmelisiniz" gibi bir şeyler söylediğini, kendisinin Yaşar 
AKYILDIZ'ı konuşturmadığını, "ben doğru yolunu bilecek yaşta ve kıdemdeyim Yaşar. Bu 
işlere de karışma." diyerek tepki gösterdiğini ve bu olayı da İbrahim OKUR ve İsmail 
AYDIN'a anlattığını, Yaşar AKYILDIZ'ın "bizler" dediğini, ancak cemaat ifadesi 
kullanmadığını,

Yargıtay ve Danıştay üyesi seçilebilmek için meslekte fiilen en az 20 yıl çalışmış 
olmak şartının yasalaşmasında ve bu yasanın uygulanmasına ilişkin genel kurulunda yaşanan 
tartışmalar sırasında sanığın çabalarına ilişkin olarak; Bunu flu olarak hatırladığını, genel 
kurulda 20 yıl meselesinin çok tartışıldığını, yüksek yargıdan gelen üyeler olarak kendilerinin 
de bunun üzerinde ısrarla durduklarını, hatırladığı kadarıyla Birol ERDEM'in 20 yıl 
meselesini ısrarla savunduğunu, 20 yıl şartına karşı olanların ise bir takım matematiksel 
hesaplarla bu sürenin düşürülmesi yönünde çaba sarf ettiklerini,  

Kurulda daha sonradan bu örgüte mensup oldukları anlaşılan Nesibe ÖZER, Ahmet 
BERBEROĞLU, Teoman GÖKÇE gibi isimlerle ciddi tartışmalar olduğunu,

Yargıtay ve Danıştay'da üye sayısının arttırılarak sabit genel kurullar oluşturulması ve 
daire sayısının artırılması, bu şekilde cemaatçilerin etkinliğini azaltılmasının sağlanması 
hususlarında yüksek yargıdan gelen 5 üye ile yaptığı ön görüşmelere ve sağladıkları 
mutabakata  ilişkin olarak;

Beyanının başında bu konuya kısaca değindiğini, sanık Birol ERDEM'in yüksek 
yargıdan gelen 5 üye ile kendisinin odasında bir araya gelerek bu öneriyi getirdiğini, "Birlikte 
hareket edelim. Yargıtay'ın bu kayan eksenini düzeltmeye çalışalım"  diye gayret ettiğini, hatta 
kendilerinin "Daha önce de biz hiçbir şey yapamadık. Biz burada etkisiz eleman gibi 
oturuyoruz" dediklerini, Birol ERDEM'in "sizlere de üye seçiminde söz hakkı verilecek bu 
yasa çıktığı an. Belirli kontenjanlarınız olacak" diye konuşmaları olduğunu, bu görüşmelerle 
ilgili bir kaç defa gidip geldiğini,

HSYK Genel Kurulu'nun o günkü manzarasını gözünün önüne getirdiğinde Birol 
ERDEM'in örgüt faaliyeti içinde olan kişilerle sürekli bir çatışma halinde olduğunu, teftiş 
konusunda olsun, terfilerde olsun, görevde yükselmede olsun her konuda çatıştıklarını" beyan 
etmiştir.

TANIK RASİM AYTİN BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Birol ERDEM ile 1985 
yılından bu yana tanıştıklarını, okulu bitirdikten sonra kendisinin Ankara hiç gelmediğini, 
ancak Birol ERDEM'in her İstanbul'a gelişinde kendisine uğradığını, dolayısıyla 
diyaloglarının hiç kesilmediğini,bu anlamda öğrenciliğinde de daha sonra da FETÖ ile hiçbir 
irtibatının olmadığını düşündüğünü,
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Ancak dönemin şartlar gereği  siyasetin de o konuda cerayan etmesi nedeniyle 
konjektürel olarak vesayet nedeniyle birlikte hareket etme durumunun olmuş olabileceğini, 

Kuruldan Birol ERDEM dahil 11  kişinin FETÖ'den yargılandığını, Birol ERDEM'in 
yöneticilikten yargılandığını, kendisini HSYK üyeliği için Cumhurbaşkanına refere eden 
kişinin Birol ERDEM olduğunu, FETÖ'nün eğer kendisinden değilse babasının oğlu olsa bile 
bir başkasını herhangi bir göreve getirmeyeceğini, Birol ERDEM'in 11.kişi olduğunu, 
FETÖCÜ olsa 12 nci kişinin de FETÖCÜ olarak seçilmesini sağlayabilecekken HSYK'ya 
kendisini önermesinin mümkün olmayacağını, bu sonucun matematiksel bir sonuç olduğunu,

07 Şubat 2012 tarihinde MİT krizi ile her şey ortaya çıkınca durumun netleştiğini, 
HSYK Genel Kurulu'nda cemaat mensuplarına karşı birlikte hareket ederek mücadele 
ettiklerini, MİT krizi dahil, 17/25 Aralık krizi dahil bunların hepsinde birlikte yer alarak 
olayları çözmeye çalıştıklarını, FETÖ mensuplarının yargıdaki sayıları netleşmeye başlayınca 
bunlara karşı 2014 HSYK seçimlerinde başarılı olabilmek için bakanlıkta müsteşar Birol 
ERDEM başkanlığında bir kaç kez toplantılar yaptıklarını, Yargıda Birlik anlayışının ilk 
temelini birlikte oluşturduklarını, 07 Şubat 2012 tarihinden sonra sanığın hiç bir şekilde 
onların lehinde eylemi olmadığını,

Sanık Birol ERDEM'in personel genel müdürlüğü yaptığı dönemde kendisinin 
Ankara'da olmadığını, bu nedenle o dönemde yapılan atamalara ilişkin bilgi sahibi 
olmadığını, sanığın müsteşar olduktan sonra bazı FETÖ/cemaat mensuplarını görevden 
aldığını, bu şekilde görevden aldığını hatırladığı isimlerden birisinin hatırladığı kadarıyla 
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkilerden Ali BİLEN olduğunu, bürokraside bu yapıya mensup 
kişilerin görevden alınmasını ilk Birol ERDEM'in başlattığını,  

İlk müsteşar olduğunda göreve getirdiği müsteşar yardımcısının Basri BAĞCI 
olduğunu, 

Yeni HSYK oluştuktan sonra 2011 yılında yapılan Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 
seçimine ilişkin olarak Mehmet KAYA'nın evinde yapılan toplantıdan haberinin olmadığını, 
seçim sürecinde kurul olarak yüksek yargıdan gelen üyeler hariç olmak üzere Şaşmaz'da bir 
araya geldiklerini, burada yapılan toplantıda üyelerin yüksek yargıya seçilmesini istedikleri 
isimlerden bir havuz oluşturulduğunu, o havuzda kaç kişi olduğunu hatırlamadığını, orada her 
üyenin kendi savunduğu ismi gündeme getirdiğini, diğer üyelere kabul ettirebilirse o ismin 
seçildiğini,  FETÖ'cülerin önceden zaten bazı isimlerle ilgili olarak çok hazırlıklı geldiklerini, 
gündeme getirilen ve kendilerinden olmayan her isme bir kulp taktıklarını, örneğin kendisi 
yüksek yargıya seçilmesi için bir isim önerdiğinde bir sürü şeyi döktürdüklerini, 
kendilerinden olmayanlar hakkında isimsiz imzasız şeyler üzerinden açtırdıkları 
soruşturmaları ileri sürerek "bu iddialar varken işte bunun seçilmesi yanlış olur" şeklinde 
söylediklerini, böyle olunca oradaki iddialar da ciddi olunca mecburen geri adım atmak 
zorunda kalındığını, böylelikle kendilerinden olmayan kişileri devre dışı bırakarak sayıyı 
azaltmış olduklarını, kendilerinin seçilmesini istedikleri isimler geldiğinde ise herkesin bir 
isme sahip çıktığını, övdüğünü, bu isimlerin örgütsel olarak değil de sanki bireysel olarak 
sahip çıkılıyormuş gibi yaparak kendilerine sunulduğunu, bu şekilde kendilerine seçtirilen 
108 örgüt mensubunun bir kısmını okuldan tanığını, onların dışındakilerin FETÖ üyesi 
olduklarını sonradan öğrendiğini,

Mehmet KAYA'nın evinde yapılan toplantıda gündeme gelen isimlerin toplantıda 
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kendilerine intikal ettirilmediğini,
Kurul üyelerinin resmi seçim toplantıları öncesinde ikili, üçlü, beşli vs. olarak bir 

yerde bir araya gelerek kulis anlamında ön toplantılar yapıp yapmadıkları, böyle bir teamül 
olup olmadığı hususunda sorulan soruya ilişkin olarak; Böyle toplantıların yapıldığını, bunu 
da herkesin bildiğini, 07 şubat MİT krizinin ardından FETÖ ile mücadele sert bir şekilde 
başladıktan sonra da, CMK 250 maddesi ile yetkili ACM'lerin kapatılmasında da, TMK 10 
maddesi ile görevli ACM'lerin kurulmasında da bu tip görüşmelerin yapıldığını, kendisi 1. 
Dairede olmamakla birlikte Birol ERDEM'in "İstanbul'da kim olsun? şurda kim olsun?" 
şeklinde sorduğunu, kendisinin İstanbul'da arkadaşlarından isimleri alıp Birol ERDEM'e 
ilettiğini, bu isimlerin şu anda da örgüte karşı etkin soruşturmaları yürüten isimler olduğunu, 
bunların hepsinin ön çalışmayla olduğunu,

17/25 Aralık tarihinde kadar HSYK 3 ncü Dairede görev yaptığını, belirtilen tarihten 
sonra 1 nci Daireye geçtiğini, gerek 3 ncü dairede gerekse 1 nci dairede çalıştığı süre 
içerisinde sanığın FETÖ lehine hiç bir talebinin olmadığını, 7 şubat MİT krizinden sonra 
bunlarla nasıl mücadele etmeleri gerektiğine ilişkin birlikte oturup konuştuklarını, 

Hüseyin KURTOĞLU davası ile ilgili olarak; Hüseyin paşa ile şahsen tanıştığını, bu 
davaya ilişkin bilgileri Birol ERDEM'e ilettiğinde kararın Yargıtay'da bozulması için sonuna 
kadar destek olduğunu,

HSYK üyeliğine ilk dereceden veya yüksek yargıdan seçilen FETÖ üyesi isimlerin 
aday olarak belirlenmesi sürecinde sanığın bir katkısı olup olmadığını bilmediğini, HSYK 
seçimleri yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından Ahmet GÖKÇEN, Bülent ÇİÇEKLİ 
ve Ali AYDIN kurula seçildiğini, bu süreçte "diğer üye de kamu avukatlarından birisi olsun" 
denilince Birol ERDEM'in aklına kendisinin isminin geldiğini ve kendisini aradığını, daha 
sonra Cumhurbaşkanı tarafından HSYK üyesi olarak seçildiğini,

 HSYK üyelerinden Halil KOÇ ve İsmail AYDIN'ı listeye sokanın da Birol ERDEM 
olduğunu bildiğini,

HSYK oluştuktan sonra bazı üyelerin evlerinde örgütsel mahiyette toplantılar 
düzenlendiği hususunda herhangi bir bilgisinin olmadığını, sonradan duyduğunu, toplantı 
içeriğinden herhangi bir bilgisinin olmadığını,

HSYK sekreteryasının, tetkik hakimlerinin, teftiş kurulunun oluşturulmasında sanığın 
katkısına ilişkin olarak; O birimlere seçim yapılırken onların (cemaat/FETÖ mensuplarının) 
manipülasyonlarıyla tanıdıkları dışındakilerin FETÖCÜ olduklarını sonradan öğrendiklerini, 
Birol ERDEM'in de bunları FETÖCÜ olduğunu bile bile desteğinin olduğunu düşünmediğini,

Sanığın "07 Şubat 2012 MİT krizinden sonra 1. Dairede ir tarafta Nilgün hanım, 
İbrahim Okur bey, İsmail Aydın bey ve ben, diğer taraftada Ahmet Berberoğlu, Bülent 
Çiçekli ve Teoman Gökçe olmak üzere bir ayrışma oldu. Bölünme olunca bunun sıkıntı 
olabileceğini düşünerek Nilgün hanımı kendi yanlarına çekmek için 1. Dairede İsmail 
beyin de ifadesinde anlattığı gibi 1. Daire içinde bazı yemekler düzenlemeye başladılar. 
Nilgün hanım niye İbrahim bey, Birol bey yok deyince bizi de daha sonra İsmail beydeki 
kahvaltıya özellikle çağırdılar. Ondan sonra da bunun yürümeyeceğini anlayınca Yaşar 
Akyıldız Yargıtay Tetkik Hakimi onu Nilgün hanıma gönderiyorlar ve diyorlar ki "siz 3 
tane imam hatipliyle birlikte hareket ediyorsunuz. Halbuki bizim arkadaşlarımız daha 
demokratlar, laikler, sizin onlarla hareket etmeniz lazım. Aksi takdirde Yargıtayda bir 
geleceğiniz olmaz" şeklinde. Bunu Nilgün hanım İsmail bey ve İbrahim beye anlatıyor. 
Ben kurulda duydum. Kendisi de bu arkadaşlarla yakın görüştüğü için bu konuda bir 
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bilgisi var mı acaba?" şeklinde yönelttiği soru üzerine; 
FETÖ'cü üyelerin HSYK üyesi Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nu Yaşar 

AKYILDIZ üzerinden etkileme çabalarının olduğunu, Nilgün hanımla bu konuları 
konuştuklarını, konuşma sırasında Nilgün hanımım Yaşar AKYILDIZ'ın geldiğini, bu şekilde 
kendilerini etkilemeye çalıştıklarını, Nilgün hanımın da özellikle Ankara Başsavcısının 
değişmesi meselesinde bunların tavırlarının farkına vardığını,

Zira Ankara başsavcısının değişmesi meselesinde durumun çok net olarak ortaya 
çıktığını, çünkü orada Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nun Birol ERDEM'lerle birlikte 
hareket edince 3 oya karşı 4 oy şeklinde oy çokluğu ile İbrahim Ethem KURİŞ'in görevden 
alınması kararının çıktığını, bunun üzerine (FETÖ'cülerin) toplantıyı terk ettiklerini, Bülent 
ÇİÇEKLİ'nin orada "bir hükümet ajanının getirdiği bu teklifi kabul etmemiz asla mümkün 
değildir" şeklinde söylediğini Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'ndan ve Birol ERDEM'den 
duyduğunu, duyduğu kadarıyla o toplantıda cemaat mensuplarının karizmayı çizdirmemek 
için daha sonra muhalefetlerini kaldırıp 7-0 olarak onu değiştirdiklerini, yoksa Nilgün 
HACIMAHMUTOĞLU'nun Birol ERDEM'lerle birlikte hareket etmesi sonucunda  Ankara 
Başsavcısı'nın görevden alındığını, cemaatçilerin ilk oylamadan sonra kimlerle görüşmeye 
gittilerse artık daha sonra muhalefetlerini geri çektiklerini,

Yargıtay ve Danıştay'a üye seçilebilmek için meslekte fiilen 20 yıl çalışmış olma 
şartını getiren yasadan sonra HSYK Genel Kurulu'nda çıkan tartışmalara ilişkin olarak;

Birol ERDEM'in onların (Cemaat/FETÖ mensuplarının) seçilme şansını azaltmak 
amacıyla yüksek yargıya üye seçilebilmek için fiilen 20 yıl çalışmış olmak şartı getirilince, 
genel kurulda Birol ERDEM'e karşı çok ciddi tepkiler verdiklerini, Birol ERDEM'in de 
onlara çok sert karşılıklar verdiğini, bu tepkilerin hem birol ERDEM'in şahsına dönük hem de 
yapılacak işleme dönük olduğunu, örneğin Ahmet BERBEROĞLU'nun "Böyle olur mu? ben 
HSYK üyesiyim, şimdi diğerlerine nasıl Yargıtay üyesi olamaz diyeyim, HSYK üyesi olunuyor 
da Yargıtay üyesi olunamıyor" gibi söylemlerle tepki gösterdiğini, Birol ERDEM'in yapmaya 
çalıştığı düzenlemeye karşı çok sert eleştirilerde bulunduklarını, Birol ERDEM'in "Bu millet 
sizi tarihe gömecek" gibi bir ifade kullandığını da hatırladığını, ama bu ifadeyi 20 meselesi 
nedeniyle çıkn tartışmalar sırasında mı yoksa bir başka olay nedeniyle çıkan tartışmalarda mı 
kullandığını çok iyi hatırlamadığını,

17/25 Aralık sürecinde yayımlanan HSYK bildirisi ile ilgili olarak; Adli Kollukla 
ilgili olan söz konusu bildiriyi Genel Kurul gündemine sekreteryanın getirdiğini, bu bildirinin 
hazırlanması aşamasında kimin katkısı olduğunu bilmediğini, bu bildirinin yayınlanması 
gündeme geldiğinde Birol ERDEM'in çok sert tepki gösterdiğini, Halil KOÇ, Birol ERDEM, 
İsmail AYDIN, Ahmet KARAYİĞİT ve kendisi olmak üzere 5 üyenin muhalif kaldığını,

HSYK bildirisine, bildiri lehine FETÖCÜ'lerle birlikte imza koyan bazı üyelerin, daha 
sonra FETÖ'ye karşı duruş sergileyen safta yer almalarında sanığın herhangi bir katkısının 
olup olmadığı hususuna ilişkin olarak; Bu tavır değişikliğinde sanığın katkısının olduğunu, 
kendisinin bildiği kadarıyla bu konuda onlarla görüşmeler yaptığını, bunların bir örgüt 
yapılanması içerisinde ve örgütün amaçları doğrultusunda bu soruşturmaları yürüttükleri 
hususunda onlarla konuşulduğunu, onların dönüşünün ve biraz önce anlattığı yüksek yargıda 
üye sayılarının artırılması ile ilgili çalışmalarda kendilerine destek vermelerinin Birol 
ERDEM'in bu konudaki katkılarıyla olduğunu,

İbrahim OKUR'un da HSYK bildirisinde bildiri lehinde oy kullandığını, daha sonra 
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Turan ÇOLAKKADI'yı arayarak dosyanın ilgili savcıdan alınmasını istediğini, yüksek 
yargıdan gelen üyelere bu konuların net bir şekilde anlatılmasıyla bu konudaki tutumunun 
değiştiğini, İbrahim OKUR'un Yaşar AKYILDIZ gibi FETÖ'cüler  üzerinden Nilgün 
HACIMAHMUTOĞLU'nu manipüle etmeye çalışmaları, Nilgün 
HACIMAHMUTOĞLU'nun da Genel Kurul'da "yolsuzluk dosyaları kapatılıyor" diye çok 
sert tepki verdiği için Nilgün hanımı biraz yumuşatıp daha konuşulur hale getirmek için 
bildiri lehine oy kullandığını o zaman da söylediğini, amacın da o olduğunu, zaten sonradan 
da bu görüşmelerin sağlandığını ve Yargıtay ve Danıştay'da üye sayılarının artırılması ve 
bunlarla mücadele edilmesi noktasında karara varıldığını, onun üzerine hem o bildiriye 
destek veren yüksek yargıdan gelen üyelerin Halil KOÇ'la kendisinin daire değişikliğinde 
kendilerine oy verdiklerini, bu görüşmelerde Birol ERDEM'in katkısı olduğunu, bu 
görüşmeleri Birol ERDEM'in yaptığını, ama kısa sürede görevden alınınca ön hazırlığını 
yaptığı çoğu şeyin yeni arkadaşlara kısmet olduğunu,

17/25 Aralık sürecinde 25 Aralık sabahı sabaha karşı saat 04:00 sıralarında Birol 
ERDEM'in "İstanbul'da devlete karşı bir operasyon olduğundan bahisle" kendisini aradığını 
ve İstanbul'a gitmesini istediğini, saat 06:30 da İstanbul'a gittiğini, Turan ÇOLAKKADI ve 
Oktay ERDOĞAN'la görüştüğünü, "bu soruşturmanın bir yolsuzluk soruşturması olmadığını, 
bir FETÖ operasyonu olduğunu" söylediğini, bunun üzerine de onların dosyayı Muammer 
AKKAŞ'tan aldıklarını, ve aynı gün Muammer AKKAŞ'ın dosya elinden alındıktan sonra 
basın açıklaması yaptığını,

Birol ERDEM'in İbrahim OKUR'la birlikte Turan ÇOLAKKADI'yı bir basın 
açıklaması yapması için telefonla aradıklarını, Turan ÇOLAKKADI ile önce Birol 
ERDEM'in konuştuğunu, sonra telefonu İbrahim OKUR'un aldığını ve bir şeyler söylediğini, 
daha sonra "Turan ÇOLAKKADI basın açıklaması yapacak" diye altyazı geçtiğini, daha 
sonra Turan ÇOLAKKADI'nın basın açıklaması yaptığını, kendisini İstanbul'a gönderen 
kişinin Birol ERDEM olduğunu,

Basri BAĞCI'nın müsteşar yardımcısı olarak atanmasına ilişkin olarak; Basri 
BAĞVCI'nın daha önceden müfettişlik yapması nedeniyle Yargıda Birlik grubunun 
kurulması aşamasında "başarılı olur, herkesi bir araya getirebilir" düşüncesi ile göreve 
getirildiğini düşündüğünü,

Birol ERDEM'im 2014 HSYK seçimlerinden önce yargıda birliği destekleyen 
açıklamasına ilişkin olarak; bu açıklamada net bir şekilde İbrahim OKUR'a bile oy 
verilmemesi gerektiğini ifade eden bir açıklama olduğunu, hatta bu nedenle İbrahim 
OKUR'un kırıldığını bildiğini, 

Yargı teşkilatında (cemaat mensuplarının) sayılarını az çok tahmin edebildikleri için 
Birol ERDEM müsteşar olduktan sonra yasa çalışmalarına başladığını, Adalet Akademisi'nin 
yapısının değiştirilmesine ilişkin yasa teklifini onun hazırladığını, Yargıtay ve Danıştay'da 
üye sayılarının artırılmasıyla ilgili yasa teklifi hazırladığını, eğer 2014 seçimlerine bu yasa 
teklifleri yasalaştıktan sonra ve Yargıda Birlik anlayışı ile gidilmesi halinde 
(Cumhurbaşkanının atadığı 4 üye, Adalet Akademisi'nden gelen 1 üye, Yargıtay'dan 3 üye, 
Danıştay'dan 2 üye, bakan ve müsteşar olmak üzere toplam 12 üye) FETÖ'nün karşısına 
çıkma ihtimalinin doğacağını, bu çabaların daha sonradan sonuç verdiğini ve ondan sonra 
gelen idareciler tarafından  bunların uygulandığını, Adalet Akademisi Yasası, Yargıtay ve 
Danıştay'ın yapısını değiştiren ve üye sayısını artıran yasaların çıkartıldığını,

Sanık Birol ERDEM'den bu örgütle ilgili olarak; örgütü ve mensuplarını öven veya bu 
yapı içinde olduğuna dair herhangi bir söz duymadığını, ancak işin aslı ortaya çıktıktan sonra 
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nasıl mücadele edebileceklerini konuştuklarını, geriye dönük şöyle bir değerlendirme 
yaptığında Birol ERDEM olmasaydı tamamını ele geçirebileceklerini, Birol ERDEM'in orada 
(bakanlıkta) bulunarak kendilerini ve şu an kamuoyunda bir sürü şeye imza atan 
meslektaşlarını buralara getirmiş veya bulundurmuş diye düşündüğünü,

22/05/2019 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda vermiş olduğu beyanının 
doğru olduğunu" beyan etmiştir.

TANIK HARUN KODALAK BEYANINDA ÖZET OLARAK: "(Ankara) 
Başsavcılığı yaptığı dönemde hatırladığı kadarıyla 2016 yılı Aralık ayı içerisinde sanık Birol 
ERDEM'in kendi isteğiyle tanık olarak ifade vermek üzere Ankara Başsavcılığına müracaatı 
üzerine kendisinin tanık olarak beyanını aldıklarını, o tarih itibariyle sanık hakkında herhangi 
bir soruşturma bulunmadığını,

 Hem basında hem de şifahi olarak zaman zaman "Neden Birol ERDEM'in şüpheli 
sıfatıyla ifadesini almadınız?" gibi eleştiriler olduğunu, sanığın halen bir yargı mensubu 
olduğunu, Ankara Başsavcılığı olarak o tarihlerde HSYK'nın bir yazılı bildirimi veya 
bakanlığın yazılı bir bildirimi olmaksızın hiç bir yargı mensubu hakkında re'sen soruşturma 
açmadıklarını, Birol ERDEM hakkında o tarihte HSYK veya bakanlık tarafından yapılmış bir 
ihbar bulunmadığından adı geçenin ifadesini şüpheli olarak almadıklarını,

 2010 Anayasa değişikliği ile HSYK'ya üye seçilme usulünün değiştiğini, taşradan 
hakim/savcılara da HSYK üyeliğine aday olma hakkının tanındığını, o dönem hatırladığı 
kadarıyla İbrahim OKUR'un müsteşar yardımcısı, Birol ERDEM'in ise Personel Genel 
Müdürü olarak görev yaptıklarını, kendisinin ise Ankara Adliyesinde düz savcı olarak görev 
yaptığını, ilk adaylık teklifinin kendisine İbrahim OKUR tarafından yapıldığını, kendisinin de 
adliyede daha kıdemli meslektaşlarının olması, kendisinin kıdemsiz olması nedeniyle 
meslektaşlarına kabul ettiremeyeceğini ileri sürüp adaylığının uygun olmayacağını ifade 
ederek talebi reddettiğini,

Daha sonra Abdülhalik YILDIZ'ın aday olarak çıktığını, ancak FETÖ'cülerin 
Abdülhalik YILDIZ hakkında her zamanki profesyonelce taktiklerini bir güzel uygulayarak 
algı çalışması yaptıklarını, peyderpey müsteşar Ahmet KAHRAMAN'a 2 şer 3 er kişi giderek 
adliyede "Abdülhalik YILDIZ'ı kimse istemiyor" algısını oluşturduklarını, bunun üzerine 
Abdülhalik YILDIZ'ın adaylıktan çekildiğini, sonra kendisinin adaylığının yeniden gündeme 
geldiğini, Birol ERDEM'in kendisini çağırarak yeniden adaylık teklif ettiğini, kendisinin de 
daha önceki teklifi reddettiğini arkadaşlarına söylediğini, şimdi aday olmasının uygun 
olmayacağını söyleyerek Osman ATALAY'ı aday olarak önerdiğini, daha sonra Osman 
ATALAY'ı çağırdıklarını, Osman ATALAY'ın da aday olmayacağını söylemesi üzerine 
kendisini yeniden çağırdıklarını ve "adaysın" dediklerini. Bu şekilde aday olduğunu,

 Seçim çalışmalarına başladıklarını, bu adamların (FETÖ mensupları) Celal AVAR, 
Hayrettin TÜRE, Ali ÖZTÜRK ve kendisini yedeğe bırakmak için çalışma yaptıklarını, 
seçime 10 gün kala taşradan gelen haberlerden öğrendiklerini, seçimin bıçak sırtında yani 
kritik bir seçim olması nedeniyle cesaret edemeyeceklerini, böyle bir puştluk 
yapamayacaklarını düşündüklerini, ama yaptıklarını ve kendisi dahil 4 kişiyi yedeğe 
bıraktıklarını, kendi adamlarını ise HSK'ya seçtiklerini,

Sanığın örgütsel bağı olup olmadığına ilişkin olarak; Birol ERDEM'in kesinlikle 
FETÖ'cü olmadığını, FETÖ ile uzak yakın hiçbir bağlantısı olmadığını, bilakis FETÖ ile 
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mücadeleyi ilk başlatan bürokrat olduğunu, 
Birol ERDEM'in hatırladığı kadarıyla 2011 yılının Kasım aylarında müsteşar 

olduğunu, 07 şubat 2012 tarihinde MİT krizinin meydana geldiğini, MİT krizinden itibaren 
daha yıl 2012 iken bu örgütle mücadeleyi başlatan tek bürokrat olduğunu, bunun yaptıkları 
ile ortada olduğunu,

FETÖ terör örgütünün en karakteristik özelliklerinden birisinin, asla ve kat'a 
kendinden olmayan hiç kimseye yol açmamaları, kendinden olmayan hiç kimseye gün yüzü 
göstermemeleri olduğunu, kendilerinden olmayan birini polis, öğretmen yapmadıklarını, bu 
konuda son derece katı olduklarını, bu gün külliyede, Yargıtay'da, Danıştay'da, Adalet 
Akademisi'nde Adalet Bakanlığı'nda, kritik bir çok yerde yüksek derecede memur, daire 
başkanı olarak görev yapan bir çok arkadaşın bulunduğunu, belki bu şekilde 80, 90, 100 isim 
sayabileceğini, bu isimlerin tamamında Birol ERDEM'in bizzat emeğinin bulunduğunu, Birol 
ERDEM'in bunları koruyup kollayan, elinden tutan, yükselten kişi olduğunu, bizzat 
kendisinin taşradan getirip, tetkik hakimliğinden getirip daire başkanı, genel müdür yaptıkları 
isimlerin bulunduğunu, bu isimlerin tamamının şu an görevde bulunduklarını, bir 
FETÖ'cünün babasının oğlu bile olsa kendisinden olmayan birinin önünü açmayacağını, 

Fakülte yıllarında Birol ERDEM ile birlikte aynı evde kaldıklarını, o dönemler 
itibariyle de FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını, bakanlıkta görev yaptığı sürede de 
örgütle bağ kurduğuna dair herhangi bir tanıklığının bulunmadığını,

Sanığın çalıştığı o dönemki Ceza İşleri genel Müdürünün, Hukuk İşleri Genel 
Müdürünün, Personel Genel Müdürünün hepsinin şu anda Yargıtay üyesi olduğunu, 
kendisinin çalıştığı genel müdürlerle beraber o dönemde ve 2013 yılının içinde Yargıtay 
Kanunu, Danıştay Kanunu, Akademi Kanununu özel bir ekip kurarak fetöcülerden gizli bir 
şekilde hazırlayan kişinin Birol ERDEM olduğunu, ama hasbel kader o zamanki 
Başbakanımızın bir şekilde beklemesini beklenmesini istemesi nedeniyle o kanunların Birol 
ERDEM döneminde yasalaşamadığını, daha sonra 17/25 Aralık sürecinde siyasi iradenin 
Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'i görevden alması üzerine Bekir BOZDAĞ'ın Adalet Bakanı, 
Kenan İPEK'in ise müsteşar olduğunu, Birol ERDEM'in binbir emekle hazırladığı o yasaları 
Kenan İPEK'in müsteşar olarak sevk ettiğini,

2010 HSYK seçimlerinde FETÖ mensupları tarafından kendilerinin isimleri çizilirken 
neden Birol ERDEM'in isminin çizilmediği sorusuna ilişkin olarak; Bu konuda somut bir 
bilgisinin bulunmadığını, ancak tahminini söyleyebileceğini, Birol ERDEM'in Personel 
Genel Müdürü olması nedeniyle taşrada hakim-savcılar arasında çok bilinen bir isim 
olduğunu, onu çizmeye çok cesaret edemeyeceklerini düşündüğünü, kendilerinin ise sıradan 
bir savcı olduklarını ve isimlerinin çizilmesinin daha kolay olduğunu, kaldı ki tanınırlığa 
bakılınca Birol ERDEM'in idari yargıda birinci olması gerektiğini, ancak seçimden ikinci 
olarak çıktığını, birincinin ise hiç tanınmayan, ismi hiç bilinmeyen Ahmet BERBEROĞLU 
olduğunu, burada küçük bir çizme, ince bir mesaj olduğunu,

HSYK yapılanmasında sekreteryanın oluşumunda, tetkik hakimlerinin, müfettişlerin 
seçiminde sanığın katkısının ne ölçüde olduğuna ilişkin olarak; HSYK yedek üyesi olmakla 
birlikte HSYK'nın hiç bir faaliyetine çağrılmadıklarını, bu nedenle bu konulara herhangi bir 
bilgisinin bulunmadığını,

2010 HSYK'sı döneminde bazı üyelerin katılımı ile evlerde sohbet toplantısı şeklinde 
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yapıldığı ileri sürülen örgütsel toplantılara ilişkin olarak herhangi bir bilgisinin 
bulunmadığını,

Sanığın FETÖ'ye karşı yürüttüğü mücadele kapsamında yargı teşkilatında 
FETÖ'cülerin tespitine yönelik yaptığı çalışmaya ilişkin olarak; Birol ERDEM'in görevden 
alınmadan önce FETÖ'cü Yargıtay üyeleri, Danıştay üyelerinin tespitine dönük çalışmaları 
yaptığını ve dosyalar halinde çoğalttığını, MİT müsteşarı Hakan FİDAN'a verdiğini net 
olarak bildiğini, kendisiyle beraber Şeref MALKOÇ'a gittiklerini ve Birol ERDEM'in 
çalıştığı listenin bir örneğini Şeref MALKOÇ'a birlikte verdiklerini, yine listenin bir örneğini 
Mustafa ŞENTOP'a da verdiğini, yani siyasetin ve bürokrasinin etkin insanlarına bu listeyi 
verdiğine bizzat şahit olduğunu, o dönemde söz konusu listeleri Ankara C.Başsavcılığına 
verip vermediğini hatırlamadığını,

2012 yılında yapılan hakimlik sınavının sorularının FETÖ tarafından çalındığının 
ortaya çıkarılması sürecine ilişkin olarak; Sanık Birol ERDEM'in yanında bulunduğu bir 
sırada Ankara Hukuk Fakültesinde beraber okudukları ve bu nedenle 30 yıldan fazla bir 
süredir tanıdıkları o tarih itibariyle de Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Kemal 
ŞENOCAK'tan söz açıldığını, kendisinin "Kemal ÖSYM'ye (hakimlik sınavı için) soru 
hazırlıyordu, artık ondan soru almıyorlarmış" dediğini, müsteşar Birol ERDEM'in de ÖSYM 
başkanı Ali DEMİR'i arayarak nedenini öğrendiğini ve kendisine dönerek "Kemal çok para 
istiyormuş" dediğini, kendisinin de "Kemal'in para pulla işi olmaz, arayıp kendisine soralım" 
dediğini, Kemal ŞENOCAK'ı arayı aradığını, kısa bir süre sonra geldiğini, ÖSYM başkanının 
söylediklerini aktararak olayı sorduklarını, Kemal ŞENOCAK'ın ÖSYM başkanı Ali 
DEMİR'in söylediklerini yalanladığını ve çok sinirlendiğini, sonra olayı araştırdıklarında 
FETÖ'nün ÖSYM'yi tamamen ele geçirdikten sonra kendinden olmayan hocalardan soru 
almayı bırakarak kendi hocalarından soru almaya başladıklarını ve o soruları kendileri 
hazırladığından kendi elemanlarına sınav öncesinde verdiklerini ve bu şekilde soruları 
çaldıklarını ortaya çıkardıklarını, buna Kemal SENOCAK'ın da şahit olduğunu,

Sanığın taşrada adli yargıdaki FETÖ mensuplarının tespitine dönük olarak ne gibi 
çalışmalar yaptığı hususuna ilişkin olarak; o yıllar içinde taşrada (FETÖ mensuplarının) 
tespiti amacıyla açıktan değil de tabiri caizse olayı resmi formata dönüştürerek yerinde 
çalışma yapmak amacıyla komisyon işlemleriyle ilgili toplantılar icra edildiğini, ve taşrada 
yapılan toplantılarla oradaki meslektaşlarla irtibat kurularak böyle bir ayıklama çalışması 
yapıldığını, 

Hatırladığı kadarıyla 2013 yılında CMK ve TMK'da yapılan değişikliklerle CMK 250 
ile yetkili mahkemelerin kapatılıp TMK 10 maddesi ile yetkili mahkemelerin açıldığını, 
CMK 250 ile yetkili mahkemelerdeki FETÖ'cülerin temizlenmesi anlamında taşrada çalışan 
vatan ve milletini seven gerçek hukukçu olan, örgüt üyesi olmayan hakim savcıların tespiti 
anlamında bir çalışma yaptığını bildiğini, bu konuda da net bildiği şeyin çalışma yapan 
kişinin Bilgin BAŞARAN olduğunu, bu çalışmanın Birol ERDEM'in gayri resmi çalışması 
olduğunu, 

Basri BAĞCI'nın müsteşar yardımcısı olarak atanmasında sanığın rolüne ilişkin 
olarak;

Kendisinin Ankara Adliyesinde FETÖ'ye karşı açıktan mücadele verdiğini, bunun 
FETÖ'cüler tarafından da bilindiğini, 2014 HSYK seçimlerinde aday olmayı düşündüğünü, 
bu nedenle 2013 yaz ayları itibariyle sosyal medya üzerinden kendi çapında çalışmalara 
başladığını, FETÖ'cülerin sosyal medya üzerinden örgütlenerek genç meslektaşları 
kafalamak amacıyla çalışma yaptıklarını görmesi üzerine konuyu Birol ERDEM'e anlattığını, 
bu yapı mensuplarının dışında herkesi kucaklayacak bir çalışma yapmak gerektiğini 
düşündüğünü, Birol ERDEM'in de aynı şeyi düşündüğünü söyleyerek "Adli tatil bitsin bu işe 
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başlayacağız" dediğini, adli tatil biter bitmez 2013 Eylül ayında kendisini de çağırdıklarını, 
çağırdıkları toplantının ikinci veya üçüncü toplantı olabileceğini, çalışmalara hemen başlamış 
olduklarını böylece öğrendiğini,  Yargıda Birlik toplantılarının ilk olarak böyle başladığını, 
daha sonraki toplantılarda stratejilerin belirlendiğini, FETÖ'cü olmayan kim varsa onları 
davet etmeye karar verdiklerini, ilk davet edilecek kişi olarak Birol ERDEM'e Basri 
BAĞCI'yı kendisinin söylediğini, ilk onu davet etme kararının alındığını, Birol ERDEM 
döneminde Basri BAĞCI ile birlikte toplantı yapılıp yapılmadığını hatırlamadığını, Birol 
ERDEM görevden alındıktan sonra toplantıları Basri BAĞCI ile birlikte yaptıklarını, 17/25 
Aralıktan sonra da bu toplantıların başkanlığını sürekli Basri BAĞCI'nın yaptığını ve bu 
şekilde yavaş yavaş o platformu genişleterek büyüttüklerini,

Tanığın Ankara Başsavcıvekili olarak görev yaptığı süre içerisinde Deniz Feneri 
soruşturması ile görevlendirilmesinde Birol ERDEM'in rolü olup olmadığı yönündeki soruya 
ilişkin olarak; Fetö terör örgütünün Ak Parti iktidarına yargı eliyle yaptığı ilk darbenin, ilk 
operasyonun Deniz Feneri operasyonu olduğunu, o dönemde Ankara Başsavcıvekili olarak 
görev yaptığını, Deniz Feneri soruşturması devam ederken  FETÖ'cü başsavcı İbrahim Ethem 
KURİŞ'in kendisini çağırarak "Harun Bey dedi bu soruşturmayı sana devredeceğim, 
başsavcıvekili olarak sen yürüteceksin, yanında kiminle çalışmak istersin" dediğini, "sayın 
başsavcım nereden çıktı" diye sorduğunda "öyle yapmamız gerekiyor" şeklinde cevap 
verdiğini, kendinin yanına Veli DALGALI ve Hakan PEKTAŞ'ı istediğini ve soruşturmayı 
birlikte yürüttüklerini, dosyayı incelediklerinde bu dosya üzerinden iktidara yönelmek gibi 
bir niyet olduğunu gördüklerini, kendileri dosyayı aldıktan sonra hukuka yöneldiklerini, 
dosyanın kendilerine verilmesinde Birol ERDEM'in başsavcı beyle irtibat kurmuş 
olabileceğini tahmin ettiğini, bu dosyayı hakkaniyetli olarak yürütebilecek kişi olarak 
başsavcıya Birol ERDEM'in kendisini tavsiye ettiğini bildiğini, bunu başsavcının 
söylemediğini ancak başka bir kaynaktan öğrendiğini" beyan etmiştir.

TANIK AHMET HAMSİCİ BEYANINDA ÖZET OLARAK: "1997 yılında 
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne tetkik hakimi olarak geldiğini, o tarihe kadar 
Birol ERDEM'i tanımadığını, Bakanlığa geldikten sonra kendisiyle tanıştıklarını, 97 yılının 
Haziran, Temmuz aylarında da Elvankent'e lojmana taşındığını, lojmana taşındıktan sonra 
aynı yerde çalışmalarından da dolayı arkadaşlıklarının pekiştiğini, ailece görüşmeye 
başladıklarını, daha çok İbrahim OKUR, Birol ERDEM ve Hüseyin YILDIRIM ile yakın 
arkadaş olduklarını, Ali KAYA, Özcan AVCI, Mustafa ELÇİM, Hüsnü UĞURLU gibi 
isimlerle de yakınlıklarının bulunduğunu ancak birinci derece arkadaş grubu olarak İbrahim 
OKUR, Birol ERDEM ve Hüseyin YILDIRIM ile daha yakın olduklarını, ailece de 
görüştüklerini, bu görüşmelerde yani ev sohbetlerinde dini konulardan, güncel siyasi 
konulardan konuşmaların olduğunu, fakat dini konu olarak Fetullah GÜLEN'den ve o 
zamanki adıyla hizmet hareketinden hiç bahsedilmediğini,

2001 yılında Mustafa Kemal ÖZÇELİK ve Engin DURNAGÖL'ün Adalet 
Bakanlığına geldiklerini, daha sonra Engin DURNAGÖL'ün gayretiyle bu görüşmelerde 
Fetullah GÜLEN'den, o cemaat denilen yapıdan, onların yaptığı hizmetlerden bahsedilir 
olduğunu, zaman zaman videoyla bunların Afrika'da yaptığı faaliyetlere, açtıkları okullara 
ilişkin bazı videolar izlediklerinin olduğunu, 2002 yılında kendisinin genel müdür yardımcısı, 
diğer arkadaşlarının da unvanlı görevlere gelmesi üzerine Engin DURNAGÖL ve Mustafa 
Kemal ÖZÇELİK'in kendilerinden ayrıldıklarını ve bu görüşmelere gelmemeye 
başladıklarını, İbrahim OKUR'un da Anayasa Mahkemesi lojmanlarına taşınması nedeniyle 
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yine 3-4 kişi olarak  daha seyrek aralıklarla zaman zaman bir araya geldiklerini ve yine eski 
formatta görüşmeye devam ettiklerini, yani Fetullah GÜLEN ve cemaatinden, onarın 
faaliyetlerinden bahsedilmeden rutin sohbetlerinin devam ettiğini,

Kendisinin 2008 yılında bakanlıktan ayrıldığını, o tarihten sonra da bir araya 
gelemediklerini, 2010 yılında HSYK'ya geçtikten sonra Birol ERDEM'İn 2 nci Dairede görev 
aldığını, HSYK'da da arkadaşlıklarının devam ettiğini, hatırladığı kadarıyla 2011 yılında 
Hakan FİDAN'ın ifadeye çağrılması üzerine Birol ERDEM'in FETÖ'ye karşı ciddi bir tavır 
almaya başladığını, hemen akabinde müsteşar olduğunu, müsteşar olduğu tarihin 2011 yılı mı 
2012 yılı mı tam emin olmadığını, müsteşar olduktan sonra bakanlıkta bu FETÖ'cü 
yapılanmayla mücadele etmeye başladığını, hatta bir kısmının sicillerini bozduğunu, bir 
kısmını bakanlık dışına gönderdiğini gözlemlediğini, bu dönemde bir çok kanun taslağı 
hazırladığını, 17/25 Aralık döneminden sonra da müsteşarlık görevinden alındığını,

Yargıtay üyeleri Kemal SEMERCİOĞLU ile Özcan TURAN'ın kendilerine zaman 
zaman gelerek FETÖ'cüleri kastederek "Bunlar Yargıtayda şöyle yapıyor, bizi dinlemiyorlar, 
seçimlerde kime oy verileceğini, kimin destekleneceğini kendi aralarında karar alıp bize dikte 
ediyorlar." dedikten sonra Birol ERDEM ve İbrahim OKUR ile bir araya gelerek 
görüştüklerini, bu görüşmeden sonra Birol ERDEM'in bir kısım Yargıtay ve Danıştay 
üyeleriyle hakimevinde zaman zaman toplantılar yaparak "bunlarla nasıl mücadele edilmesi 
gerekir" şeklinde tedbir almaya çalıştıklarını, 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Danıştay kadrosundan yapılacak seçimde 
FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanının önüne gidecek 3 ismin de kendilerinden olmasını, bu 
şekilde kim seçilirse seçilsin sonuçta kazanan biz olalım anlayışıyla çaba sarfettiklerine 
ilişkin bir duyum aldıklarını, bunun üzerine hakimevinde bir görüşme yapıldığını, Birol 
ERDEM'in her kesimden üyeleri oraya çağırdığını, orada farklı bir ismin Anayasa 
Mahkemesine seçilmesi anlamında da Birol ERDEM'in önderliğinin olduğunu, tam emin 
olmamakla birlikte Birol ERDEM'in o tarihte müsteşar olduğunu hatırladığını,

Sanığın örgütsel tavır içerisinde veyahutta örgütün talimatı ile hareket ettiği bir olay 
hatırlamadığını,

Mustafa Kemal ÖZÇELİK ve Engin DURNAGÖL'lün de katıldıkları ve yaklaşık 2 yıl 
devam eden görüşmelerin olduğu dönemde Engin DURNAGÖL'ün prensip olarak 3 ve daha 
çok fazla çocuk sahibi olanlardan maaşlarının yüzde beşi, diğerlerinden yüzde onu oranında 
himmet istediklerini söylediğini, ama hiç birinin düzenli olarak para vermediklerini, 
kendisinin zaman zaman somut olaylar üzerinden -  işte Afrika'da katarakt ameliyatı yapıyor 
doktorlar masraf ediyor de falanca yerde öğretmenlerin maaşı ödenemiyor şeklinde 
söylendiğinde para verdiğini, ancak Birol ERDEM'in para verdiğini gözüyle görmediğini,

 İbrahim OKUR, Birol ERDEM, Hüseyin YILDIRIM ve kendisinin katıldığı 
sohbetlerin örgütsel amaçlarla yapılmış sohbetler olmadığını, zaman zaman Mustafa 
ELÇİM'in de geldiğinin olduğunu, birlikte pikniğe de gittiklerini, evde de oturduklarını,  bu 
sohbetlerin zaman zaman 8-10 kişi olduğunu, ancak Engin DURNAGÖL'ün katılmaya 
başladıktan sonra bu sohbetlerin biraz cemaat sohbeti yönüne kaydığını, kendileri konuyu 
başka yere getirecek olsalar bile Engin DUNAGÖL'ün " şuradan bir satır okuyalım bir sayfa 
okuyalım" diyerek sohbeti hep cemaat sohbetine kaydırmaya çalıştığını, cemaat sohbetine 
kayan bu sohbetlere İbrahim OKUR, Birol ERDEM, Hüseyin YILDIRIM, Mustafa Kemal 
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ÖZÇELİK, Engin DURNAGÖL ve kendisinin katıldığını,
Bazen Engin DURNAGÖL'ün bazen 1-2 sayfa bir yerden bize bir yazı okuduğunu, 

bazen de kendilerinin "bugün yorgunuz, bugün muhabbet edeceğiz, bugün başka mevzular 
konuşacağız" diyerek ona da izin vermediklerini, konuşturmadıklarını, bazen bu hizmet 
hareketleri dedikleri yapının kendilerine göre yaptıkları hayır işleriyle alakalı videoları 
bilgilendirme amacıyla izlettiğini,

Birol ERDEM'in eşinin Etimesgut'ta fakir bir semtte öğretmenlik yaptığını, Mustafa 
Kemal ÖZÇELİK, Engin DURNAGÖL'ün katıldığı sohbetlerde onlar para istediklerinde 
Birol ERDEM'in "boş verin cemaati, benim eşimin tanıdığı o kadar fakir veli var ki, yardım 
yapacaksak gelin onlara yapalım, gözümüzün önünde fakir fukara dünya kadar insan varken 
Afrika'daki okula ben niye yardım edeceğim" diyerek karşı çıktığını, hatta bir kaç kez de bu 
nedenle kendilerinden para aldığını,

2008 yılında müsteşar yardımcısı iken Danıştay üyesi seçilerek bakanlıktan 
ayrıldığını, ayrıldığı tarih itibriyle Birol ERDEM'in hatırladığı kadarıyla genel müdür 
yardımcısı olduğunu ve ayırma ve tetkik bürosuna baktığını, FETÖ üyesi herhangi bir 
personelin örgütsel faaliyet kapsamında  bakanlığa getirilmesinde herhangi bir şekilde 
referans olduğunu bilmediğini, 

HSYK üyesi olduktan sonra sanık Birol ERDEM'in 2 nci Dairede, kendisinin ise 3 
ncü Daire'de  üye olarak görev yaptıklarını, kendisinin ayrıca HSYK başkanvekilliği görevini 
yürüttüğünü, HSYK genel kurullarında ise birlikte çalıştıklarını, görev yaptığı süre içerisinde 
sanığın hep tarafsız davrandığı kanaatinde olduğunu, özellikle bu cemaatçi, FETÇÖ'cü veya 
hizmetten diye bir ayrım yaptığı ve bu yapıya öncelik verdiği kanaatinde olmadığını,

17/25 Aralık sürecinde Adli Kolluk Yönetmeliği ile ilgili HSYK bildirisinin 
görüşüldüğü toplantıda FETÖ'cüleri suçlayan tavırlar içerisinde olduğunu, o bildiriye karşı 
çıktığını ve üç sayfa muhalefet şerhi yazdığını,

Sanık Birol ERDEM'in, MİT müsteşarı ifadeye çağrıldıktan sonra arkasını dönüp 
gittiğini, arkasını dönüp gitmekle de kalmadığını, hep cemaate/FETÖ'ye karşı mücadele 
ettiğini,

17/25 Aralık süresinde Adli Kolluk Yönetmeliği ile ilgili bildiri internette 
yayımlanınca aynı anda İstanbul'da Muammer AKKAŞ denen savcının çıkıp adliyenin 
önünde bildiri dağıttığını, Televizyonların bu ikisini peş peşe verdiğini, bu sırada Birol 
ERDEM'in HSYK'daki müsteşarlık odasında Rasim AYTİN, İsmail AYDIN, İbrahim OKUR 
ve kendisinin bulunduklarını, Birol ERDEM'in "Ben İstanbul Başsavcısını arıyorum. Ahmet 
abi senin de burada olduğunu söylüyorum. Hepimiz aynı fikirde miyiz?" dediğini, kendisinin 
"Hepimiz aynı fikirdeyiz" dediğini, bunun üzerine Birol ERDEM'in İstanbul Başsavcısını 
arayarak "Çık başsavcım sende bir açıklama yap buna karşı. Bu dosyayı Muammer Akkaş'ın 
elinden neden aldığını, soruşturmanın senden gizli yürütüldüğünü kamuoyuna açıkla,  makul 
bir gerekçen var. Yani bunu çık söyle kamuoyu ikna olsun" diye söylediğini,

Sanığın MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasından önceki dönemde 
Cemmate/FETÖ'ye karşı davranışlarının bir örgütsel mensubiyet içinde mi yoksa sempati 
düzeyinde bir ilişki mi olduğu sorusuna ilişkin olarak; Kendisinin buna şahit olduğunu, 
Fetullah GÜLEN'in tedbir adına "başörtüsü füruattır" şeklinde bir açıklama yaptığını, Birol 
ERDEM'in o zaman "Bu nasıl bir hoca ? Adam Allah'ın örtünme emrine karşı açıkça tavır 
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alıyor. Bu füruatsa füruat olmayan nedir?" şeklinde çok sert tepki gösterdiğini, bunu 
bakanlıkta herkese de açıkça söylediğini, lafını esirgeyen birisi olmadığını, arkadaşlığının, 
muhabbetinin olduğunu, ama yerine göre de çok sert olduğunu, kendisinin ona örgüt üyesi 
gibi diyemeyeceğini, yöneticisi hiç diyemeyeceğini,

HSYK'da göreve başladıktan sonra yapılan ve bir kısım üyelerin katıldığı ev 
sohbetlerine ilişkin olarak;  HSYK göreve başladıktan sonra Yargıtay'a 160 üye, Danıştay'a 
ise 50 üyenin seçileceğini, bu seçime dönük Mehmet KAYA'nın evinde yapılan toplantıya 
Birol ERDEM'in de geldiğini fakat kendilerinden biraz geç geldiğini,

Seçimlerden sonra zaman zaman ev sohbetlerinde bir araya geldiklerini, ilk olarak 
Ömer KÖROĞLU'nun külliyenin karşısına yakın bir yere taşınması üzerine ona onun evine 
"Hoşgeldin" ziyaretine gittiklerini,  Birol ERDEM'in ilk olarak oraya geldiğini, daha sonra 
Hüseyin SERTER ve Resul YILDIRIM'ın evine yapılan "Hoşgeldin" ziyaretlerine de 
geldiğini, 2011 yılı içinde bu şekilde birkaç defa -belki hepsi toplamda üç defa olmak üzere- 
ev ortamında Birol ERDEM'le birlikte bir araya geldiklerini, bunların bir cemaat sohbeti 
mahiyetinde ziyaretler değil, arkadaşlara "Hayırlı olsun" ve "Hoşgeldin" ziyareti nevinden 
ziyaretler olduğunu, bu ziyaretlerdeki sohbetlerin cemaatten, hizmet hareketi denilen o 
yapının faaliyetlerinden bahsedilen toplantılar olmadığını, 

Bu "Hayırlı olsun" ve "Hoşgeldin" ziyaretlerinden sonraki süreçte ise Muzaffer 
BAYRAM ve Mehmet KAYA'nın daveti üzerine zaman zaman bir araya geldiklerini ve 
cemaatten ve hizmet hareketinden bahsedilen sohbetler yapıldığını, o sohbetlere Birol 
ERDEM'in gelmediğini, soruşturma evresinde alınan beyanındaki "Biz bunların Fetullah 
Gülen cemaati sohbet toplantısı olduğunu biliyorduk" şeklindeki söyleminde kastedilen 
sohbet toplantılarının bu ikinci anlatımında yer verdiği toplantılar olduğunu,

Adli kolluk yönetmeliğiyle ilgili HSYK bildirisinin yayımlanmasından önceki süreçte 
bu konuyu görüşmek üzere Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in makamına İbrahim OKUR, 
Birol ERDEM ve kendisi olmak üzere üç kişi gittiklerini, Birol ERDEM'in buradaki 
görüşmede böyle bir şeyin yapılmaması taraftarı olduğunu, "bu açıklamayı yapmanın yeri ve 
zamanı değil bunu yapmayalım" kanaatini orada da söylediğini, daha sonrasında Sadullah 
ERGİN'in "Birol bey muhalif kalsın" dediğini, Birol ERDEM'in en başından beri -öncesinde 
17 Aralık olduğu için- "bu işin içinde bir iş var" şeklinde söylediğini, 

İddia makamı tarafından Metin ÖZYURT'un talimatla alınan beyanında "Cemaat 
tarafından Birol ERDEM'e hükümet yanlısı gözükmesi yönünde bir talimat verildi. Birol 
ERDEM'de bu talimat üzerine görevini yerine getirdi. Cemaatten değil hükümetten yana 
tavır aldı. O şekilde açıklamalar yaptı. O şekilde hareket etti." şeklindeki beyanına ilişkin 
sorulduğunda; Bu adamın tamamen ifadesinin baştan sona yalan ve iftiradan ibaret olduğunu, 
müsteşar olduğu dönemde Birol ERDEM'in tavrının çok açık olduğunu, bakanlıktan birçok 
cemaatçiyi gönderdiğini, bir kısmını etkisiz pasif görevlere aldığını, bir kısmının sicilini 
bozduğunu, kendisinin bildiği ve tanıdığı kadarıyla cemaat/FETÖ içinde bir başka 
cemaatçinin/FETÖ'cünün zarar göreceği, onun aleyhine olacak bir iş yaptırmayacaklarını, 
böyle bir rol verilmeyeceğini,   mesela Kenan ÖZDEMİR'in sicilini bozup adamı müsteşar 
yardımcılığından alıp yüksek müşavir yaptığını, başka örneklerin de bulunduğunu, ama şuan 
hepsini tam olarak hatırlayamadığını, örgüt içinde böyle bir rol verilmeyeceğini, yani "kendi 
kendinizi yiyin bitirin ama sen oradan gözük" anlayışının örgütte kabul edilemeyeceğini, 
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Bakanlıktaki o Fetöcü kadrolaşmayla ilk mücadele eden kişinin Birol Erdem olduğunu, 
kısaca örgütün kendi aleyhine hareket etmesi yönünde talimat vermeyeceğini,

Kanunlar Genel Müdürü, müsteşar yardımcısı gibi önemli kadrolarda bulunan bir çok 
isimin görevden Birol ERDEM zamanında alındığını, Bakanlıktaki önemli makamları ele 
geçirmiş o Fetöcü yapılanmayı Birol ERDEM'in kırmaya başladığını, Yargıtay'da Fetöcü 
olmayan normal muhafazakar kesimdeki insanların hakimevinde yapılan o toplantılarda bir 
araya getirilmesi, örgütlenmesi ve Fetöyle mücadele etmeleri  konusunda Birol ERDEM'in 
rehberlik yaptığını, kendisinin bunun FETÖ tarafından Birol ERDEM'e bir görev olarak 
verildiğine ihtimal vermediğini, Birol ERDEM'i 20 senedir tanıdığını, onun öyle bir şey 
yapacağı kanaatinde olmadığını, açık sözlü dobra bir adam olduğunu, böyle bir rol 
yapamayacağını, o iş birine verilirse bunun Birol ERDEM olamayacağını,

2010 HSYK seçimlerinden sonra sanık Birol ERDEM'in HSYK Genel Sekreterliği'ne 
Mustafa EROL'un atanmasını teklif ettiğini, ancak müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın bu 
ismin atanmasına çok sıcak bakmadığını,

Sanığın 2013 yaz kararnamesinde Ankara Başsavcısı, İzmir Başsavcısı ve bir başka 
yerin daha başsavcılarının görevden alınmasını teklif etmesi üzerine 1 nci Diarede bir 
karmaşa yaşandığını, bir direnç oluştuğunu, Ahmet BERBEROĞLU ve Teoman GÖKÇE'nn 
toplantıdan ayrıldığını, 1 nci Dairenin bir süre toplanamadığını, sonra bir uzlaşı yolu 
bulunduğunu, ama bu başsavcıların yine görevden alındığını,

2011 yılı şubat ayında yapılan yüksek yargı üyelikleri seçimi sürecinde Mehmet 
KAYA'nın evinde yapılan toplantıya ilişkin olarak; Kendilerini Mehmet KAYA'nın "Üyelik 
seçimleriyle ilgili bir görüşme yapalım" diye davet ettiğini, bunun üzerine kendisinin o 
tarihte müsteşar olan Ahmet KAHRAMAN'a giderek "bunlar bir görüşme yapmak istiyorlar" 
diyerek durumu anlattığını, ancak oraya HSYK'da cemaatçi ve FETÖCÜ olmayan grubu 
çağırmayacaklarını tahmin ettiğini, müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın "İyi olur, -Birol 
ERDEM ve İbrahim OKUR'u da kastederek- hepiniz gidin, ne istiyorlar, ne kadar istiyorlar 
bunu öğrenmiş olursunuz." diye söylediğini, onun bilgisi dahilinde gittiklerini, her üçünün 
bakanlık kökenli olmaları nedeniyle HSYK'da bakanlık cephesi olarak göründüklerini, 
toplantıdan sonra da müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ı "Bunlar 140'dan aşağı inmiyorlar" 
diye bilgilendirdiklerini, hatta Birol ERDEM'in "İdari yargıda da 37000 sicillilerin de 
seçilmesini istiyorlar" şeklinde söylediğini, yani o toplantının bir öngörüşme olduğunu, bu 
toplantıya İsmail AYDIN, Rasim AYTİN ve Ahmet GÖKÇEN'in çağrılmadığını,

Bu toplantıya kendilerinin çağrılma nedeni olarak; Kendilerine yakın, nazlarını 
geçirebilecekleri, kendilerini savunacaklarını düşündükleri kişiler olarak 
değerlendirmelerinden kaynaklanmış olabileceğini, çünkü bu insanlarla geçmişlerinin ve 
arkadaşlıklarının bulunduğunu, bizzat kendisine ilişkin olarak ise cemaate yakınlığının 
bulunduğunu, sempati duyduğunu, zaman zaman sohbetlerine katıldığını, bu nedenle 
kendilerinden kabul ettiklerini,    

Danıştay Başkanlığı seçiminde Zerrin GÜNGÖR'ün adaylık süreci ile ilgili olarak; 
Danıştay başkanlığı seçiminden belli bir süre önce Müsteşar Ahmet KAHRAMAN, İbrahim 
OKUR, Birol ERDEM ve kendisinin bir arada bulunduğu bir sırada sanık Birol ERDEM'in, 
Danıştay'da bir kısım üyelerin kendisine gelerek "Danıştay'daki FETÖ'cülerin kendi 
aralarında Danıştay Başkanlığı için Nevzat Beyi seçmek üzere karar verdiklerini, Nevzat 
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beyin yapısı itibariyle yumuşak tabiatlı bir insan olduğunu, ona her istediklerini 
yaptırabileceklerini" söylediklerini kendilerine anlattığını, kendisinin orada "Ben 2008 
yılında Danıştay üyesi seçildiğimde Zerrin hanımla 4 ay aynı odada kaldık, dirayetli, gayretli 
bir insan hep görüyordum, Zerrin Hanım olsa olmaz mı?" şeklinde söyleyerek Zerrin 
Hanımın aday olmasını teklif ettiğini, Birol ERDEM'in hemen sahiplendiğini, müsteşar 
Ahmet KAHRAMAN'ın da önceden tanıması nedeniyle "Çok da iyi olur" şeklinde 
söylediğini, daha sonra bir yemekte Zerrin hanımı davet ederek bu konuyu konuştuklarını, 

Daha sonraki bir süreçte Birol ERDEM'in olduğu bir ortamda Nevzat Beyi davet 
ederek onunla konuştuklarını, Nevzat beyin "Zerrin hanım aday olursa ben zaten aday 
olmam" dediğini, daha sonra seçimde Zerrin hanımın aday olduğunu, ancak bu cemaatçilerin 
desteklememesi nedeniyle  seçilmek için yeterli oyu alamadığını, bunun üzerine Birol 
ERDEM'in Galip Tuncay TUTAR'ı çağırıp görüştüğünü ve Fetöcüleri zayıflatacak yasal 
düzenlemeyi hatırlatarak "Başkanlar kurulu tüm yetkiyi elinde alacak bir yasa çıkaracağız" 
şeklinde tehdit ettiğini kendisine anlattığını, daha sonraki süreçte Zerrin hanımın seçildiğini, 
Birol ERDEM'in o süreçte liderlik yaparak seçimin adli tatil öncesinde gerçekleşmesini 
sağladığını,

19/07/2016 ve 03-04/11/2016 tarihlerinde Ankara C. Başsavcılığı'nda vermiş olduğu 
ifadeyi aynen tekrar ettiğini" beyan etmiştir.

