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Diyarbakır, Lice, Kabakaya mah/köy nüfusunda kayıtlı TC
:
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:MEDET SERHAT, İsa ve Bahar oğlu, 03/02/1934 Iğdır doğumlu,
Iğdır, Karakoyunlu, Alicanlar mah/köy nüfusunda kayıtlı TC
:
:METİN VURAL, Hacı Arap ve Naciye oğlu, 01/01/1950
Cabatobası doğumlu, Kırıkkale, Keskin, Cabatobası mah/köy
nüfusunda kayıtlı TC :

MAKTUL

MAKTUL
MAKTUL

MAKTUL

MAKTUL

MAKTUL

MAKTUL

MAKTUL

MAKTUL
MAKTUL

MAKTUL

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

SUÇ

:Tasarlayarak Öldürme, Taammüden Öldürme, Cürüm işlemek
üzere teşekkül oluşturmak
SUÇ TARİHİ
:1993-1994-1995-1996 Yılları
SUÇ YERİ
:Ankara, Sakarya, Kırıkkale, Düzce, İstanbul
(Suç tarihi ve suç yerleri ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak
yazılmıştır)
KARAR TARİHİ
:13/12/2019
Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
İDDİA:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 19/12/2013 tarih 2011/129 Soruşturma, 2013/88 Esas,
2013/59 İddianame numaralı ile açılan iddianameye göre;
I-OLGUNUN TANIMI:
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA:
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220. Maddesi’nde; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”
başlığı altında ;"Kanunun suç saydığı Fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün
yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması
hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının
en az üç kişi olması gerekir. "şeklinde düzenleme yapılarak kanunun suç saydığı fiilleri işlemek
maksadıyla örgüt kuranların veya yönetenlerin ve örgüte üye olanların cezalandırılacağı hükme
bağlanmıştır.
Madde gerekçesinde de belirtildiği gibi örgüt kurmak; işlenmesi amaçlanan suçlar açısından
sadece bir araç niteliğindedir ve toplum düzenini tehlikeye sokmaktadır. Suç örgütü, amaçlanan suçları
işlemede bir kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenlerle, işlenmesi amaçlan suçlar açısından hazırlık hareketi
niteliğinde olan bu fiiller, ayrı suçlar olarak tanımlanmıştır
Suç tarihinde yürüryükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 313. Maddesinde de "Cürüm İşlemek İçin
Teşekkül Meydana Getirenler" başlığı altında;"Her ne suretle olursa olsun cürüm işlemek için teşekkül
oluşturanlara veya bu teşekkülere katılanlara bir yıldan iki yıla kadar ağır hapis cezası verilir."şeklindeki
düzenleme ile suç işlemek için teşekkül oluşturmanın somut tehlike suçu olarak düzenlendiği
anlaşılmaktadır.
Her iki madde metninden de anlaşılacağı üzere Türk Ceza Hukuku’ndaki genel ilkeye bir istisna
getirilmek sureti ile suç işlenmesinin önlenmesi amaçlanmakta ve toplum yararına hazırlık haraketleri de
cezalandırılmaktadır.
Suçun maddi unsurunu, kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak veya
yönetmek oluşturmaktadır. Bu seçimlik hareketlerden (kurmak veya yönetmek) herhangi birisinin
yapılmış olması suçun oluşması için yeterlidir.
Suçun manevi unsurunu ise kast oluşturmaktadır. 5237 sayılı TCK’nun 220/1 inci maddesinde
yer alan suçun ancak doğrudan kastla işlenmesi mümkündür. Örgüt içindeki kişiler suç işleme amacıyla
bu yapı içinde bulunmalıdır.
Yine Örgütün söz konusu olması için suç işlemek üzere birleşen kişiler arasında hiyerarşik bir
ilişkinin hakim olması gerekmektedir. Ancak bu ilişkinin güçlü veya gevşek olması, suçun oluşumu
bakımından etkili değildir. Örgüt içerisindeki hiyerarşik ilişki sayesinde, örgüt mensupları üzerinde bir
hakimiyet oluşturulmakta, bu şekilde bir güç kaynağı meydana getirilmektedir.
220 inci madde kapsamında örgüt söz konusu olduğunda işlenmesi amaçlanan suçların konu veya
mağdur itibarıyla somutlaştırılması gerekli değildir. Örgütün oluşması bakımından fiili birleşme yeterli
olmakla birlikte, örgütsel yapılanmanın örgütün mahiyeti niteliği gereği devamlılık göstermesi gerekir.
Ayrıca madde metninde belirtildiği üzere örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması şarttır.
TCK’nun 220 inci maddesinin ikinci fıkrasında suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye
olmak, ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Üye olmanın söz konusu olması için örgüt yöneticileri ile üye
arasında karşılıklı iradelerin uyuşması şart değildir. Örgüt yöneticilerinin rızası olmasa da örgüte üye
olmak mümkündür.
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Suç işlemek amacıyla kurulan örgüt tarafından suç işlenmesi halinde fikri içtima kuralları
uygulanamayacaktır. Eğer örgüt faaliyetleri kapsamında suç işlenmişse örgüt kurma veya örgüte üye
olma suçunun yanı sıra ayrıca işlenen suçtan dolayı kişi cezalandırılacaktır. Bu halde gerçek içtima
kuralları uygulanır. Örgütün yöneticileri ise örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı
ayrıca fail olarak cezalandırılacaktır. Örgüt içerisindeki hiyerarşik yapı dışında kalan bir kimse örgüt
adına suç işliyorsa örgüt üyesi olarak kabul edilecektir.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bir somut tehlike suçudur. Belli bir amaç için suç
işlemek üzere devamlı surette fiilen birleşme suretiyle örgüt kurulmuş olsa da güdülen amaç bakımından
somut bir tehlike oluşmayabilir. Somut tehlikenin mevcudiyeti için örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye
sayısı ile araç ve gereç bakımından, amaçlanan suçları işlemeye elverişli olup olmamak önem arz
etmektedir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan kişinin cezalandırılabilmesi için amaç suç veya
suçların işlenmesi gerekli değildir.
II-ŞÜPHELİLERİN MENSUBU OLDUĞU SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ/TEŞEKKÜLÜ:
İbrahim ŞAHİN, Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Emre ULU, Mustafa
ALTINOK, Abdulgani KIZILKAYA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Ayhan AKCA, Mehmet Korkut
EKEN haklarında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 1996/2303 hazırlık
sayılı 05.03.1997 tarihli iddianamesi ile "1993-1996 yılları arasında cürüm işlemek için silahlı teşekkül
oluşturmak , hakkında tevkif ve yakalama müzekkeresi bulunan kişileri yetkili mercilere haber
vermemek" suçlarından 765 sayılı TCK.nun 313/2-3, 296, 40 maddeleri gereği cezalandırılmaları
istemiyle kamu davası açıldığı,
Yaşar ÖZ hakkında 29.04.1994 tarih ve 1994/478 Haz no, 1997/614 Esas sayılı İddianame,
Ali Fevzi BİR hakkında 24.10.1997 tarih ve 1997/2135 Haz no,1997/1525 Esas sayılı iddianame ile
dava açıldığı , kovuşturma aşamasında dava doyalarının İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin
1997/180 esas sayılı dosyası üzerinde birleştirildiği,
Suç tarihlerinde Mehmet Kemal Ağar ve Sedat Edip Bucak'ın Milletvekili olmaları ve yasama
dokunulmazlıklarının bulunmaları nedeni ile bu şahıslar yönünden evrakın tefrik edildiği,
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1997/180 esas sayılı dosyası üzerinden
yapılan yargılama sonucunda ise özetle;"Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün yukarıdan
aşağıya emir komuta doğrultusunda; Anayasa ve Yasaların vermediği yetki ve görevleri kullanarak ya da
verilen yasal yetki ve görevler aşılıp dışına çıkılarak veya kendi menfaatlerine göre hareket edilerek halk
arasında korku, endişe, panik yaratacak ammenin selameti aleyhine adam öldürme, adam kaldırma,
yağma, ruhsatsız silah taşıma, suikast silahlarını taşıma, sahte kimlik belgesi kullanma, kullandırma,
firari cinayet sanıklarının ve kumarhane işletmecilerini kullanma, saklama ve çetesel faaliyetlerine iştirak
ettirme şeklinde gayri muayyen suçlarının işlenmesi amacının görüldüğü, bu yönde suçların işlendiği,
Hukukun üstünlüğünün hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde tesis edilip sürdürülmesi için
hiçbir yasa dışı uygulamaya, keyfiliğe ya da kayırmaya izin verilmemesi, en ufak bir hoşgörü
gösterilmemesi, kamusal ya da özel hiçbir tasarruf, faaliyet ya da eylem yargı denetim ve gözetiminden
uzak tutulmaması, ünvanı, görevi, sıfatı, siyasi ya da sosyal konumu ne olursa olsun suç işleyen herkes
derhal ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılıp hesap vermesinin sağlanması, suç işleyenin cezasını
çekmediği bir toplumda sosyal ve siyasi istikrarın sağlanamayacağı....
Şüpheli Mehmet Kemal AĞAR'ın 1993 tarihinde, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandıktan kısa
bir süre sonra, cürüm işlemek silahlı teşekkül oluşturduğu, teşekkülün yöneticilerinden olan şüpheli
İbrahim ŞAHİN'i Özel Hareket Daire Başkan Vekilliğine getirdiği, , teşekkülün diğer yönetici şüpheli
Mehmet Korkut EKEN’i de yanına müşavir olarak aldığı, icra ettiği kamu görevinin nüfuz ve yetkilerini
kullanmak suretiyle İbrahim ŞAHİN’in bir süre korumalığını yapan ve kendisiyle operasyonlara katılan
eski Özel Harekatçı Polis Memurları Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Enver ULU,
Mustafa ALTUNOK, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Ayhan AKÇA ile uyuşturucu ticaretinden aranan
Yaşar ÖZ, Sami HOŞTAN ile Ankara Bahçelievler’de 7 TİP’li gencin katliam sanığı Haluk KIRCI,
kumarhane işletmecisi Ali Fevzi BİR, ölen firari şüpheli
Abdullah ÇATLI ve Abdülgani
KIZILKAYA'nın da teşekkül içerisinde yer aldıkları,
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Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin,Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre
sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını gözeterek her
türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek
yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve
hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girdikleri "
belirtilerek,İbrahim ŞAHİN, Mehmet Korkut EKEN, Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz
YORULMAZ, Enver ULU, Mustafa ALTINOK, Abdulgani KIZILKAYA, Ziya BANDIRMALIOĞLU,
Ayhan AKÇA, Ali Fevzi BİR, Yaşar ÖZ, Haluk KIRCI ve Sami HOŞTAN’ın halk arasında korku,
endişe ve panik yaratacak şekilde, ammenin selameti aleyhine, kasten adam öldürme, adam kaldırma,
yağma cürümlerini işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları, teşekkül mensuplarının dağlarda,
kırlarda, genel yollarda, meskûn yerlerde silahlı olarak dolaştıkları sabit olduğundan, eylemlerine uyan
TCK.’nun 313/2-3. Maddesi gereğince 4 yıl ağır hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırıldıkları,
Silahlı teşekkül yöneticiliklerini yapan İbrahim ŞAHİN ve Mehmet Korkut EKEN haklarında
TCK’nun 313/4. Maddesi gereğince cezaları yarı oranında arttırılarak neticeten ayrı ayrı 6 sene ağır hapis
cezası ile cezalandırıldıkları,
Mahkeme tarafından Mehmet Kemal AĞAR’ın ve Sedat Edip BUCAK’ın milletvekili
dokunulmazlıklarının bulunmaları sebebiyle haklarındaki davaların tefrik edilerek TBMM Başkanlığına
gönderilmesi için İstanbul DGM C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.(İstanbul 6
Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36 Karar sayılı hükmü )
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü temyiz başvurusu üzerine Yargıtay (8.) Ceza Dairesi tarafından incelenmiş ve
15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas 2002/125 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiştir.
Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125 Karar sayılı
ilamında özetle;" Susurluk kazasından sonra Mehmet ÖZBAY sahte kimlikli şahsın, yurt dışında
uyuşturucudan mahkum olmuş ve yurt içinde de katliam sanığı olarak aranan Abdullah ÇATLI
olduğunun anlaşılması, aracı kullananın Emniyet görevlisi, araç sahibinin de Milletvekili olması
karşısında, söz konusu kazanın, ilk değerlendirmede dahi olayın derinliğine, devlet içini de kapsayacak
şekilde çok yönlü araştırılmasını gerekli kılmakla, bu bağlamda yapılan soruşturmalarda, ulaşılan bilgi ve
belgelerin olayın arkasındaki ilişkilerin çözülmesinin güç, karmaşık ve duyarlı makamları ve görevlileri
de kapsayacak ölçüde olduğunu ortaya çıkardığı, haklarında mahkûmiyet hükmü kurulan sanıklar
dışındaki kimi görevliler ile bunlara yardım edenlerin yargı önüne çıkarılmaları görevi devletin yetkili
organlarında olmakla birlikte emniyet teşkilatında görevli olup haklarında kamu davası açılan sanıkların
terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir
sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını gözeterek her türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak
için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane
işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve
işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girmeleriyle eylemlerinin suç tarihi itibariyle 765 Sayılı
TCK.nun 313. maddesindeki suçu oluşturmasının ötesinde Anayasanın 6. maddesindeki "Hiçbir kimse
veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz" hükmüne karşın bir
örgütlenme ve yetki kullanımı yoluna gittiklerinin görüldüğü, bunun ise hukuk devleti kuralları içinde
savunulur yerinin olamayacağı,
Terörle mücadele adı altında da olsa açıklandığı gibi hukuk dışı bir örgütlenme ile devletin meşru
güçleri gibi güç kullanarak yürürlükteki yasalar yerine kendi güç ve kuralları ile sözde yasalar
oluşturmanın, devleti, hukuk devleti olmaktan çıkaracağı, bu koşullarda da güçlünün sözünün geçtiği,
nerede başlayıp nerede sona ereceği belli olmayan her türlü yasadışılığın egemen olduğu bir sistem
oluşacağı, sonuçta yurttaş-devlet ilişkisinde hukuk kuralları yerine korku ve kaygının geçerli olacağı,
bunun da bir Anayasa ve Yasa ihlalinin ötesinde tam bir hukuk ihlali niteliği taşıyacağı ve hukuk
devletinin bütünü ile ortadan kalkması sonucunu doğuracağı göz önüne alındığında mahkemenin
sanıkların eylemlerini 765 Sayılı TCKnun 313. maddesine uyar nitelikte görüp karar yerinde gösterdiği
gerektirici nedenlerde de bu nedenle bir isabetsizlik bulunmadığı"saptanmıştır.
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Dosyamız şüphelilerinden Mehmet Kemal AĞAR 'ın Elazığ Milletvekili olması nedeni ile
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma evrakının
30.01.1197 gün 1997/21 Hz. 1997/1 Fezleke ile Elazığ Milletvekili , Emniyet Eski Genel Müdürü
Mehmet Kemal Ağar’ın dokunulmazlığının kaldırılması istemi ile T.B.M.M’ne gönderildiği,şüphelinin
21 ve 22. Dönem Milletvekili seçilmesi nedeni ile yargılanamadığı, şüphelinin 22.07.2007 gününde
yapılan 23. dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili seçilememesi nedeniyle yasama
dokunulmazlığı kalmadığından İçişleri Bakanlığının 02.11.2007 günlü 13045 sayılı yazısı ile birinci
aşamada karar verilmek üzere soruşturma dosyasının Danıştay 1. Dairesine gönderildiği,
Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı ile sanık Mehmet Kemal AĞAR
hakkında suç tarihleri itibariyle Vali statüsünde bulunması nedeniyle yargılamasının Yargıtay’ın ilgili
Ceza Dairesinde yapılması amacı ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03.07.2008 tarihli 2008/6 Esas sayılı yazısında özetle sanığın
08.07.1993 gününde Bakanlar Kurulu kararıyla Erzurum Valiliğinden Emniyet Genel Müdürlüğüne
atandığı, yargılanmasına konu kanıtları içeren İstanbul 6 Nolu DGM’nin 12.02.2001 gün ve 1997/180
Esas 2001/36 sayılı kararında suç tarihinin 1993 – 1996 yılları olarak gösterildiğinden bahisle
eylemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü dönemiyle sınırlandırıldığı, vali sıfatıyla suç işlediği iddiasında
bulunulmadığından bahisle dosyanın CMK 250. madde uyarınca yetkili ve görevli Ankara Ağır Ceza
Mahkemesinde yapılması gerektiğinden görevsizlik kararı verildiği. Görevsizlik kararı üzerine dava
dosyasının nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin
2008/306 Esasına kaydedilen dosya ilgili mahkemenin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı
kararı ile iddianamede belirtilen suçlara bakma görevinin CMK 250. Madde ile yetkili Mahkemeye ait
olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilerek dosyanın CMK 250 madde ile yetkili Ankara 11.Ağır
Ceza Mahkemesine gönderildiği ;
Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 2008/398 Esas sayılı
dosyası üzerinden yapılan yargılama sonucunda ise özetle ;" Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin
15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas 2002/125 Karar sayılı ilâmı, kesinleşen İstanbul 6 Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 tarih 1997/180 Esas 2001/36 Karar sayılı ilâmında kesinleşen sübût
kısmıyla, mevcut dosya kapsamına göre cürüm işlemek amacıyla oluşturulan teşekkülün yöneticilerinden
olan sanık Mehmet Kemal AĞAR’ın Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde, teşekkülün üyelerinden
olan hükümlü sanık Yaşar ÖZ’ün, Metin BOZDAĞ isimli şahsın Adana ilinde sahte pasaportla
yakalanarak sahte pasaportu Yaşar ÖZ’ün düzenlediğini beyan etmesi üzerine başlatılan soruşturma
neticesinde;
31.01.1994 tarihinde ikamet ettiği Ataköy 7 – 8 Kısım L-9 A Blok D:6 adresinde arama yapılmış,
yapılan aramada dosyada mübrez 31.01.1994 tarihli arama ve zapt etme tutanağında belirtildiği üzere
Yaşar ÖZ adına düzenlenmiş 28.12.1993 tarih ve TRA-228576 seri numaralı hususi (yeşil) pasaport,
Tarık ÜMİT adına düzenlenmiş 20.12.1993 tarih ve TRA-220307 seri numaralı hususi (yeşil) pasaport,
üzerinde Yaşar ÖZ’ün fotoğrafı yapışık ancak Eşref ÇUĞDAR adına düzenlenmiş B sınıfı sahte sürücü
belgesi, yine Abdullah ÇATLI adına düzenlenen özel silah taşıma belgesinin benzeri olan üzerinde Yaşar
ÖZ’ün fotoğrafı yapışık ve hüviyeti yazılı silah taşıma izin belgesi üzerinde Yaşar ÖZ’ün fotoğrafı olan
(Belge hamili Yaşar ÖZ Genel Müdürlüğümüzde teknik danışmanlık yaptığından bahisle, ülkemizde
bulunduğu süre içerisinde silah taşımaya izinlidir. Yardımcı olunmasını rica ederim. Mehmet Ağar. Vali,
Emniyet Genel Müdürü) yazılı imzalı ve mühürlü silah taşıma belgesi ile iki adet tabanca ve mermilerin
bulunduğu,
Teşekkülün mensuplarından olan Yaşar ÖZ ile ikametgâhında ele geçirilen silahlar ve belgeler,
henüz Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğüne intikal etmeden olaydan haberdar olan ve o tarihte
Emniyet Genel Müdürü olan sanık Mehmet Kemal AĞAR’ın, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı
Mestan ŞENER’i telefonla arayarak, Yaşar ÖZ isimli kişide yakalanan silahlar ve belgelerin bir kurye ile
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne getirtilerek kendisine teslim edilmesi ve Yaşar ÖZ’ün de Emniyet
Genel Müdürlüğünün operasyonlarında kullanılan bir kişi olması sebebiyle serbest bırakılması hususunda
emir ve talimat verdiği, Mestan ŞENER’in bu olayı ve talimatları olay tarihinde İstanbul İl Emniyet
Müdürlü olan Necdet MENZİR’e intikal ettirmesi üzerine Necdet MENZİR’in de silahlar üzerinde
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inceleme yapıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürünün emirleri doğrultusunda işlem yapılması
hususunda talimat verdiği,
Emniyet Genel Müdürü olan sanık Mehmet Kemal AĞAR’ın bu emir ve talimatı doğrultusunda
teşekkülün mensuplarından olan hükümlü sanık Yaşar ÖZ’ün İstanbul Emniyet Müdürlüğünden serbest
bırakıldığı, ikametgâhında ele geçirilen silahlar ile belge asılları bir zarfa konularak Levent SEVİNÇ
isimli Komiser yardımcısının (aramayı yapan, silah ve belgeleri bulan ekip amiri) kurye olarak
görevlendirilerek Emniyet Genel Müdürlüğüne hitaben yazılı 31 Ocak 1994 tarih ve 194-49/94 sayılı
yazı ile silah ve belgelerin Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderildiği, kurye olarak
görevlendirilen Komiser Yardımcısı Levent SEVİNÇ’in bu silahlar ve belgeleri Emniyet Genel
Müdürlüğüne götürerek Emniyet Genel Müdürü olan sanık Mehmet Kemal AĞAR’a bizzat teslim ettiği,
teslimden sonra Emniyet Genel Müdür Özel Kaleminden tesellüm belgesi istemesine rağmen karşılık
olarak Biz teslim alındığını faksla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildireceğiz denilerek tesellüm belgesi
verilmeyerek kuryenin geri dönmesinin sağlandığı, olay sonrasında herhangi bir belgenin gönderilmediği,
ele geçen sahte resmi evrakların kullanılmasıyla birlikte sahte olarak düzenlenmesinin suç olmasına
rağmen herhangi bir ceraim numarası verilerek adli evrak düzenlenmediği gibi durumun adli makamlara,
Savcılığa bildirilmediği, olayın adli makamlara intikal ettirilmeyip gizlendiği, ancak hükümlü sanık
Yaşar ÖZ’ün yakalanmasından sonra ele geçen silahlarla ilgili olarak emniyet birimlerince ekspertiz
raporu düzenlendiği ve bu raporun emniyet arşivlerine girdiği, sonraki tarihlerde Yaşar ÖZ’ün ablasının
içinde bulunduğu arabada, sanık Mehmet Kemal AĞAR’a teslim edilen bu silahlardan birinin yeniden
yakalandığı, sanık Mehmet Kemal AĞAR’ın cürüm işlemek için oluşturulan teşekkülün mensuplarından
Yaşar ÖZ’ün sahte resmi evraklarla, ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalanması üzerine icra ettiği
kamu görevi ve nüfuzunu kullanarak, suça konu resmi evrak ve silahları kurye ile Ankara’ya naklini
sağlayarak, teşekkül mensubu hükümlü sanık Yaşar ÖZ’ün serbest kalmasını sağlayarak, kendisini adli
soruşturmadan kurtararak evrak düzenletmediği gibi suç delillerini gizlediği, adli bir olayı Savcılık
makamlarından gizleyerek teşekkül mensuplarını suçtan ve cezadan kurtardığı,
Yine Yaşar ÖZ adına sahte yeşil pasaport ve silah taşıma ruhsatı ve belge düzenleyerek kendisine
imtiyaz tanıyarak aleyhine olabilecek herhangi bir cezai ya da kanuni takibattan koruduğu ve kolladığı
anlaşılmıştır. Firari sanık olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında İnterpol tarafından aranan
teşekkülün mensublarından Abdullah ÇATLI’nın Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile aldığı silah ruhsat
dosyasında, ikametgâh adresi olarak Mecidiye Karakol binası adres olarak yazılıp İkametgâh İlmûhaberi
düzenlenlendiği ve yetersiz bilgi ve belgelerle düzenlenen dosyanın İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı
Hüseyin KOCADAĞ’ın referansı ile çabuklaştırılarak Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderildiği
ve orada istihsal olunan olur yazısı ile silah ruhsatının verildiği, Mehmet ÖZBAY sahte kimlikli firari
sanık Abdullah ÇATLI’nın Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman gösterilerek her türlü silahı taşımasına
ve her emniyet görevlisinin kendisine yardımcı olmasını emreden Mehmet ÖZBAY Emniyet Genel
Müdürlüğünde uzman olarak çalışmakta olup silah taşımasına izin verilmiştir. Yardımcı olunmasını rica
ederim. Mehmet AĞAR Vali. Emniyet Genel Müdürü yazılı mühürlü ve imzalı belgenin bulunduğu, iş
bu belgeyi dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kemal AĞAR tarafından verilmiş olup sözkonusu
belgedeki yazı ve imzaların dosyada yer alan ekspertiz raporlarına göre sanık Mehmet Kemal AĞAR’ın
elinin ürünü olduğunun anlaşıldığı, yine Abdullah ÇATLI’ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile Maliye
Bakanlığı’nda 1. derecede Maliye Müfettişi olduğundan bahisle TR-A-245202 seri nolu yeşil pasaportun
verilmesinde, gerekli talimatı dönemin Em.Gn. Müdürü olan sanık Mehmet Kemal AĞAR’ın verdiği,
sanığın bu pasaport ve ruhsatların verilmesinde etkin rol oynadığı görülmekle, teşekkül mensuplarından
olan firari sanık Abdullah ÇATLI’nın yurda giriş ve çıkışlarda herhangi bir engelle karşılaşmasını
engellemek, kendisine kolaylık sağlamak suretiyle kendisini Maliye Bakanlığı’nda 1. derecede Maliye
Müfettişi olarak göstererek yeşil pasaportu verilmesini sağladığı,
Yine kendisinin düzenlemiş olduğu belge ile teşekkülün mensuplarından olan firari sanık
Abdullah ÇATLI’nın silah ruhsatı almasını sağladığı gibi gerçek kimliğini bilmesine rağmen Mehmet
ÖZBAY adına tanzim edilmiş ve Abdullah ÇATLI’nın fotoğrafı bulunan, her türlü silahı taşımasına ve
her emniyet görevlisinin kendisine yardımcı olmasını emreden yazıyı düzenleyerek vermek suretiyle
teşekkülün mensuplarından Abdullah ÇATLI’nın Emniyet Genel Müdürlüğünde Uzman olarak çalıştığını
belirterek kendisini üst dereceli bürokrat olarak gösterip herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak
şekilde cezai ve kanuni takibattan kurtarmak amacıyla belge tanzim ettiği, firari sanık olarak arandığını
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bilmesine rağmen kendisini yakalamadığı gibi yakalanmasını engelleyici faaliyetler içerisinde bulunduğu
anlaşılmıştır.
Teşekkülün mensuplarından kumarhane işletmecisi ve uyuşuturucu ticareti yaptığı iddia olunan
hükümlü sanık Sami HOŞTAN’ın yakalandığı esnada üzerinde kendi fotoğrafı yapışık Remzi ÖZER
sahte kimliği ile düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı fotokopisi, 9 mm. çapında Baretta marka tabanca ve
mermilerle bu silaha ilişkin silah taşıma ruhsatının ele geçtiği, yapılan soruşturma neticesinde; Sami
HOŞTAN’ın kendi adına düzenlenen silah ruhsat dosyasının incelenmesinde, yeterli araştırma
yapılmadan ve mevzuata uyulmadan emsaline az rastlanacak sürede silah ruhsat dosyasının hazırlandığı,
bu silah ruhsat dosyasında da sanık Mehmet Kemal AĞAR’ın referansının bulunduğu anlaşılmıştır.
Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) istihbarat elemanı olarak çalışan Tarık ÜMİT’in 04.03.1995
tarihinde Silivri İlçesi civarında otomobilinin terk edilmiş olarak bulunması ve kendisinin kaybolması
üzerine başlatılan soruşturma neticesinde, silahlı teşekkülün yöneticilerinden biri olan hükümlü sanık
İbrahim ŞAHİN’in Tarık ÜMİT olayı araştırmasını derinleştiren MİT görevlisi tanık Mehmet EYMÜR’ü
bu soruşturmanın derinleştirilmesinin Emniyet Teşkilatı ile MİT’in çatışmasını gerektirecek olay
olduğundan bahisle tehditle geri çekilmek zorunda bırakarak Tarık ÜMİT olayının derinleştirilmesinin,
araştırılmasının ve ortaya çıkartılmasının önüne geçtiği,
Emniyet Genel Müdürü olan sanık Mehmet Kemal AĞAR’a durumun iletilmesi üzerine bizim
tosunlar bana sormadan bir şey yapmazlar, ilgileneceğim diyerek konu ile ilgilenmeyerek teşekkülün
faaliyetlerine göz yumduğu, gibi mensuplarını koruyup kolladığı anlaşılmıştır.
Emperyal kumarhaneleri işletmecisi olan Ömer Lütfi TOPAL’ın 28.07.1996 tarihinde, otomobili
içerisinde otomatik silahlarla taranarak öldürülmesi olayından sonra 25.08.1996 tarihinde İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne isimsiz bir şahıs tarafından yapılan telefon ihbarı üzerine,
silahlı teşekkülün mensuplarından hükümlü sanıklar Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz
YORULMAZ isimli Özel Harekât Dairesi polis memurları ile Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR’in
gözaltına alındıkları, durumdan haberdar olan dönemin İçişleri Bakanı olan sanık Mehmet Kemal
AĞAR’ın hemen olaya müdahale ederek silahlı teşekkülün yöneticilerinden olan hükümlü sanık İbrahim
ŞAHİN’i İstanbul’a göndererek gözaltında bulunan teşekkülün diğer mensuplarını, İstanbul'dan alarak
Ankara'ya getirip soruşturma yapacak gruba teslim ettiği, bu kişileri suçla ilgili bilgi elde
edemediklerinden bahisle serbest bıraktıkları, hükümlü sanık İbrahim ŞAHİN’in Ankara’ya getirdiği
teşekkülün üyelerinden Emniyet mensuplarıyla önceden birlikte operasyonlara katıldığı ve bir dönem
kendisinin korumalığını yaptıkları, Özel Harekat Daire Başkan Vekili olan hükümlü sanık İbrahim
ŞAHİN’in dosyamız sanığı ve dönemin İçişleri Bakanı olan Mehmet Kemal AĞAR’ın emir ve talimatları
doğrultusunda, kamuoyunun yakından bildiği Ömer Lütfi TOPAL cinayeti şüphelileri olan teşekkül
mensuplarını İstanbul Emniyetinden alarak Ankara’ya getirdiği, sözkonusu durumu emniyet kayıtlarına
geçirmediği gibi adli evrak tanzim etmediği, ilgili tahkikat sonucunu yetkili ve görevli Savcıya derhal
bildirmediği, silahlı çetenin üyeleri olan sivil şahısları ve polis memurlarını korumak, haklarındaki
tahkikatı çıkmaza sokmak için girişimlerde bulunduğu,
Özel Harekat Daire Başkanlığına tahsis edilmiş ve kuvve kayıtlarında yer alan bazı silahları
teşekkülün mensuplarına kayıt dışı verdiği, Ömer Lütfi TOPAL cinayetinde kullanılan silah üzerinde
teşekkülün üyelerinden Abdullah ÇATLI’nın parmak izinin ele geçtiği, bu itibarla cürüm işlemek için
oluşturulan silahlı teşekkülün yöneticisi konumunda olan sanık Mehmet Kemal AĞAR’ın İçişleri Bakanı
olduğu dönemde, ihbar üzerine Ömer Lütfi TOPAL cinayeti ile ilgili gözaltına alınan silahlı teşekkülün
mensupları hükümlü sanıklar Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Sami HOŞTAN ve
Ali Fevzi BİR’in serbest kalmasını sağlayarak, kendilerini adli soruşturmadan kurtarmak maksadıyla
hareket ettiği, haklarında adli evrak düzenletmediği gibi suç delillerini gizlediği, adli bir olayı Savcılık
makamlarından gizlemek suretiyle teşekkül mensuplarını suçtan ve cezadan kurtardığı anlaşılmıştır.
