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ABD’YE ÖZEL EKİP
A B D li m evkidaşı ile görüşm eye giden
Jeı Baka; B ozdağ a iic FE T Ö savcısı da eşlik
ediyor. En önem li FE T Ö darbe soruşturm alarım yürüten savcıların çantasında yeni deliller var.
FETULLAHÇI

Terör Örgütü
(FETÖ) Para
lel Devlet Yapı
lanması. (PDY)
elebaşı Fetullah Gülen’in
iadesiyle ilgili
yeniden atağa
geçen Türki
ye, örgütle ilgi
li ana davaları
yürüten üç ki
şilik soruşturm a savcılarını
ABD’ye gönderdi.
Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, FETÖ elebaşının ia
desini ABD’li mevkidaşı ile
görüşmek üzere ABD 'ye yo
la çıkarken, Bakan’la aynı
uçakta, ABD’ye giden özel
bir ekip daha yer aldı. FE
TÖ soruşturm alarını yü
rüten Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı Anayasal, te
rör ve örgütlü suçlar büro

sunda görevli üç savcı da,
ABD’ye uçtu. Savcılar, Ba
kan Bozdağ’m toplantıları
na katılmayacaklar, ancak
ABD’li m uhataplarıyla özel
toplantılar gerçekleştire
cekler. Bozdağ, bugün saat
17.30’da ABD’li mevkidaşı
Session ile W ashington’da
bir araya gelecek.

KİLİT SORUŞTURMALAR
Anayasal soruşturma
bürosunda FETÖ’nün darbe
soruşturma
larını yü
rüten terör
savcıların
dan Rama
zan Dinç
başta FE-

TÖ ’nün aranan imamı Adil
Öksüz dosyası ile darbenin
merkez üssü Akıncı Üssü’ne
ilişkin iddianameyi hazır
layan savcı. İstiklal Akkaya
ise Genelkurmay kararga
hı ve Yurtta Sulh Konseyi’ne
ilişkin soruşturmayı yürü
ten ve dosya kapsamında id
dianameyi yazan savcı ile
Ali Alper Saylan darbede gö
rev alan FETÖ’cü özel kuv
vetler komutanlığı personeli
ile TRT baskınına gidenlerin
yer aldığı Cumhurbaşkanlı
ğı Muhafız Alayına ilişkin
soruşturmayı yürüten
savcı...

DOSYA RAKAMLARI
Adalet Bakanı Bozdağ
ve ABD’de Gülen dosya
sı üzerinde çalışan Adalet
Bakanlığı ekibiy
le yapılacak
toplantılarda
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Türkiye'de 15 Temmuz'dan
bu yana yürütülen soruştur
malar, açılan davalarda elde
edilen yeni bilgi ve belge
ler yer alacak. ABD'li yetki
liler yapılacak görüşmelerde
FETÖ hakkında elde edilen
delillerin yanı sıra bunlar
arasında örgüte ait sayısal
verilere de yer verildi. Adalet
Bakanlığı’ndan edinilen bil
giye göre 15 Temmuz'dan bu
yana, 2 bin 417’si hakim ve
savcı, Yargıtay'dan 104, Da
nıştay'dan 41, AYM’den 2,
HSYK’dan 3, 166 general, 6
bin 810 albay ve altı rütbe
lilerden, 8 bin 677 em ni
yet mensubu, 23 vali, 73 vali
yardımcısı, 112 kaymakam
ve 30 bin 208 de diğer kişi
ler olmak üzere toplam 48
bin 635 kişi tutuldu bulunu
yor. Haklarında adli ve idari
işlem yapılan kişi sayısı ise
149 bin 833’ü buldu.