TANIK İSMAİL AYDIN BEYANINDA ÖZET OLARAK : "Sanık Birol ERDEM' 
ile fakülte yıllarında Hakyol Vakfı'nın evlerinde kaldıkları için tanıştıklarını, o yıllardan 
sonra da ilişkilerinin devam ettiğini, sanığın idari yargı hakimi olduğunu ve daha sonra 
bakanlığa geldiğini, kendisinin ise adli yargıda görev yaptığını, zaman zaman bir araya gelip 
görüştüklerini, bu şekilde ilişkilerinin HSYK üyeliği dönemine kadar kesik kesik de olsa 
devam ettiğini, HSYK üyesi olduktan sonra hem aynı dairede çalışmaları hem de aynı 
lojmanda oturmaları nedeniyle sık sık görüştüklerini,

HSYK'da çalıştıkları dönemde ilk başlarda kendisinin 1. Daire üyesi, Birol ERDEM'in 
ise 2.Daire üyesi olarak görev yaptığını, sanığın müsteşar olmasıyla birlikte aynı dairede 
çalışmaya başladıklarını, ancak Birol ERDEM'in  müsteşar olması nedeniyle geç vakte kadar 
çalışması, HSYK'da da 1-2 gün bulunabilmesi nedeniyle çok sık görüşemediklerini, 

Kurul olarak çıkardıkları ilk kararnamenin, önceki kurulun çıkaramadığı kararname 
olduğunu ve bu kararnameyi önceki taslak üzerinden çalışarak genel kurul olarak 
çıkardıklarını, kararname taslağının hazırlandığı dönemde Birol ERDEM'in  personel genel 
müdürü olduğunu, taslağın hazırlanmasında dahli var mı yok mu bilmediğini,

HSYK 1 nci Daire üyesi olarak çalıştığı süre içerisinde Birol ERDEM'in "şunu şuraya 
atayın, bunu buraya atayın" tarzında herhangi bir talebinin olmadığını, ancak sekreteryadan 
bir talebinin olup olmadığını bilmediğini,

Okul yıllarında Hakyol Vakfı'nın evlerinde birlikte kaldıkları dönemde sürekli olarak 
ayı evde oldukları için  herhangi bir şekilde FETÖ ile bağına veya bu yapının toplantılarına 
katıldığına tanık olmadığını, okuldan sonra memleketi Manisa'ya döndüğünü ve stajını da 
memleketinde yaptığını, sanığın staj dönemini bilmediğini,

2010 HSYK seçimlerinde adaylık sürecine ilişkin olarak; 2010 Anayasa değişikliği 
referandumdan geçince Mustafa ELÇİM'in kendisini çağırdığını, adı geçenle konuştuğunda 
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aday listesinde adının olduğunu öğrendiğini, daha sonraki süreçte ise aday belirleme 
aşamasında çok ciddi pazarlıklar olduğunu öğrendiğini,  Birol ERDEM'e kendisinin nasıl 
aday olduğunu sorduğunda Birol ERDEM'in "Biz taşradan bize yakın arkadaşların aday 
olmasını istiyorduk. Fakat çıkarttığımız her isimle ilgili ya tembel diyorlardı ya da ahlaki 
yönleriyle ilgili değişik itirazlar ileri sürüyorlardı. Ben senin çalışmana kefil olduğum için 
seni aday gösterdim.  Çalışkanlık ve ahlaki yönden sana itiraz edemediler. Adaylar büyük 
merkezlerde yoğunlaşmıştı. Biz küçük yerlerden de aday olsun düşüncesiyle böyle bir şey 
gündeme geldi. Senin ismini biz söyledik İbrahim Bey'le," dediğini, İbrahim OKUR'u da 
okuldan dönem arkadaşı olması nedeniyle tanıdığını,

Seçime girerken de kendilerinin cemaatin veyan başka bir oluşumun adayı olarak 
değil, bakanlık listesi olarak, devlete güvenerek seçime girdiklerini, kendilerine kimsenin "şu 
cemaatin listesi, bu cemaatin listesi" gibi bir şey demediğini,

2011 yılı şubat ayında yapılan yüksek yargıya üye seçimine ilişkin olarak; Mehmet 
KAYA'nın evinde yapılan toplantıdan Ahmet HAMSİCİ'nin itiraflarıyla haberinin olduğunu, 
üyelik seçimi öncesinde "arkadaşlar herkes seçilmesini istediği kişileri listelerini versin." 
şeklinde söylendiğini, kendisinin hazırladığı listeyi İbrahim OKUR'a verdiğini, arada bir kaç 
üyenin katılımı ile küçük toplantılar yapılarak "Şu kişiyle ilgili ne düşünüyorsun" gibi isim 
bazında müzakerelerin yapıldığını, Yargıtay'a seçilen 160 kişinin tamamının "şu olsun, bu 
olmasın" şeklinde isim isim tartışıldığı bir toplantı hatırlamadığını,

17/25 Aralık sürecinde yayımlanan HSYK bildirisine ilişkin olarak; Genel Kurul 
toplantısından önce Daire toplantısı olduğunu, İbrahim OKUR'un odasına gittiğinde  İbrahim 
OKUR'un "Bir bildiri hazırladık" dediğini, bildiriden orada haberinin olduğunu, 1. Dairede 
olarak Daire gündemini görüştükten sonra Genel Kurula geçtiklerini, orada bildirinin 
gündeme geldiğini, Birol ERDEM'in "Bu yönetmeliğin doğru olduğu, yapılanların yanlış 
olduğu, bu nedenle buna engel olmak gerektiği" ile ilgili uzunca bir konuşma yaptığını, 
Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nun o dönem gündeme gelen ikili imza ile ilgili 
olarak "Bak bir de böyle bir şey olmuş. Artık savcılar soruşturma yapamayacak" şeklinde 
itirazda bulunduğunu, kendisinin ise genel kurulun böyle bir bildiri hazırlamaya yetkisi 
olmadığını söylediğini, Halil KOÇ, Rasim AYTİN ve Ahmet KARAYİĞİT'İn de benzer 
şeyler söylediklerini, toplantı sırasında Nesibe ÖZER'in "Ben bunu tek başıma bile olsa 
açıklayacağım." dediğini, kendisinin de "Nesibe ÖZER olarak açıkla, HSYK üyeliği titrini 
kullanma" şeklinde cevap verdiğini, bu genel kurul toplantısının biraz da Nilgün 
HACIMAHMUTOĞLU'nun tavrı nedeniyle çok sert geçtiğini, Birol ERDEM'in orada "2010 
öncesinde de yargı üzerinden bu ülkede vesayet kurmaya çalışanlar vardı. Onları işte bu ülke 
hep birlikte tarihe gömdük. Sizi de tarihe gömeceğiz" şeklinde bir konuşmasının olduğunu,  
yapılan oylama sonucu Rasim AYTİN, Halil KOÇ, Birol ERDEM ve kendisinin muhalif 
kaldıklarını, muhalif üyeler muhalefetlerini yazdıktan sonra bildiriyi yayımlayalım şeklinde 
konuşulduğunu,

Muhalefet şerhleri yazılıp teslim edildikten sonra hatırladığı kadarıyla aynı gün 
bildirinin yayımlandığını, tam bildiri yayımlandıktan sonra İstanbul'da savcı Muammer 
AKKAŞ'ın bildiri dağıtmasının gündem olduğunu, bu olayın HSYK bildirisi ile irtibatlı olup 
olmadığını bilmediğini, o bildiri olayı olduktan sonra Birol ERDEM'in HSYK'daki 
müsteşarlık odasına çıktıklarını, İbrahim OKUR'un da bulunduğunu, ilk önce Birol 
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ERDEM'in İstanbul Başsavcısını arayıp görüştüğünü ve böyle bir şeyin olamayacağını ifade 
ettiğini, ardından da telefonu İbrahim OKUR'un aldığını ve Başsavcıya bir basın toplantısı 
yapmasını, böyle bir bildiri dağıtılmasının yanlış olduğunu açıklamasını, basını kendisinin 
ayarlayacağını söylediğini,

   Sanığın o zaman cemaat olarak adlandırılan öven veya tavsiye eden bir konuşmasına 
hiç tanık olmadığını, hatta HSYK 2 nci Dairesinin göreviyle ilgili olan bir konuda yapılan 
işlemin hatalı olduğunu söylediğini, Nesibe ÖZER'in çekip gittiğini, Birol ERDEM'in bütün 
hayatı boyunca kendi özgür iradesi ile hareket ettiğini, bir şey hukuken kendi kafasına 
kafasına uyuyorsa onu yaptığını ve savunduğunu, 

HSYK'da MİT krizinden sonra gerçek anlamda bir ayrım yaşandığını, bu cemaate 
karşı MİT krizinden sonra ciddi tavır alan kişilerden birisinin Birol ERDEM olduğunu,

MİT krizinden sonra HSYK'da arkadaşların (cemaatçilerin) Nilgün hanımla 
samimiyetinin arttığını gördüğünü, bunun dikkatini çektiğini, Mart ayı içerisinde İbrahim 
OKUR'un odasında oturduğu sırada Nilgün Hanımın gelerek "İbrahim Bey ben bu 
cemaatçilerle birlikte hareket etmiyorum. Beni daha sonra yemeğe çağırdılar. Bundan 
sonraki süreçte birlikte hareket edelim. Biz bize yapılan iyilik ve kötülüğü unutmayız. 
Dolayısıyla Yargıtay'a döndükten sonra daire başkanlığı ve diğer şeylerle ilgili yardımcı 
oluruz gibi şeyler söylediler. Ben kabul etmedim. Ben kesinlikle bunlarla birlikte hareket 
etmiyorum. Benimle ilgili Yargıtay'da bunlarla birlikte hareket ediyormuşum imajı var." 
dediğini, ve Yaşar AKYILDIZ'ın kendisine gelerek "Orada 3 kişi var, İsmail AYDIN, Birol 
ERDEM, İbrahim OKUR. Bunlar fundamentalist şeriatçıdır. Diğer arkadaşlar laiklik 
konusuna daha hassastır. Onlarla işbirliği yapsanız bundan sonra daha iyi olur" dediğini 
anlattığını,

MİT krizinden sonra 1. Dairede kendilerinin adının "hükumetçi" diye çıktığını, hatta 
kararname sırasında Birol ERDEM'in kararname kapsamında yer almayan Ankara 
Başsavcılığı ve İzmir Başsavcılığı gibi bir takım başsavcıların alınması önerisini sunması 
üzerine Bülent ÇİÇEKLİ'nin "Sen burada hükûmet ajanısın. Senin böyle bir şeye hakkın yok" 
gibi bir şey söylediğini, İbrahim OKUR'un da "Arkadaşlar buradaki bütün üyeler anayasa 
gereğince burada görev yapıyor. Herkesin her tür öneriyi söylemeye hakkı var" gibi şeyler 
söylediğini, o genel kurulun baya kavgalı bir genel kurul olduğunu, Birol ERDEM'in MİT 
krizinden sonra herhangi bir şekilde cemaatçiyi koruyan, eden, tutan herhangi bir tavrına 
şahit olmadığını, hatta 2013 yılı başlarında hakimevinde bu yapı mensuplarını dışarıda 
bırakan, bu yapı mensupları dışındakilerin tamamını sistemin içine alan bir oluşum olması 
gerektiği ile ilgili Hakimevinde toplantılar yaptığını, bir toplantıya kendisinin de katıldığını, 
burada Birol ERDEM'İn "Bu adamlar siyaset yapmadığı halde karar verme ve hükmetme, 
yani siyasi faaliyette bulunmadan siyasi tasarrufta bulunma hesabı peşindeler. Bu doğru 
değil, bu nedenle biz yeni bir oluşum oluşturmak zorundayız" diye konuştuğunu ve Yargıda 
birliğin temelini oluşturan anlayışı dile getirdiğini,

Yine müsteşarlıktan alınmadan önce lojmanda bulunan boş dairede o gün için cemaat, 
bu gün için FETÖ'nün Yargıtay ve Danıştay'daki egemenliğini kırmak için ne tür çalışmalar 
yapılması gerektiği ile ilgili kendisinin de katıldığı pek çok toplantılar yaptığını, 
Yargıtay'daki üye sayısının artırılması dahil çok sayıda yasa taslağı hazırladığını,

Sanığın Ergenekon, Balyoz vs davalara ilişkin tavrının ne olduğunu bilmediğini, 
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çünkü o dönemlerde sanığın HSYK 2 nci Dairesinde görev yaptığını, sadece 1 nci Daire 
toplantılardaki tavrını bildiğini,

CMK 250 maddesi ile yetkili ACM'ler ile TMK ile yetkili ACM'lere yapılan 
atamalarda sanığın tavrına ilişkin olarak;  Kendileri göreve geldiğinde CMK 250 maddesi 
ile yetili mahkemelerin zaten kurulmuş olduğunu, TMK ile yetkili ACM'lere yapılan 
atamalara ilişkin ise Birol ERDEM, İbrahim OKUR ve kendisinin bu mahkemelere cemaatçi 
olmayan kişilerin atanması fikrinde olduklarını, Birol ERDEMi İbrahim OKUR'un ve 
kendilerinin elinde bu yönde bir liste olduğunu, Hatta böyle bir çalışma yaparken Bakan 
beyin de HSYK'ya geldiğini, 17/25 aralık sürecinde bakanlarla ilgili soruşturmalar sırasında 
atamaları bu çalışmalar yürütüldüğü sırada yaptıklarını, 

Birol ERDEM'in daha 2 nci Dairede iken cemaatçi olmayan insanların atanmasıyla 
ilgili çaba gösterdiğini, bunlardan birisinin şu an Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanı 
olan Erdal'ın başsavcı ataması olduğunu, onun dışında "şu cemaatçidir, onu şuraya atayın" 
gibi bir talebinin olmadığını, daha sonraki dönemde ise cemaatçilerin olmaması gerektiği ile 
ilgili çalışma yapanlardan birisinin Birol ERDEM olduğunu,

Yeşim SAYILDI'nın İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu başkanı 
yapılmasına Birol ERDEM'in kıdem itibariyle -hem de belki cemaatçi olması nedeniyle- 
karşı çıktığını, aynı şekilde İbrahim OKUR'un da adı geçenin komisyon başkanı yapılmasına 
karşı çıktığını, kendisinin ise Yeşim SAYILDI'nın komisyon başkanlığına oy verdiğini, oy 
verme nedeninin ise o zaman dairede bir koalisyon olduğunu, bunun gereği olarak 
komisyondaki isimlerden birisinin mutlaka onlardan olacağını, "Komisyon üyesi ile başsavcı 
nasıl olsa cemaatçi değil, o ikisi işi kurtarır, Yeşim SAYILDI da onların temsilcisi olsun" 
düşüncesi ile oy verdiğini, Birol ERDEM'in "Şu cemaatçi, şu mutlaka olsun"  diye değil de 
aksi yönde hareket ettiğini, MİT krizinden sonra ise Birol ERDEM'in bakanlıkta ciddi 
anlamda çalışma yaptığını, cemaatçi olan kişileri yüksek müşavirlik gibi pasif görevlere 
kaydırdığını hatırladığını,

HSYK'nın Genel Sekreterya, Teftiş Kurulu birimleri ile kuruda çalışacak tetkik 
hakimlerinin ne şekilde seçildiğine ilişkin olarak; HSYK kurulduğunda bakanlıktan gelen 
personelin müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın izin verdiği kişiler olduğunu, alımlarda 
mülakatların yapıldığını, mülakatlarda herkesin gözüne çarpan kendilerine mutlaka bir kaç 
kişinin referans olduğu adaylar bulunduğunu, alımlarda bunlara bakıldığını, o dönemlerde 
personel alımında cemaatçi/cemaatçi olmayan diye bir ayrım olmadığını, "cemaatçi birine 
referans olayım" şeklinde özel bir çabalarının olmadığını, Birol ERDEM'in de "özellikle şu 
cemaatçiyi alalım" türü bir yaklaşımına da şahit olmadığını,

Birol ERDEM'in bakanlıktan bazı arkadaşları özellikle getirdiğini, bunlardan birisinin 
Aytekin bey (SAKARYA), birisinin şimdi Ceza İşlerinde Genel Müdür yardımcısı olan 
Asiye hanım (KARABABA) olduğunu, genel sekreterlikte Nevzat beyi (KARABABA) oraya 
kendilerinin koyduğunu, bu isimlerin Birol ERDEM'in tanıdığı ve özellikle getirdiği 
personeller olduğunu, kendilerinin çok yoğun çalıştıkları için genel sekreteyada ne tür 
yıldırma ve benzeri şeylere maruz kaldıklarını bilmediklerini, bu arkadaşların "önümüz 
kapalı, bize burada gelecek yok deyip" gittiklerini de bildiğini, mesela Birol ERDEM'in 
"bunu mutlaka istiyorum. Bunu mutlaka yapın, mutlaka yapın, mutlaka yapın" dediği Erdal 
(DEMİR)'ın da Başsavcılığı kabul etmediğini, bunların dışında başka isimlerin de olduğunu, 
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ama herhangi bir cemaatçi için "şunu mutlaka şu göreve getirin" diye bir sözünü 
hatırlamadığını,

İstanbul Adalet Komisyonu üyesi Mehmet KARABABA'nın görevden alınması ile 
ilgili olarak; Kendilerine İstanbul adliyesini Mehmet KARABABA'nın yönettiği, "seni 
şuraya yapacağız, seni şöyle yapacağız, seni böyle yapacağız" şeklindeki sözlerle adeta 
HSYK'yı baypas ettiği yönünde bilgiler geldiğini, bu nedenle görevden alınması yönünde 
tasarrufta bulunduklarını, adı geçenin görevden alınması yönündeki tekliğin gündem dışı 
olarak önlerine geldiğini, teklifi Birol ERDEM'in mi yoksa İbrahim OKUR'un mu getirdiğini 
hatırlamadığını,

Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için meslekte fiilen 20 yıl çalışmış olma 
şartı getiren yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin genel kurulda yaşanan tartışmalarla 
ilgili olarak; Birol ERDEM'İn danıştay ve Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için meslekte 
fiilen 20 yıl çalışmış olma koşulunun getirilmesi halinde cemaatçilerin hiç birisinin uzun süre 
üye olarak seçilemeyeceklerini, 20 yılı dolduranların zaten üye olarak seçildiğini, bunun 
gerekli olduğunu savunduğunu, tasarı yasalaştıktan ise sonra genel kurulda 20 yıllık sürenin 
hesabında sadece meslekte geçen sürelerin sayılması gerektiği yönünde görüş serdettiğini, 
cemaatçi üyelerin ise 20 yıl meselesine karşı çıktıklarını, askerlik süresini meslekten 
sayılması, daha önce ilan edilen prensiplerin kazanılmış hak olacağı gibi değişik gerekçelerle 
sulandırmaya çalıştıklarını, iki genel kurulda sırf bu meselenin tartışıldığını, en sonunda Birol 
ERDEM'in dile getirdiği doğrultuda genel kurul kararı çıktığını, cemaatçilerin bu karara 
muhalif kaldıklarını,

Sanığın Yargıtay ve Danıştay'daki paralel yapı mensubu üyelerin etkinliğinin 
azaltılması amacıyla Yargıtay ve Danıştayın üye sayısının arttırılması ve kuruldaki yüksek 
yargı mensubu üyelerle birlikte paralelci üyeleri dışlayarak üye seçimi yapılması konusunda 
faaliyetlerine ilişkin olarak;

İlk dönem kendilerinin FETÖ ile yaptıkları koalisyonu yıkarak yüksek yargıdan gelen 
üyelerle koalisyon yapmalarının ve bu birlikteliğin temelini atan kişinin sanık Birol ERDEM 
olduğunu, bu amaçla Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU ile Ziya ÖZCAN ile ve Ulvi 
YÜKSEL ile görüşmeler yaptığını,

Bir HSYK müfettişi tarafından Nazilli Adliyesinde yapılan bir soruşturma nedeniyle 
İbrahim OKUR'un genel kurul toplantısında o müfettişin gönderilmesi gerektiği, gönderilirse 
bundan sonraki soruşturmaların yürütülüş şekline katkı sağlayacağını söylediğini,  genel 
kurulda o müfettişin gönderilmesi ile ilgili olarak çoğunluk sağlanamadığını, sonraki 
dönemde bu yapının etkisinin nispeten kırılması için ilave müfettiş alımları yapılması ile 
ilgili Birol ERDEM'in gayretlerinin olduğunu,

Belli bir dönem sonra FETÖ'cülerin Yargıtayda başlarına buyruk hareket etmeleri 
üzerine buradaki Yargıtay üyelerini örgütleyen iki kişinin Birol ERDEM ve İbrahim OKUR 
olduğunu" beyan etmiştir.

TANIK KERİM TOSUN BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Birol ERDEM'i okul 
yıllarından bu yana ortak arkadaşlarının bulunması nedeniyle uzaktan tanıdığını, ancak o 
zamanlar bir samimiyetlerinin olmadığını, kendisi Yargıtay savcılığına atandıktan sonra 
yakından tanıştıklarını, bir kaç defa ortak bir arkadaşıyla birlikte yemek yediklerini, 
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 Ortak arkadaşlarının 2002 ye kadar (2012) sanığın FETÖ ile irtibatının olduğunu, 
onlarla sempatizan düzeyinde olsa da ilişkilerinin olduğunu, onların da sevdiğini söylediğini,

Sanığın HSYK üyesi iken 2002 (2012) MİTK krizinden sonra yavaş yavaş cemaatten 
şimdi adıyla FETÖ'den soğumaya başladığını, 2002 (2012) ve akabinde 17-25 Aralıktan 
sonra FETÖ'den tamamen koptuğunu, hatta FETÖ'den hala yargılanan Yargıtay, Danıştay, 
HSYK, Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunun ismini Birol ERDEM'in verdiği FETÖ 
içinde kendisine karşı korkunç bir antipati olduğunu,  herkesin ona nefretle baktığını, sanığın 
önceden FETÖ ile bir ilgisi, ilişkisi bulunduğunu, ama özellikle 17-25 Aralıktan sonra hiç 
ilgisi olduğunu duymadığını, çünkü FETÖ'cülerin hepsinin ondan ağır hakaretlerle 
bahsettiklerini, 

2012 yılı öncesinde sanığın FETÖ ile çok yakın ilişki içerisinde olduğunu bildiğini, 
bunun bir örgüt mensubiyeti içinde yapıp yapmadığını bilmediğini, ancak önceleri Hakyol 
tarikatına mensup olduğunu bildiğini,

Zaman zaman kendisi ile yanlarında başka arkadaşlar da olmak üzere dışarıda bir 
araya gelerek yemek yediklerini, bu arkadaşlar arasında FETÖ'cüler olduğu gibi FETÖ'cü 
olmayanların da olduğunu, bu yemek ve buluşmaların örgütsel hiç bir yanının bulunmadığını,

İddia makamı tarafından yöneltilen "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 12.10.2016 
tarihinde vermiş olduğunuz bir ifadeniz var. Bir çok duruşmada da bu soruldu. 2010 yılında 
yapılan HSYK seçimleri sonrasında 160'lar tabir edilen Yargıtay üyelerinin seçilmesi 
sırasında etkin olan veya bu isimleri belirleyen kişilerin kimler olduğu sorulduğunda bir isim 
listesi veriyorsunuz. İsimleri size söylüyorum. Hüseyin Yıldırım, Ahmet Kahraman, İbrahim 
Okur, Muzaffer Özdemir, Salih Özaykut, Aydın Boşgelmez, Önder Aytaç, Nazmi Dere, İlyas 
Şahin, Birol Erdem. Saydığımız isimler göz önüne alındığında tamamı, bir kişi hariç tamamı 
FETÖ üyeliğinden veya yöneticiliğinden soruşturma geçirmiş insanlar. Bu isimleri sayarken 
Birol Erdem'i ne diye eklediniz bu listeye.?" şeklindeki soru üzerine; Birol ERDEM'in o 
tarihte HSYK üyesi olduğunu, o zaman onlarla (FETÖ ile birlikte) hareket ettiğini, FETÖ'cü 
olduğunu net söylediğini, 2012'ye kadar Birol ERDEM'in FETÖ ile irtibatının olduğunu 
herkesin net olarak söylüyor olduğunu, fakat 2012 MİT krizinden sonra koptuğunu, ama 
17-25 Aralıktan sonra isimleri bile onun verdiğini herkesin söylediğini, bunun herkes 
tarafından bilinen bir şey olduğunu, HSYK adayı olduğunda görüştüğü bütün FETÖ'cülerin o 
zaman Birol ERDEM'den nefret eder şekilde bahsettiklerini, hatta hakaretlere varan şeyler 
söylediklerini,

Sanık Birol ERDEM'in yönelttiği "Tanık Ahmet Kahraman'ın da içinde olduğu bir 
gruptan bahsediyor. Bunu neye dayandırıyor Kerim bey. Onu öğrenmek istiyorum." 
şeklindeki sorusu üzerine; Grup derken FETÖ içinde bir grup veya FETÖ'nün kurduğu bir 
grup olarak değil de bu isimlerin Yargıtay seçiminde etkili olan kişiler demek istediğini, 
Yargıtay üyeliği seçilmek isteyen kişilerin torpil için birilerine gittiğini, kendisi Yargıtay 
savcısı iken (seçilmek için) kimlere gidelim dendiğinde kendilerine " bunlara gidin, oraya 
gidin, buraya gidin, işte Birol beye gidin, işte Ahmet Kahraman'a gidin, işte Hüseyin 
Yıldırım'a gidin, ona gidin, bunlar çok etkili." dendiği için söylediğini, yoksa "FETÖ 
bunlarla gidip ayrı bir yerde toplantı yapıyor, FETÖ şunlarla işte bunları ve bunları FETÖ 
belirlemiştir" manasında söylemediğini, Yargıtay üyeliği seçiminde etkili olan isimler 
arasında İbrahim OKUR, Ali AYDIN gibi isimlerin de bulunduğunu, ancak onların isimlerini 
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soruşturma evresinde aklına gelmediği için söylemeyi unuttuğunu, yine Yargıtay ve 
Danıştay'dan seçilen 5 üyeye ilişkin de "bu isimlere gitmeyin, ters tepki yapar" şeklinde 
söylendiğini, bu isimlerin birlikte hareket eden bir grup oldukları şeklinde bir anlamı da 
kastetmediğini,

Yargıtay üyeliği seçiminde etkili olan isimler olarak saydığı bu isimleri grup olarak 
nitelendirirken de "birlikte toplantı yapıp aynı yönde hareket eden bir grup" anlamını anlamı 
da kastetmediğini,

Soruşturma evresinde alınan 12.12.2016 tarihli bir ifadesinin doğru olduğunu" beyan 
etmiştir.

TANIK MUSTAFA KEMAL ÖZÇELİK BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Daha 
önce savcılıkta ve yapılan yargılamalar sırasında diğer dosyaların duruşmalarında vermiş 
olduğu beyanlarını aynen tekrar ettiğini,

Sanık Birol ERDEM'i bakanlığa gelmeden önce tanımadığını, bakanlığa geldikten 
sonra personel genel müdürlüğünde çalışması hasebiyle tanıdığını, 

Kendisinin de içinde bulunduğu o zamanki adıyla cemaat denilen o yapının normalde 
sohbet toplantıları yaptığını, bakanlığa geldikten sonra bir süre böyle bir toplantıya 
çağrılmadıklarını, Engin DURNAGÖL'ün söylemesi üzerine gidip Hüseyin YILDIRIM'a 
sorduklarını, Hüseyin YILDIRIM'ın da "toplanalım" dediğini, kimlerle toplanacaklarını 
ondan öğrendiğini, Engin DURNAGÖL, Hüseyin YILDIRIM, İbrahim OKUR, Birol 
ERDEM ve kendisinin bir araya geldiklerini, ilk bir araya geldiklerinde sohbetin formatının 
farklı olduğunu, Fetullah GÜLEN'in vaazlarını dinleme, kitaplarını okuma şeklinde bir 
faaliyetin olmadığını, ancak ilerleyen süreçte bunların da olduğunu,

Birol ERDEM'in o topluluk içerisinde dini bilgisi en yoğun olan kişi olduğunu, 
hadislerden bazı metinler okuduğunu,

Birol ERDEM'le toplandıkları 2002-2004 yılları arasındaki süreçte adı geçenin 
himmet veya aidat adı altında cemaate para verdiğine şahit olmadığını, Afrika'da bir kuyu 
açma meselesi ile bir katarakt ameliyatı meselesinden dolayı sadaka mahiyetinde bir miktar 
yardım yaptığını bildiğini, cemaat içerisinde himmet veya aidat adıyla yapılan ödemelerin 
düzenli olarak yapılan ve süregelen bir ödeme biçimi olduğunu,

 Engin DURNAGÖL ile kendisi katılmadan önce Hüseyin YILDIRIM, İbrahim 
OKUR ve Birol ERDEM'in kendi aralarında yaptıkları toplantıların bir cemaat toplantısı 
niteliğinde olup olmadığını bilmediğini,

Bakanlığa geldiklerinde Hüseyin YILDIRIM'ın o zamanki adıyla cemaat içerisinde 
olduğunun çok net olarak belli olduğunu, bunu zaten anladıklarını, Engin DURNAGÖL'ün 
söylemesi üzerine Hüseyin YILDIRIM'a sorduklarını, Hüseyin YILDIRIM'ın da şunlar şunlar 
gelir diyerek isimleri söylediğini, bu sohbetler sırasında Hüseyin YILDIRIM'ın İbrahim 
OKUR ve Birol ERDEM'e karşı çok hassas davrandığını, o hassasiyetin nedenini ilk başlarda 
anlamadığını, ancak sonradan anlayabildiğini, bunun nedeninin İbrahim OKUR ve Birol 
ERDEM'in cemaat denen bu yapıya bağlılıklarının Hüseyin YILDIRIM ve Ahmet HAMSİCİ 
gibi olmaması olduğunu, bu nedenle Hüseyin YILDIRIM'ın onara karşı daha hassas, daha 
dikkatli ve ölçülü davrandığını,

Genel olarak bu cemaatin sohbet toplantılarında sohbeti yönlendiren bir sohbet 
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abisinin bulunduğunu,  Engin DURNAGÖL, Hüseyin YILDIRIM, İbrahim OKUR, Birol 
ERDEM ve kendisinin bir araya geldikleri sohbet toplantılarında böyle bir sohbet abisinin 
bulunmadığını, herkesin söz alıp konuşabildiği bir toplantı şeklinde olduğunu, ara ara sohbet 
materyallerini Engin DURNAGÖL'ün getirdiğini, materyalden kastının kitap olduğunu, 
cemaat jargonu içerisinde böyle bir sohbette "sohbet abisi nasıl olmaz ?" diye 
düşünülebileceğini, orada hakikaten Birol ERDEM ve İbrahim OKUR'un duruşuna öyle bir 
hassasiyet gösteriliyor olduğunu, kendi fikrine göre sohbet abisi olmamasının nedeninin bu 
hassasiyet olduğunu düşündüğünü,

Soruşturma beyanında kendisinin "Tetkik hakimi olduğu dönemde yapılan sohbetlere 
Birol ERDEM'in nadiren geldiği" yönündeki beyanına ilişkin olarak; bu beyanının doğru 
olduğunu, bütün toplantılara gelmediği için o şekilde söylediğini, ama geldiğinde o 
toplantıların cemaat toplantısı olduğunun 3 aşağı 5 yukarı belli olduğunu, ama gelmediği 
dönemlerin de olduğunu, geldiği dönemlerde ise adı geçenin hiç himmet vermediğini,

Bu toplandıkları sürenin 2002-2004 yılları arasında 2 yıl kadar sürdüğünü, 2004 yılı 
gibi toplantıya katılanların unvanları değişince o grupla bir araya gelme ihtimalinin 
kalmadığını, daha sonra cemaatin Engin DURNAGÖL ile kendisini bir başka grupla 
birleştirdiklerini, 

2004 yılından sonra sanık Birol ERDEM'in sohbet vesaire toplantısı adı altında başka 
bir yerde toplantıya katılıp katılmadığından bilgisinin olmadığını, 

Sohbet grubu dağıldıktan sonra Birol ERDEM'le bayramlarda, çocuk doğumunda vs. 
görüşmek şeklinde devam ettiğini, daha sonra Birol ERDEM'in personel genel müdürü 
olduğunu kendisinin de bir süre onun yardımcılığını yaptığını, o deönemle ilgili olarak 
hatırladığı şeyin İsmail Hakkı ŞENTÜRK'ün hakim adaylığı sınavlarında 1-2 defa kendisine 
liste getirdiğini, İsmail Hakkı ŞENTÜRK'ün bu liste ile ilgili olarak tamamının 
cemaatçilerden oluşan bir liste olmadığını, cemaatle hiç alakası olmayan kişilerin 
olabileceğini, bunların içerisinde muhafazakar insanlar olduğunu söylediğini, kendisinin bu 
listeleri Birol ERDEM'e verdiğini, hatırladığı kadarıyla o listelerden kazananlar olduğu gibi 
kazanamayanların da olduğunu,

2010 Anayasa değişikliği ile HSYK'nın yapısının değişmesi üzerine Birol ERDEM'in 
HSYK'ya seçildiğini, yaklaşık 2012 yılında müsteşar olarak tekrar bakanlığa döndüğünü, 
Birol ERDEM bakanlığa döndükten sonra o sıralarda MİT müsteşarının ifadeye çağrılması 
olayının olduğunu, Birol ERDEM'in orada çok ciddi tepki koyduğunu, bu olaydan sonra 
cemaat denen o yapılanmaya çok ciddi tepki koyduğunu HSYK'da da duyduklarını, bu 
dönemden sonra bu cemaat denen yapıyla ilişkisinin tamamen tersine bir ilişki haline 
döndüğünü, yani onu ifşa edici, ortaya çıkarıcı bir şekle büründüğünü,

Sanığın bakanlığa geldikten sonra kendisinin görevden alındığını, görevden 
alınmasında sanığın payı olduğunu, kendisinden sonra da bakanlıkta görevden almalar 
olduğunu bildiğini, 

Kendisi Yargıtay'a geldikten sonra Yargıtay'da da yine o zamanki adıyla cemaat 
yapılanmasının haricindeki kişilerin organize edilmesi noktasında çalışmalar yaptığını 
Yargıtay'dayken de duyduğunu, onları bir araya getirme, onlarla bir yol haritası belirleme 
noktasında çalışmalar yaptığını duyduğunu,

Adalet Bakanlığına personel alımı ve atamalarında sanığın rolüne ilişkin olarak; 
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Bakanlığa alınan kişilerde referans olduğu kişiler vardı diye hatırladığını, örneğin idari yargı 
kökenli olan Celal HOCAOĞLU adlı hakimin kendisinin referansı ve önerisi ile tetkik 
hakimi olarak alındığını,

Bakanlıkta 6-0 olarak bilinen unvanlı atamalarının olduğu dönemde Ahmet 
KAHRAMAN'ın müsteşarlık görevini yürüttüğünü, bu atamaların "Hep cemaatçiler atandı" 
diye söylenen bir atama olduğunu, atama sürecinde sanık Birol ERDEM'in başka kişileri 
önerdiğini ama daha sonraki süreçte onun önerdiği isimlerin listeden çıkarıldığını, bunun 
üzerine sanığın da tepki gösterdiğini hatırladığını,

Bu dönem içerisinde bakanlığa yapılan alımlarda o yapıdan olan kişilerin alımında 
katkısının olup olmadığını bilemediğini, o dönem itibariyle böyle bir bölünmüşlük, ayrılma 
vesaire olmadığını, onun hassasiyetinin cemaat hassasiyeti değil, itikadi bir hassasiyet 
olduğunu, değişik kesimlerden insanların Birol ERDEM'e yaklaşımının kendilerinin 
yaklaşımından (yapı mensuplarının) farklı olduğunu, ona daha iyi yaklaştıklarını, onun itikadi 
yönünün ağır bastığını,

Sanık Birol ERDEM'in bakanlıkta "cemaatçi/cemaatçi değil"  ayrışmasını yapmaya 
başladığı tarihin bakanlığa müsteşar olarak geldiği tarih olduğunu, ondan öncesindeki 
döneme ilişkin olarak farklı bakış açılarının olduğunu, 6-0 meselesini de onun için izah 
ettiğini, müsteşar olduğu tarihe kadar "atananlar hep cemaatçi olsun, hep bu olsun," gibi bir 
yaklaşımının olmadığını, başından beri kendi ölçülerinde "liyakatli olan seçilsin/atansın" 
diye bir yaklaşımının olduğunu, bu yaklaşımın cemaate karşı olan tepkisinden mi olduğunu 
bilmediğini, ancak daha ziyade gerçekten liyakatli olanın atanması yönündeki bakış açısıyla 
ilgili bir yaklaşım olduğunu düşündüğünü, 2012 yılında MİT müsteşarının ifadeye çağrılması 
olayı yaşandıktan sonra ise cemaate karşı çok net olarak bir duruş sergilediğini, artık birlikte 
olma yaklaşımını terk ettiğini,

Birol ERDEM'in müsteşar olarak bakanlığa geldiği tarihten sonra "bakanlıktaki 
cemaatçileri tespit ediyor" şeklinde bir bilginin kendisine geldiğini, ancak o tarihten sonra 
bakanlıkta kendisiyle çok uzun süre çalışamadıklarını, Yargıtay üyesi olduktan sonra  çok net 
olarak Yargıtay'da kimler o yapının içerisinde kimler değil diye tespitler 
yaptığını/yaptırdığını çok net olarak bildiğini, 

2010 HSYK seçimlerinden sonra sanık Birol ERDEM'in cemaat mensuplarını 
kastederek "İkili davrandılar, anlaşmaya uymadılar" anlamında serzenişten öte sözlerini 
duyduğunu,

Kendisinin HSYK üyesi olarak görev yaptığı dönemde Birol ERDEM'in görevde 
olmadığını, kendisinden önce ayrılmış olduğunu, kendisinin döneminde Müsteşar'ın Kenan 
İPEK olduğunu,

Soruşturma evresinde 28/10/2016 tarihinde vermiş olduğu ifadesinin doğru olduğunu" 
beyan etmiştir.

TANIK MUSTAFA ELÇİM BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Birol ERDEM'i 
hukuk fakültesine girdiği 1985 yılından bu yana tanıdığını, fakülteden mezuniyet sonrasında 
idari yargı hakim adaylığını 11 kişilik küçük bir grupta beraber yaptıklarını, 11 kişiden 2 kişi 
olarak adaylık dönemlerinin beraber geçtiğini, 3 yıl süre ile taşrada çalıştıktan sonra 1996 
yılında Adalet Bakanlığı'na geldiklerini Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 3-4 yıl aynı 
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odada çalıştıklarını, Birol ERDEM müsteşar olduğunda kendisinin de müsteşar yardımcısı 
olduğunu, kısa bir süre de bu şekilde çalıştıklarını, kendisinin 2012 yılında Danıştay üyesi 
seçildiğini, ancak aynı lojmanda oturmaları nedeniyle görüşmeye devam ettiklerini, birlikte 
oturdukları Yaşamkent lojmanlarında boş bir daire olduğunu, sanığın orayı çalışma ofisi 
olarak kullandığını, bazı akşamlar bu çalışma ofisinde yanına uğradığını, 30 yıllık meslek 
yaşamlarında taşrada çalıştıkları 3 yıllık süre hariç hemen hemen sürekli beraber olduklarını,

Bu süre içerisinde Birol ERDEM'in bu örgütün yöneticisi ya da üyesi olduğu 
izlenimini uyandıracak herhangi bir gözleminin olmadığını, tam tersi yönde gözlemlerinin 
olduğunu,

Şimdi 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğine kadar ortada paralel yapı diye bir 
organizasyonun bilinmediğini, bu organizasyonun toplumda cemaat diye bilindiğini,

Anayasa değişikliği doğrultusunda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeniden 
yapılandırılması aşamasında Birol ERDEM'in bakanlıkta o zaman personel genel müdür 
yardımcısı ya da personel genel müdürü olarak görev yaptığını, HSYK üyesi olmak için 
istekli olmadığını, HSYK ile birlikte çalışmaları nedeniyle kurulun 2 hafızasından birisinin 
Birol ERDEM, diğerinin İbrahim OKUR olduğunu, 

HSYK seçim sürecinde bakanlığın bir şekilde bu süreci yönetmek zorunda kaldığını 
ve bakanlık adına doğal olarak aday olması gereken 2 kişiden biri olarak Birol ERDEM'in 
HSYK' üyesi olduğunu, 

HSYK adaylarının belirlenmesi aşamasında; halen Danıştay üyesi olarak görev yapan 
ve kendisi ile FETÖ arasında hiç bir şekilde bağ kurulamayacak olan Rasim AYTİN'in ismini 
 HSYK üyeliği için öneren kişinin Birol ERDEM olduğunu,  aynı şekilde adli yargıdan 
HSYK adayı olan İsmail AYDIN'ın adaylığını da öneren ve bunu başaran kişinin de Birol 
ERDEM olduğunu, bildiği kadarıyla bu isimleri ilk önce kendisi ile istişare ettiğini, 

Örgütle bağı olan bir kişinin (Birol ERDEM), Rasim AYTİN ve İsmail AYDIN gibi 
isimleri kurul üyeliği için önermesi ve üye olmaları için çalışmasının mantıklı olmadığını 
düşündüğünü,

Birol ERDEM'in HSYK oluştuktan sonra HSYK Genel Sekreterliği için halen 
Yargıtay üyesi olarak görev yapan Mustafa EROL'un atanması fikrinde olduğunu, kendisinin 
de Mustafa EROL'u uzun yıllardır tanıması nedeniyle bu koyuyu   kendisiyle istişare ettiğini, 
Birol ERDEM'in HSYK Genel Sekreterliği için adı geçenin atanmasını teklif ettiğini ancak 
kabul ettiremediğini bildiğini, daha sonraki süreçte Birol ERDEM müsteşar olduğunda Bakan 
Ahmet KAHRAMAN'a -Ahmet KAHRAMAN'ın pek sıcak bakmamasına rağmen- Mustafa 
EROL'un müsteşar yardımcısı olarak atanmasını kabul ettirdiğini, bu atamanın hem de Adalet 
Bakanlığı geleneğinde çok görülmeyen bir şekilde daire başkanlığından müstear 
yardımcılığına şeklinde kademe atlatmak suretiyle olduğunu, bu isimlerin hiç bir zaman 
örgütle yan yana getirilmeyecek isimler olması nedeniyle, atamalarda bu isimleri öneren bir 
kişinin örgüt üyesi olamayacağını düşündüğü için anlattığını,

Kendisinin Danıştay üyesi olarak görev yaptığı süre içerisinde eski arkadaşlıklarının 
ve komşuluklarının olması münasebetiyle sanıkla görüşmelerinin devam ettiğini,

2013 yılı yaz ayında ve adli tatil öncesinde mevcut Danıştay Başkanının görev 
süresinin dolması üzerine Danıştay Başkanlığı seçiminin gündeme geldiğini, o dönem 
Danıştay'da paralel yapının (cemaatin) çok etkili konumda olduğunu, cemaatçilerin, seçildiği 
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takdirde daha rahat hareket edebileceklerini düşündükleri -bu yapıya mensup olmayan 
kendilerinin de sevdiği, meslek büyüğü olarak gördükleri- bir isim üzerinden sonuca gitmeye 
ve Danıştay Başkanı'nı belirlemeye çalıştıklarını, sonuç elde etmelerinin de çok muhtemel 
olduğunu, Danıştay'da paralel yapı mensubu olmayan 30-40 civarında bir arkadaşlarının 
olduğunu fakat paralel yapıya karşı etkili olamadıklarını,

Bir gün Birol ERDEM'in o tarihte Danıştay Başkanvekili olarak görev yapan Zerrin 
GÜNGÖR'Ün adını gündeme getirerek "Ya bu Zerrin Hanımı niye başkanlığa 
düşünmüyorsunuz?" şeklinde söylediğini ve gerekçelerini söyleyerek "başkanlık için bu ismin 
uygun bir kişi olduğunu düşündüğünü" söylediğini, bu konuşmanın ardından kendisinin 
Danıştay'da samimi olan arkadaşları ile bu konuyu istişare ettiklerini, paralel yapı (cemaat) 
mensuplarından dolayı Danıştay'da herkeste bir rahatsızlık olduğunu, aynı zamanda 
rahatsızlıkla birlikte korku da olduğunu, bu korkularını "Sayın Başkanım o zaman ya iyi güzel 
söylüyorsunuz da biz Zerrin Hanımı başkan seçelim de devlet bizim arkamızda mı?" şeklinde 
sorduklarını, yani kısaca "biz böyle bu şekilde ortaya çıkarız, fakat buna rağmen paralel yapı 
etkili olur, istediği ismi seçtirir, sonra da biz burada zorluk yaşarız" şeklinde düşündüklerini 
anladığını,

O süreçte Birol ERDEM'in müsteşar olarak devreye girdiğini ve "bu arkadaşları 
hakmevinde bir toplayalım, bunlarla bir görüşelim, devletin arkalarında olduğunu 
gösterelim"  şeklinde söylediğini, bu amaçla bir kısım Danıştay üyeleriyle sanık Birol 
ERDEM'in de katıldığı bir kaç toplantı yaptıklarını, Danıştay'da paralel yapı mensubu 
olmayan ve birlikte hareket edebileceklerini düşündükleri arkadaşlarıyla birlikte  Zerrin 
GÜNGÖR ismi üzerinde mutabakata varılmasını sağladıklarını,

Seçimler başladıktan sonra yapılan oylamalarda yeterli çoğunluğun sağlanamadığını, 
eski üyelerin boş oy kullandığını, Zerrin GÜNGÖR'ü destekleyen kendi arkadaşlarının ise 
neticede 30-40 kişi olduklarını, bir gün bir oylamada Zerrin GÜNGÖR'ün yeni danıştay 
Başkanı olarak seçildiğini gördüğünü, bunun nasıl olduğunu Birol ERDEM'in kendisinden ve 
olayın tanığı olan arkadaşlardan sorduğunda; "Birol ERDEM'in Bakanlık müsteşarı olarak 
hazırlayıp elinin altında tuttuğu, Danıştay ve Yargıtay'da -başkanlık sürelerini ve aday 
olabilme sürelerini uzatma gibi onların etkili olamayacağı, aday çıkaramayacağı şekilde 
şartlar öngörmesi nedeniyle- paralel yapının Danıştay ve Yargıtay'daki etkisini kırmaya 
dönük düzenlemeler içeren kanun tasarısını hatırlatarak 'Bakın bu seçim çıkmazsa bu şeyi 
sevk ederim Başbakanlığa sevk ederim bu kanunu eliniz ayağınız bağlanır' diye tehdit 
ettiğini, bunun üzerine Zerrin GÜNGÖRün paralel yapı mensuplarının da oylarıyla başkan 
olarak seçildiğini" öğrendiğini, Zerrin GÜNGÖR'ün halen başkanlık görevine devam ettiğini,

Bakanlıkta 2009 yılında yapılan ve tamamının cemaatçilerden olması nedeniyle  6-0 
olarak adlandırılan unvanlı atamalarıyla ilgili olarak bilgisinin olmadığını,

Sanık Birol ERDEM'in öncesinde Adalet bakanlığında, sonrasında ise HSYK'da görev 
yaptığı süre içerisinde katıldığı iddia olunan cemaat toplantılarına ilişkin olarak; bu konuda 
hiç bir bilgisinin olmadığını, birlikte çalıştıkları dönemde de bu yönde şüphe duymasını 
gerektirir bir şey duymadığını, bu hususları ilk defa Birol ERDEM'in gözaltına alınmasından 
sonra medyadan öğrendiğini, öncesinde kendisinde "Birol ERDEM -o zamanki ifadesiyle- 
cemaatin toplantılarına gidiyormuş" diye bir şüphe dahi oluşmadığını,

2010 yılındaki HSYK seçimlerinde Rasim AYTİN ve İsmail AYDIN dışındaki diğer 
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adayların belirlenmesi ile ilgili olarak; Kendisinin sürecin içinde çok bulunmadığını, o 
dönemdeki müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın birim amirlerini toplayıp istişareler yaptığını, 
Birol ERDEM'in doğal aday olmasına rağmen isteksiz olduğu izlenimini edindiğini, o zaman 
birim amirleri olarak Birol ERDEM ve İbrahim OKUR'a "sizler aday olmalısınız" şeklinde 
öneride bulunduklarını, kendisinin de Birol ERDEM'in de idari yargıdan olmaları nedeniyle 
adli yargıdan olan arkadaşları çok iyi tanımadıklarını, kendisinin Bakanlıkta çalıştığı 
dönemde dava takipleriyle ilgilendiğini, hakim ve savcılarla ilgili bir görevinin 
bulunmadığını, müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın Halil KOÇ'un adaylığını kendisiyle istişare 
ettiğini, kendisinin de uygun olduğunu söylediğini hatırladığını, yine idari yargı adayı 
İbrahim TOPUZ ile ilgili kanaat belirttiğini, bu isimle ilgili olarak Birol ERDEM'in de 
olumlu şeyler söylediğini hatırladığını, idari yargıdan aday olup en çok oyu alan arkadaşı 
(Ahmet BERBEROĞLU) Danıştay'da tetkik hakimi olarak ismen bildiklerini, cemaat bağını 
bilmediklerini, dolayısıyla aday olma sürecine ilişkin bilgisinin olmadığını,

Adli yargıdan aday olan diğer adayların ne şekilde aday yapıldığını da bilmediğini,
Seçimlerde bu yapının kendi adaylarına oy verip, kendilerinden olmayanları çizmek 

suretiyle kendi mensubu adayların seçilmesini sağladıklarını seçimlerden sonra fark 
ettiklerini,  öncesinde bu konuda bilgilerinin olmadığını, bu yapı mensuplarının seçimlerde 
kendilerinden olmayan adaylara yaptıklarının aynısını Birol ERDEM'e de yaptıklarını, o 
tarihte esamesi bile okunmayan, ismini hiç kimsenin bilmediği, kıdemsiz, Birol ERDEM'den 
kaç devre sonra olan bir adamı (Ahmet BERBEROĞLU) Birol ERDEM'den daha fazla oy 
vermek suretiyle listenin başına çektiklerini, ancak o tarih itibariyle Bakanlığa da muhtaç 
olduklarından ve bakanlıktan bir destek almadan bir şey yapmaları da mümkün olmadığından 
Birol ERDEM'e hiç oy vermemezlik yapma olanaklarının da olmadığını, bu nedenle listede 
ikinci sırada çıktığını, normal şartlarda Birol ERDEM'İn açık ara farkla o listenin başında 
çıkması gerektiğini, bu nedenlerle  Birol ERDEM'in cemaat listesinde olup olmadığını 
bilmemekle birlikte o listede olmadığını düşündüğünü, 

HSYK'nın tamamen yeni isimlerden oluşturulacak olması nedeniyle kurumun bir 
anlamda hafızası olan İbrahim OKUR ve Birol ERDEM'in süreci yöneten bakanlık adayları 
olarak seçime girdiklerini, bakanlığın o günkü şartlar içerisinde bu seçime vaziyet etmek 
durumunda kaldığını, bu vaziyet etme işini de (sahada) iki kişi eliyle yürüttüğünü, Ahmet 
KAHRAMAN'ın bu vaziyet etme işinde paralel yapı mensuplarını pek muhatap almadığını, 
seçimler öncesinde Ahmet KAHRAMAN'ın Birol ERDEM'e "Sen idari yargıyı organize et", 
İbrahim OKUR'a ise "Sen adli yargıyı organize et" şeklinde söylediğini düşündüğünü,

HSYK seçim sürecinde Avrupa Birliği Genel Müdürü olması endeniyle etkili ve 
yetkili konumda olmadığını, ancak bir şeklide olayların tanığı olduğunu, değerlendirme 
yapılırken o günkü şartların göz önüne alınması gerektiğini, o dönemde yargı teşkilatında 
malum yapı mensuplarının olduğu ve güçlü olduklarının da herkesçe bilindiği, ancak "paralel 
yapı" tanımlamasının bile henüz yapılmadığı, anayasa değişikliğinden sonra kurulun yeniden 
oluşturulması gerektiğini, bu değişikliklerin önceki uygulamalara tepki olarak yapıldığını, 
önceki uygulamalara karşı birlik yapılabilecek grup olarak da bu gurubun bulunduğunu, o 
günkü şartlarda bu yapıdan aday çıkarılmasının normal olduğunu,

YARSAV üyesi Murat ASLAN ile yapılan görüşmeden herhangi bir bilgisinin 
olmadığını,
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2012 yılı Ocak ayında Danıştay'da yapılan Anayasa Mahkemesinde boşalacak 
Danıştay kökenli üye kadrosuna dönük aday belirleme sürecine ilişkin olarak; Birol 
ERDEM'in müsteşar, kendisinin ise müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı o süreçte bir 
akşam üstü Birol ERDEM'in kendisinin odasına gelerek "arkadaşları toplantıya çağırdım, 
sen de gel" dediğini birlikte hakimevine gittiklerini, burada "Anayasa Mahkemesi'nin 
Danıştay kontenjanından olan üyelik kadrosunda boşalma olduğunu, paralel yapı 
mensuplarının seçimle Cumhurbaşkanına önerilecek 3 ismin de kendilerinden olması 
ısrarında olduklarını, paralel yapının istemediği bir Danıştay üyesinin Anayasa Mahkemesi 
Başkanı ile görüştüğünü, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da o isimle çalışmak istediğini 
beyan ederek onun seçilmesini istediği,  paralel yapının "zinhar bu ismi istemeyiz" diyerek 
Danıştay'da seçimi kitlediklerini, bunun üzerine o toplantının yapıldığını "öğrendiğini, Birol 
ERDEM'in orada "Bu işi nasıl çözeriz? Onlar zinhar o kendisine yeşil ışık yakıldığı söylenen 
adayı istemiyorlar" şeklinde konuştuğunu, kendilerinin de 3 adayın birden o yapıdan 
olmasını istemediklerini, çünkü 3 adayın da onlardan çıkması halinde Anayasa Mahkemesine 
üyeyi onların göndermiş olacaklarını, o zaman Birol ERDEM'in orada Muammer TOPAL'In 
ismini gündeme getirdiğini, Anayasa Mahkemesi başkanının seçilmesini istediği arkadaşı da 
geri çekilmesi için ikna etmeye çalıştığını, bunun üzerine bu yapının da 3 aday da 
kendilerinde olması yönündeki ısrarından vazgeçmek sorunda kaldıklarını, 2 aday onlardan 1 
aday da Muammer TOPAL olmak üzere seçildiğini ve Cumhurbaşkanına sunulduğunu, 
Anayasa Mahkemesine Muammer TOPAL'ın atamış olduğunu,

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği taslak çalışmalarına ilişkin olarak; O tarihte 
Avrupa Birliği Genel Müdürü olarak görev yaptığını, Anayasa değişikliği taslak çalışmaları 
sırasında Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamanın nasıl olduğuna ilişkin kendilerinden sık sık 
doküman ve bilgi istendiğini, zaman zaman komisyonlara da çağrıldıklarını, çalışmalar 
sırasında Birol ERDEM'in ısrarla "tek oy" ilkesini savunduğunu, bunun HSYK'da çoğulcu bir 
yapı oluşturacağını hatta bazen masaya vurarak sesini yükselterek hararetle dile getirdiğini, 
taslağın böyle hazırlandığını, bu şekilde de yasalaştığını, ama sonradan Anayasa 
Mahkemesi'nin "tek oy" sistemini iptal etmesi nedeniyle 2010 yılındaki HSYK seçimini 
yaşadıklarını ve herkesin çok sayıda oy kullanması nedeniyle o günki tablonun ortaya 
çıktığını,

Sanığın, paralel yapı mensuplarının Yargıtay ve Danıştay'daki etkinliklerini kırmak 
için üzerinde çalıştığı kanun taslaklarına ilişkin olarak; Birol ERDEM'in o süreçte bir çok 
konuyu kendisiyle istişare ettiğini hatırladığını, istişare ettiği konulardan aklında kalan bir 
tanesinden özellikle bahsetmek istediğini, Yaşamkent Lojmanlarında müsteşarlık çalışma 
ofisi olarak kullandığı dairede bir akşam kendisine bir kanun taslağı metni  verdiğini, 
okuduğunda 15 Temmuz'dan sonra yürürlüğe giren havuz kanununa benzer bir düzenleme 
taslağı olduğunu, Yargıtay ve Danıştay'ın küçültülerek bir kısım üyelerin üyeliklerine son 
verilmesinin öngörüldüğünü, kendisinin taslağı okuduktan sonra "ya sen ne yapıyorsun? bu 
Anayasaya  aykırı, böyle bir şey yapamazsınız" şeklinde saf saf tepki gösterdiğini,  bunun 
üzerine sanığın "Mustafa Bey..!  Bunların başka türlü bu şeyden sökülüp atılmalarının imkanı 
yok, başka çaresi yok, bunu yapmak zorunda devlet" dediğini, ancak kendisine kısmet 
olmadığını, daha sonra 15 Temmuz sürecinde bu kanunun çıktığını, bu kanun taslağını Birol 
ERDEM'in hazırladığını" beyan etmiştir.
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TANIK AHMET KARAYİĞİT BEYANINDA ÖZET OLARAK: "2010 yılı Ekim 
ayı itibariyle Yargıtay kontenjanından HSYK üyeliğine seçilerek göreve başladıklarını, 
kendisinin daha önceden kurulda şoför ve sekreter olarak çalışan personellerden kendisine 
şoför ve sekreter atanmasını talep etmesine karşın daha önceden tanımadıkları/görmedikleri 
kişilerin şoför ve sekreter olarak görevlendirildiğini, Ahmet HAMSİCİ'ye ve İbrahim 
OKUR'a "Ya kardeşim 16 Bakan dönemine denk gelen 20 yıl Başsavcılık yapmış ve Yargıtay 
üyeliğinden gelen bir kişi,  bir şoförü ile bir sekreterini de mi belirleyemiyor. Bu nasıl bir 
iştir" dediğinde "biz öyle gerek gördük" dediklerini, bu şekilde "Siz verilenlerle yetinin. 
Çoğunluk bizdedir. Siz ancak bizim belirlediğimiz ölçüde hareket alanı bulabilirsiniz" mesajı 
verildiğini, ancak sanıkla bu hususta bir görüşmesinin olmadığını,

Kurulda oyun kurucu olarak bakanlık ekibinin etkin olduğunu, bunların Adalet Bakanı 
Sadullah ERGİN, müsteşar Ahmet KAHRAMAN, müsteşar yardımcısı durumunda olan 
İbrahim OKUR, Personel Genel Müdürlüğü'nü yapan Birol ERDEM ve uzun süre bakanlıkta 
çalışan Ahmet HAMSİCİ'den oluştuğunu,

2011 yılı Ocak ayı gibi çıkan kanun uyarınca dairelerin oluşturulduğunu, 2010 yılı 
Kasım ayında genel kurul olarak çıkarttıkları büyük kararname sırasında kendisinin teşkilatı, 
tanıyor, biliyor, sahipleniyor olmasından dolayı 1 nci Dairede kendisinin değil Nilgün 
Hanımın tercih edildiğini, kendisinin 3 ncü Daireye, Ali Suat ERTOSUN'un ise 2 nci Daireye 
görevlendirdiklerini, sanık Birol ERDEM'in ise 2 nci daire üyesi olduğunu, adı geçenle aynı 
dairede çalışmamaları nedeniyle 2 nci Dairedeki eylem ve işlemleri konusunda bilgi sahibi 
olmadığını,

Daireler belli olur olmaz haftada bir kararname çıkmaya başladığını, haftalık 
çıkartılan bu kararnamelerle öncelikle özel yetkili mahkemelerin, ardından çıkartılan yine 
haftalık kararnamelerle Başsavcılıkların ve komisyon başkanlıklarının büyük kısmının 2-3 ay 
gibi bir zaman dilimi içerisinde büyük oranda değiştirildiğini, genel kurul toplantısında 
müfettişlerin teşkilatta kalıp kalmayacağının oylamasının yapıldığını ve bir oturumda 
neredeyse %80 inin değiştirilerek kurumun hafızasının silindiğini, bu şekilde mahalli 
mahkemelerin dizayn edildiğini,

Mahalli mahkemeler dizayn edildikten sonra yüksek mahkemelerle ilgili çalışmaya 
gelindiğinde kuru üyesi olmalarına rağmen kendilerinin devre dışı bırakılarak evlerde ve 
ilgisiz yerlerde toplantılar, organizeler, pazarlıklar yapılarak yüksek mahkemelerin 
şekillendirildiğinin sonradan sanıkların ve tanıkların beyanlarından anlaşıldığını, bunun 
hukuk devletine uyan bir tarafının bulunmadığını,

Müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın sağlık nedeniyle emekli olması üzerine Birol 
ERDEM'in müsteşar olduğunu ve yasa gereği 1 nci Dairenin doğal üyesi olarak orada 
çalıştığını, o dairedeki çalışmaları kendisinin bilmediğini,

Sanık Birol ERDEM'i kendisinin Başsavcılık yaptığı dönemde Personel Genel 
Müdürlüğü'nün alt kademelerinde çalışarak Personel Genel Müdürü olduğu aşamalarda 
tanıdığını,

Birol ERDEM'in 1 nci Dairede göreve başladığı andan 2013 yılı 17/25 Aralık sürecine 
kadar teşkilatta atamalarla ve yetkilerle ilgili sızlanmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, 
başta başsavcılar ve komisyon başkanları olmak üzere atanan hakimlerin gelip kendisine 
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sızlandıklarını,
 2012 yılının Şubat ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bir yazısı üzerine MİT 

müsteşarı ve yardımcısı hakkında zorla getirilme kararı çıkartılması nedeniyle kamuoyunda 
MİT krizi olarak adlandırılan krizin çıktığını, bu konunun o gün yemekhanede oldukları 
sırada Hüseyin SERTER, Resul YILDIRIM, Ahmet BERBEROĞLU ve Bülent ÇİÇEKLİ'nin 
kendisine "Başsavcım sen Başsavcılık yaptın yıllardır. Savcılar ezdiriliyor, savcının lafı sözü 
dinlenmiyor, getirilemiyor bu nasıl bir iştir" şeklinde  laf attıklarını, kendisinin de 
"Kurallara, nizamlara uymazsanız böyle olur. Bir MİT müsteşarını basit bir birim olan bir 
şehrin İstihbarat Müdürünün yazısıyla getirmek isterseniz olmaz. Niye olmaz? Genelgeniz 
var. Diyorsunuz ki üst düzeydeki birinin soruşturmasını Başsavcı yapar diyorsunuz. Yani 
bunları atlayarak, oldu bittiye getirilerek devletin düzeni, şekli şemali değiştirilmez. Eğer 
(savcı) bunu ciddiye alıyorsa Başsavcısına götürsün. Çünkü Başsavcılığın adına hareket eder 
savcılar. Başsavcısı alır bunu ilgili birimlerle görüşür veya iş ciddiyse alır dosyayı gelir 
Adalet Bakanlığına der ki 'Devletin Milli İstihbarat kurumu illegal bir yapı içerisindedir 
buna göre hareket etsin' denilir. Bunun usulü yöntemi budur. İşin doğrusu budur. Yani 
kapanın elinde kalan bir devlet sistemi olur mu" diye kendisinin de cevaplandırdığını, 

17/25 Aralık sürecinde Birol ERDEM'in Adalet Bakanlığı müsteşarlığı görevini 
yürütmekte olduğunu, 17 Aralık ve 15 Aralık operasyonları sürecinde yürütme organının 
"Polislerle yargı bir oldu bize hukuk darbesi yapıldı" yakınmasında bulunduğunu, kurul 
olarak bu iddiayı incelemeleri gerekirken tam tersi yapılarak bildiri ile yasama, yürütme 
organına "sen haddini bil" demeye getirecek bir şeyin peşinden koşulduğunu, 

25 Aralık 2013 Çarşamba günü Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Hatay Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi nedeniyle o gün HSYK'ya vedaya geldiğini, veda 
konuşması yaptıktan sonra vedalaşarak gittiğini, genel kurulda 1-2 tane çok önemsiz görünen 
gündem maddesinin görüşüldüğünü, eşyalarını toplarken son dakikada "Durun, bir bildiri 
hazırladık. Hakim ve savcılara baskı yapılıyor, Adli Kolluk Yönetmeliğinde değişiklik 
yaptılar, O nedenle biz bildiri hazırladık." şeklinde söylendiğini, kendisinin o saate kadar 
böyle bir gündem maddesinden haberinin olmadığını, genel kurulda bildirinin okunduğunu, 
daha önceden bu bildiriden haberi olmuş olacak ki hazırlıklı gelen Birol ERDEM'in müsteşar 
sıfatıyla bu bildiriye karşı uzun ve çok anlamlı bir bir konuşma yaptığını ve "Siz tarihin 
yapraklarına gömülürsünüz" şeklinde sözler söylediğini, 1.Daire üyesi Nilgün 
HACIMAHMUTOĞLU'nun da elinde bir yazıyı sallayarak "savcının emri dinlenmiyor, nasıl 
oluyor, işte savcı emretmiş, emniyet getirmemiş." şeklinde bildiri lehine bir konuşma 
yaptığını, ardından Birol ERDEM'in yeniden söz alarak bildiri aleyhine yeni bir konuşma 
yaptığını, oylamaya geçildiğini, kendisinin savcılıktan gelmesi nedeniyle ciddi bir kuşku 
içine girdiğini, bunun arkasından büyük bir şey yapacaklarını düşündüğünü, genel kurul 
öncesinde kendisiyle bu konunun hiç paylaşılmaması, kurulun böyle bir bildiri yayımlama 
hak ve yetkisinin bulunmamasını düşünmesi nedeniyle bildiri aleyhine oy kullandığını,

HSYK bildirisinin yayımlanacağını Birol ERDEM biliyor olacak ki hazırlıklı gelmiş 
olduğunu, bu bildirinin kaç gün önceden kimler tarafından talimat verilerek kimlere 
hazırlatılmış olduğunun ve genel kurul olan çarşamba gününe denk getirildiğinin araştırılması 
gerektiğini, bunun kendi kendine o anda yapılan bir iş olmadığını, bildirinin HSYK Genel 
Kurulu gündemine getirilmesinin bakanın değiştiği güne nasıl denk getirildiğini hep merak 
ettiğini, disiplin işleri dışında genel kurulun gündemini belirleme yetkisinin tamamen kurul 
başkanı olan Adalet Bakanına ait olduğunu, olay günü Adalet bakanının biri ayrılıp öbürünün 
göreve başladığını, o arada HSYK bildirisinin çıktığını, sonradan aldığı duyumlarda böyle bir 
bildiri meselesinin 1 hafta önce hazırlanıp konuşulduğunu öğrendiğini,
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Bu bildiri olayından 1-2 gün sonra Birol ERDEM'in kendisine gelerek "Başsavcım 
sizin sekreterle şoförü değiştirelim" dediğini, kendisinin nedenini sorduğunda "Bunlar o 
malum yapıdan" diye cevap verdiğini, 1-2 gün sonra da görevden alındıklarını, kendisi ile 
birlikte çalışan tetkik hakimler Nuri KARAKUŞ, İsa EMEKÇİ ve de Genel Sekreter 
Yardımcısı Neslihan EKİNCİ'nin de daha sonradan FETÖ'den görevlerine son verildiğini,

Danıştay ve Yargıtay üyelerinin seçilmesine ilişkin Mehmet KAYA'nın evinde 
yapılan toplantıdan çok sonradan haberinin olduğunu,

Sanık Birol ERDEM'İn kendisine karşı örgüt üyelerinin sergilediği tarzda bir tavrının 
olmadığını,

Seçimlerden sonra Yargıtay'da bu yapı mensuplarının "bizim istemediğimiz hiçbir 
kimse bir yere gelemez." algısını oluşturduklarını,  o grubun istemediği hiçbir kimsenin bir 
yere de gelemediğini, bunun büyük rahatsızlık doğurduğunu, bu yapının yüksek yargıdaki 
gücünü kırmak için yapılan toplantıların da yüksek yargıdan gelen üyeler olarak kendilerinin 
dışında yapıldığını, bunun da "Kendi içlerinde bir güç kullanma yarışı var, siz karışmayın, 
bırakın birbirlerini yesinler" mantığının yaygınlaşmasına yol açtığını, kendilerinin de " Ya 
kardeşim böyle 'karışmayın birbirini yesinler' diye bir şey olur mu yani, , görev sorumluluğu 
diye bir şey var. Bunun bir yerinde biz görev sorumluluğu gereği hareket etmemiz gerekir" 
şeklinde düşündüklerini, o bildiri olayından sonraki o tortular kalktıktan 1 hafta 10 gün sonra 
bunların oturulup konuşulmaya başlandığını, 17/25 Aralıktan kısa süre sonra HSYK'da 
dairelerdeki üye dağılımının değiştirildiğini,

Sanık Birol ERDEM'in İbrahim OKUR ile birlikte bu yapıya karşı Yargıtay ve 
Danıştay'daki bazı gruplarla bir araya gelerek oturup konuştukları, bir takım çalışmalar 
yaptıkları şeklinde duyumlarının olduğunu, ancak bunları kendisiyle paylaşmadıklarını, 

Sanık Birol ERDEM'in 17/25 Aralıktan kısa bir süre sonra görevden alındığını veya 
ayrıldığını, o gidince kuruldaki yapı mensubu bir takım kişilerin "bizi tarihe gömecekti, kendi 
gömüldü gitti" dediklerini,

KURTUOĞLU dosyası ile ilgili sanığın çabalarından bilgisinin olmadığını,
2013 yılında Ankara Başsavcısı ile İzmir Başsavcısının görevden alınmasına  ilişkin 

teklifin kimden geldiğini bilmediğini, ancak sanığın söz konusu başsavcıların alınması 
yönünde oy kullandığını öğrendiğini,

Yargıtay ve Danıştay üyesi olabilmek için meslekte fiilen 20 yaş çalışmış olma şartı 
getiren yasadan sonra genel kurulda yaşanan tartışmalara ilişkin olarak

Önceki kurul döneminde yüksek yargı üyeliği için 45 yaşını doldurmuş olma şartının 
getirildiğini ve bunun herkes için uygulandığını, kendilerinin bu yönde hareket edilmesini 
önerdiğinde karşı çıkıldığını, özellikle Ahmet BERBEROĞLU'nun "Ben 37 yaşında kurul 
üyesi olmuşum, benim Yargıtay ve Danıştay'a seçeceğim kişinin benim yaşlarda olmasında 
sakınca yok" dediğini, bu konuşmadan o dediği yaş grubunun yapı mensuplarının yoğun 
olduğu yaş grubu olduğunu ve eski sicillilerden kendilerinden çok fazla hakim/savcı 
bulunmadığını anladığını, sanığın tavrını net olarak hatırlamadığını, süre hesabında askerlik 
ve avukatlıkta geçen sürelerin fiili hizmet süresinden sayılmamasına sanığın da destek 
verdiğini hatırladığını,

Yargıtay ve Danıştay'da bu yapı mensuplarının etkinliğinin kırılması amacına dönük 
olmak üzere üye sayılarının arttırılması amacıyla sanığın yaptığını ileri sürdüğü 
çalışmalardan ve görüşmelerden bilgisinin olmadığını, bu yönde kendisi ile görüşme 
yapıldığını hatırlamadığını" beyan etmiştir.