Tüm bu açıklamalar ışığında; sanık Mehmet Kemal AĞAR’ın 1993 tarihinde, Emniyet Genel
Müdürlüğüne atandıktan kısa bir süre sonra, cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün
yöneticilerinden hükümlü sanık İbrahim ŞAHİN’i Özel Hareket Daire Başkan Vekilliğine, diğer yönetici
hükümlü sanık Mehmet Korkut EKEN’i de yanına müşavir olarak aldığı, icra ettiği kamu görevinin
nüfuz ve yetkilerini kullanmak suretiyle İbrahim ŞAHİN’in bir süre korumalığını yapan ve kendisiyle
operasyonlara katılan eski Özel Harekatçı Polis Memurları Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz
YORULMAZ, Enver ULU, Mustafa ALTUNOK, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Ayhan AKÇA ile

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

uyuşturucu ticaretinden aranan Yaşar ÖZ, Sami HOŞTAN ile Ankara Bahçelievler’de 7 TİP’li gencin
katliam sanığı Haluk KIRCI, kumarhane işletmecisi Ali Fevzi BİR, ölen firari sanık Abdullah ÇATLI ve
Abdülgani KIZILKAYA ile teşekkül oluşturdukları, bir kısım teşekkül mensuplarına Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından alınan vahim nitelikteki silahların tahsisini sağladığı, kumarhane işletmecisi ve
uyuşturucu ticareti işi yaptığı iddia olunan teşekkülün mensuplarından hükümlü sanık Sami HOŞTAN’ın
mevzuata aykırı olarak silah ruhsatı almasını sağladığı,
Uyuşturucu kaçakçısı olarak aranan silahlı teşekkülün mensuplarından hükümlü sanık Yaşar ÖZ
ve ölen firari sanık Abdullah ÇATLI’ya sahte silah ruhsatları, yeşil pasaportların verilmesini temin
ederek kendilerine imtiyaz tanıyarak koruyup kolladığı, yine iddia olunan suçlar sebebiyle gözaltına
alınan teşekkülün mensuplarını vermiş olduğu emir ve talimatlar doğrultusunda serbest bırakılmalarını
sağlayarak haklarında adli evrak düzenlettirmediği, durumu adliyeye, Savcılık birimlerine intikal
ettirmediği, suç aleti ve delillerini gizlediği, başka suçlardan aranan teşekkülün mensuplarını (Yaşar ÖZ,
Abdullah ÇATLI) gerçek kimliklerini bilmesine rağmen kendilerini yakalamadığı gibi yakalanmalarını
engelleyici eylem ve faaliyetler içerisinde bulunduğu husunun sübûta erdiği, Yargıtay (8.) Ceza
Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas 2002/125 Karar sayılı ilâmında belirtildiği üzere haklarında
mahkûmiyet hükmü kurulan sanıklar dışındaki kimi görevliler ile bunlara yardım edenlerin yargı önüne
çıkarılmaları görevi devletin yetkili organlarında olmakla birlikte emniyet teşkilatında görevli olup
haklarında kamu davası açılan sanıkların terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre sonra yasaların
kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarım gözeterek her türlü yasa
dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek yanlarına
kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve hükümlüsünü de
alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girmeleriyle eylemlerinin suç
tarihi itibariyle 765 Sayılı TCK.nun 313. maddesindeki suçu oluşturmasının ötesinde Anayasanın 6.
maddesindeki "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz"
hükmüne karşın bir örgütlenme ve yetki kullanımı yoluna gittiklerinin görüldüğü, bunun ise hukuk
devleti kuralları içinde savunulur yerinin olamayacağı, terörle mücadele adı altında da olsa açıklandığı
gibi hukuk dışı bir örgütlenme ile devletin meşru güçleri gibi güç kullanarak yürürlükteki yasalar yerine
kendi güç ve kuralları ile sözde yasalar oluşturmanın, devleti, hukuk devleti olmaktan çıkaracağı,
Bu koşullarda da güçlünün sözünün geçtiği, nerede başlayıp nerede sona ereceği belli olmayan
her türlü yasadışılığın egemen olduğu bir sistem oluşacağı, sonuçta yurttaş-devlet ilişkisinde hukuk
kuralları yerine korku ve kaygının geçerli olacağı, bunun da bir Anayasa ve Yasa ihlalinin ötesinde tam
bir hukuk ihlali niteliği taşıyacağı ve hukuk devletinin bütünü ile ortadan kalkması sonucunu doğuracağı
göz önüne alındığında sanığın eylemleri 765 Sayılı TCKnun 313. maddesine uyar nitelikte görülmüştür."
gerekçesi ile dosyamız şüphelisi Mehmet Kemal Ağar'ın; halk arasında korku, endişe veya panik
yaratacak şekilde âmmenin selameti aleyhine, kasden adam öldürme veya yağma ve yol kesmek ve adam
kaldırmak cürümlerini işlemek amacıyla teşekkül oluşturarak teşekkül mensuplarının dağlarda, kırlarda,
genel yollarda veya meskûn yerlerde silahlı olarak dolaştıkları sübûta erdiğinden 765 Sayılı TCK.nun
313/2-3. maddesi gereğince , 4 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı,
Şüphelinin Silahlı teşekkülün yöneticisi olması sebebiyle 765 Sayılı TCK’nun 313/4. Maddesi
gereği cezasından yarı oranında artırım yapılarak 6 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı, 765 Sayılı
TCK’nun 59/2. Maddesi gereği takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak cürüm işlemek için silahlı
teşekkül oluşturmak ve bu silahlı teşekkülün yöneticisi olmak suçundan neticeden 5 yıl hapis cezası ile
cezalandırıldığı,
Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398
Esas , 2011/193 Karar sayılı hükmünün, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar
sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ile onanarak kesinleştiği ,
Yine dosyamızdan tefrik edilerek Ankara TMK.10 madde ile yetkili ve görevli Cumhuriyet
Başsavcıvekilliğinin 2013/560 soruşturma sayılı evrakı üzerinden yürütülen soruşturma sonucunda
şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR, İbrahim ŞAHİN, Mehmet Korkut EKEN, Ayhan ÇARKIN, Ziya
BANDIRMALIOĞLU, Ayhan AKÇA, Ercan ERSOY, Seyfettin LAP, Ahmet DEMİREL , Uğur
ŞAHİN,Ayhan ÖZKAN, Alper TEKDEMİR haklarında "03.10.2013 tarihinde gerçekleşen Abdülmecit
Baskın'ı öldürmek (Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam
öldürmek, adam öldürmeye iştirak etmek) " eylemlerinden dolayı 17.09.2013 tarihli iddianame ile
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Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı , şüphelilerin halen Ankara 13.Ağır Ceza
Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyasında yargılanmakta oldukları anlaşılmıştır.
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyasıtanık beyanları, ekspertiz raporları, Olay
Tutanakları - El Koyma Tutanakları ve ekleri, Müfettiş Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile
MİT’den gelen yazılar dosya kapsamıyla ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde:
Şüpheli Mehmet Kemal Ağar'ın 1993 tarihinde, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandıktan kısa bir
süre sonra, cürüm işlemek silahlı teşekkül oluşturduğu, teşekkülün yöneticilerinden olan şüpheli İbrahim
Şahin'i Özel Hareket Daire Başkan Vekilliğine getirdiği, , teşekkülün diğer yöneticisi şüpheli Mehmet
Korkut EKEN’i de yanına müşavir olarak aldığı, icra ettiği kamu görevinin nüfuz ve yetkilerini
kullanmak suretiyle İbrahim ŞAHİN’in bir süre korumalığını yapan ve kendisiyle operasyonlara katılan
eski Özel Harekatçı Polis Memurları Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Enver ULU,
Mustafa ALTUNOK, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Ayhan AKÇA ile uyuşturucu ticaretinden aranan
Yaşar ÖZ, Sami HOŞTAN ile Ankara Bahçelievler’de 7 TİP’li gencin katliam sanığı Haluk KIRCI,
kumarhane işletmecisi Ali Fevzi BİR, ölen firari şüpheli
Abdullah ÇATLI ve Abdülgani
KIZILKAYA'nın da teşekkül içerisinde yer aldıkları,
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin, Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre
sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını gözeterek her
türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek
yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve
hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girdikleri
,âmmenin selameti aleyhine, kasden adam öldürme ve adam kaldırmak cürümlerini işledikleri
anlaşılmıştır.
III-SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI:
Şüpheli Ayhan Çarkın'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı emrinde
çalıştığı dönemde işlendiğini iddia ettiği bir kısım eylemler ile ilgili olarak CMK'nın 250. Maddesi İle
Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/670 ve 2011/129 soruşturma sayılı evrakları üzerinden
soruşturma başlatıldığı,
Yine şüpheli Ayhan Çarkın'ın yazılı ve görsel medya organlarına yansıyan beyanları ile, İstanbul
Barosuna bağlı avukatlar Taylan TANAY ve Oya ASLAN'ın 23.03.2011 tarihli suç ihbarları üzerine
ayrıca İstanbul CMK 250 madde ile yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin 2011/647 soruşturma sayılı
evrakı üzerinden soruşturma başlatıldığı,
Şüpheli Ayhan Çarkın 26.03.2011 tarihinde İstanbul CMK 250 madde ile yetkili Cumhuriyet
Başsavcı Vekilliğinde alınan savunmasında özetle ;"... 1991-1992 yıllarında, İstanbul 'da terör örgütü
üyelerine yönelik olarak yapılan ve silahlı çatışmayla sonuçlanan bazı operasyonlar ile 1992-1993
yıllarında kaybolduğu belirlenen bazı şahıslarla ilgili anlatımlarda bulunması ayrıca 1993 yılında Ankara
Özel Harekat Daire Başkanlığı’na atandığını, o dönemde Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet AĞAR’ın
talimatı ile Özel Harekat Daire Başkanı olan İbrahim ŞAHİN’in başkanlığında 60 kişilik özel bir ekip
kurulduğunu, kendi içinde bulunduğu grubun doğrudan İbrahim ŞAHİN’e bağlı olduğunu, diğer grubun
Ahmet DEMİREL’e bağlı olduğunu, kendi yer aldığı grup içerisinde Ayhan AKÇA, Ziya
BANDIRMALIOĞLU, Oğuz YORULMAZ, Ahmet SAKARYA, Ercan ERSOY, Enver ULU, Seyfettin
LAP, Cengiz isimli emniyet amiri, Enver isimli polis memuru, Yusuf isimli komiser ve sivil şahıs Abbas
Semih SUERİ olduğunu, Duran FIRAT ve Osman GÜRBÜZ isimli şahısların da İbrahim ŞAHİN ile
sürekli irtibatlı olduğunu, Korkut EKEN’in özel harekat polislerinin seçilmesinde ve eğitilmelerinde
görev aldığını, oluşturulan bu 60 kişilik özel grubun kurulma amacının terörle mücadelede rol almak ve
yeni personeli eğitmek olduğunu; ancak daha sonra bu amacın dışına çıkıldığını ve Ankara İlinde bazı
infazlar gerçekleştirildiğini" belirterek 1994-1995 yıllarında Ankara'da gerçekleşen; Altındağ İlçe Nüfus
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Müdürü Mecit BASKIN ; Avukat Yusuf ZİYA EKİNCİ;Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan
Yardımcısı Namık ERDOĞAN ve Avukat Faik CANDAN’ın öldürülmesi eylemleri ile , aynı
dönemlerde İstanbul; Hendek ve Bolu-Yığılca'da gerçekleştirilen Behçet CANTÜRK, Recep
KUZUCU, Savaş BULDAN, Hacı KARAY, Adnan YILDIRIM, Lazem ESMAELİ ve Asger SİMİTKO
isimli şahısların öldürülmesi, 1995 yılından beri kayıp olan Tarık Ümit ile ilgili kısmi ikrara dayalı
isnatlar ve anlatımlarda bulunduğu anlaşılmış ve aralarında fiili ve hukuki irtibat bulunan soruşturma
evrakları bilahare Ankara TMK 10 madde ile yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin
2011/129 soruşturma sayılı dosyası kapsamında birleştirildiği anlaşılmıştır.
IV-SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ FAALİYETİ KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN
EYLEMLER:
1.OLAY
: BEHÇET CANTÜRK İLE ŞOFÖRÜ RECEP KUZUCU’ NUN
ÖLDÜRÜLMESİ EYLEMİ:
SUÇ TARİHİ : 14-15.01.1994
SUÇ YERİ : İstanbul ili Sapanca ilçesi Kırkpınar Mevkii İstanbul ilinden Adapazarı yönü,
TEM Otoyoluna 300 metre uzaklıkta açılmamış otoban otopark alanı yolu.
OLAYIN ÖZETİ: 14.01.1994 günü saat 18:00 sıralarında Behçet CANTÜRK'ün Şoförü Recep
KUZUCU ile birlikte 34 HLP 08 plakalı siyah renkli Ford marka aracı ile eve gitmek üzere işyerinden
ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamadığı,
15.01.1994 günü saat 12:00 sıralarında İstanbul ili Sapanca ilçesi Kırkpınar Mevkii TEM
Otoyolunun açılmamış otoparkında vatandaşların ihbarı ile iki erkek şahsın silahla öldürülmüş
cesetlerinin bulunduğunun ihbar edildiği,
Olay yerinde yapılan inceleme ve ölü muayene işlemlerinde;Maktüllere ait cesetlerin
İstanbul-Ankara otobanının Soğuksu mevkiinde henüz faaliyete geçmemiş olan otoparkın dinlenme
tesisi olarak düşünlen yerin kıyısında 5 metre ara ile bulunduğu,cesetlerin başlarından ve vucutlarının
muhtelif yerlerinden kurşunlanmış oldukları ,cesetlerin yakınlarında 14 adet boş kovan ile ik adet
deformae olmuş mermi çekirdeklerinin bulunduğu,
1 nolu ceset üzerinde yapılan incelemede ;Kafa kısmında üç adet yakın atış mermi giriş deliği,üç
adet de mermi çıkış deliği olduğu,vücudun sol yan koltuk altında 6 adet giriş ve sol omuz başında bir
giriş olmak üzere toplam 7 giriş deliği, sağ yan koltuk altında ise 6 adet mermi çıkış deliği olduğu,
2 nolu ceset üzerinde yapılan incelemede;sol şakağın yaklaşık 3 cm altında bir adet mermi giriş
deliği,tam ense ortasında bir adet mermi çıkış deliği bulunduğu ve yaklaşık bu hali ile ölüm anlarının
10-12 saat öncesi olduğu tespit edilerik kesin ölüm sebebinin tespiti amacı ile maktüllere ait cesetlerin
Adli Tıp Kurumuna kaldırılmasın karar verildiği,
Cesetlerin üzerinde yapılan kimlik teşhisi işlemlerinde ise ; Ağa Cantürk ve Mehmet Kuzucu
isimli şahıslar tarafından cesitlerin Behçet Cantürk ve şoförü Recep Kuzucu'ya ait olduğunun teşhis
edildiği,
Adli Tıp Kurumunda yapılan klasik otopsi işlemi sonucunda hazırlanan otopsi raporunda ise ;
Maktüllerin Ölüm sebebinin Ateşli silah yaralanmasına bağlı beyin ve iç organ harabiyeti olduğunun
tespit ve rapor edildiği,
Maktüllere ait 34 HLP 08 plakalı siyah renkli ford marka aracın ise 17.01.1994 günü saat 20:00
sıralarında yapılan bir ihbar üzerine Gebze otoyolu üzerinde bulunan otoparkta terkedilmiş olarak
bulunduğu, gerekli inceleme ve tespitler yapıldıktan sonra aracın ruhsat sahibi Mustafa Tügen’ e teslim
edildiği,
Maktül Behçet Cantürk'ün iki adet ruhsatlı silahı ile iki adet mobil araç telefonunun ise kayıp
olduğu, bu malzemelerden bir adet 05222168426 numaralı mobil telefon ile (4) adet anahtarın
18.01.1994 tarihinde Bayramoğlu PTT yakınında bulunan Işık villaları önündeki çöp kutusunda temizlik
görevlileri Mümin Çifçi ve İsmail Oruç isimli şahıslar tarafından bulunduğunun anlaşıldığı,
Olay yerinde ve otopsi sırasında elde edilen (13) Adet 9 mm. çaplı boş kovan, (1) adet 7.65 mm.
çaplı boş kovan, (3) adet 9mm. çaplı deforme olmuş çekirdek ile ilgili yapılan kriminal incelemeler de
ise (İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’ nın 30.03.1994 tarihli raporunda) 14-15.01.1994
tarihinde öldürülen Behçet CANTÜRK ve Recep KUZUCU olayında ele geçirilen (13) adet 9 mm çaplı
boş kovanlar ile 28.03.1994 tarihinde Fevzi ASLAN ve Salih ASLAN isimli şahısların öldürülmesi
olayında ele geçirilen (2) adet 9 mm çaplı boş kovanların aynı silahtan atıldığının tespit edildiği
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anlaşılmıştır.
Başlangıçta yapılan soruşturmada alınan ifade özetlerinde:
Müşteki Nizamettin CANTÜRK’ ün 25.1.1994 tarihinde Sapanca Cumhuriyet Savcılığında
alınan ifadesinde; "Behçet CANTÜRK’ ün kendisinin öz kardeşi olduğunu, 15.01.1994 günü saat 12:00
sıralarında kardeşinin imam nikahlı eşi olan Ayşe Hidayet AZİZOĞLU’ nun kendisini arayarak eşinden
bir haber almadığını ve kaybolduğunu bildirdiğini, daha sonra kardeşinin Sapanca’ da öldürüldüğünü
öğrendiğini, kardeşinin neden ve kim tarafından öldürüldüğünü bilmediğini, faillerinin yakalanması
halinde cezalandırılmalarını istediğini" beyan etmiştir.
Müşteki Ayşe İdayet AZİZOĞLU’ nun 24.03.2004 tarihinde İstanbul Göztepe Polis Merkezi
Amirliğinde alınan ifadesinde; "Behçet CANTÜRK’ ün imam nikahlı eşi olduğunu, olay tarihi nde saat
16:00-17:00 sıralarında işyerinden ikametine gitmek üzere çıktığı ancak kendisinden bir gün haber
alamadıklarını, bunun üzerine araştırmaya başladıklarını, bir gün sonra eşinin Sapanca yolu kenarında
şakağından tek kurşunla öldürülmüş cesedinin bulunduğunu, eşinin kendisine ait Piton marka 38
kalibrelik ruhsatlı silahının olduğunu ancak olay sonrası bu silah ile kimliklerinin bulunamadığını,
aracında bulunan telefonun daha sonradan temizlikçiler tarafından bulunup kendilerine teslim edildiğini,
eşinin herhangi bir hasmının olmadığını, eşini öldüren şahısların yakalanması halinde davacı olduğunu"
belirtmiştir.
Müşteki Mehmet KUZUCU, 15.01.1994 tarihinde Sapanca Kırkpınar Polis Karakolunda alınan
ifadesinde; "Polisin kendisini telefonla arayıp bir kardeşinin olup olmadığını sorduklarını, kendisine
Recep KUZUCU isminde bir abisinin olduğunu, polislere eşkalini tarif ettikten sonra bu eşkale benzer bir
ceset bulunduğunu belirtmeleri üzerine Adapazarı iline gittiğini, Adapazarı Devlet hastanesinde kardeşi
recep KUZUCU’ yu teşhis ettiğini, kendisini önceden tanımadığı ancak uyuşturucu işi yaptığını duyduğu
Behçet CANTÜRK isimli şahısın şoförlüğünü yaptığını burada öğrendiğini, kardeşinin korsan taksicilik
yaptığını bildiğini, kardeşinin niçin öldürülmüş olabileceğini bilmediğini ancak Behçet CANTÜRK’ ün
şoförlüğünü yaptığı için öldürülmüş olabileceğini" belirtmiştir.
Görgü Tanığı Yusuf ÖZTÜRK’ ün alınan 15.01.1994 tarihinde Sapanca Kırkpınar Polis
Karakolunda alınan ifadesinde :"kendisinin Sapanca ilçesinde çiftçilik yaptığını, 15.01.1994 günü saat
11:00 sıralarında kendisine ait traktör ile göl kenarından biraz kum almak için demiryolu kenarından
gittiği sırada Otoban yolunun tel örgüsünden içeride bulunan otopark kenarında bayıra doğru
yuvarlanmış iki insan olduğunu görmesi üzerine bu şahısların öldürülmüş olabileceğini düşünerek
Kırkpınar Polis Karakoluna bildirdiğini, Polisler ile birlikte olay yerine geldiklerini ve şahısların
öldürülmüş olduklarını tespit ettiklerini, kendisinin vatandaşlık görevini yaptığını, olayı görmediğini
başkaca bilgisinin olmadığını " belirtmiştir.
Tanık Mustafa TÜGEN’in 18.01.1994 tarihinde Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"Kendisinin Behçet ÇANTÜRK’ ün yanında çalıştığını, Behçet CANTÜRK’ ün öldürüldüğü
günü akşamı yani 14.01.1994 günü saat 18:00 sıralarında küçük kızı Heval’ in işyerini aradığını ve
telefonu babasına bağladığını, bir müddet sonra Behçet CANTÜRK’ ün işyeri olan Petrol Ofisinden “ben
eve gidiyorum yemeğe çağırdılar” diyerek ruhsatı kendisine ait olan 34 HLP 08 plakalı siyah renkli ford
marka araca bindiğini, şoförlüğünü yaklaşık birbuçuk ay önce işe yeni aldıkları Recep KUZUCU’ nun
yaptığını, saat 18:30 sıralarında birlikte işyerinden ayrıldıklarını, daha sonradan öldürüldüklerini
öğrendiğini "beyan etmiştir.
Tanık Hasan Cemalettin YOLCU’ nun 18.01.1994 tarihinde Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığında
alınan ifadesinde; "kendisinin üç yıldır Behçet CANTÜRK’ ün özel şoförlüğünü yaptığını, benzin
istasyonundaki ağır vasıta aracı sürebilmek için ağır vasıta ehliyeti olduğu için kendisinin bu aracı
kullanmaya başladığını, bir buçuk aydır da Behçet CANTÜRK’ ün şoförlüğünü Recep KUZUCU isimli
şahsın yaptığını, Behçet CANTÜRK isimli şahısın neden öldürüldüğünü bilmediğini, üç yıldır herhangi
bir kanunsuz işlere bulaştığını görmediğini "belirtmiştir.
Tanık Gülbahar ATEŞ’in 18.02.1997 tarihinde Eyüp Cumuhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; "Behçet CANTÜRK’ ün yeğenleri olan Şevket ve Mahmut isimli şahısların kiraladığı eşine
ait pansiyon kirasını almak için birkaç defa Behçet CANTÜRK’ ün yanına gittiğini, Behçet CANTÜRK
ile Hüseyin KOCADAĞ’ ın önceden tanıştıkları hususunda bilgisinin olmadığını, Behçet CANTÜRK ile
Recep KUZUCU’ nun kim tarafından ve niçin öldürüldüğü hususunda malumatının olmadığını"
belirtmiştir.
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İfade sahibi Erol ATASAVUN’ un 13.06.1994 tarihinde İstanbul Cinayet Büro Amirliğince
alınan ifadesinde;"Polislerin eve gelerek kendisinin evinde kurulu bulunan 224 41 67 numaralı telefonu
seyyar telefon ile arayan birisi olup olmadığını sorması üzerine kendisini yaklaşık 5-6 ay önce eniştesi
İsmail ORUÇ’ un aradığını, bulduğu telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için aradığını
belirterek eniştesinin evini polislere gösterdiğini " beyan etmiştir.
İfade Sahibi İsmail ORUÇ’ un 13.06.1994 tarihinde İstanbul Cinayet Büro Amirliğince alınan
ifadesinde; "kendisinin Darıca Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını, tahminen 5-6 ay önce
arkadaşı Mümin ÇİFÇİ ile birlikte Bayramoğlu PTT yakınındaki Işık villaları önünde çöp topladıkları
sırada Mümin ÇİFÇİ’ nin çöp konteynırındaki çöpleri arabaya attığı sırada atık bir poşet içerisinde
telefonu bulduklarını, bu telefonlardan birinin oto telefonu birininde el telefonu olduğunu, telefonların
çöpe atıldığını düşündüklerini, Mümin ÇİFÇİ’ oto telefonunu aldığını, kendisinin de el telefonunu alarak
evine götürdüğünü, bu telefonla kayınvalidesine ait 224 41 67 numaralı telefonu aradığını, telefonların
çöp konteynırına kim tarafından atıldığını bilmediğini, Maktül Behçet CANTÜRK isimli şahsı
tanımadığını, öldürme olayı ile ilgili başkaca bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Mümin ÇİFÇİ’ nin 13.06.1994 tarihinde İstanbul Cinayet Büro Amirliğince alınan
ifadesinde; "kendisinin Darıca Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını, tahminen 5-6 ay önce
arkadaşı İsmail ORUÇ ile birlikte Bayramoğlu PTT yakınındaki Işık villaları önünde çöp topladıkları
sırada kendisinin çöp konteynırındaki çöpleri arabaya attığı sırada atık bir poşet içerisinde telefonu
bulduğunu, bu telefonlardan birinin oto telefonu birininde el telefonu olduğunu, telefonların çöpe
atıldığını düşündüklerini, kendisinin oto telefonunu aldığını, İsmail ORUÇ’ un da el telefonunu alarak
evine götürdüğünü, polislerin gelmesi üzerine telefonu polislere verdiğini, telefonların çöp konteynırına
kim tarafından atıldığını bilmediğini, Maktül Behçet CANTÜRK isimli şahsı tanımadığını, öldürme olayı
ile ilgili başkaca bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
Soruşturma Dosyasının Aşamaları:
Olay ile ilgili olarak Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca 1994/20 Hz. Sayısı ile soruşturma
başlatıldığı,Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca 24.02.2000 tarihinde 2000/9 sayı ile Suçun
işlenmesinde gösterilen profesyonellik, tahmini sayısının ikiden fazla olması ihtimali, maktüllerin
kişilikleri, yaşam durumları ve iştigalleri gözönüne alındığında eylemin 4422 sayılı çıkar amaçlı suç
örgütleriyle mücadele kanunun 1. Maddesinde belirtilen tanıma uyan suç işleme maksadıyla kurulmuş bir
örgütçe işlendiği kanaati ile Görevsizlik kararı verilerek İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderildiği,
İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca 10.03.2000 tarihinde 2000/82 sayı ile Devlet
Güvenlik Mahkemesi nin görev alanına giren suçlarda öncelikle suçun tespiti, mevcut haliyle suç kasten
adam öldürmektir. İkinci husus ta delillerin tespiti ve sanıklara belirli bir suç isnat edebilmektir.
Sanıkların birden fazla olabileceği düşüncesiyle öldürenlerin suç örgütü varsayımıyla görev tayini
mümkün görülmemektedir. (Ayrıca suç tarihinde 4422 sayılı yasanın yürürlükte olmadığının göz önüne
alınması) Mevcut haliyle suç görevsizlik kararında yazıldığı gibi Kasten adam öldürmek suçu niteliğinde
olduğundan Görevsizlik kararı verilerek tekrar Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca iade edildiği,
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 29 Mayıs 2003 tarihli yazılarında Yakınlarını
Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına Başkan Pervin BULDAN imzalı
23.05.2003 tarihli dilekçe ve ekleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, İstanbul Fatih
Cumhuriyet Savcılığınca 01.12.2003 tarih ve 2003/580 sayılı tefrik kararı ile Faili Meçhul olayların
gerçekleşmiş olduğu suç yeri Cumhuriyet Savcılıklarına gönderildiği anlaşılmıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK 250.Md.Yt.Gör.) 14.04.2011 tarihli yazıları ile
yürütülen soruşturma kapsamında, 03.06.1994 tarihinde Bolu ili Yağlıca ilçesi yakınlarıda cesetleri
bulunan Savaş BULDAN, Hacı KARAY ve Adnan YILDIRIM’ ın, 26.03.1994 tarihinde Sakarya ili
Hendek ilçesinde cesetleri bulunan Fevzi ASLAN ile Salih ASLAN’ ın, 15.01.1994 tarihinde Sapanca
ilçesi Kırkpınar yakınlarında cesetleri bulunan Behçet CANTÜRK ve Recep KUZUCU’ nun soruşturma
evraklarının onaylı suretleri talep edilmiş, Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca 13.11.2011 tarihinde
Yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine (CMK 25. MYG) gönderildiği,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK 25. Mad.Yet.Gör.) 02.12.2011 tarihinde 2011/129
sayılı soruşturma dosyası ile “hukuki ve fiili bağlantı bulunması nedeniyle” birleştirme kararı verilmiştir.
İstanbul ilinde yürütülen Ergenekon soruşturması kapsamında olay ile ilgili elde edilen
deliller:
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Hikmet ÇİÇEK’ ten ele geçirilen dijitaller
içerisinde yer alan”_Cavit_-4.doc isimli Word belgesinde; “ 8 saniyede II canlı hedefi vurabilirim başlığı
altında ÇÖÖ kitabında bazı hatalar var. Örneğin Behçet CANTÜRK,Savaş BULDAN cinayetlerini
ÇATLI ekibi değil Tarık ÜMİT ekibi yapmıştır. Çatlı’ nın ekibi başkadır. Onun yanında Haluk KIRCI
vardır, Bucaklar vardır. Tarık Ümit’ in ekibinde Ayhan, Ziya ve Semih vardır.” Şeklinde ibareler geçtiği,
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Hikmet ÇİÇEK’ ten ele geçirilen dijitaller
içerisinde yer alan”_Cavit_-1.doc isimli Word belgesinde; “ 18 Kasım 1997 CAVİT.” İbaresi ile
başlayan dokümanda “Behçet CANTÜRK ve şoförünün öldürülmesi, Savaş BULDAN, Hacı KARAY ve
Adnan YILDIRIM cinayetleri, Tarık ÜMİT ve Galerici Fevzi ASAN ile kardeşinin öldürülmeleri infaz
timi Özel Harekatçı polislerden oluşuyor, dört kişiler ama bir eylem anında üçü geliyor, biri dışarıda
kalıyor. Bu dört kişi aralarına beşinci girerse eylemi yapmıyorlar. Eyleme yabancı götürmüyorlar.(bunlar
muhtemelen Ayhan ÇARKIN ve grubu)” şeklinde ibareler geçtiği,
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Hikmet ÇİÇEK’ ten ele geçirilen Doküman
İnceleme tutanağı K-13, EK-32, EK-36’ da; “Yaklaşık 1 yıl önce Susurluk zedeler diye size bir mektup
yollamıştım” ibaresi ile başlayan el yazması notlarda, Tarih 14 Ocak 1994) Behçet CANTÜRK’ ün
alınması için gerekli hazırlıklar tamamlanmak için Tarık ÜMİT, N.G. M.K. Ö.Ö. A.Z.S. C. Cihangirdeki
Ümtaş gentaş adlı şirketlerin ofisinde toplanması için adı geçen şahısları bir araya topladı, kapılar
kapandı, telefonlara hiç cevap verilmeden infaz konuşulmaya başladı, N.G.(Nurettin GÜVEN) Behçet
CANTÜRK’ ü bu işin tereyağından kıl çeker gibi olacağına teminat verebilirim dedi. C.ye Tarık Ümit’in
kızıltopraktaki evde beklemesi için görevlendirildi, Ö.Ö. de Büroda kalması A.Z,S. ve N.G. olacaklardı
ve ben bürodan ayrıldım kızıltopraktaki eve gittim. Tarık ÜMİT’ te 10-15 dakika sonra geldi, arabayı eve
bıraktı oda gitti, ben saat 23:30 a kadar bekledim. Sonra Tarık ÜMİT geldi. bana tamam bu iş bitti Cavit
bir kahve içelim sen büroya git dedi o sırada telefonu alıp Ankara’yı aradı, Abiciğim tamam çocuklarıda
yolladım dedi sonra ne demek kesin tamam ben bunların şoförlerine acıyorum ama ne yapalım. Bu iş bitti
abiciğim, ne demek benim başka abim varmı, yok abiciğim bir kuruş yok pezevenkte yemin ediyorum
hiç çıkmadı, sonra kahve içip ben ayrıldım, büroya geldim, sabah gazetelerde Behçet CANTÜRK’ ün ve
şoförün sapanca yakınlarında öldürüldüğü yazıyordu, Saat 10:00 sıralarında T.Ü. geldi paltosunun altında
Uzi marka bir tabanca ile, daha sonra M.K. geldi bir süre burada sudan konuştuk, daha sonra B.C.
cenazesinde N.G. yi (Nurettin GÜVEN) Polisin aldığını öğrendik, Tarık Ümit ben ona cenazeye gitmi
dedim, bugün orada kalsın yarın alırız dedi” şeklinde ibareler geçtiği, ayrıca akabindeki el yazması
notlarda “İlk Operasyon Behçet” ibaresi ile yazılmış devamı okunamayan el yazması notlar bulunduğu
anlaşılmıştır.
Hikmet ÇİÇEK ‘ in ikametinde yapılan aramada ele geçirilen 19 sayfalık el yazılı ve 14.01.1994
tarihli dokümanda Tarık ÜMİT’ in yanında çalışan Cavit isimli şahsın yazdığı notlar olduğu, bu şahsın
aynı zamanda DGM’ ye hitaben yazdığı yazı yer alan Cavit kod Doğan ÖZKAN isimli şahıs olduğu
değerlendirilmiştir.
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Tuncay ÖZKAN’ dan ele geçen “1691”
nolu CD içerisinde yer alan “general.doc” isimli Word belgesinde; Başbakan Mesut YILMAZ ‘ ın
talimatı üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu SAVAŞ tarafından hazırlanan “Susurluk
Raporunda” Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN, Cem ERSEVER, Namık ERDOĞAN gibi kimselerin
öldürülmesinden’ de sorumlu tutulan Yeşil kod adlı Mahmut YILDIRIM’ ın kullandığı 05422145021
numaralı telefonun Giresun Jandarma Bölge komutanı Veli KÜÇÜK adına kayıtlı bulunduğu ortaya
çıktı” şeklinde ibarelerin bulunduğu,
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Yalçın KÜÇÜK isimli şahıstan ele geçen
dijitaller arasında yer alan “Jitem.doc” isimli Word belgesinde; “JİTEM-Jandarma İstihbarat Ve Terörle
mücadele Teşkilatı” başlıklı belgede (Sayfa-6) “Alaattin KANAT polise verdiği ifadede (26.08.1994)
geçmiş yaşantımdan tanıdığım ve kendileri eroin kaçakçısı olarak bildiğim Abdulkadir AKBIYIK ve
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senar ER isimli Güneydoğu kökenli kişilerden onları korkutarak para sızdırmayı düşündüm, Eroin
Kaçakçısı olarak tanınan ünlü kişilerden öldürülenBehçet CANTÜRK, Savaş BULDAN gibi kişilerin
isimlerini vererek korkutabileceğimi düşünerek teşebbüse geçtim. Müştekiye ettiğim telefonlarda başka
isim kullanmam ve kendimi kontr gerilla olarak tanıtmam tamamen onları korkutabilmeye matuftur”
şeklinde beyanların geçtiği,
Ergenekon soruşturması kapsamında birçok şüpheli ve sanıktan ele geçen örgütün temel
dokümanlarından olan “Şirket&Köstebekler” isimli dokümanda kronolojik gelişmeler başlığı altında “ 14
Ocak 1994 Behçet CANTÜRK kaçırılarak öldürüldü, 25 Şubat 1994 Behçet CANTÜRK’ ün avukatı
Yusuf EKİNCİ kaçırılarak öldürüldü, 11 Ekim 1994 Behçet CANTÜRK’ ün avukatı Medet SERHAT
öldürüldü” (Sayfa-12) şeklinde ibareler ile ”Öte yandan dikkat çeken bir başka nokta da yurt dışında
tutuklu bulunan uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin’ in yine kendisi gibi bir uyuşturucu kaçakçısı olan ve faili
meçhul bir cinayetle öldürülen Behçet CANTÜRK’ ün yaşamını yitirmesi öncesinde “Hizbullah” imzalı
bir tehdit mektubu aldığını, fakat bunu ciddiye almadıklarını açıklamasının üzerinden yaklaşık 15 gün
kadar sonra 17 Ocak günü İstanbul Beykoz’ daki Hizbullah operasyonunun gerçekleşmesiydi” (Sayfa-41)
şeklinde ibarelerin geçtiği, ayrıca “Yahya DEMİREL’ in Pertocom şirketinin adı 1982 şubat ayında
Chioggia limanına getirilen 800 kilo Baz morfinin yakalanmasına da adı karıştı. Yahya DEMİREL,
Behçet CANTÜRK ile de ortaklık yaptı ve öldürülmeden önce Behçet CANTÜRK’ ü arayarak
öldürüleceğini bildirdiği de sürülen iddialar arasında” şeklinde ibareler geçtiği,
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Tuncay ÖZKAN’ dan ele geçen “1691”
nolu CD içerisinde yer alan “kürşat yılmaz.doc” isimli Word belgesinde; “Kürşat yılmaz, Behçet
CANTÜRK’ ü öldüren güçlerin kendisinden Liceli İşadamı Halis TOPRAK’ ı öldürülmesini istediklerini
ve bunu reddettiği için birtakım cinayetlerin üzerine yıkıldığını ileri sürdü. ibareleri ile Bulgaristan’ ın
Varna kentinde yakalanıp cezaevine konulan Kürşat YILMAZ ile görüşen Uğur DÜNDAR’ a yazılı
olarak yaptığı açıklamada “Ünye cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada Abdullah ÇATLI’ nın ziyaretine
gelip yaklaşık dört saat görüştüğünü, bu görüşmede PKK’ yı finanse eden Behçet CANTÜRK’ ü
öldürmesini teklif ettiğini, aynı önerinin daha sonra MİT ile ilişkisi olan Ankara’ daki bir bilim adamı
tarafından PKK’ ya destek olduğu için Behçet CANTÜRK’ ü öldürmesini teklifinin yapıldığı, ancak bu
tekliflerin hiçbirini kabul etmediğini” (19 Ekim 1998-Arena) şeklinde ibareler geçtiği,
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Tuncay ÖZKAN’ dan ele geçen “1691”
nolu CD içerisinde yer alan “suikast-failimeçhul-cinayet.doc” isimli Word belgesinde; “Faili meçhul
cinayetlerin kronolojik sıralamasında Behçet CANTÜRK isminin geçtiği, son sayfasında 16 Kasım 1996
Doğu Perinçek, Çiller çiftinin 10 suç tanığını öldürttüğünü öne sürdü, bunların arasında MİT ajanı Tarık
ÜMİT, Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN, Mehmet URHAN ve Ömer Lütfi TOPAL bulunuyordu”
şeklinde ibarelerin geçtiği,
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Tuncay ÖZKAN’ dan ele geçen “1691”
nolu CD içerisinde yer alan “Behçet Cantürk.doc” isimli Word belgesinde; Behçet CANTÜRK’ ün hayatı
ile CANTÜRK’ ailesi hakkında bilgilerin yer aldığı,
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Tuncay ÖZKAN’ dan ele geçen “1691”
nolu CD içerisinde yer alan “çete rüşvet aldı.htm” isimli Word belgesinde; Çete Rüşvet aldı başlığı
altında Şule ÇİZMECİ ile yapılan bir röportaj’ da “Öldürülen mafya babası Behçet CANTÜRK’ ün yakın
aile dostu ve avukatının karısı Yurdagül SERHAT, Mehmet AĞAR, Hüseyin KOCADAĞ, İbrahim
ŞAHİN’ in CANTÜRK’ ten rüşvet aldıklarını açıkladı. Eşi Medet SERHAT’ ın Tevfik AĞANSOY
tarafından öldürüldüğünü, bunu Yahya DEMİREL’ in de açıklayabileceğini, kürt işadamları ve
aydınlarının öldürülmesi için hazırlanan listeyi gördüğünü, Yahya DEMİREL’ in 1992’ de bunu Behçet’
e söylediğini, onların arkadaş olduklarını, birlikte ticaret yaptıklarını, Yahya Konuşmalı, Behçet’ in Ağar
ile de ilişkilerinin olduğunu, aradaki kişinin Hüseyin KOCADAĞ olduğunu, Behçet CANTÜRK’ ün
parasının yendiğini, Mehmet AĞAR, Hüseyin KOCADAĞ ve İbrahim ŞAHİN’ in çok para yedikleri”
şeklinde devam eden bilgiler yer aldığı,
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Tuncay ÖZKAN’ dan ele geçen “1691”
nolu CD içerisinde bulunan TBMM Susurluk Komisyonuna ait soruşturma dosyasında ve alınan
ifadelerde Behçet CANTÜRK’ ile ilgili bilgiler bulunduğu,
Ergenekon Soruşturmasında yakalanan şahıslardan Ümit OĞUZTAN’ dan ele geçirilen 25 nolu
Disket içerisinde yer alan “yahya demirel.doc” isimli belgede, “YAHYA KEMAL DEMİREL” başlıklı
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belge içerisinde “Yahya DEMİREL’ in Pertocom şirketinin adı 1982 şubat ayında Chioggia limanına
getirilen 800 kilo Baz morfinin yakalanmasına da adı karıştı. Yahya DEMİREL Behçet CANTÜRK ile
de ortaklık yaptı ve öldürülmeden önce Behçet CANTÜRK’ ü arayarak öldürüleceğini bildirdiği de
sürülen iddialar arasında” (Sayfa-45) şeklinde ibareler geçtiği,
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan İbrahim ŞAHİN’ den ele geçen dijitaller
içerisindeki “çok gizli.pdf” isimli dosyada; “Çiller Özel Örgütü adı altında faaliyetlerini sürdürdüğü iddia
edilen yapılanmanın mevcudiyetinin tespiti…” ibaresi ile başlayan dokümanda Örgütün eylemlerine
ilişkin iddialar başlığı altında “5.1.1.3.9 Behçet CANTÜRK’ ün öldürülmesi” şeklinde bilgiler yer aldığı,
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Tuncay ÖZKAN’ dan ele geçen “1691”
nolu CD içerisinde “Milli İstihbarat Teşkilatı Dünden Bugüne gizli dünyanın bilinmeyenleri” başlıklı
dokümanlarda “eden kürt işadamlarını biliyoruz, elimizde listeleri var sözlerine konu olan listenin bu
kişilerin verdiği bilgiye dayandırdığı söyleniyor” Hatırlanacaktır, bu tehditten sonra aralarında Behçet
CANTÜRK ve Savaş BULDAN’ ın da olduğu çok sayıda kürt işadama kaçırılmış ve öldürülmüştü.
Cinayetlerin MİT bünyesinde oluşturulan Mehmet EYMÜR’ e bağlı yeni birimin ısınma eylemleri
olduğu ve Alaattin ÇAKICI’ nın da bu cinayetlerde bizzat yeraldığı” (Sayfa-330) şeklinde bilgilerin yer
aldığı anlaşılmıştır.
2011/129 Sayılı Soruşturma Dosyası Kapsamında Yapılan İşlemler:
Ayhan ÇARKIN, Hanefi AVCI, Mehmet EYMÜR, Sedat PEKER, Ali Fevzi BİR, İbrahim
ŞAHİN ve Mehmet Kemal AĞAR'ın şüpheli olarak ifadelerinin alındığı, Cevat KORKMAZ, Doğan
ÖZKAN, Gizli Tanık AYIŞIĞI, Hasan TÜREL, Atilla YILDIRIM, Erhan ÖZEN, Hüseyin Soner
YALÇIN'ın bilgi sahibi / tanık olarak ifadeleri alınmıştır.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN’ ın 26.03.2011 tarihinde İstanbul C.Savcısı tarafından alınan ifadesinde
özetle; "Kesin tarihini hatırlamadığı bir günde Ahmet SAKARYA ile Oğuz YORULMAZ’ ın kendisine
Behçet CANTÜRK ile ilgili bir iş olduğunu söylediğini, bu olay esnasında kendisinin Ankara’ da Daire
Başkanlığında görevli olduğunu, Ahmet SAKARYA, Oğuz YORULMAZ, Ayhan AKÇA, Ziya
BANDIRMALIOĞLU, Semih SUERİ, Ahmet DEMİREL’ inde aralarında bulunduğu kalabalık bir
grupla İstanbul’ a gittiklerini, burada Fenerbahçe Orduevi yakınlarında İstanbul Emniyetinden de gelen
takviye ekipler ile resmi üniformalı, polis yelekli yol uygulaması yapmaya başladıklarını, uygulama
noktasına Behçet CANTÜRK’ ün aracının geldiğini, araçta iki kişi olduğunu, Ankara’ dan gelen Komiser
ve Seyfettin LAP’ ın Behçet CANTÜRK ile yanındaki şahsı alarak üç araçla uygulama noktasından
ayrıldıklarını, Behçet CANTÜRK’ ün cesedinin nerede ve ne zaman bulunduğunu bilmediğini, sonradan
Ahmet SAKARYA’ nın kendisine öldürülen şahsın trafik uygulamasında alınan Behçet CANTÜRK
olduğunu, devletin bekası için öldürüldüğünü söylediğini,
Ahmet SAKARYA’ nın bilahare geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat ettiğini, Oğuz YORULMAZ’
ın da Bursa ilinde bir cinayete kurban gittiğini, Behçet CANTÜRK’ ün öldürülmesi olayında başka
bilgisinin olmadığını” beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN, 20.12.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; "Behçet CANTÜRK’ ün kaçırılıp öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, “Behçet CANTÜRK’ ün
öldürüldüğü Sapanca’ daki yeri ve Kadıköyden Fenerbahçe orduevinin önünden nasıl aldıklarını
gösterebileceğini, Behçet CANTÜRK’ ü alan ekibin içinde kendisinin olduğunu, bu konuda da yer
gösterme yapabileceğini, Behçet CANTÜRK’ ün üzerinde ve paçasında ayrıca bir silah daha çıktığını,
Lady marka toplu silahların küçüğü olan bir silah çıktığını, hatta arabasında dupont marka altın bir
çakmak olduğunu, bu çakmağı Oğuz YORULMAZ’ ın, Korkut EKEN’ e verdiğini, Behçet CANTÜRK’
ü vuran Ahmet SAKARYA ile Semih SUERİ’ olduğunu, daha doğrusu Ahmet SAKARYA, Behçet
CANTÜRK’ ü, Semih SUERİ’ de şoförü olan Recep KUZUCU’ yu öldürdüğünü, bu olayları ilk kez
burada anlattığını, Mahkemede anlatmak istediğini ancak tahliyeler olunca bu konuda tüm bildiklerini
anlatmak istediğini” beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan Çarkın’ın yer gösterme yaparak olayı anlatması; Behçet CANTÜRK ve
şoförünün kaçırılarak öldürülmesi olayının gösterme işlemi ile ilgili olarak Ayhan ÇARKIN'ın kendisini
Kadıköy İlçesinde bulunan Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan eski Maxim gazinosu olarak bilinen
ve halen Migros marketin bulunduğu yerin önüne gelindiğinde,
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Şüpheli Ayhan ÇARKIN bulunduğu binanın önünden Pendik sahil yolu istikametine devam
edilmesini istediği, bir müddet araçla gidildikten sonra Abdulkadir NOYAN Sokak kesişimin deki
Kavşağa gelindiğinde sola dönülmesini istemesi üzerine, Abdulkadir NOYAN Sokağa dönüldüğü, 8
numaralı binanın önüne gelindiğinde araçtan inildiği. Şüpheli olay günü akşam saat:22.00 sıralarında (3)
oto (Tempra, Doğan SLX, Fort Transit) ile Ayhan AKÇA, Seyfettin LAP, Ziya BANDIRMALIOĞLU,
Sait YILDIRIM, Ahmet SAKARYA, Enver ULU, Semih SUERİ ve Oğuz YORULMAZ'la birlikte
geldiklerini, 8 numaralı binanın önünde uygulama noktası kurduklarım, birkaç aracı kontrol ettikten
sonra Behçet CANTÜRK'ün aracının uygulama noktasına geldiğini, araç içerisinde Behçet CANTÜRK
ve şoförünün bulunduğunu, aracın markasını şu anda hatırlamadığını, öncelikle Seyfettin LAP'm Behçet
CANTÜRK'ün yanma giderek bir şeyler konuştuğunu, daha sonra Doğn marka araca Behçet
CANTÜRK'ü bindirdiklerini doğan marka aracı Ahmet SAKARYA'mn kullandığını aracın içerisinde
kendisi ile birlikte Oğuz YORULMAZ ve Seyfettin LAP'mda bulunduğunu, Behçet CANTÜRK'ün
şoförünü Ayhan AKÇA ile Semih SUERİ'nin diğer araçlardan birisine bindirdiğini,, uygulama noktasını
kaldırarak 3 araçla birlikte Yener Sokaktan devam ederek Bağdat caddesine çıktıklarını, Bağdat
Caddesinden devamla otobana çıktıklarını, Behçet CANTÜRK'ün aracı hakkında bilgisi olmadığını
beyan etmiş, şahsın beyanlarına ve tarifine göre sokaklardan devam edilerek Bağdat Caddesine çıkılmış
Bağdat Caddesinden devamla otobana çıkılmış, yine şüpheli Ayhan ÇARKIN'm Behçet CANTÜRK ve
şoförünün öldürüldüğü Sapanca İlçesindeki yeri de göstereceğini beyan etmesi üzerine, saat:22.00
sıralarında Sakarya ili Sapanca İlçesi Kurtköy Lir Parkı'na gelindiğinde Ayhan ÇARKIN sağ tarafa doğru
devam eden tır parkına giden yoldan içeriye girmemizi istemiş, otobandan ayrıldıktan yaklaşık 500 metre
gidildikten sonra aracın durdurulmasını istemesi üzerine bölgede araçtan inilmiş, Ayhan ÇARKIN olay
günü uygulama noktasından aldıkları Behçet CANTÜRK ve şoförünü 3 araçla buraya getirdiklerini,
şahısları araçlardan indirdiklerini, burada Ahmet SAKARYA'mn Behçet CANLÜRK'ü, Semih
SUERİ'nin de şoförünü kafalarına ateş etmek sureti ile öldürdüklerini, daha sonra geldikleri araçlarla
tekrar otobana çıktıklarını, bir kısmının İstanbul'a geri döndüğünü, kendisinin ise Oğuz YORULMAZ ile
birlikte doğan marka araç ile Ankara iline geldiğini beyan ettiği, yine olay somasında Seyfettin LAP'ın
konu ile ilgili İbrahim ŞAHİN’e bilgi verdiğini beyan etmiştir.
Şüpheli Hanefi AVCI 09.01.2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;" Behçet CANTÜRK’ ün öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, “Kendisinin İstanbul ili İstihbarat
Şube Müdürlüğü görevini yaptığı sırada İstanbul ilinde gerçekleşen Behçet CANTÜRK, Savaş
BULDAN, Fevzi ASLAN’ ın kaçırılması olayları ile ilgili ilk başlarda ayrıntılı bilgisinin olmadığını,
daha sonradan bu olayların kamuoyunda gündeme gelmesi ve Susurluk kazasından sonra ortaya çıkan
bilgilerin yansıması üzerine detaylı bilgi sahibi olduğunu, bu bilgilerini de kendisini ifadeye çağıran
Susurluk komisyonuna anlattığını, bu bilgileri başkaca resmi kurumlara veya yargı organları ile
paylaşmadığını, bu bildiklerini Susurluk kazası öncesinde anlatması halinde hayati ve hukuki sıkıntılar
yaşayabileceğini, bu komisyonda “Jitem vardır” dediği için kendisi hakkında soruşturma açıldığını,
Behçet CANTÜRK’ ün kaçırılmasında Hüseyin KOCADAĞ’ ın bilgisi olduğuna dair kendisinin bir
bilgisi olmadığını” belirtmiştir.
Şüpheli Mehmet EYMÜR 30.11.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde ;Behçet CANTÜRK’ ün öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, göreve döndüğü ilk günlerinde
İstanbul’a geldiğinde Tarık ÜMİT’ in kendisine telefon açarak görüşmek istediğini, bunun üzerine Tarık
ÜMİT’ in İstanbul’ da bulunan evinde görüştüğünü, burada yaptığı görüşmede 40 kişilik bir ölüm listesi
olduğunu söyleyerek bu listeyi kendisine verdiğini, bunlardan bazılarının üzeri çizilmiş ve infazları
olduğunu, gördüğü kadarı ile Behçet CANTÜRK’ ün ismi de çizilenler arasında olduğunu, bu listenin
ifadesinde belirtmiş olduğu oluşum tarafından verildiğini, bunun üzerine durumu MİT Müsteşarlığına
rapor ettiğini, MİT Müsteşarlığı olarak Faili meçhul olaylar ile ilgilenmeye başladıklarını, Tarık ÜMİT’
tekrar kullanmaya başladıklarını”, “Hanefi AVCI, söz konusu faili meçhul cinayetler işlendiği zaman
özellikle Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN, Medet SERHAT cinayetlerinde İstanbul İstihbarat Şube
Müdürü olduğunu, Abdullah ÇATLI’ yı Abdullah ÇATLI olarak bildiğini, hatırladığı kadarıyla Abdullah
ÇATLI’ nın ikametinde arama yapıldığını, hiçbir şekilde Abdullah ÇATLI’ ya dokunulmadığını” ifade
etmiştir.
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Şüpheli Sedat PEKER 02.11.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde ;"Behçet CANTÜRK’ ün kaçırılıp öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, Kemal YAZICIOĞLU’
nun İstanbul Emniyet Müdürü olmasından sonra Ömer Lütfi TOPAL cinayeti olduğunu, bu olay
sonrasında bazı gözaltılar olduğunu, gözaltına alınanların bu cinayeti yapıp yapmadıklarını bilmediğini
ancak gözaltına alınan bu memurların emniyette itiraflarda bulundukları gibi birçok faile meçhul olaylar
ile ilgili itiraflarda bulundukları, kendisinin de bulunduğu camia içerisinde bunların konuşulduğunu, hatta
gözaltına alındıkları gün Özel Harekat Polislerinin Ömer Lütfi TOPAL cinayetinin hesabını soruyorsanız
Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN ve diğer cinayetlerden de hesap sorun şeklinde tehdit içerikli sözler
söylediklerini" belirtmiştir.
Şüpheli Ali Fevzi BİR 09.01.2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında (CMK
250.Md.Y.G.)alınan ifadesinde:"Behçet CANTÜRK’ ün öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, kendisinin söz
konusu faili meçhul cinayetleri işleyen kişilerle bir ilgisinin olmadığını, bu cinayetlerden İstanbul’ da
işlenen Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN ve arkadaşlarına ilişkin cinayetleri duyduğunu, kendi
tahminine göre bu cinayetlerin sadece özel harekat polislerinin gerçekleştireceği cinayetler olmadığını,
bunun içinde daha üst bir yapı olduğunu, gördüğü kadarı ile MİT’ in içindeki yapı içinde Mehmet
EYMÜR, Emniyetin içindeki yapıda Mehmet AĞAR, askerin içindeki yapıda Genel Kurmay Başkanı
Doğan GÜREŞ’ e kadar gittiğini düşündüğünü belirtmektedir.
Şüpheli İbrahim ŞAHİN 11.10.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde: "Behçet CANTÜRK’ ün kaçırılıp öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, “İstanbul’ da
gerçekleştirildiği belirtilen cinayetlerden bir tek Behçet CANTÜRK cinayetini bildiğini, Behçet
CANTÜRK ün uyuşturucu kaçakçısı olup, PKK ya yardım eden bir kişi olduğunu, bu kişinin kamuoyuna
yansıdığı üzere bir tarafının ermeni olduğunu, bu cinayetin işlendiği sırada Balıkesir Polis okulunda Özel
Harekat eğitimi verdiklerini, cinayet işlendikten sonra teşkilatın üzerine kalacağını tahmin ettiğinden
konuyu araştırdığını, Behçet CANTÜRK’ ün uyuşturucu işinden kaynaklanan bir iş olduğunu, Behçet
CANTÜRK ün öldürülmesinden sonra uyuşturucu işinde bir numaranın Van Milletvekili Mustafa
BAYRAM olduğunu tespit ettiğini,
Türkiye de uyuşturucu rantının çok büyük olduğunu, Türkiye bütçesine yakın bir gelir getirdiğini,
uyuşturucu işinde en üst düzeyden en alt düzeye kadar kamu görevlilerinin olduğu gibi uluslararası
istihbarat örgütleri olan CIA ve MOSSAD’ ın da olduğunu, özellikle CIA’ nın olduğunu" beyan etmiştir.
Tanık Cevat KORKMAZ 11.01.2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; "kendisinin 1992 yılında Özgür Gündem’ de yöneticilik ve yazarlık yaptığını, halen Sarıyer
HAS Parti ilçe başkanlığı görevini yürüttüğünü, Behçet CANTÜRK ve Savaş BULDAN’ ı çok yakınen
tanıdığını, Behçet CANTÜRK’ ü Özgür gündem gazetesine ortak olmaya ikna etmek için Ramazan
ÜLEK ile birlikte gittiğini, Behçet CANTÜRK’ ün önce bu gazete ile isminin anılmasını istemediğini
ancak kendisini ikna ettiklerini, gazeteye ortak olduğu 1992 yılı içerisinde büyük şehirlerde özellikle
ülkücü mafya denilen kesimin güçlendiğini, kendisine yönelik tehditlerin arttığını, devlet ile birtakım
bağlantıları olsada kendisini güvencede hissetmediğini, yaşamındaki dengeleri sağlamak adına böyle bir
teklife sıcak bakmış olabileceğini, Behçet CANTÜRK’ ün Yahya DEMİREL, Hikmet ÇETİN gibi kişiler
ile arkadaş olduğunu, hemşerisi olan ve o dönemde devlet ile irtibatı olan Nadire İÇKALE ile de dost
olarak ilişkilerini sürdürdüğünü, Behçet CANTÜRK’ ün özellikle Dönemin Başbakanı Tansu ÇİLLER’
in 1993 yılında Holiday inn otelde “elimizde PKK’ ya yardım eden işadamlarına yönelik bir liste var”
şeklinde basın açıklaması yapması üzerine tedirgin olmaya başladığını, bu açıklamadan önce ilk tehdidin
Behçet CANTÜRK’ e geldiğini bildiğini, Behçet CANTÜRK, Adnan YILDIRIM, Murat ÖZTEMİR ile
birlikte Savaş BULDAN’ a ait Rojda Restoran’daki Özgür Gündem’ in açılış kokteyline gittiklerini,
burada Behçet CANTÜRK, Nadire İÇKALE’ nin “ bu aralar kendisini kollamasını, bir müddet ortadan
kaybolmasını” istediğini, sebebinin ise kürt işadamlarına yönelik bir operasyon yapılacağını söylediğini,
bu bilgilerin Soner YALÇIN’ ın “Behçet CANTÜRK’ ün anıları” isimli kitabında da yeraldığını ancak
bu bilgiyi Soner YALÇIN’ a kendisinin söylemediğini, Behçet CANTÜRK’ ün kaçırılıp öldürülmesinden
direk bilgisinin olmadığını, o dönemde emniyet görevlilerinin yaptıkları araştırmalarda bu cinayetlerin
kimler tarafından işlendiğini öğrendiklerini ve Cantürk ailesini bilgilendirdiklerini, özellikle Reşit
CANTÜRK’ e bu hususların sorulabileceğini " belirtmiştir.
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Tanık Doğan ÖZKAN 05.01.2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"Tarık ÜMİT ile ortak dostları olan Av.Şirin BERK aracılığı ile tanıştığını, Tarık ÜMİT devlet
için çalıştığını belirterek kendisinede devlet için çalışabilirsin, zaten aranıyorsun, bu sayede rahatça
gezersin dediğini, bunun üzerine kendisi de Burhaniye’ de işlenen bir cinayetten dolayı arandığı için
teklifini kabul ettiğini, bunun üzerine Korkut EKEN tarafından özel harekat polislerine eğitim verilen
İzmir ili menteş köyüne gittiğini, burada bir müddet eğitim aldığını ve Tarık ÜMİT’ in yanına
gönderildiğini, İstanbul ilinde Tarık ÜMİT’ in kendisine Cavit GÜLLEP sahte kimliği ile bir silah
verdiğini, silah için belgesi olmadığını ancak kontrollerde yakalandığı zaman Tarık ÜMİT’ in işlerini
hallettiğini, bu göreve başladıktan sonra PKK ile ilgili PKK’ ya yardım eden, teröre destek veren işadamı
ve örgütün kasası olan yada para toplayan kişileri tespit edip Tarık ÜMİT’ e bildirdiğini, kendisine
okunan Ergenekon soruşturmasında yakalanan Hikmet ÇİÇEK isimli şahsın ikametinde elde edilen 19
sayfalık el yazılı 14.01.1994 tarihli dokümanı kendisinin yazdığını, bu belgeyi Hikmet ÇİÇEK isimli
MİT’ çi olduğunu bildiği gezeteciye verdiğini çünkü o dönemde özellikle Tarık ÜMİT’ in
kaybolmasından sonra hem PKK tarafından hemde Tarık ÜMİT’ i kaçıranlar tarafından tehdit edildiğini,
başlarına bir iş gelmesin diye bu mektubu MİT’ çi olarak bildiği Hikmet ÇİÇEK’ e verdiğini ve kendisini
tehdit eden grupları bununla tehdit ettiğini, söz konusu mektupta da belirttiği üzere Behçet CANTÜRK’
ün kaçırılma işini Tarık ÜMİT’ in organize ettiğini, tam yerini bilmemekle beraber Behçet CANTÜRK’
ü, Tarık ÜMİT in ekibinin bağdat caddesinde bir yerden aldıklarını bildiğini, bu bilgiyi Tarık ÜMİT’ in
İstanbul Cihangirdeki yazıhanesinde Tarık ÜMİT, Nurettin GÜVEN, Muhsin KORMAN, Ömür
ÖZÇELİK, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Ayhan AKÇA ve Semih isimli şahısların bulunduğu bir ortamda
konuştuklarını, kendisi Behçet CANTÜRK’ ün öldürüldüğünü Tarık ÜMİT’ in ertesi gün Uzi silahla
yazıhaneye gelmesinden anladığını, Behçet CANTÜRK’ ü yukarıda isimlerini belirttiği kişilerin Tarık
ÜMİT’ in yazıhanesinden Behçet CANTÜRK’ ü alacaklarını konuştuklarını,
Behçet CANTÜRK’ ün öldürüldüğünü ertesi gün gazetelerden öğrendiğini, bu haberi ve Tarık
ÜMİT’ in UZİ silahla geldiğini gördüğü için Behçet CANTÜRK’ ü onların öldürdüğünü anladığını,
kendisi Behçet CANTÜRK cinayetini Tarık ÜMİT, Nurettin GÜVEN, Muhsin KORMAN, Ömür
ÖZÇELİK, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Ayhan AKÇA ve Semih isimli şahısların yaptığını bildiğini,
ayrıca Tarık ÜMİT’ in yazıhanesine bazı sivil giyimli Asker ve MİT görevlilerinin de geldiğini ancak bu
şahısların Behçet CANTÜRK cinayetine katlıp katılmadığını bilmediğini belirtmiştir.
Gizli Tanık AYIŞIĞI 02.01.2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;" kendisinin Şüpheli Ercan ESOY’ u tanıdığını, kendisi ile birlikte oturduğu bir ortamda
Altındağ Nüfus Müdürü Mecit BASKIN’ı o dönemde DEP Milletvekili Yaşar KAYA ya sahte kimlik
verdiği için kendisi Oğuz YORULMAZ ve ismini bilmediği üçüncü bir özel harekat polisi tarafından
öldürdüklerini anlattığını, ayrıca sözkonusu cinayetlerden devletin haberinin olduğunu, kendilerine bir
liste verildiğini, ancak isim belirtmemekle birlikte kendi üstlerinin bu cinayetlerden haberinin olduğunu,
Behçet CANTÜRK, Tarık ÜMİT ve diğer cinayetleri bildiğini ancak bu olaylar ile ilgili kendisine net
bilgi vermediğini belirtmektedir.
Tanık Hasan TÜREL 14.12.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"Kendisinin 1987-2005 tarihleri arasında İstanbul, Kadıköy Göztepe’ de Av bayisi işlettiğini,
Tarık ÜMİT’ in kendisinin yanına uğradığı bir günde faili meçhullerden Behçet CANTÜRK ile ilgili
konuşmaları yaptığını duyduğunu, konuşmanın içeriğinde “Behçet CANTÜRK’ ü gördün mü onuda
götürdüler” şeklinde beyanlarda bulunarak, devlet içindeki bazı kişilerin bu işi yaptığına dair imalarda
bulunduğunu beyan etmiştir.
Tanık Atilla YILDIRIM 02.12.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"kendisinin 1990’ lı yıllarda iş takipçiliği yapan bir ofisinin olduğunu, şuanda emekli
olduğunu, kendisinin bulunduğu bir ortamda, 1995-1996 ‘ lı yıllarda kendisinin samimi olduğu
ortamlarda muhabbetler yapıldığını, bu muhabbetlerin birisinde Behçet CANTÜRK’ ün evinden yada
işyerinden Hüseyin KOCADAĞ tarafından çağrıldığı, bunun üzerine infaz edildiğini duyduğunu,
Hüseyin KOCADAĞ’ın Behçet CANTÜRK ile Diyarbakır’ dan tanıştıklarını bildiğini beyan etmiştir.
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Tanık Erhan ÖZEN 11.10.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde;"
kendisinin İstanbul ilinde işlediği yağma suçundan dolayı halen Çorum L tipi cezaevinde hükümlü
olduğunu, Jitem de çalıştığını bildiği Yusuf kod isimli şahıs ile tanıştığını, bu şahsın kendisini Jitem e
aldırdığını, 1997 tarihinden itibaren İstanbul’ da Jitem adına çalışmaya başladığını, 7-8 yıl burada
çalıştığını, Yusuf isimli şahısın gerçek ismini tespit edemediğini, çalıştığı bu dönemde Ergenekon
soruşturması kapsamındaki sanıklardan Muzaffer TEKİN, Turhan ÇÖMEZ, Veli KÜÇÜK, Levent
ERSÖZ gibi şahıslarla tanıştığını, Yusuf isimli şahısın Veli KÜÇÜK ve Muzaffer TEKİN ile çok rahat ve
sık ilişki kurabildiğini, talimatlar aldığını, bazı yasadışı işler yaptıkları sırada Yusuf kod isimli şahsın
“eskiden de bu işlerin olduğunu, devletin kendilerini desteklediğini, kendilerinin devlet içinde devlet
olduğunu” söylediğini, örnek olarak 1993-1994 tarihleri arasında gerçekleştirilen faili meçhul
cinayetlerden kendilerinin bilgisi olduğunu, özellikle İbrahim ŞAHİN, Mehmet AĞAR, Korkut EKEN,
Veli KÜÇÜK yine isimlerini duyduğu özel harekat polisi Ayhan ÇARKIN, Ayhan AKÇA, Oğuz
YORULMAZ isimli polislerin cinayetlerin gerçekleşmesine vesile olduklarını, Jitem ve Polislerin bazı
faili meçhul cinayetlerde ortak hareket ettiklerini, özellikle Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN gibi
sapanca bölgesinde gerçekleştirilen cinayetlerin özel harekatçılar tarafından yapıldığını, o dönemde
gerçekleştirilen cinayetlerden hükümetin haberdar olduğunu söylediğini" beyan etmiştir.