TANIK ŞENGÜL TUNCAL BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Sanığın evinde 
temizlik ve yemek yapma gibi ev işlerinde 2008 yılından itibaren çalışmaya başladığını, 3-4 
yıl kadar çalıştığını, öğle saatlerinde gelip akşam 6 (18:00) saatlerinde çıktığını, Birol 
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ERDEM'in kötü bir yanını görmediğini, zaman zaman misafirlerinin gelip gittiğini, gelip 
giden misafirlerin isimlerini hatırlamadığını, herhangi bir cemaat toplantısına şahit 
olmadığını, gelen misafirlerin salonda konuştuklarını, misafir gelince salona girmediğini, ne 
konuştuklarını bilmediğini, gizlilik gibi olayları bilmediğini, bazı misafirler geldiğinde salona 
girdiğini, bazı misafirler geldiğinde ise Gülümser Hanımın annesinin misafirlere çay falan 
koymak için girmek istediğinde girdirmediğini, "onlar kendi yapar" dediğini ve kendisini eve 
gönderdiğini, bunun bir kaç sefer olduğunu,

Mustafa EROL, Ali KAZAN, Fikriye ŞENTÜRK, Ali ŞENGÜL, Mustafa AKKUŞ, 
İsmail Hakkı ŞENTÜRK'ün eve misafir olarak gelip gittiklerini, 

Mustafa AKKUŞ, Aydın BOŞGELMEZ, Galip Tuncay TUTAR'ın sanığın lojman 
komşuları olduklarını, bunlarla görüştüğünü, bir araya geldiklerini bir kaç sefer gördüğünü, 
öyle o kadar çok görmediğini, konuşmalarına şahit olmadığını,

Sanığın lojman komşuları olan Fikriye ŞENTÜRK, İsmail Hakkı ŞENTÜRK ve 
Aydın BOŞGELMEZ'in birlikte geldiklerini gördüğünü, sohbet içeriklerini bilmediğini,

Soruşturma beyanında yer alan "Daha önceki ifademde belirttiğim üzere lojmanda bir 
çok kişi Gülümser Erdem'in evine girip çıkıyordu. Eşi Adalet Bakanlığı müsteşarı olduğu için 
hakim savcı ve eşleri sık sık eve gidip geliyordu. Normalde misafir geldiği zaman ben de 
hizmet ederim. Herhangi bir gizlilik söz konusu olmazdı. Ancak ifademde belirttiğim Mustafa 
Akkuş, Tuncay Tutar, Aydın Boşgelmez, İsmail Hakkı Şentürk ve eşi Fikriye Şentürk, Kenan 
Özdemir, Orhan Arslan ve tanımadığım bazı kişiler haftada bir gün perşembe günleri gruplar 
halinde evde kimse olmadığı halde eve gelip gidiyorlardı. Ayakkabılarını ve telefonlarını 
bırakıp salonda toplantı yapıyorlardı. Benim kesinlikle onların yanına girmem yasaktı. Ne 
amaçla girdiklerini ve ne tür toplantılar yaptıklarını bilmiyorum. Ben işten çıkıncaya kadar 
bu toplantılar devam etti." şeklindeki beyanları hatırlatılarak sorulduğunda; bu ifadelerin 
doğru olduğunu, ifadede adı geçen şahısların Birol ERDEM ve eşi Gülümser ERDEM 
yokken eve geldiklerini, saat 6'ya kadar kendisinin orada çalıştığını, işten geldikten sonra 
görüştüklerini düşündüğünü, onların geldikleri saatin kendisinin çıkış saatine denk geldiğini, 
Gülümser hanımın annesinin "sen çık" demesi üzerine çıktığını, Birol ERDEM'İn kendisine 
"biz yokken eve şunlar şunlar gelecek kapıyı aç, yardımcı ol" diye bir talimat vermediğini 
ama adı geçenlerin geldiklerini, evde annesinin bulunması nedeniyle herhalde onun 
söylediğini düşündüğünü, kendileri biliyordur diye Birol ERDEM ve Gülümser ERDEM'e 
söylemediğini, zaten akşam geldiklerinde gördüklerini,

Sanığın eşi Gülümser ERDEM ilehalen karşılıklı davalık durumunda olduklarını,
Ankara Savcılığında 23.06.2017 tarihinde vermiş olduğu ifadenin doğru olduğunu" 

beyan etmiştir.

TANIK ADEM TUNCAL BEYANINDA ÖZET OLARAK: "Sanığın oturduğu 
lojmanın bulunduğu sitenin kapıcılığını yaptığını, bina sakinlerinin çöplerini aldığını, eşi 
Şengül TUNCAL'ın haftanın 3 günü olmak üzere sabah saat 08:00-08:30 dan akşam 
17:00-18:00 saatleri arasında sanığın yatalak olan babasının bakımını yaptığını, zaman zaman 
sanığın yatalak olan babasını sağına soluna çevirmek, altını değiştirmek için yardım amacıyla 
sanığın evine gidip geldiğini,

 FETÖ örgütü diye bir örgütü sonradan olaylar nedeniyle duyduğunu, sanığın adı 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

geçen örgütle bağına ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, kendisinin evinde veya bir 
başa yerde herhangi bir toplantıya veya örgütsel faaliyetine rastlamadığını, 

Kendisi çöpleri toplarken sanığı da koridorda asansör önünde komşuları ile ayaküstü 
sohbet ederken gördüğünü,

Aydın BOŞGELMEZ'İ binada yöneticilik yapması nedeniyle tanıdığını, sanığın 
arkadaşı olduğunu bildiğini, Galip Tuncay TUTAR'ın da sanığın arkadaşı olduğunu ara ara 
sanığa gelip gittiğini bildiğini, İsmail Hakkı ŞENTÜRK'ün gelip gittiğini görmediğini, 

Aydın BOŞGELMEZ, Galip Tuncay TUTAR gibi isimlerin sanığın evinde bir araya 
gelerek herhangi bir şekilde toplantı yaptıklarına şahit olmadığını,

Eşinden sanık Birol ERDEM'in evine, adı geçenin eşini ziyaret amacıyla  bayanların 
geldiğini öğrendiğini, toplantı yapıldığına dair herhangi bir söz duymadığını, hasta ziyareti 
amacıyla gelip gelmediklerini de bilemediğini" beyan etmiştir.

IV-DELİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

A-GENEL AÇIKLAMALAR

Yargılama sırasında toplanan deliller, dinlenen tanık beyanları doğrultusunda 
mahkememizce kabul edilen oluşa geçmeden önce ceza hukukumuzda "suç örgütü/silahlı 
terör örgütü kurma, yönetme, üye olma, terörün tanımı, silahlı terör örgütü kurma, yönetme, 
üye olma ve örgüte yardım suçları" öncelikle irdelenmeli, ardından da sanığın  yöneticisi 
olduğu iddia edilen örgütün niteliği belirlenerek sonuca gidilmelidir.

1-Ceza Hukukumuzda Suç Örgütü/Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve 
Üye Olma Suçları 

TCK'nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine göre örgüt mensubu suçlu; suç 
işlemek için örgüt kuran, yöneten, bu örgüte katılan veya örgüt adına suç işleyen kişidir. 

TCK'nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220. maddesinde; 

“ (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, 
örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısıyla araç ve gereç bakımından amaç suçları 
işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir. 

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılır. 

(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte 
birinden yarısına kadar artırılır. 

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı 
da cezaya hükmolunur..” hükmüne yer verilmiştir. 

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuyla korunan hukuki yarar kamu güvenliği ve 
barışıdır. Suç işlemek için örgüt kurmak, toplum düzenini tehlikeye soktuğu ve araç 
niteliğindeki suç örgütü, amaçlanan suçları işlemede büyük bir kolaylık sağladığından, bu suç 
nedeniyle kamu güvenliği ve barışın bozulması bireyin güvenli, barış içinde yaşamak hakkını 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

da zedeleyeceğinden, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından hazırlık hareketi niteliğinde olan 
bu fiiller ayrı ve bağımsız suçlar olarak tanımlanmıştır. Böylece bu düzenlemeyle aynı 
zamanda bireyin, Anayasada güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerine yönelik 
fiillere karşı da korunması amaçlanmıştır. Bu amaçla henüz suç işlenmese dahi, sadece suç 
işlemek amacıyla örgüt oluşturmuş olmaları nedeniyle örgüt mensubu faillerin 
cezalandırılması yoluna gidilmiştir. Bunun asıl nedeni suç işlemek için örgüt kurmanın, kamu 
barışı yönünden ciddi bir tehlike oluşturmasıdır. Kanun koyucu bu düzenlemeyle öncelikle 
gelecekte işlenebilecek suçları engellemek istemiştir. 

Bu suçun mağduru ise; öncelikle kamu güvenliği ve barışını sağlamakla yükümlü olan 
devlet ve toplumu oluşturan bireylerdir. 

TCK'nın 220. maddesi kapsamında bir örgütün varlığından sözedebilmek için; en az 
üç kişinin, suç işlemek amacıyla hiyerarşik bir ilişki içerisinde, devamlı olarak amaç suçları 
işlemeye elverişli araç ve gerece sahip bir şekilde bir araya gelmesi gerekmektedir. 

Örgüt, soyut bir birleşme olmayıp, bünyesinde hiyerarşik bir ilişki barındırmaktadır. 
Bu hiyerarşik ilişki, bazı örgüt yapılanmalarında gevşek bir nitelik taşıyabilir. Oluşturulan bu 
ilişki sayesinde örgüt, mensupları üzerinde hakimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini 
kazanmaktadır. Bu nedenle niteliği itibarıyla devamlılık arzeden örgütün varlığı için suç 
işlemek amacı etrafındaki fiili birleşme yeterlidir. Buna karşın, kişilerin belirli bir suçu 
işlemek için bir araya gelmesi halinde ise örgüt değil, iştirak ilişkisi mevcuttur. 

Ceza Genel Kurulunun istikrar bulunan ve süregelen kararlarında da belirtildiği üzere, 
TCK'nın 220. maddesi anlamında bir örgütten bahsedilebilmesi için, 

a) Üye sayısının en az üç veya daha fazla kişi olması gerekmektedir. 

b) Üyeler arasında gevşek de olsa hiyerarşik bir bağ bulunmalıdır. Örgütün varlığı için 
soyut bir birleşme yeterli olmayıp, örgüt yapılanmasına bağlı olarak gevşek veya sıkı bir 
hiyerarşik ilişki olmalıdır. 

c) Suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşme yeterli olup, örgütün varlığının kabulü 
için suç işlenmesine gerek bulunmadığı gibi işlenmesi amaçlanan suçların konu ve mağdur 
itibariyle somutlaştırılması mümkün olmakla birlikte, zorunluluk arz etmemektedir. Örgütün 
faaliyetleri çerçevesinde suç işlenmesi halinde, fail, örgütteki konumuna göre, üye veya 
yönetici sıfatıyla cezalandırılmasının yanında, ayrıca işlenen suçtan da cezalandırılacaktır. 

d) Örgüt niteliği itibariyle devamlılığı gerektirdiğinden, kişilerin belli bir suçu işlemek 
veya bir suç işlemek için bir araya gelmesi halinde, örgütten değil ancak iştirak iradesinden 
söz edilebilecektir. 

e) Amaçlanan suçları işlemeye elverişli, üye, araç ve gerece sahip olunması 
gerekmektedir. 

Kısaca, kanunların suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla, sahip bulunduğu üye 
sayısıyla araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli yapılara "suç örgütü" 
denmektedir. 
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2-Terör Kavramı

 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci maddesinde terör; “cebir ve şiddet 
kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, 
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni 
değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak 
veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu 
düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından 
girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Maddedeki tanıma göre  bir eylemin terör eylemi sayılabilmesi için;
a-Eylem, cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 

yöntemlerini içermeli,
b-Eylemle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, 

laik ve ekonomik düzenini değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini 
zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin 
iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amaçlanmalı, 

c-Eylemi gerçekleştiren fail bir örgüte mensup olmalı, 
d-Eylem suç teşkil etmelidir.

 Aynı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında terör suçlusunu, "Birinci maddede 
belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu 
amaçlar doğrultusunda diğerleriyle beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan 
suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi.." şeklinde tanımlamış, aynı maddenin ikinci 
fıkrasında ise, terör örgütüne mensup olmasa da örgüt adına suç işleyenlerin de terör suçlusu 
sayılacağını hüküm altına almıştır. 

Bu genel terör tanımı dışında, 3713 sayılı Kanunun 3. maddesinde "doğrudan terör 
suçları", aynı yasanın 4. maddesinde ise işlenme bağlamına göre; "dolayılı terör suçları" 
düzenlenmiştir. 

3-Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma  Suçları

3713 s. Kanunun "terör örgütleri" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 
yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör 
örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü 
maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün 
yöneticisi olarak cezalandırılır.” hükmü ile TCK'nın 314 üncü maddesine atıf yapılmıştır. 

TCK'nın 314 üncü maddesinde tanımlanan "Silahlı örgüt" suçu ise; 

"(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, 
silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır. 

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis 
cezası verilir. 
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(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından 
aynen uygulanır." şeklinde düzenlenmiştir. 

Türkiye'nin de taraf olduğu Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220. 
maddesinde "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt" tanımlaması yapıldığı için, Terörle 
Mücadele Kanununda ayrıca örgüt tanımlaması yapılmasına gerek görülmemiş, bu husus 
18/07/2006 tarih ve 26232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5532 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin 
gerekçesinde ayrıca vurgulanmıştır.

Örgütlü suçluluğun özel bir türü olarak öngörülen, TCK'nın "Silahlı Örgüt" başlıklı 
314 üncü maddesinde; TCK'nın ikinci kitap dördüncü kısmının dördüncü bölümünde yer alan 
devletin güvenliğine karşı suçlarla beşinci bölümünde yer alan anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran, yöneten ve örgüte üye 
olanların cezalandırılmaları öngörülmüş ve maddenin son fıkrasında; suç işlemek amacıyla 
örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümlerin, bu suç açısından aynen uygulanacağı 
düzenlenmiştir. 

3713 s. Kanun kapsamına giren suçları işlemek için örgüt kurulması halinde ortada bir 
terör örgütünün varlığı söz konusudur. TCK'nın 314 üncü maddesinde hüküm bulunmayan 
hallerde, TCK'nın 220. maddesindeki koşullar göz önünde bulundurulacaktır. (Feridun 
Yenisey Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Eğitim Modülü, s. 46 ) 

Buna göre TCK'nın 314 üncü maddesi bakımından bir oluşumun veya yapılanmanın, 
silahlı terör örgütü sayılabilmesi için TCK'nın 220. maddesinde düzenlenen suç işlemek için 
örgüt kurma suçunda gerekli koşulların yanında aşağıda gösterilen şartlar da aranmaktadır: 

a) Yöntem: Terör örgütü, cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, 
sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle hareket eden bir örgüt tipidir. Buradaki cebir ve 
şiddet kullanma tabirini doğrudan kullanma şeklinde anlamlandırmak doğru olmayacaktır. Bu 
kavramın içine cebir veya şiddet kullanılacağına ilişkin güncel tehdidin bulunması da 
dahildir. 

b) Amaç-Saik: Silahlı terör örgütü, siyasi maksatla faaliyet gösteren örgütleri ifade 
eder. Bu bakımdan 3713 s. Kanunun birinci maddesinde sayılan amaca yönelik ve devletin 
Anayasal düzeni veya devletin güvenliğine karşı bir suç işlemek amacıyla faaliyet gösterir. 

c) Elverişlilik: Silahlı terör örgütünün, TCK'nın İkinci Kitabının, Dördüncü Kısmının 
Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer alan suçları amaç suç olarak işlemek üzere kurulmuş 
ve amaca matuf bir eylem gerçekleştirmeye yeterli derecede silahlı olması ya da bu silahları 
kullanabilme imkanına sahip bulunması gerekir. Amaca matuf kavramı ise, silahlı terör 
örgütünün yapısının, sahip bulunduğu üye sayısıyla araç ve gereç bakımından amaç suçları 
işlemeye elverişli olmasını ifade eder. 

Belirsiz sayıda suç işleme hedefi doğrultusunda kurulan silahlı terör örgütünün, 3713 
s. Kanunun birinci maddesinde belirtilen amaca yönelik faaliyet göstermesi örgütün varlığı 
için yeterli olup, ayrıca amaçlanan suçları işlemesi gerekmez. 
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d) Araç-gereç: Örgüt mensuplarının tamamı olmasa bile bir kısmının silahlı olması, 
silahlı terör örgütünün oluşması için yeterlidir. Örgüt, bu silahları gerektiğinde kullanma 
imkan ve olanağına sahip ise silahlı olduğu kabul edilmelidir. Silahlı terör örgütünün elinde 
bulunan silahın devlete ait olması ya da bu silahların hukuka aykırı yollardan elde edilmesi 
bu suçun oluşması açısından önem taşımaz. 

Yukarıda belirtildiği üzere kanunların suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla, sahip 
bulunduğu üye sayısıyla araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli yapılara 
suç örgütü denmektedir. Terör örgütleri ise ideolojik amaçları olan suç örgütleridir. Terör 
örgütlerini, suç örgütlerinden ayıran bu ideolojik amaç; 3713 s. Kanunun 1 inci maddesinde 
gösterilen Cumhuriyetin Anayasada belirtilen niteliklerine karşı olabileceği gibi, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Türk Devleti ve Cumhuriyetin varlığına, Devlet 
otoritesini zaafa uğratmaya veya yıkmaya ya da ele geçirmeye, Devletin iç ve dış 
güvenliğine, kamu düzeni veya genel sağlığa ya da temel hak ve hürriyetlere yönelik de 
olabilmektedir. 

 TCK'nun 314, 3713 sayılı TMK'nun 1,2,3 ve 4 ncü maddeleri ile yerleşik Yargıtay 
uygulamaları doğrultusunda "Örgüt Yöneticiliği (TCK 314/1", "Örgüt Üyeliği (TCK 314/2) " 
ve "Örgüte Yardım (TCK 314/3 yollamasıyla 220/7)" suçlarının kurucu unsurları (tipiklik 
unsuru ve kast öğesi yönünden) ayrı ayrı incelendiğinde;

a) Örgüt Yöneticisi: (TCK 314/1)

Türk Ceza Kanunun "Silâhlı örgüt" başlıklı 314 ncü maddesinde;
"[1] Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, 

silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.  hükmüne yer verilmiştir.

Tipik eylem unsuru: Örgütün yapılanma modeli dikkate alındığında örgüt 
içerisindeki konumu itibariyle hiyerarşik üst olarak kabul edilen, örgüt üyeleri arasında 
disiplini tesis etme, teşkilatlandırma, örgütün faaliyet planını yapma, stratejisini belirleme, 
diğer yönetici ve üyelere görev ve talimat verme, koordinasyon yapma gibi faaliyetleri 
üstlenen kişiye yönetici denir. (Mehmet TAŞTAN, Silahlı terör Örgütü Kurmak, Yönetmek 
ve Üye Olmak, Terazi HD. Nisan 2018, s.114) 

 Failin örgüt yöneticisi olabilmesi için, örgütü bu suça ilişkin kastını ortaya koyacak 
kadar bir süreyle yönetmiş olması gereklidir.

Fail hiyerarşik olarak örgüt mensuplarının üzerinde bulunuyor, geniş bir alanda iş 
bölümü yapabiliyor, örgütün üyeleri üzerinde sevk ve idarede bulunuyor, örgütsel 
faaliyetlerin organizasyonunda, icrasında, harekete geçiren, engelleyen veya durduran olarak 
rol oynayabiliyor, bu faaliyetleri denetleyebiliyor ise yönetici olarak kabul edilmesi söz 
konusu olacaktır.

Örgütün yöneticisi olmak kavramı ile örgütün lideri olmak kavramı eş anlamlı 
kavramlar değildir. Bir örgütün liderden başka yöneticileri de olabilir. Örgüt içerisinde 
yönetimle ilgili önemli görev alanlar yönetici sayılırlar. Örneğin örgütün üst yönetim kadrosu 
içinde yer almak, belirli faaliyet alanlarıyla ilgili yönetim sorumluluğunu üstlenmek, bölge 
sorumlusu olmak yöneticilik olarak kabul edilmelidir. Örgütün tepe yönetimi içerisinde yer 
alanların yönetici olduklarında bir şüphe bulunmamaktadır. Ancak yaygın bir örgüt yapısı 
varsa bunların çeşitli düzey ve yerdeki asgari yönetim yetkisi bulunan kişilerin insiyatif alıp 
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emir verme yetkisine ne derece sahip oldukları göz önüne alınarak yönetici olup olmadıkları 
belirlenmelidir. Yargıtay uygulamasında siyasi ve askeri kanat sorumluları ile bölge 
sorumluları ve büyük il sorumlularının yönetici olduğu kabul edilmektedir. (Yargıtay 9.CD. 
24/03/2008 tarih ve 729/2155, 13/03/2006 tarih ve 2006/470 E., 2006/1484 K.,)

  Suçun manevi unsuru (Kast Öğesi:; Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru, 
doğrudan kast ve "suç işlemek amacı/saiki"dir. Örgüt yöneticisi olan kişi, yöneticisi olduğu 
örgütün suç işleme amacını tamamen içselleştirmiş, bu doğrultuda yöntem belirleyebilen, 
örgütün hiyerarşik yapısı içinde örgütü yöneten, örgütün amacına uygun biçimde işleyişini 
sağlayan, örgüt üyelerine görev veren ve genel stratejiyi belirleyen kimselerdir. Örgüt 
yöneticisi olmak için örgütün kurucusu olmak gerekmez. Yöneteni tespitte örgütün hiyerarşik 
yapısı, organizasyon şeması ve kişilerin yüklendikleri görevler önemlidir.

Fail, henüz yeni kurulan bir örgütte doğrudan yönetici olabilir ise de; önceden 
kurulmuş ve uzun süre faaliyet gösteren örgütler yönünden failin yönetici olabilmesi için 
öncelikle üye olması, örgütün tüm norm ve değerlerini tartışmasız bir şekilde içselleştirmesi, 
örgütün lider ve yöneticilerinde tam bir güven oluşturacak süre faaliyet göstermesi, örgüt 
üyeleri üzerinde sevk ve idarede bulunabilecek, planlama ve organizasyon yapabilecek kişisel 
özelliklere sahip olması aranacaktır.

b) Örgüt Üyeliği: (TCK 314/2)

Türk Ceza Kanunun "Silâhlı örgüt" başlıklı 314 ncü maddesinde;
"[1] Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, 

silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

[2] Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis 
cezası verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Tipik eylem unsuru; Örgüte üye olanlar, örgütte kurucu ya da yönetici konumunda 
olmayan, örgütün amacına yönelik nedensel hareketi olan, örgüt disiplinine bağlı, örgüt 
hiyerarşisi içinde yer alan kişilerdir. ( Özek, Organize Suç, Syf. 241 ) 

Örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu 
suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine 
terk eden kişidir. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik 
gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine 
katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve 
hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda 
veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da 
talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt 
hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet 
duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa etmesidir. 

Yargıtay'ın istikrar kazanmış uygulamalarında; silahlı örgüte üyelik suçunun 
oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve 
yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş 
biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, örgütün amacı ve menfaatlerine katkısı 
itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da ancak örgüt üyeleri tarafından 
işlenebilen suçların faillerinin de örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekir. 

Örgüt üyesinin bu suçtan cezalandırılması için örgüt faaliyeti kapsamında ve amacı 
doğrultusunda bir suç işlemesi gerekmez ise de, örgütün varlığına veya güçlendirilmesine 
nedensel bir bağ taşıyan maddi ya da manevi somut bir katkısının bulunması gerekir. Üyelik 
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mütemadi bir suç olması sebebiyle de eylemlerde bir süre devam eden yoğunluk aranır. 
Suçun manevi unsuru (Kast Öğesi); Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru, doğrudan 

kast ve "suç işlemek amacı/saiki"dir. Örgüte giren kişinin, girdiği örgütün suç işleyen, suç 
işlemeyi amaçlayan bir örgüt olduğunu bilmesi gerekir. 

Örgüt üyesinin, örgüte bilerek ve isteyerek katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve 
amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin devamlılık arz etmesi 
gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri 
işlemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket 
etmelidir. Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçu için de saikin "suç işlemek 
amacı" olması aranır. ( Toroslu özel kısım syf.263-266, Alacakaptan Cürüm İşlemek İçin 
Örgüt syf.28, Özgenç Genel Hükümler syf.280 ) 

c) Örgüte Yardım (TCK 314/3 Yollamasıyla 220/7)

Türk Ceza Kanunun "Silâhlı örgüt" başlıklı 314 ncü maddesinin 3 üncü fıkrasında;
"[3] Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç 

açısından aynen uygulanır." hükmüne,
Aynı yasanın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" başlıklı 220 nci maddesinin 7 nci 

fıkrasında ise;
"[7] (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil 

olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak 
cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte 
birine kadar indirilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Tipiklik unsuru; Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte veya 
örgüt üyelerine bilerek ve isteyerek barındırma, nakletme, istihbari bilgi sağlama, örgüt 
mensuplarının araştırılmasını, yakalanmasını engellemeye yönelik imkan sağlama gibi her 
türlü yardım faaliyetleri TCK'nın 314/3, 220/7. maddeleri yollamasıyla 314/2. maddesi 
kapsamında örgüte yardım suçunu oluşturacaktır.

Suçun manevi unsuru (Kast Öğesi); Bir suçun kanuni tanımında "bilerek", "bildiği 
halde", "bilmesine rağmen" gibi ifadelere açıkça yer veren suçlar olası kastla işlenemez. 
(Prof.Dr. İzzet ÖZGENÇ, TCK Genel Hükümler, 7. Baskı, s. 241 ) 

Dairemizin 05/11/2009 tarih ve 2009/10374 E- 2009/11111 K. sayılı kararında da 
vurgulandığı üzere; örgüte yardım suçunun oluşabilmesi için sanığın, örgütün amacını ve 
faaliyetlerinde kullanılacağını bilerek yardımda bulunması gerekir. 

Başka bir ifadeyle, yardım fiilinin örgütün suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt 
olduğu bilinerek gerçekleştirilmiş olması gerekir. Fıkra metninde geçen "bilerek" ibaresi 
doğrudan kastı ifade eder. Doğrudan örgüte değil de örgüt mensuplarına yardım edilmesi 
halinde, yardım edilen kişilerin suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt mensubu 
olduklarının da bilinmesi gerekmektedir. Örgüt mensuplarına yapılan yardım, aynı zamanda 
örgüte yapılan yardım olarak değerlendirmek gerekir. Ancak, bu yardımın örgütün amacını 
gerçekleştirmeye hizmet eden bir yardım olması gerekmektedir. ( Prof.Dr.İzzet ÖZGENÇ, 
Suç Örgütleri, 7. Baskı, s. 38-39 ) 

Yukarıda yer verilen öğretideki görüşler ve istikrar kazanmış Yargıtay uygulamaları 
göz önüne alındığında; suç örgütleri veya silahlı terör örgütlerine yardım suçunun ancak 
doğrudan kastla işlenebileceği, yardımın örgütün amacını gerçekleştirmeye hizmet etmesi 
gerektiği, örgüt üyelerine yapılan yardımın da örgüte yapılmış gibi kabul edilmekle birlikte 
örgüt üyesinin mensup olduğu örgütün bilinmesi ve bu yardımın da insani mülahazalarla 
değil örgütün amaçlarını gerçekleştirme gayesiyle yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

4- FETÖ Silahlı Terör Örgütü

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 29/09/2017 tarih, 2017/16-956 E. 2017/370 K. 
sayılı kararında;

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, paravan olarak kullandığı dini, din dışı dünyevi 
emellerine ulaşma aracı haline getiren; siyasi, ekonomik ve toplumsal yeni bir düzen kurma 
tasavvuruna sahip örgüt liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket eden; bu amaçla 
öncelikle güç kaynaklarına sahip olmayı hedefleyip güçlü olmak  ve yeni bir  düzen kurmak 
için şeffaflık ve açıklık yerine büyük bir gizlilik içerisinde olmayı şiar edinen; bir istihbarat 
örgütü gibi kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı bilinmeyen paralar kullanıp 
böyle bir örgütlenmenin olmadığına herkesi inandırmaya çalışarak ve bunda başarılı olduğu 
ölçüde büyüyüp güçlenen,  bir yandan da kendi mensubu olmayanları düşman olarak görüp 
mensuplarını motive eden; "Altın Nesil" adını verdiği kadrolarla sistemle çatışmak yerine 
sisteme sahip olma ilkesiyle devlete tabandan tavana sızan; bu kadroların sağladığı 
avantajlarla devlet içerisinde belli bir güce ulaştıktan sonra hasımlarını çeşitli hukuki 
görünümlü hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden; böylece devlet aygıtının bütün alt 
bileşenlerini ünite ünite kontrol altına almayı ve sisteme sahip olmayı planlayıp ele geçirdiği 
kamu gücünü de kullanarak toplumsal dönüşümü sağlamayı amaçlayan; casusluk 
faaliyetlerini de bünyesinde  barındıran atipik/suigeneris bir terör örgütüdür.

İstişare kurulu, ülke, bölge, il, ilçe, semt, ev imamları gibi hiyerarşik bir yapı içeren 
insan gücünü ve finans kaynaklarını örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanıp 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm anayasal kurumlarını ele geçirme amacı taşıyan 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü “gizli yaşamak, her zaman korkmak, doğruyu söylememek, 
gerçeği inkar etmek” üzerine kuruludur. 

Talimatlar yoluyla kollektif bir şekilde mobilize olan, kamu erkinin kritik bürokratik 
alanları başta olmak üzere, kamusal alanı ele geçirme refleksiyle hareket eden, mülkiye, 
adliye, emniyet, eğitim, istihbarat ve ordu içerisinde kendi özel hiyerarşisiyle illegal şekilde 
kadrolaşan, devletin tüm kurumlarına yerleştirdiği örgüt mensuplarıyla devlet teşkilatını 
kendisine hizmet eder hale getiren ve adeta devlet içinde ayrı bir devlet yapısı oluşturan 
örgütün lideri Fethullah Gülen tarafından; 

"Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın!; bütün güç merkezlerine 
ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin ana damarlarında ilerleyin!” 

“Adliye, mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın 
mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar 
gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın 
teminatıdır.” 

“Zaman henüz uygun değil. Bütün dünyayı omuzlayıp taşıyabileceğimiz zamana dek, 
tamam olacağınız ve koşulların uygun olacağı zamana dek beklemelisiniz! Bilhassa, haber 
alma hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır.” 

“Yani siz hakim değilsiniz başka kuvvetler var. Bu ülkede değişik kuvvetleri hesap 
edecek dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım…” 
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“Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve 
kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır. ( … ) bunca kalabalık 
içinde ben bu dünyayı ve düşüncemi sözde mahremiyet içinde anlattım. ( … ) sırrınız sizin 
sırrınızdır. Söylerseniz siz esir olursunuz.” 

“Daima tedbirli olmalıyız, daima istişare içerisinde karar alın, ana istişare organı 
olan Başyüceler ne karar aldıysa onu uygulayın ( Kaldı ki; Başyüceler'in lideri de kendisidir 
) bütün güç merkezlerine ulaşmalıyız …” 

“Bir gün bana Ankara'da bin evimiz olduğunu söyleyin, devletin paçasından şöyle bir 
tutacağım, devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey kalmayacak.” şeklinde değişik yer ve 
zamanlarda örgüt mensuplarına verilen talimatlarda gizliliğe atfedilen önem görülmektedir. 

Örgüt, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdiği personelin aile yaşamlarına dahi 
müdahale ederek şahısların kiminle evleneceğine de karar vermektedir. 

Örgüt, kamu kurumlarında sayısı beş kişiyi geçmeyen bir örgüt abisine bağlı hücreler 
şeklinde yapılanmıştır. Hücreler birbirinden haberdar değildir. Bu şekilde bir hücre açığa 
çıksa bile diğer hücrelerin faaliyetlerine devam ederek deşifre olmaları engellenmektedir. 
İçlerinde katı bir askeri disiplin hakimdir. 

Örgütün bütünlüğü üzerinde tek hakim ve önder Fethullah Gülen olup, örgüt 
içerisinde kainat imamı olarak görülmektedir. Diğer yöneticiler onun verdiği yetkiyle onun 
adına görev yaparlar. 

Kainat imamı inancı ve yedi katlı piramidal yapılanmaya sahip FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütünde, örgüt içi hiyerarşide itaat ve teslimiyet katı bir kuraldır. Teslimiyet hem 
örgüte hem de liderin emrine ona atfen verilen göreve adanmışlıktır. 

Örgütün hiyerarşik yapılanması tabaka-kat sistemine dayanır. Katlar arasında 
geçişler mümkün ise de, dördüncü kattan sonrasındaki geçişleri önder belirlemektedir. 
Katlar şu şekildedir: 

a) Birinci Kat ( Halk Tabakası ): Örgüte iman ve gönül bağıyla bağlı olanlar, fiili ve 
maddi destek sağlayanlardan oluşur. Bunların bir çoğu örgütün hiyerarşik yapısına dahil 
olmayan bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen kesimdir. 

b) İkinci Kat ( Sadık Tabaka ): Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve kurum 
görevlilerinden oluşan sadık gruptur. Bunlar örgüt sohbetlerine katılan, düzenli aidat 
ödeyen, az veya çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir. 

c) Üçüncü Kat ( İdeolojik Örgütlenme Tabakası ): Gayri resmi faaliyetlerde görev 
alan, örgüt ideolojisini benimseyen ve ona bağlı çevresine propaganda yapan kişilerdir. 

d) Dördüncü Kat ( Teftiş Kontrol Tabakası ): Bütün hizmeti ( legal ve illegal ) 
denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler 
örgütte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilir. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu 
katta ve daha üst katlarda görev alamazlar. 
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e) Beşinci Kat ( Organize Eden ve Yürüten Tabaka ): Üst düzey gizlilik gerektirir. 
Birbirlerini çok az tanırlar. Örgüt lideri tarafından atanan ve devletteki yapıyı organize edip 
yürüten kişilerdir. 

f) Altıncı Kat ( Has Tabaka ): Örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından bizzat atanan 
ve lider ile alt tabakaların irtibatını sağlayan, örgüt içi görev değişiklikleri yapıp azillere 
bakan kişilerdir. 

g) Yedinci Kat ( Kurmay Tabaka ): Örgüt lideri tarafından doğrudan seçilen ve on 
yedi kişiden oluşan örgütün en seçkin kesimidir. 

Örgütün deşifre olmaması ve Devletin örgüt yapısını çözmekte zorlanması için örgüt 
hücre tipinde yatay yapılanmaya özen göstermiştir. Hücreler genellikle en fazla beş kişiden 
oluşan ve bir abla veya abiye bağlı birimlerdir. Hücredeki kişi sayısı bazı kurumlarda üç, 
TSK gibi bazı kurumlarda ise birebirdir. Her hücreden sorumlu bir imam vardır. 

FETÖ/PDY'nin asli unsuru müntesipler, ışık evi, yurtlar, okullar, dershaneler olan 
hizmet birimlerinde yetiştirilmektedir. Bu kurumların temel amacı bu örgüte müntesip 
yetiştirmektir. İlk ve öncelikli kuruluş gayesi eğitim değil, insan kaynağı sağlamaktır. Örgüte 
ait özel okul ve yurt gibi yerler toplantı ve himmet toplama amaçlı da kullanılmaktadır. 
Örgüt, elemanlarını genel olarak genç yaştaki öğrencilerden seçmekte ise de, kamu 
personelini de sonradan örgüte kazandırabilmektedir. 

Bütün terör örgütleri gibi FETÖ/PDY de eleman bulma, buldukları elemanları örgüt 
amacına göre eğitme, örgütsel olarak onlara nasıl davranılması gerektiğini öğretip 
uygulatma üzerine kuruludur. Örgütsel bağlılığın temini bakımından; kod adı kullanma, 
gizlilik ve tedbir uygulanması, kişiler hakkında istihbarat toplayıp özel bilgi edinmek, 
sorunsuz işleyen bir emir ve rapor zincirinin varlığı, devletten ve aileden önde gelen örgüt 
aidiyeti, devlet hiyerarşisinde daha üstte olsa bile örgüt hiyerarşisi asıl olduğundan daha ast 
birinden emir alınması, hizmet kardeşliği ve örgüt içi dayanışma nedeniyle illegal olsa dahi 
talimatın sorgulanmaması, psikolojik tehdidin etkisiyle özgür iradenin kaybedilmesi hususları 
önem taşımaktadır. 

Örgütten ayrılmak kural olarak mümkün değildir. Örgütsel disipline uymayan kişiler 
örgütten kovulma yerine pasifize edilmektedir. Bu düşüncede olan kişiler önce korkutulur, 
manevi baskının yanında maddi yaptırımlar da uygulanır. Tüm yaptırımlara rağmen 
ayrılmakta ısrar eden, itaatsizlikte devam eden kişinin örgütle ilişkisi kesilir. Örgüt bu kişiyi 
hain ilan ettiğinden her türlü cezalandırma metodu uygulanır. 

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine, Emniyet Teşkilatına ve MİT'e sızan 
militanları, şeklen kamu görevlisi gibi gözükse de, bu kişilerin örgüt aidiyetleri diğer tüm 
aidiyetlerinden önce gelmektedir. FETÖ/PDY'nin devletin tasarrufunda bulunması gereken 
kamu gücünü, kendi örgütsel çıkarları lehine kullanmakta olduğu anlaşılmaktadır. Çeşitli 
aşamalardan geçirildikten sonra güçlü örgütsel bağlarla bağlandığı FETÖ/PDY'nin bir 
neferi olarak TSK, Emniyet Teşkilatı ve Milli İstihbarat Teşkilatında meslek hayatlarına 
başlayan örgüt mensupları, sahip oldukları silah ve zor kullanma yetkilerini FETÖ/PDY'deki 
hiyerarşik üstünden gelen emir doğrultusunda seferber etmeye hazır olacak şekilde bir 
ideolojik eğitimden geçirilmektedir. Bu durum, örgüt lideri tarafından hizmet insanı başlığı 
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altında “örgüte bağlı kişinin azimli, kararlı, hizmete karşı itaatkar, her şeyin sorumluluğunu 
alması gereken, darbe yediğinde azmi bozulmayan, yüksek rütbelere geldiğinde kendi rütbesi 
değil de hizmetin rütbesini ön planda tutan, hizmet içerisinde yapacağı görevlerin zor 
olabileceğine inanan ve bütün varlığını, canını, sevdiklerini hizmet için feda etmeye hazır 
olması” şeklinde açıklanmaktadır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarının etkin birimlerinde ve TSK'da yapılanan 
FETÖ/PDY, Emniyet ve TSK birimlerinin doğasında var olan cebir ve şiddet kullanma 
yetkisinin verdiği baskı ve korkutuculuğu kullanmaktadır. Örgüt mensuplarının silahlar 
üzerinde gerektiğinde tasarruf imkanının bulunması, silahlı terör örgütü suçunun oluşması 
için gerekli ve yeterli olmakla birlikte; 15.07.2016 tarihinde meydana gelen kalkışma 
esnasında TSK içerisinde yapılanıp görünürde TSK mensubu olan ve ancak örgüt liderinin 
emir ve talimatlarıyla hareket eden örgüt mensuplarınca silah kullanılmış, birçok sivil 
vatandaş ve kamu görevlisi şehit edilmiştir. 

Söz konusu terör örgütü, nihai amaçlarına ulaşmak gayesiyle öncelikle askeriye, 
mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip kamu kurumlarını ele geçirmek için 
kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personelin sistem dışına çıkarılmasını 
sağlayarak örgüt elemanlarını bu makamlara getirmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik 
nihai hedefi bulunan FETÖ/PDY, söz konusu ele geçirme süreci tamamlandıktan sonra 
devlet, toplum ve fertlere dair ne varsa ideolojisi doğrultusunda yeniden dizayn ederek 
oligarşik özellikler taşıyan bir zümre eliyle ekonomik, toplumsal ve siyasal gücü yönetmek ve 
aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasi/ekonomik güç haline gelmek 
amacıyla hareket etmektedir. 

Örgütte sıkı bir disiplin ve eylemli bir işbirliği bulunduğu, örgütün kurucusu, 
yöneticileri ve üyeleri arasında sıkı bir hiyerarşik bağın mevcut olduğu, gizliliğe riayet 
edildiği, illegal faaliyetleri gizleyebilmek için hiyerarşik yapıya uygun hücre sistemi içinde 
yapılanarak, grup imamları tarafından emir talimat verilmesi, üyeleri arasında 
haberleşmenin sağlanması için ByLock gibi haberleşme araçlarının kullanıldığı, görünür 
yüzüyle gerçek yüzü arasındaki farkın gizlendiği, amaca ulaşabilmek için yeterli eleman, 
araç ve gerece sahip olduğu, amacının Anayasada öngörülen meşru yöntemlerle iktidara 
gelmek olmayıp örgütün yarattığı kaos ortamı sonucu, demokratik olmayan yöntemlerle cebir 
şiddet kullanmak suretiyle parlamento, hükümet ve diğer anayasal kurumları feshedip 
iktidarı ele geçirmek olduğu, bu amaçla, Emniyet, Jandarma teşkilatı, MİT ve Genel Kurmay 
Başkanlığı gibi kuvvet kullanma yetkisini haiz kurumlara sızan mensupları vasıtasıyla, 
kendisinden olmayan güvenlik güçlerine, kamu görevlilerine, halka, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, Meclis binası gibi simge binalar ve birçok kamu binasına karşı ağır silahlarla 
saldırıda bulunmak suretiyle amaç suçu gerçekleştirmeye elverişli öldürme ve yaralama gibi 
çok sayıda vahim eylem gerçekleştirildiği, anılan örgüt mensupları hakkında 15 Temmuz 
darbe girişiminden ya da örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen diğer bir kısım eylemlere 
ilişkin bir kısmı derdest olan ya da mahkemelerce karara bağlanan davalar, bu davalarda 
dinlenen itirafçı sanıkların savunmaları ve gizli-açık tanık anlatımları, bu davalarda verilen 
mahkeme kararları, örgüt lider ve yöneticilerinin açık kaynaklardaki yazılı ve sözlü 
açıklamaları, Emniyet Genel Müdürlüğünün örgüt hakkındaki raporu gibi olgu ve tespitler 
dikkate alındığında; 
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FETÖ/PDY, küresel güçlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzerine kurulan bir 
maşa olarak; Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik ve 
ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini yıkıp ele 
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini 
bozmak amacıyla kurulmuş bir terör örgütüdür. Bu örgüt, kuruluşundan 15 Temmuz sürecine 
kadar örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından belirlenen ideoloji doğrultusunda amaçlarını 
gerçekleştirmek için hareket etmiştir. Gerçekleştirilen eylemlerde kullanılan yöntem, bir 
kısım örgüt mensuplarının silah kullanma yetkisini haiz resmi kurumlarda görevli olması, 
örgüt mensuplarının bu silahlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanlarının var olması ve 
örgüt hiyerarşisi doğrultusunda emir verilmesi halinde silah kullanmaktan 
çekinmeyeceklerinin anlaşılması karşısında; tasarrufunda bulunan araç, gereç ve ağır harp 
silahları bakımından 5237 sayılı TCK'nın 314 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
kapsamında bir silahlı terör örgütü olduğu izahtan varestedir." denilmek suretiyle,

 Örgütün  3713 Sayılı Kanun'un 1.maddesinde  tanımlanan, amaca ulaşmak için silah 
başta olmak üzere her türlü cebir ve şiddeti araç olarak kullanan 5237 Sayılı TCK'nın 314/1-2 
maddesi kapsamında silahlı bir terör örgütü olduğu vurgulanmıştır.

B-DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MAHKEMEMİZCE 
KABUL EDİLEN OLUŞ

Sanık Birol ERDEM'in 1984 yılında Doğanşehir İmam Hatip Lisesi'nden mezun 
olduktan sonra aynı yıl yapılan üniversite sınavı ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 
kazanarak adı geçen fakültede lisans eğitimine başladığı, fakülte hayatı ve avukatlık stajı 
boyunca Hakyol Vakfı'na ait öğrenci evlerinde kaldığı, hakimlik sınavına hazırlandığı 
dönemde ise yine Hakyol Vakfı'na ait olup yeni açılan Seyranbağları'ndaki yurtta hakimlik 
sınavını kazanana dek kaldığı,

İdari yargı hakim adaylığı sınavını kazanarak 1990 yılında staja başladığı, stajı 
tamamladıktan sonra 1993 yılında kura ile Edirne İdare Mahkemesi üyesi olarak atandığı ve 
adı geçen yerde göreve başladığı,  

1996 yılında hükumet değişikliği ile Mehmet MOĞOLTAY'dan sonra Mehmet 
AĞAR'ın Adalet Bakanı olması üzerine Adalet Bakanlığı merkez teşkilatından yaşanan 
kapsamlı değişiklik sırasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Nesrin 
YILMAZCAN'ın teklif üzerine 15 Nisan 1996 yılında Adalet Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü emrinde tetkik hakimi olarak göreve bağladığı,

Personel Genel Müdürlüğü emrinde tetkik hakimi olarak çalışmaya başladıktan sonra, 
1994 yılından itibaren aynı birimde tetkik hakimi olarak çalışmakta olan İbrahim OKUR ile 
tanıştıkları, sanıktan bir süre sonra aynı daireye Hüseyin YILDIRIM'ın tetkik hakimi olarak 
atandığı, 

Sanık Birol ERDEM'in bu süre içerisinde 15-20 cemaat mensubundan oluşan idari 
yargı grubunun 2 toplantısına katıldığı, burada kendisine "abi" şeklinde hitap edildiği, bu 
grubun cemaat mensubu 4-5 tane küçük grubun birleşiminden oluşan genel bir grup olduğu, 
bu nedenle küçük gruplarda konuşulan gizlilik içerikli herhangi bir konuşmanın yapılmadığı, 
(Tanık Abdullah ŞAHİN'İn beyanı) 
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Tanık Ahmet HAMSİCİ'nin 1997 yılında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 
emrine atanarak adı geçen birimde göreve başlaması üzerine sanığın adı geçen ile de tanıştığı,

Sanık Birol ERDEM'in, Personel Genel Müdürlüğü'nde tetkik hakimi olarak çalışan 
Hüseyin YILDIRIM, tanıklar İbrahim OKUR ve Ahmet HAMSİCİ' ile Elvankent 
Lojmanlarında oturmaları, aynı dairede birlikte çalışmaları, aynı servisle işe gidip gelmeleri 
nedeniyle sık sık görüşmeye başladıkları, samimiyetlerinin ilerlediği, kendi aralarında zaman 
zaman aile ortamında bir araya geldikleri, güncel, siyasi ve dini konulardan sohbet ettikleri, 
Birol ERDEM'in İmam Hatip Lisesi Mezunu olması, Hakyol Vakfı'nda kaldığı üniversite 
yıllarında Öz Elif Camii ve Öz Elif Sitesinde Mahmud Esad COŞAN'ın yaptığı hadis ve tefsir 
sohbetlerinden/vaazlarından tuttuğu notlar üzerinden kısa sohbetler yaptığı, sanığın 
hitabetinin, anlatım metodunun ve sohbet içeriğinin Ahmet HAMSİCİ, Birol ERDEM ve 
Hüseyin YILDIRIM'da ilgi uyandırması üzerine adı geçenlerin ara ara kendilerine bu tarz 
sohbetler yapmasını istedikleri, bu sohbetlerin 2001 yılına kadar güncel siyasi, dini içerikli 
olmak üzere bu formatta devam ettiği, dini sohbet içeriğinin tamamen hadis ve tefsir sohbeti 
niteliğinde olup Fetullah GÜLEN'den, eserlerinden, vaazlarından, başında bulunduğu 
yapılanmanın faaliyetlerinden herhangi bir şekilde bahsedilmediği, (Sanık savunması, 
tanıklar İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in beyanları)

Sanığın yaptığı dini sohbetlerin ilgi uyandırması üzerine 1998 yılı içinde Hüseyin 
YILDIRIM ve Dursun Murat CEVHER'in "Bizim sınava çalışan arkadaşlarımız var, onlara 
moral motivasyon olsun diye ara sıra gelip onlarla da konuşur musun?" şeklinde teklifte 
bulundukları, sanığın bu teklifi kabul etmesi üzerine yılda 4-5 kez olmak üzere cemaatin 
mezun evlerine bu şekilde sohbete çağrıldığı, o dönemde hakim adayı olan Rasim İsa 
BİLGEN, Cemal GÜRGEN, Hasan CAN adlı şahısların kendisini alıp mezun evlerine sohbet 
vermeye götürdükleri, sanığın bu evlerde de yine hadis ve tefsir dersleri yaptığı, sanığın 
mezun evlerinde bu tarz sohbetler yaptığını tanık İbrahim OKUR'a da anlattığı, (Sanığın 
savunması ve tanık İbrahim OKUR'un beyanı)

2001-2002 yıllarında Engin DURNAGÖL ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in Adalet 
Bakanlığı'na tetkik hakim olarak geldikleri, Hüseyin YILDIRIM'ın yönlendirmesi ile adı 
geçenlerin de bu arkadaş grubuna dahil oldukları, bir süre sonra Engin DURNAGÖL'ün 
sohbetler sırasında Fetullah GÜLEN'den, adı geçenin başında bulunduğu ve o tarih itibariyle 
hizmet hareketi olarak adlandırılan yapıdan ve onların başta Afrika'da açtıkları okullar olmak 
üzere yaptıkları hizmetlerden bahsetmeye başladığını, toplantılara Fetullah GÜLEN'in kitap 
ve yazılarını getirerek bazı bölümleri okuduğu, yine adı geçen yapının yurt dışında açtığı 
okullara ilişkin videolar getirerek izlettiği, sohbet içeriğini güncel konular olduğu zamanlarda 
da Engin DUNAGÖL'ün "şuradan bir satır okuyalım bir sayfa okuyalım" diyerek sohbeti 
cemaat sohbetine kaydırmaya çalıştığı, bu sohbetlerin zamanla içerik itibariyle cemaat 
(FETÖ) sohbeti niteliğine dönüştüğü, 

Sohbetler sırasında Engin DURNAGÖL'ün 3 ve daha çok fazla çocuk sahibi 
olanlardan maaşlarının yüzde beşi, diğerlerinden yüzde onu oranında himmet istediği, Birol 
ERDEM'in eşinin Etimesgut'ta fakir bir semtte öğretmenlik yaptığını beyan ederek "Boş verin 
cemaati, benim eşimin tanıdığı o kadar fakir veli var ki, yardım yapacaksak gelin onlara 
yapalım, gözümüzün önünde fakir fukara dünya kadar insan varken Afrika'daki okula ben 
niye yardım edeceğim" diyerek karşı çıktığını, hatta bir kaç kez de bu nedenle o sohbete 
katılanlardan para topladığı, bu sohbetler sırasında Engin DURNAGÖL ve Mustafa Kemal 
ÖZÇELİK tarafından bir kez Afrika'da su kuyusu açılacağından bahisle, bir kez de Afrika'da 
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yaptırılacak katarakt ameliyatları için para istendiğinde olmak üzere sanığın iki kez para 
verdiği, ancak cemaate himmet veya aidat ödemeyi kabul etmediği, (Sanık savunması, 
tanıklar İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in beyanları)

 Bu sohbetler sırasında Hüseyin YILDIRIM'ın İbrahim OKUR ve Birol ERDEM'e 
karşı, Ahmet HAMSİCİ, Engin DURNAGÖL ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK'e karşı olan 
davranışlarından daha farklı bir şekilde ve hassas, daha dikkatli ve ölçülü davrandığı, 
sohbetlerde  ancak bir sohbet "abisi"nin bulunmadığı, (Tanık Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in 
beyanı)

Zamanla cemaat (FETÖ) sohbetine dönüşen bu buluşmaların 2002 yılına kadar aynı 
içerikte devam ettiği, bu sürede bir kaç sohbete sanık Birol ERDEM'in katılmadığı, 2002 
yılında Ahmet HAMSİCİ'nin ünvanlı görev olan Genel Müdür Yardımcılığına atanması, 
İbrahim OKUR'un ise -eşinin AYM raportörü olması nedeniyle- AYM lojmanlarına 
taşınması üzerine sohbetlerin kısmen sona erdiği, cemaatin (FETÖ) Engin DURNAGÖL ve 
Mustafa Kemal ÖZÇELİK'i bir başka cemaat grubuna dahil ettikleri, Hüseyin YILDIRIM, 
İbrahim OKUR, Birol ERDEM'in ise daha seyrek aralıklarla olmak üzere zaman zaman bir 
araya gelerek sohbetlere devam ettikleri,  bu sohbetlerin gruba Engin DURNAGÖL ve 
Mustafa Kemal ÖZÇELİK dahil olmadan önceki formatta 2008 yılına kadar devam ettiği, 
2008 yılında Ahmet HAMSİCİ'nin Danıştay üyesi olması nedeniyle bakanlıktan ayrılması 
üzerine sohbetlerin sona erdiği, (Sanık savunması, tanıklar İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ 
ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in beyanları)

Sanığın 1998 yılında Dursun Murat CEVHER ve Hüseyin YILDIRIM'ın teklifi 
üzerine yapıya ait mezun evlerinde yılda 4-5 kez verdiği hadis ve tefsir derslerinin 2004 
yılına kadar devam ettiği, 2004 yılında Ahmet TOKER'in Yargıtay tetkik hakimliğine, 
Muzaffer BAYRAM'ın ise bakanlık tetkik hakimliğine geldikleri, 2004 yılı içerisinde 
kendisini sohbet vermek üzere yapıya ait mezun evlerine götürecek sorumluları kendisine adı 
geçenlerin yönlendirdiği, (Sanık savunması)

 2004 yılı içerisinde sanığın bakanlık içinde, cemaatin (FETÖ) "ruhsat ve tedbir" adı 
altında alkol kullanmaya ve eşlerinin başörtülerini çıkarmaya cevaz vermesi üzerine üzerine; 
Adıyaman ilinde cemaate mensup bir hakimin tedbir diye alkol alarak yolda sızıp kalması ve 
vatandaşlar tarafından karakola götürülmesi olayı üzerinden cemaat mensuplarına 
eleştirilerde bulunması, yine cemaat mensuplarının eşlerinin tedbir adı altında muhafazakar 
bir bayana yakışmayacak derecede giyinmeleri nedeniyle eleştiride bulunması nedenleriyle 
bu tarihten sonra mezun evlerine sohbetlere çağrılmadığı, (Sanık Savunması, tanık Ahmet 
HAMSİCİ'nin kısmen benzer yönde olan beyanı) , sanığın 1998-2004 yılları arasında ve her 
yıl içinde 4-5 kez olmak üzere toplamda 15-20 arasında bu sohbetleri verdiğini beyan ettiği,

2002 yılında Ahmet HAMSİCİ'nin unvanlı göreve atanması, İbrahim OKUR'un da 
AYM lojmanlarına taşınması üzerine Mustafa Kemal ÖZÇELİK ve Engin DURNAGÖL'ün 
cemaat tarafından bir başka sohbet grubuna dahil edilmeleri ile cemaat (FETÖ) ritüeli 
sohbetlere dönüşen buluşmaların sona erdiği, bu tarihten sonra Hüseyin YILDIRIM, İbrahim 
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OKUR, Birol ERDEM'in ise daha seyrek aralıklarla olmak üzere zaman zaman bir araya 
gelerek, gruba Engin DURNAGÖL ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK dahil olmadan önceki 
formatta olmak üzere sohbetlere devam ettikleri, bu sohbetlerin bu şekilde 2008 2008 yılında 
Ahmet HAMSİCİ'nin Danıştay üyesi olması nedeniyle bakanlıktan ayrılması üzerine 
sohbetlerin sona erdiği, (Sanık savunması, tanıklar İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ ve 
Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in beyanları)

Sanığın  2004 yılında Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olduğu, 2006 
yılında Personel Genel Müdür Yardımcısı, 2008 yılında ise Personel Genel Müdürü olduğu,

Sanık Personel Genel Müdürlüğü iken yardımcılığını ise tanık Mustafa Kemal 
ÖZÇELİK'in yaptığı, bu süre içerisinde İsmail Hakkı ŞENTÜRK'ün hakim adaylığı sınavları 
mülakatları için 1-2 defa Mustafa Kemal ÖZÇELİK'e "sadece cemaatçilerden oluşan bir liste 
olmadığını, içinde cemaatle hiç ilgisi olmayan muhafazakar insanların da olduğunu beyan 
ettiği referans listeleri getirip verdiği, Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in de bu listeleri sanığa 
teslim ettiği, mülakat sonrasında bu listelerdeki isimlerden sınavı kazananlar olduğu gibi 
kazanamayanların da olduğu, (Tanık Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in beyanı)

Bakanlıkta daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür atamalarının ilgili 
birim amirlerinin teklifi gerçekleştiği, Personel Genel Müdürlüğü'nde yapılacak atamalarla 
ilgili olarak atama teklifi yetkisinin genel müdürde olduğu, diğer genel müdürlüklerde 
yapılacak atamalarda personel genel müdürünün görevinin atanması teklif edilen kişinin 
sicilini alıp, atamayı teklif eden birim amiri ile birlikte bakana ve müsteşara birlikte arz 
etmekten ibaret olduğu, sanık Birol ERDEM'in Personel Genel Müdür olduğu dönemde  ilk 
defa ünvan alan personel olarak bir tek Erol MUTLU bulunduğu, adı geçenin Birol 
ERDEM'in yanında Ayırma Tetkik Bürosunda çalıştığı ve Ayırma Tetkik kısmında boşalma 
olunca da o kısımda daire başkanı olduğu, bu ismi Birol ERDEM'İn önerdiği, (Tanık İbrahim 
OKUR)

Yine Sanığın Genel Müdür olduğu dönemde idari yargı kökenli olan Celal 
HOCAOĞLU adlı hakimin sanığın referansı ile tetkik hakimi olarak alındığı, (Tanık Mustafa 
Kemal ÖZÇELİK)

Sanık Birol ERDEM'in Genel Müdür olarak görev yaptığı 2009 yılı eylül ayı 
içerisinde bakanlıkta boşalan 6 birim amiri (Daire başkanlığı) için teklif makamı olarak 3 
tane cemaatçi, 3 tane de cemaatçi olmayan personel olmak üzere teklifte bulunduğu, bu 
isimlerin daha önceden müsteşar Ahmet KAHRAMAN tarafından tamam denilen isimler 
olduğunu, atama teklifinin İbrahim OKUR'un parafı ile Müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın 
önüne gittiği, sanık Birol ERDEM'İn izinde bulunduğu sırada Ahmet KAHRAMAN'ın 
hakimevinde müsteşar yardımcıları ile birim amirlerini çağırarak atanacak isimleri okumak 
suretiyle görüşlerini sorduğu, cemaat mensubu birim amirlerinin atama teklifinde yer alan 
cemaatçi olmayan isimlere değişik gerekçelerle itiraz ettikleri, bu itirazlar üzerine Yusuf 
Ziyaettin CENİK'in yerine Muzaffer BAYRAM, Fatih BELVİRANLI isminin yerine Remzi 
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GEMİCİ isminin önerildiği, müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın kabul ettiği ve evrakı Engin 
DURNAGÖL'e uzatarak "Engin bunu götür bu şekilde yeniden yaz getir." dediği, Birol 
ERDEM'in bu değişikliği öğrenmesi üzerine Engin DURNAGÖL'ü telefonla arayarak "Engin 
güzel yapmışsınız da elaleme ne diyeceksiniz?" şeklinde tepki gösterdiği, bu atamaların 
bakanlık içinde "Cemaat 6-0 yaptı" şeklinde konuşulduğu, sanık Birol ERDEM'in atama 
teklifinde yer alan ve cemaatçi olmayan 3 ismin, sanığın izinde bulunduğu sırada ve 
kendisinin bilgisi dışında değiştirilerek 6 cemaat mensubunun atanmasının sağlandığı, 
(Tanıklar İbrahim OKUR ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK)

2009 yılında siyasal iktidar tarafından siyaset üzerindeki yargı vesayetinin 
sonlandırılması amacıyla başta HSYK'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısının 
değiştirilmesi olmak üzere yeni bir Anayasa değişikliği hazırlık çalışmalarını yapmak üzere 
Adalet Bakanlığı'na görev verildiği, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 
tarafından hazırlanan "Yargı Reformu Strateji Belgesi" nin 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
hükumeti tarafından kabul edildiği, 

2010 yılında, Yargı Reformu Strateji Belgesinde belirlenen hedefler  çerçevesinde 
Anayasa değişiklik paketi hazırlamak üzere Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü ve 
Strateji Geliştirme Başkanlığı Koordinesinde Adalet Bakanının görevlendirmesi ile bir 
komisyon oluşturulduğu, sanık Birol ERDEM'in de bu komisyonda görevlendirilmesi üzerine 
çalışmalara katıldığı ve çalışmalar sırasında "HSYK'da çoğulcu bir yapı oluşması için "tek 
oy" ilkesinin zorunlulu olduğunu, savunduğu, Anayasa değişiklik taslağının bu şekilde 
hazırlandığı ve meclisten geçtiği, ancak Anaysa Mahkemesi tarafından "tek oy" ilkesinin iptal 
edildiği, (Tanıklar Sadullah ERGİN, İbrahim OKUR ve Mustafa ELÇİM'in beyanları)

Anayasa Mahkemesi'nce, meclisin kabul ettiği Anayasa değişikliği metnindeki "tek 
oy" ilkesinin iptal edilmesi üzerine, yapılacak HSYK seçimlerinde yargı teşkilatı içindeki 
örgütlü yapılara, HSYK'da ezici bir çoğunluk elde etme olanağının doğduğu, o tarih itibariyle 
yargı teşkilatında tek örgütlü yapı olan YARSAV'ın seçimleri alma olanağının belirdiği, adı 
geçen derneğin hükumetin mücadele ettiği vesayetçi anlayışı temsil etmesi nedeniyle 
bakanlıkta ve siyasi iradede "anayasa değişikliğinin heba olacağı" yönünde bir tedirginlik 
oluştuğu, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ve müsteşar Ahmet KAHRAMAN başkanlığında 
birim amirleri ile düzenlenen toplantıda bundan sonra ne yapılması gerekiğinin tartışıldığı, 
bakanlığın bir liste yaparak seçime girilmesi fikrinde mutabık kalındığı, 

Seçim sürecinde YARSAV'ın, Orhan SUNGUR ve Hayri KESKİN gibi isimlerin 
başını çektiği ülkücü grupla iş birliğine giderek geniş bir yelpazeye hitap etmesi üzerine, 
bakanlığın da seçimi kazanabilmek için bu cephenin dışında kalan tüm kesimlere hitap 
edecek bir liste ile seçime gitme ihtiyacı hissettiği, bu şekilde bir tarafta referandumda evet 
diyen kesim, diğer tarafta ise hayır diyen YARSAV ve beraberindekiler olmak üzere 2 blok 
ortaya çıktığı, 

İlerleyen süreçte Müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın idari yargı aday listesinde liste 
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başı olarak sanık Birol ERDEM'in, adli yargıda ise liste başı olarak İbrahim OKUR'un 
olması gerektiğini, bu şekilde taşrada bakanlık irtibatının görülebileceğini, teşkilat ile 
koordinasyonu idari yargı alanında Birol ERDEM, adli yargı alanında ise İbrahim OKUR'un 
sağlayacağını  söyleyerek her iki ismi görevlendirdiği, her iki ismin  kendilerinin aday 
olmadığı bir listeyi dışarıdan daha rahat destekleyebileceklerini, ama kendileri için oy 
isteyemeyeceklerini, zira müsteşar yardımcısı olarak gidip hakim/savcılardan oy istemenin 
kendilerine zor geleceğini söyleyerek itiraz ettikleri, ancak müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın 
bu itirazı yerinde görmediği,

Müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın diğer adayların kimler olabileceğine dair 
bakanlıktaki birim amirleri ve bir kısım yüksek yargı üyeleri ile istişarelerde bulunduğu, 
önerilen isimleri aldığı, 

 Demokrat Yargı grubu ile ittifak halinde seçime girmek amacıyla yapılan 
görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığı,

O tarih itibariyle henüz kriminalize olmaması nedeniyle yasa dışı nihai amacı toplum 
tarafından bilinmeyen bu nedenle kamuoyunda "hizmet hareketi vb." isimlerle adlandırılan, 
ortaya çıktığı günden bu yana kendisine alan açma adına dönemsel iktidar dengelerini 
gözeterek pozisyon belirleyen, referandum sürecinde ve öncesinde askeri ve bürokratik 
vesayete karşı hükumetin yanında yer alan cemaat/paralel yapının, bu tutumun bir uzantısı 
olarak HSYK seçim sürecinde de bakanlık kanadında yer aldığı,

Müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın, o güne kadar kurumsal kimlikleri ile hiç ortaya 
çıkmayan bu yapı mensuplarına ilk başlarda fazla yüz vermediği, bunun üzerine yapı 
mensuplarının teşkilatta 1500 civarında hakim-savcı arkadaşlarının olduğunu ileri sürdükleri, 
teşkilattaki güçlerini göstermek adına yapı mensubu olup YARSAV içine sızdırdıkları ve adı 
geçen derneğin üyesi Murat ARSLAN'ı getirerek Birol ERDEM ile görüştürdükleri, bu 
görüşmede Murat ARSLAN'ın YARSAV içindeki cemaat mensuplarının güçlerinden 
bahsettiği, yapının bu şekilde güç gösterisinde bulunarak aday listesinde kendilerinden daha 
fazla isme yer verilmesi yönünde çaba sarfettikleri, müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın bu 
süreç sonunda yargı teşkilatında YARSAV'dan sonra en örgütlü yapının cemaat olduğunu 
gördüğü,

 Sanık Birol ERDEM ve İbrahim OKUR'un ise saha çalışmasında tespit ettikleri aday 
olabilecek muhtemel isimleri müsteşar Ahmet KAHRAMAN'a bildirdikleri, Birol ERDEM'in 
idari yargıda Halil KOÇ ve İbrahim TOPUZ, adli yargıda ise Harun KODALAK, İsmail 
AYDIN ve Hayrettin TÜRE isimlerini aday olarak önerdiği, İbrahim OKUR'un ise adli 
yargıda Hayrettin TÜRE, Celal AVAR, Nesibe ÖZER isimleri ile idari yargıda İbrahim 
TOPUZ isimlerini önerdiği,

Cemaat mensuplarının idari yargı için aday olarak Ahmet BERBEROĞLU ismini ileri 
sürdüğü, yanına ikinci bir aday daha koymak istediklerini belirttikleri, sanık Birol ERDEM'in 
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yaptığı araştırma sonucunda Resul YILDIRIM ismini tespit ettiği, adı geçenin birlikte 
çalıştığı İlhan HANAĞASI ile görüştüğünde İlhan HANAĞASI'nın "cemaate yakın ama tam 
cemaatçi değildir" şeklinde bilgi vermesi üzerine bu ismi önerdiği, başta Galip Tuncay 
TUTAR olmak üzere bakanlıktaki cemaat mensuplarının bu isme itiraz ettikleri, sanık Birol 
ERDEM'in ise "Size yakınmış, niye itiraz ediyorsunuz" şeklinde cevap verdiği,

Yapılan çalışmalar sonucunda hangi adaylarla seçime gidileceğinin müsteşar Ahmet 
KAHRAMAN tarafından belirlendiği buna göre; idari yargıda liste başı olarak Birol ERDEM 
olmak üzere Halil KOÇ, Ahmet BERBEROĞLU, İbrahim TOPUZ ve Resul YILDIRIM, adli 
yargıda ise liste başı İbrahim OKUR olmak üzere Hayrettin TÜRE, Harun KODALAK, 
Nesibe ÖZER, Ahmet KAYA, İsmail AYDIN, Hüseyin SERTER, Celal AVAR,  Ali 
ÖZTÜRK,  Ömer KÖROĞLU ve Teoman GÖKÇE'nin yer aldığı, adli yargı listesinde yer 
alan Ömer KÖROĞLU ile idari yargı listesinde yer alan Resul YILDIRIM'ın cemaat 
mensubu olduklarının o tarih itibariyle net olarak bilinmediği,

Sadece İdari yargıda seçim çalışmalarını yürüten Birol ERDEM'in 5 adaydan 5'ine de 
oy istediği,

Seçime 1 hafta kala cemaat mensuplarının kendi aralarında organize olarak, 
kendilerinden olmayan adaylara oy vermemek suretiyle yedeğe bırakacakları ve bu şekilde 
kendi mensuplarını HSYK'ya taşıyacakları yönünde tanık Harun KODALAK'a bazı 
duyumlar ulaştığı, ancak adı geçenin seçimin bıçak sırtı olması nedeniyle böyle bir şey 
yapabileceklerine ihtimal vermediği, (Tanık Harun KODALAK'ın beyanı)

17/10/2010 tarihinde yapılan seçim sonuçları açıklandığında ;
İdari Yargıda; 
Ahmet BERBEROĞLU'nun 855 oy,
Birol ERDEM'in 836 oy,
Resul YILDIRIM'ın 805 oyla asil olarak kurul üyeliğine seçildikleri,
Halil KOÇ'un 638 oy,
İbrahim TOPUZ'un 554 oy ile yedek olarak kaldıkları,

Adli Yargıda
İbrahim OKUR'un 6181 oy,
Teoman GÖKÇE'nin 8541 oy,
Nesibe ÖZER'in 6153 oy,
Ömer KÖROĞLU'nun 5648 oy, 
Hüseyin SERTER'in  5471 oy,
Ahmet KAYA'nın 5463 oy,
İsmail AYDIN'ın 4926 oyla asil olarak kurul üyeliğine seçildikleri,
Harun KODALAK'ın 4710 oy 
Celal AVAR'ın 4536 oy,
Hayrettin TÜRE'nin 4443 oy,
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Ali ÖZTÜRK'ün 4364 oyla yedeğe kaldıklarının ortaya çıktığı,

Seçim sonuçları ortaya çıktığında; kendilerine alan açmak söz konusu olduğunda 
kendilerini hiç bir ahlaki değer ve hukuk kuralı ile bağlı saymayan,  (daha sonraki süreçte 
ortaya çıktığı üzere başta soru çalmak, iftira, kumpas olmak üzere her türlü hukuksuzluğa 
imza atan) cemaat mensuplarının seçimden önce kendi aralarında organize olarak idari 
yargıda Halil KOÇ ve İbrahim TOPUZ'u, adli yargıda ise Harun KODALAK, Celal AVAR, 
Hayrettin TÜRE ve Ali ÖZTÜRK'ü- adı geçenlere oy vermeyerek- yedeğe bırakmak suretiyle 
bakanlık listesindeki kendi mensuplarının tamamını kurul üyeliklerine taşıdıkları, 

Özelikle idari yargı sonuçları incelendiğinde; Danıştay'da tetkik hakimi olması 
nedeniyle teşkilatta bilinirliği neredeyse hiç olmayan, seçim tarihi itibariyle 38 yaşında olan 
ve mesleki kıdemi olmayan Ahmet BERBEROĞLU'nun, idari yargı listesinde liste başı olan 
ve sahada seçim çalışmalarını yürüten, uzun yıllardır Adalet Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü'nde çalışması nedeniyle teşkilat tarafından çok iyi bilinen Birol ERDEM'den daha 
fazla oy almasının bu ahlak dışı organizasyonun açık kanıtı olduğu, yine idari yargı 
listesinden seçilen cemaat mensupları içinde uzun yıllardır tetkik hakimliği yapmaları 
nedeniyle sahada bilinirliği pek olamayan isimlerin aldıkları oy oranlarının da benzer sonucu 
ortaya koyduğu,

Seçimlerden sonra sanık Birol ERDEM'in cemaat mensuplarını kastederek "İkili 
davrandılar, anlaşmaya uymadılar" şeklinde serzenişten öte eleştiride bulunduğu, (Tanık 
Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in beyanı)

 HSYK seçimleri yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından Ahmet GÖKÇEN, 
Bülent ÇİÇEKLİ ve Ali AYDIN kurula üye olarak atandığı, bu süreçte "diğer üye de kamu 
avukatlarından birisi olsun" denilince sanık Birol ERDEM'in FETÖ örgütü ile herhangi bi 
ilgisi olmayan daha sonraki süreçte FETÖ ile mücadelede kendisinin yanında yer alan Rasim 
AYTİN ismini önerdiği, yaptığı lobi faaliyeti ile adı geçenin kurul üyesi olarak atanmasını 
sağladığı, (Sanık savunması, tanıklar Harun KODALAK, Mustafa ELÇİM, İbrahim OKUR ve 
Rasim AYTİN'in beyanları)

HSYK seçimleri sonuçlandıktan 2-3 gün kadar sonra Ahmet HAMSİCİ'nin Elvankent 
lojmanlarındaki konutunda Ahmet HAMSİCİ, Muzaffer BAYRAM, Birol ERDEM, İbrahim 
OKUR, Ahmet TOKER ve İlyas ŞAHİN ile bir kısım başka HSYK üyeleri de olmak üzere 
bir araya geldikleri, seçim sonuçlarını değerlendirdikleri, arada bazı dini konuların da 
konuşulduğu, (Tanık Ömer KÖROĞLU'nun beyanı)

HSYK seçimlerinden sonra Birol ERDEM'in evinde bakanlık listesinden seçilen kurul 
üyelerine kahvaltı verdiği, kahvaltıda Muzaffer BAYRAM yada Ahmet BERBEROĞLU'nun 
hakim maaşı ile HSYK üye maaşı arasındaki farkın cemaate himmet olarak verilmesini 
Nesibe ÖZER'den istediği, sanık Birol ERDEM'in ev sahibi olması nedeniyle çay servisi  
yapmakla meşgul olduğundan bu diyaloğa tanık olmadığı, (Tanık Nesibe ÖZER'in beyanı ve 
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sanık savunması)

Yeni HSYK oluştuktan sonra sanık Birol ERDEM'in HSYK Genel Sekreterliği için 
halen Yargıtay üyesi olarak görev yapan ve yapı mensubu olmayan Mustafa EROL'un 
atanmasını teklif ettiği, ancak müsteşar Ahmet KAHRAMAN ve Adalet Bakanı Sadullah 
ERGİN'in bu isme sıcak bakmamaları nedeniyle 22/02/2011 tarihinde Mehmet KAYA'nın 
Genel Sekreter olduğu, ilerleyen süreçte sanık Birol ERDEM'in müsteşar olduktan sonra o 
dönemde bakan olan Ahmet KAHRAMAN'a ısrarcı olarak Mustafa EROL'un müsteşar 
yardımcısı olarak atanmasını sağladığı, (Sanık savunması, tanıklar Sadullah ERGİN, Mustafa 
ELÇİM ve Ahmet HAMSİCİ'nin beyanları,)

Sanık Birol ERDEM'in HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı için Adalet Bakanlığı İç 
Denetim Birimi Başkanlığı'nda iç denetçi olarak çalışan ve FETÖ'cü olmayan Nevzat 
KARABABA'nın atanmasını önerdiği ve adı geçenin 22/01/2011 tarihinde atandığı, yine 
sanığın HSYK genel sekreterliğinde tetkik hakim olarak çalıştırılmak üzere FETÖ üyesi 
olmayan Aytekin SAKARYA, Asiye KARABABA, Mustafa YAPICI ve Güven ELÇİM'i 
önerdiği ve adı geçenlerin söz konusu birimde tetkik hakimi olarak görevlendirilmelerini 
sağladığı, ilerleyen süreçte FETÖ'nün örgüt üyesi olmayan bu isimlere karşı mobing 
uyguladığı ve Nevzat KARABABA, Asiye KARABABA ve Aytekin SAKARYA'nın 
kuruldan ayrılmak istedikleri, sanığın karşı çıkmasına rağmen ayrıldıkları, Aytekin 
SAKARYA'nın 19/06/2011 tarihinde Sincan C.Başsavcıvekilliğine gittiği, Nevzat 
KARABABA'nın 24/11/2011 tarihinde Yargıtay üyesi seçildiği, Asiye KARABABA'nın ise 
03/11/2011 tarihinde Yargıtay C.Savcılığına gönderildiği, (Sanık savunması, tanıklar Harun 
KODALAK, Rasim AYTİN ve İsmail AYDIN'ın beyanları)

2011 yılı şubat ayında yapılan yüksek yargı üyelikleri seçimi sürecinde Mehmet 
KAYA'nın Ahmet HAMSİCİ'yi arayarak "Üyelik seçimleriyle ilgili bir görüşme yapalım" 
diye davet ettiği, Ahmet HAMSİCİ'nin durumu müsteşar Ahmet KAHRAMAN'a anlattığı, 
müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın "İyi olur, -Birol ERDEM ve İbrahim OKUR'u da 
kastederek- hepiniz gidin, ne istiyorlar, ne kadar istiyorlar bunu öğrenmiş olursunuz." diye 
söylediği, bunun üzerine Ahmet HAMSİCİ, Birol ERDEM ve İbrahim OKUR'un genel 
sekreter Mehmet KAYA'nın evine gittikleri, burada genel sekreter ve ev sahibi olan Mehmet 
KAYA, kurul üyeleri Ahmet BERBEROĞLU, Teoman GÖKÇE, Ömer KÖROĞLU, Resul 
YILDIRIM, Nesibe ÖZER, genel sekreter yardımcısı Muzaffer BAYRAM ile birlikte tetkik 
hakimler Ahmet TOKER, Muzaffer ÖZDEMİR, İlyas ŞAHİN gibi isimlerin bulunduğu, 
HSYK üyesi olmayanların böyle bir toplantıda bulunmasının genel rahatsızlık yaratması 
üzerine FETÖ mensıplarının "Bu arkadaşlar Yargıtayı iyi tanıyor" şeklinde bir savunma 
geliştirdikleri, FETÖ mensuplarının bu toplantıya hazırlıklı olarak gelmiş oldukları, üye 
olarak seçilmesi gündeme gelebilecek toplam 360 adli yargı mensubunun isimleri bir 
projeksiyon cihazı ile duvara yansıtarak isimlerin tek tek tartışıldığı, İbrahim OKUR'un 
"benim için cemaatçi olsun olmasın, liyakat önemlidir" şeklinde söylediği, isimlerin 
tartışılması sırasında "bu cemaatçidir veya değildir" şeklinde açıktan bilgi verilmediği ancak 
gündeme getirilen isimlerin hemen hemen hepsinin İbrahim OKUR'un tanıdığı isimler 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

olduğu, isimler tartışılırken  bakanlık kanadını temsilen orada bulunan İbrahim OKUR, sanık 
Birol ERDEM ve Ahmet HAMSİCİ'nin olumlu veya olumsuz görüşler belirterek son sözleri 
söyledikleri, FETÖ'cü üyelerin ise adı geçenleri etkilemeye çalışır bir tavırlarının olduğu, 
yansıya verilen isimler üzerinde yoğun tartışmalar yaşandığı, FETÖ'cülerin genellikle 
İbrahim OKUR ve sanık Birol ERDEM'i ikna etmeye çalıştıkları, yapılan görüşme sırasında 
bu şekilde 160 isim elenince üye olarak seçilebilecek kişiler arasında FETÖ'cü sayısının 
85-90 civarına düşmesi üzerine FETÖ'cülerden itirazlar gelmeye başladığı, genel sekreter 
yardımcısı Muzaffer BAYRAM'ın seçilcek 160 kişiden en az 140 kişinin kendilerinden 
olması gerektiğini söylediği,  Birol ERDEM ve İbrahim OKUR'un  Fetullah Gülen cemaati 
mensuplarına bu kadar kontenjan verilemeyeceğini yüksek sesle söyleyerek itirazlarını dile 
getirmeleri üzerine Ahmet BERBEROĞLU'nun "Bu konu hocaefendiye danışılmış, 140'dan 
aşağısı olmaz denmiş, benim için mesele bitmiştir" şeklinde söylediği ve kapıyı vurup odadan 
çıktığı, konuşmaların tartışma boyutuna ulaştığı, Ömer KÖROĞLU'nun  İbrahim OKUR ile 
Birol ERDEM'in haklı olduğunu,istenen sayının çok fazla olduğunu dile getirerek "teşkilata 
bu hususu nasıl anlatacağız" şeklinde söylemesi üzerine, İbrahim OKUR'un "Diğer üyelerle 
bir olunup, bu seçimin yapılabileceğini" söylemesi üzerine genel sekreter yardımcısı 
Muzaffer BAYRAM'ın "bizde sizi hükümete şikayet ederiz" dediği, tartışmalar uzayınca 
Nesibe ÖZER'in "cemaatten daha çok kişinin seçilmesi gerekir" şeklinde bir tepki ile 
sinirlenerek ve kapıyı çarparak evi terk ettiği, Danıştay'a seçilecek üyelere ilişkin olarak ise 
cemaat mensuplarının 37000 sicillilerin de üye olarak seçilmesini istedikleri, sanık Birol 
ERDEM'in meslekte üyeliği hak eden daha kıdemlilerin olduğunu ileri sürerek itiraz etmesi 
üzerine Ahmet BERBEROĞLU, Teoman GÖKÇE ve Resul YILDIRIM'ın "Biz 37000 
sicilliyiz, biz kurul üyesi olabiliyorsak aynı sicilde birisi Danıştay üyesi de olabilir" diye 
ısrarcı oldukları, bu konunun 3 idari yargı kökenli olan Birol ERDEM, Ahmet 
BERBEROĞLU ve Resul YILDIRIM arasında konuşularak bir sonuca varılmasının 
kararlaştırıldığı,

Bu görüşmeden sonra İbrahim OKUR, Birol ERDEM ve Ahmet HAMSİCİ'nin 
müsteşar Ahmet KAHRAMAN'a giderek "Bunlar 140'dan aşağı inmiyorlar" diye 
bilgilendirdikleri, Birol ERDEM'in "İdari yargıda da 37000 sicillilerin de seçilmesini 
istiyorlar" şeklinde söylediği,  Ahmet KAHRAMAN'ın da "Anlaşın, önümüzde uzun bir süre 
var, beni oradaki yüksek yargı mensupları ile uğraştırmayın" şeklinde söylediği, 

Mehmet KAYA'nın evinde yapılan toplantıdan sonra arada hakimevinde bazı üyelerle 
yine görüşmeler olduğu ve seçilmesi muhtemel isimlere ilişkin sayının 180'e kadar 
düşürüldüğü, bu sayıyı 160'a indirme çabasının olduğu,

HSYK üyesi Bülent ÇİÇEKLİ'nin evinde   ikinci bir toplantı yapıldığı, 180'e kadar 
inen sayıyı 160'a indirmek ve bu belirleme yapılırken  müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın 
yüksek yargıya seçilmesini istediği bazı isimlerin listeden çizilmesini engellemek ve bu 
isimlerle ilgili cemaat mensuplarını ikna ederek genel kurulda itiraz etmemelerini sağlamak 
amacıyla bu toplantıya gittikleri, 

İlerleyen süreçte cemaatin seçilmesini istediği Yargıtay üyesi sayısının 108'e kadar 
indirildiği, Şaşmaz'da  yüksek yargıdan gelen kurul üyeleri dışındaki diğer üyelerin katılımı 
ile toplantı düzenlendiği, bu toplantıda cemaat mensuplarının diğer kurul üyeleri tarafından 
gündeme getirilebilecek isimlerle ilgili olarak hazırlıklı geldikleri, bu isimler gündeme 
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geldiğinde ilgililer hakkında bir sürü olumsuzluk sıralayarak bu isimlerin listeye girmesini 
engelledikleri, kendi listelerinde bulunan isimlerle ilgili olarak ise parlatma yaptıkları, bu 
sürecin sonunda belirlenen isimlerin HSYK genel kurulunca yüksek yargı üyeliklerine 
seçildikleri, (Sanık savunması, tanıklar Ömer KÖROĞLU, İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ 
ve Rasim AYTİN'in beyanları)

HSYK üyesi Ömer KÖROĞLU'nun Rize'den çocuğu hasta olan ve tedavi olması 
gereken Şükrü ULUYOL isminde bir hakimi HSYK'ya tetkik hakimi olarak getirmek 
istediği, cemaatin bu isme güvenmediği için cemaat mensuplarının atamaya karşı çıktıkları, 
Birol ERDEM'in Ömer KÖROĞLU'na destek vermesi üzerine kuruldan 12 oyla geçtiği, 
cemaat mensuplarının HSYK'da "bunu almayın, birisi oyunu çeksin" diye baskı yaptıkları, 
adı geçenin kurulda cemaat mensubu olmayan 3-5 tetkik hakiminden birisi olduğu ve halen 
görevde olduğu, Birol ERDEM'in cemaat mensuplarına "bu çalışacak, bunun çocuğu hasta" 
diyerek cemaat mensuplarına karşı çıktığı,  (Tanık Ömer KÖROĞLU'nun beyanı)

FETÖ mensubu olan HSYK müfettişi Osman İlter DOĞAN'ın Nazilli Adliyesinde 
hakim/savcılar hakkında yürüttüğü bir soruşturmada objektif olamadığı gerekçesiyle genel 
kurulda çok ağır ifadelerle eleştirdiği, soruşturmayı yürüten müfettişlerin genel kurula 
gelerek bilgi vermelerini istediği, İbrahim OKUR'un ise o müfettişin gönderilmesi 
gerektiğini, gönderilirse bundan sonraki soruşturmalara katkı sağlayacağını dile getirdiği, 
ancak genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı, (Sanık savunması, tanık İsmail AYDIN'ın 
beyanı)

Müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın sağlık nedenleriyle görevinden ayrılması üzerine 
cemaatin müsteşar olarak Kenan ÖZDEMİR'i istediği, onun müsteşar olması için çaba sarf 
ettikleri ve parlatma yaptıkları, ancak siyasi iradenin sanık Birol ERDEM'i 21/11/2011 
tarihinde adalet bakanlığı müsteşarlığına atadığı, müsteşar olduktan sonra yasa gereği tayin 
ve terfi işlemleri ile görevli HSYK 1.Dairesinde görev yapmaya başladığı, hem kurulda hem 
bakanlıkta cemaatin taleplerine dizgin koyanların başında geldiği, (Tanık Ömer 
KÖROĞLU'nun beyanı)

Sanığın müsteşar olduktan sonra cemaate karşı ilk hamlesinin Anayasa Mahkemesi 
üyeliği seçimi olduğu,

2012 yılı ocak ayında Anayasa Mahkemesi'nin Danıştay kökenli üyelik kadrosunun 
boşalacak olması nedeniyle 2011 yılı Kasım-Aralık ayları itibariyle Danıştay'daki cemaat 
mensuplarının, Cumhurbaşkanına önerilecek üç ismin de kendilerinden olması, bu şekilde 
kim atanırsa atansın kendi mensuplarından birinin seçilmesini sağlamak amacıyla kulis 
çalışmalarına başladıkları, sanık Birol ERDEM'in cemaatin bu hamlesini boşa çıkarmak 
amacıyla hakimevinde yapı mensubu olmayan Danıştay üyeleri ile bir toplantı yaparak 
Muammer TOPAL'ın ismini gündeme getirdiği, bu ismin aday olmasını sağladığı, bunun 
üzerine cemaat mensuplarının geri adım atmak zorunda kaldıkları, yapılan seçim sonucunda 
sandıktan Cumhurbaşkanlığına aday olarak önerilecek isimler olarak 2 cemaat mensubu ile 
Muammer TOPAL'ın çıktığı, Cumhurbaşkanlığınca 29/01/2012 tarihinde AYM üyeliğine 
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yapı mensubu olmayan Muammer TOPAL'ın bu şekilde atanmış olduğu, (Sanığın savunması, 
tanıklar Vahit BEKTAŞ, Ahmet HAMSİCİ ve Mustafa ELÇİM'in beyanları)

07 Şubat 2012 tarihinde FETÖ mensubu savcılar tarafından Hakan FİDAN'ın ifadeye 
çağrılması üzerine, sanığın gerek bakanlıkta gerekse HSYK'da gerekse Yargıtay ve 
Danıştay'da örgüt mensuplarının tespit edilerek etkisizleştirilmeleri amacıyla daha sert bir 
mücadeleye girdiği, bu kumlarda bulunan FETÖ'cüleri tespit etmeye başladığı, bakanlıkta 
görevli örgüt mensuplarının bir kısmının sicillerini bozduğu, (Sanık savunması, tanıklar 
Rasim AYTİN, Harun KODALAK, Ahmet HAMSİCİ, Kerim TOSUN, Mustafa Kemal 
ÖZÇELİK, Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nun beyanları)

2012 yılında sanık Birol ERDEM'in tanık  Harun KODALAK'la birlikte oldukları 
sırada ortak arkadaşları olan Prof.Dr.Kemal ŞENOCAK'dan söz açıldığı, tanık Harun 
KODALAK'ın "Kemal ÖSYM'ye (hakimlik sınavı için) soru hazırlıyordu, artık ondan soru 
almıyorlarmış" şeklinde söylemesi üzerine sanık Birol ERDEM'in ÖSYM başkanı Ali 
DEMİR'i arayarak Kemal ŞENOCAK'dan soru alınmamasının nedenini sorduğu, Ali 
DEMİR'in "Kemal çok para istiyormuş" diye söylemesi üzerine Kemal ŞENOCAK'ı 30 
yıldan fazla bir süredir tanımaları ve para ile hiç işi olmayan bir karakter olarak tanımaları 
nedeniyle verilen cevaptan kuşkulandıkları, olayın aslını öğrenmek için Kemal ŞENOCAK'ı 
telefonla arayarak anık Birol ERDEM'in makamına çağırdıkları, Kemal ŞENOCAK'a 
ÖSYM başkanı Ali DEMİR'in söylediğini  aktardıkları, Kemal ŞENOCAK'ın Ali DEMİR'in 
söylediklerini yalanlaması üzerine sanığın olayı araştırmaya başladığı, aynı süreçte 
parlamentoda bir milletvekilinin 03/07/2012 tarihinde "6 Mayıs 2012'de yapılan Avukatlar 
İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yarışma sınavı sonuçlarında kuşkulu durumlar 
bulunduğu" iddiasını kamuyu gündemine taşıdığı, bunun üzerine Adalet Bakanı Sadullah 
ERGİN ve sanık Birol ERDEM'in  konunun ciddiyetle incelenmesi ve mülakatların yapılmış 
olup sonuçların açıklanması aşamasında bulunması nedeniyle sonucun acilen taraflarına 
bildirilmesi için ÖSYM başkanlığına yazı yazdıkları, kısa bir süre sonra ÖSYM tarafından 
"yapılan incelemede herhangi bir aykırılığa rastlanmamıştır" şeklinde cevap gelmesi üzerine 
Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in sanık Birol ERDEM'le istişare ederek ÖSYM başkanını 
bakanlığa davet ettikleri, yapılan görüşmede aynı ofisten sınava giren iki kişinin veya sınava 
giren eşlerin aynı puanları aldıklarını beyan ettikleri, ÖSYM başkanı Ali DEMİR'in "ben bir 
daha baktırıyım." diyerek bakanlıktan ayrıldığı, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in 
"personelinize talimat vermeyin, lütfen siz bakın sayın başkan. İddialar ciddi, ciddiyetle bir 
bakın." şeklinde söylediği, ÖSYM başkanı gittikten sonra Birol ERDEM'in sınav sorularını 
hazırlayan isimleri çalışmaya başladığı, daha önce soru veren hocalardan o sınavda soru 
alınmadığı bilgisine ulaştığı, ÖSYM başkanı Ali DEMİR'in gittikten bir kaç gün sonra tekrar 
randevu isteyerek geldiği ve "maalesef kopya şeyi var, ya da soruların sızdırıldığı izlenimim 
var, ne yapalım" diye söylediği, yapılan inceleme sonucunda 4 evli çiftin cevap 
anahtarlarının aynı olduğu, 2011 yılında yapılan sınava giren ve baraj puanı olan 70'in altında 
puan alam 26 kişinin bu sınavda ilk 50'ye girdikleri gibi sınavda usulsüzlük yapıldığını 
gösteren çok sayıda tespit yapıldığı, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in de "derhal sınav 
sonuçlarını iptal edin" diye söylediği, ÖSYM'nin  04/09/2012 tarihinde sınavı iptal ettiği,  bu 
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karar karşı ilgililer tarafından yasa yoluna gidilmesi ve Ankara 2. İdare Mahkemesinin  6 
Mayıs 2012'de yapılan Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yarışma 
sınavının iptaline dair kararın yürütmesinin durdurulmasına karar vermesi üzerine, Adalet 
Bakanı Sadullah ERGİN'in sanık Birol ERDEM'i tekrar çağırarak "bu durdurma kararından 
sonra biz şunu yapacağız. Biz de mülakatın yenilenmesi kararı vereceğiz. Mülakatı 
yenileyelim, bu sınavda başarılı olduğu görülen isimler gelsinler, komisyonun önünde 
mülakatta tekrar o soruları kendileri klasik yöntemle çözsünler bakalım. Biz onları bir daha 
mülakatta sınav sorularını vicahta çözdürelim onlara. İdare mahkemesi bunu da iptal etsin. 
Yürütmesini durdursun. Ben bu görevde oldukça bu şekilde bunların buradan geçmesine 
müsaade etmeyeceğim." talimatını verdiği, bunun üzerine mülakatın sınavının iptal edilerek 
yeni bir mülakat tarihi verdikleri, yenilenen mülakata önceden yazılı sınavı kazanan çoğu 
ismin gelmediği, özellikle soru önergesinde adı geçen kişilerden hiç birisinin gelmediği gibi 
onların dışında da gelmeyenler olduğu, bu şekilde mülakat sınavının yenilenerek aday 
adaylarının yeniden soruşturmaları yapılarak sonuçlandırıldığı ve sonuçların ilan edildiği, 
Ankara Başsavcılığı'nın 05/092012 tarihinde olayla ilgili soruşturma başlattığı, yapılan 
soruşturma sonucunda çalınan soruları alarak sınava girdikleri tespit edilen sanıklar hakkında 
Ankara 15.Ağır Ceza Mahkemesi'ne "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve 
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından kamu davası açıldığı, yapılan yargılama 
sonucunda adı geçen mahkemenin 11/10/2018 tarih ve 2017/9 E., 2018/224 K. Sayılı ilamı 
ile mahkumiyet kararı verildiği, kararın bir kısım sanıklar tarafından istinaf edilmesi üzerine 
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22.Ceza Dairesi'nin 14/07/2020 tarih ve 2019/1050 E. 
2020/698 K. Sayılı ilamı ve yine aynı dairenin 14/07/2020 tarih ve 2020/553 E., 2020/699 K. 
Sayılı ilamı ile onanmasına karar verildiği, bir kısım sanıkların temyiz yasa yoluna 
başvurmamaları üzerine hükmün onlar yönünden kesinleştiği, (Sanık savunması, Ankara 
Bölge Adliye Mahkemesi 22.Ceza Dairesi'nin 14/07/2020 tarih ve 2019/1050 E. 2020/698 K. 
ve 14/07/2020 tarih ve 2020/553 E., 2020/699 K. Sayılı ilamları, tanık Harun KODALAK'ın 
beyanı, söz konusu sınava ilişkin iptal kararı)

02/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı yasa ile CMK 250 maddesi ile 
görevli mahkemeler kapatılarak TMK 10 maddesi ile görevli ağır ceza mahkemelerinin 
faaliyete geçirildiği, sanığın bu süreçte yeni kurulan TMK 10 Maddesi ile görevli ağır ceza 
mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi aşamasında, yeni kurulan bu mahkemelere FETÖ 
mensubu hakim ve savcıların atanmalarını/sızmalarını engellemek amacıyla o tarihte Teftiş 
Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmakta olan Bilgin BAŞARAN üzerinden çalışma 
yaptırdığı, yine İstanbul'da kurulan TMK 10 maddesi ile görevli ACM'lere yapılacak 
atamalara ilişkin tanık Rasim AYTİN'e isim tespiti yaptırdığı, atamaların büyük kısmının bu 
tespit edilen bu isimlerden yapıldığı, (Sanık savunması, tanıklar Harun KODALAK, Rasim 
AYTİN'in beyanları)

Sanık Birol ERDEM'in müsteşar olarak 1.Daireye geldikten sonra, önceki 
uygulamaların yanlışlığından bahsetmeye başladığı, yüksek yargıdan gelen üyelerin (5 üye) 
bazıları ile görüşmeler yaparak "Birlikte hareket edelim" dediği ve bu şekilde hem 1.Dairede 
hem HSYK' Genel Kurulu'nda FETÖ'ye karşı çoğunluk sağlayarak örgütün etkisini kırmaya 
çalıştığı, yüksek yargı üyelerinin "2011 seçimlerinde bize hiçbir kontenjan tanınmadı, yok 
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sayıldık" şeklinde sitemli sözleri üzerine "Bundan sonra ortak karar alacağız, sizlere de 
kontanjan verilecek, bu gidişat iyi değil" şekkinde söylediği, (sanık savunması, Tanıklar 
Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU, Rasim AYTİN, İsmail AYDIN'ın beyanları,

Sanık Birol ERDEM'in yine yüksek yargıdan gelen üyeler olan  Zeynep Nilgün 
HACIMAHMUTOĞLU ile Ziya ÖZCAN ile ve Ulvi YÜKSEL ile görüşmeler yaptığı, 
Yargıtay ve Danıştay'da üye sayılarının artırılarak sabit genel kurullar oluşturulması ve daire 
sayılarının artırılması, bu şekilde cemaatçilerin yüksek mahkemelerde etkinliğinin 
azaltılmasının sağlanması hususunda görüşmeler yaptığı, yüksek yargıdan gelen üyelere 
"Birlikte hareket edelim. Yargıtay'ın bu kayan eksenini düzeltmeye çalışalım" dediği, yüksek 
yargıdan gelen üyelerin "Daha önce de biz hiçbir şey yapamadık. Biz burada etkisiz eleman 
gibi oturuyoruz" diye söylemeleri üzerine "Sizlere de üye seçiminde söz hakkı verilecek bu 
yasa çıktığı an. Belirli kontenjanlarınız olacak" diye söylediği, görüşmelerde mutabakata 
varıldığı, bu görüşme ve çabaların ilerideki Yargıda birlik platformunun ilk adımları olduğu, 
(Sanık savunması, tanıklar Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU, Rasim AYTİN, İsmail 
AYDIN'ın beyanları,

Yüksek yargı üyeleri ile yapılan bu görüşme sonrasında varılan mutabakat uyarınca 
sanık Birol ERDEM'İn bakanlıkta Yaşar ŞİMŞEK, Ekrem ÇETİNTÜRK gibi güvendiği 
isimlerden ve yine güvendiği 1-2 tetkik hakiminden oluşan özel bir büro kurduğu, 
hazırladıkları yasa taslağının;

Yargıtay ve Danıştay'da başkanlar kurulu oluşturularak yetkilerin tamamen başkanlar 
kuruluna devri, genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının atanma şartlarını 
zorlaştırılması, mevcut genel sekreter ve yardımcılarının görevlerinin sonlandırılması, 
Yargıtay ve Danıştay'a üye olarak seçilebilmek için kürsüde fiilen 20 yıl çalışmış olma 
şartının getirilmesi gibi düzenlemeleri içerdiği,

 Tasarı başbakanlığa gönderilmeden dönemin Yargıtay başkanının adalet bakanı ile 
görüştüğü ve olumsuz cevap aldığı, ertesi günü Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Başsavcısının 
Başbakana giderek yakınmada bulundukları, Başbakan'ın Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ve 
müsteşar Birol ERDEM'i çağırdığı, Yargıtay Başkanının "böyle bir yasa çıkarsa biz 
çalışamaz hale geliriz" dediği, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in ise "doğru söylüyor 
efendim. Ama kanaatimce çalışamazlarsa Türkiye'nin daha hayrına olacağını düşünüyoruz" 
diye cevap verdiği ve "ben mi anlatayım Başkan kendisi ifade eder mi ?" diye söylediğinde 
Yargıtay Başkanı'nın "Ben anlatayım efendim. evet yanlış bir takım işler oldu, oluyor. Ama 
ben size söz veriyorum kendim üzerine düşeceğim, bunlara dikkat edeceğim. Böyle bir sıkıntı 
olmaması için gayret göstereceğim" şeklinde sözler söylediği, nihayetinde Başbakanın "bakın 
Başkan söz veriyor. Bundan sonra hukuku kanırtan işlere müsaade etmeyeceklerini ifade 
ediyor" dediği, görüşmenin sona erdiği, daha sonra Sadullah ERGİN'in Başbakana "efendim 
bu böyle konuşulsa da böyle işlemeyecek, böyle ilerlemeyecek. Bizim tedbirleri geliştirmemiz 
lazım." diye söylediği ve bu tasarıyı 27 Mayıs 2013 tarihinde Adalet Bakanı Sadullah ERGİN 
imzası ile Başbakanlığa sevk edildiği, ancak tasarının Başbakanlıktan Bakanlar Kuruluna 
sevk edilmediği, daha sonra çıkan bir torba yasa (6494 sayılı yasa) içerisinde bu tasarıda 
bulunan bazı maddelerin (Yüksek yargı üyesi olabilmek için meslekte fiilen çalışmış olma 
şartı vs.) yasalaştığı, (Tanık Sadullah ERGİN'in beyanı, sanık savunması)  

Sanığın Adalet Bakanlığı müsteşarlığına atandıktan ve bakanın ardından atamaya en 
yetkili amir olduktan sonra bakanlıkta görev yapan FETÖ üyesi birim amirlerini tasfiye 
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etmeye başladığı, 7 Şubat 2012 tarihinde meydana gelen MİT krizinden sonra ilk olarak 23 
Ekim 2012 tarihinde Personel Genel Müdürü Mustafa Kemal ÖZÇELİK'i görevden alarak 
yerine Muharrem ÜRGÜP'ün atattığı, bu doğrultuda yapılan atamalara bakıldığında;

    • Personel Genel Müdürü Mustafa Kemal ÖZÇELİK’in görevden alınarak yerine 
bu yapı mensubu olmayan Muharrem ÜRGÜP’ün,

• Ceza İşleri Genel Müdürü Ömür BORAZAN’ın görevden alınarak yerine bu yapı 
mensubu olmayan Metin KIRATLI'nın, onun yardımcılığına ise ise sanık Birol ERDEM'in 
önerisiyle Sincan (Ankara Batı) Adliyesinden Aytekin SAKARYA'nın atandığı,

    • Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Mustafa ONUK’un görevden alınarak 
yerine bu yapı mensubu olmayan Enis Yavuz YILDIRIM’ın,

    • Kanunlar Genel Müdürü Yüksel HIZ'ın görevden alınarak yerine bu yapı mensubu 
olmayan Ayhan TOSUN’un, onun emekli olması üzerine yine bu yapı mensubu olmayan 
Yaşar ŞİMŞEK’in, onun yardımcılığına ise Ekrem ÇETİNTÜRK'ün getirildiği,

    • Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mesut ORTA’ nın görevden alınarak yerine bu yapı 
mensubu olmayan Cengiz ÜNSAL’ın,  yardımcılığına ise Servet GÜL'ün getirildiği,

    • Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İNCE’ rıirı görev süresinin dolması üzerine 
yeniden atanmayarak verine bu yapı mensubu olmayan Yalçın BÜYÜK’ ün atanmasını 
sağladığı,

    • Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise Ömer KERKEZ'in getirildiği, (Atama 
listeleri)

Bu atamalardan Enis Yavuz YILDIRIM'ın Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in önerisi 
ile atandığı, diğer isimlerin tamamını ise sanık Birol ERDEM'in bulup getirdiği ve önerdiği 
isimler olduğu, Devlet bürokrasisinde bu yapıya karşı henüz hiç bir personel değişikliği 
yapılmadığı bir süreçte toplamda 24 kritik noktaya yapılan atamaların sanık Birol ERDEM'in 
önerisi ile yapıldığı, (Tanık Sadullah ERGİN'in beyanı)

Sanığın müsteşar olduğu dönemde hu yapıya mensup Kanunlar Genel Müdürü Yüksel 
HIZ hakkında "mesleki bilgi ve becerisini kullanırken belirli bir kesimin telkin ve 
menfaatlerinden daha ziyade ülkenin ve milletin ortak çıkarlarını ve ihtiyaçlarınıgözetme 
konusunda yeterince hassas olamadığı gözlemlenmiştir" şeklinde Avrupa Birliği Genel 
Müdürü Ali BİLEN hakkında "biriminde çalışan personelin seçiminde ve önerilmesinde 
yeterince objektif olamadığı anlaşılmıştır" şeklinde, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mesut 
ORTA hakkında ise 'nın sicillerine "biriminde çalışan personelin seçiminde UYAP'ın başka 
kurumlarla entegrasyonu çalışmalarında yeterince objektif olamadığı gerekçesiyle görev yeri 
değiştirilmiştir." şeklinde olumsuz siciller vererek sicillerini bozduğu, Mesut ORTA'nın idari 
yargıda açmış olduğu davaya bizzat 8 sayfalık yazılı savunma verdiği ve davanın redle 
sonuçlandığı, bu davanın redle sonuçlanması üzerine Ali BİLEN ve Yüksel HIZ'ın iptal 
davası açamadıkları, (Ek-5, EK-5/a: Üç adet sicil,EK-5/b: Sicile karşı açılan davaya karşı 
yaptığı savunma)

2012 yılı Kasım ayında HSYK 1.Dairesi'nde görüşülmekte olan müstemir yetki 
kararnamesi sırasında dairede görevli FETÖ mensuplarının İstanbul Anadolu Adalet 
Komisyonu Başkanlığı için Yeşim SAYILDI'nın atanmasını istedikleri, Birol ERDEM, 
İbrahim OKUR ve Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nun buna karşı çıktıkları, Dairede 
büyük tartışmalar çıktığı, yapılan oylamada Daire üyesi İsmail AYDIN'ın FETÖ'cülerle aynı 
yönde oy kullanması üzerine Yeşim SAYILDI'nın HSYK nun 30/11/2012 tarih ve 2891 sayılı 
kararı ile İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı yapıldığı, (Sanığın savunması, 
tanıklar Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU ve İsmail AYDIN'ın beyanları)
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2013 Nisan ayında HSYK 1.Dairesinde (kurulda ve hakimevinde) yapılan kararname 
çalışmaları sırasında sanık Birol ERDEM'in FETÖ mensupları olan (2010 Kasım kararnamesi 
ile atanan) Ankara C.Başsavcısı İbrahim Ethem KURİŞ ve İzmir C.Başsavcısı Durdu 
KAVAK'ın görevlerinden alınmaları yönünde hazırladığı teklifi daire gündemine sunduğu, 
büyük tartışmalar çıktığı, infial oluştuğu, Bülent ÇİÇEKLİ'nin "Sen burada hükûmet ajanısın. 
Senin böyle bir şeye hakkın yok" şeklinde söylediği İbrahim OKUR'un"Arkadaşlar buradaki 
bütün üyeler anayasa gereğince burada görev yapıyor. Herkesin her tür öneriyi söylemeye 
hakkı var" diyerek destek olduğu, İbrahim OKUR, Birol ERDEM, İsmail AYDIN ve Zeynep 
Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nun adı geçen başsavcıların alınması yönünde oy 
kullanmaları üzerine dairedeki FETÖ'cü üyeler Teoman GÖKÇE, Ahmet BERBEROĞLU ve 
Bülent ÇİÇEKLİ'nin toplantıyı toplantıyı terk ettikleri, bu nedenle kararnamenin 
bağlanamadığı ve 1 hafta kadar görüşmelere ara verilmek zorunda kalındığı, daha sonra 
FETÖ'cü üyelerin karizmayı çizdirmemek için anlaşmak istediklerini beyan ettikleri, daha 
sonra uzlaşma yolu bulunduğu, 30 Nisan 2013 tarihli kararname ile Ankara Başsavcısı 
İbrahim Ethem KURİŞ'in Antalya Başsavcılığına, İzmir Başsavcısı Durdu KAVAK'ın ise 
Manisa C.Başsavcılığına kaydırıldığı, (Sanık savunması, tanıklar Zeynep Nilgün 
HACIMAHMUTOĞLU, Rasim AYTİN, Ahmet HAMSİCİ ve İsmail AYDIN'ın beyanları) 

Yine 2013 yaz kararnamesi çalışmaları sırasında sanık Birol ERDEM'in,  İstanbul 
Adalet Komisyonu üyesi olan ve adliyeyi fiilen yönettiği, örgüt lehine kadrolaşma ve keyfi 
görevlendirmeler yaptığı  gerekçesiyle İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyon üyesi Mehmet 
KARABABA'nın bu görevinden alınması yönünde gündem dışı teklif sunduğu, FETÖ'cü 
üyelerin karşı çıkmaların karşın İbrahim OKUR, Birol ERDEM, İsmail AYDIN ve Zeynep 
Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nun oyları ile adı geçenin görevinden alındığı, (Sanık 
savunması, tanıklar İsmail AYDIN ve Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nun beyanları)

Sanık Birol ERDEM'in 2013 yılı Mayıs ayı içerisinde, 2011 yılı öncesinde FETÖ 
içerisinde bulunan ve söz konusu tarihte adı geçen örgütle bağını koparan, bu nedenle 
FETÖ'cüler tarafından HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 
üyeliğine atanan tanık Abdullah ŞAHİN'in vekaleten Personel Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görevlendirilmesini sağladığı, idari Yargıda hakim olarak göre yapan FETÖ terör 
örgütü mensuplarını tespit amacıyla bazı idari yargı hakimleri ile ilgili olarak FETÖ'cü olup 
olmadıkları yönünde Abdullah ŞAHİN ve adı geçen üzerinden idari yargı hakimi Kemal 
AÇIKGÖZ'den bilgiler aldığı, yine tanık Vahit BEKTAŞ'dan da bazı isimlerle ilgili olarak 
aynı yönde bilgiler topladığı, 2013 yılı adli tatil sonrasında temelleri atılan Yargıda Birlik 
grubu üzerinden de benzer çalışmalar yürüttüğü, görevden alındığında bu çalışmanın bir 
örneğini YBP grubuna ve HSYK'daki FETÖCÜ olmayan bazı üyelere verdiği, (Sanık 
savunması, tanıklar Abdullah ŞAHİN, Kemal AÇIKGÇÖZ ve Vahit BEKTAŞ'ın beyanları)

Yine sanığın bu süreçte Ankara İdare mahkemelerine atama yapılacağı süreçte tanık 
Abdullah ŞAHİN'i arayarak "Yani şunları şöyle yapalım mı? Böyle yapalım bu nasıldır falan 
filan" şeklinde bir kaç tane ismin FETÖ'cü olup olmadığını sorduğu ve yine Vahit 
BEKTAŞ'dan da aynı yönde bilgiler topladığı, atamalarda buna göre hareket ettiği, (Sanığın 
savunmaları, tanıklar Abdullah ŞAHİN ve Vahit BEKTAŞ'ın beyanları)
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Sanık Birol ERDEM'in yaptığı girişimler sonrasında HSYK 1.Dairesinde ve genel 
kurulda FETÖ'cülere karşı olan blokla birlikte hareket eden HSYK üyesi Zeynep Nilgün 
HACIMAHMUTOĞLU'nu etkilemek amacıyla FETÖ'cülerin Yaşar AKYILDIZ'ı adı geçene 
gönderdikleri, "Orada 3 kişi var, İsmail AYDIN, Birol ERDEM, İbrahim OKUR. Bunlar 
fundamentalist şeriatçıdır. Onlar hırsızdır, uğursuzdur. Diğer arkadaşlar laiklik konusuna 
daha hassastır. abla bizlerle hareket etmelisiniz" şeklinde benzer sözler söylediği,  Zeynep 
Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nun  "ben doğru yolunu bilecek yaşta ve kıdemdeyim Yaşar. 
Bu işlere de karışma." diyerek tepki göstermesi üzerine ayrılıp gittiği, (Sanık savunması, 
Tanıklar İsmail AYDIN, Rasim AYTİN ve Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nun 
beyanları)

 Birol ERDEM'in Danıştay ve Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için meslekte fiilen 20 
yıl çalışmış olma koşulunun getirilmesi halinde cemaatçilerin hiç birisinin uzun süre üye 
olarak seçilemeyeceklerini, 20 yılı dolduranların zaten üye olarak seçildiğini, bunun gerekli 
olduğunu savunduğu, yüksek yargı üyeleri ile yapılan görüşme sonrasında varılan mutabakat 
uyarınca sanık Birol ERDEM'in bakanlıkta Yaşar ŞİMŞEK, Ekrem ÇETİNTÜRK gibi 
güvendiği isimlerden ve yine güvendiği 1-2 tetkik hakiminden oluşan özel bir büro kurarak 
yaptığı çalışma sonucunda hazırlanan ve 27 Mayıs 2013 tarihinde Adalet Bakanı Sadullah 
ERGİN imzası ile Başbakanlığa sevk edilen yasada yer alan "Yargıtay ve Danıştay'a üye 
olarak seçilebilmek için kürsüde fiilen 20 yıl çalışmış olma şartı"nı 6494 sayılı torba yasa 
içerisine koydurduğu, bu yasanın 07/07/2013 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdiği,  yasanın uygulanmasına ilişkin ilke kararlarının HSYK genel kurulunda görüşüldüğü 
sırada, Birol ERDEM'in FETÖ mensuplarının genelde genç kuşak arasında yoğunlukta 
olduğu düşüncesi ile bunların seçilme şansını azaltmak amacıyla 20 yıllık sürenin hesabında 
avukatlıkta, askerlikte ve stajda geçen sürelerin sayılamayacağı düşüncesini ileri sürdüğü, 
FETÖ üyesi kurul üyelerinin ise 20 yıllık sürenin hesabında avukatlık, askerlik ve staj 
süresinin sayılması yönünde çaba gösterdikleri, sert tartışmalar yaşandığı, FETÖ üyesi 
Ahmet BERBEROĞLU'nun "Böyle olur mu? ben HSYK üyesiyim, şimdi diğerlerine nasıl 
Yargıtay üyesi olamaz diyeyim, HSYK üyesi olunuyor da Yargıtay üyesi olunamıyor" gibi 
söylemlerle tepki gösterdiği, FETÖ'cü üyelerin daha önce ilan edilen prensiplerin kazanılmış 
hak olacağı gibi değişik gerekçelerle işi sulandırmaya çalıştıkları, iki genel kurulda sırf bu 
konunun tartışıldığı, oy çokluğu ile sanık Birol ERDEM'in dediği şekilde genel kurul kararı 
çıktığı, FETÖ üyesi kurul üyelerinin karar muhalif kaldıkları, (Sanık savunması, tanıklar 
Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU, İsmail AYDIN, Rasim AYTİN, Ahmet KARAYİĞİT'in 
beyanları)

2013 yılı temmuz ayı içinde Danıştay Başkanı Hüseyin KARAKULLUKÇU'nun 
emekli olması nedeniyle Danıştay başkanlığı seçiminin olduğu, Danıştay'da FETÖ 
yapılanmasının güçlü olduğu, milliyetçi muhafazakar kesiminde oylarını alabileceğini 
düşündükleri Nevzat beyin seçilmesi halinde kurum içerisinde daha rahat hareket 
edebileceklerini düşündükleri, sanık Birol ERDEM'in FETÖ'nün bu planını bozmak amacıyla 
Zerrin GÜNGÖR'ün ismini gündeme getirdiği, Danıştay'da samimi olduğu arkadaşlarıyla 
görüştüğü, Danıştay'da FETÖ mensuplarından dolayı büyük rahatsızlık ve korku olduğu, 
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üyelerin "biz böyle bu şekilde ortaya çıkarız, fakat buna rağmen paralel yapı etkili olur, 
istediği ismi seçtirir, sonra da biz burada zorluk yaşarız" şeklinde düşündükleri, sanık Birol 
ERDEM'in müsteşar olarak devreye girerek "bu arkadaşları hakmevinde bir toplayalım, 
bunlarla bir görüşelim, devletin arkalarında olduğunu gösterelim"  şeklinde söylediği, bu 
amaçla bir kısım Danıştay üyeleriyle bir kaç toplantı yaptığı, Danıştay'da FETÖ mensubu 
olmayan ve birlikte hareket edebileceklerini düşündükleri arkadaşlarıyla birlikte  Zerrin 
GÜNGÖR ismi üzerinde mutabakata varılmasını sağladığı, oylamalarda bir süre çoğunluk 
sağlanamadığı, bunun üzerine sanık Birol ERDEM'in hazırlayıp elinin altında tuttuğu, 
"Danıştay ve Yargıtay'da başkanlar kurulu oluşturularak yetkilerin tamamen başkanlar 
kuruluna devri, genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının atanma şartlarını 
zorlaştırılması, mevcut genel sekreter ve yardımcılarının görevlerinin sonlandırılması" gibi 
FETÖ'yü etkisizleştirecek yasayı hatırlatarak 'Bakın bu seçim çıkmazsa bu taslağı  sevk 
ederim Başbakanlığa, eliniz ayağınız bağlanır' diye tehdit ederek Zerrin GÜNGÖR'ün 
seçilmesini sağladığı, 18/07/2013 tarihinde Zerrin GÜNGÖR'ün bu şekilde Danıştay Başkanı 
olduğu, (sanık savunması, tanıklar Mustafa ELÇİM ve Vahit BEKTAŞ'ın beyanları)

2013 yılı içinde FETÖ üyesi olmayan (aralarında Eyüp SARICALAR, Nevzat 
KARABABA, Ömer Faruk HERDEM, Halil ÖZDEMİR, Özcan TURAN, Abdullah YAMAN, 
Ahmet YENER, Muharrem AKKAYA, Yusuf Ziynettin CENİK, Seyfettin TUNCER, Hüseyin 
POYRAZOĞLU, Sami ÖZTÜRK, Veli DEĞİRMENCİ, Danıştay üyelerinden ise Mehmet. 
SOLGUN, Enver KAYA, Ali İhsan ŞAHİN, Mustafa GÖKÇEK, Hasan GÜZELER, İlyas ARLI, 
Fethi ARSLAN, Ercan AHİ, Yılmaz AKÇİL, Ali KAZAN, Zeki YİĞİT, İrfan EROĞLU ve halen 
Ankara BİM üyeleri Mustafa ELÇİM ile İsmail Hakkı SAYIN'ın bulunduğu) 51 Yargıtay ve 
33 Danıştay üyesi ile, adı geçen kurumlarda görev yapan FETÖ'cü Yargıtay ve Danıştay 
üyelerinin deşifre edilmesi, FETÖ'cü olmayan üyelerin birbirleri ile tanışarak birlikte hareket 
etmek suretiyle FETÖ terör örgütü mensuplarının Yargıtay ve Danıştay'ın seçim ve yönetim 
işlerinde etkinliklerinin kırılması amacıyla Ankara Hakimevinde toplantılar düzenlediği, bu 
toplantılar sonucunda istişare gruplarının oluşturulmasını sağladığı (Sanığın savunması ve 
avunma ekinde sunduğu el yazısı ile tuttuğu notlar  (Ek -3/a-l: Ana liste, Ek-3/a- 2:Gruplar), 
tanıklar Mustafa ELÇİM, Mustafa SARIÇAM, Ahmet HAMSİCİ; İsmail AYDIN, Zeynep 
Nilgün HACIMAHMUTOĞLU, Mustafa Kemal ÖZÇELİK ve Vahit BEKTAŞ'ın beyanları)

Sanık Birol ERDEM'in FETÖ'ye karşı yürüttüğü mücadele kapsamında Yargıtay ve 
Danıştay'da FETÖ mensuplarının tespitine dönük yürüttüğü çalışmalar sonucu hazırladığı 
FETÖ'cü Yargıtay ve Danıştay üyelerinin listelerin birer örneğini MİT müsteşarı Hakan 
FİDAN, Şeref MALKOÇ, Mustafa ŞENTOP, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, o görevden 
ayrıldıktan sonra da Adalet bakanı olan Bekir BOZDAĞ ile siyaset dünyasında ve kamu 
bürokrasisinde etkin üst düzey bazı kamu görevlilerine teslim ettiği, (Sanık savunması, 
tanıklar Sadullah ERGİN, Harun KODALAK, Vahit BEKTAŞ'!ın beyanları)

Sanığın müsteşarlık görevini yürüttüğü sırada FETÖ'nün etkinliğini kırmak amacıyla 
Yargıtay Kanunu, Danıştay Kanunu ve Adalet Akademisi Kanunlarında  yapılması gereken 
değişiklikleri içeren yasa taslakları hazırladığı, Yargıtay Kanunu ve Danıştay Kanunu'nda 
yapılması gereken değişiklik önerilerini 2 alternatifli olarak hazırladığı, 1 nci alternatife göre 
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Yargıtay ve Danıştay'ın üye sayılarının artırılarak yeni seçilecek FETÖ'cü olmayan üyelerle 
FETÖ'nün bu kurumlarda elde ettiği sayısal çoğunluğun etkisiz kılınmasının, 2 nci alternatife 
göre ise adı geçen yüksek mahkemelerde görev yapan FETÖ'cülerin İstinaf Mahkemelerine 
gönderilerek FETÖ'nün adı geçen kurumların seçim ve yönetim işlerinde elde ettiği nüfuzun 
kırılmasının amaçlandığı, taslak ekindeki listelerde örgüt üyelerinin isimlerinin ve toplam 
sayılarının yer aldığı, bu taslak çalışmalarının daha sonraki Adalet Bakanı döneminde bir 
takım değişikliklerle meclise sevk edildiği ve yasalaştığı, ((Yasa taslak metinleri, sanık 
savunması, tanıklar Harun KODALAK, Vahit BEKTAŞ, Rasim AYTİN, İsmail AYDIN ve 
Mustafa ELÇİM'in beyanları)  

İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin KURTOĞLU ve arkadaşları hakkında 
izne gönderilen bir hükümlünün 24/11/2011-25/11/2011 tarihleri arasında özgürlüğünü 
kısıtladıkları gerekçesi ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak suçundan açılan kamu 
davası üzerine Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 27/06/2012 tarih ve 2012/88 E., 
2012/408 K. Sayılı kararı ile mahkumiyet kararı verildiği, kararın sanık müdafilerince 
temyizi üzerine dosyanın Yargıtay'a gönderildiği, bu  aşamada soruşturma ve kovuşturma 
işlemlerinin bir kumpas olduğu yönünde tanıklar Rasim AYTİN ve Adalet Bakanı Sadullah 
ERGİN'e gelen şikayetler üzerine, Sadullah ERGİN'in meseleyi araştırmaları için sanık Birol 
ERDEM ve tanık İbrahim OKUR'u görevlendirdiği, kararın Yargıtay aşamasında bozulacağı 
beklenirken Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin 21/03/2013 tarih ve 2013/259 E., 2013/3060 K. 
Sayılı ilamı ile daire başkanının muhalefetine karşılık diğer üyelerin "hükmün onanması" 
yönündeki görüşleri doğrultusunda mahkumiyet kararının oy çokluğu ile düzeltilerek 
onanmasına karar verildiği, bunun üzerine Sanık Brol ERDEM ve İbrahim OKUR'un 
Yargıtay Başsavcısı Hasan ERBİL ile görüşerek "Karar Düzeltme" yolun gidilmesi yönünde 
girişimlerde bulundukları, Yargıtay Başsavcılığı'nın 28/05/2013 tarih ve 14-2012/266638 
sayılı itiraznamesi ile karar düzeltme yoluna gitmesi üzerine aynı dairede oluşturulan yeni bir 
heyetin 13/06/2013 tarih ve 2013/6119 E., 2013/7594 K. Sayılı kararı ile "Yargıtay 
Başsavcılığının itirazının kabulüne, Dairenin  21/03/2013 tarih ve 2013/259 E., 2013/3060 K. 
Sayılı kararının CMK'nın 308/2-3 fıkraları uyarınca KALDIRILMASINA" karar verildiği, bu 
şekilde FETÖ'cü yargı mensuplarının Hüseyin KURTOĞLU ve arkadaşlarına kurdukları 
kumpasın çökertildiği, sanığın bu kumpasın çökertilmesi sürecinde etkin rol aldığı, (Sanık 
savunması, tanıklar Rasim AYTİN ve Sadullah ERGİN'in beyanları)

2013 adli tatil öncesinde tanık Harun KODALAK'ın sanık Birol ERDEM'e 
FETÖ'cülerin özellikle sosyal medya platformları üzerinden genç meslektaşları kafalamak 
suretiyle 2014 HSYK seçimlerine dönük çalışma yaptıklarını, kendilerini de yargı 
teşkilatında FETÖ dışına kalan tüm kesimleri kucaklayacak bir çalışma yapmalarının zorunlu 
olduğunu söylediği, sanık Birol ERDEM'in ise aynı şeyi düşündüğünü söyleyerek "Adli tatil 
bitsin bu işe başlayacağız" diye cevap verdiği, adli tatil sonrasında Yargıda Birlik 
Platformunun temelini oluşturacak ilk toplantıları düzenlediği, bu toplantılarda FETÖ üyesi 
olmayan kim varsa davet edilerek birlikte hareket edilmesi kararının alındığı, tanık Harun 
KODALAK'ın ise ilk davet dilecek kişi olarak Basri BAĞCI'nın ismini gündeme getirdiği, ve 
adı geçenin davet edilme kararının alındığı, yargıda birlik platformunun temellerinin 
oluşturulduğu bu toplantılara ilerleyen süreçte Ankara Adliyesinden Harun  KODALAK 
dışında HSYK' dan Halil KOÇ, İsmail AYDIN ve Rasim AYTİN'in katıldıkları, Bakanlıkta 
ise Metin KIRATLI, Aytekin SAKARYA, Feyzullah  TAŞKIN, Muharrem ÜRGÜP, Veysel 
BEKTAŞ, Serdar MUTTA, Bilgin BAŞARAN ve Basri BAĞCI''nın da katıldıkları, (Sanık 
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savunması, tanıklar Harun KODALAK ve İsmail AYDIN'ın beyanları) 

Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in 03 Aralık 2013 tarihinde Ak Parti grup 
toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildiği, adı geçenin  03 
Aralık ile 25 Aralık arasındaki zaman diliminde Hatay'a seçim çalışmaları için gidip geldiği, 
bu süreçte Birol ERDEM'in Sadullah ERGİN'e "Basri BAĞCI beyi Müsteşar Yardımcılığına 
atamanızı istirham ediyorum" şeklinde söylediği, Sadullah ERGİN'in "Birol bey... ben aday 
gösterildim. Bir kaç gün içerisinde de bakanlıktan ayrılırım, yeni bakan gelir. Bu çok etik dışı 
bir tasarruf olur. Benim gideceğim kesinleşti. Dolayısıyla gelen bakanınızla bunu 
konuşursunuz, teklif edersiniz. O uygun görürse bunu atarsınız." şeklinde cevap verdiği, 
sanık Birol ERDEM'in ise "Efendim kimin geleceğini bilmiyoruz, geldiğinde derdimizi anlatır 
mıyız, anlatamaz mıyız bilmiyorum. Ama 2014'te yapılacak HSYK seçimleri yargı için hayat 
memat meselesidir ve bu yapıya karşı bizim netice alabilmemiz için merkezde bu işlerle 
uğraşabilecek, mücadele edecek insanlara ihyiyacımız var. Basri bey de teşkilatı tanıyan 
birisidir ve güvenilir bir personeldir. Çok ihtiyacımız var buna. Lütfen beni kırmayın." 
şeklinde söyleyerek ısrarcı olduğu, bunun üzerine Basri BAĞCI'nın 2013 yılı aralık ayı 
içinde bakan oluruyla müsteşar yardımcılığına atandığı, sanık Birol ERDEM görevden 
alındıktan sonra Yargıda Birlik Platformu çalışmalarının başkanlığını Basri BAĞCI'nın 
yaptığı, adı geçenin FETÖ'ye karşı yürütülen Yargıda Birlik çalışmalarında ve 2014 HSYK 
seçimlerinin kazanılmasında önemli bir rol oynadığı, (Sanık savunması, tanıklar Harun 
KODALAK ve Sadullah ERGİN'in beyanları)

Sanığın adli yargı taşra teşkilatında görev yapan FETÖ üyelerinin tespiti amacıyla 
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "uygulamada disiplin 
soruşturmalarının yürütülmesinde ve disiplin kurullarına intikal ettirilen dosyalar ile 
komisyon atamalı personel işlemlerinde ciddi eksiklikler bulunduğu" gerekçesiyle Teftiş 
Kurulu Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yöneticileri, hakimleri ve 
görevlendirilen personelin katılımı ile 19-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Antalya, 05-07 
Mart 2014 tarihleri arasında İzmir, 19-21 Mart 2014 tarihleri arasında Gaziantep, 02-04 
Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul, 16-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Diyarbakır, 
07-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bursa, 21-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kayseri, 
28-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Trabzon, 04-06 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Samsun, 11-13 Haziran 2014 tarihleri arasında Van, 18-20 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Erzurum, ve 25-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Ankara illerinde "Disiplin ve Komisyon 
İşlemleri" adıyla toplantılar planladığı, 16/12/2013 tarihli müsteşarlık "OLUR'"u ile 
HSYK'ya gönderdiği, yapılacak bu toplantılara bakanlık adına katılacak güvenilir birim 
amirleri üzerinden o bölgelerde görev yapan ve örgüt üyesi olmayan meslektaşlarla temas 
kurularak paralel yapı mensuplarının tespitinin amaçlandığı, sanığın 31/12/2013 tarihinde 
görevden ayrılmasından sonra HSYK Genel Sekreterliği'nin 17/01/2014 tarihli yazısı ile bu 
talebin uygun bulunarak teşkilata duyurulduğu, söz konusu toplantıların Adalet Bakanı Bekir 
BOZDAĞ döneminde belirtilen takvime uygun olarak icra edildiği, (HSYK yazısı, sanık 
savunması, tanık Harun KODALAK'ın beyanı)