Tanık Hüseyin Soner YALÇIN 15.06.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"kendisine okunan Behçet CANTÜRK’ ün anıları isimli kitabında genellikle Behçet
CANTÜRK’ ün yakınları ile konuşarak bu olay ile ilgili yaptığı araştırmaları kitabına yazdığını, Yusuf
EKİNCİ nin öldürülmesi olayını ayrıca araştırmadığını, Behçet CANTÜRK’ ün kaçırılıp öldürülmesi
olayı ile benzer olduğu için buna benzer faili meçhul cinayetler işleniyor diye kitabında yer verdiğini,
kitabında belirttiği kürt işadamları ve kamu görevlilerine yönelik oluşturulan listeyi zamanın Başbakanı
Tansu ÇİLLER’ in açıkladığını, Tansu ÇİLLER’ in bu listeyi nerede ve hangi tarihte açıkladığının
kitabında yazdığını, bu kişilerin öldürülmesi eylemlerinin Milli Güvenlik Kurulu’ nun genel siyaseti
çerçevesinde PKK’ ya yardım eden kürt işadamları ve diğer kişilerin öldürülmesi yönünde oluşturulan
siyaset çerçevesinde hükümetin verdiği emirler doğrultusunda uygulamaya konulduğunu, bunun
kendisinin kişisel analizi olduğunu beyan etmiştir.
Ayhan ÇARKIN, Sincan Cezaevinde tutuklu bulunmakta iken 20.12.2011 tarihinde Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığında
alınan ifadesinde;"Behçet CANTÜRK ve Recep KUZUCU’ nun
öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yer göstermesi yapacağını belirtmesi üzerine 22.12.2011 günü
C.Savcıları tarafından yer gösterme işlemi gerçekleştirilmiş, Ayhan ÇARKIN , Behçet CANTÜRK ile
şoförü Recep KUZUCU ‘ nun alındığı yer ile öldürüldüğü yerleri gösterdiği, iki şahsında kafasına ateş
edilerek öldürüldüğünü belirtmiş, Ayhan ÇARKIN’ ın gösterdiği yerler ile Behçet CANTÜRK’ ün
öldürüldüğü yerlerin birebir uyuştuğu, ayrıca şahısların kafalarına yakın mesafeden yapılan atışlar ile
öldürüldüğü hususunun da uyuştuğu anlaşılmıştır.
03.08.2008 tarihinde İstanbul C. Başsavcılığınca 2008/1756 soruşturma kapsamında İfadesine
başvurulan GİZLİ TANIK POYRAZ’ ın alınan ifadesinde;“kendisinin bir dönem Sedat PEKER ile
birlikte faaliyet gösterdiğini, Sedat PEKER ile Veli KÜÇÜK’ ün birlikte hareket ettiklerini belirterek
yapmış oldukları eylem ve faaliyetleri anlattığı, yine Sedat PEKER’ in kendi adamlarından olan Tolga
PEKER’ in bir konudan dolayı kalemini kırdığını ve kaza süsü verilerek gereğinin yapılmasını istediği,
bu maksatla Tolga PEKER’ i Datça’ da bir otele gönderdiği, arkasından Atilla PEKER ile Murat TOK’ u
gönderdiğini, Tolga PEKER’ in otel odasına kilitlendikten sonra kendisinin öldürüleceğini anlayarak
Gizli Tanık POYRAZ’ ı arayarak yardım istediğini, bu görüşmede Tolga PEKER’ in kendisinin
kaleminin kırıldığını, bunları bilmen gerek diyerek “Sedat PEKER ile Veli KÜÇÜK’ ün birlikte hareket
ettiklerini, kendilerini kullanarak çok işler yaptıklarını, Nihat YAZICI. Zarif İLHAN ve Halim KIRNAP’
ın öldürülüp yokedilmesi gibi çok olayların olduğunu, bu olayların çok daha büyük olduğunu, Sapanca
kavşağında atılan cesetlerin tamamının kendi teşkilatlarının işi olduğunu, bu öldürülüp atılan şahıslardan
birisinin Behçet CANTÜRK isimli şahıs olduğunu belirterek bu ismi 5-6 defa tekrarladığını, bu sırada
kapının çaldığını belirttikten sonra iletişimin koptuğunu, daha sonradan Tolga PEKER’ in arkadaşı olan
murat TOK isimli şahıs tarafından kaza kurşunu ile öldürüldüğünü duyduğunu, Murat TOK’ un kısa süre
cezaevinde yattıktan sonra çıktığında Murat TOK ile yaptığı görüşmede olayın kaza kurşunu olmadığını
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ve Tolga PEKER’ in Atilla PEKER tarafından otel odasında öldürüldüğünü” ifade etmiştir.
29.11.2010 tarihinde İstanbul C. Başsavcılığına gönderilen bir ihbarda Maltepe 1 Nolu L tipi
cezaevinde yatmakta olan Alaettin DEMİRHAN isimli şahsın “Mehmet AĞAR’ dan Abdullah ÇATLI’
ya Behçet CANTÜRK’ ün öldürülmesiyle Veli KÜÇÜK’e” şeklinde devam eden ihbar ile ilgili olarak
Alaettin DEMİRHAN in 04.01.2011 tarihinde Cezaevinde alınan ifadesinde;
"Behçet CANTÜRK isimli şahsı tanıdığını ve birlikte çok işler yaptığını, Behçet CANTÜRK’ ün
öldürülmesi ile ilgili olarak bildiği kadarı ile Behçet CANTÜRK’ ün ismini hatırlayamadığı imam nikahlı
eşi tarafından Sapanca çakır otele çağrıldığını, otel dönüşünde pusuya düşürülerek Behçet CANTÜRK ile
şoförünün öldürüldüğünü, bu öldürme olayında en büyük rolün imam nikahlı eşi olduğunu, bu kanaate
ise Behçet CANTÜRK’ ün sadece imam nikahlı eşinin yanına gittiği zaman koruma almadığını, zırhlı
aracını kullanmadığını, bu bilgiyi de imam nikahlı eşi dışında çok az kişinin bildiğini,
Ayrıca Avrupa’ da Hüseyin BAYBAŞİN ile Behçet CANTÜRK’ ün birlikte hareket ettiklerini,
Hüseyin BAYBAŞİN ile Hollanda’ nın Denhak kentinde ofiste oturdukları sırada Hüseyin BAYBAŞİN’
in elinde bir liste göstererek Mehmet AĞAR’ ın PKK terör örgütüne finans sağlayanların isimlerinin
bulunduğu listeyi göstererek, bunun fotokopisine çok büyük paralar verdiğini, 15 kişiden oluşan el
yazması listede hatırladığı kadarı ile Savaş BULDAN, Hüseyin BAYBAŞİN, Behçet CANTÜRK,
Osman AYANOĞLU, Şehmuz DAŞ, Ömer Lütfi TOPAL, Enis KARADUMAN isimlerinin yazılı
olduğunu, Hüseyin BAŞBAŞİN’ in Behçet CANTÜRK’ ü uyararak ülkeyi terket seni vuracaklar
dediğini, Hüseyin BAYBAŞİN’ in kendisinin hayat sigortası olduğunu belirterek Hollanda’ da bir otel
odasında gizli çekilmiş VHS kaseti kendilerine izlettiğini, burada Hüseyin BAYBAŞİN ile Mehmet
AĞAR’ ın karşılıklı oturduğu, Mehmet AĞAR’ ın Hüseyin BAYBAŞİN’ e Hüseyin Avrupa’ da
Ülkücüler Uyuşturucu trafiğinde rahat hareket edemiyorlar, bu işlerden para kazanamıyorlar, bunlara
yardımcı olmanı istiyorum dediği, Hüseyin BAYBAŞİN’ de Abdullah ÇATLI’ yı kastederek zamanında
gönderdiğin adamlar eline yüzüne bulaştırdı, bizim haberimiz yokken yapıyorlar, böyle şeyler olurken
benim haberim olsun şeklinde konuşmaların geçtiği, Hüseyin BAŞBAŞİN’ in bu kaseti özel kurye ile
Gazeteci Uğur DÜNDAR’ a gönderdiği, bu olaydan sonra Hüseyin BAYBAŞİN’ in rahat bir şekilde
yaşamaya başladığı, hatırladığı diğer isimlerin zaman içerisinde faili meçhul bir şekilde öldürüldüğünü”
ifade etmiştir.
Ergenekon 3. İddianamesinin 991. Sayfasında bulunan 27.12.2008 tarihli Fatma CENGİZ ile
aralarında geçen 10246-10247-9994 nolu tapeler ile ilgili olarak, “söz konusu tapelerin doğru olduğunu,
Fatma CENGİZ’ in kendisine H.ÇETİN’ in anneannesini seher adı ile bilir asıl adı Heranustur”
mesajında H.ÇETİN olarak bahsettiği Hikmet ÇETİN olduğunu, kendisinin yaptığı araştırmada “Hikmet
ÇETİN ile Behçet CANTÜRK’ ün teyze çocukları olduğu, bunun üzerine Fatma CENGİZ’ e karşılık
mesajı olarak “tın! Ermeni kürttür ve benim düşmanımdır” şeklinde mesaj gönderdiğini, yine peşinden
“B.C. ile akrabadır” şeklinde söylediğini, bu mesajda geçen “bana da bu adamı öldürdün diye ceza
verdiler, yazıklar olsun” şeklindeki cümleyi de ifadesinde belirttiği Susurluk olayı ile irtibatlandırıp ceza
aldığı kastı ile yazdığını, cezasında gerekçe olarak terörle mücadele adı altında Anayasa’ dan almadığı
bir yetkiyi kullanarak faili meçhul cinayetleri işleyen bir örgütün yöneticisi olduğunun kabul edildiğini,
bu kasıtla bu mesajı yazdığını, ayrıca mesajda geçen kısaltmaların “H.A. kısaltmasının Hanefi AVCI, E.
Kısaltmasının Mehmet EYMÜR, burada kastettiği Behçet CANTÜRK, Hanefi AVCI VE Mehmet
EYMÜR’ ün ABD’nin has adamı olduğunu, yoksa Behçet CANTÜRK’ ün ne öldürülme işine bizzat
katıldığını nede talimat verdiğini nede direkt öldürüldüğü konusunda bilgisinin olmadığını” ifade
etmiştir.
29.05.2005 tarihinde öldürülen Susurluk Davası sanıklarından Oğuz YORULMAZ’ın annesi olan
Nurhan YORULMAZ’ ın 04.09.2008 tarihinde Star Ana haber bülteninde Yayınlanan “Ergenekon Terör
örgütü ve Oğuz YORULMAZ” hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak 12.09.2008 tarihinde
İstanbul KOM Şube Müdürlüğünde Mağdur/Şikayetçi sıfatı ile alınan ifadesinde;
“Oğuz YORULMAZ’ ın kendisine zaman zaman geçmişte yaptıkları işleri anlattığını, bu
anlatımlarından birinde; Ankara ilinde İbrahim ŞAHİN ile birlikte çalıştıkları sırada dönemin Başbakanı
Tansu ÇİLLER, İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR ve Özel Harekat Daire başkanı İbrahim ŞAHİN’ in
talimatları ile devlet adına 93-94 kişiyi öldürdüklerini, bunların bir kısmının PKK terör örgütüne yardım
eden büyük işadamları olduğunu, bunlardan Ömer Lütfi TOPAL, Behçet CANTÜRK ve Savaş
BULDAN isimli şahısları da öldürdüklerini” belirtmiş, 04.09.2008 tarihli Uğur DÜNDAR’ ın sunmuş
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olduğu haber programının çözüm tutanağında da aynı iddiaları ifade ettiği anlaşılmaktadır.
Memduh SAMURAYBAYRAKTAROĞLU’ nun 10.11.2011 tarihinde İstanbul Emniyet
Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde, kendisinin halen İnternet haber
isimli internet sitesinde yazar olduğunu, Cüneyt ÖZDEMİR’ in sunmuş olduğu 5N1K programında
Memduh SAMURAYBAYRAKTAROĞLU’ nun “yo işte bilenler var Behçet CANTÜRK’ ü öldürdüler”
şeklinde beyanda bulunması üzerine ifadesinde bu konu ile ilgili olarak Özer Beyle dost olduğu
dönemlerde KGB isimli bir yapılanma oluşturulduğunu, sonra DEMİREL’ in bu konuya karşı
çıkmasından dolayı yasallaşmadığını,
Ancak hazırlıkları tamamlandığı için böyle bir kadro kurulduğunu, o dönem Özer ÇİLLER’ in
çok yakınındaki bir hukukçudan bir liste duyduğunu, Tansu ÇİLLER’ in terör sorununu çözmek
istediğini, bu konu üzerinde Özer ÇİLLER’ in Mehmet AĞAR ile görüştüğünü, bu kişilerle soyismini
GÜNDEŞ olarak hatırladığı üst düzey MİT yetkilisininde olduğunu, bu görüşmelerde kürt işadamlarının
teröre destek verdiğini, bunların aynı zamanda uyuşturucu ticareti yaptıklarını, uyuşturucu trafiğinin
kesilerek bunların korkutulması gerektiği yönünde fikirler beyan edildiği, bu amaçla KGB isimli
yapılanmanın kurulması gerektiğinden bahsedildiğini, bu hususların dönemin MGK kararlarına da
yansıdığını, söz konusu listenin MGK kararları neticesinde hazırlandığını, bu konudaki bilgisinin net
olduğunu, bu listede olduğunu bildiği şahısların Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN ve Halis TOPRAK
olduğunu, bu listenin askeri istihbarat ve MİT tarafından toplanan bilgilerle oluşturulduğunu tahmin
ettiğini, bu listeyi hiç görmediğini ve kendisine ulaşmadığını, Halis TOPRAK’ ın yüklü miktarda para
vererek bu listeden çıktığını, Özer ÇİLLER’in Susurluk soruşturmasında tedbir almamakla birlikte
konunun soruşturulmasını engellemek istediğini, yazı yazmak isteyenleri engellediğini, bazı gazetecilerin
bu konuyu bildiğini belirtmektedir.
Kutlu SAVAŞ 10.06.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde:1997
yılında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı esnada Başbakan Mesut YILMAZ’ın
kendisinden Susurluk olayı ile ilgili olarak değerlendirme raporu hazırlamasını istediğini,
AİHM’nin Yusuf EKİNCİ ile ilgili kararında ve kendisinin 1998 yılında hazırlamış olduğu
raporunda Behçet CANTÜRK’ün kamu görevlileri tarafından öldürüldüğünü belirttiğini, ancak bu
cümleleri söz konusu raporun bir değerlendirme raporu olması ve o günkü koşullarda Kamuoyunda böyle
bir kabulün olması ve Başbakan Mesut YILMAZ’ın bir durum tespiti yapabilmesi için hazırladığı için
yer verdiğini, bu konuda bir bilgi/belge araştırmasına girmediğini, raporunda araştırma ve inceleme
yapılması gereken yerleri belirttiğini, bir kısmı için teklifte bulunduğunu ancak herhangi bir çalışma
yapılıp yapılmadığını bilmediğini beyan etmiştir.
DEĞERLENDİRME:
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, ekspertiz raporları,
Kriminal Raporlar,Adli Tıp raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları - El Koyma Tutanakları ve
ekleri, Müfettiş Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar ,şüpheli savunmaları ve
şüpheli Ayhan Çarkın 'ın ikrarı ve bu ikrarı doğrulayan tanık Doğan Özkan'ın beyanları, ve dosya
kapsamı birlikte değerlendirildiğinde:
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin,Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre
sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını gözeterek her
türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek
yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve
hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girdikleri ,
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Teşekkül mensuplarının ,kendilerine Anayasa ve yasaların vermediği yetki ve görevi üstlenerek
PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında cinayetler
işledikleri anlaşılmıştır.
Somut olayda da ; 14.01.1994 tarihinde teşekkül mensubu şüpheliler Ahmet SAKARYA, Oğuz
YORULMAZ, Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Enver ULU, Semih SUERİ, Ahmet
DEMİREL ,Seyfettin LAP ,Sait YILDIRIM , Ayhan ÇARKIN ve (daha sonra öldürülen) Tarık ÜMİT ile
Nurettin Güven ve Muhittin Korman'ın de aralarında bulunduğu kalabalık bir grubun İstanbul ili
Fenerbahçe Orduevi yakınlarında İstanbul Emniyetinde görevli resmi üniformalı polis görüntüsü ile yol
uygulaması yapmaya başladıkları ve uygulama noktasına gelen Behçet CANTÜRK’ ün aracını
durdurdukları, şüphelilerden Seyfettin LAP'ın Behçet CANTÜRK'ün yanına giderek konuştuğu, daha
sonra şüphelilerin Doğan marka araca Behçet CANTÜRK'ü bindirdikleri doğan marka aracı Ahmet
SAKARYA'mn kullandığı, aracın içerisine şüpheliler Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ ve Seyfettin
LAP'ın da bindiği ,Behçet CANTÜRK'ün şoförü Recep KUZUCU'yu ise Ayhan AKÇA ile Semih
SUERİ'nin bulunduğu araca alan şüphelilerin olay yerinden ayrılarak Bağdat caddesine çıktıkları ,Bağdat
Caddesinden devamla otobana çıkan şüphelilerin , maktüller Behçet CANTÜRK ve şoförü Recep
KUZUCU'yu Sakarya ili Sapanca İlçesi Kurtköy TIR Parkı'na getirdikleri , burada Ahmet
SAKARYA'nın Behçet CANTÜRK'ü, Semih SUERİ'nin de şoförü Recep KUZUCU'nun kafalarına ateş
etmek sureti ile öldürdükleri ,şüphelilerden Seyfettin LAP'ın konu ile ilgili olarak teşekkül yöneticisi
İbrahim ŞAHİN’e bilgi verdiği değerlendirilmiştir.
Maktüller Behçet CANTÜRK ve Recep KUZUCU'ya yöneltilen Taammüden adam öldürme
fiilinin suç tarihinde yürürlükte bulunan ve şüphelilerin lehine olan 765 sayılı TCK'nın 450/4-5 maddesi
kapsamında kaldığı ,
Eylemden dolayı eyleme bizzat katılan,eylemi gerçekleştiren ,tam bir eylem birliği ve dayanışma
içerisinde birlikte hareket ederek eylemin icrasına katılan şüpheliler Ahmet SAKARYA, Oğuz
YORULMAZ, Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Enver ULU, Abbas Semih SUERİ, Ahmet
DEMİREL ,Seyfettin LAP ,Sait YILDIRIM , Tarık ÜMİT ,Nurettin GÜVEN, Muhittin KORMAN ve
Ayhan ÇARKIN'ın 5237 sayılı TCK'nın 37/ 1- 2 (765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 ) maddesi uyarınca
sorumlu oldukları,
Silahlı Suç Teşekkülü/Örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiği değerlendirilen eylemden
dolayı bilgisi olduğu ve teşekkül mensuplarını eylemin icrası için azmettirdiği/talimatlandırdığı
değerlendirilen , teşekkülün yöneticisi konumunda olan şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet
Korkut EKEN ve İbrahim ŞAHİN'in ise 5237 sayılı TCK'nın 38/1 (765 sayılı TCK'nın 64/2 -313/5 )
maddesi uyarınca sorumlu oldukları anlaşılmıştır.
2.OLAY
: YUSUF EKİNCİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ EYLEMİ:
SUÇ TARİHİ : 24-25.02.1994
SUÇ YERİ : Ankara ili Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi Doktorlar Sitesi yakını otoban yolu
kenarı
OLAYIN ÖZETİ: Ankara Barosu Avukatlarında Yusuf Ekinci'nin olay günü olan 24.02.1994
tarihinde evine gitmek üzere bürosundan çıktıktan sonra evine gelmediği, Av.Yusuf Ekinci'nin aile
bireyleri ve arkadaşlarının tüm araştırmalarına rağmen Yusuf Ekinci'den haber alınamadığı,
25.02.1994 tarihinde ise saat 13.30 sıralarında Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez
Karakoluna yapılan telefon ihbarında E-90 Karayolunun Çevre yolunda Ankara girişinden Eskişehir
istikametine 1-1,5 km mesafede şarampol içerisinde bir erkek cesedinin bulunduğunun ihbar edildiği,
Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı, Ankara Cinayet Masası ekipleri ve diğer görevliler ile birlikte olay
yerinde yapılan araştırma ve incelemede silahla vurulmak suretiyle öldürülen bir cesedin tespit edildiği,
olay yerinde bulunan suç unsurlarına el konulduğu,öldürülen şahsın kimliğinin tespiti ve ölüm sebebi
araştırılmak üzere herhangi bir ölü muayene işlemi yapılmadan cesedin Adli Tıp Kurumuna gönderildiği,
Adil Tıp Kurumunda Ahmet Murat İnceoğlu isimli kimlik tanığına yaptırılan teşhiste ; cesedin
,Diyarbakır ili Lice ilçesi nüfusuna kayıtlı Kamil oğlu 1941 doğumlu Ankara Barosu Avukatı Yusuf
EKİNCİ'ye ait olduğunun teşhis ve tespit edildiği,
Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemi sonucu hazırlanan 26.02.1994 tarihli raporda ise
özetle;" Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı çeşitli doku zedelenmesi ve
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iç kanama sonucu olduğu, Kişiye 12 adet ateşli -silah mermi çekirdeğinin isabet ettiği, bunlardan
4-5-6-7-14-15 ve 16 nolu lezyonların müstakilen öldürücü nitelikte oldukları ,4-5-6-7 ve 16 noda tarif
edilen lezyonlardan giren mermi çekirdeklerinin uzak atış mesafesinden yapılmış olduklarının " tespit ve
rapor edildiği,Olay Yerinde Ele Geçirilen (8) adet 9 mm çaplı deforme olmamış uç kısmı mavi renkli
mermi çekirdeği, (6) adet 9 mm çaplı Parabellum tipi tamamen deforme olmuş uçları mavi renkli mermi
çekirdeği, 3 adet mermi çekirdeği gömleğinin Kriminal incelemeleri sonucu hazırlanan 15.11.1994 tarihli
Kriminal Raporda Özetle;" 12.11.1994 günü İstanbul ili Kadıköy ilçesi Bağdat caddesi Abdulkadir
Noyan Sokak üzerinde meydana gelen Medet SERHAT(Tıpkı Yusuf Ekinci gibi Behcet Cantürk'ün
avukatlığın yapan şahıs) ve şoförü İsmail KARAALİOĞLU isimli şahısların öldürülmeleri olayında ele
geçirilen mermi çekirdekleri ile Yusuf EKİNCİ isimli şahsın tabanca ile vurularak öldürülmesi olayı ile
ilgili olarak gönderilen 9 mm çapında Parabellum tipi mermi çekirdeklerinin İRTİBATLI olduklarının"
tespit ve rapor edildiği anlaşılmıştır.
Müşteki Ülkü EKİNCİ 25.02.1994 tarihinde Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan
ifadesinde; "Yusuf EKİNCİ’nin kendisiyle evli iken 6 ay gözetim altına alındığını, yargılama sonucunda
beraat ettiğini, başkada herhangi bir siyasi faaliyetinin olmadığını, herhangi bir kişi veya kuruluşla bir
alacak verecek sorununun olmadığını, 24.02.1994 günü saat 09.00 sıralarında kahvaltı yaptıktan sonra
evden ayrıldığını, saat 17.00 sıralarında kendisi ile görüştüğünü ve 1-2 telefon görüşmesi yapıp
geleceğini söylediğini, ancak gelmediğini saat 21.15 sıralarında Güngör Sefa ERCİYESİ aradığını,
Sefa’nın bir bilgisinin olmadığını söylediğini, daha sonra Sefa ERCİYES’in karakolu ve bazı yerleri
aradığı ve haber verdiğini, kendisinin Nadire İÇKALE’yi aradığını ve akabinde Neşe Gülden ve Menşure
hanımların evine geldiğini ne yapacaklarını konuştuklarını, saat 03.30 sıralarında evdekilerin gittiğini,
sabah saat 07.30 sıralarında kim olduğunu bilmediği birinin aradığını ve cevap vermediğini ancak daktilo
sesine benzer bir ses geldiğini, saat 10.00 sıralarında yine bir telefonun geldiğini ve siz kimsiniz
dediğinde Cehennemin Dibiyim diyerek telefonu kapattığını, öğleden sonra kim olduğunu
hatırlayamadığı şahıslar tarafından olayı kendisine söylediklerini, eşinin herhangi bir örgütle veya gizli
bir ilişkisinin olmadığını, evlerine herhangi bir tehdit veya rahatsız eder bir telefonun gelmediğini
başkada bir bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
Müşteki Tarık Ziya EKİNCİ 17.04.1998 tarihinde İstanbul Bostancı Polis Karakolunda alınan
ifadesinde;"17.02.1998 tarihinde Adalet Bakanlığına Yusuf EKİNCİ’nin öldürülmesi dolayısıyla
failerinin bulunması için dilekçe verdiğini, dilkeçede bansettiği hususların araştırılmasını ve kardeşi
Yusuf EKİNC’yi öldüren ve azmettirenlerin yakalanmasanını ve adalete teslim edilmesini sunuçtan
kendilerine bilgi verilmesini" beyan etmiştir.
Görgü Tanığı Akif HANÇER 25.02.1994 tarihinde Gölbaşı Merkez Karakol Amirliğinde alınan
ifadesinde;"25.02.1994 günü saat 11.15 sıralarında Ankara Çevre TEM. Oto yolunda arkadaşı Hacı
Muhsin ÖZDEMİR ile birlikte Trafik kontrolü yaparken çevre yolunun alt kısmında yolun sağ tarafında
bir şahsın yattığını gördüklerini, donmuş olduğunu fark ettiklerini, yaklaşık 1 km uzaklıkta kırmızı bir
otonun durduğunu, kime ait olduğunu bilmediklerini, etrafında kimsenin olmadığını, arkadaşının durumu
Karayolları Mürtet merkezdeki merkez telsize durumu bildirdiğini, daha sonra Jandarma ve sonrasında
polisin geldiğini, olay hakkında başka bir bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
Görgü Tanığı Hacı Muhsin ÖZDEMİR 25.02.1994 tarihinde Gölbaşı Merkez Karakol
Amirliğinde alınan ifadesinde; "25.02.1994 günü saat 11.15 sıralarında Ankara Çevre TEM. Oto yolunda
arkadaşı Akif HANÇER ile birlikte Trafik kontrolü yaparken çevre yolunun alt kısmında yolun sağ
tarafında bir şahsın yattığını gördüklerini, donmuş olduğunu fark ettiklerini, şahsın yanına yaklaşmadan
Karayolları Mürted merkezdeki merkez telsize durumu bildirdiklerini, daha sonra Jandarma ve
sonrasında polisin geldiğini, cesedi gördüklerinde cesedin yakınında ve ilerilerde kimsenin
bulunmadığını, kimin bıraktığını bilmediklerin, cesedi tesadüfen gördüklerini bu olayla ilgili başka
bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Ahmet Murat İNCEOĞLU 28.02.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde; "Avukat Yusuf EKİNCİ’nin halasının oğlu olduğunu, babası vefat ettikten sonra tüm davaları
Yusuf EKİNCİ’nin baktığını, Ankara’daki işlerine gayri resmi hukuk danışmanlığını Yusuf EKİNCİ’nin
yaptığını, en son 24.02.1994 günü öğleden sonra bürosuna uğradığını, birlikte oturup çay içtiklerini, saat
16.00 sıralarında yanından ayrıldığını, 25.02.1994 tarihinde uçakla Diyarbakır’a gittiğini Yusuf EKİNCİ
’nin öldürüldüğünü orada öğrendiğini ve Ankara’ya geldiğini, bildiği kadarıyla bir düşmanının
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olmadığını, Yusuf EKİNCİ ’ nin neden, niçin, ne sebeple kimin veya kimlerin öldürüldüğünü
bilmediğini" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Ahmet Murat İNCEOĞLU 08.04.1996 tarihinde Esat Polis Karakolunca alınan
ifadesinde; "Yusuf EKİNCİ’nin halasının oğlu olduğunu, Yusuf EKİNCİ’nin Murat İNCEOĞLU isminde
bir yeğeninin olmadığını, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının 1994/171 sayılı yazısında adı geçen
şahsın, kendisi olduğunu "beyan etmiştir.
İfade Sahibi Özlem BOZDAĞ 25-26.02.1994 tarihinde Ankara Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde; "18.11.1993 tarihinden beri Avukat Yusuf EKİNCİ’nin bürosunda çalıştığını, şahsın ailesini
iş yerine gelmelerinden tanıdığını, şahsın geçmişi ile ilgili bir bilgisinin olmadığını, 25.02.1994 günü işe
gittiğini ve birçok kişinin arayıp Yusuf EKİNCİ’yi sorduğunu nerde olduğunu bilmediğini beyan ettiğini,
bir müddet sonra Güngör Sefa ERCİYES’in arayarak Yusuf Beyin dünden beri kayıp olduğunu
söylediğini, daha sonra 1993 ve 1994 yıllarında kullandıkları ajandalar ile şahsın masasındaki not defteri
ve araç telefonunu alarak Asayiş Şubesi Kayıplar Büro Amirliğine gittiğini, burada ifade verdiğini, daha
sonra burada Yusuf EKİNCİ’nin öldürülmüş olduğu haberini aldığını, şahsı en son 24.02.1994 günü saat
16.20 sıralarında gördüğünü, kendisine sorulan Behçet CANTÜRK isimli şahsı tanımadığını, Yusuf
Beyin bu şahsın avukatlığını yapıp yapmadığını bilmediğini, şahsın özel yaşantısı hakkında bir bilgisinin
olmadığını, kendisini kimin ve ne maksatla öldürülmüş olabileceğini bilmediğini" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Zeynel CEYLAN 01.03.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde;
"Yusuf EKİNCİ’nin resmi anlaşmalı işlerini takip eden avukatı olduğunu, iş ilişkisi dışında çok fazla
görüşmediklerini, Behçet CANTÜRK
ve maktulün kendi işyerinde bazen konuştuklarını, ne
konuştuklarını bilmediğini, ancak Yusuf EKİNCİ’nin Behçet CANTÜRK’ün bir vergi olayına ve bir
akrabasının yakalattığı silah olayına baktığını, kendisinin de bazı davalarına baktığını, şahsın mal varlığı
hakkında bilgisinin olmadığını, Behçet CANTÜRK’ün arkadaşı olduğunu, Yusuf EKİNCİ’nin öldüğünü
Behçet CANTÜRK’ün mevlütün de 25.02.1994 günü akşamı öğrendiğini, kimler tarafından ve ne için ve
hangi sebeple öldürüldüğünü bilmediğini" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Mansure ÖZBEK 28.02.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde;
"Yusuf EKİNCİ ’yi komşusu olması ve eşinin avukatlığını yapmasından dolayı tanıdığını, şahsın iş
yaşantısını ve diğer sosyal yaşantısını bilmediğini, 24.02.1994 günü saat 24.00 sıralarında evinde
misafirleriyle otururken Nadire İÇKALE ’nin aradığını ve Ülkü EKİNCİ’nin evine gelmesini söylediğini,
misafiri Neşe EKE ile birlikte Ülkü EKİNCİ’nin evine gittiklerini, bu evde bulunduğu süre içerisinde
kesinlikle Yusuf Beyin PKK Kontrgerilla veya MİT tarafından kaçırılmış olacağına dair bir konuşmanın
geçmediğini, bu arada Ülkü Hanım ve Güngör Sefa ERCİYES tarafından hastaneler, polis ve birçok
bürokratın arandığını, saat 04.00 sıralarında evine geldiğini, aynı gün saat 16.00 sıralarında Yusuf
EKİNCİ’nin öldürüldüğü haberini duyduğunu, kimler tarafından, niçin öldürülmüş olabileceğini
bilmediğini " beyan etmiştir.