17 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Adliyesinde ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 
görev yapan örgüt üyesi C. Savcıları ve emniyet mensuplarının,  Cumhuriyet Başsavcısından 
gizli olarak yürüttükleri 3 ayrı soruşturma dosyası üzerinden "yolsuzluk soruşturması" kılıfı 
altında seçilmiş meşru hükumeti devirmek amacıyla yine dönemin Cumhuriyet 
Başsavcısından habersiz olarak operasyon yaptıkları, 
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17 Aalık 2013 tarihi itibariyle Hatay ilinde seçim çalışmalarında bulunan Adalet 
Bakanı Sadullah ERGİN'in Ankara'ya döndüğü,

Operasyonun aslında bir yargı darbesi olduğunu anlayan siyasi iradenin örgüt 
mensubu bazı polis müdürlerini görevlerinden aldığı, 21. Aralık 2013 tarihinde İçişleri 
Bakanı Efkan ALA ve Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in imzası ile "gizli soruşturmalarda 
savcıların başsavcıları, adli kolluğun ise mülki idare amirini bilgilendirmesi" 
zorunluluğunun getirtildiği,

Bu değişiklikten 1-2 gün kadar sonra İbrahim OKUR'un Adalet Bakanı Sadullah 
ERGİN'i arayarak "Sayın bakanım.. bu adli kolluk yönetmeliğiyle ilgili değişiklikten dolayı 
taşradan da merkez yargı teşkilatlarından da tepki geliyor. Yargı bağımsızlığını ihlal eden 
kolluk güçlerinin mülki idari amirlere yargısal süreçlerle ilgili bilgi verme zorunluluğu 
getiren düzenlemeler Anayasaya da aykırıdır zannımca. Buna ilişkin çok rahatsızlık var. Bir 
açıklama yapsak yargı teşkilatının bu serzenişini bir miktar karşılamak istiyoruz" dediği, 
Sadullah ERGİN'in ise "varsa bir hazırlığınız benimle paylaşın" diye söylediği, 

İbrahim OKUR'un daha sonra Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'e mail üzerinden bir 
metin gönderdiği, Sadullah ERGİN'in metni okuduktan sonra adı geçeni arayarak kendisine 
"bu geçmiş dönem HSYK'ların yaptığı açıklamadan daha ağır bir açıklama. Benim böyle bir 
açıklamaya muvafakatim yoktur." şeklinde söylediği, 

Ertesi günü bakanlıkta Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in, müsteşar Birol ERDEM, 
Ahmet HAMSİCİ ve İbrahim OKUR'la toplantı yaptıklarını, İbrahim OKUR'un burada 
"efendim siz buna izin vermezseniz genel kurul toplantısında üyeler önerge şeklinde getirip 
bunun oylanmasını isteyebilirler" diye söylediği, Sadullah ERGİN'in de "Ha onlar bu yola 
tevessül ederlerse biz de cevabını veririz." dediği, sanık Birol ERDEM'in ise böyle bir 
bildirinin yayımlanmasına karşı çıktığı, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Birol ERDEM'e 
dönerek "Birol bey böyle bir şey gerçekleşir ise çok güçlü bir muhalefet şerhini şimdiden 
çalışmaya başlayın. Ama hemen ayaküstü 2 satır bir muhalefet şerhi olmasın. Doktrinden de 
görüşleri alın, daha geniş bir çalışma ile esaslı bir muhalefet şerhi hazırlarsınız, şayet böyle 
bir şey gelir ise." şeklinde talimat verdiği, 

25 Aralık 2013 Çarşamba günü Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Hatay Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi nedeniyle görevinden ayrılması dolayısıyla 
HSYK'ya veda ziyaretine geldiği, veda konuşması yaptıktan sonra vedalaşarak kuruldan 
ayrıldığı, Sadullah ERGİN' kuruldan ayrıldıktan sonra kurul üyelerinin genel kurul 
toplantısına geçtikleri, genel kurul gündemindeki maddeler tümüyle görüşüldükten sonra 
toplantı bitiminde İbrahim OKUR'un "Adli Kolluk Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili 
bir bildiri hazırladıklarını" beyan ederek son dakikada bildiriyi genel kurul gündemine 
taşıdığı, bu bildiriyi neden yazdırdığını anlatarak okuduğu, Birol ERDEM'in söz alarak bildiri 
aleyhine sert ve çok anlamlı bir konuşma yaptığı, İsmail AYDIN, Halil KOÇ, Rasim AYTİN 
ve Ahmet KARAYİĞİT'in de genel kurulun böyle bir yetkisi olmadığı yönünde konuşmalar 
yaptıkları, 1.Daire üyesi Nilgün HACIMAHMUTOĞLU'nun da elinde bir yazıyı sallayarak 
"savcının emri dinlenmiyor, nasıl oluyor, işte savcı emretmiş, emniyet getirmemiş." şeklinde 
bildiri lehine bir konuşma yaptığı, Nesibe ÖZER'in "Ben bunu tek başıma bile olsa 
açıklayacağım." şeklinde söylediği, ardından Birol ERDEM'in yeniden söz alarak bildiri 
aleyhine yeni bir konuşma yaptığı ve "2010 öncesinde de yargı üzerinden bu ülkede vesayet 
kurmaya çalışanlar vardı. Onları hep birlikte tarihe gömdük. Sizi de tarihe gömeceğiz" 
şeklinde bir konuştuğu,  yapılan oylama sonucu Birol ERDEM, Rasim AYTİN, Halil KOÇ, 
ve İsmail AYDIN'ın muhalefetine karşılık oy çokluğu ile bildirinin yayımlanması yönünde 
karar çıktığı, muhalif kalan üyelerin muhalefet şerhlerini yazdıktan sonra bildirinin 
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yayımlanması yönünde karar verildiği, bu şekilde bildirinin Adalet Bakanı Sadullah 
ERGİN'in görevden ayrıldığı, yeni bakan Ahmet KAHRAMAN'ın ise henüz görevine 
başladığı kritik bir süreçte fırsattan istifade ile genel kurul gündemin getirilerek FETÖ 
operasyonuna lojistik destek sağlandığı, (Sanık savunması, tanıklar Sadullah ERGİN, Ömer 
KÖROĞLU, Rasim AYTİN, İsmail AYDIN, Ahmet KARAYİĞİT, Ahmet HAMSİCİ, Nesibe 
ÖZER ve Zeynep Nilgün HACIMAMHMUTOĞLU'nun beyanları)

25 Aralık 2013 günü HSYK'da bu gelişmeler olurken aynı gün sabah saatlerinde 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer AKKAŞ'ın 2012/656 sayılı soruşturma dosyası 
üzerinden nöbetçi hakimlikten almış olduğu arama ve el koyma kararları ile gözaltına alma 
kararlarını İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne göndererek hükumeti devirme operasyonunun 
2. Ayağını başlattığı, adliye önünde dağıttığı bildiriye göre gözaltı kararlarının yerine 
getirilmemesi üzerine aynı gece saat 19:00 sularında operasyonda görev alacak şube 
müdürleri ile adliye binasında toplantı yaparak söz konusu kararların yerine getirilmesini 
istediği,

Sanık Birol ERDEM'in 26 Aralık 2013 gecesi sabaha karşı saat 04:00 sularında kurul 
üyesi Rasim AYTİN'i arayarak "İstanbul'da devlete karşı bir operasyon olduğundan bahisle" 
 İstanbul'a gitmesini ve başsavcıvekili Oktay ERDOĞAN ile görüşmesini istediği, Rasim 
AYTİN'in aynı gün sabah saat 06:30 da İstanbul'a giderek İstanbul Başsavcısı Turan 
ÇOLAKKADI ve Başsavcıvekili Oktay ERDOĞAN'la görüştüğü, "bu soruşturmanın bir 
yolsuzluk soruşturması olmadığını, bir FETÖ operasyonu olduğunu" söylediğini, Rasim 
AYTİN'in aynı gün Ankara'ya döndüğü,

İstanbul Başsavcısı Turan ÇOLAKKADI ve Oktay ERDOĞAN'ın ilgili soruşturma 
dosyasını Muammer AKKAŞ'ın elinden aldıkları, Muammer AKKAŞ'ın aynı gün saat 16:00 
sularında İstanbul Adliyesi'nin önünde basın açıklaması dağıttığı, Muammer AKKAŞ'ın basın 
açıklaması dağıttığı sırada HSYK bildirisinin yayımlandığı ve aynı anda haber olduğu, 
televizyonların bu iki haberi peşpeşe verdikleri, bu olay üzerine Birol ERDEM, Ahmet 
HAMSİCİ, İbrahim OKUR, Rasim AYTİN ve İsmail AYDIN'ın sanık Birol ERDEM'in 
HSYK'daki müsteşarlık odasına çıktıkları, Birol ERDEM'in İstanbul Başsavcısı Turan 
ÇOLAKKADI'yı arayarak "Çık başsavcım sende bir açıklama yap buna karşı. Bu dosyayı 
Muammer AKKAŞ'ın elinden neden aldığını, soruşturmanın senden gizli yürütüldüğünü 
kamuoyuna açıkla,  makul bir gerekçen var. Yani bunu çık söyle kamuoyu ikna olsun" diye 
söylediği, ardından İbrahim OKUR'un telefonu alarak Turan ÇOLAKKADI ile görüştüğü, bir 
basın açıklaması yapmasını, kendisinin basını arayacağını söylediği, bu görüşmelerin 
ardından Turan ÇOLAKKADI'nın basın açıklaması yaptığı, (Sanık savunması, tanıklar 
Sadullah ERGİN, İbrahim OKUR, İsmail AYDIN, Rasim AYTİN ve Ahmet HAMSİCİ'nin 
beyanları)

Sanık Birol ERDEM'in 31/12/2013 tarihinde Adalet Bakanlığı müsteşarlığı 
görevinden alındığı, bunun üzerine kuruldaki FETÖ mensuplarının "bizi tarihe gömecekti, 
kendi gömüldü gitti" şeklinde konuştukları,

2014 yılında yapılan HSYK seçimleri öncesinde hakim/savcılara hitaben hazırladığı 
ve paralel yapı ile mücadele açısından HSYK seçimlerinde Yargıda Birlik platformunun 
desteklenmesinin taşıdığı önemi vurguladığı beş sayfalık metni  adalet.org sitesinde hakim 
Gökmen GİRGİN'e ait hesap üzerinden yayımladığı, (Savunmanın ekinde Ek-9)

Sanığın örgütle aktif mücadele yürüttüğü dönemde yargıdaki FETÖ mensuplarının 
tespitine dair yaptığı çalışmalar sonucu, tespit ettiği örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri 
yargılama makamları ile paylaştığı, bu kapsamda dairemizin 2017/13 E., 2017/14 E., 2017/15 
E., 2017/16 E.,2017/17 E., 2017/18 E., 2017/19 E.,2017/20 E., 2017/21 E., 2017/22 E., 
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2017/23 E., 2017/24 E., 2017/25 E., 2017/26 E.,  2017/27 E., 2017/28 E., 2017/29 E., 
2017/30 E.,2017/31 E., 2017/32 E., 2017/33 E., 2017/34 E.,2017/35 E., 2017/36 E., 2017/37 
E., 2017/41 E., 2017/43 E., 2017/44 E., 2017/45 E., 2017/46 E., 2017/47 E., 2017/48 E., 
2017/49 E., 2017/50 E., 2017/51 E., 2017/52 E., 2017/53 E., 2017/56 E., 2017/57 E., 2017/58 
E., 2017/59 E., 2017/60 E., 2017/62 E., 2017/63 E., 2017/64 E., 2017/65 E., 2017/66 E., 
2017/67 E., 2017/68 E.,2017/69 E., 2017/70 E., 2017/71 E., 2017/72 E., 2017/73 E., 2017/74 
E., 2017/75 E., 2017/76 E., 2017/77 E., 2017/78 E., 2017/79 E., 2017/80 E., 2017/81 E., 
2017/82 E.,2017/83 E., 2017/84 E., 2017/85 E., 2017/86 E., 2017/87 E., 2017/88 E., 2017/89 
E., 2017/90 E., 2017/91 E., 2017/92 E., 2017/93 E., 2017/94 E., 2017/95 E., 2017/96 E., 
2017/97 E., 2017/98 E., 2017/99 E., 2017/100 E., 2017/101 E., 2017/102 E.,  2017/103 E., 
2017/104 E., 2017/105 E., 2017/106 E., 2017/107 E., 2017/108 E., 2017/109 E., 2017/110 E., 
2017/111 E., 2017/112 E.,  2017/113 E., 2017/114 E., 2017/115 E., 2017/116 E., 2017/117 
E., 2017/118 E., 2017/119 E., 2017/120 E., 2017/121 E., 2017/122 E., 2017/123 E., 2017/124 
E., 2017/125 E., 2018/2 E., 2018/3 E., 2018/4 E., 2018/5 E., 2018/6 E., 2018/7 E., 2018/8 E., 
2018/9 E.,  2018/10 E., 2018/11 E., 2018/12 E., 2018/13 E., 2018/14 E., 2018/15 E., 2018/16 
E., 2018/17 E., 2018/18 E., 2018/19 E., 2018/20 E., 2018/21 E., 2018/22 E.,2018/25 E., 
2018/26 E., 2018/27 E., 2018/28 E., 2018/29 E., 2018/30 E., 2018/33 E., 2018/34 E., 2018/35 
E., 2018/36 E., 2018/37 E., 2018/38 E., 2018/39 E., 2018/41 E., 2018/42 E., 2018/50 E., 
2018/54 E., 2018/58 E., 2018/60 E., 2018/63 E., 2018/64 E., 2018/65 E., 2018/66 E., 2018/69 
E., 2018/71 E., 2018/72 E., 2018/74 E., 2018/75 E., 2018/76 E., 2019/1 E., 2019/2 E., 2019/3 
E., 2019/5 E., 2019/19 E., 2020/1 E.,  2020/4 E., 2020/24 E., İzmir 15.ACM'nin 2020/90 E., 
Adana 11. ACM'nin 2017/370 E., Ankara 28.ACM'nin 2018/323 E., Erzurum 3.ACM'nin 
2017/442 E., İstanbul 35.ACM'nin 2017/87 E., ve İzmir 14.ACM'nin 2017/390 E. Sayılı 
dosyalarında tanık olarak beyanda bulunduğu anlaşılmış, mahkememizce de oluş bu 
şekilde kabul edilmiştir.

C-MAHKEMEMİZCE YERİNDE GÖRÜLMEYEN BİR KISIM 
İDDİALARA İLİŞKİN HUSUSLAR

1-Örgüt Lehine Yasa Çalışma Faaliyetleri İddiası

İddianamede "örgüt lehine yasa çalışma faaliyeti" başlığı altında "Sanığın  2002 
yılında  terör örgütleri ile mücadele kapsamında silahsız terör örgütü düzenlemesini içeren 
tasarının yasalaşmaması için Kanunlar Genel  Müdürlüğü'nde görev yapan ve FETÖ/PDY 
silahlı terör örgütü şüphelileri Kenan Özdemir, Yüksek Hız, Hüseyin Yıldırım, Ahmet 
Hamsici,  İbrahim Okur ile birlikte aynı amaç etrafında faaliyet yürüttüğü,  bu kapsamda; 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. maddesinde; baskı, korkutma, yıldırma, 
sindirme, cebir ve şiddet yöntemlerinden biriyle girişilecek her türlü eylem terör  olarak 
tanımlanırken, 15.07.2003 tarih, 4928 sayılı yasa değişikliği sonrasında; "cebir ve şiddet 
kullanmak" yöntemlerden sadece biri olmaktan çıkartılarak  ön şart haline getirilmiş,  her 
türlü eylem ibaresi de  suç teşkil eden eylemlerde bulunmak  olarak düzenlenmiştir. 
Değişiklik öncesi iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesi yeterli 
görülürken, değişiklik sonrası  suç işlemek amacıyla birleşmek kıstasları getirilerek suçun 
unsurlarının oluşması zorlaştırılıp, örgüt lideri Fetullah Gülen'in beraatine giden yolun 
adeta taşlarının örüldüğü" denilmek suretiyle,

a) Sanığın "silahsız terör örgütü" düzenlemesini içeren tasarının yasalaşmaması için 
adları geçenlerle birlikte aynı amaç etrafında faaliyet yürütmesi,
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b) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. maddesindeki; "baskı, korkutma, 
yıldırma, sindirme, cebir ve şiddet yöntemlerinden biriyle girişilecek her türlü eylem" terör 
olarak tanımlanırken, 15.07.2003 tarih, 4928 sayılı yasa değişikliğiyle "cebir ve şiddet 
kullanmak" yöntemlerden sadece biri olmaktan çıkartılarak  ön şart haline getirilmesi ve 
"her türlü eylem" ibaresinin de "suç teşkil eden eylemlerde bulunmak" olarak 
düzenlenmesi, bu şekilde değişiklik öncesi "iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç 
etrafında birleşmesi" yeterli iken değişiklikle "suç işlemek amacıyla birleşmek" kıstasları 
getirilerek suçun unsurlarının oluşmasının zorlaştırılması "örgüt lehine yapılan yasa 
çalışmaları" olarak, diğer bir ifade ile örgütsel faaliyet olarak tanımlanmakta, bu şekilde 
FETÖ lideri Fetullah GÜLEN'in beraatinin sağlandığı ileri sürülmektedir.

İddia makamı, aynı iddiaya esas hakkındaki mütalaada da yer vermiştir.
İddianamede "silahsız terör örgütü" düzenlemesini içeren tasarının yasalaşmaması 

için faaliyet yürüttüğü" denilmek suretiyle sanığa doğrudan isnat yöneltilirken, 3713 sayılı 
Yasada 4928 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğe ilişkin olarak sanığa herhangi bir somut isnat 
yöneltilmediği halde, bu hususta isnadın kime yöneltildiği açıkça gösterilmeksizin bir yasama 
faaliyeti örgütsel faaliyet olarak tanımlanmıştır.

a) Sanığa yöneltilen ""silahsız terör örgütü" düzenlemesini içeren tasarının 
yasalaşmaması için faaliyet yürütmek isnadına ilişkin olarak;

Halen hayatta olan sanıkları hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren 
düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi 
uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilen Batı 
Çalışma Grubu adlı 28 Şubat cuntasının, Türkiye'deki dini faaliyetler yürüten sivil toplum 
kuruluşlarını, vakıfları, dernekleri, cemaatleri terör örgütü kapsamına almak amacıyla siyasi 
iradeye dayattığı "Silahsız terör örgütü" düzenlemesini içeren yasa taslağının sayın Bülent 
ECEVİT'in başbakanlığındaki 57. Türkiye Cumhuriyeti hükumeti döneminde TBMM'ye sevk 
edildiği, ancak 31 Temmuz 2002 tarihinde erken seçim kararı alınması üzerine yasama 
dönemi içerisinde yasalaşamadığından kadük kaldığı ve Adalet Bakanlığı'na iade edildiği, 

18 Kasım 2002'de kurulan 58.Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti döneminde Adalet 
Bakanı olan Cemil ÇİÇEK'in aynı tasarıyı yeniden Başbakanlığa sevk etmesi üzerine oluşan 
yoğun kamuoyu tepkisi üzerine tasarının yeniden Adalet Bakanlığı'na iade edildiği, tasarının 
-aşağıda ayrıntısına yer verildiği üzere- Avrupa Birliği “Kopenhag Siyasi Kriterleri”nde 
benimsenen standartlar dikkate alınarak yeniden düzenlendiği ve başbakanlığa sevk edilerek 
15/07/2003 tarihinde 4928 yasa numarası ile yasalaştığı anlaşılmaktadır.

1996-2004 yılları arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü terfi 
bürosunda tetkik hakim olarak görev yapan, Adalet Bakanlığı'nın yasa çalışmaları ile 
doğrudan ilgili birim olan Kanunlar Genel Müdürlüğü'nün faaliyet alanı ile herhangi bir ilgisi 
olmayan, Bakanlık yargı bürokrasisinde de en altta yer alan sanığın, söz konusu tasarının 
yasalaşmaması konusunda etkin bir çalışma yürüterek sonuç elde edebileceğini kabul etmek 
hukuk kurallarından öte mantık kurallarına aykırılık oluşturacaktır. 

Kaldı ki bir cunta rejimi tarafından siyasi iradeye dayatılan, sanal güvenlik söylemleri 
üzerinden tüm toplumu sindirme amacı amacı taşıyan, Anayasa ile teminat altına alınmış olan 
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"Din ve Vicdan Hürriyeti (md.24)", "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti (md.25)", "Düşünceyi 
Açıklama ve Yayma Hürriyeti (md.26), "Toplantı hak ve Hürriyetleri (md.33, 34) gibi temel 
hak ve özgürlükleri, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı bir şekilde ve hakkın 
özünü ortadan kaldıracak düzeyde kısıtlama amacı taşıyan bir yasa tasarısına karşı, herkesin 
bireysel veya örgütlü toplum üniteleri üzerinden düşünce ve kanaatini açıklaması, bu 
kanaatini  yayması anayasal teminat altına alınmış haklardandır.

Sanık hakkında somut hiç bir veriye dayanmayan, yaşı, mesleki deneyimi, görev 
tanımı, kamu bürokrasisindeki konumu ile uyumlu olmayan bu isnadın temel nedeninin, 
aslında sanığa hiç isnat yöneltilmeyen 3713 sayılı Yasanın 1. maddesindeki "terör" tanımında 
4928 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğin, örgütün yasama faaliyeti olarak tanımlanmasında 
yattığı anlaşılmaktadır.

b) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. Maddesinde 4928 sayılı yasa ile 
yapılan değişiklikle "cebir ve şiddet kullanmak" unsurunun ön şart haline getirilerek 
FETÖ lideri Fetullah GÜLEN'in beraatine giden yolun açıldığı yönündeki iddiaya ilişkin 
olarak;

Avrupa Birliğinin 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan toplantısı ile 
Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı sürecinde yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin 
başında, kamuoyunda “Kopenhag Kriterleri” olarak tanımlanan siyasi kriterler doğrultusunda 
kendi iç hukukunda  gerekli kanunî düzenlemeleri yapma yükümlüğü altına girdiği,

 Bu bağlamda, aday ülkeler yönünden ayrı bir şekilde düzenlenen ve her aday ülkenin 
yerine getirmesi gereken değişikliklerin yer aldığı ve Ülkemizle ilgili olarak 4 Aralık 2000 
tarihinde onaylanan “Türkiye 2003 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesi”nin  "Güçlendirilmiş Siyasî 
Diyalog ve Siyasî Kriterler" bölümünde;

"-Basın özgürlüğü de dahil olmak üzere, anlatım özgürlüğü ile ilgili reformların 
sürdürülmesi ve uygulanması; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (10, 17 ve 18. maddeler) 
doğrultusunda hukuksal kısıtlamaların kaldırılması,

- Şiddet içermeyen görüş açıklamaktan sanık ya da mahkûm olanların durumlarının 
çözüme kavuşturulması; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gereğince yeniden 
yargılanma hakkına ilişkin kuralların uygulanması,

- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesi doğrultusunda tüm bireylerin ve 
dini toplulukların düşünce, din ve vicdan özgürlüklerini kullanmaları ile ilgili kuralların 
uyumlaştırılması ve uygulanması; Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları 
doğrultusunda, bu toplulukların etkinlik gösterebilmeleri için gerekli koşullar oluşturulması,"

Türkiye için belirlenen öncelikler arasında sayıldığı, bu nedenle aday ülkelerin iç 
hukuklarında gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğinin ifade edildiği,

Ülkemiz yönünden, katılım ortaklığı belgesinde yer verilen konuların hukukumuzda 
ne şekilde düzenlenebileceğini öngören 19 Mart 2001 tarihli ve 2001/2129 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla kabul edilen “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal Programı”nda da, Kopenhag Siyasî Kriterlerine uyum sağlama bakımından bu 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin ilke olarak benimsendiği,

Bu bağlamda, 03/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
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Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunla, başta temel hak ve hürriyetler olmak 
üzere, Anayasanın birçok maddesinde değişiklik yapılarak, demokratikleşme ile temel hak ve 
hürriyetlerin Avrupa Birliği ülkelerinin mevzuatına paralellik sağlanması bakımından önemli 
bir adım atıldığı, bunun sonucu olarak bu değişikliklerin çeşitli kanunlar boyutunda 
gerçekleştirilmesi zorunluluğunun da ortaya çıktığı,

 Bu doğrultuda başta 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere hem 
Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, hem de "Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" çerçevesinde yapılması gerekli 
değişikliklerin gerekli hale geldiği,

Bu amaçla hazırlanan 4903 sayılı Yasanın 19 maddesi ile 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu'nun Propaganda suçunu düzenleyen  8.maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasının öngörüldüğü,

4903 sayılı Yasanın 19.maddesinin gerekçesinde "Batı ülkelerine bakıldığında, 
propaganda suçları terör eylemi kapsamında değerlendirilmemektedir.  Zira terör, siyasî 
şiddetten ibarettir. İçinde fiilen şiddeti barındırmayan eylemler, terör eylemini 
oluşturmazlar." değerlendirilmesine yer verildiği,

TBMM'de yapılan görüşmeler sırasında hem Avrupa Konseyince kabul edilen 
“Türkiye 2003 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesi”nin  "Güçlendirilmiş Siyasî Diyalog ve Siyasî 
Kriterler" bölümünde hem de AB üyesi ülkelerin iç hukuklarında "içinde şiddet 
barındırmayan eylemlerin terör eylemi sayılamayacağı" yönündeki muhtelif  düzenlemeler 
dikkate alınarak 4903 sayılı yasanın 20. maddesinde "12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 1 inci maddesinin kenar başlığı "Terör ve örgüt tanımı" şeklinde, 
birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 
yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, 
sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini 
zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin 
iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup 
kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

İki veya daha fazla kimsenin birinci fıkrada yazılı terör suçunu işlemek amacıyla 
birleşmesi halinde bu Kanunda yazılı olan örgüt meydana gelmiş sayılır." düzenlemesine yer 
verilerek AB müktesebatına uygun şekilde "cebir ve şiddet" unsurunun terör suçunun ön şartı 
haline getirildiği,

Yasanın 19/06/2003 tarihinde 4903 kanun numarası ile yasalaştığı, Yasanın 
30/06/2003 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER tarafından "3713 sayılı yasanın 
Propaganda suçunu düzenleyen 8. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının; bu suçun "terör 
yöntemlerine başvurmayı özendirecek" biçimde işlenmesi durumunda da eylemlerin cezasız 
kalması sonucunu doğuracağı, Terörle Mücadele Yasasının 8. maddesinin kimi daraltıcı 
koşullar konularak korunmasının Avrupa Birliğine karşı yükümlülüğümüzle bağdaşacağı" 
gerekçesiyle iade edildiği, daha sonra aynı yasal düzenlemenin 4928 sayılı Yasa olarak 
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15/07/2003 tarihinde yasalaştığı anlaşılmaktadır.

Kısacası;

3713 sayılı yasanın 1. maddesinde 4928 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle "cebir ve 
şiddet" unsurunun  suçun ön şartı haline getirilmesinin; Avrupa Birliği “Kopenhag Siyasi 
Kriterleri” doğrultusunda Avrupa Birliği Konseyince kabul edilen ve  4 Aralık 2000 tarihinde 
onaylanan "Türkiye 2003 Yılı Katılım Ortaklığı  Belgesi"nin, "Güçlendirilmiş Siyasî Diyalog 
ve Siyasî Kriterler" bölümünde yer alan ilkeler ve 19 Mart 2001 tarihli ve 2001/2129 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine 
İlişkin Türkiye Ulusal Programı" doğrultusunda ve uluslararası yükümlülükler gereği yapılan 
bir düzenleme olduğu,

Söz konusu yasal değişikliğin yapılmasının sanık Birol ERDEM'le ilgisi olmadığı 
gibi o tarihler itibariyle kriminal amaçlar taşıdığı bilinmeyen ve henüz bir suç organizasyona 
dönüşmemiş FETÖ terör örgütü ve elebaşı Fetullah GÜLEN'le de herhangi bir ilgisinin 
bulunmadığı,

Yine sayın Bülent ECEVİT'in Başbakanlığındaki 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti 
döneminde kabul edilen "Kopenhag Siyasi Kriterleri", Avrupa Birliği Konseyi"Türkiye 2003 
Yılı Katılım Ortaklığı Belgesi"nin "Güçlendirilmiş Siyasî Diyalog ve Siyasî Kriterler" 
bölümünde yer alan ilkeler ve 19 Mart 2001 tarihli ve 2001/2129 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla kabul edilen “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 
Programı" doğrultusunda yapılan bir yasal düzenleme nedeniyle, 28 şubat cuntasının topluma 
bir tehdit unsuru olarak doğrulttuğu "Silahsız Terör Örgütü" taslağı ile sanık Birol ERDEM'in 
omzundan "3713 sayılı yasanın 1. Maddesinde 4928 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğin terör 
örgütü lideri Fetullah GÜLEN'i kurtarma amacına dönük olduğu" tezi ile sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN'ın Başbakanlığındaki 59.Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti'ne ve tasarıyı 
yasalaştıran milli egemenliğin yegane temsilcisi TBMM'ye ateş etmenin en başta "kuvvetler 
ayrılığı" ilkesi olmak üzere "hukuk devleti "prensibi ile uyuşan bir yanı bulunmamaktadır. 
Böyle bir yaklaşım, 07 Şubat 2012 tarihinden sonra aşama aşama bir terör örgütü olduğu 
ortaya çıkan FETÖ üzerinden geçmişe gönderme yaparak ilgililerin cezai sorumluluğuna 
referans üretme çabasından başka bir anlam taşımamaktadır.

Kaldı ki Anayasa'nın 148. maddesinde "kanunların anayasaya şekil ve esas 
bakımından uygunluğunu denetleme görevinin münhasıran Anayasa Mahkemesine ait 
olduğu"nun vurgulandığı, münhasıran Anayasa Mahkemesine ait olan bir yetkinin başka 
yargı organlarınca kullanılmasının, yine Anayasasının 6. maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan 
" Egemenlik, Kayıtsız Şartsız Milletindir" hükmü ve yine aynı maddenin 3 ncü fıkrasındaki 
"Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz" 
hükmüne aykırılık teşkil edeceği de kuşkusuzdur.

2-2010 Anayasa Değişikliğine İlişkin İddialar

İddianamede "Şüpheli Birol ERDEM'in 2010 yılı HSYK seçimleri öncesinde Anayasa 
taslağı hazırladığı, aday belirleme ve tüm organizasyonlarda belirleyici şekilde yer aldığı", 
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"2010 HSYK seçimlerinin demokratik her adayın serbestçe yarıştığı bir seçim olduğu 
düşünülürken, tablonun bu anlayışın çok ötesinde örgütlü bir organizasyona 
dönüştürüldüğü", "2010 yılında yapılan referandum sırasında Fetullah GÜLEN'in 'mümkün 
olsa mezardaki ölüleri bile kaldırıp oy verdireceği'ne ilişkin talimatları doğrultusunda 
şüphelinin bu süreçte aktif olarak faaliyet yürüttüğü" denilmek suretiyle 2010 yılında yapılan 
anayasa değişikliği çalışmalarına katılmak, sonrasında aday belirleme başta olmak üzere tüm 
organizasyonlarda yer almak FETÖ terör örgütü faaliyeti olarak değerlendirilmekte, Anayasa 
değişikliğinin FETÖ liderinin talimatı ile yapıldığı ileri sürülmektedir.

2010 Anayasa değişikliğine ilişkin süreç kısaca incelendiğinde;

2009 yılında siyasal iktidar tarafından siyaset üzerindeki yargı vesayetinin 
sonlandırılması amacıyla başta HSYK'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısının 
değiştirilmesi olmak üzere yeni bir Anayasa değişikliği hazırlık çalışmalarını yapmak üzere 
Adalet Bakanlığı'na verilen görev üzerine, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 
tarafından hazırlanan "Yargı Reformu Strateji Belgesi" nin 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
hükumeti tarafından kabul edildiği, 

Yargı Reformu Strateji Belgesinde belirlenen hedefler çerçevesinde 2010 yılında 
Anayasa değişiklik paketi hazırlamak üzere Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü ve 
Strateji Geliştirme Başkanlığı Koordinesinde Adalet Bakanının görevlendirmesi ile bir 
komisyon oluşturulduğu, sanık Birol ERDEM'in de bu komisyonda görevlendirildiği, 
komisyonda yapılan çalışmalar sırasında sanık Birol ERDEM'in HSYK'da çoğulcu bir yapı 
oluşması için "tek oy" ilkesinin zorunlulu olduğunu ısrarla savunduğu, "tek oy" ilkesi esas 
alınarak bu şekilde hazırlanan Anayasa değişiklik taslağının TBMM'ye sevk edildiği ve 
yasalaştığı, Meclisin kabul ettiği Anayasa değişikliği metnindeki "tek oy" düzenlemesinin 
Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi üzerine, yapılacak bir HSYK seçiminde yargı teşkilatı 
içindeki örgütlü yapılara HSYK'da ezici bir çoğunluk elde etme olanağının doğduğu, o tarih 
itibariyle yargı teşkilatında görünürde tek örgütlü yapı olan ve hükumetin mücadele ettiği 
vesayetçi anlayışı temsil eden YARSAV'ın seçimleri alma ihtimalinin belirdiği, bunun da 
Bakanlıkta ve siyasi iradede "Anayasa değişikliğinin heba olacağı" endişesini doğurduğu, 
YARSAV'ın, Orhan SUNGUR ve Hayri KESKİN gibi isimlerin başını çektiği ülkücü grupla 
iş birliğine giderek geniş bir yelpazeye hitap etmesi üzerine, dönemin Adalet Bakanı Sadullah 
ERGİN ve Müsteşar Ahmet KAHRAMAN tarafından birim amirleri ile yapılan istişareler 
sonucunda, vesayetçi anlayışa karşı hükumetin yanında yer alan ve referandumda "evet" 
diyen kesimleri temsil edecek adayların içinde yer alacağı "Bakanlık Listesi" adıyla bir liste 
üzerinden seçime girilmesinin kararlaştırıldığı, bu süreçte  Demokrat Yargı grubu ile yapılan 
ittifak görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı,

Müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın idari yargı aday listesinde liste başı olarak sanık 
Birol ERDEM'in, adli yargıda ise liste başı olarak İbrahim OKUR'un olması gerektiğini 
söyleyerek diğer adayların belirlenmesi için saha çalışması yapılmasını istediği, kendisinin 
de diğer adayların kimler olabileceğine dair Bakanlıktaki birim amirleri ve bir kısım yüksek 
yargı üyeleri ile istişarelerde bulunduğu, önerilen isimleri aldığı,



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

 O tarih itibariyle henüz kriminalize olmaması nedeniyle yasa dışı nihai amacı toplum 
tarafından bilinmeyen bu nedenle kamuoyunda "hizmet hareketi vb." isimlerle adlandırılan, 
askeri ve bürokratik vesayete karşı hükumetin yanında yer alan paralel yapının HSYK seçim 
sürecinde de Bakanlık kanadında yer aldığı, o güne kadar kurumsal kimlikleri ile hiç ortaya 
çıkmayan bu yapı mensuplarının yargı teşkilatı içinde 1500 civarında mensuplarının 
olduğunu, hatta YARSAV içinde bile 350-400 üyelerinin bulunduğunu ileri sürerek aday 
listesinde kendilerinden buna göre yeterli sayıda aday gösterilmesini istedikleri, yapılan bir 
takım görüşmeler sonucunda müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın yargı teşkilatında 
YARSAV'dan sonra en örgütlü yapının cemaat/paralel yapı olduğunu gördüğü,

Aday belirleme çalışmaları sonucunda sanık Birol ERDEM'in idari yargıda Halil 
KOÇ ve İbrahim TOPUZ yanında  o tarih itibariyle idari yargı hakimi olan daha sonra da 
Danıştay üyeliğine seçilen İlhan HANAĞASI'nın önerisi üzerine Resul YILDIRIM'ı, adli 
yargıda ise Harun KODALAK, İsmail AYDIN ve Hayrettin TÜRE isimlerini aday olarak 
önerdiği, 

Yapılan çalışmalar sonucunda hangi adaylarla seçime gidileceğinin Müsteşar Ahmet 
KAHRAMAN tarafından belirlendiği, buna göre; idari yargıda liste başı olarak Birol 
ERDEM olmak üzere Halil KOÇ, Ahmet BERBEROĞLU, İbrahim TOPUZ ve Resul 
YILDIRIM, adli yargıda ise liste başı İbrahim OKUR olmak üzere Hayrettin TÜRE, Harun 
KODALAK, Nesibe ÖZER, Ahmet KAYA, İsmail AYDIN, Hüseyin SERTER, Celal 
AVAR,  Ali ÖZTÜRK,  Ömer KÖROĞLU ve Teoman GÖKÇE'nin yer aldığı, 

17/10/2010 tarihinde yapılan seçim sonuçları açıklandığında kendilerine alan açmak 
söz konusu olduğunda kendilerini hiç bir ahlaki değer ve hukuk kuralı ile bağlı saymayan 
paralel yapı mensuplarının seçimden önce kendi aralarında organize olarak idari yargıda Halil 
KOÇ ve İbrahim TOPUZ'u, adli yargıda ise Harun KODALAK, Celal AVAR, Hayrettin 
TÜRE ve Ali ÖZTÜRK'ü- adı geçenlere oy vermeyerek- yedeğe bırakmak suretiyle bakanlık 
listesindeki kendi mensuplarının tamamını kurul üyeliklerine taşıdıkları ve bu şekilde kurulda 
sayısal olarak ciddi bir güç elde ettikleri,

Cumhurbaşkanı tarafından kamu avukatlarından seçilecek üyenin belirlenmesi 
aşamasında sanık Birol ERDEM'in FETÖ örgütü ile herhangi bir ilgisi olmayan daha sonraki 
süreçte FETÖ ile mücadelede kendisinin yanında yer alan Rasim AYTİN ismini önerdiği, 
yaptığı lobi faaliyeti ile adı geçenin kurul üyesi olarak atanmasını sağladığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar iddianamede sanık Birol ERDEM'in; "2010 yılı HSYK seçimleri 
öncesinde Anayasa taslağı hazırladığı, aday belirleme ve tüm organizasyonlarda belirleyici 
şekilde yer aldığı", "2010 yılında yapılan referandum sırasında Fetullah GÜLEN'in mümkün 
olsa mezardaki ölüleri bile kaldırıp oy verdireceğine ilişkin talimatları doğrultusunda bu 
süreçte aktif olarak faaliyet yürüttüğü" gerekçesiyle söz konusu faaliyetler FETÖ'nün 
örgütsel bir faaliyeti olarak tanımlanmış ise de; 

Sanık Birol ERDEM'in; 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti tarafından kabul 
edilen "Yargı Reformu Strateji Belgesi"nin belirlediği çerçevede Anayasa değişiklik taslağını 
hazırlama görevinin Adalet Bakanlığı'na verilmesi üzerine, Adalet Bakanı Sadullah 
ERGİN'in talimatı uyarınca Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığı 
Koordinesinde oluşturulan komisyonda yine Adalet Bakanının görevlendirmesi ile görev 
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yaptığı ve taslağın hazırlık çalışmalarında yer aldığı sabittir.
Yine sanığın, Müsteşar Ahmet KAHRAMAN tarafından sözlü talimatla verilen 

"HSYK aday adaylarının belirlenmesi sürecinde saha çalışması yaparak kendisine bilgi 
verme", "idari yargı listesinde liste başı olarak seçime girme" ve "İlk derece idari yargı 
alanında seçim çalışmalarını yürütme" görevi kapsamında süreçte rol aldığı da ortadadır.   

TCK'nun "Kanunun Hükmü ve Amirin Emri" başlıklı 24/2 maddesinde "Yetkili bir 
merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu 
olmaz." hükmü uyarınca konusu açıkça suç teşkil etmeyen ve görev gereği yerine getirilmesi 
zorunlu olan bir emrin yerine getirilmesinden dolayı sanığa sorumluluk yükletilmesi olanaklı 
değildir.

Yetkili amirinin verdiği, konusu açıkça suç teşkil etmeyen ve görev gereği yerine 
getirilmesi zorunlu olan bir emir uyarınca görev yapan sanığın, "Referandum sırasında 
Fetullah GÜLEN'in mümkün olsa mezardaki ölüleri bile kaldırıp oy verdireceğine ilişkin 
talimat doğrultusunda süreçte aktif olarak rol aldığı" gibi bir yaklaşım, nedensellik 
bağından yoksun sorunlu bir yaklaşımdır. Bu sorunlu yaklaşımla referandumda %57,88 evet 
oyu veren seçmen kitlesini de örgütsel faaliyetin bir parçası saymak olasıdır.

Yine iddianamede "2010 HSYK seçimlerinin demokratik her adayın serbestçe 
yarıştığı bir seçim olduğu düşünülürken, tablonun bu anlayışın çok ötesinde örgütlü bir 
organizasyona dönüştürüldüğü" ileri sürülmüş ise de; 

Sanık Birol ERDEM'in, Anayasa değişiklik taslağının görüşüldüğü oturumlarda yeni 
oluşturulacak HSYK'da çoğulcu bir yapı oluşması için "tek oy" ilkesinin zorunlulu olduğunu 
ısrarla savunduğu, bu doğrultuda hazırlanan Anayasa değişiklik taslağının TBMM'ye sevk 
edilerek yasalaştığı, ancak sonraki süreçte Anaysa Mahkemesi'nce Yasa metnindeki "tek oy" 
düzenlemesinin iptal edilmesi üzerine, yargı teşkilatı içerisinde örgütlü olarak hareket eden 
yapılara HSYK'da ezici bir çoğunluk elde etme olanağının doğduğu, dolayısıyla taslak 
çalışmaları ve yasama faaliyeti sırasında çoğulcu yapıda bir HSYK planlanırken AYM'nin 
iptal kararı sonrasında çoğunlukçu bir HSYK yapısı oluşma riski ile karşı karşıya kalındığı,

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ortaya çıkardığı, önceden öngörülemeyen ve 
istenmeyen yeni bir durumdan doğan sonuçlar nedeniyle "HSYK seçimlerinin örgütlü bir 
organizasyona dönüştürüldüğü" gibi neden-sonuç ilişkisinden yoksun bir gerekçeyle sanığa 
sorumluluk yükletilmesi de olanaklı değildir.

3-Bakanlıktan HSYK'ya Örgüt Mensubu Personel Aktarımı İddiası

İddianamede ve esas hakkındaki mütalaada; "Uzun yıllardır bakanlıkta oluşturulan 
örgütsel kadroların sanığın içerisinde olduğu yapı tarafından 2010 yılı HSYK'sine taşındığı, 
yeni HSYK'de genel sekreterin, genel sekreter yardımcılarının, müfettişler ile tetkik 
hakimlerinin, sayısal olarak ağırlıklı oranda FETÖ üyelerinden oluşturulduğu, HSYK’nin, 
14.03.2018 gün ve 2018/3649/9873 sayılı yazısına göre, HSYK'de görev yapan tetkik hakimi 
ve müfettiş kadrosundaki yargı eski mensuplarının doksanüçünün ihracına karar verildiği, 
sanığın bu atamalar sırasında belirleyiciler arasında olduğu," iddiasına yer verildiği,
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Sanığın savunmasında 2010 Anayasa değişikliği sonrası oluşan yeni HSYK'ya 
bakanlıktan devredilen işlerle ilgili olarak, hizmetin aksamaması açısından bakanlık 
bünyesinde o işlere bakan personelin de aktarıldığını, kendisinin yalnızca Havva GÜRGEN 
ismini önerdiğini, önerdiği diğer isimler olan Nevzat KARABABA, Aytekin SAKARYA, 
Asiye KARABABA, Mustafa YAPICI ve Güven ELÇİM gibi isimlerin FETÖ ile herhangbi 
bir ilgisinin bulunmadığını savunduğu, 

Yargılama sırasında dinlenen tanık Sadullah ERGİN'in " 2010 referandumundan 
sonra oluşan yeni HSYK tablosunda bakanlık çatısı altında bulunan bir takım birimlerin 
HSYK'ya bağlandığını, hakimlerle ilgili, ceza işlerinin belli tasarruflarının, teftiş kurulunun 
tasarruflarının, hakim savcıların özlük işleri ile ilgili birimlerinin HSYK'ya taşınması 
gerektiğini, kurulun bu yapısı oluşturulurken de yine Ahmet KAHRAMAN'ın görevde 
olduğunu, doğal olarak da o tarihte bu hizmetlerin aksamadan yürümesi için bu birimlerde 
görev yapan tecrübeli personelin kurula verilmesi ve orada aksaklık olmadan işlemlerin 
devam etmesi amacıyla ilgili personelin Kurul emrine çekildiğini," beyan ettiği, Tanık 
Sadullah ERGİN'in beyanının tanık İsmail AYDIN'ın anlatımı ile de doğrulandığı,

Kararda ayrıntısına yer verildiği üzere HSYK seçimleri sonrasında sanık Birol 
ERDEM'in HSYK genel sekreterliği için FETÖ mensubu olmayan Mustafa EROL ismini, 
genel sekreter yardımcılığı için ise yine yapı mensubu olmayan Nevzat KARABABA ismini 
önermesi ve kabul ettirmesi, yine  genel sekreterlikte çalışacak tetkik hakimlik kadroları için 
Aytekin SAKARYA, Asiye KARABABA, Mustafa YAPICI ve Güven ELÇİM gibi FETÖ il 
e herhangi bir ilgisi olmayan isimleri önermesi ve kabul ettirmesi dikkate alındığında bu 
yöndeki iddialara itibar edilme olanağının bulunmadığı,

4-Balyoz ve Ergenekon Soruşturma ve Kovuşturmalarına İlişkin 
Toplantılarına Katılma İddiası

İddianame ve esas hakkındaki mütalaada; "Örgütsel toplantılara zaman zaman İlyas 
Şahin, Nazmi Dere gibi örgütün tepe yöneticilerinin de katıldığı, Ergenekon, Balyoz gibi ülke 
gündemini meşgul eden önemli davaların buralarda, örgüt üyesi olmayan HSYK üyelerinin 
bulunmadığı gizli toplantılarda görüşüldüğü, bu hususun bizzat İbrahim Okur ve Ahmet 
Hamsici  tarafından ifade edildiği, soruşturma aşamasındaki ifadelerinde İlyas Şahin ve 
Nazmi Dere’nin de hazır bulunduğu Ahmet Hamsicinin evindeki toplantıda sanığın 
bulunduğuna ilişkin ifadelerini kovuşturma aşamasında değiştirmelerine rağmen Ömer 
Köroğlu’nun aşamalarda değişmeyen ifadesinde sanığın bu toplantıda hazır bulunduğunu 
söylemesi nedeniyle sanığın toplantıda yer aldığının kabul edilmesi gerektiği,"nin iddia 
edildiği,

Sanığın savunmasında; "Balyoz ve Ergenekon davaları ile ilgili bilgi almak amacıyla 
birilerinin çağırıldığı herhangi bir toplantıya katılmadığını, bir defa Balyoz soruşturmasıyla 
ilgili bilgi sahibi savcılardan birilerinin çağırıldığı bir toplantıyı duyduğunu, ancak yine 
müsteşarlıkta son anda çıkan bir işi nedeniyle bu görüşmeye katılamadığını, kendisinin 
Balyoz vc Ergenekon savcılarıyla hiç görüşmediğini, bu yapı mensuplarıyla bu konuda 
herhangi bir toplantıya da katılmadığını, ikinci Balyoz operasyonundan sonra bakan beyle 
beraber İstanbul'da Fikret SEÇEN ile görüştüklerini ve bu konuda kamuoyundaki hassasiyeti 
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ve yanlış buldukları hususları kendisine aktardıklarını,
Tanık Ömer KÖROĞLU'nun beyan ettiği gibi 2010 HSYK seçiminden sonra Ahmet 

HAMSİCİ’nin evine çağrıldığını ileri sürmüş ise de; kendisinin olmadığını, böyle bir 
görüşmeyi hatırlamadığını" savunduğu,

Toplantıya katılan tanık İbrahim OKUR'un beyanında ; "İlk görüşmeye ilişkin 
olarak; Kurulun ilk günlerinde Ahmet HAMSİCİ'nin evinde yapılan ve Ahmet TOKER  ile 
İlyas ŞAHİN'in katıldığı toplantıda kendisinin Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Balyoz ve 
Ergenekon soruşturma ve davaları ile ilgili, Danıştay dosyasının Ergenekon dosyası ile 
birleştirilmesine ilişkin uygulamalara dönük eleştirilerde bulunması üzerine kendisine "9 
Ceza'dan bir arkadaş gelsin, size bilgi versin" şeklinde söylemeleri üzerine kabul ettiğini, 
bunun üzerine Ahmet HAMSİCİ'nin evine gittiklerini, Birol ERDEM'in olup olmadığını 
hatırlamadığını, var gibi hatırladığını ancak sonradan düşündüğüne olmadığını tahmin 
ettiğini, Ömer KÖROĞLU ve Muzaffer BAYRAM'ın geldiğinde evde başkaca kimsenin 
bulunmadığını hatırladığını,

Bu görüşmelerden ikincisine ilişkin olarak; Balyoz davası sırasında daha önce 
serbest bırakılan 163 kişinin aynı anda tutuklanması üzerine Başbakanın bilgi istediğinin 
Adalet Bakanı tarafından kendisine iletilmesi üzerine, kendisinin de akşam üstü Genel 
Sekretere "2 kişi gelsin, iki kişiyi çağırın, bize bilgi versin, yarın başbakana bilgi vereceğiz" 
şeklinde söylediğini, Birol ERDEM'in bu toplantıya katılacağını, ancak son anda Ahmet 
KAHRAMAN'ın yapacağı Amerika ziyareti programına son anda dahil edilmesi nedeniyle 
katılamadığını, C.Savcıları Hüseyin AYAR ve Bilal BAYRAKTAR'ın dosyada neler olduğunu, 
neden tutuklama ihtiyacı hissedildiğine dair Ahmet HAMSİCİ ile kendisine bilgi verdiklerini, 
kendilerinin de ertesi günü Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'le birlikte giderek Başbakan'ı 
bilgilendirdiklerini" beyan ettiği,

Tanık Ömer KÖROĞLU'nun yargılama sırasında doğruladığı soruşturma evresinde 
bahsettiği Ahmet HAMSİCİ’nin evinde yapılan toplantıda Birol ERDEM'in de bulunduğunu 
söylediği görüşmeye ilişkin olarak yargılama sırasında alınan beyanında "HSYK üyeliğine 
seçildikten ve mazbatayı aldıktan 2-3 gün kadar sonra Ahmet HAMSİCİ'nin Elvankent 
lojmanlarında bulunan dairesinde bir araya geldiklerini, kendisini oraya Muzaffer 
BAYRAM'ın götürdüğünü, orada Birol ERDEM, İbrahim OKUR, Ahmet TOKER, İlyas 
ŞAHİN ile isimlerini tam olarak hatırlayamadığı bir iki tane daha HSYK üyesinin 
olabileceğini, sanık Birol ERDEM'i orada da gördüğünü, sohbetin konusunun seçim 
sonuçlarının değerlendirilmesi niteliğinde olduğunu, arada bazı dini konuların da 
konuşulduğunu, Birol ERDEM'in söz aldığını ve konuştuğunu hatırlamadığını, bu bir araya 
gelmenin bir cemaat toplantısı niteliğinde değil de bir ev ziyareti şeklinde olduğunu" beyan 
ettiği,

Tanık İbrahim OKUR'un beyanında bahsettiği, Ahmet HAMSİCİ'nin evinde yapılan 
ve Balyoz ve Ergenekon davalarına ilişkin bilgilendirme yapıldığı anlaşılan toplantının, tanık 
Ömer KÖROĞLU'nun beyanında bahsettiği toplantıdan farklı bir toplantı olduğu, bu 
toplantının Ahmet HAMSİCİ'nin evinde yapılan ve tanık Ömer KÖROĞLU'nun beyanında 
bahsettiği toplantıda kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır.

Sanığın ilk aşamadan bu yana aynı yöndeki tutarlı savunmalarının tanık İbrahim 
OKUR'un anlatımı ile doğrulandığı, sanığın iddianameye konu edilen nitelikte bit toplantıya 
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katılmadığı, bu nedenle belirtilen iddiaya itibar edilme olanağının bulunmadığı,

5-HSYK Üyeleri Arasında Düzenlenen Cemaat Toplantılarına Katılma 
İddiası

İddianame ve esas hakkındaki mütalaada; "HSYK üyesi seçildikten sonra HSYK 
eski Genel Sekreterleri Mehmet Kaya ve Muzaffer Bayram tarafından organize edilen 
örgütsel toplantılara Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Ahmet 
Kaya, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Bülent Çiçekli, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım ve 
Engin Durnagöl ile birlikte katıldığı, kendi evinde de örgütsel toplantı organize ettiği, Nesibe 
Özer'in ifade ettiği üzere HSYK üyeliği nedeniyle artan maaşların örgüte himmet olarak 
verilmesinin kararlaştırıldığı sürecin sanığın evinde yaşandığı, örgütün en mahrem 
işlerinden birisi olan himmet istenmesinin, verilmesinin, soruşturmalarda elde edilen 
bilgilerden de anlaşılacağı üzere, sohbet adı verilen örgütsel toplantılarda, örgüt üyelerinin 
birbirlerinden dahi gizleyerek kapalı zarf içinde verilmesi, alınması şeklinde olduğu, örgüt 
üyesi olamayan birinin yanında, gizliliğe riayet edilmeyen herhangi bir toplantıda 
konuşulmayacağı, toplantıya katılanların tamamı hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne 
üye olmak suçundan yapılan soruşturmalar sonunda cezalandırılmalarına karar verildiği, 
bahsi geçen toplantılara HSYK üyesi olmasına rağmen örgüt üyesi olmayan kişilerin 
çağrılmadığı hususları gözönüne alındığında, sanığın kendisinin örgüt üyesi olmadığına, 
kendi evinde yapılan bu toplantının tanışma, kaynaşma amacına yönelik bir kahvaltı 
olduğuna ilişkin savunmasına itibar edilmemesi gerektiği" iddia edildiği,

Sanık Birol ERDEM'in savunmasında; "HSYK seçimlerinden sonra Nesibe 
ÖZER'in de katıldığı bir kahvaltı olayını kendisinin hatırlayamadığını, Nesibe Hanınım 
ifadesini okuduktan sonra zihnini zorlayınca hayal meyal böyle bir kahvaltı olayını 
hatırladığını, ancak bu kahvaltıya kimlerin katıldığını ve nerede yapıldığını kesinlikle 
hatırlamadığını, içeriği ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığına göre muhtemelen kendilerinin 
evinde yapılmış olabileceğini, ev sahibi olarak sürekli girip çıkmış olacağı için Nesibe 
hanımın ifadesinde bahsettiği "HSYK üyeliği maaşı ile hakim maaşı arasındaki farkın himmet 
olarak istenmesi" olayını duymamış olabileceğini, böyle bir diyaloğu hatırlamadığını, 
kendisinden kimsenin böyle bir talepte bulunmadığını, nitekim Nesibe Hanım dâhil hiç 
kimsenin "Birol ERDEM HSYK farkını himmet olarak verirdi" şeklinde bir beyanda 
bulunmadığını, bu farkı kendisinin vermediği gibi bu arkadaşların verdiğine de bizzat şahit 
olmadığını,

Tanık Ömer KÖROĞLU'nun 2010 HSYK seçiminden sonra Ahmet HAMSİCİ’nin 
evine çağrıldığını söylediği görüşmede kendisinin olmadığını, böyle bir görüşmeyi 
hatırlamadığını" savunmuştur.

Tanık İbrahim OKUR'un beyanında; "HSYK seçimlerinden sonra Mehmet KAYA 
ve Bülent ÇİÇEKLİ'nin evinde düzenlenen toplantıların cemaat toplantısı niteliğinde 
olmadığını, 2010 HSYK'sı oluştuktan sonra Yargıtay ve Danıştay üye seçimlerinin gündeme 
gelmesi, yüksek yargıdan gelen 5 üyeyle iş birliği yapma imkanlarının olmaması, bu 
seçimleri yapabilmek için geriye kalan 16 üyenin en az 12'sinin oyuna ihtiyaç duyulması, 
cemaat mensuplarının da 8 kişilik blok oluşturmaları nedeniyle yüksek yargı üye seçimlerini 
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yapabilmek amacıyla bunlarla iş birliği yapma zaruretinin olması nedeniyle o günkü 
şartların bu işbirliğini zorunlu kıldığını,

Daha sonra da kurula seçilen üyelerin evlerine hayırlı olsun ve hoş geldin 
ziyaretlerine gittiklerini, bu kapsamda Ömer KÖROĞLU, Resul YILDIRIM ve Hüseyin 
SERTER'in evine gittiklerini hatırladığını, hepsinde Birol ERDEM'in olup olmadığını, aynı 
anda bir araya gelip gelmediklerini hatırlamadığını, savcılık aşamasında bu bir araya 
gelmelere ilişkin olarak "cemaat toplantısı yapardık" şeklinde yazılmış olduğunu, bunu kabul 
etmediğini, bu bir araya gelmelerin cemaat toplantısı olmadığını, 

HSYK'dayken Mehmet KAYA'nın evine adaylarını tanıtmak için davet edildiklerini, 
Bülent ÇİÇEKLİ'nin evinde yapılan toplantıya da adayların ismini 160'a indirebilmek ve 
Müsteşar Bey'in önem verdiği bazı isimlerin elenmesini engellemek için gitmek zorunda 
kaldıklarını, diğer 3 ev ziyaretinin ise hoş geldin ziyareti olduğunu, hiç birisinin cemaat 
sohbeti niteliğinde olmadığını, yani abisi olan, cemaat ritüelleri olan, cemaatle ilgili 
değerlendirmeler yapılan toplantılar şeklinde olmadığını, orada konuşurken de işte o sırada 
Türkçe Olimpiyatları gündemdeyse, Türkçe Olimpiyatlarından, Afrika'daki okullarından 
bahsedildiğinin olduğunu, ama hiç bir toplantının cemaat toplantısı şeklinde olmadığını, 
buralara giderken de "bu arkadaşlarla 4 yıl beraber çalışacaksak, bunlarla birlikte iş 
yapacaksak ilişkileri iyi tutmak gerekir, bir şekilde bunlar ilişkilerimizi iyi tutalım" şeklinde 
bir düşünceyle gittiklerini,

Kurulu çalıştırabilmek için gidip geldiklerini, fakat bundan fayda olmayacağını 
görünce Birol ERDEM'in de kendisinin de bu toplantıları terk ettiğini,

Birol ERDEM'le kendisini aynı anda bir yere çağırmadıklarını, ikisi bir arada 
oldukları zaman onların bazı fikirlerine karşı itirazlarını daha güçlü dile getirebildiklerini, 
olabildiğince kendilerini farklı ortamlarda buluşturmaya çalıştıklarını, Birol ERDEM'le bu 
ortamların hepsinde beraber olmamış olabileceklerini, ondan çok emin olmadığını," beyan 
ettiği,

Tanık Ahmet HAMSİCİ'nin; "Seçimlerden sonra zaman zaman ev sohbetlerinde bir 
araya geldiklerini, ilk olarak Ömer KÖROĞLU'nun külliyenin karşısına yakın bir yere 
taşınması üzerine ona onun evine "Hoşgeldin" ziyaretine gittiklerini,  Birol ERDEM'in ilk 
olarak oraya geldiğini,  daha sonra Hüseyin SERTER ve Resul YILDIRIM'ın evine yapılan 
"Hoşgeldin" ziyaretlerine de geldiğini, 2011 yılı içinde bu şekilde birkaç defa -belki hepsi 
toplamda üç defa olmak üzere- ev ortamında Birol ERDEM'le birlikte bir araya geldiklerini, 
bunların bir cemaat sohbeti mahiyetinde ziyaretler değil, arkadaşlara "Hayırlı olsun" ve 
"Hoşgeldin" ziyareti nevinden ziyaretler olduğunu, bu ziyaretlerdeki sohbetlerin cemaatten, 
hizmet hareketi denilen o yapının faaliyetlerinden bahsedilen toplantılar olmadığını, 

Bu "Hayırlı olsun" ve "Hoşgeldin" ziyaretlerinden sonraki süreçte  ise Muzaffer 
BAYRAM ve Mehmet KAYA'nın daveti üzerine zaman zaman bir araya geldiklerini ve 
cemaatten ve hizmet hareketinden bahsedilen sohbetler yapıldığını, o sohbetlere Birol 
ERDEM'in gelmediğini, soruşturma evresinde alınan beyanındaki "Biz bunların Fetullah 
Gülen cemaati sohbet toplantısı olduğunu biliyorduk" şeklindeki söyleminde kastedilen 
sohbet toplantılarının bu ikinci anlatımında yer verdiği toplantılar olduğunu," beyan ettiği 

Tanık Ömer KÖROĞLU ise beyanında; "Birol ERDEM'in Hüseyin SERTER'le 
-yakın oturduğundan dolayı olabilir-  ilk 1 yıl içinde sohbet toplantılarına katıldığını, ondan 
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sonra hiç gelmediğini Hüseyin SERTER'den ve o eksenden duyduğunu, kendisinin Mehmet 
KAYA'nın ve Bülent ÇİÇEKLİ'nin evindeki toplantılar hariç sanıkla oturmuşluğunun 
olmadığını, müsteşar olduktan sonra Muzaffer BAYRAM'ın organize ettiği cemaat 
sohbetlerine gelmediğini" beyan ettiği görülmektedir.

Tanık Ömer KÖROĞLU'nun "Birol ERDEM'in Hüseyin SERTER'le -yakın 
oturduğundan dolayı olabilir-  ilk 1 yıl içinde sohbet toplantılarına katıldığını, ondan sonra 
hiç gelmediğini Hüseyin SERTER'den ve o eksenden duyduğu" yönündeki beyanının görgüye 
dayalı değil, duyuma dayalı olduğu, bu nedenle başka bir delille doğrulanmadıkça hükme 
esas alınamayacağı kuşkusuzdur. 

Yine tanık Ömer  KÖROĞLU tarafından "sanığın müsteşar olduktan sonra Muzaffer 
BAYRAM'ın organize ettiği cemaat sohbetlerine gelmediği" yönündeki beyanının, sanığın 
müsteşar olduğu 21/11/2011 tarihinden sonra örgütsel içerikli hiç bir toplantıda yer 
almadığını net olarak ortaya koymaktadır.

Gerekçeli  kararımızın ilgili bölümlerinde Mehmet KAYA ve Bülent ÇİÇEKLİ'nin 
evinde yapılan toplantıların mahiyeti irdelendiğinden, tekrara girmemek adına yeniden 
değerlendirmeye gerek görülmemiştir.

Yargılama sırasında dinlenen tanıklar Ahmet HAMSİCİ ve İbrahim OKUR'un 
birbirlerinin anlatımlarını ve sanığın sözlü savunmalarını doğrulayan beyanlarından; HSYK 
seçimlerinden sonra Ömer KÖROĞLU'nun külliyenin karşısına yakın bir yere taşınması 
üzerine adı geçenin evine sanık Birol ERDEM ile birlikte "Hoşgeldin" ziyaretine gittikleri, 
ardından da Hüseyin SERTER ve Resul YILDIRIM'ın evine yapılan "Hoşgeldin" ziyaretleri 
yapıldığı, sanığın bu ziyaretlere de katıldığı, tanık beyanlarından da anlaşıldığı üzere söz 
konusu ziyaretlerin içerik itibariyle de bir cemaat sohbeti niteliğinde olmadığı,

HSYK seçiminden sonra yapılan bu "Hayırlı olsun" ve "Hoşgeldin" ziyaretlerinden 
sonraki süreçte ise Muzaffer BAYRAM ve Mehmet KAYA'nın daveti üzerine cemaat 
sohbetleri düzenlendiği, bu sohbetlerde cemaatten ve hizmet hareketinden bahsedildiği, ancak 
bu sohbetlere Birol ERDEM'in katılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu halde iddianamede "HSYK üyesi seçildikten sonra HSYK eski Genel Sekreterleri 
Mehmet Kaya ve Muzaffer Bayram tarafından organize edilen örgütsel toplantılara ........ ile 
birlikte katıldığı" yönündeki iddiaya itibar edilme olanağının bulunmadığı,

Yine iddianamede yer verilen "kendi evinde de örgütsel toplantı organize ettiği, 
Nesibe ÖZER'in ifade ettiği üzere HSYK üyeliği nedeniyle artan maaşların örgüte himmet 
olarak verilmesinin kararlaştırıldığı sürecin sanığın evinde yaşandığı," iddiasına ilişkin 
olarak sanığın savunmasında bu kahvaltı olayını sonradan hatırladığını, ancak himmet 
istenmesi olayına tanık olmadığını, ev sahibi olması nedeniyle servis yaptığından dolayı 
duymamış olabileceğini beyan ettiği görülmektedir. Örgütün çalıma sistemi ve yapılan 
örgütsel toplantıların formatı dikkate alındığında, aynı dairede çalışan kişilerin aralarındaki 
sosyal ilişkiler gereği düzenledikleri bir kahvaltı buluşmasının örgütsel içerikli bir toplantı 
olarak kabulüne olanak bulunmadığı mahkememizce değerlendirilmiş, iddianamede bu 
yöndeki iddialara itibar edilmemiştir.

6- Tanıklar Tarık ÇAĞLAYAN, Vildan YEŞİLYUTRT ve Hasan 
DOĞRUKARTAL'ın Beyanlarına Dayalı İddialar
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İddianamede ve esas hakkındaki mütalaada; Tanık Tarık ÇAĞLAYAN'ın; 
"FETÖ'nün öğrenci evlerinde kaldığını, okulu bitip hakimlik sınavının kazandıktan sonra 
kaldığı cemaaat evinin bulunduğu bölge abisi Abdullah isimli şahsın kendisini o dönem 
Hakim adayı olan İbrahim CANSIZ'a yönlendirdiğini, İbrahim CANSIZ’ında o dönem 
Bakanlık Tetkik Hakimi olan Birol ERDEM'e götürdüğünü, Birol ERDEM’in de o dönem 
genel müdürlük yapan Nesrin YILMAZCAN ile tanıştırdığını ve bu şekilde Nesrin 
YILMAZCAN'ın mülakat için referans olduğunu"

Tanık Vildan YEŞİLYURT'un "Erzincan'da avukatlık yapan Muhammet Nevhel 
Tosyalı'nın, 2007 yılında askerliğini bitirdikten sonra okul arkadaşi olan Mehmet Hazan'ı 
ziyaret etmek istemesi üzerine, Mehmet Hazan’ın Ankara'da kaldığı iki katlı dairenin birinci 
katının FETÖ üyesi hakim-savcı adaylarının kaldığı ev olması nedeniyle üst abilerin sorun 
çıkaracağını söyleyerek kabul etmediğini, ısrar etmesi üzerine odadan çıkmamak şartıyla 
kabul ettiğini, evde tuvalet ihtiyacı için odadan çıktığında salondan, takim elbiseli uzun boylu 
bir şahsında aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin çıktığını gördüğünü, sonraki dönemde 
Malatya Adliyesine ziyarete gelen Birol Erdem'in bu evde gördüğü uzun boylu şahıs 
olduğunu kendisine anlattığını,"

Tanık Hasan DOĞRUKARTAL'ın "Birol Erdem’in ismini 2017 yılında Diyarbakır 
Cezaevi’nde beraber kaldıkları Vahittin Bayat’tan duyduğunu, onun söylediğine göre Birol 
Erdem’in örgütün Hakim-Savcı yapılanmasını kuranlardan birisi olduğunu, 17-25 Aralık’tan 
sonra örgütle bağını koparıp kendisine bağlı örgüt üyelerinin isimlerini verdiğini" beyan 
ettikleri  ileri sürülerek sanığın örgütsel bağına ilişkin delil olarak  ileri sürülmüş ise de; 

Tanık Tarık ÇAĞLAYAN'ın anlatımının, yargılama sırasında tanık olarak dinlenen 
İbrahim CANSIZ'In anlatımı ve sanık savunması ile doğrulanmadığından itibar edilme 
olanağının olmadığı,

Tanıklar Vildan YEŞİLYURT ve Hasan DOĞRUKARTAL'ın beyanlarının, duyuma 
dayalı olması nedeniyle başka delillerle doğrulamadıkça hükme esas olamayacağı, kaldı ki 
iddianamede sanığın 2004 yılına kadar örgütün mezun çalışma evlerine gittiği beyan 
edilmesine karşın, Vildan YEŞİLYURT'un beyanında 2007 yılından bahsedilmesi de dikkate 
alındığında bu beyanlara itibar edilmesinin olanaklı olmadığı mahkememizce kabul edilmiş, 
adı geçen tanıkların görgüye dayalı bilgilerinin olmadığı görüldüğünden yargılama sırasında 
da tanık olarak dinlenmemişlerdir.

 
7-Tanıklar Metin ÖZYURT ve Bayram BOZKURT'un Beyanlarına 

Dayalı İddialar

Tanık Metin ÖZYURT'un beyanında; Kovuşturma sırasında tanık olarak 
ifadesinin alınması için yapılan yazışmalarda kendisine ulaşılamamış ise de, dairemizin 
2017/14 esas sayılı dosyasının 05.07.2018 tarihli duruşması sırasında alınan ifadesinde 
sanığın ismini de zikretmek suretiyle doğruladığı beyanında, "1995-1999 yıllar arasında 
üniversite öğrenciliği döneminde yapının evlerinde kaldığını, bu evlerde Hukuk Fakültesi 
öğrencilerine ayrı bir önem verildiğini gördüğünü, son sınıfta iken Hukuk Fakültesi 
mezunları ile ilgili bir çalışma yapıldığını öğrendiğini, burada amacın hukuk fakültesi 
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mezunlarını kamu kurumlarına sokmak olduğunu gördüğünü, bildiği kadarıyla yapının 
Türkiye genelinde 1996 yılından itibaren hukuk fakültesi mezunlarını kamuya sokma 
faaliyetlerine başladığını, bu çalışmanın Ankara’dan yönlendirildiğini, yönlendiren 
kişilerden birinin adını Vedat olarak bildiğini, bir diğerinin bir dönem Adalet Bakanlığı 
Müsteşarlığı yapan Birol Erdem olduğunu, Birol Erdem'in eşinin o dönem örgüte ait Ankara 
ilinde bulunan Maltepe dershanelerinde öğretmenlik yaptığını bildiğini, bu kişilerin 
çalışmayı Ankara merkezden yöneten kişiler olduklarını, 2000 yılında Vedat isimli şahıs ve 
Birol Erdem’in geldiklerini ve Konya/Meram'da görüştüklerini, o dönem Birol Erdem’in 
Adalet Bakanlığı’nda Tetkik Hakimi olarak görev yaptığını, bu kişilerin mezun olanların 
kamu kurumlarında olmasına önem verdiklerini, yerleştirilmesi hususunda uzun uzun 
telkinlerde bulunduklarını, kendilerini evler açacaklarını ve yardımcı olacaklarını 
söylediklerini, kendisinin de kamu kurumuna girmeye karar verdiğini ve mezun olduktan 
sonra Konya’da kalmaya devam ettiğini, bu şahıslar ile son sınıfta iken iki üç ayda bir 
düzenli şekilde görüştüklerini, bu kişilerin telkini ve yönlendirmesi ile evler ayarlandığını....."

"...Türkiye genelinde 1999 yılından sonra evlerin Ankara’dan yönlendirilmeye 
başlandığını, bu evlerin Birol  Erdem ve Vedat isimli şahsın kontrolünde olduğunu, ara ara 
gelip gittiklerini, motive amaçlı konuşmalar yaptıklarını, sınav kazanmanın önemini 
anlattıklarını, dindar insanların kamu kurumlarında olmaları gerektiğini söylediklerini, bu 
durumun Cumhuriyet döneminden bu yana ihmal edildiğini anlattıklarını, sonraki süreçte bu 
evlere koordinatörlerin gelmeye başladığını, koordinatör denilen kişilerin hakim/savcı 
adayları olduğunu, kendilerinin evine, Ankara Hukuk mezunu olup adının Recep olduğunu 
söyleyen bir hakim adayının geldiğini..."

"Kendisinin de sınavı kazanınca Ankara’da kalmaya başladığını, Adalet Bakanlığı 
Tetkik Hakimi Muzaffer isimli bir hakimin stajı Ankara ilinde yapmalarının zorunlu olduğunu 
söylediğini, her dönemi takip eden bir tetkik hakimi olduğunu, bu tetkik hakimlerinin adayları 
ayda bir toplayıp görüştüklerini, sorun olup olmadığı, stajın nasıl gittiği hususunda 
toplantılar yapıldığını, kendi dönemini Murat isimli Bakanlık Tetkik hakiminin kontrol 
ettiğini, böylece 42000 sicillilerden sonra profesyonel bir işleyişin ve takibin başladığını 
hissettiğini, genel olarak takma ad kullanıldığını, kişilerin gerçek isimlerini kamu 
kurumlarında gördüklerinde öğrendiklerini, yazılı sınavı kazandıktan sonra mülakat için 
referans çalışması yapıldığını, referans çalışmasını da Birol Erdem ve ismini Kemal olarak 
hatırladığı bakanlıkta çalışan bir personelin yürüttüğünü, bir dönem de bu çalışmayı eski 
HSYK üyesi olan Kerim Tosun’un yürüttüğünü, yazılı sınav sonrası genelde bakanlıktaki 
hemşehri bürokratlara yönlendirildiklerini, kendisini hemşehrisi olan Ali Kaya’ya 
yönlendirdiklerini, bu strateji izlenerek bu aşamanın tamamlandığını,  stajı iki yıl Ankara 
ilinde yaptığını, 95bin, 98bin ve 101bin sicillilerde bu uygulamanın ders çalıştırılma, 
mülakat için yardımcı olunma ve stajın Ankara’da yapılması şeklinde aynen devam ettiğini, 
her dönemin kendi içerisinde bir sorumlusu olduğunu, bu sorumluların da bağlı olduğu bir 
tetkik hakiminin olduğunu, kendi dönemlerinden dönemden Mustafa Babayiğit isimli hakim 
adayının sorumlu olduğunu, tüm organizeyi bu sorumlunun yaptığını, bu şekilde bir silsile 
bulunduğunu, altta sorumlu stajyer onun üstünde tetkik hakimi onun üstünde de daha yetkili 
kişiler bulunduğunu, o dönem yapıdan kimseye taşrada staj yapma izninin verilmediğini, staj 
yapan kişilerin bu organize kapsamında kendi aralarında gruplara ayrıldıklarını, 39000 
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sicillilerin bir grup, 39000 daha kıdemli olan 37000 ve 38000 sicillilerin bir grup, 92000, 
95000, 98000 ve 101000 sicillilerin oluşturduğu ekibin bir grup şeklinde yapılandıklarını, 
grupların kendi içlerinde görüştüklerini, 2004 yılında Birol Erdem’in Daire Başkanı olup 
işlerinin yoğunlaşması nedeniyle Yargıtay Savcısı İsmail Hakkı Şentürk’e bu görevi 
devrettiğini, genel koordineyi bu kişinin sağlamaya başladığını, yapı mensuplarına staj 
döneminde eğitim merkezinde sınıf temsilcisi olmaları yönünde telkinlerin yapıldığını, genel 
de sınıf temsilcilerinin yapı mensuplarından seçildiğini, ders çalışma evlerinde sadece 
hakim/savcılık için çalışma yapılmadığını, kaymakamlık, mali müfettişlik, diğer kamu 
kurumları için de sınavlara hazırlık yapıldığını, hukuk fakültesi mezunu olup bu amaçla 
çalışanların da aynı evlerde kaldığını, Erzincan Ergenekon'dan kaynaklı bazı sıkıntılar 
oluşunca bakanlık ve o dönemki HSYK arasında ciddi krizler ortaya çıktığını,  bu durumun 
bilinçli bir şekilde basına servis edilmeye başlandığını, amacın HSYK'nin bu şekilde devam 
etmeyeceği izlenimini oluşturup böyle bir algı yaratarak HSYK'nin yapısını değiştirmek ve bu 
şekilde yapının kontrolünü HSYK üzerinde sağlamak olduğunu, Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin döneminde yapının etkisinde ve kontrolünde Anayasa değişikliği çalışması yapıldığını, 
meclise sevk edildiğini, 2010 HSYK seçimlerinden önce amacın tüm HSYK üyelerinin 
kendilerinden olmasını sağlamak olduğunu, buna yeter sayıları olmadığı için " bakanlık 
listesi " adı altında bir liste oluşturmaya karar verildiğini, bu işin organizesini yapan, 
toplantılar düzenleyen, çalışmalar yapan, Ankara Hakimevinde bu toplantıların bir kısmını 
yürüten kişilerin Birol Erdem ve İbrahim Okur olduğunu, HSYK seçim fikrinin, fikir 
babasının da Birol Erdem ve İbrahim Okur olduğunu, sonrasında bu iki kişinin yüklenmesiyle 
bakanlık listesinin oluşturtulmasına yönelik ciddi çalışmalar yapıldığını, seçime girecek 
adayların bakanlık listesi diye lanse edilmesi sonrasında başka bir listenin yada bireysel 
adayın kazanmasının mümkün olmadığını, bu dönem de bağımsız adaylarında artmaya 
başladığını, bağımsız adayları arttırarak oyların bölünmesini sağlamanın amaçlandığını, 
bakanlık listesi adı altındaki listeye blok oy kullanılacağı için bu listenin kazanması 
ihtimalinin artacağını, ayrıca bu şekilde karşı taraftaki oy kitlesinin de bölüneceğini, 
bakanlık listesindeki adayların genel olarak yapı üyesi olduğunu, fakat Hak-Yol grubundan 
da bazı adayların bulunduğunu, 2010 HSYK üyelerinin üçüncü yılda 17/25 Aralık olayları 
patlak verince yavaş yavaş ayrışmaya başladığını, Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyelerin 
İbrahim Okur'dan kopmaya başladıklarını, sonrasında strateji gereği İbrahim Okur’un bu 
üyelere tekrardan yaklaşmaya çalıştığını, bu dönemde Birol Erdem’in de kendine göre 
bakanlığa yaklaşmaya çalıştığını, örgütten kendisine böyle bir görev verildiğini, Bakanlığa 
yakın durmasının istendiğini, olası bir olumsuzlukta bakanlık içerisinde kalmaya ve 
istihbarata devam etmesinin istendiğini, bunun üzerine Birol Erdem’in Bakanlık tarafına 
geçtiğini ve kripto olarak kalmaya devam ettiğini, o dönem HSYK'nin Adli Kolluk 
Yönetmeliğine karşı yaptığı açıklamaya uzun bir şerh yazmasının, böyle yaparak bakanlığın 
yanında imiş gibi davranmasının Birol Erdem'den bilinçli olarak istendiğini, 2003 yılından 
itibaren yapının hukuk fakültelerine ciddi anlamda önem vermeye başladığını, Ankara’da bu 
amaçla toplantılar yapıldığını, toplantıların koordinesini Birol Erdem ve Kemal isimli 
bakanlık çalışanının organize ettiğini, bu amaçla hukuk fakültelerindeki mesullerin ayda bir 
Ankara iline çağrılıp toplantılar yapıldığını, bu toplantıların bazı sorumlu stajyerler ya da 
tetkik hakimlerinin evlerinde yapıldığını, bu amaçla hakim adaylarına görevler verildiğini, 
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taşradaki dershane müdürleri ile görüşülüp öğrencilerin hukuk fakültelerine 
yönlendirilmesin istendiğini, o tarihlere kadar genellikle öğrencilerin yapının yurt dışındaki 
okullarına gönderilmek üzere eğitim fakültelerine yönlendirildiğini, nitekim 2003 yılından 
sonra yapının dershanelerinde ciddi oranda hukuk fakültesini kazanma oranı oluştuğunu, 
örgütün 1999 yılından 2011-2012 yıllarına kadar stajyerleri Ankara ilinde istihdam ettiğini, 
burada stajyerlere iş bölümü yaptırıldığını, stajyerlerin üç ya da dörder kişilik gruplar 
halinde evlerde kaldığını, evlerde her stajyerin başına bir imam tayin edildiğini, bu 
stajyerlerin bir kısmının sınav hizmetleri adı altında kamuya giriş sınavlarını takip ettiğini, 
sınavları takip eden bu stajyerlere murakıp denildiğini, murakıpların durumlarına göre hafta 
sonları iki haftada bir yada ayda bir bu evleri ziyaret ettiklerini, mezunları takip ettiklerini, 
2001 yılından 2004 yılına kadar sınav biriminin Birol Erdem ve Kemal Kırbaş kontrolünde 
olduğunu, 2004 yılına kadar sınavlarla ilgili görüşmelerin bu ikisinin kontrolünde 
Keçiören’de bir evde yapıldığını, bu görüşmelerin önce Kemal Kantar isimli o zaman stajyer 
olan örgüt üyesinin evinde yapılırken daha sonra bu kişi kura çekince yine aynı semtte Hasan 
Ercan isimli stajyerin evinde yapılmaya başlandığını, bu şekilde stajyerlerin murakıp rolünde 
taşradan gelen mezunları sınava hazırladıklarını, mezunların sınavı kazanmaları sonrasında 
refarans işlerinin de yine Keçiören'deki bu evlerde Kerim Tosun ve Ali Yağcı tarafından takip 
edildiğini, bu şahısların kazanan mezunları refere ettiklerini, hemşehrilerine, kendi 
tanıdıkları bakanlık bürokratlarına, Yargıtay üyelerine yönlendirdiklerini, 2004 yılında Birol 
Erdem’den sonra bu görevi devralan İsmail Hakkı Şentürk'ün 2006 yılına kadar devam 
ettirdiğini, bu görüşmelere staj yaptığı dönemde yaklaşık 2 yıl kendisinin de katıldığını, evde 
kalan stajyerler arasında iş bölümü bulunduğunu, üç ya da dört kişi kalan stajyerlerden 
birisinin ev imamı olduğunu, birisinin murakıp olup sınav hizmetlerini takip ettiğini, 
diğerinin de zabıt katipleri ve yazı işleri müdürlerinin sınavlarını takip ettiğini, stajyerleri 
motive anlamında bazı tetkik hakimlerinin de zaman zaman stajyerlerin evlerine gelip 
gittiğini, stajyerlere meslek ile ilgili ve dini konularda sohbet yapıldığını, bir dönem 9. Ceza 
Dairesi üyesi olan Ahmet Toker’in bu evlere gelip sohbetler yaptığını, o dönemde sıkı takip 
için stajyerlerin Ankara dışına çıkmasına izin verilmediğini, 2011 ya da 2012 yıllarında 
bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçeceği iyice belirginleşince Erzurum gibi bölge 
adliye mahkemelerinin bulunduğu illerde de stajyer evlerinin açıldığını, 2010 yılında 
referanduma sunulan anayasa metninin yargı ile ilgili kısmını Muzaffer Bayram ve 
arkadaşlarının hazırladığını, kendi beyanlarına göre Anayasanın yargı ile ilgili 
düzenlemesinin çok ayrıntılı yapılarak hangi iktidar gelirse gelsin metnin kolay kolay 
değiştirilmemesinin sağlandığını, Yargıtay’ın hassas dairelerinin ele geçirilmesinin 
gerektiğini, bu anlamda Yargıtay 5. , 9. ve 11. Ceza Dairesi’nin, CGK ve HGK’nin ele 
geçirilmesinin amaçlandığını, referandum ve yasa değişikliğinden sonra taşradaki 
mensuplarından yargıtay tetkik hakimliğini isteyen dilekçe göndermelerinin istendiğini, bu 
şekilde taşradaki yapı mensuplarının özellikle yukarıda sayılan yerlere atanmalarının 
sağlandığını, Adalet Bakanlığı'na ciddi bir atama yapıldığını, özellikle Adalet Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlıklarına atandıklarını, Mustafa Babayiğit’in Personel Daire Başkanlığına, Erhan 
Kılıç’ın Strateji Daire Başkanlığına atandığını,  örgütün Kanunlar Genel Müdürlüğü'ne de 
önem verdiğini, bu kapsamda Adem ÇELİK, Mehmet IŞIK gibi isimlerin Kanunlar Genel 
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Müdürlüğü'ne atandığını, anayasa değişikliğinden sonra HSYK tetkik hakimliğine çok sayıda 
örgüt mensubu hakim/savcının atandığını, kurul müfettişliklerine örgüt mensubu Harun 
KUKU, Murat GÖLYELİ, Oktay YILDIRIM, Hamit Ali KANDİL gibi isimlerin, kurul tetkik 
hakimliklerine, Bahattin ARAS, Yıldırım ŞİMŞEK, İdris BERBER, Bülent ALBAYRAK, Tekin 
KORKMAZ ve Osman Nesuh YILDIZ gibi isimlerin atandığını, bu şekilde o dönem de tetkik 
hakimliği yapılanmasının tamamlandığını, Akademi Başkanlığına önce Ahmet Hamsici daha 
sonra Hüseyin Yıldırım’ın getirildiğini, yardımcılığına Dr. Murat Yardımcı’nın tetkik 
hakimliklerine Aydın ELİEYİOĞLU, Eskişehirli Necmettin, Ahmet CAN, Ümit ALİM, Serkan 
AYDIN ve Ufuk YEŞİL gibi isimlerin getirildiğini, eğitim merkezi müdürlüğüne de Ayşe Neşe 
Gül’ün getirildiğini, bu aşamadan sonra Yargıtay üyeliğini ele geçirmeye sıranın geldiğini, 
üye seçimi için hazırlanan listelerin örgütün en üst birimi olan yedi kişilik heyette 
hazırlandığını, ancak 160 üyenin tamamını örgüt mensubu olmamasının da gerektiğini, zira 
Bakanlıktaki Hak-Yolcu kesimin de küstürülmemesi gerektiğini, onlara da kontenjan 
ayrılması gerektiğini, bu amaçla Hak-Yol grubuna yaklaşık 20 kişilik kontenjan ayrıldığını, 
örgütün elinde de 140 kişilik bir liste bulunduğunu, bu liste oluşturulduktan sonra en son 
Fetullah Gülen'e sunulduğunu, Fetullah Gülen’in 160 kişinin tamamının örgütten olmasını 
istediğini, sonuçta Hak-Yol grubuna bir kontenjan verilerek seçimlerin sonuçlandırıldığını," 
beyan ettiği görülmüştür.

Tanığın iddia makamının esas hakkındaki mütalaada ayrıntısına yer verilen 
soruşturma beyanında; 

-"1995-1999 yılları arasında hukuk fakültesinde okuduğunu, mezun olduktan sonra 
2002 yılına kadar mezun evlerinde kaldığını beyan etmesine karşın, 1996 yılından itibaren 
örgüte ait mezun çalışma evleri faaliyetlerine başlandığından ve bu faaliyetleri Vedat adlı 
şahısla sanık Birol ERDEM'in Ankara'da merkezden yöneten kişiler olduğundan, bu şahıslar 
ile son sınıfta iken iki üç ayda bir düzenli şekilde görüştüklerini, bu kişilerin telkini ve 
yönlendirmesi ile evler ayarlandığını" beyan ettiği,

-Tanığın "Genel olarak takma ad kullanıldığını, kişilerin gerçek isimlerini kamu 
kurumlarında gördüklerinde öğrendiklerini" beyan etmesine karşın, sanığı 1996 yılından 
itibaren  gerçek ismi ile ve örgütün mezun çalışma evlerini koordine eden kişi olarak beyan 
ettiği, hatta eşinin o dönemde örgüte ait Ankara ilinde bulunan Maltepe dershanelerinde 
öğretmenlik yaptığından bahsettiği, 

-Tanığın ;
"2004 yılında Birol ERDEM’in Daire Başkanı olup işlerinin yoğunlaşması nedeniyle 

Yargıtay Savcısı İsmail Hakkı ŞENTÜRK’e bu görevi devrettiği",
 "2004 yılında Birol ERDEM’den sonra bu görevi devralan İsmail Hakkı 

ŞENTÜRK'ün 2006 yılına kadar devam ettirdiği, bu görüşmelere staj yaptığı dönemde 
yaklaşık 2 yıl kendisinin de katıldığı",

" Örgütün 1999 yılından 2011-2012 yıllarına kadar stajyerleri Ankara ilinde istihdam 
ettiği, burada stajyerlere iş bölümü yaptırıldığı", 

"2011 ya da 2012 yıllarında bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçeceği iyice 
belirginleşince Erzurum gibi bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu illerde de stajyer 
evlerinin açıldığı, 2010 yılında referanduma sunulan anayasa metninin yargı ile ilgili kısmını 
Muzaffer BAYRAM ve arkadaşlarının hazırladığı",
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  "..bu aşamadan sonra Yargıtay üyeliğini ele geçirmeye sıranın geldiği, üye seçimi 
için hazırlanan listelerin örgütün en üst birimi olan yedi kişilik heyette hazırlandığı, ancak 
160 üyenin tamamının örgüt mensubu olmamasının da gerektiği, zira Bakanlıktaki Hak-Yolcu 
kesimin de küstürülmemesi gerektiği, onlara da kontenjan ayrılması gerektiği, bu amaçla 
Hak-Yol grubuna yaklaşık 20 kişilik kontenjan ayrıldığı, örgütün elinde de 140 kişilik bir liste 
bulunduğu, bu liste oluşturulduktan sonra en son Fetullah Gülen'e sunulduğu, Fetullah 
Gülen’in 160 kişinin tamamının örgütten olmasını istediğini, sonuçta Hak-Yol grubuna bir 
kontenjan verilerek seçimlerin sonuçlandırıldığı," gibi hem örgütsel hiyerarşideki konumu 
gereği hem de söz konusu yıllar itibariyle kendisinin görev yeri itibariyle bilmesi mümkün 
olmayan hususlarda çok sayıda iddialar ileri sürdüğü,

FETÖ terör örgütünün istihbarata karşı koyma tedbirlerindeki aşırı hassas tutumu ile 
mezun çalışma evlerine atfettiği önem göz önüne alındığında; sanığın henüz üniversite 
öğrencisi iken örgütün mezun çalışma evleri faaliyetlerinden, bu faaliyetleri tüm Türkiye'de 
kimlerin koordine ettiğinden, bu kişilerden Birol ERDEM'in ailesine dair kişisel bilgilerinden 
bilgi sahibi olmasının olanaksız olduğu, yine o yıllar itibariyle henüz üniversite öğrencisi 
iken tüm Türkiye'de mezun çalışma evleri faaliyetlerini koordine ettiğini ileri sürdüğü 
kişilerle birden fazla kez baş başa görüşmesinin örgütün hücre tipi çalışma sistemine 
tamamen aykırı olduğu,

-Tanığın alınan beyanında mezun çalışma evleri ile ilgili faaliyetleri yürüttüğünü ileri 
sürdüğü -Birol ERDEM dışındaki- diğer şahısların sadece ön adlarını verdiği, kişilerin 
tespitine yarar herhangi bir somut bilgi vermemesine karşın sanık Birol ERDEM söz konusu 
olunca tam tersine detaylı bilgiler verdiği,

-Tanığın "2010 öncesi HSYK döneminde bakanlık ile HSYK arasında çıkan krizlerin 
HSYK'yı ele geçirme amacına dönük olduğu, HSYK seçim fikrinin Birol ERDEM ve İbrahim 
OKUR olduğunu, 2010 HSYK seçimleri öncesinde yapının amacının tüm HSYK üyelerinin 
kendilerinden olmasını sağlamak olduğunu, kendi sayıları buna yetmeyince "Bakanlık 
Listesi" adı altında bir liste oluşturulmaya karar verildiğini, Birol ERDEM ve İbrahim 
OKUR tarafından çalışmaların yürütüldüğünü ve seçime girecek adayların bakanlık listesi 
diye lanse edildiğini" ileri sürdüğü, 

Halbuki Anayasa Değişikliğinde "tek oy" sisteminin benimsenmesi, bu prensibin 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine liste usulü seçimin gündeme geldiği 
göz önüne alındığında, tanığın anlatımlarının gerçeklikle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını 
açıkça gösterdiği, 

Tanığın süreç içinde ortaya çıkan kimi gelişmeleri neden-sonuç bağlamından 
kopartarak parça parça bir araya getirmek suretiyle "örgütün derin panı" gibi bir komplo 
teorisi ürettiği, sanığa da bu teroride uygun bir misyon yüklediği,

-Tanığın beyanında "17/25 Aralık olayları patlak verince yavaş yavaş ayrışmaya 
başladığını, Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyelerin İbrahim OKUR'dan kopmaya 
başladıklarını, sonrasında strateji gereği İbrahim Okur’un bu üyelere tekrardan yaklaşmaya 
çalıştığını," ileri sürdüğü, 

Halbuki dosyaya yansıyan tanık beyanlarından da açıkça anlaşıldığı üzere yüksek 
yargıdan gelen 5 kurul üyesinin eski vesayetçi anlayışı temsil ettikleri gerekçesi ile 07 Şubat 
2012 MİT krizine kadar kurulun çalışmalarına sınırlı olarak dahil edildikleri, özellikle genel 
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kurul öncesinde yapılan ön görüşme ve kulis çalışmalarından uzak tutuldukları, 07 Şubat 
2012 tarihinde meydana gelen MİT krizinden sonra ise sanık Birol ERDEM'in çabaları ile 
örgüt üyesi olan HSYK üyeleri dışındaki tüm üyelerin bazı iş ve işlemlerde birlikte hareket 
etikleri,

-Tanığın "17/25 Aralık olayları .... döneminde Birol ERDEM’in de kendine göre 
bakanlığa yaklaşmaya çalıştığını, örgütten kendisine böyle bir görev verildiğini, bakanlığa 
yakın durmasının istendiğini, olası bir olumsuzlukta bakanlık içerisinde kalmaya ve 
istihbarata devam etmesinin istendiğini, bunun üzerine Birol ERDEM’in Bakanlık tarafına 
geçtiğini ve kripto olarak kalmaya devam ettiğini, o dönem HSYK'nin Adli Kolluk 
Yönetmeliğine karşı yaptığı açıklamaya uzun bir şerh yazmasının, böyle yaparak bakanlığın 
yanında imiş gibi davranmasının Birol ERDEM'den bilinçli olarak istendiğini," ileri sürdüğü,

Dosyaya yansıyan bilgiler göz önüne alındığında; FETÖ mensuplarının 2010 HSYK 
seçim sürecinde örgüt mensubu adaylarının seçilmesini sağlamak amacıyla organize bir 
şekilde hareket etmek suretiyle kendilerinden olmayan adayları yedeğe düşürdükleri, sanığın 
oy sayım işlemleri sırasında örgüt mensuplarının  bu tutumunun farkına varması üzerine 
örgüte tavır koyduğu, genel sekreter ve yardımcılarının atanması sürecinde örgüt üyesi 
olmayan kişilerin atanmasını önerdiği, 

07 Şubat 2012’deki MİT Krizinden sonra ise örgüte karşı tam bir etkin mücadele 
örneği sergileyerek örgütün yargı yapılanmasının deşifre edilmesi, mensuplarının 
görevlerinden alınması amacıyla sayısız çalışma yürüttüğü, 

FETÖ terör örgütünde örgütün mahrem yapılanmasının her şart ve durumda 
korunmasının öncelendiği, "bir örgüt üyesinin deşifre olmasını engellemek amacıyla örgütün 
neredeyse tüm yargı yapılanmasının tasfiye edilmesi gibi ağır bir sonucun örgütün projesi 
olduğu, sanığın da kendisine örgüt tarafından verilen bu görev gereği söz konusu çalışmaları 
yürüttüğü" iddiasının örgütün ideolojik yapısı, öncelikleri, nihai amacı, yapılanma ve çalışma 
sistemine uygun olamayacağı, böyle varsayıma dayalı bir beyana itibar edilmesinin olanaklı 
olmadığı,

Tanık Metin ÖZYURT'un Osmaniye Ceza evinde tutuklu bulunduğu sırada 3 defa 
ifade verdiği, verdiği ifadelerin hem birbiriyle hem kendi içinde çok sayıda çelişki 
barındırdığı, yine bu ifadelerinde de örgün içindeki konumu, görev yeri ve statüsü itibariyle 
bilmediği, bilemeyeceği konularda sanki olayın doğrudan bir görgü tanığı imiş gibi beyanda 
bulunduğu, hakkında 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan bir kişi adına düzenlenmiş sahte 
kimlikle yakalanması göz önüne alındığında da beyanlarına itibar edilme olanağının 
olmadığı, nitekim HSYK'nın ihraç işlemleri sırasında adı geçen tanığın anlatımlarını çelişkili 
bulunarak itibar etmediği,

Tanığın örgüt içerisinde herkesin kod isim kullandığını ileri sürerek birlikte kaldığı 
şahısların gerçek isimlerini, ev sorumlularının gerçek isimlerini, fakülte mesulünün gerçek 
ismini bilmediğini beyan ettiği, aynı şekilde mezun çalışma evlerinde birlikte kaldığı ve 
sınava çalıştığını beyan ettiği kişilerden bazılarının sınavı kazanıp hakim/savcı adaylığına 
başladığını beyan etmesine karşın yine kod isim kullandıkları gerekçesiyle gerçek isimlerini 
bilmediğini ileri sürdüğü, örgüt üyesinin aynı evde kaldığı bir başka örgüt üyesinin gerçek 
ismini öğrenemese dahi mesleğe atanma veya Adalet Akademisinde birlikte öğrenim görme 
sırasında veya en kötü ihtimalle dönem kataloğundan mutlaka öğrenmiş olacağı, bu halde 
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tanığın bu yöndeki beyanlarının tutarlı olarak kabul edilemeyeceği,
Sonuç olarak; Tanık Metin ÖZYURT'un beyanının, sanığın örgüt mensupları ile 

geçmişte olan ilişkilerine dair Ankara C.Başsavcılığında beyanda bulunduktan ve bu beyanlar 
kamuoyuna yansıdıktan sonra alınan beyanlar olduğu, tanığın sanık hakkında açık 
kaynaklardan derlenen bilgiler veya belirli bir merkezden kendisine servis edilen bilgiler 
doğrultusunda operasyonel amaçlı beyanlarda bulunduğu dairemizce  değerlendirilmiş, bu 
nedenle beyanlarına itibar edilme olanağı olmadığından tanık olarak mahkememizde 
dinlenmemiştir.

Tanık Bayram BOZKURT'un ise beyanında; "O dönemde Türkiye'deki tüm hukuk 
fakültelerinden sorumlu kişinin Yargıtay Savcısı İsmail Hakkı ŞENTÜRK olduğunu, bu özel 
görevlendirme ile Ufuk YEŞİL, Mustafa BABAYİĞİT ve soyismini hatırlayamadığım Uyap 
biriminde görevli savcı Süleyman’ı ara ara hukuk fakültelerinin bulunduğu illere 
görderdiğini, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin hukuk fakültelerini yazmaları hususunda 
direktif verdiğini, İsmail Hakkı ŞENTÜRK’ün yapının yargı kadrolarında en etkili isimlerden 
birisi olduğunu, o dönemde Ahmet HAMSİCİ, Birol ERDEM ve İbrahim OKUR gibi kişilerin 
abiliğini yaptığını, kendisinin hakim adayı olduğu dönemde Ahmet Hamsici’nin Personel 
Daire Başkanlığı yaptığını, Mustafa BABAYİĞİT ile sık sık görüştüklerini, Mustafa 
BABAYİĞİT’in hakimlik savcılık sınavını kazanan yapı mensuplarının isimlerini Birol 
ERDEM ve Ahmet HAMSİCİ'ye götürdüğünü," beyan ettiği,

Tanık Bayram BOZKURT'un beyanları incelendiğinde; tanığın beyanlarının sebep, 
yer ve zaman unsurlarını içermeyen bu nedenle de denetlenebilirlikten uzak soyut beyanlar 
niteliğinde olduğu, kendisinin örgüt içindeki konumu ile sanığın örgüt içinde bulunduğunu 
iddia ettiği konumu, örgütün yapılanma modeli ve işleyiş şekli göz önüne alındığında 
bilmesinin mümkün olmayacağı hususlarda beyanlarda bulunduğu, tanığın kendisi hakkında 
FETÖ üyeliği suçundan açılan kamu davasında etkin pişmanlıktan yararlanabilmek amacıyla 
bu şekilde benzer beyanlarda bulunduğu mahkememizce değerlendirilmiş, kaçak olması 
nedeniyle dinlenme olanağı olmadığı gibi, yukarıda sıralanan nedenlerle beyanının 
alınmasının sonuca etki etmeyeceği anlaşılmakla dinlenmesi yönüne gidilmemiştir.

8-HSYK Genel Kurulu Kararlarına İlişkin İddialar;

a) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılıkları, Kurul Müfettişliği ve Tetkik 
Hakimliği Kadrolarına Atamalara İlişkin İddialar

İddianame ve esas hakkındaki mütalaada; "2010 sonrasında oluşturulan HSYK ile 
yapı içerisinden olmanın görev alma, atama ve yükselmede tek kriter olduğu bir dönemin 
yaşandığı, 

Bu kapsamda;
-HSYK Genel Kurulu kararı ile Kurul Genel Sekreterliğine Mehmet Kaya'nın Genel 

Sekreter Yardımcılıklarına, Muzaffer Bayram, Engin Durnagöl, Bülent Albayrak ile Neslihan 
Ekinci'nin atandıkları,

Oluşturulan Kurulda örgüt üyesi olmayan bir çok müfettişin, başka görevlere 
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gönderildiği ve teftiş içerisinde  kalmalarına izin verilmediği, yeni görevlendirilen 
müfettişlerin büyük çoğunluğunun terör örgütü mensubu oldukları, bu kapsamda;

HSYK Genel Kurulu'nun, 21.06.2011 gün ve 204-205 sayılı kararı ile Kerim Kırım ve 
Zafer Uygun’da olmak üzere örgüt mensubiyeti nedeniyle ihraç edilen, kararnamenin 
tamamını oluşturan 7 kişinin,

HSYK Genel Kurulu'nun, 12.07.2011 gün ve 221 sayılı kararı ile Serkan Kızılyel’de 
olmak üzere örgüt mensubiyeti nedeniyle  ihraç edilen, kararnamenin tamamını oluşturan 3 
kişinin,

HSYK Genel Kurulu'nun, 19.10.2011 gün ve 288 sayılı Genel Kurul kararı ile Emre 
Gülüşür, Eyüp Savcı, İlhan Akıllı, Selami Yılmaz, Tahsin Tosun’da olmak üzere örgüt 
mensubiyeti nedeniyle ihraç edilen, 23 kişilik kararnamenin yarıdan fazlasını oluşturan 16 
kişinin Kurul müfettişliğine 

HSYK Tetkik Hakimliğine ise;
HSYK Genel Kurulu'nun, 16.11.2011 gün ve 382 sayılı kararı ile  Songül Babayiğit, 

Bilal Cengiz ve Fatih Acar’da olmak üzere örgüt mensubiyeti nedeniyle  ihraç edilen 
kararnamenin tamamını oluşturan 4 kişinin,

HSYK Genel Kurulu'nun, Tekin Korkmaz, Mehmet Akbal, Yunus Yönügül,  Ercan 
Özkan, Ali Akpınar, İsa Emekçi ve Nuri Karakuş’ta olmak üzere örgüt mensubiyeti nedeniyle 
ihraç edilen, 28 kişilik kararnamenin tamamına yakınını oluşturan 26 kişinin,

HSYK Genel Kurulu'nun, 30.06.2011 gün ve 208 sayılı kararı ile Adem Türkel, Adnan 
Acar, Ali Osman Avcı, Mahmut Kenger ve Yavuz Gürtepe’de olmak üzere örgüt mensubuyeti 
nedeniyle ihraç edilen, kararnamenin birisi hariç geriye kalan tüm kişilerin 
görevlendirildiğinin tespit edildiği" nin iddia olunduğu,

b) İlhan CİHANER hakkında Yapılan Disiplin İşlemlerine İlişkin İddialar

İddia makamı iddianame ve esas hakkındaki mütalaasında; "Erzincan Cumhuriyet 
Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesinin 
14/07/2011 tarih, 2011/457 sayılı kararıyla kınama, uyarma, kademe ilerlemesini durdurma 
cezaları ile cezalandırılmasına dair karar verildiği, bu karara karşı yeniden inceleme talebi 
üzerine HSYK Genel Kurulu'nun, 07/11/2012 gün ve 2010/3, 2012/630 sayılı kararı ile 
yüksek yargıdan gelen üyelerin "soruşturmaya konu teşkil eden genelgenin kanuni 
dayanağının bulunmaması sebebiyle aykırı davranılmasının da cezalandırılamayacağı, 3. 
maddesi yönünden, söz konusu yazılarda kurumlar arası yazışmalara aykırı bir husus 
bulunmadığı, muhatabını küçük düşürücü ve nezaketsiz ifadeler içermediği, 4. maddesi 
yönünden, Cumhuriyet Başsavcısı olan ilgilinin, görevini aksatmayacak şekilde çevre il ve 
ilçeler ile adliyelere ziyarete gitmesi görevinin gereği olup disiplin cezasını gerektirmediği 
dolayısıyla da bu soruşturma maddelerinden de itirazın kabulü ile hakkında ceza tayinine yer 
olmadığına karar verilmesi gerektiği" gerekçesiyle muhalefetine rağmen ilgilinin içerisinde 
bulunduğu grup tarafından reddine karar verildiği" gerekçesi ile sanığın bu tutumunun 
örgütsel faaliyet olarak tanımlandığı,

Sanığın savunmasında; "Adı geçenin disiplin cezası verilmesine ilişkin karara yaptığı 
itirazı üzerine genel kurulda itirazın reddine karar verildiğini, kararın dosya içeriğine uygun 
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olduğunu, itirazın reddine dair karara Halil KOÇ, İsmail AYDIN ve Rasim AYTİN'in de oy 
kullandığını, ayrıca Ahmet KARAYİĞİT'in de değişik gerekçeyle ilgiliye disiplin cezası 
verilmesine dair oy kullandığını, aynı yönde oy kullanan kişiler arasında ayrım yapılarak 
suçlandığını, kendisi için suç unsuru olan bir hususun neden diğer üyeler açısından suç 
unsuru teşkil etmediğini anlayamadığını," savunduğu,

c) Köksal ŞENGÜN Hakkında Yapılan Disiplin İşlemlerine İlişkin İddialar

İddia makamı iddianame ve esas hakkındaki mütalaada özet olarak; "Sanığın HSYK 
2.Daire üyesi olarak görev yaptığı zaman diliminde adı geçen daire tarafından,  İstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün hakkında; Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay ve 
Avukat Tülay Bekar ile görüşme yaptığı gerekçesiyle 11.07.2011 gün ve  442 sayılı kararı ile 
68/b yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasına, geçici yetki ile görevlendirilmesine karar 
verildiği, ilgilinin yer değiştirme cezasına ilişkin yaptığı itiraz üzerine Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun, 07.11.2012 gün ve 2011/126 esas, 2012/626 sayılı kararı 
ile itirazın reddine karar verildiği,

Bu şekilde ünvanlı görevden ve Ergenekon dava sürecinden uzaklaştırılmasının 
sağlandığı, daha sonra HSYK Genel Kurulu'nun, 08.01.2015 29.04.2015/519 sayılı kararı ile 
anılan cezalara gerekçe yapılan hususların dayanaksız olduğu belirlenerek ceza tayinine yer 
olmadığına karar verildiği, sanığın da içinde bulunduğu örgüt mensuplarının çoğunluğunu 
oluşturan HSYK yapısı içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Başsavcılık, Adli Yargı 
Adalet Komisyonu başkanlığı konumlarının örgüt mensubiyeti kriter alınarak belirlendiği, bu 
ünvandaki örgüt mensupları hakkındaki şikayetlerin işlemsiz bırakılarak, teftiş kurumunun 
işletilmediği, örgüt mensubu olmayan bu ünvanda görevli yargı mensuplarının ise usulsüz 
şikayet dilekçeleri, ön yargı ile başlatılan teftişler sonrası  verilen disiplin cezaları ile 
mağdur edilmesi şeklindeki tasarrufların, şüpheli Birol Erdem'in de 2. Daire üyesi olduğu 
HSYK döneminde gerçekleştirildiği" nin ileri sürüldüğü,

Sanığın savunmasında; "Köksal ŞENGÜN'e yer değiştirme cezası verilmesine dair 
kurul kararına ilişkin adı geçenin yapmış olduğu itirazın reddine dair genel kurul kararına 
ilişkin olarak ise; karara hakkında FETÖ’den işlem yapılan üyeler dışında; Yargıtay Üyesi 
Ulvi YÜKSEL, Prof.Dr. Ahmet GÖKÇEN, Ali AYDIN, Halil KOÇ, İsmail AYDIN ve Rasim 
AYTİN’in de katıldıklarını, bu kararın 6 üye açısından suç unsuru sayılmadığı halde kendisi 
açısından suç unsuru sayıldığını, 2012 yılında "itiraz ret" diyen iki üyenin 2015 yılında "ceza 
tayinine yer olmadığına karar verilmesi" yönünde oy kullandığını, bunun temel nedeninin 
konjöktürün değişmesi olduğunu," savunduğu,

HSYK Genel Kurulu Kararlarına ilişkin iddialar birlikte değerlendirildiğinde; 
Kararın "Mahkememizce Kabul Edilen Oluş" başlıklı bölümünde ayrıntısına yer verildiği 
üzere; sanığın, 2010 HSYK seçimleri sonrasında oluşturulan yeni HSYK'da genel sekreterliği 
için Mustafa EROL, genel sekreter yardımcılığı için Nevzat KARABABA, sekreteryada 
çalıştırılacak tetkik hakimliği kadroları için ise Aytekin SAKARYA, Asiye KARABABA, 
Mustafa YAPICI ve Güven ELÇİM isimlerini önerdiği, Mustafa EROL dışındaki önerilerinin 
kabul edildiği, bu simlerin örgütle herhangi bir şekilde bağlantılı kişiler olmaması göz önüne 
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alındığında sanığın örgütsel saiklerle hareket ettiğini kabul etme olanağının bulunmadığı, 
sanığın örgütün nihai amacını bilerek örgütsel saiklerle hareket etmek suretiyle örgüt üyesi 
olmayan kurul üyelerini de etkileyerek örgüt mensuplarının HSYK'da görevlendirilmesini 
sağladığı kanıtlanmadan sorumluluğunun kabul edilemeyeceği,

İlhan CİHANER ve Köksal ŞENGÜN hakkında yapılan disiplin işlemlerine ilişkin 
olarak ise; yine sanığın örgütün nihai amacını bilerek ve örgütsel saiklerle hareket etmek 
suretiyle, diğer bir ifade ile kasten hareket ederek ilgililerin mağduriyetine neden olacak 
şekilde işlem tesis ettiği kanıtlanmadan HSYK'nın Genel Kurul olarak yapmış olduğu tüm 
işlemler nedeniyle sorumluluğunun kabul edilemeyeceği, nitekim İlhan CİHANER hakkında 
alınan genel kurul kararına ilişkin olarak kurul üyesi Ahmet KARAYİĞİT'in de değişik 
gerekçe ile adı geçenin eyleminin disiplin cezasını gerektiren bir eylem olduğunu kabul 
ederek bu önde oy kullandığı, 

HSYK Genel Kurulu'nda yapılan işlemler nedeniyle, bu işlemlerin örgütün nihai 
amacını bilindiği halde örgütsel hiyerarşi kapsamında hareket edilerek yapıldığının kabul 
edilebileceği hallerde ancak cezai sorumluluğun söz konusu olabileceği, 

Aksi bir yaklaşımın kabulünün;  örgütün hiyerarşisine tabi olmayan, nihai amacını 
bilmeyen, örgütün amacını gerçekleştirme veya faaliyetlerini kolaylaştırma amacı taşımayan 
kişilerin cezai açıdan sorumlu olacakları gibi cezai sorumluluğun temeli olan kast unsuruna 
aykırı bir sonucun ortaya çıkmasına neden olacağı açıktır. Örneğin 17/25 Aralık sürecinde 
yayımlanan HSYK bildirisine ilişkin olarak; örgütün nihai amacını bilmeyen, örgütün 
amacını gerçekleştirme veya faaliyetlerini kolaylaştırma amacı taşımayan bir kısım kurul 
üyelerinin, HSYK bildirisinin görüşüldüğü oturumda -sanık Birol ERDEM tarafından söz 
konusu operasyonların amacı açıklandıktan sonra dahi- FETÖ mensupları ile aynı yönde oy 
kullanmaları nedeniyle cezai sorumluluklarının olduğu kabul edilebilecektir. Halbuki söz 
konusu üyelerin örgüsel bağ doğrultusunda hareket ettiklerini kabule olarak 
bulunmamaktadır. 

9-Sanığın HTS Kayıtlarında Yer Alan Görüşmelere İlişkin İddia

İddianame ve esas hakkındaki mütalaada; "Sanığın, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’nın 13/09/2017 tarihli HTS Baz Analizi Raporu’nda; 
FETÖ/PDY kapsamında haklarında soruşturma yapılan kişilerin adına kayıltı bulunan 148 
numara ile 8273 kez irtibat kurduğu"nun iddia edildiği,

Sanığın savunmasında, görüştüğü kişilerin kimler olduğunu ve iddia olunan 
görüşmeleri hangi nedenlerle yaptığını açıkladığı,

Yapılan görüşmelerin sanığın adına kayıtlı hat üzerinden yapılması, görüşme tarihi 
itibariyle yürüttüğü kamu görevinin niteliği, sanığın açıkladığı görüşme nedenleri dikkate 
alındığında söz konusu görüşmelerin örgütsel bağa ilişkin olduğuna dair savunmanın aksini 
kanıtlayan herhangi bir delil bulunmaması karşısında bu iddiaya da itibar edilme olanağının 
bulunmadığı mahkememizce kabul edilmiştir.

D-HUKUKİ NİTELENDİRME
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Sanık Birol ERDEM aşamalarda alınan savunmalarında örgüt yöneticisi veya üyesi 
olmadığını, örgütün nihai amacını da bilmediğini, örgütün gayri meşru amacını fark etmeye 
başladığı 07 şubat 2012 tarihinden itibaren de örgüte karşı etkin bir mücadele yürüttüğünü 
ileri sürmüştür.

Bir suç örgütü, baştan itibaren suç işlemek üzere kurulmuş illegal bir yapı olabileceği 
gibi, legal olarak faaliyet göstermekte olan bir sivil toplum örgütünün sonradan bir suç 
örgütüne, hatta terör örgütüne dönüşmesi de mümkündür. Bu kapsamda önceden var olan 
ancak hakkında karar verilmediği için kamuoyu tarafından varlığı bilinmeyen örgütün hukuki 
varlık kazanması mahkemeler tarafından verilecek karara bağlı ise de örgütün kurucusu, 
yöneticileri ya da üyeleri; kuruluş tarihinden veya meşru amaçlarla kurulup daha sonra suç 
örgütüne dönüştüğü andan itibaren ceza hukuku bakımından sorumlu olacaklardır.

 Silahlı terör örgütüne üye olma suçunun ancak DOĞRUDAN KASTLA işlenebilen 
suçlardan olması nedeniyle, hukuki zeminde faaliyet gösteren ve nihai amacını gizli tutması 
nedeniyle amaçları açıkça bilinmeyen yapılara dahil olan örgüt mensuplarının, oluşumun bir 
terör örgütü olduğunu bilmediklerini iddia etmeleri durumunda, TCK'nın 30. maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan hata hükmü uyarınca değerlendirme yapmak gerekecektir. (Aynı 
yönde Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 29/09/2017 tarih, 2017/16-956 E. 2017/370 K. sayılı 
kararı)

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün başlarda "liderin seçilmişliği" anlayışı 
çerçevesinde şekillenen dini bir kült hareket olarak ortaya çıkmış, sahip olduğu medya gücü 
başta olmak üzere yoğun ve ustaca yürüttüğü algı çalışmaları ile kendisini "kişisel gelişimi 
önceleyen, diyalog ve hoşgörüyü esas alan, her türlü çatışmayı reddeden, siyaset dışı, 
barışçıl bir eğitim ve ahlak hareketi" olarak  tanıtmış, örgütün görünür yüzüyle gerçek yüzü 
arasındaki farkı yıllarca büyük bir ustalıkla kamuoyundan ve örgütün en alt tabakasındaki 
halk kesiminden gizlemiş, kriminalize olmamaya özen göstermiştir.

 Örgütün kurucusu ve yöneticisi Fethullah Gülen hakkında Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesince verilen beraat kararının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 24/06/2008 tarih ve 
2008/9-82 E., 2008/181 K. Sayılı kararı ile onanarak kesinleşmesi de örgütün, kamuoyu 
nezdinde kriminalize bir yapı olmadığının tescili olarak algılanması sonucunu doğurmuştur.

  Ancak ne var ki örgütün verdiği talimat üzerine, örgütün yargı yapılanmasında 
görevli hakim/savcılar tarafından 7 Şubat 2012 tarihinde MİT müsteşarı Hakan FİDAN ile bir 
kısım MİT görevlilerinin ifadeye çağrılması, 17/25 Aralık 2013 tarihinde hükümeti devirme 
amacına dönük yargı darbesi, 1 Ocak ve 19 Ocak 2014 tarihli MİT tırlarının durdurulması 
olayları, örgütün  kriminalize bir yapı olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Bu hususlar göz önüne alındığında hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye 
olmak veya adı geçen örgüte yardım etmek suçlarından kamu davası açılan 
şüphelilerin/sanıkların, atılı suçları işlediklerinin kabul edilebilmesi için bu örgütsel 
organizasyonla olan bağları, örgüt içindeki konumları, eğitim düzeyileri, yaptıkları görev 
nedeniyle edindikleri bilgi ve tecrübeleri itibarıyla örgütün gayri meşru amacını bilip 
bilmedikleri üzerinde özellikle durulması gerekecektir. Zira yukarıda da açıklandığı üzere; 
gerek örgüt üyeliği suçu olsun gerekse örgüte yardım suçu olsun, ancak doğrudan kastla 
işlenebilen suçlar olup, failin atılı suçlardan herhangi birini işlediğinin söz konusu olabilmesi 



T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE) Dosya-Karar No: 2019/11 Esas - 2021/5

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  Hk8n1LB - FmAT2q8 - JtMPL7C - CtrEYw=  ile erişebilirsiniz.

için öncelikle suça konu örgütün 3713 ayılı Terörle Mücadele Kanunun 1.maddesinde 
tanımlanan amaçları gerçekleştirilmek amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğunu bilmesi 
gerektiği temel zorunluluktur.

Bu nedenle öncelikle failin;
-Örgütsel organizasyona dahil olup olmadığı,
-Örgütsel organizasyona dahil ise;  örgütün nihai amacını bilip bilmediği veya 

örgütsel organizasyonla olan bağları, örgüt içindeki konumu, eğitim düzeyi, yaptığı görev 
nedeniyle edindiği bilgi ve tecrübeleri itibarıyla örgütün gayri meşru amacını bildiğinin kabul 
edilip edilemeyeceği öncelikle ortaya konulmalıdır.

Bu açıklamalar ışığında genel bir değerlendirme yapılacak olursa failin;
-Örgütün nihai amacını bilerek örgütsel organizasyona dahil olduğu saptanırsa eylemi 

örgüt üyeliği veya yöneticilik (TCK 314/1, 314/2) olarak, 
-Örgütsel organizasyona dahil olmamakla birlikte örgütün nihai amacını bilerek 

örgüte yarar sağlama hallerinde örgüte yardım (TCK 314/3 yollamasıyla 220/7) olarak 
nitelendirilecek

-Örgütsel organizasyona dahil olmakla birlikte örgütün nihai amacını bilmediği 
saptanırsa hata hali (TCK 30/1)'nin uygulanması söz konusu olacak,

-Örgütsel organizasyona dahil olmadığı ve örgütün nihai amacını bilerek örgüte yarar 
da sağlamadığı tespit edilirse veya yarar sağladığı tespit edilemezse beraat (CMK 223/2-b,e) 
kararı verilmesi gerekecektir.

Somut olaya gelince;

 Sanık Birol ERDEM savunmalarında kısaca 07 şubat 2012 tarihi öncesinde örgütsel 
organizasyona dahil olmadığını, örgütün nihai amacını da bilmediğini,  belirtilen tarihte MİT 
müsteşarının ifadeye çağrılması üzerine örgüte karşı etkin bir mücadele yürüttüğünü ileri 
sürmüştür.

O halde öncelikle sanığın; 
-Örgütsel organizasyona dahil olup olmadığı,
-Örgütsel organizasyona dahil ise örgütün nihai amacını bilip bilmediği hususları 

öncelikle incelenmelidir.
İddianamede sanığın örgütsel bağının 1996 yılında Adalet Bakanlığı Personel Genel 

Müdürlüğü tetkik hakimliğine atanmasıyla başladığı ve Ankara C.Başsavcılığı'nda 
28/11/2016 tarihinde tanık olarak beyanda bulunduğu tarih kadar devam ettiğinin ileri 
sürdüğü anlaşılmaktadır.

Örgüt yöneticiliği veya örgüt üyeliği suçu niteliği itibariyle temadi eden 
suçlardan olması nedeniyle kural olarak örgütsel faaliyetlerin yıllar itibariyle bölünmesi 
olanaklı değil ise de; 

Daha önce de ifade edildiği üzere FETÖ terör örgütünün, görünüşte meşru amaçlarla 
kurulmak suretiyle dini bir kült hareket olarak ortaya çıktığı, örgütün, sahip olduğu medya 
gücü başta olmak üzere yoğun ve ustaca yürüttüğü algı çalışmaları sonucunda kendisini 
"kişisel gelişimi önceleyen, diyalog ve hoşgörüyü esas alan, her türlü çatışmayı reddeden, 
siyaset dışı, barışçıl bir eğitim ve ahlak hareketi" olarak tanıttığı, bu şeklide görünür yüzüyle 
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gerçek yüzü arasındaki farkı yıllarca gizlediği, 
Örgütün verdiği talimat üzerine örgütün yargı yapılanmasında görevli hakim/savcılar 

tarafından 7 Şubat 2012 tarihinde MİT müsteşarı Hakan FİDAN ile bir kısım MİT 
görevlilerinin ifadeye çağrılması, 17/25 Aralık 2013 tarihinde hükümeti devirme amacına 
dönük yargı darbesi, 1 Ocak ve 19 Ocak 2014 tarihli MİT tırlarının durdurulması olaylarının, 
örgütün  kriminalize bir yapı olduğunu gösterdiği,

Bu gerçekler göz önüne alındığında; sanığın örgütsel bağının ve kastının tam ortaya 
konulabilmesi açısından, örgütsel organizasyona dahil olduğu iddia olunan tarihten itibaren 
örgütle olan ilişkisinin, örgütün kriminal bir yapı olduğunu zamanla ortaya koyan olaylar da 
dikkate alınarak değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması nedeniyle bu doğrultuda 
inceleme yapılma yönüne gidilmiştir.

Sanığın yöneticisi olduğu iddia edilen örgütle olan bağı yıllar itibariyle 
incelendiğinde;

1-1996-2004 Yılları Arasındaki Dönem

Sanık Birol ERDEM'in orta ve lise öğrenimi sırasında ailesinin yanında kaldığı, 
liseden sonra örgüte ait herhangi bir dershaneye gitmediği, Ankara Üniversitesi hukuk 
Fakültesi'nde öğrenim gördüğü dönemde ise Hakyol Vakfı'na ait öğrenci evlerinde kaldığı, 
Adalet Bakanlığı'na tetkik hakim olarak atandığı 1996 yılına kadar FETÖ terör örgütü ile 
herhangi bir temasının bulunmadığı dosya kapsamı ile sabittir.

Yargılama sırasında dinlenen tanık Abdullah ŞAHİN beyanında 1996 yılında sanığı o 
tarih itibariyle cemaat olarak bilinen yapıya mensup 15-20 hakimden oluşan gene bir grubun 
2 toplantısında gördüğünü, kendisine yapı mensuplarının "abi" diye hitap ettiklerini beyan 
etmiştir. Tanığın beyanı dikkate alındığında sanığın Adalet Bakanlığı'na tetkik hakimi olarak 
atandıktan bir süre sonra söz konusu yapı ile temasa geçtiği anlaşılmaktadır.

Sanığın 1996-2001 tarihleri arasında aynı dairede birlikte çalışmaları, aynı lojmanda 
oturmaları nedeniyle yakın arkadaş oldukları Ahmet HAMSİCİ, İbrahim OKUR ve Hüseyin 
YILDIRIM ile zaman zaman bir araya geldikleri, bu buluşmalarda sanığın İmam Hatip Lisesi 
mezunu olması, hadis ve tefsir konusunda dikkat çekici bir yeterliliğe sahip olması nedeniyle 
hadis ve tefsir dersleri yaptığı, bu sohbetlerin örgütsel herhangi bir içerik barındırmadığı,

Engin DURNAGÖL ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in 2001 yılında bakanlığa tetkik 
hakimi olarak atandıkları, Hüseyin YILDIRIM'ın yönlendirmesi ile bu sohbetlere adı 
geçenlerin de katılmaya başladıkları, bir süre sonra özellikle Engin DURNAGÖL'ün Fetullah 
GÜLEN'e ait kitap, yazı ve videolar getirerek bunları okuduğu/izletttiği, Engin DURNAGÖL 
ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in sohbetlere katılmaya başlamasıyla sohbet içeriğinin Gülen 
cemaati propagandasına dönüştüğü, 

Sohbetler sırasında Engin DURNAGÖL'ün 3 ve daha çok fazla çocuk sahibi 
olanlardan maaşlarının yüzde beşi, diğerlerinden yüzde onu oranında himmet istediği, Birol 
ERDEM'in eşinin Etimesgut'ta fakir bir semtte öğretmenlik yaptığını beyan ederek "Boş verin 
cemaati, benim eşimin tanıdığı o kadar fakir veli var ki, yardım yapacaksak gelin onlara 
yapalım, gözümüzün önünde fakir fukara dünya kadar insan varken Afrika'daki okula ben 
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niye yardım edeceğim" diyerek himmet/aidat ödemeye karşı çıktığını, Mustafa Kemal 
ÖZÇELİK tarafından bir kez Afrika'da su kuyusu açılacağından bahisle, bir kez de Afrika'da 
yaptırılacak katarakt ameliyatları için para istendiğinde olmak üzere sanığın iki kez para 
verdiği sanığın savunması, tanıklar İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ ve Mustafa Kemal 
ÖZÇELİK'in beyanları ile,

Sanığın yaptığı dini sohbetlerin ilgi uyandırması üzerine 1998 yılı içinde Hüseyin 
YILDIRIM ve Dursun Murat CEVHER'in "Bizim sınava çalışan arkadaşlarımız var, onlara 
moral motivasyon olsun diye ara sıra gelip onlarla da konuşur musun?" şeklinde teklifte 
bulunmaları üzerine sanığın bu teklifi kabul ederek 1998-2004 yılları arasında ve her yıl 
içerisinde ortalama 4-5 kez olmak üzere cemaate ait mezun evlerine giderek hadis ve tefsir 
sohbeti yaptığı yine sanığın savunması ve tanık İbrahim OKUR'un beyanı ile,

 Sanığın 2004 yılı içerisinde cemaatin (FETÖ) "ruhsat ve tedbir" adı altında alkol 
kullanmaya ve cemaat mensuplarının eşlerinin başörtülerini çıkarmalarına cevaz vermesi, 
Fetullah GÜLEN'in"başörtüsü füruattır" şeklinde yaptığı açıklama üzerine "Bu nasıl bir hoca 
? Adam Allah'ın örtünme emrine karşı açıkça tavır alıyor. Bu füruatsa füruat olmayan 
nedir?" şeklinde çok sert tepki göstermesi üzerine belirtilen tarihten sonra mezun evlerine 
sohbetlere çağrılmadığı sanığın savunması ve tanık Ahmet HAMSİCİ'nin kısmen benzer 
yönde olan beyanı ile,

Sanığın Ahmet HAMSİCİ, İbrahim OKUR, Hüseyin YILDIRIM, Mustafa Kemal 
ÖZÇELİK ve Engin DURNAGÖL'ile birlikte katıldıkları ve cemaat (FETÖ) sohbetine 
dönüşen sohbetlerin 2002 yılına kadar devam ettiği de tanıklar sanık Birol ERDEM'in 
savunması, tanıklar İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in 
beyanları ile

sabittir.
Bu halde sanığın, o tarih itibariyle henüz kriminalize olmamış, kamuoyunda da 

"Hizmet hareketi, cemaat vb" adlarla adlandırılan bu yapı ile temasının 1996-2004 yılları 
arasında olduğu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortadadır.

Sanığın 1996-2001 tarihleri arasında İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ ve Hüseyin 
YILDIRIM ile birlikte yaptıkları sohbetlerde hadis ve tefsir dersleri yapmasının -bu 
sohbetlere katılanların bir kısmının örgüt üyesi olsa bile- örgütsel faaliyet olarak 
nitelendirilmesi olanaklı değildir. Zira dini eğitim kişiyi etik ve dini değerlerle donatmak 
amacı taşırken, örgütsel eğitim kişiye örgütün norm ve değerler sistemini benimsetmek 
amacıyla yapılan, bu nedenle örgütün nihai amacına hizmet eden, ideolojik yükleme ve 
endoktrinasyondur. Dini eğitimin, örgütsel eğitimin bir parçası olarak araçsallaştırılmasında, 
artık suç teşkil edeceği de kuşkusuzdur. Çünkü bu halde ortada bir dini eğitim değil, dini 
argümanlar kullanılarak yapılan ideolojik eğitim söz konusu olacaktır.

Somut olayda sanığın 1996-2001 tarihleri arasında arkadaşlarından oluşan sohbet 
grubunda vermiş olduğu hadis ve tefsir sohbetlerinin örgütün norm ve değerlerini, 
ideolojisini, amacını benimsetmek hedefi doğrultusunda yapıldığına dair savunmanın aksini 
kanıtlayan delil bulunmamaktadır.

Bu sohbetlerin 2001 yılında Engin DURNAGÖL ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in 
katılımından sonra artık örgütsel niteliğe büründüğü, söz konusu sohbetlerin 2002 yılına 
kadar devam ettiği, sanığın bu sohbetlere de dinleyici olarak katıldığı sabittir.
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Ancak sanığın; 1998 yılında Hüseyin YILDIRIM ve Dursun Murat CEVHER'in 
"Bizim sınava çalışan arkadaşlarımız var, onlara moral motivasyon olsun diye ara sıra gelip 
onlarla da konuşur musun?" şeklinde teklifte bulunmaları üzerine bu teklifi kabul ederek 
1998-2004 yılları arasında ve her yıl içerisinde ortalama 4-5 kez olmak üzere cemaate ait 
mezun evlerine giderek hadis ve tefsir sohbeti yaptığı kendi savunması ile ortadadır. Sanığın 
bu savunmasını tanık İbrahim OKUR'un sanıktan duyuma dayanan beyanı da 
doğrulamaktadır.

Sanık savunmasında hakim-savcı çalışma evlerinin yerlerini bilmediğini, bu evlere 
Muzaffer BAYRAM ve Ahmet TOKER'in koordine etmesi üzerine kendisini Rasim İsa 
BİLGEN,  Ahmet Cemal GÜRGEN ve Hasan CAN adlı şahısların alarak götürdüklerini 
beyan etmiştir.

Tanık Nesip YILMAZ yargılama sırasında alınan beyanında "1991-1992 yıllarından 
sonra Hukuk Fakültesi mezunu olan öğrenciler için hakim ve savcı çalışma evleri oluşturuldu 
ve il imamları dahil olmak üzere eğitim danışmanlarının bilgisi oluyordu. İl imamlarının 
dahil olmak üzere hiç kimse hakim çalışma evlerini bilmez ve direkt onlarla murakıplar 
ilgilenir. Yani mevcut yapıda olan, örgüt üyesi olan hakim ve savcılar ileride hakim ve savcı 
olabilecek adayları hakim çalışma evlerinde takip ediyorlardı." şeklindeki beyanı ile bu 
evlere örgüt içinde özel bir önem atfedildiğini beyan etmiştir. Bu beyana göre Muzaffer 
BAYRAM ve Ahmet TOKER'in örgütün çalışma evleri yapılanmasında "murakıp" olarak 
faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır.