İfade Sahibi Hüdayi DÜZGÜN 27.02.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde;
"Yusuf EKİNCİ’yi oturduğu binanın kapıcısı olması sebebiyle tanıdığını, 25.02.1994 günü aynı
apartmana beraber baktıkları Mehmet IŞIK isimli arkadaşından şahsın öldürüldüğünü duyduğunu, Yusuf
EKENCİ’yi 5-6 gündür görmediğini, şahsın yanına gelip gideni bilmediğini, kendisine sorulan Sefa
ERCİYES isimli şahsın Yusuf Beyle devamlı gelip gittiğini, aracını devamlı kullandığını, olayla ilgili
başka da bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Güngör Sefa ERCİYES’ın 25-26.02.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde; "Yusuf EKİNCİ’nin yanında çalıştığını, kendisini 1983 yılından beri tanıdığını, şahsın
öğrencilik yıllarında DEV-GENÇ görüşünü benimsediğini, Yusuf EKİNCİ’nin abisi DR. Tarık Ziya
Ekinci’nin PKK aleyhine yazılar yazdığını, 24.02.1994 günü şahısla gün boyu beraber olduklarını
olumsuz herhangi bir şeyin gerçekleşmediğini, saat 17.50 sıralarında birlikte işten çıktıklarını, beraber
Yusuf EKİCİ’nin arabasıyla bir müddet gittiklerini evinin önüne geldiklerinde kendisinin ayrıldığını, saat
21.10 sularında Ülkü EKİNCİ’nin kendisini aradığını ve eve gelmediğini, bir işinin olup olmadığını
sorduğunu, kendisinin de bir işinin olmadığını eve gitmek üzere yanından ayrıldığını söylediğini, daha
sonra şahsın evine gittiğini ve hastaneler ile karakola haber erdiğini, saat 05.00 sıralarında evden
ayrıldığını, Yusuf EKİNCİ’nin baktığı davalarla ilgili bir sorununun olmadığını aynı şekilde herhangi bir
bayanla ilişkisinin bulunmadığını, şahsın bugüne kadar herhangi bir siyasi kuruluşla legal yada illegal bir
bağlantısının olmadığını, PKK’nın Diyarbakırlı olan zengin kişilerden para toplaması konusuyla ilgili
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benim başıma da gelse bende verirdim ancak hemen kolluk kuvvetlerine bilgi verirdim şeklinde sözler
söylediğini, başkada bir bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Nadire İÇKALE 28.02.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde;"Yusuf EKİNCİ’nin daha önceden kendilerine ait şirkette avukat olarak çalıştığını, eşi
öldükten sonra hukuki işlemlerde kendisine çok yardımcı olduğunu, en son 23.02.1994 tarihinde
gördüğünü ve daha sonra ayrıldıklarını, 24.02.1994 günü saat 23.00 sıralarında telefonla Yusuf Beyin
hanımı Ülkü EKİCİ’nin aradığını, eşinin gelmediğini ve haberi olup olmadığını sorduğunu, kendisinin ise
24.02.1994 günü kendisini hiç görmediğini söylediğini, daha sonra komşusu Menşure ÖZBEK’i aradığını
ve hemen Ülkü Hanımlara geçmesinin söylediğini, kendisinin saat 24.00 sıralarında eve geldiğini, bu
sırada hastanelerin arandığını ve Güngör Sefa ERCİYES’in bölge Karakoluna bilgi verdiğini, daha sonra
evden ayrıldığını, 25.02.1994 günü saat 12.00 sıralarında tekrar bahse konu eve gittiğini, saat 15.00
sıralarında Yusuf EKİNCİ’nin öldürüldüğü haberini aldığını ancak aile fertlerine söyleyemediğini,
kendisinin Yusuf EKİNCİ’nin öldürülmeden önce evinde PKK tarafından kaçırılmış olduğunu veya
Kontrgerilla, MİT tarafından alınmış olabileceği hususunda bir söz söylemediğini, bu olayla ilgili başka
bir bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Ağa ÇELİK 21.03.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğince alınan ifadesinde;
"Şahsın evini 25.02.1994 günü öldürülen Yusuf EKİNCİ’den 15.10.1991 tarihinde aldığını, eve Ekim
1992 yılında taşındığını, daha önce Adana ilinde ikamet ettiğini, evinde oturduğu sırada tarihini
hatırlamadığı bir zamanda büyük bir patlamanın olduğunu evinin camlarının kırıldığını, dışarı çıktığında
Gazeteci Uğur Mumcu’nun arabasına bomba koyarak öldürüldüğünü öğrendiğini, kimlerin yaptığı
hakkında bir bilgisinin olmadığını, kendisine sorulan Oral Çelik isimli şahsı tanımadığını, Yusuf
EKİNCİ’yi ise evi aldıktan sonra hiç görmediğini, sadece bir kez telefonla görüştüğünü, onu da kimlerin
öldürdüğü hakkında bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Vekin ALTAN 27.02.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğince alınan ifadesinde;
"Yusuf EKİNCİ’ yi 10 yıldan beri tanıdığını, bir kez kendisinin davasına baktığını, kendisiyle zaman
zaman görüştüklerini, Yusuf EKİNCİ’nin bir süre önce öldürülmüş olarak bulunan Behçet CANTÜRK
ile daha önceden birbirlerini tanıdıklarını, kendisinin de bir defasında Selahattin Usta denilen bir
restaurantta beraber yemek yediklerini, daha sonradan bu şahısların görüşüp görüşmediklerini
bilmediklerini, Yusuf EKİNCİ’yi en son Behçet CANTÜRK’ün cenazesinde gördüğünü, herhangi bir
düşmanı olabileceğini zannetmediğini, şahsı kimlerin öldürebileceği hususunda bilgisinin olmadığını
"beyan etmiştir.
İfade Sahibi Mehmet IŞIK 27.02.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde;
"Yusuf EKİNCİ’yi kapıcısı olduğu binada ikamet eden bir şahıs olarak tanıdığını, şahsı en son
24.02.1994 günü saat 10.00 sıralarında 06 ASA 91 plakalı otosuna binerken gördüğünü, Yusuf
EKİNCİ’nin öldürüldüğünü 25.02.1994 günü saat 17.00 sıralarında bina sakinlerinden öğrendiğini Yusuf
Beyin evine gelen gidenleri tanımadığını, kendisine sorulan Sefa ERCİYES ile 1 hafta önce Yusuf
EKİNCİ’nin otosuyla geldiğini daha sonra plakasını bilmediği reno marka otoyu götürdüğünü, olayla
ilgili bildiklerinin bunlardan ibaret olduğunu" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Ahmet ÖZYUR 27.02.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde;
"Yusuf EKİNCİ ile Zeynel CEYLAN’ın Çankaya da bulunan ofisinde tanıştıklarını, çeşitli defalar
görüşme fırsatı bulduklarını, en son 18.02.1994 tarihinde ortağı olan Orhan DAĞ isimli şahısın satılık
olan evine bakmak amacıyla evi görmeye giderken gördüğünü, Yusuf EKİNCİ’nin ölmeden 10 gün kadar
önce satılık bir arsa olduğundan telefonla görüştüğünü, bu arsa için Yedi Milyar Beş Yüz Milyon talep
ettiklerin, kendisinin5 Milyar nakit parasının olduğunu ve 5-6 milyar kadar paranın yakın zamanda
geleceğini söylediğini, daha sonra konunun kapandığını, kendisiyle ölmeden 10 gün önce bürolarında
görüştüğünü görüşme esnasında kendisinin Bilkent’ten Dört Milyar İki Yüz Milyon peşin para ile iki ev
aldığını söylediğini, Yusuf EKİNCİ’nin öldürüldüğünü kanal 6 televizyonundan duyduğunu, ölümü
hakkında bir bilgisinin olmadığını ancak kendisinin son zamanlarda emlak işleriyle çok ilgilendiğini"
beyan etmiştir.
İfade Sahibi Orhan DAĞ 27.02.1994 tarihinde Cinayet büro Amirliğinde alınan ifadesinde;
"Yusuf EKİNCİ ile Çankaya’da bulunan ofisinde tanıştıklarını, çeşitli defalar görüşme fırsatı
bulduklarını, Yusuf EKİNCİ’nin ölmeden 10-15 gün kadar önce arsa almak istediğinden bürosunda
kendisiyle görüştüğünü, görüşme esnasında kendisinin Bilkent’ten Dört Milyar İki Yüz Milyon peşin
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para ile iki ev aldığını söylediğini, bu görüşmeden iki gün sonra bir arkadaşıyla benim satılık olan evime
bakmak için geldiklerini, ondan sonrada bir daha görmediğini, aynı görüşmede Gölbaşı’nda satılık Yedi
Milyarlık arsa olduğunu söylediğini, kendisinin de 5 Milyar nakit parasının olduğunu ve 5-6 milyar kadar
paranın yakın zamanda geleceğini söylediğini, Yusuf EKİNCİ’nin öldürüldüğünü ortağı Ahmet
ÖZYURT’tan öğrendiğini, nasıl, niçin ve kimler tarafından öldürüldüğü hakkında bilgisinin olmadığını
beyan etmiştir.
İfade Sahibi İsmail BERKAN 06.01.1997 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca
1994/171 soruşturma kapsamında alınan ifadesinde;"Av. Yusuf EKİNCİ’nin ne şekilde ve kimler
tarafından öldürüldüğünü bilmediğini, Susurluk’ta meydan gelen kaza neticesinde oluşan atmosferde
Yusuf EKİNCİ cinayetinin de oluşturulan çete tarafından işlenmiş olabileceği hakkında yorum yaptığını,
başkada bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Arif İLKBAHAR 16.06.1998 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"Olay günü Konya yolunda görevli olduğunu, telsizle anons yapılınca olay yerine gittiğini,
otobanın şarampolünde bir cesedi gördüğünü, cesedin sağ veya sol yanağında kurşun yarası olduğunu,
arabasının da maktule 20-25 metre uzaklıkta olduğunu, olay yerine Cinayet Masası ekipleri gelince olay
yerinden ayrıldığını, başkada bir bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Osman YILMAZ 16.06.1998 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; "Olay günü Trafik Polisi olarak çalıştığını, ama tam olarak nerde görevli olduğunu
hatırlamadığını, maktulün cesedini görmediğini, herhangi bir bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Abdullah GÜNGÖR 16.06.1998 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; "Olay günü Konya yolunda görevli olduğunu, aradan çok zaman geçtiği için olayı
hatırlamadığını, kendilerinin trafikle ilgilendiklerini cinayete pek bakmadıklarını, cesedi görüp
görmediğini hatırlamadığını" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Sezgin SÖZER 16.06.1998 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; "Olay günü Konya yolunda görevli olduğunu, anons gelmesi üzerine olay yerine gittiğini,
şarampolde bir ceset gördüğünü, ancak ekip memuru olduğu için arabada kaldığını, 15-20 metre
uzaklıkta maktulün otosunun bulunduğunu, Cinayet Masası ekipleri gelince olay yerinden ayrıldığını,
başkada bir bilgisinin olmadığını " beyan etmiştir.
İfade Sahibi Ümit TURAN 16.06.1998 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"Olay günü Trafik Polisi olarak görev yaptığını, olayla ilgili olarak bir şey hatırlamadığını,
kendisinin görevli olmadığı bir saatte olayın olmuş olabileceğini" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Şevket YAVAN 16.06.1998 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"Olay günü Konya yolunda görevli olduğunu, olayla ilgili olarak bir şey hatırlamadığını,
kendisinin görevli olmadığı bir saatte olayın olmuş olabileceğini" beyan etmiştir.
Soruşturma Dosyası Aşamaları :
Konu ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 1994/21798 hazırlık numarası üzerinden
soruşturma açılmış ise de işlenen suçun yargı çevresi dâhilinde vukuu bulmadığından dolayı 01.03.1994
tarihinde (yetkisizlik) kararı verilerek dosyanın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği
anlaşılmış. Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığınca 1994/171 sayıyla soruşturma açıldığı,
Maktulün eşi Ülkü EKİNCİ 04.05 1995 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna
başvurmuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, konu ve hukuki içerik açısından karmaşık bir yapıda
olması sebebiyle bu aşamada tespit ettiği başvuruyu, esasa ilişkin unsurların bir bütün olarak incelenmesi
gerektiği sebebiyle oybirliğiyle kabul edilebilir bulduğu,
23.05.2003 günlü Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına
Başkan Pervin BULDAN imzalı dilekçenin verilmesi üzerine başvuru Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına oradan da 09.06.2003 tarihinde Fatih
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, 03.12.2003 tarihinde Yusuf EKİNCİ ve Medet SERHAT’ ın
öldürülmesi olayı ile ilgili Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı 2003/29021 Hazırlık sayı ile soruşturma açtığı,
Suç yeri itibarıyla Fatih Cumhuriyet Başsavcılığının (yetkisizliğine)faili meçhul kişilerin
belirlenip haklarında yasal işlemlerin yapılabilmesi için görevli ve yetkili Kadıköy Cumhuriyet
Başsavcılığına soruşturma evrakının gönderilmesine karar verildiği, 08.03.2004 tarihinde Kadıköy
Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf EKİNCİ’ nin suç tarihinde Ankara’ da öldürüldüğünün anlaşılmasından
dolayı suç yeri itibariyle Kadıköy Başsavcılığının (yetkisizliğine), gereği için dosyanın yetkili Ankara
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Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
23.03.2004 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığınca failin s açık kimliğinin ve adresinin belli
olmamasından dolayı evrakın gereğinin takdir ve ifası için Zaman Aşımı Bürosuna tevzi edildiği,
14.06.2004 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2004/21122 hazırlık sayılı Yusuf EKİNCİ’
nin öldürülmesi olayı ile ilgili dosyayı, olayın olduğu yerin Ankara ili yargı çevresinin dışında olduğu
gerekçesi ile evrakın gereğinin ifası için Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği,
27.09.2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2011/647 sor. ve 2011/71 karar numaralı
Yusuf EKİNCİ’nin öldürülmesi olayı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizliğine,
soruşturma evrakının Ayhan ÇARKIN’ın kısmi ikrar ve yer göstermelerine konu tüm eylemlere ilişkin
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma evrakı ile birleştirilmek üzere Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
2011/129 Soruşturma Sayılı Dosya Kapsamında Yapılan İşlemler:
Ayhan ÇARKIN, İbrahim ŞAHİN, Mehmet EYMÜR, Ayhan AKÇA, Seyfettin LAP, Enver
ULU, ERCAN ERSOY, Uğur ŞAHİN ve Mehmet Kemal AĞAR'ın şüpheli sıfatı ile Sertaç Kamil
EKİNCİ, Ülkü EKİNCİ, Durmuş Fikri SAĞLAR, Kutlu SAVAŞ, Hüseyin Soner YALÇIN, Nadire
İÇKALE'nin tanık/bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştır.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 26.03.2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; " 25.02.1994 tarihinde öldürülmüş olarak bulunan Yusuf EKİNCİ isimli şahsın öldürülmesi
olayı ile ilgili olarak; olayı Oğuz YORULMAZ’ın kendisine anlattığı kadarıyla bildiğini, Yusuf Ziya
EKİNCİ’nin Oğuz YORULMAZ, Ahmet SAKARYA ve ismini hatırlayamadığı Samsunlu olduğunu
bildiği bir polis tarafından Ankara’da alındığını ve Ahmet DEMİREL grubuna teslim edildiğini, bu
şahsında cesedinin 1994-1995 yıllarında bulunduğunu, cinayetin kim tarafından ne şekilde işlendiğini
bilmediğini, Ahmet DEMİREL’in kadrosunda önceden Siirtte faaliyet gösteren ve kendisinin
Diyarbakır’da görevli olduğu dönemde İbrahim ŞAHİN emrinde Siirtte görev yapan Özel HAREKAT
biriminde çalışan polislerin olduğunu bildiğini, isimlerini hatırlamadığını bu olayla ilgili bildiklerinin
bundan ibaret olduğunu" beyan etmiştir.
Şüpheli AYHAN ÇARKIN 2011/129 soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 03.06.2011 tarihinde alınan ifadesinde;"Yusuf EKİNCİ isimli Ankara da avukatlık yapan
şahsın bir grup ile bürosunun bulunduğu caddede alındığını, söz konusu avukat Yusuf EKİNCİ'yi alan
kişinin o zamanki komiser olan Yusuf YÜKSEL isimli şahıs olduğunu, 4 araba ile avukat Yusuf
EKİNCİ'yi alarak Gölbaşı tarafına götürdüklerini, orada kendisine Uzi Marka bir silah verdiklerini,
Ayhan AKÇA’nın "al bir siftahın olsun, bu şahsı sen öldür" dediğini, kendisinin de kızıp küfrettiğini ve
Uzi Marka silahı yere attığını, bunun üzerine, avukat Yusuf EKİNCİ'nin tam hatırlamamakla birlikte
Alper TEKDEMİR, Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Enver ULU'nun olduğu bir ortamda
öldürüldüğünü, ancak silahı kimin ateş ettiğini bilmediğini, kendisinin silahı fırlattıktan sonra Oğuz
YORULMAZ ile birlikte yeni açılan yoldan Ümitköy tarafına doğru gittiklerini, bu infazı gerçekleştiren
kişilerin Özel Harekat Daire Başkanlığında Siirt grubu olarak bilinen kişiler olduğunu, daha önceki
ifadesindeki Ahmet DEMİREL grubuna teslim yapılmış demesindeki kastının bu olduğunu, ancak daha
önce ifadesinde sanki olay yerinde yokmuş gibi bir yazım yapılmışsa da, aslında kendisinin Yusuf
EKİNCİ'nin infaz edildiği sırada olay yerinde bulunduğunu, bu şahsın ne amaçla ve ne için öldürüldüğü
konusunda da bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN'ın Yusuf EKİNCİ isimli şahsın öldürülmesi olayı Yer Göstermesinde
;"Kendisinin göstermiş olduğu güzergahtan gidilmek suretiyle İncek-Ahlatlıbel yolu Konya yoluna
Eskişehir-İstanbul çevre yoluna gelindiğinde çevre yolunun sağ tarafına 50 metre yüründükten sonra
Ayhan ÇARKIN tepe şeklindeki araziyi göstererek burasıydı demesi üzerine yapılan yer göstermesinde;
gece vaktinde buraya geldiklerini, Yusuf EKİNCİ'yi alma işlemine kendisinin katılmadığını, Yusuf
YÜKSEL’in aldığını, alınması işlemini en iyi Yusuf YÜKSEL’in bileceğini, Uğur ŞAHİN’in olduğunu,
bürosundan çıktıktan sonra alındığını, alınan şahsın Yusuf EKİNCİ olduğunu da bilmediğini,
kendilerinin daha sonra Yusuf EKİNCİ'yi alan ekiplerle buluştuklarını, buraya geldiklerinde Yusuf
EKİNCİ isimli şahsın alındığını öğrendiklerini, İbrahim ŞAHİN'in kullandığı Tempra aracında orada
olduğunu, ancak kendisinin olmadığını, toplam (5) aracın olduğunu, yaklaşık (20) kişinin bulunduğunu,
yeşil renkli Doğan SLX marka aracın, (2) tane transit marka aracın ve bir araçın daha olduğunu,
sivillerin araçlarından birisinin olabileceğini, beşinci araba olarak da kendilerinin olduğunu, Ayhan
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AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Alper TEKDEMİR, Ahmet SAKARYA, Yusuf YÜKSEL, Sait
YILDIRIM, Sami GECE, Enver ULU, Ayhan ÖZKAN’ın orada olduğunu, Yusuf EKİNCİ'nin
gözlerinin bağlı olmadığını, şahsı yukarı doğru çıkardıklarını, şahsı yukarı Ayhan AKÇA, Ziya
BANDIRMAUOĞLU ve ninja Ayhan ÖZKAN kollarından tutarak götürdüklerini, Ayhan AKÇA’nın
kendisine "Hadi bacanak seni de görelim, sen de bir milli ol" dediğini, kendisinin silahı alarak yere
attığını, bundan dolayı aralarının bozulduğunu, Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY ve kendisinin oradan
ayrıldığını, kendisi oradayken silahın patladığını ve adamın öldürüldüğünü, kendisi silahı attıktan sonra
silahı elden ele dolaştırdıklarını, Enver..., Ayhan AKÇA, Alper... kendisinin tetiğe basarak silahı attığını,
şarjörün bile boşalmış olabileceğini, silahı attıktan sonra silahı Enver’in aldığını, silahı Enver’in eline
verdiğini, kendisinin "Ben size söylemedim mi ben bu işlerde yokum diye" dediğini, nedenin ise bir iş
yapıldığını sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ettiklerini, buradaki ekibin başında Yusuf YÜKSEL’in
olduğunu,
Yusuf YÜKSEL’in komiser veya Başkomiser olduğunu, bu olayın cevabını en net şekilde
verebilecek olanın Yusuf YÜKSEL olduğunu, talimatı İbrahim ŞAHİN’in verdiğini, İbrahim ŞAHİN'in
bu talimatı ne şekilde verdiğini en iyi şekilde Yusuf YÜKSEL’in bildiğini, Yusuf EKİNCİ'nin
götürüldüğü mesafenin yoldan yaklaşık 15-25 metre mesafede olduğunu, Yusuf EKİNCİöldürüleceğini
bilmediğini, bu işin örgütle alakalı bir iş olmadığını, örgütle alakalı olması durumunda PKK'nın şu
konumundaki adamı öldürüldü denilebileceğini, Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda
Başbakan'ın açıklamış olduğu listede yer alan şahıslardan denileceğini, genelde böyle söylendiğini, bu
tür olayların 96 yılında kaza olana kadar devam ettiğini yer göstererek anlattığı anlaşılmıştır.
Ayhan ÇARKIN 2011/23 sorgu numarası kapsamında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından 05.06.2011 tarihinde alınan ifadesinde;"Av. Yusuf Ekinci’nin, Yusuf Yüksel isimli komiserin
kullandığı arabayla bürosunun önünden gündüz vakti alındığını, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu,
Enver Ulu, Ahmet Sakarya, Ayhan Özkan, Şahin ve Sait olduğunu, sivil insan da olduğunu, Gölbaşı'na
giderken Ümitköy yolu sapağından sağa dönüldüğünü, yakın bir mesafede Ayhan Akça tarafından
öldürüldüğünü, başkasının kurşun atıp atmadığını bilmediğini, Ayhan Akça bana "bacanak seni göreyim
al bir siftahın olsun, sen de milli ol" diye Uzi marka silah verdiğini, kendisinin de silahı fırlatıp attığını,
aralarında tartışma çıktığını, daha sonra İbrahim Şahin ile aralarında sorun çıktığını, birbiriyle
yumruklaştıklarını, kendisini polislikten ihraç ettirmek istediğini, Özel Harekat grubunun içerisinde bir
de Siirt Grubu olduğunu, böyle denmesinin nedeni Siirt'ten gelen terörle mücadele grubu ile İbrahim
Şahin orada da beraber çalıştığı için bu grubun etkin olduğunu, kendisinin Yusuf Ekinci'nin ne amaçla
öldürüldüğünü bilmediğini, bazen sorduğunda Milli Güvenlik Kurulu ve devletin bilgisi dahilinde oluyor
diye bir şeyler söylendiğini" beyan etmiştir.
Müşteki Sertaç Kamil EKİNCİ 13.05.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"Babası Yusuf Ekinci cinayeti gerçekleştiğinde 15 yaşında lise 1. Sınıfa giden bir öğrenci
olduğunu, olay ile ilgili bilgileri annesinden öğrendiğini, olaydan sonra Hukuk Fakültesini bitirip avukat
olması sebebiyle babasıyla ilgili konuların peşini bırakmamaya çalıştığını, bu olayı gerçekleştiren
şahıslardan şikayetçi olduğunu, soruşturma ili alakalı bazı taleplerde bulunmak istediğini, bunlardan
birisinin olayın gerçekleştiği 24 şubat 1994 günü evlerine ait sabit telefon numarası olan 490 41 36
numarasını 25 şubat 1994 günü saat 03.00 ve 07.30 civarlarında annesi Ülkü Hanımla konuşan kişilerin
bulunmasını, Soner YALÇIN’ın Doğan kitaptan çıkan Behçet CANTÜRK’ ün anıları kitabının 212 nci
sayfasında 25 Ocak 1994 tarihinde Lice’ li Sefa ERCİYES Ankara’ da kaçırılıp öldürüldü şeklinde bir
bölüm bulunduğunu, burada ismi geçen Sefa ERCİYES’ in Güngör Sefa ERCİYES olduğunu ve
kendisinin ölmediğini, Sefa Erciyes isminin hiçbir yerde geçmemesine rağmen Soner Yalçın’ ın burda
alıntı yapmış olabileceğini ve Soner Yalçın’ ın tanık olarak beyanının alınmasını, Susurluk araştırma
komisyonu üyesi olan eski milletvekili Fikri Sağlar ve Susurluk araştırma komisyonu raporunu yazan
Kutlu SAVAŞ’ ın da bilgilerinin alınmasını istediğini, babası Yusuf Ekinci’ nin PKK terör örgütüyle
hiçbir ilişkisinin olmadığını ,siyasi düşüncelerini tamamen demokratik bir şekilde yerine getirdiğini,
1971 yılından itibaren hiçbir siyasi faaliyette bulunmadığını, Behçet CANTÜRK İle ilgili de hemşeri
olmanın verdiği tanışıklık dışında avukatlığını yapma anlamında bir ilişkisinin bulunmadığını, bu şahsın
avukatlığını yapan Medet SERHAT’ ın İstanbul’ da şoförü ile birlikte öldürüldüğünü, Bütün bu
cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve başka da bir diyeceğinin bulunmadığını beyan etmiştir.
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Müşteki Ülkü EKİNCİ 13.05.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"Halen Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yaptığını, Maktul Yusuf Ekinci’ nin eşi
olduğunu, olayı en başından itibaren hatırladığı kadarıyla anlatmak istediğini, 24 şubat 1994 günü akşam
evinde bulunduğu sırada eşi Yusuf Ekinci’ nin bürosunu aradığını, eşinin birazdan çıkacağını söylediğini,
bu konuşmadan uzun bir süre sonra büroyu tekrar aradığını, kimsenin cevap vermemesi üzerine eşinin
hem sekreterliğini hem de şoförlünü yapan Güngör Sefa ERCİYES’ i aradığını,
Şahsın kendisine bürodan beraber çıktıklarını, eşini Hoşdere caddesinde bıraktığını, peşinden de
eve gelmek üzere arabası ile hareket ettiğini, bu telefon görüşmesinden sonra Güngör Sefa ERCİYES’ in
evlerine geldiğini, karakollara, hastanelere baktıklarını, bu durumu eşinin avukatlığını yapan Nadire
İÇKALE’ ye bildirdiğini, daha sonra Nadire İÇKALE’ nin de evlerine geldiğini, Nadire İÇKALE’ nin
“acaba Behçet CANTÜRK ‘ ün başına gelenler Yusuf beyinde başına gelmesin” diye söylemesi üzerine
önce aile dostları İnsan Haklarından sorumlu Devlet Bakanı Mehmet KAHRAMAN’ ı aradığını, daha
sonra da Hikmet ÇETİN’ i aradığını endişelerini dile getirmesi üzerine her ikisinin de “Yusuf’ a bu
yapılamaz”
ifadelerini kullandıklarını, Eşinin kesinlikle PKK terör örgütü ile bir ilişkisinin
bulunmadığını, Kürt kökenli bir vatandaş olduğunu, Kürt kimliğini savunduğunu ama yasadışı PKK ile
bir bağ kurmadığını, Behçet CANTÜRK ile hemşehri ve her ikisinin de Diyarbakır Lice’li olmasından
dolayı tanışıklıkları bulunduğunu, eşinin bahsedildiği gibi Behçet CANTÜRK’ün hiçbir şekilde avukatı
olmadığını, eşinin Behçet CANTÜRK gibi öldürülmesini düşünmesinin sebebinin o sıralarda
kamuoyunda Kürt kökenli Vatandaşlara faili meçhul cinayetlere kurban gitmeleri ve yaklaşık 1 ay önce
Behçet CANTÜRK’ün öldürülmesinden dolayı olduğunu, hatta eşi ile bir konuşmasında eşinin bu
cinayetlerin Ankara’ya da ulaşabileceğini ve kendisinin Kürt kimliği ile tanınan bir şahsiyet olduğu için
kendisinin de öldürülebileceğini söylediğini, 24.02.1994-25.02.1994 gecesi saat 03.00 sıralarında bir
telefonun geldiğini ve cevap vermediğini ve bunun üzerine telefonu kapattığını, tekrar telefon geldiğini
ve bu sefer daktilo seslerini duyduğunu, aynı gün saat 07.30 sıralarında yine telefon geldiğini, ve
karşıdaki bayanın kendisine “Ben cehennemin dibiyim “deyip telefonu kapattığını, aynı gün dışarı
çıktığını eve geldiğinde eşinin Gölbaşı’nda öldürüldüğünü öğrendiğini daha sonra Adli Tıp kurumuna
giderek eşinin cesedini teşhis ettiğini, eşinin Uzi marka silah ile öldürüldüğünü öğrendiğini, daha sonra
bu silahın sadece emniyette kullanılması sebebiyle cinayeti Polislerin yaptığını düşündüklerini, bu sırada
kendilerinin de olayla ilgili araştırma yaptıkların, bu araştırmalar neticesinde Turan Güneş Bulvarındaki
bir benzinlikte çalışan Kemal isminde bir pompacının kendilerine benzinliğin karşısında kırmızı bir
Toyota renkli arabanın polis tarafından durdurulup götürüldüğünü söylediğini, kendilerinin bunu
soruşturma aşamasında söylemelerine rağmen dinletemediklerini, Kemal isimli şahsın hala aynı
benzinlikte çalıştığı için ifadesine başvurulabileceğini, bu olaylarla ilgili İsmail BERKKAN’ın bir
makalesinin yayınlandığını, makalede MGK ait PKK’ya yardım eden Kürt kökenli vatandaşların
listesinin yapıldığı, bu listeye göre kişilerin özel bir örgüt tarafından İnfaz edildiği, Yusuf EKİNCİ’ nin
devlet içerisinde bir yapılanma tarafından öldürülmüş olabileceğini, öğrendiği kadarıyla sonradan
soruşturma kapsamında alınan ifadesinde İsmet BERKKAN’ ın konuyla bir alakasının olmadığını
belirttiğini, eşinin Susurluk davası olarak bilinen ve mahkeme kararıyla mahkum edilen bir yapılanma
tarafından öldürüldüğünü düşündüğünü, son zamanlarda yapılan soruşturmaların bu düşüncesini
kuvvetlendirdiğini, hatta daha sonra TBMM de Susurluk araştırma komisyonu üyesi olan Fikri SAĞLAR
eşinin öldürülmesi ile alakalı İbrahim ŞAHİN’ e Uzi marka bir silahla öldürüldüğünü söylediği zaman
İbrahim ŞAHİN’ in bu soruyu geçiştirdiğini, yine Kutlu SAVAŞ’ ın hazırlamış olduğu Susurluk
raporunun 17 sayfalık kısmını çıkardığını, bu raporda Kürt kökenli vatandaşlara ait bir listenin olduğu, bu
olayın yazılı ve görsel basında da dile getirildiği Kutlu SAVAŞ ve Fikri SAĞLAR’ ın dinlenildiği
takdirde bu konuya ilişkin iddiaların doğruluğunun ortaya çıkacağını, eşinin düşmanı olmadığını,
kendisine bağlı, siyasi mücadelelerini yasal çerçevede sürdürdüğünü, bu olay sebebiyle çok acılı günler
geçirdiklerini, bu nedenlerden dolayı, faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesini, şüphelilerin ortaya
çıkarılmasını talep ettiğini" beyan etmiştir.
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Şüpheli İbrahim ŞAHİN’Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11.10.2011 tarihinde alınan
ifadesinde; "Ankara ve Kırıkkale’ de gerçekleştiği belirtilen Mecit BASKIN, Yusuf EKİNCİ, Namık
ERDOĞAN, Faik CANDAN ve Metin VURAL cinayetleri ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını" beyan
etmiştir.
Şüpheli Mehmet EYMÜR 30.11.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
alınan İfadesinde; "1994 yılı Mayıs ayında Özel İstihbarat Daire Başkanlığına geldiğinde Altındağ Nüfus
Müdürü Mecit BASKIN, Namık ERDOĞAN, Faik CANDAN cinayetlerinin işlenmiş olduğunu, bu
konuda tam hatırlamamakla beraber Av. Yusuf EKİNCİ cinayeti hakkında az bir bilgisinin bulunduğunu,
Bu cinayetlerde Yusuf EKİNCİ’ nin oğlu olan ismini hatırlamadığı şahsın gazetelerde Mehmet AĞAR’ a
babasının cinayeti için müracaat ettiğini, ondan sonra da tehditler aldığını" beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan AKÇA 11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan
ifadesinde; "Av. Yusuf EKİNCİ cinayetinin öldürülmesi ile ilgili olarak söz konusu olayda kesinlikle
bulunmadığını, nasıl gerçekleştiğini bilmediğini, bu hususta Ayhan ÇARKIN’ın verdiği beyanı kabul
etmediğini, kaybolduğu söylenen Uzi marka silahlar ile ilgili bir bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan AKÇA Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11.08.2011 tarihinde alınan
ifadesinde; "Ayhan ÇARKIN’ın ifadesinde geçen Mecit BASKIN, Yusuf EKİNCİ, Namık ERDOĞAN
ve Faik CANDAN isimli kişilerin öldürüldüğünden dahi haberinin olmadığını, Ayhan ÇARKIN ile aynı
dairede görevli olması dışında herhangi bir yakınlığının olmadığını, suç isnat eden kişinin uyuşturucu
bağımlısı olup ne söylediğini bilmediğini, iddia ettiği olaylarda bulunmadığını ve rol almasının söz
konusu olmadığını, iddiaları basın organlarından öğrendiğini, olayla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını
"beyan etmiştir.
Şüpheli Seyfettin LAP 11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan
ifadesinde;" Özel Harekat Daire Başkanlığında görev yaptığı sırada cinayetler dışında Yusuf EKİNCİ,
Namık ERDOĞAN ve Faik CANDAN isimli şahıslarında öldürülmesi olaylarını basından öğrendiğini,
Metin VURAL’ ın öldürülmesi olayını hiç duymadığını, basından bile öğrenmediğini, ancak kendi
bulunduğu ortamlarda dairede arkadaşları ile konuşurken acaba bu cinayetlerde Özel Harekat Dairesi
Başkanlığında çalışan kişilerin bir ilgisi var mı diye düşündüklerini, bu konuda Ayhan ÇARKIN ve
etrafındakilerin bu işi yapabileceklerine dair şüphelerin oluştuğunu, acaba dendiğinde akıllarına onların
geldiğini, o dönemde de Ayhan ÇARKIN’ ın bu tip konuşmaları yaptığını duymuş olabileceğini" beyan
etmiştir.
Şüpheli Enver ULU11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan
İfadesinde; "Ankara’ da Özel Harekât Daire Başkanlığında görev yaptığı sırada Mecit BASKIN, Yusuf
EKİNCİ, Namık ERDOĞAN ve Faik CANDAN isimli şahısların öldüğünü gazetelerden duyduğunu,
Ayhan Çarkın’ın ifadesinde geçen Namık ERDOĞAN ve Faik CANDAN isimli kişilerin öldürülmesi ile
alakalı bir bilgisinin bulunmadığını, öldürenleri bilmediğini ve Ayhan ÇARKIN’ ın ifadelerini kabul
etmediğini, kaybolduğu söylenen Uzi marka silahlar ile ilgili bir bilgisinin olmadığını " beyan etmiştir.
Şüpheli Enver ULU Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11.08.2011 tarihinde alınan
ifadesinde; "Ayhan ÇARKIN’ın ifadesinde geçen Yusuf Ekinci, Namık Erdoğan ve aynı şekilde Faik
Candan’ ın öldürülmesi ile bir ilgisinin olmadığını, bu şahısların öldürüldüklerini o zamanlar pek
dikkatini çekmese de şimdi gündeme gelince gazeteden öğrendiğini" beyan etmiştir.
Şüpheli ERCAN ERSOY Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 29.09.2011 tarihinde
alınan ifadesinde; "Av. Yusuf EKİNCİ’yi tanımadığını olayla bir ilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
2011/129 soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29.06.2011 tarihinde
alınan ifadesinde; Av. Yusuf EKİNCİ’yi tanımadığını, şahsı basından tanıdığı Behçet CANTÜRK ile bir
ilişkisinin olup olmadığını bilmediğini, söz konusu olayda kesinlikle kendisinin olmadığını, bahse konu
olayın arkadaşları tarafından gerçekleştirildiğini zannetmediğini " beyan etmiştir.
Şüpheli Uğur ŞAHİN Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11.08.2011 tarihinde alınan
ifadesinde;"Ayhan ÇARKIN ile hiçbir göreve gitmediğini ve Ankara ilinde Mecit BASKIN, Faik
CANDAN, Yusuf EKİNCİ öldürülmesi olayları ile ilgili bilgisinin olmadığını, Ayhan ÇARKIN
ifadesinde şoförlüğü ya kendisinin ya da Sait’in yaptığı şeklinde beyanda bulunduğunu, kendisinin böyle
bir olayda kullanılan araçta şoförlük yapmadığını, öldürülen diğer kişilerle ilgili ismini dahi geçmediğini,
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bu olayda sorumlu tutulmasının sebebi olarak Ayhan ÇARKIN ile aynı Daire Başkanlığında kısa süreli
çalışmış olmasından kaynaklandığını," beyan etmiştir.
İfade Sahibi Durmuş Fikri SAĞLAR Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10.06.2011
tarihinde alınan ifadesinde; "Kendisinin 1995-1999 yılları arasında CHP Milletvekili olduğunu, Susurluk
olayını araştırmakla sorumlu Meclis Araştırma Komisyonu üyesi olduğunu, komisyonda bu olaylarla
ilgili 57 kişinin bilgisine başvurduklarını, dönemin Jandarma Genel Komutanı Teoman KOMAN ile eski
Genel Kurmay Başkanı Necdet URUĞ’un ifade vermeye Meclise gelmediklerini, kendisine sorulan Av.
Yusuf EKİNCİ olayı ile ilgili kendi araştırmaları ile bilgilere ulaştığını, bu bilgiler ışığında İbrahim
ŞAHİN’in in ifadesini alırken kendisine sorular yöneltmek istediğini, İbrahim ŞAHİN’in in kendisine
sorulan sorular üzerine, Ömer Lütfi TOPAL cinayeti ile ilgili konuşurken cinayet mahallinde bulunan
araç içindeki Uzi marka silah şarjörünün sırf olayı Özel Harekat Daire Başkanlığının üzerine yıkmak için
bırakıldığını, olayda hem kaleşnikof hem de Uzi marka silahın kullanıldığını, Uzi marka silahın o
dönemde sadece kendilerinde bulunduğunu, Emniyetin başka bir biriminde bulunmadığını belirttiğini,
bunun üzerine kendisinin İbrahim ŞAHİN’e bu silahların sadece kendilerinde olup olmadığını tekrar
sorduğunu, onun da güvenlik güçlerinde sadece kendilerinde olduğunu belirttiğini, bunun üzerine
kendisine Av. Yusuf EKİNCİ’nin öldürülmesinde de Uzi marka silahların kullanıldığını belirttiğini,
“Anladım Uzi marka ile öldürülmüş olabilir ama, şey, yok, yani” şeklinde biraz panikleyerek sorusunu
geçiştirdiğini, Komisyon olarak ayrıca Ayhan ÇARKIN’ın beyanlarına başvurduklarını, bu beyanlar
sırasında Ayhan ÇARKIN’ın komisyon olarak kendilerine isim bazında cinayetlerden bahsetmediğini,
genel olarak kendisinin Özel Harekâtçı olarak birçok operasyona katıldığını, bu operasyonlarda birçok
kişinin öldüğünü, kendisine yargısız infaz suçlamasında bulunulduğunu, bu suçlamaları kabul
etmediğini, operasyonlarda kendisine Necdet MENZİR ve İbrahim ŞAHİN tarafından verilen talimatların
yerine getirildiğini, bu ifadelerde “ yasadışı Örgütleri” devletle olan bağlantıları ile Susurluk’ta meydana
gelen kaza olayının ve arkasındaki ilişkilerin açığa çıkması amacıyla kurulan, Meclis Araştırma
Komisyonunu tutanaklarının ikinci cildinin sayfa 1219-1309 arasında bulunmakta olduğunu, ayrıca yine
İbrahim ŞAHİN’ in ifadeleri de aynı cildin 1806 sayfasında bulunduğunu, Ayrıca Komisyonda dinlenen
ve o tarih itibariyle Jandarma İstihbaratta görev yaptığını bildiği Astsubay Hüseyin OĞUZ ifadesinde
“Ölüm Listelerinin” verildiği bilgisini kendilerine aktardığını, kendi soruşturmasının konusunu oluşturan,
Ankara’da yapıldığı belirtilen cinayetlerden Av. Yusuf EKİNCİ dışındakiler hakkında bilgisinin
bulunmadığını, bu konuya ilişkin Kutlu SAVAŞ’ ın raporunun önemli olduğunu, bunun dışında
kendisinin anlatacağı herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, yalnız yukarda belirttiği üzere
komisyonlarının ifadesi ve başvurduğu kişilere ilişkin tutanaklar getirildiği takdir de soruşturmaya
faydalı olacağını düşündüğünü beyan etti.
İfade Sahibi Kutlu SAVAŞ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10.06.2011 tarihinde
alınan ifadesinde;"1997 yılında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı esnada Başbakan
Mesut YILMAZ’ın kendisinden Susurluk olayı ile ilgili olarak değerlendirme raporu hazırlamasını
istediğini, bu konuyla ilgili hemen çalışmalara başladığını, çalışmalarının sonunda raporu tek nüsha
olarak hazırlayıp Başbakan Mesut YILMAZ’a sunduğunu, raporu sunduktan sonra Başbakanlık Bilgi
İşlem Daire Başkanlığından gelen görevlilerin raporun yazıldığı tüm bilgisayarları sildiğini, daha sonra
raporun tüm koalisyon ortakları bulunan başkanlara da verildiğini öğrendiğini, Cumhurbaşkanına da bir
örnek verildiğini, daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatına da bir örnek verildiğini, rapor yazıldıktan sonra
bir takım kurumların rapora itirazda bulunduklarını, söz konusu raporun Başbakan Mesut YILMAZ’a
ulaştıktan sonra bir heyet oluşturulduğu, bu heyette Başbakanlık, Dışişleri, MİT ve Emniyet
temsilcilerinin bulunduğunu,
Yapılan inceleme de bazı bölümlerin yayınlanmayıp gizli kalması gerektiğinin belirtildiğini ve bu
yönde bir çalışma yapıldığını, ancak çıkartılan sayfalarda kendisinin bir ölüm listesinden bahsetmediğini,
bu sayfalarda devletin soruşturma konusundaki politikalarıyla ilgili olduğunu, raporunda hiçbir şekilde
Milli Güvenlik Kurulunda onaylanan bir belgeden bahsetmediğini, raporunda Dönemin Başbakanı Tansu
ÇİLLER’in PKK’ya yardım eden iş adamlarının listesinin elinde olduğunu beyan ettiğini bu beyandan
sonra kürt kökenli belli kişilere karşı cinayetlerin gerçekleştiğini, Susurluk olayından sonra bu
cinayetlerin bıçak gibi kesildiğini beyan ettiğini, liste konusunda herhangi bir konu yazmadığını,
AİHM’nin Yusuf EKİNCİ ile ilgili kararında ve kendisinin 1998 yılında hazırlamış olduğu raporunda
Behçet CANTÜRK’ün kamu görevlileri tarafından öldürüldüğünü belirttiğini, ancak bu cümleleri söz
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konusu raporun bir değerlendirme raporu olması ve o günkü koşullarda Kamuoyunda böyle bir kabulün
olması ve Başbakan Mesut YILMAZ’ın bir durum tespiti yapabilmesi için hazırladığı için yer verdiğini,
bu konuda bir bilgi/belge araştırmasına girmediğini, raporunda araştırma ve inceleme yapılması gereken
yerleri belirttiğini, bir kısmı için teklifte bulunduğunu ancak herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını
bilmediğini, 1998 yılında Başbakanlık Teftiş Kurulu’ndan ayrıldığını ve RTÜK üyesi olarak atandığını
ve bir daha bu konuyla ilgilenmediğini, Yusuf EKİNCİ, Faik CANDAN, Mecit BASKIN ve Namık
ERDOĞAN ile ilgili bir bilgisinin olmadığını, bu kişilerin öldürüldüğünü gazetelerden duyduğunu, bu
konularla ilgili direkt bir bilgi gelmediği için raporunda yer vermediğini,
Yazmış olduğu raporda; Özel harekat Mensupları Ayhan AKÇA, Ayhan ÇARKIN, Oğuz
YORULMAZ, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Ercan ERSOY isimli şahısların şahsi dosyasını
incelediğinde çok başarılı polisler olduklarını, bu polislerin takdirname ve para ödülleri ile
ödüllendirildiklerini gördüğünü, bir yılda 12 maaş alınmasına rağmen bu şahıslara 15 ay taltif
verilmesinin kendisini şaşırttığını, Bu kişilerin Ömer Lütfi TOPAL cinayeti sebebiyle göz altına
alınmalarının kendisi tarafından yadırgandığını, Yeşil ile ilgili bölümlerin MİT’ in bilgisi ile yazıldığını,
Yeşil isimli şahsın hiçbir özelliği hiçbir vasfı olmamasına rağmen devletin subayını sorguladığını, haraç
aldığını, cinayet işlediğini hatta bunların kayda alınmasına rağmen hiçbir şey yapılmadığını, bundan
dolayı istemeyerek te olsa devletin faili meçhullerde büyük bir müsamahasının olduğu kanaatinin
oluştuğunu, bu durumun da Başbakan’ a sunduğu fotoğrafın doğruluğunu oluşturduğunu, kendisinin
hazırladığı raporun şu anda Silivri’de görülen ve Ergenekon davasına bakan Mahkemede eksiksiz olarak
bulunduğunu, bu raporu ilgili Mahkemenin bizzat eski Başbakanlardan Mesut YILMAZ’ dan istediğini
Mesut Beyin de raporu gönderdiğini, bu konuyu da Mesut Beyle Görüştüğünden dolayı bildiğini" beyan
etmiştir.
İfade Sahibi Hüseyin Soner YALÇIN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16.06.2011
tarihinde alınan ifadesinde; "Kendisine sorulan Yusuf EKİNCİ’nin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak
herhangi bir bilgi hatırlamadığını, Kendisine okunan Behçet CANTÜRK’ün Anıları isimli kitabında
Behçet CANTÜRK’ün yakınları ile konuşarak bu olayla ilgili araştırmaları kitabına yazdığını, Av. Yusuf
EKİNCİ olayını ayrıca araştırmadığını " beyan etmiştir.
İfade Sahibi Nadire İÇKALE Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 06.01.2012 tarihinde
alınan ifadesinde;"Kendisine sorulan Behçet CANTÜRK’ü tanıdığını, eşinin arkadaşı olduğunu, yine o
dönemde Ankara’da avukatlık yapan Yusuf EKİNCİ’yi de tanıdığını, kendisini çok sevdiğini, Yusuf
EKİNCİ’nin Behçet CANTÜRK’ün bazı işlerine baktığını bildiğini, Av. Yusuf EKİNCİ’yi ağabeyi
Bircan BENEK vasıtasıyla tanıdığını, eşi vefat ettikten sonra şirketinin başına kendisinin geçtiğini ve
şirket ve kendi özel işlerini yapması için yetki verdiğini, Yusuf EKİNCİ’nin eşi Ülkü EKİNCİ’nin ilk
listesinde belirttiği bir ölüm listesinden haberinin olmadığını, kendisinin şahsın öldürüldüğü gün
kesinlikle Ülkü EKİNCİ’ye “acaba Yusuf ağabeyi de listeye mi aldılar” şeklinde herhangi bir söz
söylemediğini, Ülkü EKİNCİ’nin neden bu şekilde bir beyanda bulunduğunu bilmediğini, ancak şahsın
kaybolduğunu duyunca paniklediğini, çünkü şahsın kendisine daha önce “ bir gün tüm Kürt aydınlarını
toplayacaklar” şeklinde ifadelerde bulunduğunu ve bu konuda tedirginlik yaşadığını, bu yüzden
kaybolduğunda öldürülmüş olabilir mi diye düşündüğünü,
Şahsın kaybolduğu gün bazı yetkilileri aradıklarını yalnız kendisinin aramadığını Ülkü
EKİNCİ’nin arama yaptığını hatta İçişleri Bakanı Mehmet KARAMAN’ı aradığını yalnız Mehmet
KARAMAN’ın bu konuyla pek ilgilenmediğini" beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN’ın vermiş olduğu bilgilerin olay yeri ile karşılaştırılmasında:
Hazırlanan soruşturma dosyasına göre Yusuf EKİNCİ isimli şahsın cesedi Gölbaşı ilçesinden
Sincan ilçesi istikametine giden TEM otoyolu Gölbaşı girişi 2 km ileride yolun sağ şarampolünde
bulunmuştur.Şüpheli Ayhan ÇARKIN ise yer gösterme işlemi esnasında Yusuf EKİNCİ isimli şahsın
öldürme olayının Konya yolundan Eskişehir-İstanbul çevre yoluna girildiğinde çok az bir mesafe
gittikten sonra sağ tarafta olabileceğini beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN’ın ifadesinde belirttiği yer ile maktulün cesedinin bulunduğu yer
arasında 500 m bir mesafe bulunmaktadır ki bu yer ifade de belirtilen yerle neredeyse birebir
örtüşmektedir ve arazi yapısı da aynıdır.
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Hazırlanan soruşturma dosyasına göre tanık ifade tutanaklarından olayın hava karardıktan sonra
gerçekleştiği ile şahsı en son gören kişilerden birinin Güngör Sefa ERCİYES isimli şahıs olduğu, şahsın
Yusuf EKİNCİ ile beraber bürodan ayrıldıktan sonra maktülün aracıyla Reşat Nuri sokağa kadar
geldiğini beyan ettiği anlaşılmıştır.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN ise Yer Gösterme işlemi esnasında maktul Yusuf EKİNCİ’nin
bürosundan alındığını, gece vakti olduğunu, kendisinin katılmadığını, olay yerinde buluştuklarını, şahsı
araçtan indirdikten sonra yukarıya çıkardıklarını ve orada öldürüldüklerini ancak kendisinin öldürme
esnasında aracında olduğunu ve görmediğini sadece sesini duyduğunu beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN ifadesinde maktulün bürosundan çıktıktan sonra alındığını beyan etmiş,
tanık ifadelerinden de maktulü en son gören kişinin bürodan beraber ayrıldıklarını ve saatin yaklaşık
17.30 olduğunu söyleyen Güngör Sefa ERCİYE olduğu anlaşılmıştır. Buna göre bürodan alınma ve
sonrasında beraber olduğu şahsın ifadesin de örtüşmeyip,havanın karanlık olması Ayhan ÇARKIN’ın
ifadesi ile örtüşmektedir.
Şüpheli İbrahim ŞAHİN TBMM Genel Sekreterliği Susurluk Komisyonunca 07.01.1997
tarihinde alınan ifadesinde Yusuf EKİNCİ nin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak;
"Durmuş Fikri Sağlar : Şimdi biraz evvel Uzi marka silahtan bahsettiniz. Dedinizki “ ben
anlamadım bu TOPAL cinayetinde hem kaleşnikof kullanılmış hem Uzi marka kullanılmış.” Size yani
Özel Timcilerin üzerine atılmak gibi bir gayret olduğunu söylediniz.
İbrahim ŞAHİN: O, benim yorumum efendim.
Durmuş Fikri Sağlar: Sizin yorumunuz Uzi başka kimsede yok mu?
İbrahim ŞAHİN: Benim bildiğim, güvenlik güçlerinde sadece bizde var
Durmuş Fikri Sağlar: Peki, Av. Yusuf EKİCİ’de Uzi marka silahla öldürülmüş 24 Şubat 1994
yılında Oran yolunda.
İbrahim ŞAHİN: Anladım. Uzi ile öldürülmüş olabilir efendim de şey yok, yani, şey tutmaz.
Durmuş Fikri Sağlar: Mavi çekirdek nedir? Yani güvenlik güçleri mi kullanır mavi çekirdeği?
İbrahim ŞAHİN: Hayır ..." şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.
DEĞERLENDİRME:
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, ekspertiz raporları,
Kriminal Raporlar,Adli Tıp raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları - El Koyma Tutanakları ve
ekleri, Müfettiş Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar ,şüpheli savunmaları ve
bir kısım şüphelilerin ikrarları ve dosya kapsamı;
Olayda kullanılan Uzi marka silahın suç tarihlerinde yalnızca şüphelilerin görev yaptıkları Özel
Harekat Daire Başkanlığında bulunması ve bunlar ile ilgili düzenli bir kaydın tutulmamış olması
,(örgüt/teşekkül yöneticisi İbrahim ŞAHİN’in TBMM 'i Susurluk Araştırma Komisyonunda kendisine bu
konuda sorulan soruyu geçiştirmeye çalışması) , olayda kullanılan silahın aynı zamanda 12.11.1994
tarihinde
Medet SERHAT (Behcet Cantürk'ün avukatlığın yapan şahıs)
ve şoförü İsmail
KARAALİOĞLU isimli şahısların İstanbul ilinde öldürülmesi olayında kullanılmış olması ,olay ile ilgili
irtiraflarda bulunan Ayhan Çarkın'ın yer göstermesi ve ifadelerinin olay ile örtüşmesi dikkate alındığında;
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin,Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre
sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını gözeterek her
türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek
yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve
hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girdikleri ,
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Teşekkül mensuplarının ,Anayasa ve yasaların kendilerine vermediği yetki ve görevi üstlenerek
PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında cinayetler
işledikleri anlaşılmıştır.
Somut olayda da ; 25.02.1994 tarihinde birlikte hareket eden teşekkül mensupları Oğuz
YORULMAZ,Ercan ERSOY, Ahmet SAKARYA,Yusuf YÜKSEL ,Ayhan AKÇA , Alper TEKDEMİR,
Ziya BANDIRMALIOĞLU, Enver ULU, Uğur ŞAHİN, Ahmet DEMİREL , Sait YILDIRIM, Sami
GECE, Ayhan ÖZKAN ve Ayhan ÇARKIN'ın örgüt/teşekkül yöneticileri tarafından kendilerine verilen
talimatlar doğrultusunda ,PKK terör örgütüne yardım ettiği düşünüldüğü için öldürülen Behcet
Cantürk'ün Avukatlığını yapan maktül Yusuf Ekinci'yi bürosundan çıktıktan sonra yol uygulaması
görüntüsü ile aracını durdurarak 4-5 araba ile (bu araçlardan birinin örgüt yöneticisi İbrahim ŞAHİN'in
kullandığı Tempra marka araç olduğu) alarak Gölbaşı ilçesi istikametine İncek-Ahlatlıbel yolu Konya
yolundan Eskişehir-İstanbul çevre yolunun sağ tarafına 50 metre mesafedeki tepe şeklindeki araziye
götürdükleri, başlangıçta şüphelilerden Ayhan Akça'nın maktül Yusuf Ekinci'ye ateş etttiği,daha sonrada
Ayhan Çarkın'a "Hadi bacanak seni de görelim, sen de bir milli ol" diyerek elindeki silahı vererek maktül
Yusuf Ekinci'yi ateş etmesini istediği, sırasıyla Ayhan Çarkın, Enver Ulu ve Alper Tekdemir'in tetiğe
basmak sureti ile bir şarşör boşaltarak Yusuf Ekinci'yi öldürdükleri anlaşılmıştır.
Maktül Yusuf EKİNCİ' ye yöneltilen Taammüden adam öldürme fiilinin suç tarihinde yürürlükte
bulunan ve şüphelilerin lehine olan 765 sayılı TCK'nın 450/4-5 maddesi kapsamında kaldığı ,
Eylemden dolayı eyleme bizzat katılan,eylemi gerçekleştiren ,tam bir eylem birliği ve dayanışma
içerisinde birlikte hareket eden şüpheliler
,Oğuz YORULMAZ,Ercan ERSOY, Ahmet
SAKARYA,Yusuf YÜKSEL ,Ayhan AKÇA , Alper TEKDEMİR,Ziya BANDIRMALIOĞLU, , Uğur
ŞAHİN, Enver ULU, Ahmet DEMİREL ,Sait YILDIRIM, Sami GECE, Ayhan ÖZKAN ve Ayhan
ÇARKIN'ın 5237 sayılı TCK'nın 37/ 1- 2 (765 sayılı TCK'nın 64/1,313/5 ) maddesi uyarınca sorumlu
oldukları,
Silahlı Suç Teşekkülü/Örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiği değerlendirilen eylemden
dolayı bilgisi olan ve teşekkül mensuplarını eylemin icrası için azmettirdiği/ talimatlandırdığı
değerlendirilen
teşekkülün yöneticisi konumunda olan şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR, Mehmet
Korkut EKEN ve İbrahim ŞAHİN'in ise 5237 sayılı TCK'nın 38/1 (765 sayılı TCK'nın 64/2 -313/5 )
maddesi uyarınca sorumlu oldukları anlaşılmıştır.
3.OLAY
: FEVZİ ASLAN VE SALİH ASLAN’IN ÖLDÜRÜLMESİ EYLEMİ:
SUÇ TARİHİ : 25- 28.03.1994
SUÇ YERİ
: Hendek ilçesi Kargalı Yeniköy mevkiinde TEM otoyolu kenarı otopark alanı
OLAYIN ÖZETİ: 25.03.1994 tarihinde Fevzi Aslan ve Salih Aslan'ın Şehremini Karagül İş
Merkezinin arka sokağında bulunan Tokgöz oto galerisine geldikleri sırada yanlarına yaklaşan ve
ellerinde Kaleşnikof marka silah ve üzerlerinde çelik yelek bulunan şahıslarca kimlik sorduktan ve üst
araması yaptıktan sonra 34 SIR 61 plaka sayılı otoya bindirerek olay yerinden ayrıldıkları, Fevzi Aslan
ve Salih Aslan'ın kaçırıldığını düşünen yakınlarının resmi mercilere müracaat etmelerine rağmen Fevzi
Aslan ve Salih Aslan'dan bir daha haber alınamadığı,
28.03.1994 tarihinde ise saat 09.00 sıralarında Hendek İlçe Jandarma Karakolunun 156
Jandarma İmdat hattını arayan Saffet ERYİĞİT isimli şahsın Kargalıyeni köyü Karayolları otopark
alanında yerde yatan durumu şüpheli görülen iki kişinin olduğunu beyan etmesi üzerine, Kargalıyeni
köyü muhtarı Ekrem ÇAMURCAN ile birlikte Hendek Jandarma görevlilerinin olay yerine intikal
ettikleri ve Kargalıyeni köyü Karayolları otopark alanında aralarında 3 metre mesafe bulunan 2 erkek
cesedi gördükleri,
Olay yerinde yapılan keşif ve ölü muayene işleminde; üzerlerinde yaptıkları aramada kimliklerini
tespit edecek belge bulunamadığı anlaşılan cesetlerin bulundukları yerin asfalta uzaklıklarının yaklaşık
20 metre mesafe olduğu, Düzce Ankara yazılı tabelaya 90 metrelik mesafede olduğu, tabela üzerinde
Hendek gişeleri yol ayrımının 1000 m yazılı olduğu, çevrede yapılan aramada (2) adet 9 mm çaplı uzun
dokuz boş kovanı, kovanlardan birisinin üzerinde F-N70 ibaresinin, diğerinin üzerinde MKE MP5 yazılı
olduğu, (3) adet mermi çekirdeği elde edildiği,
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Olay yerinde yapılan keşif işleminden sonra ölen kişilerin kimliklerinin tespiti ve kesin ölüm
sebeplerinin ortaya çıkarılması içen cesetlerin Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldığı,
Ölen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik Hendek Jandarma Komutanlığınca yapılan
çalışmalarda çeketin astarına yapıştırılmış etiketten yararlanılarak akrabalarına ulaşıldığı ve Sıddık
ASLAN isimli kimlik tanığının öldürülen şahısları teşhis ederek cesetlerin Salih ASLAN ve Fevzi
ASLAN'a ait olduklarını tespit ettiği,
Maktüllere ait cesetler üzerinde yapılan Adli Otopsi işlemi sonucunda ise "Maktüllerin Kesin
ölüm sebeninin kafataslarına isabet eden kurşunun oluşturduğu beyin kanaması ayrıca göğüsten gelen
kurşununda oluşturduğu iç kanama olduğunun" tespit edildiği,
Maktüller Fevzi ASLAN ve Salih ASLAN’ın cesetleri yanında
9 mm çaplı, parabellum tipi
fişeklere ait iki adet kovan ile aynı çaplı, iki adet mermi çekirdeği, 357 kalibre çaplı fişeklere ait bir adet
mermi çekirdeğinin kiriminal incelemeleri sonucu hazırlanan 30.03.1994 tarihli Ekspertiz raporunda ise
özetle ;"iki adet kovanın kendi arasında yapılan incelemesinde 9 mm çaplı paraellum tipi fişek atar aynı
tabancadan atılmış oldukları,ik adet mermi çekirdeği de yine aynı çaplı içerisinde sağa döner setler
bulunan ateşli silah namlusundan çıkmış oldukları,
Tetkik konsu bir adet mermi çekirdeği,357 kalibre çaplı Magnum tipi fişek atar tabancalarla
atılmak üzere imal edilmiş olduğu ve357 kalibre çaplı magnum tipi fişek atar,içerisinde sola döner setler
bulunan ateşli silah namlusundan çıkmış olduğu,
Öldürme olayına ait tetkik konsu iki adet 9 mm çaplı kovanın, Labaratuar Balistik arşivinde
beklemede bulunan faili meçhul olaylara ait karşılıklı olarak incelenmesinde ; söz konusu 9 mm çaplı
parabellum tipi iki adet kovanı atmış olan ve henüz elde edilemeyen tabancanın aynı zamanda,
15.01.1994 günü Sapanca İlçesi Soğuksu Mevkiinde kurşunlanarak öldürülen Behçet CANTÜRK ve
Recep KUZUCU’nun öldürülmesi olayında, 1 nolu ceset Recep KUZUCU’nun yanından elde edilerek
Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının 17.01.1994 tarih ve 994/Hz.20 sayıları ekinde gönderilen,
niteliklerini 18.01.1994 tarih ve 706-B.293 sayılı ekspertiz raporunda belirtilen 9 mm çaplı parabellum
tipi on üç adet kovanı da atmış olduğunun" tespit ve rapor edildiği,
Müşteki Fazıl ASLAN 25.03.1994 tarihinde alınan müracaatında; "Olay günü 25.03.1994 gün
saat 15:00 sıralarında babası Fevzi ASLAN ve 34 JSR 61 plaka sayılı otoyu kullanan amcasının oğlu
Salih ASLAN ile oto almak için Şehremini Karagül İş Merkezinin arka sokağında bulunan Tokgöz oto
galerisine geldiklerini ancak bu sırada kendisinin onların yanından ayrılarak tuvalet ihtiyacını gidermek
üzere binada bulunan bir kahvenin tuvaletine gittiğini ancak bu sırada babası ve amcasının oğlunun
yanına yaklaşan iki şahsın ellerinde bulunan Kaleşnikof marka silahla ve çelik yelekle birlikte gelerek
babası ve amcasının oğlundan kimlik sorduktan ve üst aramasını yaptıktan sonra kendilerine ait olan 34
SIR 61 plaka sayılı otoya bindirerek olay yerinden ayrıldıklarını öğrendiğini ancak çevreden
duyduklarına göre bu iki şahsın hemen karşısında bir üçüncü şahsın beklediğini su şahsın elinde telsiz
bulunduğunu, daha sonra kendilerine ait 34 SIR 61 plaka sayılı Tempra marka otoyu olay yerine yakın
bir yere terk ettikten sonra Kırmızı renkli plakasını alamadıkları Mercedes marka bir otoya bindirdikten
sonra olay yerinden ayrıldıklarını öğrendiğini, bütün aramalara rağmen babasını ve amcasını oğlunu
bulamadıklarını" beyan etmiştir.
Görgü Tanığı Saffet ERYİĞİT 28.03.1994 tarihinde Hendek Jandarma Karakol Komutanlığında
alınan ifadesinde;"Sabah saat 09:00 sıralarında hayvanlarını otlatmak için evden hayvanlarıyla çıktığını,
hayvanlarını otlağa götürürken yol kenarındaki Karayollarına ait tesis sahasına hayvanların girdiğini,
hayvanları çevirmek üzere içeri girdiğinde yaklaşık 80 metre ileride şüpheli iki şahsın yattığını görünce
köyün muhtarı olan Ekrem Çamurcan’ın yanına gittiğini, cesetlere yanına yaklaşmadığını, muhtarın
jandarmaya haber verdiğini, jandarmalar geldikten sonra birlikte olay yerine gittiklerini, olay yerine
varınca şahısların ölü olduklarını anladıklarını " belirtmiştir.
Görgü Tanığı Ekrem ÇAMURCAN 28.03.1994 tarihinde Hendek Jandarma Karakol
Komutanlığında alınan ifadesinde; " Kendisinin sabah saatlerinde birinci aza Ali ŞAN isimli şahıs ile
konuşurken saffet ERYİĞİT isimli şahsın kendilerinin yanına hızlı hızlı geldiğini ve tem otoyolunun
kenarında yatan iki şahıs gördüğünü, daha sonra Jandarmaya haber verdiklerini ve jandarmanıın
gelmesini beklediklerini, jandarma geldikten sonra olay yerine gittiklerini ve yerde yatan iki şahıs
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gördüklerini ve birisinin gözleri bantlı olduğunu ikisinin de ölmüş olduklarını" belirtmiştir.
Görgü Tanığı M. Suphi TOKGÖZ 28.03.1994 tarihinde Hendek Jandarma Karakol
Komutanlığında alınan ifadesinde:"Kendisinin oto alm satım işi yaptığını,26.03.1994 günün saat 16:00
sıralarında daha önceden tanıdığı Fevzi ASLAN isimli şahıs yanında oğlu ve yeğeni ile birlikte kendi
işyerine geldiklerini ve oto satın almak istediklerini ve oto fiyatlarını sorduklarını, saat 17:00 sıralarında
Fevzi ASLAN ve yeğeni Salih ASLAN işyerinde oturmakta iken kendisinin tanımadığı iki şahsın
geldiğini, bu şahıslardan birisinin normal boylu 24-25 yaşlarında olduğunu şahısları tam olarak
göremediğini, şahıslar içeri girdiğinde telefonla görüştüğünü bu nedenle tam olarak göremediğini dikkat
edemediğini, bu şahıslar içeri girdiğinde Fevzi ASLAN ile Salih ASLAN isimli şahısları ayağa
kaldırdıklarını ve üstlerini aradıklarını bu şahıslar içeri girmeden önce Fevzi ASLAN’ın oğlu Fazıl
ASLAN’ın dışarı çıkmış olduğunu, kendisinin olayın şokundan olaya müdahale edemediğini ve şahısları
ellerinde uzun namlulu silah olması sebebiyle polis zannettiğini, iş yerinden çıktıktan sonra nereye ne ile
gittiklerini görmediğini "belirtmiştir.
Ergenekon Terör Örgütü Soruşturması Kapsamında İstanbul İlinde Yapılan Soruşturmalarda Ele
Geçen Dökümanlarda özetle;
Ergenekon Terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında işlem yapılan
HİKMET ÇİÇEK isimli şahsın ikametinde ele geçirilen dijitaller içerisinde yer alan 24.11.1997 tarihli
“_cavit_2.doc” isimli word belgesinde:“Cavit” anlatıyor başlığı altında Fevzi ASLAN ve Salih
ASLAN’ın Liceli galeri sahipleri oldukları, uyuşturucu ticareti yaptıkları 28 Mart 1994 günü
öldürüldükleri, infaz timi’nin Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Semihten oluştuğu, talimatı
Tarık Ümitin verdiği, Fevzi Aslanın oğluna babası ve amcasının kaçırılma haberini veren kişinin
analatacaklarının kendisinin söylediklerine delil olacağı,
Tarık Ümit’in Kızıltopraktaki köşkünde sorgulandıkları, işkence gördükleri, evde
Ümit’in metresi Nur isimli bayanında olduğu, cesetlerinin Sakarya –kınalı Tem otoyoluna yakın bir yerde
bulunduğu şeklinde ifadeler geçiyor.