Her ne kadar FETÖ o tarihler itibariyle açıkça kriminalize olmamış ve hukuki 
zeminde faaliyet göstermiş ise de; örgütün kuruluşundan itibaren nihai amacının hukuk dışı 
yöntemlerle anayasal düzeni değiştirmek olduğu, bu amacın örgüt  piramidindeki üst 
katmanlar tarafından bilindiği ve örgütün alt katmanları ile kamuoyundan gizlendiği, örgüt 
yöneticilerinin bu gizli amaç doğrultusunda devletin zor kullanma yetkisine haiz aygıtlarında 
kadrolaşmayı öncelediği, bu amaçla da başta çeşitli istihbarata karşı koyma yöntemlerini 
kullanmak suretiyle amacı gerekleştirmeye uygun teşkilatlanmaya gittiği ortadadır. Nitekim 
yukarıda "FETÖ Silahlı Terör Örgütü" başlığı altında yer verilen örgüt lideri Fetullah 
GÜLEN'in konuşmaları da bunun açık kanıtıdır.

Terör örgütlerinin; amaç suçun işlenmesi yolunda güven, disiplin ve sıkı irtibata önem 
veren, iş bölümüne dayalı, hiyerarşik düzene sahip yapılar olarak istihbarat, gizlilik, güvenlik 
ve denetim konularında duyarlı oldukları, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmayan, irtibat 
halinde olmadıkları, güvenilir bulmadıkları, denetleyemedikleri, gizlilik ve güvenlik 
kurallarıyla hiyerarşiye uymayan kişilerin faaliyetlerine izin vermeyecekleri kuşkusuzdur.

Örgütün alt katmanları ve kamuoyu tarafından bir terör örgütü olduğu bilinmese  de 
gizlilik, güvenlik ve denetim konularında olağanüstü duyarlı olan FETÖ terör örgütünün ve 
mensuplarının, 28 şubat sürecinin devam ettiği, bu nedenle tüm İslami cemaatlerin diken 
üstünde oldukları bir süreçte, özel önem atfettikleri hatta örgütün il imamlarının bile yerlerini 
bilmediği hakim-savcı çalışma evlerine sanığı götürmeleri, örgütün ve mensuplarının sanığa 
duydukları güvenin bir göstergesidir.

Bu husus dikkate alındığında sanığın 1996-2004 yılları arasında örgütsel 
organizasyona dahil olduğunun kabulünü zorunlu kılmaktadır.

Sanığın 2004 tarihinden önceki dönemde; 
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-Örgüt lideri  Fetullah GÜLEN'in 1997 yılında bazı basın yayın organlarına yapmış 
olduğu "başörtüsü füruattır" şeklindeki açıklama üzerine "Bu nasıl bir hoca ? Adam Allah'ın 
örtünme emrine karşı açıkça tavır alıyor. Bu füruatsa füruat olmayan nedir?" şeklinde sert 
tepki gösterdiği,

-2001-2002 yılları arasında devam eden, kendisiyle birlikte Mustafa Kemal 
ÖZÇELİK, Engin DURNAGÖL, İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ ve Hüseyin 
YILDIRIM'ın katıldığı, Engin DURNAGÖL ve Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in çabaları ile de 
örgütsel niteliğe bürünen toplantılarda kendisinden himmet istenmesi üzerine sanık Birol 
ERDEM'in eşinin Etimesgut'ta fakir bir semtte öğretmenlik yaptığını beyan ederek "Boş verin 
cemaati, benim eşimin tanıdığı o kadar fakir veli var ki, yardım yapacaksak gelin onlara 
yapalım, gözümüzün önünde fakir fukara dünya kadar insan varken Afrika'daki okula ben 
niye yardım edeceğim" diyerek himmet vermeye karşı çıktığı sabit ise de; sanığın bu olaylar 
olduğu tarihlerden sonra da örgütün çalışma evlerinde hadis ve tefsir dersleri verdiği göz 
önüne alındığında, örgütsel organizasyona dahil olduğu yönündeki kabulü değiştirmeyecektir.

Ancak sanığın 2004 yılı içerisinde cemaatin (FETÖ) "ruhsat ve tedbir" adı altında 
alkol kullanmaya ve eşlerinin başörtülerini çıkarmaya cevaz vermesi üzerine üzerine; 
Adıyaman ilinde cemaate mensup bir hakimin tedbir diye alkol alarak yolda sızıp kalması ve 
vatandaşlar tarafından karakola götürülmesi olayı üzerinden cemaate ve mensuplarına, 
dolayısıyla bu fetvayı veren örgüt liderine eleştirilerde bulunması üzerine, örgütün çalışma 
evlerine bir daha çağrılmaması gerçeği de 2004 yılında örgütün sanığa duyduğu güvenin 
ortadan kalktığını göstermektedir.

Sanığın 1996-2004 yılları arasındaki dönemde örgütsel organizasyona dahil 
olduğunun mahkememizce kabul edilmesi, sanığın da savunmasında örgütün o tarih itibariyle 
nihai amacını bilmediğini savunması karşısında; belirtilen zaman aralığında örgütün nihai 
amacını bilip bilmediği tartışılmalıdır. Nitekim yukarıda yer verilen Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu'nun 29/09/2017 tarih, 2017/16-956 E. 2017/370 K. sayılı kararında "Silahlı terör 
örgütüne üye olma suçunun doğrudan kastla işlenebildiği gözetilerek, hukuki zeminde 
faaliyet gösteren ve nihai amacını gizli tutması nedeniyle açıkça bilinmeyen yapılara dahil 
olan örgüt mensuplarından bir kısmının, oluşumun bir terör örgütü olduğunu bilmediklerini 
iddia etmeleri durumunda, TCK'nın 30. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hata hükmü 
uyarınca değerlendirme yapmak gerekecektir." denilmek suretiyle bu hususa vurgu 
yapılmıştır.

1996-2004 tarihleri arasındaki dönemde FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğuna 
ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararının bulunmaması, sanığın da örgütün nihai amacını 
bilmediğine dair savunmasının aksini kanıtlayan delil bulunmaması karşısında örgütsel 
organizasyondaki yeri saptanarak nihai amacı bilip bilmediği ortaya konulmalıdır.

 Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 29/09/2017 tarih, 2017/16-956 E. 2017/370 K. 
sayılı kararında eylem tarihi itibariyle FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğuna ilişkin 
kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmasa da, örgüt piramidi içindeki konumları itibariyle 
"mahrem alan" alan kapsamında faaliyet gösteren kişilerin örgütün nihai amacını bilebilecek 
durumda oldukları kabul edilmiştir.

O halde sanığın;
a) Hadis ve tefsir dersleri verdiği çalışma evlerinin mahrem ünite kapsamında olup 
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olmadığı,
b) Sanığın -hakim sınıfından olması nedeniyle- örgütün mahrem alan yargı 

yapılanmasına dahil olup olmadığı irdelenerek kastı belirlenmelidir.
FETÖ örgüt literatüründe "Mahrem hizmet",  "özel hizmet" veya "hususi hizmet" gibi 

isimlerle adlandırılan örgütsel faaliyetler, örgütün devletin zor kullanma yetkisine haiz kritik 
ve operasyonel birimlerine sızarak mutlak gizlilik içerisinde hareket etmek suretiyle 
oluşturduğu hücre tipi yapılanmayı ifade eder. Örgüt dilinde mahrem yerler; TSK, Emniyet, 
Yargı, MİT, Mülkiye ve Bazı Özel Kurumlar (TİB, ÖSYM, TÜBİTAK) 'dan ibarettir.

Mahrem hizmetler ünitesi, örgütün asıl operasyonel gücünü aldığı birimlerdir. 
Nitekim örgütün mahrem hizmet birimlerinden TSK, Emniyet ve MİT yapılanması örgütün 
silahlı kanadını oluşturmuş ve örgüt 15 darbe girişimini bu kurumlardaki mensupları 
üzerinden gerçekleştirmiştir.

Örgütün özel hizmet birimleri yapılanmasının özelliklerine bakıldığında "Mutlak 
İtaat" ve "Gizlilik" bu birimlerdeki yapılanmanın temelini oluşturur.

 Mutlak İtaat: Örgüt tarafından verilen herhangi bir emir ve talimatın, doğruluğunu, 
akla uygunluğunu, dini, hukuki ve ahlakiliğini herhangi bir şekilde sorgulamadan derhal 
yerine getirmeye hazır olma durumunu ifade eder. 

Küçük yaşlarda ailelerinden koparılarak örgütle bağ kurmaları sağlanmış, örgüt 
liderinin "seçilmiş kişi" olduğuna ikna edilmiş, mutlak itaat duygusuyla örgüt liderine 
koşulsuz olarak bağlanmış örgüt üyesi, zamanla rasyonel düşünmeyi bırakarak aklını, 
iradesini ve duygularını örgüte teslim eder, sadece itaat eden, emirleri asla sorgulayamayan 
robotlaşmış bireylere dönüştürülür. Örgüt literatüründe "Gassalin elindeki meyyit (Ölü 
yıkayıcısının elindeki ölü)" olarak kodlanan bu robotlaşmış bireyler, mahrem yapının 
temelini oluşturur. 

Gizlilik (Tedbir) : Örgütün Mahrem hizmetler birimi, örgütün özel operasyon birimi 
olması nedeniyle, bu kurumlardaki örgüt mensuplarının deşifre olmalarını engellemek 
amacıyla örgüt tarafından uygulanan tüm istihbarata karşı koyma tedbirlerinin bütününü 
"gizlilik/tedbir" olarak adlandırmak olanaklıdır. 

Örgüt lideri, amaca ulaşmak için örgüt üyelerine bütün anayasal müesseselerdeki güç 
dengesini lehlerine çevirinceye dek"sivrilmeden can damarları içinde dolanma", "gizlenme", 
"varlığını fark ettirmeme" şeklinde tanımladığı "Tedbir" stratejisini uygulamalarını, buna 
aykırı davranışın ihanet olacağı vurgulayarak örgütün kamuda görev yapan üyelerinin hareket 
stratejisini belirlemiştir. Tedbir/ gizlilik örgütün mahrem ünitelerinde görevli üyeleri 
açısından mutlaktır. (Kod isim kullanma, katalog evliliği, dindar değil algısı oluşturma, başı 
açık bayanla evlenme veya eşine başını açtırma, alkol kullanma veya kullanıyor algısı 
oluşturma vs.)

Hakim savcı çalışma evlerinin, ileride örgütün mahrem yargı yapılanmasına 
aktarılacak örgüt üyelerinden oluşması nedeniyle örgüt içerisinde özel bir önem taşımakla 
birlikte henüz operasyonel bir birim olmaması nedeniyle örgüt tarafından mahrem yapı 
kapsamında değerlendirilmemektedir.

Sanığın hakim sınıfından olması nedeniyle örgütün mahrem alanı kapsamında 
hiyerarşiye tabi olup olmadığı hususuna ilişkin olarak ise;  Sanık Birol ERDEM'in orta ve lise 
öğrenimi sırasında ailesinin yanında kaldığı, liseden sonra örgüte ait herhangi bir dershaneye 
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gitmediği, Ankara Üniversitesi hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördüğü dönemde ise Hakyol 
Vakfı'na ait öğrenci evlerinde kaldığı, Adalet Bakanlığı'na tetkik hakim olarak atandığı 1996 
yılına kadar FETÖ terör örgütü ile herhangi bir temasının bulunmadığı dosya kapsamı ile 
sabittir.

Diğer bir ifade ile sanık küçük yaşlarda örgütle bağ kurarak bir endoktrinasyon 
(Doktrinleştirme (indoctrination) /beyin yıkama (brainwashing); muhatabın farkındalığı 
dâhilinde olsun olmasın, onun tarafından anlaşılsın anlaşılmasın, akıl almaz, hatta suiistimal 
teşkil eden yöntemlerle muhatabın zihnini kontrol altına almak ve onun zihninde ideolojik 
dönüşüm yaratmak amacıyla uygulanan her türlü sistemli telkin, yönlendirme ve baskı içeren 
manipülasyon ve propaganda tekniklerinin bütünüdür -Momanu, 2012, s.88-89) sürecinden 
geçmemiştir. 

Yukarıda yer verilen ve örgütün ve liderinin -mahrem hizmetler biriminde mutlak 
olan- takiyye/tedbir söylem ve uygulamalarını sert şekilde eleştirdiği, örgüt liderini ve grup 
normlarını sorguladığı, kendisinden örgütün yurt dışındaki okulları için himmet istendiğinde 
de itiraz ettiği ve vermediği,  bu anlamda koşulsuz itaat bilincinin olmadığı, her hangi bir kod 
isim kullanmadığı, katalog evliliği yapmadığı ortadadır.

Sanık, kendisi hakkında örgütün çalışma evlerine giderek hadis ve tefsir sohbeti 
yaptığına dair herhangi bir ifade, tanık beyanı, delil vs bulunmadığı bir aşamada bizzat 
Ankara C.Başsavcılığına müracaat ederek samimi beyanda bulduğu, ilk aşamadan bu yana da 
birbiri ile tutarlı bir şekilde aynı hususu tekrar ettiği görülmektedir. Sanığın örgütün nihai 
amacı ortaya çıktıktan sonraki bu hareket tarzı "örgütün nihai amacını bilmediği" yönündeki 
savunmayı teyid eder mahiyettedir.

Nitekim sanıkla aynı dönemde bakanlık teşkilatında görev yapan ve örgütsel bağı 
tartışmaya yer bırakmayacak derecede ortada olan kimi örgüt üyelerinin 28 şubat sürecinde 
herhangi bir idari soruşturmayla karşı karşıya kalmamalarına karşın, irtica soruşturması 
geçirmesi de örgütün -mahrem hizmetlerin temel hareket tarzı olan- istihbarata karşı koyma 
tekniklerini bilmediğini göstermektedir. Bakanlık içerisindeki arkadaşlarına da bu evlere 
sohbete gittiğini anlatması da bizi aynı sonuca götürmektedir.

Yine sanığın, kendisini dini sohbet yapmak üzere çalışma evlerine götüren Rasim İsa 
BİLGEN, Ahmet Cemal GÜRGEN ve Hasan CAN adlı şahısları da, bu sohbetleri koordine 
eden murakıpları da kod isimleri ile değil, gerçek isimleri ile bilmesi karşısında, örgütün 
nihai amacı konusunda kuşku duymasını gerektirecek bir nedenle de karşılaşmadığını  ortaya 
koymaktadır.

Bu sonuçlar bizi sanığın örgütün evlerine sohbete gittiğini, ancak örgütün amacını 
bilmediğini, örgütsel konumu itibariyle bilme olanağının da olmadığı sonucuna 
götürmektedir.

Bu açıklamalar ışığında  1996-2004 yılları arasındaki dönemde sanığın;
- Örgütün mezun çalışma evlerinde 1998-2004 yılları arasında hadis ve tefsir dersleri 

vermesi, terör örgütlerinin de; amaç suçun işlenmesi yolunda güven, disiplin ve sıkı irtibata 
önem veren, iş bölümüne dayalı, hiyerarşik düzene sahip yapılar olarak istihbarat, gizlilik, 
güvenlik ve denetim konularında duyarlı oldukları, örgütün hiyerarşik yapısına dahil 
olmayan, irtibat halinde olmadıkları, güvenilir bulmadıkları, denetleyemedikleri, gizlilik ve 
güvenlik kurallarıyla hiyerarşiye uymayan kişilerin faaliyetlerine izin vermeyecekleri, sanığın 
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bu nedenle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğunun kabul edilmesi gerekeceği, 
- Sanığın örgüt içerisinde sohbet verdiği mezun çalışma evlerinin, örgütün mahrem 

yapı ünitesine dahil olmaması, sanığın da örgütün mahrem alan ünitesinde görevli olduğunu 
kabule elverişli deliller bulunmaması karşısında, o tarih itibariyle henüz kriminalize olmamış 
örgütün yasa dışı olan nihai amacını bildiğinin kabul edilemeyeceği mahkememizce 
değerlendirilmiştir. Diğer bir ifade ile sanık 1998-2004 yılları arasında FETÖ 
organizasyonunun bir (örgüt) üyesidir, ancak örgütün nihai amacını bilmediğinden silahlı 
terör örgütü üyesi sayılması olanaklı değildir.

Her ne kadar iddianamede sanığın, "örgüt lehine yasa çalışma faaliyeti" başlığı 
altında 2002 yılı içerisinde "Silahsız terör örgütü" tasarısının yasalaşmaması yönünde 
faaliyet yürüttüğü iddiasına yer verilmiş ise de; bu husus yukarıda "Örgüt Lehine Yasa 
Çalışmaları" başlığı altında irdelendiğinden burada ayrıca yer verilmemiştir.

2-2004-2010 Yılları Arasındaki Dönem,

İddia makamınca sunulan esas hakkındaki mütalaada 2004-2010 yılları arasındaki 
döneme ilişkin olarak "a) Adalet Bakanlığında Örgüt Tarafından Yapılan Kadrolaşma 
Çalışmaları" başlığı altında sanık Birol ERDEM'in;

"2004 yılında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 2006 yılında Personel 
Genel Müdür Yardımcılığı, 2008 yılında Personel Genel Müdürlüğü yaptığı, 2010 yılında 
yapılan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimlerinde İdari Yargı adayları 
arasından Kurul Üyeliğine seçildiği, örgüt liderinin "hizmetten olanların önünü açın" 
yönündeki talimatı ve örgütün amaçları doğrultusunda İbrahim OKUR, Ahmet HAMSİCİ ve 
Hüseyin YILDIRIM ile birlikte atama ve özlük işlerinde en yetkili birim olan Adalet Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü’nde bulundukları dönemde, eylem birliği içerisinde hareket 
ederek  Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Ceza Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü birimlerinde özellikle 2005 yılından itibaren Tetkik Hakimliği, Daire 
Başkanlığı, Genel Müdürlük ve diğer ünvanlı atamalara bakıldığında, atananların büyük bir 
bölümünün örgüt üyesi olduğu,

Bu kapsamda sanığın aynı dönemlerde görev yapan İbrahim OKUR, Hüseyin 
YILDIRIM ve Ahmet HAMSİCİ ile birlikte;

Mustafa Kemal ÖZÇELİK (ByLock kullacısı), Engin DURNAGÖL (ByLock 
kullanıcısı), Yüksel HIZ (1998 yılında Tetkik Hakimliği, 2005 yılında Kanunlar Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanlığı), Nazım KARA (2003 yılında Tetkik Hakimi, 2005 yılında 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı), Çetin ŞEN (ByLock kullanıcısı, 1998 
yılında Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimliği, 2008 yılında Ceza İşleri Genel 
Müdür Yardımcısı  ve Genel Müdürlüğü), Abdullah CEBECİ (2004-2006 döneminde 
Personel Genel Müdür Yardımcısı), Neslihan EKİNCİ (ByLock kullanıcısı), Mahmut 
CEVİZLİKOYAK, Kenan ÖZDEMİR (2001 yılında Tetkik Hakimliği, 2003 yılından itibaren 
Daire Başkanlığı ve genel müdürlük), Zekeriya YILMAZ (2003 yılında Tetkik Hakimliği, 
2005 yılında Daire Başkanlığı), Yusuf Solmaz BALO (1999 yılında Tetkik Hakimliği, 2005 
yılında Daire Başkanlığı), Muzaffer BAYRAM (ByLock kullanıcısı, 2000 yılında Tetkik 
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Hakimliği, 2009 yılında Daire Başkanlığı), Ali BİLEN (ByLock kullanıcısı, 2002 yılında 
Tetkik Hakimliği, 2006 yılında Daire Başkanlığı ve genel müdürlük), Mehmet Murat 
Yardımcı (ByLock kullanıcısı 1998 yılında Tetkik Hakimliği, 2009 yılında Daire Başkanlığı), 
Rasim İsa BİLGEN (ByLock kullanıcısı 2006 yılında Tetkik Hakimliği, 2008 yılında Daire 
Başkanlığı), Şener DALYAN (ByLock kullanıcısı 2004 yılında Tetkik Hakimliği,  İnsan 
Hakları Daire Başkanlığı), Mesut ORTA (ByLock kullanıcısı, 1999 yılında Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığında Tetkik Hakimliği, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı), Mustafa BABAYİĞİT 
(ByLock kullanıcısı, tetklik hakimliği, Daire Başkanlığı), Mahmut ŞEN (ByLock kullanıcısı 
18.08.2004 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği), Erol MUTLU (ByLock 
kullanıcısı 18.08.2004 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Daire 
Başkanlığı), Alp Aziz BACAK (ByLock kullanıcısı 07.09.2004 tarihinde Personel Genel 
Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, 2011 yılından itibaren Daire Başkanlığı) ve Hasan Gazi 
BUYURAN (2005 yılında Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği) gibi isimlerin 
atanmasında rol aldığı,

 Bu kişilerin getirilmesinde en çok İbrahim OKUR, Hüseyin YILDIRIM, Ahmet 
HAMSİCİ ve Birol ERDEM'in etkisinin olduğu, isimler kim tarafından verilirse verilsin, 
kimlerin geleceğine bu kişilerin karar verdiği, Bakanlıkta o kadar kişinin makam sahibi 
olmasında etkileri olduğunun kesin olduğu şeklindeki beyanının da yukarıdaki tespitleri 
doğruladığı, sanığın çalıştığı 1996-2010 yılları boyunca örgütün Adalet Bakanlığında 
kadrolaşmasında etkin konumda olduğu" gerekçesi ile cezalandırılması talep edilmiştir.

Konuya ilişkin mevzuat hükümleri incelendiğinde;

Olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 29/03/19984 tarih ve 2992 sayılı Adalet  
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un "Personel Genel Müdürlüğü:" başlıklı 18 nci 
maddesinde "Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili konularda 
gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler 
konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak,

b) Görev alanlarına giren konularda tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazırlamak ve 
takip etmek,

c) Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge 
düzenlemek,

d) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında 
görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,

e) Yasama organının isteği üzerine, kanun tasarı ve teklifleri dışında kalan konular 
hakkında yazılı ve sözlü görüş bildirmek,

f) Bakanlık aleyhine açılan idari davalarla ilgili işlemleri düzenlemek ve izlemek,
g) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının atama ve nakillerine ilişkin taleplerini, 

sicillerini ve tespit edilmiş sair hallerini, hizmetin icap ve ihtiyaçları ile birlikte inceleyerek 
kanuna, atama ve nakil yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacağı taslağı Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna sunmak,
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h) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
doğrudan görevine giren özlük işleri konularında ön çalışmalar yapmak, bunların dışında 
kalan özlük işleri ile Bakanlığa bağlı diğer personelin özlük işlerini yürütmek,

i) Gecikmesinde mahzur hallerde, hizmetin aksamaması için kadro durumu müsait 
olan bir yargı çevresindeki hakim ve savcının ihtiyaç duyulan yerlerde görev yapmak üzere 
geçici olarak yetkili kılınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

j) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun büro işlemlerini yürütmek.
k) Adli ve idari yargı teşkilatının mevzuat hükümleri dairesinde kuruluş ve işleyişini 

düzenlemek,
l) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak" hükmüne

Aynı yasanın "Yöneticilerin sorumlulukları" başlıklı 27 nci maddesinde "Bakanlığın 
merkez kuruluşu ve taşra kuruluşlarının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü 
bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve 
programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı 
sorumludur" hükmüne,

Aynı yasanın "Yetki devri" başlıklı 31 nci maddesinde "Bakan, Müsteşar ve her 
kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkca belirlemek şartıyla 
yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Anayasa ve kanunlarda Bakan ve Müsteşar 
tarafından münhasıran kullanılması öngörülen yetkiler devredilemez.Yetki devri, yetki 
devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz." hükmüne ,

Aynı yasanın "Kadrolar" başlıklı 32 nci maddesinde "Hakimlik ve savcılık mesleğinde 
bulunanlara ait kadrolar hariç olmak üzere, kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile 
kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
düzenlenir.

Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların kadroları ile bu kadrolara ilişkin 
bütün hususlar özel kanununda düzenlenir." hükmüne,

Aynı yasanın "Atama" başlıklı 33 ncü maddesinde ise "(Değişik birinci fıkra : 
25/6/1992 - 3825/12 md.) Adalet Bakanlığında hakim ve savcı sınıfı dışında kalan 
personelin atanması, Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan, Bakanlık Müşavirleri dışındaki 
personelin atanmasına ilişkin yetkisini yazılı olarak gerekli gördüğü alt kademelere 
devredebilir.

Bakanlık bağlı kuruluşunun kuruluş kanunundaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır." 
hükmüne yer verildiği,

Atama tarihleri itibariyle yürürlükte bulunan 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanunu'nun (22/12/2005 tarih ve 5435 sayılı yasa ile değişik)  "Adalet Bakanlığı merkez 
kuruluşuna atama şartları ve şekli" başlıklı 37 nci maddesinde ise "Adalet  Bakanlığı 
merkez kuruluşunda:

a) Bakanlık tetkik hâkimliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl 
görev yapmış ve üstün başarısı ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış 
bulunanlar arasından muvafakatları ile Adalet Bakanı tarafından atama yapılır.

b) 1. Adalet müfettişliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az sekiz yıl görev 
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yapmış ve üstün başarısı ile adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış 
bulunanlar arasından muvafakatları alınarak,

2. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına, yüksek müşavirliklerine, müsteşar 
yardımcılıklarına, Teftiş Kurulu Başkanlığına, genel müdürlüklerine, Araştırma, Plânlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığına, Teftiş Kurulu başkan yardımcılıklarına, Yargıtay ve 
Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş bulunan birinci sınıf; müstakil daire 
başkanlıklarına, genel müdür yardımcılıklarına ve İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına ise 
birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar arasından,

Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan müşterek karar ile atama 
yapılır.

Genel müdürlük daire başkanlıkları ile  Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon 
Kurulu üyeliklerine ise meslekte fiilen en az sekiz yıl çalışmış ve ikinci dereceye yükselmiş 
bulunan hâkim ve savcılar arasından Bakan onayı ile atama yapılır.

Bakanlık müşavirliklerine yapılacak atamalar Bakan onayı ile gerçekleştirilir.
Bakanlık merkez teşkilâtında olmayıp, yargı görevinden bu görevlere atanacakların 

muvafakati alınır." hükmüne,
Aynı yasanın "Geçici yetki ile görevlendirme" başlıklı 47 nci maddesinde "Hakimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulu, hakim ve savcıları hizmetin gereği olarak sürekli görev yerlerinin 
dışındaki bir yargı çevresinde veya aynı yerde geçici yetki ile görevlendirmeye yetkilidir. 
Sürekli görev yerlerinin dışındaki geçici yetki ile görevlendirmelerde hakim ve savcı ayırımı 
gözetilmez.

Kendi yargı çevresi dışında geçici yetki ile görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla 
çalıştırılamaz. Ancak, bu süre kendi istekleri veya hizmet gerekleri gözetilerek iki ay daha 
uzatılabilir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hizmetin aksamaması için Adalet Bakanı, 
kadro durumu müsait bulunan bir yargı çevresindeki hakim veya savcıyı ihtiyaç duyulan 
başka bir yargı çevresinde görev yapmak üzere geçici olarak yetkili  kılabilir.(Ek cümle: 
22/12/2005 - 5435/20 md.) Ayrıca; Adalet Bakanı, adlî ara verme süresinde Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun onayına sunmadan verdiği geçici yetkileri kaldırabilir. Bu 
takdirde verilen karar, Kurulun ilk toplantısında onaya sunulur. Geçici yetkili olarak görev 
yapan hakim veya savcının Kurulca değiştirilmesi halinde Kurulun yetkili kılacağı hakim 
veya savcının gidip göreve başlamasına kadar, önceki yetkilinin yapmış olduğu işlemler 
geçerlidir. 

Hakim ve savcıların muvafakatları ile Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak 
görevlendirilmesi, doğrudan doğruya Adalet Bakanı tarafından Kurulun kararı olmaksızın 
yapılır. Bunlar hakkında ikinci fıkradaki süre hükmü uygulanmaz.

Geçici yetki ile görevlendirilenlere, ödeme emri beklenmeksizin saymanlıklarca, 
tahakkuk edecek harcırahlarına mahsuben avans verilir." hükmüne yer verildiği 
görülmektedir.

Mevzuat hükümleri irdelendiğinde;
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına, yüksek müşavirliklerine, müsteşar yardımcılıklarına, 

Teftiş Kurulu Başkanlığına, genel müdürlüklerine, Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığına, Teftiş Kurulu başkan yardımcılıklarına, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine 
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seçilme hakkını kaybetmemiş bulunan birinci sınıf; müstakil daire başkanlıklarına, genel 
müdür yardımcılıklarına ve İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına ise birinci sınıfa ayrılmış 
hâkim ve savcılar arasından, Adalet müfettişliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en 
az sekiz yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı 
anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak Bakan, Başbakan ve 
Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan müşterek karar ile,

Bakanlık tetkik hâkimliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev 
yapmış ve üstün başarısı ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar 
arasından muvafakatları ile Adalet Bakanı tarafından,

Hakim ve savcıların muvafakatları ile Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak 
görevlendirilmesi,  Kurulun kararı olmaksızın doğrudan doğruya Adalet Bakanı 
tarafından,

Genel müdürlük daire başkanlıkları ile  Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu 
üyeliklerine ise meslekte fiilen en az sekiz yıl çalışmış ve ikinci dereceye yükselmiş bulunan 
hâkim ve savcılar arasından ve yine Bakanlık müşavirliklerine Bakan onayı ile atama 
yapılacağı anlaşılmaktadır.

Adalet bakanının tüm bakanlık merkez teşkilatında çalışan hakim ve savcılar ile, 
taşrada görev yapan hakim ve savcıların tamamının örgütsel bağlarını, hangi yapıya veya 
sosyal gruba mensup olduklarını, mesleki beceri düzeylerini, yönetim kabiliyetlerini bilme 
olanağının olmayacağı kuşkusuzdur. Bakanlık müsteşarının teşkilattan gelmesi nedeniyle bu 
tür bilgileri çok sınırlı da olsa bilme, şahsi çabası ile araştırıp öğrenme olanağı 
bulunmaktadır. Bu husus doğal olarak bakanlık müsteşarını atamalarda bakandan sonra en 
etkili konuma taşımaktadır

 Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili görevinin ise "Adli ve 
idari yargı hakim ve savcılarının; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun doğrudan 
görevine giren özlük işleri konularında ön çalışmalar yapmak, bunların dışında kalan özlük 
işleri ile Bakanlığa bağlı diğer personelin özlük işlerini yürütmek"ten ibaret olduğu, ayrıca 
Daire Başkanı statüsünde yapılacak atamalarda ise teklif makamı olduğu anlaşılmaktadır. 
Hakim-savcılar ve bakanlık personelinin "Açık ve Gizli Sicil Büroları"nın Personel Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı olması nedeniyle, ilgili genel müdürlüğün bakanlık içinde yapılacak 
atamalar öncesinde yasal olarak bu sicillerde yer alan bilgiler yönünden Adalet Bakanı ve 
Bakanlık Müsteşarı'nı bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Uygulamada bakanlık içi 
atamalarda Personel Genel Müdürü tarafından ilgilinin açık ve gizli sicil bilgileri bakan ve 
müsteşara arz edilerek bakan ve müsteşarın kimin atanacağına dair sözlü talimatı alınarak 
buna göre atama teklifinde bulunulduğu sanık Birol ERDEM ve tanık İbrahim OKUR 
tarafından beyan edilmiştir.

İddianamede isimlerine yer verilen FETÖ mensuplarının atama tarihleri dikkate 
alındığında;

Mustafa Kemal ÖZÇELİK ve Engin DURNAGÖL'ün 2001 yılında tetkik hakimliği,
Yüksel HIZ'ın 1998 yılında Tetkik Hâkimliği, 2005 yılında Kanunlar Genel 

Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı,
Nazım KARA'nın 2003 yılında. Tetkik Hâkimi, 2005 yılında Hukuk İşleri Genel 

Müdürlüğünde Daire Başkanlığı,
Çetin ŞEN'in 1998 yılında Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimliği, 2008 

yılında Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı,
Abdullah CEBECİ'nin 2004-2006 döneminde Personel Genel Müdür Yardımcısı,
Neslihan EKİNCİ'nin, 2007-2011 tarihleri arasında Daire Başkanlığı,
Kenan ÖZDEMİR'in 2001 yılında Tetkik Hâkimliği, 2003 yılından itibaren Daire 
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Başkanlığı,
Zekeriya YILMAZ'ın 2003 yılında Tetkik Hâkimliği, 2005 yılında Daire Başkanlığı, 
Yusuf Solmaz BALO'nun 1999 yılında Tetkik Hâkimliği, 2005 yılında Daire 

Başkanlığı,
Muzaffer BAYRAM'ın 2000 yılında Tetkik Hâkimliği, 2009 yılında Daire Başkanlığı,
Ali BİLEN'in, 2002 yılında Tetkik Hâkimliği, 2006 yılında Daire Başkanlığı,
Mehmet Murat YARDIMCI'nın 1998 yılında Tetkik Hâkimliği, 2009 yılında Daire 

Başkanlığı,
Rasim İsa BİLGEN'in 2006 yılında Tetkik Hâkimliği. 2008 yılında Daire Başkanlığı,
Şener DALYAN'ın 2004 yılında Tetkik Hakimliği,  İnsan Hakları Daire Başkanlığı,
 Mesut ORTA'nın 1999 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Tetkik Hakimliği, 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
Mustafa BABAYİĞİT'in tetklik hakimliği, Daire Başkanlığı,
Mahmut ŞEN'in 18.08.2004 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, 
Erol MUTLU'nun 18.08.2004 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, 

Daire Başkanlığı, 
Alp Aziz BACAK'ın 07.09.2004 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Tetkik 

Hakimliği, 2011 yılından itibaren Daire Başkanlığı,
Hasan Gazi BUYURAN'ın 2005 yılında Personel Genel Müdürlüğü Tetkik 

Hakimliğine atandıkları görülmektedir.
Adı geçenlerin çoğunlukla adli yargı mensubu oması, bakanlığa geliş tarihleri 

itibariyle de sanığın bakanlık bürokrasisindeki konumu dikkate alındığında, bakanlığa 
alınmalarında kritik rol oynadığını kabule imkan görünmemektedir. 

İddia makamı tarafından, iddianame ve esas hakkındaki mütalaada adlarına yer 
verilen FETÖ mensuplarının bakanlığa atandıkları ve sonraki süreçte birim amirliği 
görevlerine getirildikleri tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca;

- Atama yetkisinin  sanığa ait olup olmadığı, 
- Bu isimlerin sanık tarafından önerilip önerilmedikleri, 
- İlgili şahısların herhangi bir örgütsel organizasyona dahil olup olmadıklarının bilinip 

bilinmediği, 
- Sanığın bu örgütsel organizasyonun nihai amacını bilerek adı geçenlerin bakanlığa 

alınmalarında veya ünvanlı görevlere atanmalarında etkin rol üstlenip üstlenmediği ortaya 
konulmadan "Bu kişilerin getirilmesinde en çok ........ve Birol ERDEM'in etkisinin olduğu, 
isimler kim tarafından verilirse verilsin, kimlerin geleceğine bu kişilerin karar verdiği, 
Bakanlıkta o kadar kişinin makam sahibi olmasında etkileri olduğunun kesin olduğu, sanığın 
çalıştığı 1996-2010 yılları boyunca örgütün Adalet Bakanlığında kadrolaşmasında etkin 
konumda olduğu" gibi o tarih itibariyle  mevzuatta tanımlanan yetki ve sorumluluk düzeyi ile 
uygun olmayan ve fiili uygulama ile de uyuşmayan bir genelleme ile sanığın cezai 
sorumluluğu yönüne gidilmesi olanaklı değildir.

İddia makamı tarafından ileri sürülen isimlerden Erol MUTLU'nun Daire 
Başkanlığına atanmasına ilişkin olarak tanık İbrahim OKUR beyanında "Birol ERDEM'in 
Genel Müdür olduğu dönemde hatırladığı kadarıyla ilk defa ünvan alan bir tek Erol 
MUTLU'nun bulunduğunu,  adı geçenin Birol ERDEM'in yanında Ayırma Tetkik Bürosunda 
çalıştığını ve Ayırma Tetkik kısmında boşalma olunca da o kısımda daire başkanı olduğunu, 
Birol ERDEM'in önerdiği isim olarak o ismi hatırladığını, o birimde uzun süredir çalışan ve 
işi yürüten kişinin Erol MUTLU olduğunu" beyan etmiştir. Sanığın, Erol MUTLU'nun cemaat 
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(FETÖ) mensubu olup olmadığını bilip bilmediği, yine adı geçenin mensubu olduğu yapının 
nihai amacını bilip bilmediği soruları ayrı bir sorun olarak ortada durmakla birlikte, atamaya 
konu isimlerden sadece EROL MUTLU'nun daire başkanı olmasında katkısının olduğu 
anlaşılmaktadır.

Sanığın 2004-2010 döneminde örgütle olan bağına ışık tutacak tanık beyanları 
irdeleniğinde;

Tanık Abdullah ŞAHİN'in beyanında; "2010 HSYK seçiminden 1 yıl sonra yani 
2011 yılında cemaatin hükümetle olan çatışmasından sonra özellikle MİT olayından sonra 
Birol ERDEM'in koptuğunu, ayrıldığını duyduğunu" beyan ettiği,

Tanık Hamza EYİDEMİR'in beyanında; "Birol ERDEM'in cemaat üyesi olmadığı, 
cemaatle o bağlamda bir ilişkisi olmadığı noktasında bir algısının olduğunu" beyan ettiği,

Tanık Mustafa Kemal ÖZÇELİK'in  beyanında; "Bakanlığa yapılan alımlarda o 
yapıdan olan kişilerin alımında katkısının olup olmadığını bilemediğini, o dönem itibariyle 
böyle bir bölünmüşlük, ayrılma vesaire olmadığını, onun hassasiyetinin cemaat hassasiyeti 
değil, itikadi bir hassasiyet olduğunu, değişik kesimlerden insanların Birol ERDEM'e 
yaklaşımının kendilerinin yaklaşımından (yapı mensuplarının) farklı olduğunu, ona daha iyi 
yaklaştıklarını, onun itikadi yönünün ağır bastığını, sanık Birol ERDEM'in bakanlıkta 
"cemaatçi/cemaatçi değil" ayrışmasını yapmaya başladığı tarihin bakanlığa müsteşar olarak 
geldiği tarih olduğunu, müsteşar olduğu tarihe kadar "atananlar hep cemaatçi olsun, hep bu 
olsun," gibi bir yaklaşımının olmadığını, başından beri kendi ölçülerinde "liyakatli olan 
seçilsin/atansın" diye bir yaklaşımının olduğunu, bu yaklaşımın cemaate karşı olan 
tepkisinden mi olduğunu bilmediğini, ancak daha ziyade gerçekten liyakatli olanın atanması 
yönündeki bakış açısıyla ilgili bir yaklaşım olduğunu düşündüğünü, 2012 yılında MİT 
müsteşarının ifadeye çağrılması olayı yaşandıktan sonra ise cemaate karşı çok net olarak bir 
duruş sergilediğini, artık birlikte olma yaklaşımını terk ettiğini," beyan ettiği,

Tanık Vahit BEKTAŞ'ın beyanında; "Birol ERDEM'in konuşmalarından, yaklaşım 
tarzından belli bir tarihe kadar bu yapıya yakınlığının olduğunu fark ettiğini, fakat bu 
yakınlığın hiç bir zaman klasik anlamda bir cemaat mensubu havasında olmadığını, böyle bir 
tavrını hiç bir zaman görmediğini, çünkü o dönem ki adıyla cemaat denen yapıda sadece 
kendinden olma/kendine tabi olma anlayışının bulunduğunu, örneğin cemaat mensubu gazete 
okuyacaksa sadece Zaman Gazetesi okur, başka gazeteler ne olursa olsun, ne yazarsa yazsın 
onun için tamamen ötekidir, kişi seçecek/tercih edecekse sadece kendi dairesi içerisinde 
olsun anlayışında olur, Cemaat ve mensubu için kendisine bağlı olmayan birini sevmenin, 
ona yardım etmenin, onunla ilgili kredi kullanmanın, girişimde bulunmanın düşünülemeyecek 
bir şey olduğunu, Birol ERDEM'in o zamanlarda dahi başka gazeteleri de aldığını bildiğini, 
32000-33000 sicilliler olarak arkadaş çevresi içerisinde sosyal ortamı değerlendirirken 
muhafazakar arkadaşları genelde bir kategoride değerlendirdiğini, konuşmalarında bu tarz 
yaklaşım sergilediğini, münhasıran cemaat mensuplarına dönük özel bir yaklaşımının 
olmadığını, ancak cemaate karşı da ciddi bir yakınlığının ve sempatisinin olduğunu bildiğini,

Birol ERDEM'le öncesinde de cemaat içinde aynı grupta veya sohbet ortamında yer 
almadıklarını, ancak dönüşüm yaşamadan önce cemaate ciddi bir sempatisinin, 
tanışıklığının, ilişkisinin olduğunu gördüğünü, hissettiğini, bunun inkar edilecek bir yönü 
olmadığını, ancak bu sempati nedeniyle klasik bir cemaatçi olarak adlandırmanın zor 
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olduğunu, bu sempatinin cemaate dönük bir sempati mi olduğu, yoksa bütün İslami kesimlere 
duyduğu sempati ve gösterdiği yaklaşım içerisinde cemaatin de yer almasından kaynaklı mı 
olduğunu bilemeyeceğini,

 2010 yılından önceki bir dönemde kendi dönemlerinden olup cemaat mensubu 
olmayan bir meslektaşlarının Birol ERDEM'in kurul üyelerine referansı ile Ankara İdare 
Mahkemesi Başkanı yapıldığını, cemaat içerisinde "bu yapı içerisinde olan arkadaşlar 
varken bu yapının dışında olan birinin başkan olmasını sağladığı" yönünde tenkitlerin 
konuşulduğunu, bu hususun o dönemlerde Birol ERDEM'in nasıl bir yapıda olduğunu 
gösterdiğini," beyan ettiği,

Tanık Ahmet HAMSİCİ'nin beyanında; "2008 yılında müsteşar yardımcısı iken 
Danıştay üyesi seçilerek bakanlıktan ayrıldığını, ayrıldığı tarih itibriyle Birol ERDEM'in 
hatırladığı kadarıyla genel müdür yardımcısı olduğunu ve ayırma ve tetkik bürosuna 
baktığını, FETÖ üyesi herhangi bir personelin örgütsel faaliyet kapsamında  bakanlığa 
getirilmesinde herhangi bir şekilde referans olduğunu bilmediğini,

HSYK üyesi olduktan sonra sanık Birol ERDEM'in 2 nci Dairede, kendisinin ise 3 ncü 
Daire'de  üye olarak görev yaptıklarını, kendisinin ayrıca HSYK başkanvekilliği görevini 
yürüttüğünü, HSYK genel kurullarında ise birlikte çalıştıklarını, görev yaptığı süre içerisinde 
sanığın hep tarafsız davrandığı kanaatinde olduğunu, özellikle bu cemaatçi, FETÇÖ'cü veya 
hizmetten diye bir ayrım yaptığı ve bu yapıya öncelik verdiği kanaatinde olmadığını,

Sanığın MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasından önceki dönemde Cemaate/ 
FETÖ'ye karşı davranışlarının bir örgütsel mensubiyet içinde mi yoksa sempati düzeyinde bir 
ilişki mi olduğu sorusuna ilişkin olarak; Kendisinin buna şahit olduğunu, Fetullah GÜLEN'in 
tedbir adına "başörtüsü füruattır" şeklinde bir açıklama yaptığını, Birol ERDEM'in o zaman 
"Bu nasıl bir hoca ? Adam Allah'ın örtünme emrine karşı açıkça tavır alıyor. Bu füruatsa 
füruat olmayan nedir?" şeklinde çok sert tepki gösterdiğini, bunu bakanlıkta herkese de 
açıkça söylediğini, lafını esirgeyen birisi olmadığını, arkadaşlığının, muhabbetinin olduğunu, 
ama yerine göre de çok sert olduğunu, kendisinin  ona örgüt üyesi gibi diyemeyeceğini, 
yöneticisi hiç diyemeyeceğini,"  beyan ettiği,

Tanık Kerim TOSUN'un beyanında; "Sanığın HSYK üyesi iken 2002 (2012) MİT 
krizinden sonra yavaş yavaş cemaatten şimdi adıyla FETÖ'den soğumaya başladığını...2012 
yılı öncesinde sanığın FETÖ ile çok yakın ilişki içerisinde olduğunu bildiğini, bunun bir 
örgüt mensubiyeti içinde yapıp yapmadığını bilmediğini" beyan ettiği,

Tanık Mustafa SARIÇAM ise beyanında; "Bir çoğu bakanlıkta üst düzey (müsteşar 
yardımcısı, genel müdür, daire başkanı vs. gibi) görevde olan Osman YURDAKUL, Mehmet 
KAYA, Kerim TOSUN gibi isimlerden sanığa ne götürülürse yapıldığının söylendiğini, "ne 
götürülürse yapıldığı" sözünden kastının ise sadece cemaat mensuplarının işlerinin 
yapıldığının anlaşılmaması gerektiğini, milliyetçi-muhafazakar dünya görüşüne sahip 
insanların işini kastettiğini," beyan ettiği görülmektedir.

Yukarıda yer verilen tanık beyanları ile yargılama sırasında toplanan deliller dikkate 
alındığında sanığın 2004-2010 tarihleri arasındaki döneme ilişkin olarak örgütle hiyerarşik 
bir bağ içerisinde olduğunu kabule elverişli yeterli kanıt bulunmamaktadır.

Her ne kadar sanık Birol ERDEM'in iddianamede FETÖ mensubu olarak adı geçen 
kişilerden Erol MUTLU'nun Personel Genel Müdürlüğü Ayırma ve Tetkik Bürosu'nda Daire 
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Başkanı olmasın katkısının olduğu anlaşılmakta ise de; Yargıtay'ın istikrar kazanmış 
uygulamalarında; silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ 
kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin 
bulunmasının gerektiği, tek bir atama üzerinden sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil 
olduğu sonucuna varılmasının mümkün olmadığı ortadadır.

Yine adı geçen tanıklar, sanığın 2012 tarihi öncesinde tüm muhafazakar kesimlere 
karşı yakın bir tutum içerisinde olduğunu, bu tutumun itikâdi hassasiyetten kaynaklanan bir 
tavır niteliğinde olduğunu, bu kapsamda (o zamanki adıyla) cemaate karşı da bir sempatisinin 
olduğunun açık olduğunu, ancak "atananlar hep cemaatçi olsun" gibi bir yaklaşımının 
olmadığını, kendi ölçülerinde "liyakatli olan seçilsin/atansın" şeklinde tanımlanabilecek bir 
yaklaşımının olduğunu beyan etmişlerdir.

Sanığın 2004-2010 tarihleri arasındaki döneme ilişkin olarak örgütle ilişkisinin 
sağlıklı olarak analiz edilebilmesi için belirtilen dönemdeki siyasi konjonktürün de göz 
önüne alınmasında yarar bulunmaktadır.

Türk siyasal yaşamında Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinden itibaren 
başlayan, Cumhuriyet döneminde ise 1960’lı yıllardan itibaren giderek artan ve bir kısır 
döngü haline dönüşen asker/yüksek yargı mensuplarının başını çektiği -bir takım iç güvenlik 
gerekçelerini öne sürerek- siyasal iktidarı vesayet altına alma girişimlerinin, muhafazakar bir 
çizgide siyaset yapan mevcut siyasal iktidar döneminde zirve yaptığı kuşkusuzdur.

Bu kapsamda yeri gelmişken 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk 
oylamasının yapıldığı gün muhalefet tarafından Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 367 yeter 
sayısının bulunmadığı gerekçesiyle itiraz edilmesi (367 krizi)  üzerine aynı günün akşamında 
Genelkurmay Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanan "e-muhtita" olayını, 14 Mart 
2008'de iktidar partisine kapatma davası açılması, Anayasa Mahkemesi tarafından 30 
Temmuz 2008'de 5 oya karşı 6 oyla kapatma kararı verilmesi, ancak yeterli nisabın 
oluşmaması nedeniyle iktidar partisinin kapatılmadığı olaylarını hatırlamakta yarar 
bulunmaktadır.

İşte bu süreçte siyasal iktidarın, Türk siyasal hayatının darbelerle anılmasına sebep 
olan bu bürokratik vesayetin gücünü kırmak adına, devlet bürokrasisindeki atama tercihlerini 
askeri/bürokratik vesayete karşı kendisinin yanında duran muhafazakar kesimden yana 
kullandığı, 

Örgütün, sahip olduğu medya gücü başta olmak üzere yoğun ve ustaca yürüttüğü algı 
çalışmaları sonucunda yıllarca kendisini "kişisel gelişimi önceleyen, diyalog ve hoşgörüyü 
esas alan, her türlü çatışmayı reddeden, siyaset dışı, barışçıl bir eğitim ve ahlak hareketi" 
olarak tanıtarak, görünür yüzüyle gerçek yüzü arasındaki farkı yıllarca büyük bir ustalıkla 
kamuoyundan ve örgütün en alt tabakasındaki halk kesiminden gizlediği,

Örgütün bu algı çalışmaları ile sadece kamuoyunu değil, değişik siyasal iktidarları 
manipule etttiği gibi mevut siyasal iktidarı da manipüle etmeyi başardığı, bu manipülasyonun 
örgütün gizlenen amacının yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı 07 Şubat 2012 tarihli MİT 
krizine kadar devam ettiği, nitekim bu döneme ilişkin olarak örgtün manipülasyonun, 
yetkililerin "Aldatıldık" söylemi ile ifade edildiği,
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Örgütün, 07 Şubat 2012 tarihine kadar askeri/bürokratik vesayete karşı hükumetin 
yanında yer alıyor görüntüsü verdiği, yıllarca kendisine ait eğitim kurumları üzerinden 
hazırlayarak kamuya yerleştirdiği yetişmiş insan kaynağını, atama tercihlerini bürokratik 
vesayete karşı duran muhafazakar kesimden yana kullanan siyasal iktidarın bu tercihinden 
yararlanarak bürokraside etkin noktalara taşıdığı,

Uzun mücadeleler sonucunda bürokratik vesayetin kırılması üzerine, örgütün kamu 
yapılanmasında elde ettiği gücün etkisi ile 07 Şubat 2012 tarihinden itibaren yeni bir vesayet 
odağı olma çabasına girdiği, kamuoyundan, örgütün halk katmanından ve siyasi iradeden 
gizlediği nihai amacını gerçekleştirmek üzere eylem aşamasına geçtiği kuşkusuzdur.

Yargılama sırasında dinlenen tanık Sadullah ERGİN'in beyanında; "07 Şubat 
2012 tarihindeki MİT krizine kadar -bir kaç istisna dışında- atamaları bakanlık içinden 
yaptıkları...

....boşalan yerlere aynı daireden/aynı birimden aşağıdan yukarıya doğru kıdem esası 
gözetilerek atama yapıldığını, kendisinin döneminde adalet bakanlığına dışarıdan 1-2 tane 
ismin atandığını, onun dışında kurum içinden ve ilgili birimden atama yaptıklarını....

...7 yıllık Ak Parti iktidarının olduğu bir dönemde üçüncü adalet bakanı olduğunu, 
bakanlığa başlarken bakanlık personeliyle uğraşmanın, onlarla ilgili bir tasarrufta 
bulunmanın mutat bir şey olmadığını, bunun genellikle iktidar değişikliklerinde kısmen 
görülen bir hadise olduğunu...

...7 Şubat MİT krizinden sonra ilk Personel Genel Müdürü değişikliğiyle başladığını, 
o dönemde 24 kritik noktaya Birol ERDEM'in bilgilendirmesi ve önerisi ile bu yapıya mensup 
olmayan isimlerin atandığını...

....tetkik hakimlerinin ne olduğunu kestiremediklerini, ellerinde bu yapı ile bağlarına 
dair herhangi bir detay bilgi bulunmadığını, tespit edilmelerinin, deşifre edilmelerinin kolay 
olmadığını" beyan ettiği dikkate alındığında, 2012 tarihi öncesinde siyaset kurumu tarafından 
bu yapının bir terör örgütü olarak bilinmemesi nedeniyle (bilinen) mensuplarına dönük 
olumsuz bir yaklaşım olmadığına işaret etmektedir.

Tanık Sadullah ERGİN'in bu beyanlarının, tanıklar Hamza EYİDEMİR, Mustafa 
Kemal ÖZÇELİK, Vahit BEKTAŞ, Ahmet HAMSİCİ, Kerim TOSUN ve Mustafa 
SARIÇAM'ın "sanığın 2012 tarihi öncesinde tüm muhafazakar kesimlere karşı yakın bir 
tutum içerisinde olduğu, bu tutumun itikâdi hassasiyetten kaynaklanan bir tavır niteliğinde 
olduğunu, bu kapsamda (o zamanki adıyla) cemaate karşı da bir sempatisinin olduğunun açık 
olduğunu, ancak "atananlar hep cemaatçi olsun" gibi bir yaklaşımının olmadığını, kendi 
ölçülerinde "liyakatli olan seçilsin/atansın" şeklinde tanımlanabilecek bir yaklaşımının 
olduğu" yönündeki beyanlar ile tutarlılık arzettiği görülmektedir.

Bu tespitler ışığında 2004-2010 yılları arasındaki döneme ilişkin olarak;
Sanığın 2004 yılında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, 

2006 yılında Personel Genel Müdür Yardımcısı, 2008 yılında ise Personel Genel Müdürü 
olduğu ve 2010 yılı HSYK seçimine kadar bu görevi yürüttüğü,

Sanığın 2004-2010 tarihleri arasındaki döneme ilişkin olarak örgütle hiyerarşik bir 
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bağ içerisinde olduğunu kabule elverişli yeterli kanıt bulunmadığı,
2004-2010 tarihleri arasında hükumetin bir bürokratı olarak cemaate (FETÖ'ye) karşı 

hükumetin tutumuna paralellik arzeden bir tutum içerisinde olduğu, örgütün kamuoyu ve 
siyaset kurumu tarafından bilinmeyen nihai amacının, hükumetin bir bürokratı olan ve siyaset 
kurumunun talimatları doğrultusunda hareket eden sanık tarafından da bilinmediği 
mahkememizce kabul edilmiştir.

3-2010 Yılı ve Sonrasındaki  Dönem

Gerekçeli kararın  "Delillerin Değerlendirilmesi ve Mahkememizce Kabul Edilen 
Oluş" başlığı altında ayrıntısına yer verildiği üzere sanığın 2010 yılı ve sonrasındaki 
eylemelerine kısaca değinildiğinde;

- 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükumeti tarafından kabul edilen  "Yargı Reformu 
Strateji Belgesi"  doğrultusunda yeni Anayasa değişiklik taslağının hazırlanması aşamasında 
Adalet Bakanı'nın görevlendirmesi ile oluşturulan komisyonun çalışmalarına katılarak yargı 
teşkilatı içerindeki örgütlü yapıların HSYK'da çoğunluğu elde etmelerinin önlenmesi ve 
çoğulcu bir yapı oluşturulması için "tek oy" ilkesinin zorunlu olduğunu ısrarla savunduğu,

- 2010 HSYK seçim sürecinde "Bakanlık Listesi" aday belirleme çalışmaları sırasında 
idari yargıda Halil KOÇ ve İbrahim TOPUZ'u, adli yargıda ise Harun KODALAK, İsmail 
AYDIN ve Hayrettin TÜRE gibi FETÖ ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yargı mensuplarını 
aday olarak önerdiği, Resul YILDIRIM'ı ise tanımadığı, adı geçeni aday olarak önermesinin 
ise İlhan HANAĞASI'nın önerisi ile gerçekleştiği, 

-17/10/2010 tarihinde yapılan HSYK seçim sonuçları açıklandığında, FETÖ 
mensuplarının seçimden önce kendi aralarında organize olarak idari yargıda Halil KOÇ ve 
İbrahim TOPUZ'u, adli yargıda ise Harun KODALAK, Celal AVAR, Hayrettin TÜRE ve Ali 
ÖZTÜRK'ün isimlerini çizmek suretiyle yedeğe bırakarak kendi mensuplarının tamamını 
kurul üyeliklerine taşıdıklarını görmesi üzerine, bu yapının çoğunluğu elde etmesini 
engellemek amacıyla Cumhurbaşkanınca kamu avukatlarından seçilecek üyenin belirlenmesi 
aşamasında FETÖ örgütü ile herhangi bir ilgisi olmayan, daha sonraki süreçte FETÖ ile 
mücadelede kendisinin yanında yer alan Rasim AYTİN ismini önerdiği ve yaptığı lobi 
faaliyeti ile adı geçenin kurul üyesi olarak atanmasını sağladığı,

-Yeni HSYK oluşturulduktan sonra, müsteşar Ahmet KAHRAMAN ve Adalet Bakanı 
Sadullah ERGİN'e HSYK Genel Sekreterliği'ne yapılacak atama için  halen Yargıtay üyesi 
olarak görev yapan ve yapı mensubu olmayan Mustafa EROL'un atanmasını önerdiği,

-HSYK Genel Sekreterliği'ne Mustafa EROL'un atanması yönündeki önerisinin 
müsteşar Ahmet KAHRAMAN ve Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından uygun 
görülmeyerek Mehmet KAYA'nın atanması üzerine, bu kez de HSYK Genel Sekreter 
Yardımcılığı için Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı'nda iç denetçi olarak çalışan 
ve FETÖ'cü olmayan Nevzat KARABABA'yı, HSYK Genel Sekreterliği tetkik hakimliği 
kadroları için ise yine FETÖ ile herhangi bir ilgileri olmayan Aytekin SAKARYA, Asiye 
KARABABA, Mustafa YAPICI ve Güven ELÇİM'i önererek adı geçenlerin atanmasını 
sağladığı,

-HSYK'daki FETÖ mensuplarının uyguladığı mobinge dayanamayan Nevzat 
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KARABABA, Asiye KARABABA ve Aytekin SAKARYA'nın kuruldan ayrılmak 
istediklerini beyan etmeleri üzerine sanığın adı geçenlerin ayrılmasına karşı çıktığı ve ikna 
etmeye çalıştığı,

-2011 yılı şubat ayında yapılan yüksek yargı üyelikleri seçimi sürecinde Mehmet 
KAYA'nın evinde yapılan toplantıda FETÖ' mensuplarının Yargıtay'a seçilecek 160 üyeden 
en az 140'ının kendilerinden olması yönünde dayatmada bulunmaları üzerine, sanığın bu 
sayının fazla olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı, yine FETÖ mensuplarının idari yargıdan 
37000 sicillilerin Danıştay üyeliğine seçilmesinde ısrarcı olmalarına karşın sanık Birol 
ERDEM'in  meslekte üyeliği hak eden daha kıdemlilerin olduğunu ileri sürerek itiraz ettiği,

-HSYK'da FETÖ mensubu olmayan 3-5 tetkik hakimden biri olan  Şükrü 
ULUYOL'un HSYK tetkik hakimliğine atanması aşamasında FETÖ mensuplarının ısrarla 
karşı çıkmasına rağmen HSYK üyesi Ömer KÖROĞLU ile birlikte hareket ederek adı 
geçenin atanmasını sağladığı,

-HSYK Genel Kurulu'nda FETÖ mensubu HSYK müfettişi Osman İlter DOĞAN'ın 
Nazilli Adliyesinde yürüttüğü soruşturma sırasında taraflı davrandığını ileri sürerek 
gönderilmesini istediği,

-Müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın sağlık nedenleriyle görevinden ayrılması üzerine 
FETÖ mensuplarının müsteşar olarak sanığın değil, Kenan ÖZDEMİR'in atanmasını 
sağlamak için yoğun çaba sarf ettikleri ve algı çalışması yürüttükleri,

-Sanığın müsteşar olduktan sonra, 2012 yılı Ocak ayında Anayasa Mahkemesi'nin 
Danıştay kökenli üyelik kadrosunun boşalacak olması nedeniyle 2011 yılı Kasım-Aralık 
ayları itibariyle Danıştay'daki FETÖ mensuplarının, Cumhurbaşkanına önerilecek üç ismin 
de kendilerinden olması ve bu şekilde kim atanırsa atansın kendi mensuplarından birinin 
atanmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttükleri sırada sanığın, FETÖ mensuplarının bu 
hamlesini boşa çıkarmak amacıyla hakimevinde yapı mensubu olmayan Danıştay üyeleri ile 
toplantı yaparak yapı mensubu olmayan Muammer TOPAL'ın ismini gündeme getirerek ve 
sonrasında lobi yaparak adı geçenin seçilmesini sağladığı,

-07 Şubat 2012 tarihinden 07 Şubat 2012 tarihinde FETÖ mensubu savcılar tarafından 
Hakan FİDAN'ın ifadeye çağrılması üzerine, sanığın bakanlıkta, HSYK'da, Yargıtay ve 
Danıştay'da örgüt mensuplarının tespit edilerek etkisizleştirilmeleri amacıyla daha sert bir 
mücadeleye girdiği,

-06 Mayıs 2012'de ÖSYM tarafından yapılan Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve 
Savcı Adaylığı Yarışma sınavına ilişkin olarak, soruların belirli kimselerden alındığı, sınav 
sonuçlarında da kuşkulu durumlar bulunduğunu öğrenmesi üzerine olayın üzerine giderek 
FETÖ tarafından yapılan soru hırsızlığının ortaya çıkartılmasında yoğun çaba sarf ettiği, 
yapılan inceleme sonucunda usulsüzlüğün tespit edilerek ÖSYM tarafından sınavın iptal 
edilmesi, iptal kararına karşı da Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce verilen yürütmeyi durdurma 
kararı verilmesi üzerine sanığın mülakat sınavının iptal edilmesini sağlayarak FETÖ'nün 
yargıdaki kadrolaşma operasyonuna ağır bir darbe vurduğu, bu sınavın FETÖ'nün sınav soru 
hırsızlığının belgelendirildiği ilk sınav olduğu,

-02/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı yasa ile CMK 250 maddesi ile 
görevli mahkemeler kapatılarak TMK 10 maddesi ile görevli ağır ceza mahkemelerinin 
faaliyete geçirilmesi aşamasında, yeni kurulan mahkemelere FETÖ mensubu hakim ve 
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savcıların atanmalarını/sızmalarını engellemek amacıyla o tarihte Teftiş Kurulu Başkanvekili 
olarak görev yapmakta olan Bilgin BAŞARAN üzerinden çalışma yaptırması, yine 
İstanbul'da kurulan TMK 10 maddesi ile görevli ACM'lere yapılacak atamalara ilişkin tanık 
Rasim AYTİN üzerinden isim tespiti yaptırdığı ve atamaların büyük oranda bu isimlerden 
yapıldığı, 

-Müsteşar olarak 1.Daireye geldikten sonra, yüksek yargıdan gelen üyelerin bazıları 
ile görüşmeler yaparak FETÖ'ye karşı birlikte hareket etmeyi teklif ederek hem 1.Dairede 
hem HSYK' Genel Kurulu'nda örgütün etkisini kırmaya çalıştığı,, yine yüksek yargıdan gelen 
üyeler Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU, Ziya ÖZCAN ve Ulvi YÜKSEL ile  Yargıtay 
ve Danıştay'da üye sayılarının artırılarak sabit genel kurullar oluşturulması ve daire 
sayılarının artırılarak bu şekilde FETÖ'cülerin yüksek mahkemelerde etkinliğinin 
azaltılmasının sağlanması hususunda görüşmeler yaptığı, bu görüşme sonrasında varılan 
mutabakat uyarınca sanığın bakanlıkta Yaşar ŞİMŞEK, Ekrem ÇETİNTÜRK gibi güvendiği 
isimlerden ve yine güvendiği 1-2 tetkik hakiminden oluşan özel bir büro kurarak 
FETÖ'cülerin yüksek yargıdaki etkinliklerinin azaltılması amacıyla yasa taslakları hazırlattığı,

-FETÖ'cü birim amirleri olan Kanunlar Genel Müdürü Yüksel HIZ, Avrupa Birliği 
Genel Müdürü Ali BİLEN, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mesut ORTA hakkında "personel 
seçiminde objaktif davranmadıkları, mensup oldukları yapının çıkarlarını gözettikleri" 
gerekçesiyle olumsuz siciller verdiği,  

-FETÖ üyesi birim amirlerini görevden alarak yerlerine yapı karşıtı isimlerin 
atanmasını sağlaması, (bu kapsamda Personel Genel Müdürü Mustafa Kemal ÖZÇELİK’in 
görevden alınarak yerine Muharrem ÜRGÜP’ün, Ceza İşleri Genel Müdürü Ömür 
BORAZAN’ın görevden alınarak yerine Metin KIRATLI'nın, onun yardımcılığına Aytekin 
SAKARYA'nın, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Mustafa ONUK’un görevden alınarak 
yerine Enis Yavuz YILDIRIM’ın, Kanunlar Genel Müdürü Yüksel HIZ'ın görevden alınarak 
yerine Ayhan TOSUN’un, onun emekli olması üzerine Yaşar ŞİMŞEK’in, onun 
yardımcılığına ise Ekrem ÇETİNTÜRK'ün, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mesut ORTA’ nın 
görevden alınarak yerine Cengiz ÜNSAL’ın,  yardımcılığına ise Servet GÜL'ün, Adli Tıp 
Kurumu Başkanı Haluk İNCE’ nin görev süresinin dolması üzerine yeniden atanmayarak 
verine Yalçın BÜYÜK'ün, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise Ömer KERKEZ'in atanması)

-2012 yılı Kasım ayında HSYK 1.Dairesi'nde görüşülmekte olan müstemir yetki 
kararnamesi sırasında dairede görevli FETÖ mensuplarının İstanbul Anadolu Adalet 
Komisyonu Başkanlığı için Yeşim SAYILDI'nın atanmasını istemeleri üzerine sanığın buna 
karşı çıkarak bu doğrultuda oy kullandığı,

-2013 Nisan ayında HSYK 1.Dairesince yapılan kararname çalışmaları sırasında 
sanığın, FETÖ mensubu Ankara C.Başsavcısı İbrahim Ethem KURİŞ ve İzmir C.Başsavcısı 
Durdu KAVAK'ın görevlerinden alınmaları yönünde hazırladığı teklifi daire gündemine 
sunarak adı geçenlerin örgüt açısından son derece etkin olabilecekleri noktalardaki 
görevlerinden alınmasını sağladığı,

-2013 yaz kararnamesi çalışmaları sırasında sanık Birol ERDEM'in,  FETÖ mensubu 
İstanbul Adalet Komisyonu üyesi Mehmet KARABABA'nın görevinden alınması yönünde 
gündem dışı teklif sunduğu ve adı geçenin görevden alındığı,

-2013 yılı Mayıs ayı içerisinde, 2011 yılı öncesinde FETÖ içerisinde bulunan ve adı 
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geçen örgütle bağını koparan, bu nedenle FETÖ'cüler tarafından HSYK Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'ndan Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine gönderilen Abdullah ŞAHİN'in 
vekaleten Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesini sağladığı,  FETÖ'cü 
bazı isimlerin tespiti çalışmasında Abdullah ŞAHİN ve adı geçen üzerinden idari yargı 
hakimi Kemal AÇIKGÖZ'den bilgiler alarak tespitlerde bulunduğu,

-Ankara İdare mahkemelerine atama yapılacağı süreçte tanık Abdullah ŞAHİN' ve 
Vahit BEKTAŞ'dan kimlerin FETÖCÜ olduğu yönünde bilgiler alarak atamalarda buna göre 
hareket etiği,

- FETÖ mensuplarının daha çok genç hakimler arasında bulunduğu gerekçesiyle yapı 
mensuplarının yüksek mahkemelere üye seçilebilmelerini engellemek amacıyla "Danıştay ve 
Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için meslekte fiilen 20 yıl çalışmış olma" koşulunu getiren 
yasa taslağının hazırlanması ve 6494 sayılı yasa içerisinde yasalaşmasını sağladığı, HSYK 
genel kurulunda da 20 yıllık sürenin hesabında avukatlıkta, askerlikte ve stajda geçen 
sürelerin sayılamayacağı düşüncesini ısrarla savunarak örgüt mensuplarının yüksek 
mahkemelere üye olmalarının önünü kesmeye dönük çalışmalar yürüttüğü,

-2013 yılı temmuz ayı içinde Danıştay Başkanlığı seçiminde FETÖ'cülerin seçilmesini 
istedikleri ismin seçilmemesi için çalışma yürüttüğü, bir kısım Danıştay üyeleriyle toplantılar 
yaparak Zerrin GÜNGÖR ismi üzerinde mutabakata varılmasını ve adı geçenin seçilmesini 
sağladığı,

-2013 yılı içinde FETÖ üyesi olmayan 51 Yargıtay ve 33 Danıştay üyesi ile, adı geçen 
kurumlarda görev yapan FETÖ'cü Yargıtay ve Danıştay üyelerinin deşifre edilmesi, FETÖ'cü 
olmayan üyelerin birbirleri ile tanışarak birlikte hareket etmek suretiyle FETÖ terör örgütü 
mensuplarının Yargıtay ve Danıştay'ın seçim ve yönetim işlerinde etkinliklerinin kırılması 
amacıyla Ankara Hakimevinde toplantılar düzenlediği,

-FETÖ'ye karşı yürüttüğü mücadele kapsamında Yargıtay ve Danıştay'da FETÖ 
mensuplarının tespitine dönük yürüttüğü çalışmalar sonucu hazırladığı FETÖ'cü Yargıtay ve 
Danıştay üyelerinin listesinin birer örneğini MİT müsteşarı Hakan FİDAN, Şeref MALKOÇ, 
Mustafa ŞENTOP, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, o görevden alındıktan sonra da Adalet 
bakanı olan Bekir BOZDAĞ ile siyaset dünyasında ve kamu bürokrasisinde etkin üst düzey 
bazı kamu görevlilerine teslim ettiği,

-Sanığın müsteşarlık görevini yürüttüğü sırada FETÖ'nün etkinliğini kırmak amacıyla 
Yargıtay Kanunu, Danıştay Kanunu ve Adalet Akademisi Kanunlarında  yapılması gereken 
değişiklikleri içeren yasa taslakları hazırladığı,

-İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin KURTOĞLU ve arkadaşları hakkında 
FETÖ kumpasının ortaya çıkartılması ve adı geçenin beraatine karar verilmesi sürecinde aktif 
rol aldığı,

-2013 adli tatil sonrasında FETÖ'ye karşı mücadele edecek Yargıda Birlik 
Platformunun temelini oluşturacak toplantıları organiza ettiği,

-FETÖ'ye karşı mücadelede etkin bir rol üstlenebilmesi için Basri BAĞCI'nın 2013 
yılı aralık ayı içinde bakan oluruyla müsteşar yardımcılığına atanmasını sağladığı,

-Adli yargı taşra teşkilatında görev yapan FETÖ üyelerinin tespiti amacıyla Adalet 
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Disiplin ve Komisyon İşlemleri" adıyla 
toplantıların planlamasını yaptığı,
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-17 Aralık 2013 tarihinde FETÖ'cü savcıların hükumeti devirme operasyonunu 
sürecinde İbrahim OKUR'un hazırlayıp HSYK Genel Kurulu'na sunduğu HSYK bildirisine 
karşı şiddetle muhalefet ettiği,

-25 Aralık 2013 tarihinde FETÖ'cü savcı Muammer AKKAŞ'ın  başlattığı 
operasyonun akamete uğratılması için aktif çalışma yürüttüğü, ilgili soruşturma dosyasının 
adı geçen savcıdan alınması amacıyla kurul üyesi Rasim AYTİN'i başsavcı Turan 
ÇOLAKKADI ve Başsavcıvekili Oktay ERDOĞAN ile görüşme yapmak üzere İstanbul'a 
gönderdiği, dosyanın kendisinden alınması üzerine C.Savcısı Muammer AKKAŞ'ın bildiri 
dağıtarak algı çalışması yürütmesi üzerine, bu algı çalışmasının geri püskürtülmesi yönünde 
aktif çalışma yürüttüğü,

-2014 yılında yapılan HSYK seçimleri öncesinde hakim/savcılara hitaben hazırladığı 
ve paralel yapı ile mücadele açısından HSYK seçimlerinde Yargıda Birlik platformunun 
desteklenmesinin taşıdığı önemi vurguladığı beş sayfalık metni  adalet.org sitesinde hakim 
Gökmen GİRGİN'e ait hesap üzerinden yayımladığı

sabittir.
2010 Anayasa değişikliğinin siyasal iktidar tarafından başta HSYK'nın ve Anayasa 

Mahkemesi'nin yapısının değiştirilerek siyaset üzerindeki yargı vesayetinin sonlandırılması 
amacıyla yapıldığı,

TBMM'nin kabul ettiği Anayasa değişiklik metninde yer alan "tek oy" ilkesinin 
Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi üzerine, yapılacak bir HSYK seçiminde yargı teşkilatı 
içindeki örgütlü yapılara HSYK'da ezici bir çoğunluk elde etme olanağının doğduğu, 

O tarih itibariyle yargı teşkilatında tek örgütlü yapı olarak -eski vesayetçi geleneği 
temsil eden- YARSAV olduğunun bilindiği, seçimi YARSAV'ın kazanması halinde yargı 
vesayetinin sona erdirilmesi amacıyla yapılan Anayasa değişikliğinin berhava olacağının 
görülmesi üzerine YARSAV'ın karşısına "Bakanlık Listesi" adıyla yapılacak bir liste ile 
çıkılması fikrinin benimsendiği,

 Hazırlanacak "Bakanlık Listesi"nde eski vesayetçi geleneğe karşı hükumetin yanında 
yer alan tüm kesimlerin temsil edilmesi fikrinde mutabık kalındığı, 2004 yılından bu yana 
askeri/bürokratik vesayete karşı hükumetin yanında yer alan ve referandum sürecinde de bu 
tutumunu devam ettiren -o zamanki adıyla- cemaatin, eski vesayetçi anlayışa karşı yine 
hükumetin yanında yer aldığı,

 Hazırlanacak "Bakanlık Listesi"nde "eski vesayetçi geleneğe karşı hükumetin yanında 
yer alan tüm kesimlerin temsil edilmesi" prensibi doğrultusunda kimlerin aday olabileceği 
hususunda müsteşar Ahmet KAHRAMAN'ın bir kısmı yüksek yargı mensubu, bir kısmı da 
bakanlıktaki birim amirleri olmak üzere değişik kimselerle istişarelere yaptığı, İbrahim 
OKUR ve Birol ERDEM'i de saha çalışması yürütmek üzere görevlendirdiği, 

Bu aşamada FETÖ mensuplarının ilk defa kurumsal kimlikleri ile ortaya çıkarak 
taşrada 1500 civarında mensuplarının olduğunu, YARSAV içinde de yine kendi 
mensuplarından 350-400 kişi bulunduğunu beyan ederek aday listesinde buna göre temsil 
edilmelerini istedikleri, hatta bakanlık kanadını ikna etmek için YARSAV üyesi Murat 
ASLAN'la Birol ERDEM'i görüştürdükleri, bu aşamada müsteşar Ahmet KAHRAMAN 
tarafından yargı teşkilatı içinde YARSAV'dan sonra en örgütlü yapının  cemaat (FETÖ) 
olduğunun farkına varıldığı,
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Aday belirleme çalışmaları sırasında sanık Birol ERDEM'in idari yargıda Halil KOÇ 
ve İbrahim TOPUZ'u, adli yargıda ise Harun KODALAK, İsmail AYDIN ve Hayrettin 
TÜRE gibi FETÖ ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yargı mensuplarını aday olarak önerdiği, 
Resul YILDIRIM'ı ise tanımadığı, adı geçeni İlhan HANAĞASI'nın tavsiyesi üzerine aday 
olarak önerdiği,

Aday adayı belirleme çalışmaları sonucunda kimlerin aday olacağına bizzat müsteşar 
Ahmet KAHRAMAN tarafından karar verildiği,

17/10/2010 tarihinde yapılan HSYK seçim sonuçları açıklandığında, örgütün kamuda 
mevzi kazanması söz konusu olduğunda kendilerini hiç bir ahlaki değer ve hukuk kuralı ile 
bağlı saymayan FETÖ mensuplarının seçimden önce kendi aralarında organize olarak idari 
yargıda Halil KOÇ ve İbrahim TOPUZ'u, adli yargıda ise Harun KODALAK, Celal AVAR, 
Hayrettin TÜRE ve Ali ÖZTÜRK'ün isimlerini çizmek suretiyle yedeğe bırakarak kendi 
mensuplarının tamamını kurul üyeliklerine taşıdıklarının görüldüğü,

Sanığın seçim sonuçları açıklandığında gördüğü tablodan örgütün sosyal 
tehlikeliliğinin farkına vardığı, bu noktadan sonra başta genel sekreter, genel sekreter 
yardımcısı ve bu birimde görevlendirilecek tetkik hakimlerin belirlenmesi aşaması olmak 
üzere örgütün yeni bir mevzi kazanmasını engellemeye çalıştığı, (Genel sekreterlik için 
Mustafa EROL, genel sekreter yardımcısı olarak Nevzat KARABABA, tetkik hakimlikler 
için ise Aytekin SAKARYA, Güven ELÇİM, Mustafa YAPICI, Asiye KARABABA)

07 Şubat 2012 tarihinde meydana gelen MİT krizi üzerine örgütün sadece sosyal 
tehlikeliliği bulunan bir kült hareket değil, devletin ulusal güvenliğini tehdit eden bir suç 
şebekesi/terör organizasyonu olduğunun farkına varması üzerine, o tarihe kadar "örgütün 
yeni bir mevzi kazanmasını engellemeye dönük" olarak devam eden hareket tarzının, bu 
tarihten sonra örgütün önceden ele geçirdiği mevzilerden de arındırılması sürecine dönüştüğü,

Kısaca; sanığın örgüte karşı olan tutumunun 2010 HSYK sürecinden sonra aşama 
aşama negatife döndüğü ve giderek derinleştiği, sonunda da açıktan bir savaşa dönüştüğü 
görülmektedir.

Burada yeri gelmişken sanığın kastını yorumlayabilmek ve örgüte karşı mücadele 
sürecindeki tutum ve davranışlarının zamanlamasını irdeleyebilmek için, devletin aynı 
süreçte FETÖ ile mücadeleye ilişkin güvenlik politikasına kısaca değinmekte yarar 
bulunmaktadır.

Devletin ulusal varlığına, bekasına, güvenliğine yönelik tehditlerin görüşüldüğü 
en üst organ olan Milli Güvenlik Kurulu gündemine ilişkin basın açıklamaları 
incelendiğinde;

26 Şubat 2014 tarihli toplantıda; "Halkımızın huzurunu ve ulusal güvenliğimiz 
tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür."  

30 Nisan 2014 tarihli toplantıda; "Halkımızın huzurunu ve ülkemizin güvenliğini 
ilgilendiren hususlar ayrıntılı olarak görüşülmüştür, ayrıca ulusal güvenliğimizi tehdit eden 
yapılanmalar ve bunlara yönelik olarak alınması gerekli tedbirler değerlendirilmiştir."

26 Haziran 2014 tarihli toplantıda; "Halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden 
eylemler ile bunlara karşı alınması planlanan tedbirler ayrıntılı olarak görüşülmüş, ayrıca 
devlet içindeki illegal yapılanmalara yönelik olarak yürütülen adli ve idari işlemler hakkında 
kurula bilgi sunulmuştur."
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13 Ağustos 2014 tarihli toplantıda; "Halkımızın güvenliğini ilgilendiren hususlar 
ayrıntılı olarak görüşülmüş, alınmasına ihtiyaç duyulan ilave tedbirler gözden geçirilmiştir."

30 Ekim 2014 tarihli toplantıda; "Ülkemizin güvenliği, halkımızın huzuru ve kamu 
düzenini ilgilendiren hususlar ayrıntılı olarak görüşülmüştür. Bu kapsamda Milli 
güvenliğimizi tehdit eden ve kamu düzeninin bozan iç ve dış legal görünüm altında illegal 
faaliyet yürüten paralel yapılanmalar, illegal oluşumlar ile yürütülen mücadelenin 
krarlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır."

30 Aralık 2014 tarihli toplantıda; "Paralel devlet yapılanması ve illegal oluşumlarla 
yürütülen mücadele hakkında kurula bilgi arz edilmiş.."

26 Şubat 2015 tarihli toplantıda "Paralel devlet yapılanması ve legal görünüm 
altında faaliyet gösteren illegal oluşumlara karşı yürütülen ulusal ve uluslararası hakkında 
kurul'a bilgi sunulmuştur"

29 Nisan 2015 tarihli toplantıda; "Milli güvenliği tehdit eden paralel devlet 
yapılanması ve illegal oluşumlara karşı yürütülen mücadele hakkında tafsilatlı bilgi arz 
edilmiş, mücadelenin kararlılıkla sürüdürülmesine vurgu yapılmıştır."

29 Haziran 2015 tarihli toplantıda; "Milli güvenliğimizi tehdit eden, başta paralel 
devlet yapılanması olmak üzere, tüm yasa dışı oluşumlara karşı yürütülen mücadeleye 
kararlılıkla devam edileceği bir kez daha dile getirilmiştir."

02 Eylül 2015 tarihli toplantıda; "Paralel devlet yapılanmasıyla, yurt içinde ve yurt 
dışında illegal ekonomik boyutu da dahil olmak üzere sürdürülmekte olan mücadelenin 
kararlılıkla devam ettirileceği vurgulanmıştır. Demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizde 
kanun dışı hiç bir yapılanma ve eyleme müsaade edilmeyeceği, bu tür faaliyetler son 
buluncaya kadar mücadeleye devam edileceği ve bu mücadelenin hukuk çerçevesinde 
yürütüleceği ifade edilmiştir."

21 Ekim 2015 tarihli toplantıda; "Milli güvenliğimiz tehdit eden ve terör 
örgütleriyle işbirliği içerisinde hareket eden paralel devlet yapılanmasına karşı yürütülen 
kararlı mücadelenin çok yönlü olarak sürdürüleceği teyit edilmiştir"

18 Aralık 2015 tarihli toplantıda; "Paralel devlet yapılanmasıyla yurt içinde ve yurt 
dışında sürdürülmekte olan mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceği teyit edilmiştir."

27 Ocak 2014 tarihli toplantıda; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu 
düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamlı olarak görüşülmüştür.

 Bu çerçevede Milli güvenliğimize yönelik iç ve dış tehditler ile bölücü terör örgütüne, 
paralel devlet yapılanmasına ve DEAŞ'a karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen 
mücadele etraflıca değerlendirilmiştir."

24 Mart 2014 tarihli toplantıda; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu 
düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde görüşülmüştür.

 Bu çerçevede Milli güvenliğimize yönelen iç ve dış tehditler ile terör ve teröristle 
mücadele çalışmaları değerlendirilmiş, paralel devlet yapılanmasına karşı alınan tedbirlerin 
uygulanması üzerinde durulmuştur."

26 Mayıs 2016 tarihli toplantıda; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu 
düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler, terör ve teröristle mücadelede gelinen 
aşama, milli güvenliğimiz tehdit eden ve bir terör örgütü olan paralel devlet yapılanmasına 
karşı alınan tedbirler görüşülmüştür." denildiği anlaşılmaktadır.
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Milli Güvenlik Kurulu'nda 07 Şubat 2012 tarihinden sonra yaptığı toplantılara 
bakıldığında; FETÖ'nün, 07 Şubat MİT krizinden sonra yapılan 5 nci toplantı olan 30 Ekim 
2014 tarihli MGK'da ilk kez"Milli güvenliğimizi tehdit eden ve kamu düzeninin bozan iç ve 
dış legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanma" olarak tanımlandığı, 26 
Mayıs 2016 tarihli toplantıda ise "milli güvenliğimiz tehdit eden ve bir terör örgütü" olarak 
tanımlandığı görülmektedir.

Sanığın, Milli Güvenlik Kurulu'nun ilk kez 30 Ekim 2014 tarihli toplantısında "Milli 
güvenliğimizi tehdit eden ve kamu düzeninin bozan iç ve dış legal görünüm altında illegal 
faaliyet yürüten paralel yapılanma" olarak tanımladığı FETÖ'ye karşı, bu tarihten çok çok 
önce aktif mücadeleye başladığı tüm dosya kapsamı ile sabittir.

Yerleşik yargıtay uygulamalarında ve doktrinde örgüt üyeliği (ve bu kapsamda 
yöneticilik) silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve 
kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması 
aranmaktadır. 

Örgüt üyesi, örgüt amacını bilerek kabul eden, benimseyen, örgütün hiyerarşik 
yapısına dahil olan ve bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi 
iradesini örgüt iradesine terk eden kişidir.  Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede 
de, örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır ancak örgüt 
üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her 
türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır 
olması ve öylece ifa etmesidir.

Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün 
emrine girmeyi ifade eder. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. 
Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik 
konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur.

Örgüt üyesinin bu suçtan cezalandırılması için örgüt faaliyeti kapsamında ve amacı 
doğrultusunda bir suç işlemesi gerekmez ise de, örgütün varlığına veya güçlendirilmesine 
nedensel bir bağ taşıyan maddi ya da manevi somut bir katkısının bulunması gerekir. Üyelik 
mütemadi bir suç olması sebebiyle de eylemlerde bir süre devam eden yoğunluk aranır. 

Örgüt üyeliğinin söz konusu olmadığı bir yerde örgüt yöneticiliği suçunun da 
oluşması söz konusu olamaz.

Sanık Birol ERDEM'in 2010 yılı ve sonrasındaki eylemleri irdelendiğinde; 
Sanığın 2010 HSYK seçim sonuçları açıklandıktan sonra, örgütün sosyal 

tehlikeliliğinin farkına vararak, başta HSYK genel sekreterliğinde olmak üzere örgütün yeni 
bir mevzi kazanmasını engellemek amacıyla örtülü bir savaş verdiği, 07 Şubat 2010 tarihinde 
örgütün bir terör organizasyonu olduğunun farkına varması üzerine bu örtülü mücadeleyi 
açıktan bir savaşa dönüştürdüğü,

Örgütün gerçek amacının farkına vararak bu amacı benimsemeyen, kendi iradesini 
örgüt iradesine teslim etmeyen, idaresini örgüte teslim etmemek bir yana, açıkça örgüte karşı 
mücadele veren, bulduğu her fırsatta gerek bakanlık teşkilatında, gerekse yargı teşkilatının 
etkin noktalarında bulunan FETÖ mensuplarının tasfiyesi için etkin mücadele yürüten, yasa 
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taslakları hazırlayan, bazı taslakların yasalaşmasını sağlayan, sınav yolsuzluğunu ortaya 
çıkartarak teşkilata yeni sızmaların önüne geçen, teşkilattaki örgüt mensuplarının tespiti 
hususunda çalışmalar yürüterek buna ilişkin listeleri devletin ulusal güvenliğiyle doğrudan 
ilgili birimleri başta olmak üzere ilgili makamlarla paylaşan, örgütün yolsuzluk kılıfı ile 
gerçekleştirdiği 17/25 aralık operasyonlarının boşa çıkartılmasında üstün gayret gösteren, 
yargıda örgüte karşı verilen mücadelenin bayraktarlığını yapan YBP'nin kurulmasını 
sağlayan, 2014 HSYK seçimlerinde örgüte karşı tüm teşkilatı uyaran bildiri yayımlayarak 
örgütün seçimlerde başarısız olması için çaba sarf eden sanığın örgütün hiyerarşisine dahil 
olduğunun kabul edilemeyeceği, bu nedenle örgütü yöneticisi, örgüte üyesi veya örgüte 
yardım eden olarak kabulüne olanak bulunmadığı mahkememizce kabul edilmiştir.

E-SONUÇ OLARAK; 

Sanık Birol ERDEM  hakkında FETÖ terör örgütününüm yöneticisi olduğu 
gerekçesiyle TCK'nun 314/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası 
açılmıştır.

Örgüt Yöneticisi; Örgütün yapılanma modeli dikkate alındığında örgüt içerisindeki 
konumu itibariyle hiyerarşik üst olarak kabul edilen, örgüt üyeleri arasında disiplini tesis 
etme, teşkilatlandırma, örgütün faaliyet planını yapma, stratejisini belirleme, diğer yönetici 
ve üyelere görev ve talimat verme, koordinasyon yapma gibi faaliyetleri üstlenen kişiye 
yönetici denir. (Mehmet TAŞTAN, Silahlı terör Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, 
Terazi HD. Nisan 2018, s.114) 

Fail hiyerarşik olarak örgüt mensuplarının üzerinde bulunuyor, geniş bir alanda iş 
bölümü yapabiliyor, örgütün üyeleri üzerinde sevk ve idarede bulunuyor, örgütsel 
faaliyetlerin organizasyonunda, icrasında, harekete geçiren, engelleyen veya durduran olarak 
rol oynayabiliyor, bu faaliyetleri denetleyebiliyor ise yönetici olarak kabul edilmesi söz 
konusu olacaktır.

 Failin örgüt yöneticisi olabilmesi için, örgütü bu suça ilişkin kastını ortaya koyacak 
kadar bir süreyle yönetmiş olması gereklidir.

Fail, henüz yeni kurulan bir örgütte doğrudan yönetici olabilir ise de; önceden 
kurulmuş ve uzun süre faaliyet gösteren örgütler yönünden failin yönetici olabilmesi için 
öncelikle üye olması, örgütün tüm norm ve değerlerini tartışmasız bir şekilde içselleştirmesi, 
örgütün lider ve yöneticilerinde tam bir güven oluşturacak süre faaliyet göstermesi, örgüt 
üyeleri üzerinde sevk ve idarede bulunabilecek, planlama ve organizasyon yapabilecek kişisel 
özelliklere sahip olması, örgütün üst yönetim tabakası tarafından da kendisine örgütün nihai 
amacını gerçekleştirmek üzere insiyatif kullanma olanağının tanınması gerekecektir.

Her ne kadar sanık hakkında Örgüt Yöneticisi olduğu gerekçesi ile TCK'nun 314/1 
maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; Yargılama sırasında 
toplanan deliller, dinlenen tanık beyanları, mahkememizce kabul edilen oluş dikkate 
alındığında sanığın yalnızca 1998-2004 yılları arasında örgütle organik bağ tesis ettiği 
anlaşılmaktadır.

-Örgütün kuruluş tarihi, sanığın örgütte kaldığı süre,
-Örgütün hiyerarşisine tabi olduğu mahkememizce kabul edilen zaman dilimindeki 
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eylemleri, 
-FETÖ örgütü ile küçük yaşlarda örgütle bağ kurarak örgütün ideolojik eğitim 

sürecinden (endoktrinasyon) geçmemiş olması,
-Örgüt üyeleri Mustafa Kemal ÖZÇELİK ve Engin DURNAGÖL tarafından örgütün 

yurt dışındaki okulları için kendisinden himmet istendiğinde sanığın, eşinin Etimesgut'ta fakir 
bir semtte öğretmenlik yaptığını beyan ederek "Boş verin cemaati, benim eşimin tanıdığı o 
kadar fakir veli var ki, yardım yapacaksak gelin onlara yapalım, gözümüzün önünde fakir 
fukara dünya kadar insan varken Afrika'daki okula ben niye yardım edeceğim" şeklinde 
söyleyerek himmet/aidat ödemeye karşı çıkması,

-Örgüt liderinin "ruhsat/tedbir" adı altında alkol kullanmaya ve cemaat mensuplarının 
eşlerinin başlarını açmalarına cevaz vermesi, ve "başörtüsü füruattır" şeklinde yaptığı 
açıklama üzerine "Bu nasıl bir hoca ? Adam Allah'ın örtünme emrine karşı açıkça tavır 
alıyor. Bu füruatsa füruat olmayan nedir?" şeklinde çok sert tepki göstererek grup liderini ve 
grup normlarını sorgulaması, bu anlamda örgütün yapılanma modeli ve inşa ettiği zihin yapısı 
dikkate alındığında mutlak itaat bilincinin olmaması, örgütün gizlilik (tedbir) doktrinine 
şiddetle karşı çıkması,

-Örgütün yapılanma modeli dikkate alındığında örgüt içerisindeki konumu itibariyle 
hiyerarşik üst olarak kabul edildiğine, geniş bir alanda iş bölümü yaptığına, örgütün üyeleri 
üzerinde sevk ve idarede bulunduğuna, örgüt üyeleri arasında disiplini tesis etme, 
teşkilatlandırma, örgütün faaliyet planını yapma, stratejisini belirleme, diğer yönetici ve 
üyelere görev ve talimat verme, koordinasyon yapma, örgütsel faaliyetlerin 
organizasyonunda, icrasında, harekete geçiren, engelleyen veya durduran olarak rol 
oynadığına, bu faaliyetleri denetleyebildiğine dair hakkında herhangi bir delil bulunmaması 
karşısında sanığın örgüt yöneticisi, olarak kabulüne olanak bulunmamaktadır.

Bu halde sanığın eylemlerinin örgüt üyeliği, veya örgüte yardım suçlarını 
oluşturup oluşturmadığının irdelenmesi gerekecektir. 

Bu irdelemeye geçmeden önce sanığın aşamalarda alınan savunmalarında "oluşumun 
bir terör örgütü olduğunu bilmediğini, örgütün nihai amacının farkına vardığı 21/11/2011 
tarihinden itibaren örgütle mücadeleye başladığını" savunması karşısında TCK'nın 30/1 
maddesinde düzenlenen hata halinin incelenmesinde yarar bulunduğu mahkememizce 
değerlendirilmiştir.

 Hata Hükümleri Çerçevesinde Silahlı Terör Örgüt Üyeliği ve Örgüte Yardım 
Suçlarının Değerlendirilmesi;

Bir suç örgütü, baştan itibaren suç işlemek üzere kurulmuş illegal bir yapı olabileceği 
gibi, legal olarak faaliyet göstermekte olan bir sivil toplum örgütünün sonradan bir suç 
örgütüne, hatta terör örgütüne dönüşmesi de mümkündür. Bu kapsamda önceden var olan 
ancak hakkında karar verilmediği için kamuoyu tarafından varlığı bilinmeyen örgütün hukuki 
varlık kazanması mahkemeler tarafından verilecek karara bağlı ise de örgütün kurucusu, 
yöneticileri ya da üyeleri; kuruluş tarihinden veya meşru amaçlarla kurulup daha sonra suç 
örgütüne dönüştüğü andan itibaren ceza hukuku bakımından sorumlu olacaklardır. 
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Silahlı terör örgütüne üye olma suçunun doğrudan kastla işlenebildiği gözetilerek, 
hukuki zeminde faaliyet gösteren ve nihai amacını gizli tutması nedeniyle açıkça bilinmeyen 
yapılara dahil olan örgüt mensuplarından bir kısmının, oluşumun bir terör örgütü olduğunu 
bilmediklerini iddia etmeleri durumunda, TCK'nın 30. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
hata hükmü uyarınca değerlendirme yapmak gerekecektir. 

TCK'nın "Hata" başlıklı 30. maddesinde ; "[1] Fiilin icrası sırasında suçun kanunî 
tanımındaki maddî unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata 
dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır. 

[2] Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin 
gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır. 

[3] Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği 
hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır. 

[4] (8.7.2005 T. 5377 sk ek) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz 
bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Maddede çeşitli hata halleri düzenlenmiş olup, maddenin birinci fıkrasında suçun 
maddi unsurlarında hataya ilişkin hükme yer verilmiştir. 

Maddenin 4 üncü fıkrasında; kişinin işlediği fiilden dolayı kusurlu ve sorumlu 
tutulabilmesi için, bu fiilin bir haksızlık oluşturduğunu bilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
Buna göre fail, işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu konusunda kaçınılmaz bir hataya 
düşmüşse, diğer bir ifadeyle, eyleminin hukuka aykırı olmadığı, haksızlık oluşturmadığı, 
meşru olduğu düşüncesiyle hareket etmişse ve bu yanılgısı içinde bulunduğu şartlar 
bakımından kaçınılmaz nitelikte ise artık cezalandırılmayacaktır. Hatanın kaçınılmaz 
olduğunun belirlenmesinde, kişinin bilgi düzeyi, gördüğü eğitim, içinde bulunduğu sosyal ve 
kültürel çevre şartları göz önünde bulundurulacaktır. 

Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanması yönüyle kişinin kaçınılmaz bir hataya 
düşmesi şartı aranmakta olup, hatanın kaçınılabilir olması durumunda kişi kusurlu sayılacak, 
diğer bir ifadeyle fiilden dolayı sorumlu tutulacak, ancak bu hata temel cezanın 
belirlenmesinde dikkate alınacaktır. 

Konumuza ilişkin olarak maddenin birinci fıkrasının daha ayrıntılı ele alınmasında 
fayda bulunmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının gerekçesinde; "Kast, suçun kanuni tanımındaki maddi 
unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Bu unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik 
veya yanlış bilgi sahibi olunması durumu ise, maddi unsurlarda hata olarak adlandırılır. 
Böyle bir hata kastın varlığına engel olur. Örneğin, kişi vestiyerden kendisininki zannederek 
başkasının paltosunu alır. Keza, kişi gece karanlığında vahşi bir hayvan zannıyla hareketli 
bir cisme ateş eder. Ancak, gerçekte bu hareket eden cisim bir insandır ve dolayısıyla; bu 
insan ölür veya yaralanır. Örnek olarak verilen bu olaylarda failin bilgisi gerçeğe uysaydı; 
işlediği fiil haksızlık teşkil etmeyecekti. Bu nedenle hata halinde kasten işlenmiş bir suçtan 
söz etmek mümkün değildir. 

Fıkrada ayrıca, maddi unsurlarda hata halinde, taksirle sorumluluğa ilişkin hükme 
yer verilmiştir. Buna göre, meydana gelen neticeye ilişkin olarak gerekli dikkat ve özen 
gösterilmiş olsaydı böyle bir neticeyle karşılaşılmazdı şeklinde bir yargıya ulaşılabiliyorsa; 
taksirle işlenmiş bir suç söz konusu olur. Ancak bu durumda neticenin taksirle 
gerçekleştirilmesinin kanunda suç olarak tanımlanmış olması gerekir. Bu nedenle, kendisinin 
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sanarak başkasının çantasını alan kişinin yanılgısında taksirin varlığı kabul edilse bile; 
kanunda hırsızlık fiilinin ancak yararlanma kasdıyla işlenebileceği belirtildiği için; böyle bir 
olay dolayısıyla ceza sorumluluğu doğmayacaktır. Buna karşılık, av hayvanı zannederek 
gerçekte bir insana ateş edip onun ölümüne neden olan kişinin bu hatasında taksiri varsa, 
adam öldürme kanunda taksirle işlenen bir suç olarak da tanımlandığı için, böyle bir olayda 
fail, taksirle adam öldürme suçundan dolayı sorumlu tutulacaktır.." açıklamalarına yer 
verilmiştir. 

Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi 
olup, bu unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik ya da hatalı bilgi, maddi unsurlara ilişkin bir 
hatadır. Bu hatanın kastın varlığına engel olacak düzeyde bulunması halinde sanığa ceza 
verilmeyecektir. 

Suçun maddi unsurlarına ilişkin hata, eylemin suç teşkil etmesi için bulunması 
zorunlu hususlara ilişkin bir yanılmadır. Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, hata 
dolayısıyla taksirli sorumluluk halinin saklı olduğu belirtildiğinden, taksirle de işlenebilen bir 
suçun maddi unsurlarında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu hataya düşülmesi kusurluluğu 
ortadan kaldırmayacaktır. (Örneğin, gerekli dikkat ve özeni göstermeden gece gördüğü 
karartıya av hayvanı olduğunu düşünerek ateş eden ve bir kişinin ölümüne neden olan fail, 
taksirle öldürmeden sorumlu olacaktır.)

Öğretide bu konuya ilişkin olarak; "Suçun maddi unsurlarına ilişkin hata, eylemin suç 
teşkil etmesi için bulunması zorunlu hususlara ilişkin bir yanılmadır. (Örneğin, arkadaşını 
ziyarete giden bir kimsenin, arkadaşının olduğu düşüncesiyle bir başkasının konutuna 
girmesi.)" ( Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, s. 522 ), 
"Suçun maddi unsurlarında hata (unsur yanılgısı), müşahhas bir olayda suçun maddi 
unsurlarına müteallik hususlardaki bilgisizliği, eksik veya yanlış bilgiyi ifade eder. Bir başka 
ifadeyle, faildeki müşahhas olaya ilişkin tasavvurun gerçekle bağdaşmaması halidir. Bu hata, 
suça ilişkin kastı ortadan kaldırır. Bu hata halinde kasten işlenmiş bir haksızlıktan bahsetmek 
mümkün değildir. Failin bilgisi veya tasavvuru gerçeğe uysaydı; işlediği fiilin bir haksızlık 
teşkil etmeyeceği muhakkak olmalıdır" ( İzzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi Genel 
Hükümler, Seçkin, 1. Baskı, 2005, s. 421 ) şeklinde görüşlere yer verilmiştir. 

Failin, isnat olunan suçun maddi unsurlarına ilişkin hatası esaslı, diğer bir ifadeyle 
kabul edilebilir bir hata olursa, bu takdirde fail TCK'nın 30. maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca bu hatasından yaralanacak, bunun sonucu olarak yüklenen suç açısından kasten 
hareket etmiş sayılmayacağından ve suçun taksirle işlenmesi hali de kanunda 
cezalandırılmıyor ise CMK'nın 223 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince 
beraatına karar verilmesi gerekecektir. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26/09/2017 tarih, 2017/16-956 E., 2017/370 K. 
Sayılı kararında vurgulandığı üzere; 

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Devletin Anayasal düzenini cebir ve şiddet 
kullanarak değiştirmek olan nihai amacını gerçekleştirmek için “mahrem alan” şeklinde 
örgütlenmesi ve devletin silahlı kuvvetlerindeki unsurları dikkate alındığında gerekli ve 
yeterli örgütsel güce sahip olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Örgütün bu amaç 
ve yöntemlerini bilen örgüt mensuplarının örgütteki konumları gözetilerek cezalandırılacağı 
da açıktır. Örgütlenme piramidine göre, beş, altı ve yedinci kat ve kural olarak üç ve 
dördüncü katlarda bulunan örgüt mensuplarının bu durumda olduklarının kabulü 
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gerekmektedir. Ancak önce dini bir kült, ardından da terör örgütü haline dönüşen 
FETÖ/PDY'nin, başlangıçta bir ahlak ve eğitim hareketi olarak ortaya çıkması ve genellikle 
böyle algılanması, örgütün gayrı meşru amaçlarını gizleyip alenen kriminalize olmamaya 
çalışması ve örgütün kurucusu ve yöneticisi Fethullah Gülen hakkında Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesince verilen beraat kararının onanarak kesinleşmesi karşısında, özellikle örgütün 
sözde meşruiyet vitrini olarak kullanılan diğer katlardaki örgüt mensupları tarafından bilinip 
bilinmediğinin olaysal olarak TCK'nın 30. maddesi kapsamında değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Bu bağlamda söz konusu değerlendirme yapılırken, ülke çapında yürütülen 
soruşturma ve kovuşturmalar, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilgili dava dosyalarında yer 
alan EGM'nin örgüt hakkındaki raporuyla diğer belgeler, mahkemelerce karara bağlanan 
davalar, bu davalarda dinlenen itirafçı sanıkların savunmaları, tanık beyanları ve benzer pek 
çok kaynakta yer aldığı üzere; örgüt mensubu olan kamu görevlileri tarafından örgütün nihai 
amacının açıkça ortaya konularak, devleti ve hükümeti açıkça hedef alan terör faaliyetlerinin 
icra edilmesi, bu faaliyetlerin örgüt liderinin açıklamaları ve basın yayın araçlarıyla 
üstlenilmesi gibi sansasyonel olayların kamuoyunun gündemini uzunca bir süre meşgul edip 
yoğun bir şekilde tartışılması hususları gözden kaçırılmamalıdır. Bu nitelikli çok sayıda olay 
arasında, 7 Şubat 2012 tarihli MİT krizi, gayri hukuki iletişimin dinlenmesi kararları 
aracılığıyla elde edilmiş hukuka aykırı bulgulara dayandığı ve suç unsurlarının da 
oluşmadığı gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığı kararlarına konu olan 17/25 Aralık 
2013 tarihli operasyonlar ile 1 Ocak ve 19 Ocak 2014 tarihli MİT tırlarının durdurulması 
hadiselerini saymak mümkündür. 

Ayrıca, Milli Güvenlik Kurulunun 30.10.2014 ve daha sonraki tarihlerde 
gerçekleştirdiği müteaddit toplantılarında alınan ve kamuoyuyla paylaşılan kararlarda; 
FETÖ/PDY'nin, milli güvenliği tehdit eden ve kamu düzenini bozan, devlet içerisinde legal 
görünüm altında illegal faaliyetler yürüten, illegal ekonomik boyutu bulunan, diğer terör 
örgütleriyle işbirliği yapan bir terör örgütü olduğuna dair değerlendirmelerin yapılması ve 
bu terör örgütüyle devletin tüm kurum ve birimleriyle birlikte etkin bir mücadele edilmesine 
dair kararların alınması, aynı tespit ve açıklamaların devlet ve hükümet yetkililerince de en 
üst düzeyde benimsenip kamuoyuyla paylaşılması gibi olguların da gözardı edilmemesi 
gerekir." denilmek suretiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak veya bu örgüte 
yardım suçlarına ilişkin, atılı suçların manevi unsur yönünden hukuki çerçevesi belirlenmiştir.

Bu doğrultuda yapılan incelemede;

FETÖ terör örgütünün, kamuoyuna görünüşte meşru amaçlar gösterilmek suretiyle 
dini bir kült hareket olarak ortaya çıktığı, örgütün, sahip olduğu medya gücü başta olmak 
üzere yoğun ve ustaca yürüttüğü algı çalışmaları sonucunda kendisini "kişisel gelişimi 
önceleyen, diyalog ve hoşgörüyü esas alan, her türlü çatışmayı reddeden, siyaset dışı, 
barışçıl bir eğitim ve ahlak hareketi" olarak tanıttığı, bu şeklide görünür yüzüyle gerçek yüzü 
arasındaki farkı yıllarca gizlediği,

Örgütün verdiği talimat üzerine örgütün yargı yapılanmasında görevli hakim/savcılar 
tarafından 7 Şubat 2012 tarihinde MİT müsteşarı Hakan FİDAN ile bir kısım MİT 
görevlilerinin ifadeye çağrılması, 17/25 Aralık 2013 tarihinde hükümeti devirme amacına 
dönük yargı darbesi, 1 Ocak ve 19 Ocak 2014 tarihli MİT tırlarının durdurulması olaylarının, 
örgütün  kriminalize bir yapı olduğunu gösterdiği,

Yapılan soruşturmalar sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda örgütün stratejisi, 
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çalışma sistemi, yapılanma modeli göz önüne alındığında; Örgütte sıkı bir disiplin ve eylemli 
bir işbirliği bulunduğu, örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri arasında sıkı bir hiyerarşik 
bağın mevcut olduğu, gizliliğe azami ölçüde riayet edildiği, illegal faaliyetleri gizleyebilmek 
için hiyerarşik yapıya uygun hücre sistemi biçiminde yapılandığı,

Örgütün, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1 nci maddesinde tanımlanan 
"Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik ve ekonomik 
düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 
Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini yıkıp ele 
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini 
bozmak" nihai amacını taşıdığı, bu amacı gerçekleştirmek üzere başta güvenlik bürokrasisi 
(TSK, Emniyet, MİT, Yargı vs.) olmak üzere "mahrem alan" adı altında amacı 
gerçekleştirmeye elverişli uygun bir teşkilatlanmaya gittiği,

Örgütün kadrolaşma stratejisinde kullandığı hukuk dışı yöntemler, örgütün "mahrem 
alan" ünitesinde görevli kamu görevlilerinin büyük kısmının silah kullanma yetkisini haiz 
resmi kurumlarda görevli olması, örgüt mensuplarının bu silahlar üzerinde tasarrufta bulunma 
imkanlarının var olması ve örgüt hiyerarşisi doğrultusunda emir verilmesi halinde silah 
kullanmaktan çekinmeyeceklerinin anlaşılması karşısında; tasarrufunda bulunan araç, gereç 
ve ağır harp silahları bakımından 5237 sayılı TCK'nın 314 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları kapsamında bir silahlı terör örgütü olduğunun açık olduğu,

Nitekim örgüt, kuruluş amacı doğrultusunda TSK bünyesine yerleştirdiği üyeleri 
üzerinden 15 temmuz 2016 tarihinde anayasal düzeni değiştimek amacıyla silahlı darbe 
girişiminde bulunduğu, 250 vatandaşımızı şehit olduğu, 2500'ün üzerindeki vatandaşımızın 
da yaralandığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere örgütün yürüttüğü başarılı algı çalışmaları 
ile kendisinin yıllarca "barışçıl bir eğitim ve ahlak hareketi" olarak tanıtarak gayri meşru 
amaçlarını kamuoyundan gizleyerek kriminalize olmamaya çalışması,  örgütün kurucusu ve 
yöneticisi Fethullah Gülen hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat 
kararının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 24/06/2008 tarih ve 2008/9-82 E., 2008/181 K. 
sayılı kararı ile onanarak kesinleşmesi, örgütün nihai amacının ancak 7 Şubat 2012 tarihinde 
MİT müsteşarı Hakan FİDAN ile bir kısım MİT görevlilerinin ifadeye çağrılması, 17/25 
Aralık 2013 tarihinde hükümeti devirme amacına dönük yargı darbesi, 1 Ocak ve 19 Ocak 
2014 tarihli MİT tırlarının durdurulması gibi olaylarla aşama aşama ortaya çıkmaya 
başlaması karşısında, bu tarihler öncesinde örgütün hiyerarşisine tabi olduğu veya örgüte 
yardım ettikleri iddia olunan kişilerin, oluşumun bir terör örgütü olduğunu bilmediklerini 
iddia etmeleri durumunda, atılı suçları işlediklerinin kabul edilebilmesi için örgütle olan 
bağları, örgüt içindeki konumları dikkate alınarak örgütün gayri meşru amacını bilip 
bilmedikleri üzerinde özellikle durulması gerekeceği,

Zira yukarıda da açıklandığı üzere; gerek örgüt üyeliği suçu olsun gerekse örgüte 
yardım suçu olsun, ancak doğrudan kastla işlenebilen suçlar olup, failin atılı suçlardan 
herhangi birini işlediğinin söz konusu olabilmesi için öncelikle suça konu örgütün 3713 ayılı 
Terörle Mücadele Kanunun 1.maddesinde tanımlanan amaçları gerçekleştirilmek amacıyla 
kurulmuş bir örgüt olduğunu bilmesi gerektiği,

Bu gerçekler göz önüne alındığında; sanığın örgütsel bağının ve kastının tam ortaya 
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konulabilmesi açısından, örgütsel organizasyona dahil olduğu iddia olunan tarihten itibaren 
örgütle olan ilişkisinin, örgütün kriminal bir yapı olduğunu zamanla ortaya koyan olaylar da 
dikkate alınarak değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu mahkememizce kabul edilmiştir.

Yukarıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak incelendiği üzere Sanık Birol ERDEM'in;

1-1996-2004 yılları arasındaki döneme ilişkin olarak;

Sanığın 1996 yılında yapı mensubu (4-5 tane küçük grubun birleşmesinden oluşan ve 
cemaat içinde genel grup olarak adlandırılan) 15-20 kişilik idari yargı hakiminden oluşan 
grubun iki toplantısına katıldığı,

1996-2001 tarihleri arasında aynı dairede birlikte çalışmaları, aynı lojmanda 
oturmaları nedeniyle yakın arkadaş oldukları Ahmet HAMSİCİ, İbrahim OKUR ve Hüseyin 
YILDIRIM ile zaman zaman bir araya geldikleri, bu buluşmalarda sanığın İmam Hatip Lisesi 
mezunu olması, hadis ve tefsir konusunda dikkat çekici bir yeterliliğe sahip olması nedeniyle 
hadis ve tefsir dersleri yaptığı, bu sohbetlerin örgütsel herhangi bir içerik barındırmadığı,

1998 yılında FETÖ mensubu Dursun Murat CEVHER'in "Bizim sınava çalışan 
arkadaşlarımız var, onlara moral motivasyon olsun diye ara sıra gelip onlarla da konuşur 
musun?" şeklinde teklifte bulunması üzerine bu teklifi kabul ederek 1998-2004 yılları 
arasında ve her yıl içerisinde ortalama 4-5 kez olmak üzere örgütün mezun çalışma evlerinde 
hadis ve tefsir dersleri verdiği, 

Terör örgütlerinin; amaç suçun işlenmesi yolunda güven, disiplin ve sıkı irtibata önem 
veren, iş bölümüne dayalı, hiyerarşik düzene sahip yapılar olarak istihbarat, gizlilik, güvenlik 
ve denetim konularında duyarlı oldukları, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmayan, irtibat 
halinde olmadıkları, güvenilir bulmadıkları, denetleyemedikleri, gizlilik ve güvenlik 
kurallarıyla hiyerarşiye uymayan kişilerin bu tür faaliyetlerine izin vermeyecekleri,

FETÖ terör örgütünde; örgütün nihai amacının, örgütün alt katmanları ve kamuoyu 
tarafından bilinmese de 28 şubat sürecinin devam ettiği, bu nedenle tüm dini cemaatlerin 
diken üstünde oldukları bir süreçte,  gizlilik, güvenlik ve denetim konularında olağanüstü 
duyarlı olan örgütün, özel önem atfettikleri hatta örgütün il imamlarının bile yerlerini 
bilmediği hakim-savcı çalışma evlerine sanığı götürmeleri, sanığın örgütsel organizasyona 
dahil olduğunun bir kanıtı olduğu,

1996-2004 tarihleri arasındaki dönemde FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğuna 
ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararının bulunmaması, sanığın da örgütün nihai amacını 
bilmediğine dair savunması karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 29/09/2017 tarih, 
2017/16-956 E. 2017/370 K. sayılı kararında "Silahlı terör örgütüne üye olma suçunun 
doğrudan kastla işlenebildiği gözetilerek, hukuki zeminde faaliyet gösteren ve nihai amacını 
gizli tutması nedeniyle açıkça bilinmeyen yapılara dahil olan örgüt mensuplarından bir 
kısmının, oluşumun bir terör örgütü olduğunu bilmediklerini iddia etmeleri durumunda, 
TCK'nın 30. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hata hükmü uyarınca değerlendirme 
yapmak gerekecektir." ve yine aynı kararda "eylem tarihi itibariyle FETÖ/PDY'nin silahlı 
terör örgütü olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmasa da, örgüt piramidi 
içindeki konumları itibariyle  "mahrem alan" alan kapsamında faaliyet gösteren kişilerin 
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örgütün nihai amacını bilebilecek durumda olduklarının kabul edilmesi gerekeceği" 
yönündeki içtihatları doğrultusunda inceleme yapıldığında; 

-Hakim-savcı çalışma evlerinin operasyonel birim olmaması nedeniyle örgütün 
mahrem alan yapılanmasına dahil ünitelerden olmadığı, 

-Sanık Birol ERDEM'in de orta ve lise öğrenimi sırasında ailesinin yanında kaldığı, 
liseden sonra örgüte ait herhangi bir dershaneye gitmediği, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nde öğrenim gördüğü dönemde ise Hakyol Vakfı'na ait öğrenci evlerinde kaldığı 
dikkate alındığında, küçük yaşlarda örgütle bağ kurarak örgütün endoktrinasyon sürecinden 
geçen kişilerden olmadığı, 

-Sanıktan örgütün yurt dışındaki okulları için himmet istendiğinde de itiraz ettiği ve 
vermediği, her hangi bir kod isim kullanmadığı, katalog evliliği yapmadığı, örgüt 
hiyerarşisinde bağlı olduğu bir üst sorumlunun bulunmadığı,

-Örgütün ve liderinin -mahrem hizmetler biriminde mutlak olan- takiyye/tedbir 
söylem ve uygulamalarını sert şekilde eleştirmesi, örgüt liderini ve grup normlarını 
sorgulaması üzerine örgüte ait evlere bir daha çağrılmadığı, sanığın grup liderini ve 
normlarını sorgulayıcı tavrı dikkate alındığında örgütün mahrem alan yapılanmasında mutlak 
olan 'Koşulsuz İtaat Bilinci'nin olmadığı,

-Sanığın kendisi hakkında "örgütün çalışma evlerine giderek hadis ve tefsir sohbeti 
yaptığı"na dair herhangi bir ifade, tanık beyanı, delil vs bulunmadığı bir aşamada ve 15 
temmuz darbe girişimi ile örgütün nihai amacının hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak derecede 
ortaya çıktıktan sonra bizzat Ankara C.Başsavcılığına müracaat ederek "örgütün çalışma 
evlerinde hadis ve tefsir dersleri verdiği" yönünde beyanda bulunmasının "örgütün nihai 
amacını bilmediği" yönündeki savunmasını teyit ettiği,

Bu nedenlerle sanığın; 1998-2004 yılları arasında örgütün hiyerarşik yapısına dahil 
olduğunun kabul edilmesi gerekeceği, ancak sanığın örgütün mahrem alan yapılanmasına 
dahil olmaması nedeniyle  o tarih itibariyle henüz kriminalize olmamış örgütün yasa dışı olan 
nihai amacını bildiğinin kabul edilemeyeceği, bu nedenle sanığın belirtilen zaman dilimi 
aralığında örgüt üyesi sayılacağı, ancak kastı itibariyle silahlı terör örgütü üyesi sayılmasının 
olanaklı olmadığı, bunun TCK 30/1 maddesinde düzenlenen tipik hata hali olduğu 
mahkememizce kabul edilmiştir.

2-2004-2010 yılları arasındaki döneme ilişkin olarak;

Sanığın 2004 yılında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, 
2006 yılında Personel Genel Müdür Yardımcısı, 2008 yılında ise Personel Genel Müdürü 
olduğu ve 2010 yılı HSYK seçimine kadar bu görevi yürüttüğü,

2004-2010 tarihleri arasında hükumetin bir bürokratı olarak cemaate (FETÖ'ye) karşı 
hükumetin tutumuna paralellik arzeden bir tutum içerisinde olduğu, örgütün kamuoyu ve 
siyaset kurumu tarafından bilinmeyen nihai amacının, hükumetin bir bürokratı olan ve siyaset 
kurumunun talimatları doğrultusunda hareket eden sanık tarafından da bilinmediği 
mahkememizce kabul edilmiştir.

3-2010 yılı ve sonrasındaki döneme ilişkin olarak;
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Sanığın 2010 HSYK seçim sonuçları açıklandıktan sonra, örgütün sosyal 
tehlikeliliğinin farkına vararak, başta HSYK genel sekreterliğinde olmak üzere örgütün yeni 
bir mevzi kazanmasını engellemek amacıyla örtülü bir savaş verdiği, 07 Şubat 2012 tarihinde 
örgütün bir terör organizasyonu olduğunun farkına varması üzerine bu örtülü mücadeleyi 
açıktan bir savaşa dönüştürdüğü,

Örgütün gerçek amacının farkına vararak bu amacı benimsemeyen, kendi iradesini 
örgüt iradesine teslim etmeyen, idaresini örgüte teslim etmemek bir yana, açıkça örgüte karşı 
mücadele veren, bulduğu her fırsatta gerek bakanlık teşkilatında, gerekse yargı teşkilatının 
etkin noktalarında bulunan FETÖ mensuplarının tasfiyesi için etkin mücadele yürüten, yasa 
taslakları hazırlayan, bazı taslakların yasalaşmasını sağlayan, örgütün sınav yolsuzluğunu 
ortaya çıkartarak teşkilata örgüt mensuplarının yeni sızmalarının önüne geçen, teşkilattaki 
örgüt mensuplarının tespiti hususunda çalışmalar yürüterek buna ilişkin listeleri devletin 
ulusal güvenliğiyle doğrudan ilgili birimleri başta olmak üzere ilgili makamlarla paylaşan, 
örgütün yolsuzluk kılıfı ile gerçekleştirdiği 17/25 aralık operasyonlarının boşa 
çıkartılmasında üstün gayret gösteren, yargıda örgüte karşı verilen mücadelenin 
bayraktarlığını yapan YBP'nin kurulmasını sağlayan, 2014 HSYK seçimlerinde örgüte karşı 
tüm teşkilatı uyaran bildiri yayımlayarak örgütün seçimlerde başarısız olması için çaba sarf 
eden sanığın örgütün hiyerarşisine dahil olduğunun kabul edilemeyeceği gibi örgüte yardım 
eden olarak da kabulüne olanak bulunmadığı,

Sanığın, örgütün nihai amacının farkına vararak etkin mücadele yürüttüğü dönemde 
üzerinde taşıdığı "müsteşarlık" sıfatını ön plana çıkartarak, "Müsteşardı, o halde örgütün 
amacını bilmesi gerekirdi" gibi bir yaklaşımla, örgütsel organizasyona dahil olduğu 
mahkememizce kabul edilen 1998-2004 yılları arasındaki dönemden dolayı kendisine cezai 
sorumluluk üretmenin hukuki bir yaklaşım olmayacağı mahkememizce kabul edilmiş, bu 
doğrultuda hüküm kurulmuştur.

TCK'nın 30/1 maddesinde düzenlenen "Hata Hali" ile TCK'nın 221 maddesinde 
düzenlenen "Etkin Pişmanlık" müessesesinin aynı anda bir araya gelip gelemeyeceği 
hususuna ilişkin olarak ise;

 
Sanığın, soruşturma makamları tarafından FETÖ terör örgütünün yargı 

yapılanmasında görevli örgüt üyeleri hakkında henüz hiç bir soruşturma bulunmadığı bir 
aşamada, kendi yürüttüğü çalışmalar sonucu örgüt hiyerarşisinde bulunduğunu tespit ettiği bir 
kısım örgüt üyeleri ile ilgili olarak elde ettiği bilgileri, devletin ulusal güvenliğini sağlama ile 
ilgili görevleri bulunan bir kısım devlet organlarıyla paylaştığı, daha sonraki süreçte ise bu 
bilgileri soruşturma ve kovuşturma makamları ile de paylaştığı dosya kapsamı ile sabittir.

Sanığın eyleminin TCK'nun 30/1 maddesinde düzenlenen "hata hali" kapsamında 
kaldığının dairemizce kabul edilmesi nedeniyle, "hata hali" (TCK 30/1)  ile "etkin pişmanlık" 
(TCK 221) kurumunun aynı olayda uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin olarak;

Hata hali, suçun kanuni tanımındaki maddi unsurlara ilişkin esaslı düzeyde bilgisizlik, 
eksik veya yanlış bilgi sahibi olunması olarak adlandırılabilir. Böyle bir hata kastın varlığına 
engel olur. 

Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi 
olup, bu unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik ya da hatalı bilgi, maddi unsurlara ilişkin bir 
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hatadır. Bu hatanın kastın varlığına engel olacak düzeyde bulunması halinde sanığın cezai 
sorumluluğu yönüne gidilemeyecektir. Suçun maddi unsurlarına ilişkin hata, eylemin suç 
teşkil etmesi için bulunması zorunlu hususlara ilişkin bir yanılmadır. Dolayısıyla hata hali, 
suçun maddi unsurlarına ilişkin olması nedeniyle doğrudan failin kusurluluğunu etkileyen bir 
husustur. 

Etkin Pişmanlık ise; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen, bir suçun 
işlenmesinden sonra failin pişmanlık göstermesi durumunda cezasının azaltılması veya 
tamamen ortadan kaldırılması halidir.

Etkin pişmanlık, ilgili olduğu suçun haksızlık ve suç olma niteliğini etkilemediği gibi 
failin kusurluluk durumu üzerinde de bir etkisi yoktur. Dolayısıyla cezanın tamamen ortadan 
kaldırılmasını gerektiren bir halin varlığında dahi suçsuz bulunmak anlamına gelen beraat 
kararı değil; ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmelidir.

Sonuç olarak; "Hata hali"nin TCK 30/1 maddesinde doğrudan kusurluluğu (kastı) 
etkileyen bir neden olarak düzenlenmesi karşısında, fail hakkında belirtilen maddenin 
uygulanma koşullarının oluştuğu hallerde, failin kusurluluk durumu üzerinde herhangi bir 
etkisi olmayan ve bir suçun işlenmesinden sonra failin pişmanlık göstermesi nedeniyle 
hakkında hükmolunan cezasının azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması sonucunu 
doğuran etkin pişmanlık müessesesinin uygulanma olanağının olmayacağı tabiidir.

Bu gerekçeler ışığında; her ne kadar sanık Birol ERDEM hakkında FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütü yöneticisi olduğundan bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise 
de; sanığın eyleminin ancak TCK 314/2 maddesi kapsamında "örgüt üyeliği" olarak 
değerlendirilebileceği, sanığın örgütün hiyerarşisi içinde bulunduğu zaman dilimi itibariyle 
örgütün nihai amacını bilmediği gibi, bu amacın  kamuoyu tarafından da bilinmediği, 
TCK'nun 30/1 maddesinde düzenlenen, "Fiilin icrası sırasında  suçun kanuni tanımındaki 
maddi unsurları bilmeyen bir kişi kasten hareket etmiş olmaz." hükmü gereğince sanığın 
CMK'nun 223/2-c maddesi uyarınca atılı suçtan beraatine dair aşağıdaki şekilde karar vermek 
gerekmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Her ne kadar sanık Birol Erdem hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY silahlı 

terör örgütü yöneticisi olduğundan bahisle cezalandırılması talep edilmiş ise de;  TCK'nun 
30/1 maddesinde düzenlenen, "Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi 
unsurları bilmeyen bir kişi kasten hareket etmiş olmaz." hükmü gereğince sanığın atılı suçtan 
CMK'nun 223/2-c maddesi uyarınca BERAATİNE,

2-  Sanık hakkında yurtdışına çıkmama şeklinde uygulanan ADLİ KONTROL 
TEDBİRİNİN KALDIRILMASINA,

3- Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
4-  Sanığın kendisini vekille temsil ettirdiği anlaşıldığından 2021 yılı Avukatlık 

Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 5.940,00 TL maktu ücreti vekaletin MALİYE 
HAZİNESİNDEN ALINARAK SANIĞA VERİLMESİNE,

5- Sanığın CMK 141 ve devamı maddeleri gereğince hükmün kesinleştiğinin ilgilisine 
tebliğinden itibaren 3 ay ve her halde hükmün kesinleşme tarihini izleyen 1 yıl içerisinde 
zarara uğrayanın oturduğu yer Ağır Ceza Mahkemesine gözaltında geçirdiği süreler 
nedeniyle tazminat isteminde bulunabileceğinin bildirilmesine, (ihtar edildi),

6- a) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetinin 2020/11201 sırasında kayıtlı, 
TEM D-2017-053752 BARKOD NUMARALI DELİL POŞETİ İÇERİSİNDE BULUNAN; 
TOSHİBA marka 3F157257L seri numaralı dizüstü bilgisayar, TOSH1BA marka 
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Z4LLPD30T seri numaralı 1 TB kapasiteli HDD(Bilgisayar içerisinden çıkan), HP marka 
5CD446PGHV seri numaralı Dizüstü Bilgisayar, WD marka WX31A93CZ707 seri numaralı 
750 GB HDD(Bilgisayar içerisinden çıkan), Üzerinde “İMAGE” yazılı Blu-Ray 
Disk(Şüpheli Nüshası), Seagate marka Z4Z74V92 seri numaralı 2 TB kapasiteli HDD, 
Seagate marka Z9AB03QY seri numaralı 1 TB kapasiteli HDD, Seagate marka Z9A82YC9 
seri numaralı 1 TB kapasiteli HDD, Seagate marka Z4Z7494A seri numaralı 2 TB kapasiteli 
HDD, 29 dan 107 ye kadar numaralandırılmış CD/DVD (78 ADET), Canon Marka 
4730646602 seli numafalî Fotoğraf makimi, Toshiba marka 2 GB kapasiteli SD Kart, 
Üzerinde 9. Türkçe Olimpiyatları ibaresi bulunan CD kabı içerisinde açılmamış CD/DVD, 
AVEA marka 64 KB ibaresi bulunan kullamimamış/açılmamış Sim Kart, 2 den 27 ye kadar 
numaralandırılmış, CD/DVD (26 Adet), B.Ertem 23 Nisan İlkokulu hatırasıdır ibareli USB 
Bellek, Kıngston marka 50026B776A01A2FA ibareli SSD, Hitachi marka 
PVF904ZFDDKXAN seri numaralı fakat gözle görülen ZEDDKXAN seri numaralı 160 GB 
kapasiteli HDD, Güçlü Yarınlar için ibareli USB Bellek, Toshiba marka 2 GB hafıza Kartı, 
TC Adalet Bakanlığı ibareli USB Bellek, TC Adalet Bakanlığı Hukuk İşi. G.M ibareli USB 
Bellek, Prifezer ibareli USB, Samsung marka Cep Telefonu, Samsung marka 16 GB 
kapasiteli Hafıza Kartı, TurkceII marka Sim Kart, Toshiba Marka 8 GB kapasiteli Beyaz 
Flash Bellek, Verbatim marka Flash Bellek, Toshiba marka 8 GB kapasiteli Beyaz Flash 
Bellek, Kıngston marka 8 GB kapasiteli mavi Flash Bellek, Kıngston marka 1 GB seri 
numaralı Flash Bellek, Kıngston marka 256 MB yeşil Flash Bellek, Samsung marka 
GT19300X R32C60171CM model Cep Telefonu, Avea marka 89902860312803717452F12E 
Sim Kart,  Asus Marka C9N0AS44974339E Seri numaralı Dizüstü Bilgisayar Hitachi marka 
TE951BRJ8WW8S seri numaralı 500 GB kapasiteli FİDD Samsung Marka 
358476050398890 İMEİ numaralı Cep telefonu Sim Kart ve Samsung marka 
MBMPCGLMBMPLGVFDS6WB ibareli Hafıza Kartı'nın SANIĞA İADESİNE,

-Aynı emanette kayıtlı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nün 
06/03/2020 tarih ve 58604142-66693(63044).2020/ sayılı yazısı ve ekinde bulunan; TEM 
D-2017053752 barkod numaralı delil poşeti içerisinde bulunan dijital materyallerin SANIĞA 
İADESİNE,

b) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetinin 2017/16030 sırasında kayıtlı, 
ŞÜPHELİ BIROL ERDEM'in ikâmetinde ve işyerinde yapılan aramalar sonucu el konulan 
dijital materyallerin Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından alınan imaj ve 
export kopyalarının bulunduğu 1 adet delil poşeti içerisinde bulunan; Seagate marka 
Z9AB034H nolu 1 TB HDD, Seagate markaZ4Z75573 numaralı 2 TB HDD, Seagate marka 
Z9A7NE3P numaarlı 1 TB HDD ve Seagate marka Z4Z74GAA numaralı 2 TB HDD'nin 
DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,

c) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Adli Emanetinin 2017/16661 sırasında kayıtlı, 
Mühürlü poşet içerisinde;1 adet şüpheli Birol Erdem'e ait üzerinde "İMAGE-EXPORT" 
yazılı BD-R ibareli Bluray'in  SANIĞA İADESİNE,

Dair, sanık Birol Erdem ve sanık müdafileri Av. Mesut Yıldız ve Av. Hayrettin 
Küçüksoy'un yüzüne karşı, CMK'nın 291/1. maddesi uyarınca kararın tefhiminden itibaren 15 
gün içinde mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt kâtibine beyanda bulunularak 
tutturulacak tutanak ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 15/3. maddesi uyarınca Yargıtay 
Ceza Genel Kurulu nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere, ayrıca CMK 295 madde 
uyarınca sanık ve müdafiine gerekçeli kararın tebliğinden sonra ayrıca gerekçeli temyiz 
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dilekçesi yazılacak ise bu tebliğden itibaren 7 günlük süresi içerisinde talepte bulunulmak 
üzere,

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat'ın huzuru ile talebe aykırı olarak 
oybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 01.02.2021

  Başkan          Üye                       Üye                    Üye                         Üye                  Katip
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