Hikmet ÇİÇEK’ten ele geçirilen dijitaller içerisinde yer alan 01.12.1997 tarihli
“_cavit_31.doc” isimli word belgesinde :“Cavit” anlatıyor başlığı altında Fevzi yazıhaneden alındı Salih
(ya da ŞAHİN) arabanın içinden, Tempra marka arabaydı. Susturucu takılmış Uzi markaz silahla
öldürüldü. Cantürk de aynı silahla vuruldu.
Hikmet ÇİÇEK’ten ele geçirilen dijitaller içerisinde yer alan “_cavit_1.doc” isimli
word belgesinde:Mit raporunda adı CAVİT olarak geçen, asıl adını kendilerinin bildiği kişinin 8 faili
meçhul cinayeti kimlerin planladığını, kimlerin infaz timinde yer aldığını anlatmaya hazır olduğu, bu
cinayetlerin Behçet Cantürk ve şoförü, Şavaş Buldan, Hacı Karay, Ahmet Yıldırım cinayetleri, Tarık
Ümit ve Fevzi Aslan ile kardeşinin öldürülmesi olduğu İnfaz timinin özel harekatçı polislerden oluştuğu,
dört kişi oldukları ifade ediliyor. "şeklinde bilgilerin yer aldığı anlaşılmıştır.
Soruşturma Dosyasının Aşamaları :
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmada, yapılan tüm araştırmalara
rağmen olayın fail ve faillerinin suç tarihinden bu yana tespit edilemediği, suç tarihi itibariyle lehe olan
765 sayılı TVCK 448/1 maddesi kapsamında kasten adam öldürme suçu mahiyetinde olduğu, bu suçun
kanundaki soruşturma zamanaşamı süresinin de TCK 102/2 madde gereğince 15 yıl olarak düzenlendiği
ve bu surenin de suç tarihi itibariyle 28.03.2009 günü dolmuş olduğundan 06.08.2009 gün ve 1994/191
soruşturma, 2009/644 sayı ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına karar verildiği, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığınca 19.12.2011 gün ve 2011/129 soruşturma sayılı ile dosyanın Hendek Cumhuriyet
Başsavcılığından istenilmesi üzerine 28.12.2011 gün ve 2011/923 sayı ile dosyanın Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderildiği anlaşılmıştır.
2011/129 Soruşturma Sayılı Dosya Kapsamında Yapılan İşlemler:
Ayhan ÇARKIN, Hanefi AVCI, Yavuz ATAÇ, Mehmet EYMÜR'ün şüpheli olarak,Cevat
KORKMAZ, Doğan ÖZKAN'ın bilgi sahibi/tanık olarak ifadelerinin alındığı,
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 26.03.2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş oluğu
ifadesinde; "Fevzi ASLAN ve Salih ASLAN isimli şahısları bilmediğini, isimlerini daha önceden
duymadığını, öldürüldülerse de ne amaçla kim tarafından öldürüldüğünü bilmediğini" belirtmiştir.
Tanık Cevat KORKMAZ 11.01.2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş
olduğu ifadesinde;"Fevzi ASLAN ve Salih ASLAN’ın neden öldürüldüğü konusunda direkt bir bilgisinin
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olmadığını, belirtilen şahısların çok zengin ve varlıklı insanlar olmadığını, Behçet CANTÜRK ve
Hüseyin BAYBAŞİN gibi o camiada çok fazla tanınan insanlar olmadığını" belirtmiştir.
Şüpheli Hanefi AVCI 09/01/2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı süre içerisinde İstanbul ilinde gerçekleşen
Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN, Fevzi ASLAN’ın kaçırılması olayı ile ilgili ilk başlarda detaylı bir
bilgi sahibi olmadığını ancak daha sonradan bu olayların kamuoyunda gündeme gelmesi ve Susurluk
kazasından sonra ortaya çok fazla bilgilerin yansıması üzerine konuları hakkında bilgilerin birleştirilerek
detaylı bir bilgi sahibi olduğunu bu bilgilerini de derhal kendisini ifadeye çağıran Susurluk komisyonu ile
paylaştığını, ancak İstanbul İstihbarat müdürü iken bilgilerini herhangi resmi bir makam ile ve yargı
organı ile payalşmadığını, bu bigilerin bir kısmının zaman içerisinde yapılan işlemler, Susurluk
komisyonu çalışmaları ve kamuoyuna yansıyan bilglerle son haline geldiğini, o dönem itibariyle
Susurluk kazası olmadan önce böyle bir bilgiyi açıktan dile getirmesi halinde kesinlikle hayati ve hukuki
sıkıntı yaşayabileceğini" belirtmiştir.
Şüpheli Yavuz ATAÇ’ın 12.12.2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaalınan
ifadesinde; "Fevzi ASLAN cinayeti ile ilgili direkt bir bilgisinin olmadığını" belirtmiştir.
Şüpheli Mehmet EYMÜR Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 30.11.2011 tarihinde alınan
ifadesinde; "Terör olgusuna ilişkin yaptığı araştırmalarda devlet içinde Askeriyede JİTEM Emniyette
Mehmet AĞAR ve Korkut EKEN’in başını çektiği Özel Harekatçılardan oluşan ve yine Mit’te görevli
özel Harp Dairesinde gelen bir kısım insanların karıştığı bir takım cinayetler işlendiğini öğrendiğini, Yine
kendisine sorulan Salih ARSLAN, Fevzi ASLAN ile Medet SERHAT, İsmail KARAOĞLU
cinayetlerinin de özel harekatçı polislerinde içinde bulunduğu ekip tarafından işlenen cinayetler
olduğunu" belirtmiştir.
Tanık Doğan ÖZKAN 05/01/2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadesinde;"Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamında Hikmet ÇİÇEK’ ten elde edilen el yazması
dökümanda belirttiği gibi 25 Mart 1994 tarihinde Tarık ÜMİT’in yazıhanesinde toplantı yapıldığı,
toplantıyı Tarık Ümit’in düzenlediği, bu toplantıya kendisinin de katıldığı, kendisiyle birlikte söz konusu
toplantıya Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, İshak ÇAKMAK, Nurettin GÜVEN’in akrabası
olan ve Fevzi ASLAN ve Salih ASLAN’ın yanında bulunan soyismini hatırlayamadığı şahısın katıldığı,
bu toplantıda Fevzi Aslan ile Salih Aslan dışında Medet Serhat’ında alınmasına karar verildiği, ancak
Medet Serhatın o gün Çırağan Otel’inden çıkarken yanında karısı ve küçük çocuğu olması sebebiyle
alınmasından vazgeçildiği, fakat Fevzi Aslan ile Salih ASLAN’ı almak amacıyla Tarık Ümit yanında
Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Semih isimli şahıs olduğu halde Kızltopraktaki eve gittiğini,
Tarık Ümit’in kendisine söylediğine göre bir saat evinde beklediği, daha sonra da Fevzi Aslan ve Salih
Aslan’ı Tarık Ümit, Ayhan Akça,Ziya Bandırmalıoğlu ve Semih isimli şahısların ismini hatırlayamadığı
bir galeriden aldıklarını, ve Tarık Ümit’in Kızıltopraktaki evine şahısların gözleri bantlı getirildikleri, bu
eve Nurettin Güven ile Muhsin Korman isimli şahısların da geldiği , Salih ve Fevzi Aslan’da Behçet
Cantürk’ten geçen 200 kg tutarında bir eroin maddesinin bulunduğunun düşünüldüğünü, amacın 200
kg’lık bu eroin maddesini sebebiyle daha sonra Hendek civarında infaz edildiğini "belirtmiştir.
DEĞERLENDİRME:
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, ekspertiz raporları,
Kriminal Raporlar,Adli Tıp raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları - El Koyma Tutanakları ve
ekleri, Müfettiş Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar ,şüpheli savunmaları ve
bir kısım şüphelilerin ikrarları ve dosya kapsamı;Fevzi Aslan ve Salih Aslan'ın cesetleri yanında
bulunan 9 mm çapındaki kovan ve mermi çekirdiği ila 15.01.1994 günü Sapanca İlçesi Soğuksu
Mevkiinde kurşunlanarak öldürülen Behçet CANTÜRK ve Recep KUZUCU’nun öldürülmesi olayında,
1 nolu ceset Recep Kuzucu’nun yanından elde edilen 3 adet mermi çekirdeği ve kovanın aynı silahtan
atılmış olması,
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Olay ile ilgili tanık olarak beyanda bulunan Tanık Doğan Özkan'ın beyanı ,Ergenekon
soruşturması dosyası kapsamında Hikmet Çiçek'de ele geçen digital verilerdeki bilgiler ve bu bilgileri
doğrular nitelikteki Milli İstihbarat Teşkilatının 21/12/2007 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderdiği, Tarık ÜMİT’le 18/02/1995 tarihli yapılan görüşmeyi içeren bant çözümleri dikkate
alındığında;
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin, Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre
sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını gözeterek her
türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek
yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve
hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girdikleri,
Teşekkül mensuplarının ,Anayasa ve yasaların kendilerine vermediği yetki ve görevi üstlenerek
PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında cinayetler
işledikleri anlaşılmıştır.
Somut olayda da ; 25 Mart 1994 tarihinde birlikte hareket eden Ayhan AKÇA, Ziya
BANDIRMALIOĞLU, İshak ÇAKMAK ve diğer bir kısım teşekkül mensuplarının Tarık ÜMİT’in
yazıhanesinde Nurettin GÜVEN ve Muhsin KORMAN da olduğu halde toplantı yaptıkları ve kendilerine
verilen talimatlar doğrultusunda (Uyuşturucu madde ticareti yaparak ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri
PKK terör örgütüne aktardığı düşünülen) Fevzi Aslan ile Salih Aslan ve Medet Serhat’ın kaçırılmasını
planladıkları,olay günü Medet Serhatın Çırağan Otel’in den çıkarken yanında karısı ve küçük çocuğu
olması sebebiyle alınmasından vazgeçtikleri,
Bilahare Tarık ÜMİT'in yanında Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, İshak ÇAKMAK
Semih SUERİ, Ahmet SAKARYA,Oğuz YORULMAZ, Enver ULU ,Ahmet DEMİREL,Seyfettin LAP,
Sait YILDIRIM ve Ayhan ÇARKIN 'da olduğu halde 25.03.1994 tarihinde Fevzi Aslan ile Salih
ASLAN’ı takip ederek Şehremini Karagül İş Merkezinin arka sokağında bulunan Tokgöz oto galerisine
geldikleri sırada silah zoru ile kaçırdıkları,
Salih Aslan ve Fevzi Aslan'ı Tarık Ümit’in Kızıltopraktaki evine gözleri bantlı bir şekilde
götüren şüphelilerin burada Salih Aslan ve Fevzi Aslan’ı Behçet Cantürk’ten kendilerine geçen 200 kg
tutarında bir eroin maddesinden dolayı sorguladıktan sonra Hendek ilçesi Kargalıyeniköy mevkiinde
TEM otoyolu kenarı otopark alanına gütürerek silahla ateş etmek sureti ile öldürdükleri ve olaydan
sonra eyleme katılan şüpheliler Tarık Ümit, Ziya Bandırmalıoğlu'nun örgüt/teşekkül yöneticileri Mehmet
Kemal Ağar ve İbrahim Şahin'e telefon açmak sureti ile bilgi verdikleri değerlendirilmiştir.
Maktüller Fevzi Aslan ve Salih Aslan'a yöneltilen Kasten ve taammüden adam öldürme fiilinin
suç tarihinde yürürlükte bulunan ve şüphelilerin lehine olan 765 sayılı TCK'nın 450/4-5 maddesi
kapsamında kaldığı ,
Eylemden dolayı eyleme bizzat katılan,eylemi gerçekleştiren ,tam bir eylem birliği ve dayanışma
içerisinde birlikte hareket eden şüpheliler Tarık ÜMİT,Nurettin GÜVEN,Muhsin KORMAN ,Ayhan
AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, İshak ÇAKMAK ,Semih SUERİ, Ahmet SAKARYA,Oğuz
YORULMAZ, Enver ULU ,Ahmet DEMİREL,Seyfettin LAP, Sait YILDIRIM , ve Ayhan ÇARKIN
5237 sayılı TCK'nın 37/ 1- 2 (765 sayılı TCK'nın 64/1,313/5 ) maddesi uyarınca sorumlu oldukları,
Silahlı Suç Teşekkülü/Örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiği değerlendirilen eylemden
dolayı bilgisi olan , teşekkül mensuplarını eylemin icrası için azmettirdikleri /talimatlandırdıkları
değerlendirilen ve teşekkülün yöneticisi konumunda olan şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet
Korkut EKEN ve İbrahim ŞAHİN'in ise 5237 sayılı TCK'nın 38/1 (765 sayılı TCK'nın 64/2 -313/5 )
maddesi uyarınca sorumlu oldukları anlaşılmıştır.
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4.OLAY
: NAMIK ERDOĞAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ EYLEMİ:
SUÇ TARİHİ : 09-10.05.1994
SUÇ YERİ
: Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Kılıçlar Beldesi Cankız Çeşmesi Mevki
OLAYIN ÖZETİ: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı olarak çalışan Namık Erdoğan'ın
09.05.1994 tarihinde sabahleyin saat 09.00 sıralarında işyerine gittiği, mesai bitiminde ise evine gitmek
üzere işyerinden ayrılan ve lokale uğrayan Namık Erdoğan'ın bir daha evine dönmediği, telaşa kapılan
aile bireyleri ve arkadaşlarının Namık Erdoğan'ın bulunması için araştırma yaptıkları ve resmi mercilere
müracaat ederek Namık Erdoğan'ın bulunmasını istedikleri ancak bu süreçte Namık Erdoğan'dan haber
alınamadığı,
10.05.1994 tarihinde ise saat: 08.30 sıralarında Krıkkale Yahşiyan Irmak Jandarma Karakolunu
arayan Kılıçlar belediye Başkanı Nevzat ŞİMŞEK’in telefonla Kılıçlar Kasabası Cankız mevkiinde bir
şahsın cansız yerde yattığını ihbar ettiği,
Olay yerine intikal eden Jandarma görevlileri tarafından Kılıçlar kasabasına gidiş istikametine
göre yolun sağ tarafında bulunan Cankız Çeşmesini geçtikten 100 m ileride sağ tarafta ileride bulunan ve
asfalt yola 9-10 m uzaklıkta bulunan çukura atılmış vaziyette bir cesedin bulunduğu, cesetin üzerinde
herhangi bir kimliğini belirten ize rastlanılmadığı, asfalt üzerinde kan birikintilerinin olduğu ve takriben
kan izlerinin çukura kadar 9-10 m kadar devam ettiği ve çukurda taşlar üzerinde bol miktarda kan
bulunduğu, cesetin büyük bir ihtimalle atılmış olabileceği başında ateşli silah yaralarının bulunduğu,
çevrede yapılan kontrollerde herhangi bir cürüm aletine veya boş kovana rastlanılmadığı tespit edilerek
Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği,
Cesetin otopsi işlime için Kırıkkale Devlet Hastanesine sevk edilmesi sonrasında Nazım Erdoğan
tarafından Kırıkkale Devlet Hastahanesinde yapılan teşhis işleminde ; cesedin Namık Erdoğan 'a (Nazmi
ve Süheyla'dan olma 1944 doğumlu Hakkari Merkez Dağgöl nüfusuna kayıtlı) ait olduğunu teşhis ve
tespit edildiği,
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan otopsi işleminde ise ; cesedin baş kısmında frontal
bölgede kırık bulunduğu,sağ orbita altında yakın mesafeden atılmış ateşli silah giriş deliği,,sol kulakta
barut yanığı,sol yanakta zigzomatik bölgede 2x1,5 cm ebadında yakın mesafeden atılmış ateşli silah
mermi giriş deliği,sağ orbita tavanından sağ kulak travgusu öünde birisi mermi giriş birisi mermi çıkış
deliğinin bulunduğ,kişinin ölüm sebebinin ise ateşli silah yaralanmasına bağlı beyin Laserasyonu
neticesinde ülümn husule geldiğinin tespit edildiği,
Görgü Tanığı Yücel SEYMENOĞLU 10.05.1994 günü Irmak Jandarma Karakolunda alınan
ifadesinde; "10.05.1994 günü saat:08.30 sıralarında kendine ait olan traktör ile kavak dibi mevkiinde
bulunan tarlasına gittiğini, biraz çalıştıktan sonra yoldan geçen arabaları seyrettiğini, bu arada yolun
hemen dibinde su arkının yanında bir şeyin bulunduğunu gördüğünü, yanına gittiğini, başı kanlı bir
şahsın cansız vaziyette yerde yattığını ve akabinde oradan geçen bir arabaya binerek durumu Kılıçlar
Kasabası Belediye Başkanına bildirdiğini, onun da konuyu karakola bildirdiğini, bu konu hakkında başka
bir şey bilmediğini "beyan etmiştir.
Müşteki Nuran ERDOĞAN Kavacık Polis Karakolunda 10.05.1994 tarihinde yapmış olduğu
müracaatında özetle; "eşi, Namık ERDOĞAN’ın 09.05.1994 günü sabah saat 09.00 sıralarında iş yerine
gitmek üzere evden ayrıldığını, saat 16.30 sıralarında telefonla arayıp normal olarak konuştuklarını, yine
aynı gün saat19.00 sıralarında ev telefonlarının çaldığını, telefona kızının baktığını, karşı taraftan isminin
Haydar olduğunu söyleyen bir şahsın “Hanımefendi Namık Bey bu günlerde kendisine dikkat etsin ona
komplo kurdular Lokantadan çıkarken öldürecekler” diyerek telefonu kapattığını, daha sonra eşinin
çalıştığı daireyi aradığını ancak telefona kimsenin cevap vermediğini, bunun üzerine eşinin devamlı
gittiği İktisatçılar Lokalinin telefonunu 118 bilinmeyen numaralardan alarak aradığını, eşinin orada olup
olmadığını sorduğunu, lokaldeki telefona bakan şahsında Namık beyin henüz gelmediğini söylediğini,
aradan bir saat sonra oğlunun aynı lokali arayarak babasını sorduğunda eşinin biraz önce lokale uğrayıp
çıktığını söylediklerini, ertesi gün yani 10.05.1994 günü saat 07.00 sıralarında Hakkari’den eşinin
arkadaşı olan Hamit ATLI isimli şahsı telefonla arayıp eşi ile akşam görüşüp görüşmediğini sorduğunda,
akşam görüştüklerini, ancak Namık ERDOĞAN’ın evinde kayın validesinin olduğunu eve erken
gideceğini söyleyerek saat: 20.00 sıralarında İktisatçılar lokalinden yalnız başına ayrıldığını söylediğini,
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bu saatten sonrada eşi ile ilgili bir haber alamadığını" beyan etmiştir.
Müşteki Nuran ERDOĞAN 13.06.1994 günü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde ise;
"09.05.1944 günü saat:20.00 sıralarında kendi üzerine kayıtlı olan 06 AYU 07 plakalı Nissan marka aracı
ile birlikte kaybolan Namık ERDOĞAN’ın daha sonra Kırıkkale yolu üzeri Yahşihan ilçesi üzerinde
öldürülmüş olarak bulunduğunu, kendisinin üzerine kayıtlı olan aracının Eryaman Sağlık Bakanlığı
lojmanlar parkında üzerine takılı olan 34 DSJ 97 plakalı sahte plaka ile bulunduğunu, bu aracın kendisine
ait olduğunu beyan "etmiştir.
Müşteki Begüm AKYÜZ 10.05.1994 günüKavacık Polis Karakolunda alınan müracaat ifadesinde
özetle; "Kendisinin annesinin ve babasının ikametinde eşi ve çocuğu ile birlikte geçici olarak ikamet
ettiğini, 09.05.1994 günü saat 16.30 sıralarında annesinin telefonla babasını arayıp normal olarak
konuştuklarını, yine aynı gün saat 19.00 sıralarında ev telefonlarının çaldığını, telefona kendisinin
baktığını, karşı taraftan isminin Haydar olduğunu söyleyen bir şahsın “Hanımefendi Namık Bey bu
günlerde kendisine dikkat etsin ona komplo kurdular Lokantadan çıkarken öldürecekler” diyerek telefonu
kapattığını, bunun üzerine annesinin, babasının devamlı gittiği İktisatçılar Lokalini aradığını babasının
orada olup olmadığını sorduğunu, lokaldeki telefona bakan şahsında Namık beyin henüz gelmediğini
söylediğini, aradan (1) saat sonra kardeşi Buğra ERDOĞAN’ın aynı lokali arayarak babasını sorduğunda
babasının biraz önce lokale uğrayıp çıktığını söylediklerini, Ertesi gün yani 10.05.1994 günü saat07.00
sıralarında Hakkari’den babasının arkadaşı olan Hamit ATLI isimli şahsı telefonla arayıp babası ile
akşam görüşüp görüşmediğini sorduğunda, akşam görüştüklerini, saat 20.00 sıralarında İktisatçılar
lokalinden ayrıldığını söylediğini, babasından akşamdan beri haber alamadıklarından hayatından endişe
ettiklerini, kaçırılmış olabileceğini tahmin ettiğini " beyan etmiştir.
Müşteki Naif ERDOĞAN 11.05.1994 günü Ankara Kayıp Kısım Amirliğinde alınan müracaat
ifadesinde özetle;"Ağabeyi Namık Erdoğan’ın 09.05.1994 günü akşam iş arkadaşları ile birlikte bildiği
kadarı ile Bülent Edinç, Baki Önal, Hamit Atlı ve ağabeyi Namık ERDOĞAN’ın Selanik Caddesi 32/2
sayılı yerde faaliyet gösteren Numuneliler Lokaline giderek yemek yediklerini, daha sonra Ağabeyi
Namık ERDOĞAN’ın saat 20.00 sıralarında Lokalden yalnız başına ayrıldığını, o günden bu zamana
kadar bir haber alamadıklarını, bu nedenle hayatından endişe duyduklarını belirterek Kavacık polis
karakoluna müracaatta bulunduklarını, 10.05.1994 günü saat 22.15 sıralarında ağabeyinden haber
beklerken telefonlarının çaldığını, kendisinin telefonu açtığını, sesi derinden ve kısık gelen bir erkek
şahsın “Babanız Elimizde Elimizden Kurtulamayacak” diyerek telefonu kapattığını, bildiği kadar bir
düşmanının olmadığını, her hangi bir siyasi yönünün de olmadığını, İş yerinde bazı sorunlarının
olduğunu, Bu sorunları Bülent EDİNÇ’in bildiğini, ayrıca ağabeyi Namık ERDOĞAN’dan duyduğu
kadarı ile bir tarihte işyerinde müfettiş olarak çalışan Mehmet AYDOSLU ile şu anda soy ismini
hatırlamadığı Veysel isimli şahıslarla husumetinin olduğunu ve aynı yerde eski teftiş kurulu başkanlığı ve
yardımcılığı yapan kişilerden de şüphelendiğini "beyan etmiştir.
Nuran ERDOĞAN (eşi), Nazım ERDOĞAN (ağabeyi), Necdet ERDOĞAN (kardeşi), Naif
ERDOĞAN (kardeşi), Mustafa
ERDOĞAN (yeğeni) isimli şahısların Kırıkkale Cumhuriyet
Başsavcılığına 07.09.1994 tarihinde vermiş oldukları dilekçede; Namık ERDOĞAN’ın öldürülmesi olayı
ile ilgili olarak Mehmet ÜNLÜ, Veysel ÖZSOY, Bilal DEMİRBAĞ, Menşure SÜMER, Ünal SÜMER
isimli şahısların olabileceği şeklinde dilekçe vermiştir. Bu konu ile ilgili olarak savcılık tarafından verilen
talimat ile yukarıda isimleri yazılı şahısların şüpheli olarak ifadelerine başvurulmuştur.
Maktül Namık Erdoğan'ın yakınlarının şikayeti üzerine ifadelerine başvurulan Şüpheli Bilal
DEMİRBAĞ Keçiören Esertepe Polis Karakolunda şüpheli olarak alınan ifadesinde;"Kendisinin Ankara
Sanatoryum Hastanesinde Başhekimi yardımcısı olarak görev yaptığını, kendisi hakkında yapılan
suçlamaları kabul etmediğini, Namık ERDOĞAN isimli şahsı 25 yıldır tanıdığını, aynı kurumda çalıştığı
için şahsen tanıdığını, başkaca herhangi ilişkisinin olmadığını "belirtmiştir.
Maktül Namık Erdoğan'ın yakınlarının şikayeti üzerine ifadelerine başvurulan Şüpheli Mehmet
ÜNLÜ Keçiören Esertepe Polis karakolunda şüpheli olarak alınan ifadesinde; "Kendisinin Ankara
Sanatoryum Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptığını, Namık ERDOĞAN’ı Sağlık Bakanlığında
Genel Müdürlük yaptığı sırada tanıdığını, Namık ERDOĞAN’ı ise o sıralarda Bakanlık müfettişi olarak
görev yaptığını, tanışıklığının da hiçbir zaman selamlaşmaktan ileri gitmediğini, kendisine ve çalışmış
olduğu hastaneyi hiç teftiş etmediğini, kendisine itham edilen Sağlık Bakanlığında iken görev
alınmasının Namık ERDOĞAN, ne de başka bir müfettişin raporu ile olduğunu, Namık ERDOĞAN’ın
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ailesinin Show TV’de yayınlanan Arena programına çıkarak kendisini suçladıklarını,
Kendisinin de söz konusu kanal hakkında tazminat davası açtığını, konuyla ilgili olarak
suçlamaları kabul etmediğini, bu tazminat davasını neticesiz bırakmak için hakkında dava açtığı kanal
tarafından hazırlanan bir komplo olduğunu " belirtmiştir.
Maktül Namık Erdoğan'ın yakınlarının şikayeti üzerine ifadelerine başvurulan Şüpheli Veysel
ÖZSOY Çankaya Merkez Karakol Amirliğinde 07.04.1995 tarihinde alınan ifadesinde;"Şikayet
dilekçesinde belirtildiği gibi Mehmet AYDOSLU, Mehmet ÜNLÜ ve ekibi tabir edilenlerle hiçbir
bağlantısını olmadığını, Namık ERDOĞAN ile çatışmasının bulunmadığını, başkanlık makamı ve
merhum hakkında herhangi bir şikayet mektubu yazmadığını, cinayet ile ilgili olarak 25.05.1994
tarihinde cinayet büroya ifadesini verdiğini, cinayet ile ilgili olarak herhangi bir ilgisinin olmadığını"
belirtmiştir.
Maktül Namık Erdoğan'ın yakınlarının şikayeti üzerine ifadelerine başvurulan Şüpheli Mensure
SÜMER i22.02.1995 tarihinde Çankaya Merkez Karakol Amirliğinde şüpheli olarak alınan
ifadesinde;"Temel Sağlık hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı Koruyucu Ruh
Sağlığı Şube Müdürü olarak görev yapmakta olduğunu, Hıfzısıhha Enstitüsüne personel alımı için
yapılan sınav da bulunan beş kişilik komisyonun üyelerinden birisi olduğunu, daha sonra bu sınav ile
ilgili yapılan şikayet nedeniyle bakanlıktan gelen iki müfettişin kendisini soruşturmanın selameti için
açığa aldığını daha sora Abidinpaşa Sağlık Meslek Lisesine Öğretmen olarak atandığını ve
suçsuzluğunun anlaşılması üzerine tekrar eski çalıştığı yere müdür olarak döndüğünü, Namık
ERDOĞAN ile uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığını, açığa alınma olayında da Namık
ERDOĞAN’ın ilgisinin olmadığını" belirtmiştir.
Maktül Namık Erdoğan'ın yakınlarının şikayeti üzerine ifadelerine başvurulan Şüpheli Ünal
SÜMER 22.02.1995 tarihinde Çankaya Merkez Karakol Amirliğinde şüpheli olarak alınan
ifadesinde;"Bayındır Sokak No:47/7 sayılı yerde bulunan işyerinde serbest olarak çalıştığını kendisinin
Namık ERDOĞAN’ı tanımadığı gibi hiçbir ilişkisinin de olmadığını, kendisine gösterilen evrakta adları
geçen şahıslarla hiçbir ilişkisinin ve konuşmuşluğunun olmadığını" belirtmiştir.
İfade sahibi Çoşkun ALBAYRAK 11.05.1994 günü Ankara Kayıp Kısım Amirliğinde alınan
ifadesinde;"Sağlık Teftiş Kurulu Başkanlığında gece bekçisi olarak çalıştığını, Namık ERDOĞAN’ı da
bu sebepten dolayı tanıdığını, 09/05/1994 günü saat:18.10 sıralarında iş çıkışında kendisine “Garaj
kapısını kilitlemesinler ben biraz gecikeceğim” şeklinde tembihte bulunarak oradan ayrıldığını,
arabasının garajda kaldığını, saat:20.00 sıralarında içeriye girdiğinde Namık ERDOĞAN’ın arabasının
olmadığını, muhtemelen gelerek arabasını aldığını, garaj kapısının açık olduğunu " belirtmiştir.
İfade sahibi Coşkun ALBAYRAK 26.05.1994 günü Kırıkkale Irmak Jandarma Karakol
Komutanlığınca alınan ifadesinde;"Sağlık Teftiş Kurulu Başkanlığında gece bekçisi olarak çalıştığını,
Namık Erdoğan’ıSağlık Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak tanıdığını, Maktulün 09/05/1994
günü saat:18.10 sıralarında iş çıkışında kendisine “Garaj kapısını kilitlemesinler ben biraz gecikeceğim”
şeklinde tembihte bulunarak yaya olarak gittiğini, fakat arabasının garajda kaldığını, aracın saat:20.00’ye
kadar garajda kaldığını, saat: 20.30’da kendisinin telefon etmek için içeriye girdiği sırada Namık
Erdoğan’ın arabasının garajda olmadığını ayrıca arabasıyla giderken de görmediğini, garaj kapısının açık
olduğunu beyan etmiştir.
İfade sahibi Hamit ATLI 10.05.1994 günü Ankara Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde;"
Namık Erdoğan’ı tanıdığını, çocukluk arkadaşı olduğunu ve aynı zamanda akrabası olduğunu,
09/05/1994 günü saat:18.15 sıralarında Sağlık Teftiş Kurulu Başkanlığında arkadaşı Namık Erdoğan’ı iş
yerine ziyarete gittiğini, iş yerinde bir müddet oturduktan sonra saat 18.30’da Sağlık Teftiş Kurulu
Başkanı Bülent Edinç, Sağlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Baki Önal, kendisi ve Namık Erdoğan ile
birlikte Selanik Caddesi 32/2 sayılı yerde faaliyet gösteren Numuneliler Lokaline gittiklerini, Numune
Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Dr. Hasan Maraş’ın da masalarına geldiğini, beşinin birlikte oturdukları
sırada bir ufak Rakı söylediklerini, bu rakıdan Baki ve Namık ERDOĞAN’ın birer duble içtiklerini,
Bülent EDİNÇ’in ise içmediğini, Hasan Maraş’ın ise viski içtiğini, saat:18.50’de Bülent EDİNÇ ve Baki
ÖNAL’ın işlerinin olduğunu söyleyerek ayrıldıklarını,
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Namık ERDOĞAN’ın evinde kayın validesinin olduğunu eve erken gideceğini söyleyerek onun
da saat: 20.00 sıralarında lokalden yalnız başına ayrıldığını, Namık ERDOĞAN’ın birlikte oldukları
zaman diliminde her hangi bir yeri telefonla aramadığını, kendisine de herhangi bir telefon gelmediğini,
ayrıca heyecanlı ve tedirginde olmadığını, gayet sakin ve neşeli olduğunu, bildiği kadar bir düşmanının
olmadığını, her hangi bir siyasi yönünün de olmadığını" beyan etmiştir.
İfade sahibi Bülent EDİNÇ 10.05.1994 günü Ankara Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde;
"Kendisinin 1982 yılında Sağlık Teftiş Kuruluna Müfettiş olarak atandığını, Sağlık Teftiş Kurulu Başkanı
Salih ÇEYİZ’in Bakan Yıldırım AKTUNA tarafından görevden alınması sırasındaki bu dönemde kurul
içerisinde bir dizi huzursuzluk veren başkanlık mücadelesinin olduğunu, Kendisinin Sağlık Teftiş Kurulu
Başkanı iken Namık ERDOĞAN’nın da yaklaşık iki ay başkan yardımcısı olarak çalıştığını, Namık’ın
arkadaşı olduğu gibi 11 yıldır da kurulda beraber görev yaptıklarını, kendisine göre Namık
ERDOĞAN’ın objektif ve dürüst bir kişi olduğunu, hiç aşırılığını görmediğini, kurul içirişinde de hiçbir
müfettiş arkadaşlarıyla gerek siyasal gerekse diğer konularda tartışmaya girmediğini, Namık
ERDOĞAN’ın eşinin kendisinin liseden arkadaşı olduğunu, olay günü yani 09/05/1994 pazartesi günü
akşamı saat:18.15 sıralarında Kendisi (Bülent Edinç), Hakkari Sağlık Müdürü Hamit ATLI, Başkan
yardımcıları Baki ÖNAL ve Namık ERDOĞAN ile birlikte kuruldan ayrıldıklarını, dördü birlikte Selanik
Caddesi 32/2 sayılı yerde faaliyet gösteren Numuneliler Lokaline gittiklerini, Numune Hastanesi Acil
Servis Sorumlusu Dr. Hasan MARAŞ’ın da masalarına geldiğini, beşinin birlikte oturdukları sırada bir
ufak Rakı söylediklerini, bu rakıdan Baki ve Namık ERDOĞAN’ın birer duble içtiklerini, saat:18.50’de
Baki ÖNAL birlikte ayrıldıklarını, Baki ÖNAL’ın Hekim evine gittiğini, kendisinin de kurula gittiğini
oradan saat:19.15 sıralarında makam aracının kendisini evine bıraktığını, saat: 21.00 sıralarında ev
telefonunun çaldığını, ankesörlü telefondan edildiğini zannettiğini, bayan sesine benzeyen bir şahsın
orası Bülent EDİNÇ beyin evimi diye sorduğunu, kendisini de evet dediğini, akabinde 10 gündür takip
ediliyorsunuz eşiniz ve çocuğunuza sahip olun dediğini, bunun üzerine ankesörlü telefondan ediyorsunuz
tekrar edin devam edin dediğini, amacının konuşmayı teyp’e kaydetmek olduğunu, ancak telefonun
kapandığını belirtmiş. Namık ERDOĞAN’ın elinde bilfiil onun yetki ve sorumluluğunda olan bir dosya
olduğunu tahmin etmediğini, dosyalar müfettişler tarafından kurula intikal ettirildiğinde iki başkan
yardımcısı tarafından incelendiğini, ilgili kurullara kendisinin imzası ile intikal ettirildiğini ve kurul
arşivinde saklandığını, Namık ERDOĞAN’ın kimler tarafından ve ne amaçla kaçırıldığını, düşmanının
olup olmadığını bilmediğini "beyan etmiştir.
İfade sahibi Mustafa ÖZTÜRK 08.06.1994 günü Ankara Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde;"Kendisinin Sağlık Bakanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğünde Şube müdürü olarak görev
yaptığını, Namık ERDOĞAN’ı uzun yıllardır tanıdığını, arkadaşlığının ve beraber oturmuşluğunun
olduğunu, Namık ERDOĞAN’ın öldürüldüğünde kendisinin işyerinde olduğunu, işyerindeki
arkadaşlarının gazetelerden ve polisten duyduklarını, ailesine başsağlığına da gittiğini, 07/06/1994 günü
saat 21.00 sıralarında aynı apartman 8 numarada oturan ve Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşlerde şube
müdürü olan Mustafa ŞANAL isimli arkadaşına kayınvalidesinin vefatı ile ilgili olarak başsağlığına
gittiğini, Sohbet etikleri sırada Mustafa ŞANAL’ın otoparklarında bir oto olduğunu, üzerindeki çadırın da
üç gündür yerde olduğunu, kimsenin ilgilenmediğini söylemesi üzerine aynı apartmanda oturan Mesut
İLTER (Sağlık Bak. Pers. Gnl. Md.lüğünde Uzman), Mustafa HAYIRDOĞAN (Sağlık Eğitim Genel
Müdürlüğünde Şube müdürü), Kadir TEMUR (Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğünde Şube müdürü) isimli
arkadaşları ile birlikte saat 22.00 sıralarında binanın otoparkına geldiklerini, araca ön taraftan baktığında
ön aynaya asılı vaziyette bir maşallah yazısının olduğunu, bu maşallahı maktül Namık ERDOĞAN’ın
otosundaki nazarlığa benzettiğini ve orada bulunan arkadaşlarına bu Namık ERDOĞAN’ın otosuna
benziyor, kimse elini sürmesin dediğini ve Mustafa ŞANAL isimli şahsın evine geri döndüklerini,
Ertesi gün yani 08.06.1994 günü saat 09.00 sıralarında Sağlık Bakanlığına geldiğini, saat 09.30
sıralarında Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Konur Sokaktaki yerine gittiğini ve başkanın
makamına girerek bu olayı başkana anlattığını, otonun Namık ERDOĞAN’ın otosuna benzediğini
söyleyince başkanın polisi aradığını ve 08/06/1994 günü saat 11.30 sıralarında Emniyet Müdürlüğünde
görevlilerle buluştuklarını ve binanın otoparkına beraber gittiklerini, Namık ERDOĞAN’ıneski şoförü
Mehmet isimli şahsın otonun Namık ERDOĞAN’ın otosu olduğunu söylediğini ve bunun üzerine
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polislerin gerekli işlemlere başladığını" beyan etmiştir.
İfade sahibi Veysel ÖZSOY 25.05.1994 günü Ankara Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde; Namık ERDOĞAN’ın mesai arkadaşı ve amiri konumunda olduğunu, kendisi ile görev ile
ilgili herhangi bir anlaşmazlıklarının olmadığını, görev dışında zaten kendisi ile görüşmediğini, Namık
ERDOĞAN’ı kimlerin kaçırıp öldürdüğü hakkında veya neden öldürüldüğü konusunda herhangi bir
bilgiye sahip olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Nazım ERDOĞAN 12.05.1994 günü Ankara Cumhuriyet Savcılığınca alınan
ifadesinde;"12.05.1994 günü Kırıkkale Devlet Hastanesi morgunda gösterilen cesedin Jandarmada
gösterilen elbiseleri ve resimleri ile teşhis ettiğini, söz konusu kişinin kardeşi olduğunu, 10.05.1994 günü
duyduğuna göre akşamüzeri 20.00 sıralarında Ankara Selanik Caddesindeki Numuneliler Lokalinden
arabası ile yalnız başına çıktığını,sonradan kendisinden haber alamadıklarını, arabasının 06 AYU 07
plaka numaralı Nissan marka olduğunu ancak arabasının bulunamadığını, Namık ERDOĞAN’ın hiçbir
düşmanının olmadığını, kimin neden öldürdüğünü bilmediğini" beyan etmiştir.
İfade sahibi Vahap ÇOLAKOĞLU 17/05/1994 günü Ankara Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde; "Konur Sokak No:39’da bulunan Buluş Kıraathanesi işletmenliğini yaptığını, Namık
ERDOĞAN isimli şahsı şahsen tanıdığını, Namık ERDOĞAN’ın işyerinin kendi kahvesinin yakınında
olduğunu, Namık ERDOĞAN’ıdiğer müfettişlerle birlikte dükkanının önünden gelip geçerken tanıdığını,
herhangi bir samimiyetinin olmadığını, gününü hatırlamadığı bir günde Zülküf isimli işçisinin kendisine
Müfettişlerin kapının önüne aracını park ettiklerini söylemesi üzerine kendisinin de park etmelerinin
önemli olmadığını söylediğini, bu müfettişleri de isim olarak tanımadığını, Namık ERDOĞAN’ı da
tanımadığını ve bir samimiyetinin olmadığını" beyan etmiştir.
İfade sahibi Zülküf ÇORBACI 17.05.1994 günü Ankara Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde;"Kendisinin kahvehanecilik yapan Vahap ÇOLAKOĞLU isimli şahsın yanında çalıştığını ve
Namık ERDOĞAN isimli şahsı tanıdığını, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunda çalıştığını bildiğini,
çalıştığı kahvenin teftiş Kurulunun yanında olduğunu bu yüzden tanıdığını, bundan tahminen 10 gün
kadar önce bir hafta sonu müfettiş olduğunu söyleyen tanımadığı bir şahsın kahvenin önüne arabasını
park etmek istediğini, kendisinin de bu durumu patronu Vahap ÇOLAKOĞLU’na söylediğini, o da park
etmesinin sorun olmadığını, arabasını oraya park eden şahsın Namık ERDOĞAN olmadığını, park etme
olayı ile ilgili olarak bir başka şahısla muhatap olduğunu" beyan etmiştir.
İfade sahibi Şevket ÇIPLAK 17.05.1994 günü Ankara Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde;"Konur Sokak 36/8 sayılı yerde İktisat Fakültesi mezunları Derneği’ni işlettiğini, Namık
ERDOĞAN’ı 5- 6 aydan beri müşteri olarak tanıdığını, Namık ERDOĞAN’ın zaman zaman kendisinin
çalıştırdığı Lokale arkadaşları ile birlikte yemek yemek ve alkol almak için geldiğini, Namık
ERDOĞAN’ı en son kaybolduğu günden 4 veya 5 gün kadar önce gördüğünü, ondan sonra bir daha
kendisini görmediğini, gazetelerden Kırıkkale de öldürülmüş olduğunu okuduğunu, kaybolduğu gün
kendisinin iş yerine eşi ve çocuğunun telefon etmediğini, Eşinin kaybolduğu ve İktisatçılar Lokalinde
olup olmadığını telefonla kendisine kimsenin sormadığını, böyle bir konuşmayı hatırlamadığını, Namık
ERDOĞAN’ın işyerine müfettiş arkadaşları ile birlikte geldiğini, yakın zamanda yabancı insanlarla
geldiğini hatırlamadığını, Namık ERDOĞAN’ın kimler tarafından neden öldürüldüğünü bilmediğini
"beyan etmiştir.
İfade sahibi E.Abdülbaki ÖNAL 10.05.1994 günü Ankara Cinayet büro Amirliğinde alınan
ifadesinde; "Kendisinin Teftiş Kurulunda Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdüğünü, Namık
ERDOĞAN ve Nevzat KOÇ ile birlikte aynı odayı paylaştıklarını, 09.05.1994 günü saat:18.15 Namık
ERDOĞAN’ın eski dostu olduğunu söyleyen ve odalarına gelen Hamit ATLI, Namık ERDOĞAN, Kurul
Başkanı Bülent EDİNÇ ve kendisinin Selanik Caddesi 32/2 sayılı yerde bulunan Numuneliler lokaline
gittiklerini, burada önceden tanıdıkları Numune Hastanesi hekimlerinden Hasan MARAŞ’ın da
kendilerine katıldığını, burada bir müddet oturduktan sonra kendisinin randevusu olduğunu ve Bülent
EDİNÇ’in de misafiri olduğunu söylemesi üzerine oradan diğer şahıslarla vedalaşarak ayrıldıklarını,
ertesi sabah yani 10.05.1994 günü saat:07.30 sıralarında Başmüfettiş Ali TEKİN’in kedisini aradığını ve
Namık ERDOĞAN’ın eşinin aradığını ve Namık ERDOĞAN’ın akşam eve gitmediğini kendisine
söylediğini, kendisinin de akşam onlardan ayrıldığını ve yanında Hamit ATLI’nın olduğunu söylediğini
ve Hamit ATLI ile görüştüklerini, durumu 155 polis İmdata bildirdiklerini, Bülent ERDİNÇ’in de
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne konuyu bildirdiğini, Namık ERDOĞAN’ın düşmanının olup
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olmadığını bilmediğini, kimlerin ne maksatla kaçırdığını bilmediğini "beyan etmiştir.
13.05.1994 günü saat:11.30 sıralarında Kırıkkale emniyet Müdürlüğüne ait 224 46 67 nolu
telefonu arayan ve açık kimliğini vermeyen ses tonu normal olan orta yaşlarda bir bayanının yapmış
olduğu bir ihbarda; Namık ERDOĞAN isimli şahsı öldüren kişi Mustafa AZILI’dır şeklinde beyanlarda
bulunması üzerineAnkara Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda şahsın yakalanması sırasında
üzerinde (1) adet tabanca elde edilmesi ile ilgili olarak soruşturma evrakı hazırlanmış ve Ankara
Cumuhuriyet Başsavcılığına sevkedilerek serbest bırakılmış, şahsın Namık ERDOĞAN ile ilgili
ifadesine başvurulmuş;
Şüpheli Mustafa AZILI 14.05.1994 günü Ankara Asayış Şube Müdürlüğünce alınan
ifadesinde;"Şahsın Yunus Emre CaddeseTezol Sokak 31/A’da bulunan kahvehaneyi çalıştırdığını,
kendisinin Namık ERDOĞAN’ı tanımadığını, bu ihbarı ise boşandığı eşi veya eşinin yakınları tarafından
yapılabileceğini, kendisine ismi verilen Namık ERDOĞAN isimli şahsı tanımadığını" beyan etmiştir.
2011/129 Soruşturma Sayılı Dosya Kapsamında Yapılan İşlemler:
Ayhan ÇARKIN, Ahmet DEMİREL, Ercan ERSOY, İbrahim ŞAHİN, Enver ULU, Ayhan
AKÇA, Mehmet EYMÜR, Seyfettin LAP'ın şüpheli olarak , Veli KÜÇÜK, SİNAN UZEL, NİHAT
ÜNVER, CAHİT UÇAR, Yaman NAMLI, Ali EVRANOSOĞLU, Ali TEKİN, Eşref Abdulbaki
ÖNAL'ın bilgi sahibi/tanık olarak ifadelerinin alındığı,
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 26.03.2011 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
2011/647 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadesinde; "Namık ERDOĞAN isimli şahsın öldürülme
olayı ile ilgili olarak Özel Harekatçı Ahmet SAKARYA’nın anlatımlarından Sağlık Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkan yardımcısı olarak bildiği Namık ERDOĞAN isimli şahsın Ahmet SAKARYA, ismini
hatırlamadığı Samsun’lu olduğunu bildiği Özel Hareket kökenli Polis Memuru ve Ahmet DEMİREL
tarafından alındığını, Ankara yakınlarında bir yerde öldürüldüğünü bildiğini, bu şahsın ne şekilde ne
sebeple öldürüldüğünü bilmediğini, öldürülen Namık ERDOĞAN’ın cesedi bulunduktan sonra Ahmet
SAKARYA’nın kendisine anlattığını, eylemin Ahmet DEMİREL emrindeki kendi grupları tarafından
yapıldığını " beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 03.06.2011 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011/129
sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadesinde; "Namık ERDOĞAN İsimli Sağlık Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak bildiğim şahsı da Ahmet SAKARYA'nın anlatımlarından, Ahmet
DEMİREL grubunda daha doğrusu ona yakın çalışan Samsunlu olduğunu bildiğim Özel Harekat kökenli
bir polis memuru tarafından alındı, Samsunlu olarak bildiğim Özel Harekat memurunun adı Sait
YILDIRIM olması gerekir, şayet Sait YILDIRIM'a ulaşılırsa detaylı bilgi verebilir, bu şahsın Ankara
yakınlarında öldürüldüğünü biliyorum, ancak ne amaçla ne şekilde öldürüldüğünü bilmiyorum" şeklinde
beyanda bulunmuştur.
Şüpheli Ayhan Çarkın 17.08.2011 tarihli beyanında ise özetle;"Daha önceki beyanımda
belirttiğim üzere Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan'ı Ahmet DEMİREL
ve ekibi infaz etmiştir. Bu bilgiyi Ahmet SAKARYA isimli Özel Harekat Polisinden öğrendim Ahmet
SAKARYA'nın anlattığına göre Namık ERDOĞAN'ın öldürülme sebebi bir ihale yüzünden olmuş,
Ahmet SAKARYA'da Siirt gurubundan olup Ahmet DEMİREL'in ekibindendir, yalnız Namık
ERDOĞAN'ın tam olarak ne için öldürüldüğü konusunda bir bilgim yoktur." şeklinde beyanda
bulunmuştur.
Şüpheli Ahmet DEMİREL 29.06.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından
2011/129 Sayılı Soruşturma Kapsamında alınan ifadesinde; "Ayhan ÇARKIN’ın ifadesinde belirtmiş
olduğu Mecit BASKIN, Namık ERDOĞAN, Faik CANDAN ve Yusuf EKİNCİ isimli kişilerin
öldürülmesi olayları ile hiçbir ilgisinin ve alakasının olmadığını, kendisinin olay tarihlerinde Emniyette
Amiri olarak çalıştığını, Özel Hareket Daire Başkanlığı ile ilgili haberler olduğunda basını iyi takip
ettiğini, bu kişilerin öldürüldüklerini basın yoluyla öğrendiğini, ne şekilde ve kim tarafından
öldürüldükleri konusunda bilgi sahibi olmadığını" belirtmiştir.
Şüpheli Ercan ERSOY 29.06.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından
2011/129 Sayılı Soruşturma Kapsamında alınan ifadesinde; "Namık ERDOĞAN’ın öldürülmesi ile ilgili
olarak Ayhan ÇARKIN ifadesinde geçen Namık ERDOĞAN isimli Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu
Başkan Yardımcısı olarak bildiği şahsı Ahmet SAKARYA’nın beyanlarından, Ahmet DEMİREL
grubundan olan ve yakın çalışan Samsun’lu olduğunu bildiği Özel Hareket Polis Memuru Sait
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YILDIRIM tarafından alındığını, bu şahsın da Ankara yakınlarında öldürüldüğünü ancak ne amaçla
öldürüldüğünü bilmediğini "belirtmiştir.
Şüpheli İbrahim ŞAHİN 11.10.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
2011/129 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadesinde; "Ankara ve Kırıkkale’de gerçekleştiği
belirtilen Mecit BASKIN, Yusuf EKİNCİ, Namık ERDOĞAN, Faik CANDAN ve Metin VURAL
cinayeti ile ilgili hiçbir bilgisi olmadığını" belirtmiştir.
Şüpheli Enver ULU 11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından 2011/129
Sayılı Soruşturma Kapsamında alınan ifadesinde; "Ayhan ÇARKIN’ın ifadesinde geçen Namık
ERDOĞAN ve Faik CANDAN isimli kişilerin öldürülmesi olayı ile ilgili herhangi bir bilgisinin
olmadığını, öldürülenleri bilmediğini, kendisinin bu öldürme olaylarına katılmadığını, bu konuda
aleyhinde beyanda bulunan Ayhan ÇARKIN’ın ifadelerini kabul etmediğini" belirtmiştir.
Şüpheli Ayhan AKÇA 11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından
2011/129 Sayılı Soruşturma Kapsamında alınan ifadesinde; "Namık ERDOĞAN isimli şahsın ölüm
olayını daha önceden yargılandığı SUSURLUK davasında öğrendiğini, bu kişinin Ahmet DEMİREL
grubunda ve ona yakın çalışan Özel Harekât kökenli polis memuru Sait YILDIRIM tarafından
öldürüldüğü konusunda bir bilgiye sahip olmadığını, ne amaçla ve niçin öldürüldüğünü bilmediğini"
belirtmiştir.
Şüpheli Mehmet EYMÜR 30.11.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından
2011/129 Sayılı Soruşturma Kapsamında alınan ifadesinde; "Kendisinin 1994 yılı mayıs ayında MİT
Başkanlığı’nda bulunan Özel İstihbarat Daire Başkanlığı’na geldiğinde Altındağ Nüfus Müdürü Mecit
BASKIN, Namık ERDOĞAN, Faik CANDAN cinayetlerinin işlenmiş olduğunu, bu konulardan
muhtemelen tam hatırlamamakla birlikte Av. Yusuf EKİNCİ cinayete hakkında biraz bilgisinin
olduğunu, bu cinayetlerde Yusuf EKİNCİ’nin oğlu olan ismini hatırlamadığı şahsın gazetelerde Mehmet
AĞAR’a babasının cinayeti için müracaat ettiğini, ondan sonra tehditler aldığını söylediğini, kendilerinin
de o ara özellikle terör ve yolsuzluklarla ilgili dinlemeler yaptıklarını, bu dinlemelerde Yeşil’in falan da
gittiği “Rüzgar Güvenlik” isimli bir yerin olduğunu, bu Rüzgar Güvenlik’e özel harekatçıların da gidip
geldiğini, ismini hatırlamadığı bir paşanın da olduğunu,Rusya Başkanlığını yapan İrfan isimli bir şahsın
da bu güvenlik şirketinde yapılan görüşmelerde bu cinayetin özel harekat polisleri ve devlette görevli bir
kısım şahıslar tarafından işlendiğinin ortaya çıktığını, hatta bu güvenliğin isminin Uğur MUMCU
cinayetinde basında yer aldığını" beyan etmiştir.
Şüpheli Seyfettin LAP 11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından
2011/129 Sayılı Soruşturma Kapsamında alınan ifadesinde;"Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda görev
yaptıkları sırada Yusuf EKİNCİ, Namık ERDOĞAN, Faik CANDAN isimli şahısların öldürülmesi
olayları ile bilgileri genelde basından öğrendiğini, ancak kendisinin de bulunduğu ortamlarda dairede
arkadaşlarla konuşurken “acaba bu cinayetlerle bizim Özel Harekât Daire Başkanlığında çalışan kişilerin
bir ilgisi var mı” diye düşündüklerinin olduğunu, bu konuda da Ayhan ÇARKIN ve etrafındakilerin bu
işleri yapabileceğine dair şüphelerinin oluştuğunu, “acaba” sorusu dendiğinde akıllarına onların geldiğini,
ayrıca o dönemde de Ayhan ÇARKIN’ın bu tip konuşmaları yaptığından dolayı duymuş olabileceğini"
beyan etmiştir.
Susurluğun Gündemden düşmüş Faili Meçhule ayrılmış bir cinayettir başlıklı Tanıl TEKİN
imzalı ihbar mektubu ile ilgili olarak şüpheli olarak ifadesine başvurulması istenilen ve Kırıkkale
Cumhuriyet Başsavcılığının 23.03.2011 tarih ve 1999/4097 soruşturma sayılı talimat yazısına istinaden ;
01.04.2011 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan şüpheli Şüpheli İbrahim
ŞAHİN ifadesinde;" Namık ERDOĞAN ve Mehmet AYDOSLU isimli şahısları tanımadığını ve işlenen
cinayetle ilgisinin olmadığını ve kendisine iftira edildiğini "beyan etmiştir.
Şüpheli Mehmet AYDOSLU 05.11.2010 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
alınan ifadesinde; "Kendisinin 1985 yılından beri Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş
olarak görev yaptığını, öldürülen Namık ERDOĞAN’ı ise yine Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunda
müfettiş olarak görev yapmasından dolayı tanıdığını, kendisinin de stajını Namık ERDOĞAN’ın yanında
yaptığını, kendisinin Namık ERDOĞAN ile husumetinin olmadığını, Sağlık Bakanlığında Teftiş
Kurulunda Başkan Yardımcılığı diye bir kadro olmadığını, yani Namık ERDOĞAN’ın başkan
yardımcısı olduğu ve kendisinin ayağının kaydırılarak yerine benim göreve getirildiğim iddiaların yalan
olduğunu, kendisinin de Teftiş kurulu Başkanı olmak için de hiçbir girişimde bulunmadığını, Dönemin
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Sağlık Bakanının kendisini görev getirdiğini, kendisini yine Namık ERDOĞAN’ın ilk tebrik edenlerden
olduğunu, kendisinin Namık ERDOĞAN’ın hiç bir siyasi konuşmasına yada tavrına tanık olmadığını,
kendisine saygı duyduğunu, Mehmet ÜNLÜ isimli şahsı Sanatoryum Hastanesi Başhekimi olması sebebi
ile tanıdığını ve Mehmet ÜNLÜ’nün Namık ERDOĞAN PKK’lı olduğu için MİT tarafından öldürüldü
olacağı buydu sözlerine şahit olmadığını, kendisini de hiç kimse ile karanlık bir ilişkisinin olmadığını,
Bilal ÖZBAĞ denilen kişiyi Sanatoryum Hastanesi personeli olması nedeni ile tanıdığını, bu şahısla da
herhangi bir ilişkisinin olmadığını, kendisinin kurum içinde mesleki diyalog dışında kimseyle bir
bağlantısının olmadığını dolayısıyla kurum içinde ekip oluşturarak Namık ERDOĞAN ve arkadaşlarını
tasfiyeye çalıştığı iddiasının asılsız olduğunu, Namık ERDOĞAN’ı öldürülmesi olayına katılmasının,
azmettirmesinin mümkün olmadığını, Namık ERDOĞAN’ın çok sevdiği bir kişi olduğunu" beyan
etmiştir.
Şüpheli Haluk KIRCI 12.01.1999 tarihinde İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde alınan
ifadesinde; "Namık ERDOĞAN’ın öldürülmesi olayı ile ilgili Namık ERDOĞAN’ı tanımadığını,
kendisinin daha önceki tarihlerde Sağlık Bakanlığı ile ilgili ihale işine girmediğini ,sadece 1991 tarihinde
bir ilaç işi yani Tıbbi pazarlama işi yaptığını, bununda 4-5 aylık bir iş olduğunu, bu iş döneminde de
herhangi bir yerden ihale almadığını ve herhangi bir taahüde girmediğini, daha önceki tarihlerde bir
televizyon programına telefonla katıldığını, 1991 yılında sağlık işleri yaptığından dolayı basının Namık
ERDOĞAN isimli şahsın öldürülmesi olayını da kendisi ile ilişkilendirerek bu olayı benim yaptığım
şeklinde aleyhimde haksız haberlere başladıklarını, ancak bu kişiyi öldürmesini gerektiren bir sebebinin
olmadığını" beyan etmiştir.
Tanık Veli KÜÇÜK Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında 28.04.2011 tarihinde alınan ifadesinde;
"Kendisinin halen Silivri Cezaevinde tutuklu bulunduğunu, olayın olduğu söylenen 1994 yılında Namık
ERDOĞAN’ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak o tarihte Kocaeli İl Jandarma Komutanı olarak görev
yaptığını, kendisine söylenen talimat yazısında ismi geçenlerden İbrahim ŞAHİN isimli şahsı ismen
bildiğini, ceza evinde kendisini gördüğünü, Namık ERDOĞAN’ı tanımadığını, Mehmet AYDOSLU
isimli şahsı tanımadığını ve olayla bir bilgisi ve ilgisi olmadığını "beyan etmiştir.
Tanık SİNAN UZEL
19/07/2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan
ifadesinde; "1990 yılından beri Sağlık Bakanlığında müfettiş olarak görev yaptığını, Namık
ERDOĞAN’ı ve Mehmet AYDOSLU’yu teftiş kurulunda müfettiş olmaları nedeniyle tanıdığını, Her
ikisinin de kendisinden kıdemli olduğunu, görev yaptığı süre boyunca Namık ile Mehmet arasında
herhangi bir husumet tartışma ya da gerginlik yaşandığını görmediğini ve duymadığını, Hasan
AYDOSLU’nun Mehmet’in kardeşi olarak duyduğunu, ancak tanımadığını, Mehmet AYDOSLU ile
İbrahim ŞAHİN’in tanışıp görüştüklerini bilmediğini, bu kişilerin istasyon büfede buluştuklarını da
görmediğini, Namık ERDOĞAN’ın kayıp olduğu sırada teftiş nedeniyle İstanbul’da görev yaptığını,
dolayısıyla ne şekilde öldüğünü ve öldürüldüğünü bilmediğini, ölüm haberi nedeniyle Ankara’ya cenaze
merasimine katıldığını ancak ölümüne ilişkin olarak dedikodu mahiyetinde de olsa bir şey duymadığını
"beyan etmiştir.
Tanık NİHAT ÜNVER 07.07.2011 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde;
"1990 yılından beri Salık Bakanlığında önce müfettiş daha sonra baş müfettiş olarak görev yaptığını,
Namık ERDOĞAN ve Mehmet AYDOSLU isimli şahısları sağlık Bakanlığı Teftiş kurulunda müfettiş
olarak çalışmaları nedeni ile tanıdığını, her ikisinin de kendisinden kıdemli olduğunu, Namık
ERDOĞAN’nın da Mehmet AYDOSLU’dan kıdemli olduğunu ve Namık ERDOĞAN’aüstad diyerek
hitap ettiğini, aralarında kurul ve içinde ve dışında herhangi bir tartışma ve anlaşmazlık yada kavgaları
olduğunu duymadığını, Hasan AYDOSLU isimli şahsı da Gazi Üniversitesin den okul arkadaşı olması
sebebiyle tanıdığını, daha sonra kendisi serbest çalıştığı için kendisi ile yakın diyaloglarının olmadığını
ancak basından bu kişinin halı kaçakçılığından dolayı gözaltına alındığına ilişkin haberleri okuduğunu,
kendisi ile hiçbir samimiyetinin olmadığını, Mehmet AYDOSLU ve İbrahim ŞAHİN arasında bir
bağlantı olup olmadığını bilmediğini, ancak Mehmet AYDOSLU’nun konuşmalarından İbrahim ŞAHİN
ile tanıştıklarını bildiğini, zira Namık ERDOĞAN’ın ölümünden önceki bir tarihte Mehmet AYDOSLU
ile birlikte Ankara Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan istasyon büfesine gittiklerini, orada İbrahim
ŞAHİN olduğu söylenen kişi ile karşılaştıklarını, Mehmet AYDOSLU ve İbrahim ŞAHİN’in
tokalaştıklarını, Mehmet AYDOSLU’nun kendisini İbrahim ŞAHİN ile tanıştırdığını, büfenin sahibi olan
Sinan isimli şahsın da kendileri ile birlikte oturduğunu, kısa bir süre oturduktan sonra kalktıklarını,
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görüşmede havadan sudan konuşulduğunu, bunun dışında İbrahim ŞAHİN ile Mehmet AYDOSLU isimli
şahısların görüşüp görüşmediklerini bilmediğini, kendisinin Namık ERDOĞAN’ın kim tarafından ne
şekilde öldürüldüğünü bilmediğini ancak Mehmet AYDOSLU tarafından yada onun azmettirmesi ile
İbrahim ŞAHİN tarafından öldürüldüğüne ilişkin en ufak bir şey duymadığını " beyan etmiştir.
Tanık CAHİT UÇAR 07.07.2011 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan
ifadesinde; "1990 yılından beri Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş olarak görev
yaptığını, Hasan AYDOSLU’yu kuruma geldiğinde bir kere gördüğünü, Mehmet AYDOSLU ve İbrahim
ŞAHİN arasında bir bağlantı olup olmadığını bilmediğini, bu kişilerin Ankara Atatürk Orman Çiftliğinde
bulunan Restoranda bir araya gelerek görüştüklerine hiç şahit olmadığını, Mehmet AYDOSLU’nun
Namık ERDOĞAN’ın Hakkari’li olmasından dolayı PKK’lı dediğini duymadım. Bu iki kişi arısnda
herhangi bir sorunun olmadığını ve Mehmet AYDOSLU’nun Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinden
alınmasının Namık ERDOĞAN ile bir alakasının olmadığını, eğer husumet duyacak olsaydı kendisinin
yerine göreve getirilen Bülent EDİNÇ isimli şahsa duyardı. Namık ERDOĞAN’ın kim tarafından
öldürüldüğüne dair herhangi bir bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
Tanık Yaman NAMLI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından 2011/129 Sayılı Soruşturma
Kapsamında 09.01.2012 tarihinde alınan ifadesinde; "Kendisinin Tarık ÜMİT ile yaptıkları
konuşmalarda; iki adet öldürülecek kişilerin listesinden bahsettiğini, bu listelerde Behçet CANTÜRK,
Savaş BULDAN, Fevzi ASLAN, Medet SERHAT’ın isminin olduğunu duydum. Tarık ÜMİT’ten yine
duyduğuna göre bu işin Özel Harp Dairesinin işi olduğunu, bu listenin MGK tarafından onaylandığını,
onaylayanlar arasında özel harp kökenli daha sonra Jandarma Genel Komutanı olan Fevzi TÜRKERİ ve
Kemal YAMAK isimli paşaların isminin olduğunu,
Tarık ÜMİT’in anlattığına göre Haluk KIRCI’nın içinde bulunduğu bir gruba ait şirketin bir
temizlik ihalesi için Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanenin ihalesine girdiklerini, Yılmaz ERDOĞAN’ın
amcası olan ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunda görevli Namık ERDOĞAN’ın bu işe engel olduğunu,
Yılmaz ERDOĞAN’ında o dönem Özgür Gündemin Ankara Muhabiri olduğunu, tahminine göre 1993
yılında İstanbul Özgür Gündemin bombalandığını, bu bombalama eylemini de devlette görevli bazı
kişilerin yaptığını, Namık ERDOĞAN’ın yeğeni Mustafa ERDOĞAN’ın Özgür Gündem muhabiri
olması sebebi ile Kürtçü olduğu belirtilerek Namık ERDOGAN’ın öldürüldüğünü belirttiği, hatta Tarık
ÜMİT kişisel bir menfaatin bu tür devlet işi gibi gösterilmesine karşı olduğunu söylediğini" belirtmiştir.
Tanık Ali EVRANOSOĞLU Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından 2011/129 Sayılı
Soruşturma Kapsamında 09.01.2012 Tarihinde alınan ifadesinde;"Kendisinin Sağlık Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yaptığını, Namık ERDOĞAN ise bu nedenle tanıdığını,
kendisinin aynı tarihte Namık ERDOĞAN ile birlikte Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunda müfettiş olarak
göreve başladıklarını, yine bir müddet Namık ERDOĞAN ile yanı odada teftiş kurulunda başkan
yardımcısı olarak görev yaptıklarını, ailece görüştüklerini ve bir çok denetimde beraber görev aldıklarını,
Namık ERDOĞAN’ın işi ile ilgili olarak öldürülebileceğini tahmin etmediğini, Namık ERDOĞAN’ın
Hakkari’li olduğunu ve Kürtçülük olarak algılanabilecek bir faaliyetine rastlamadığını, PKK terör
örgütüne sempati duyduğuna dair en ufak bir duyumunun olmadığını, Namık ERDOĞAN’ın kızı Begüm
ERDOĞAN’ın vermiş olduğu ifadede; babasının Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların yapmış olduğu
ihalelerde yolsuzlukları bulduğu ve bunun için öldürüldüğü, kürt kökenli olduğu içinde cinayetin farklı
bir yöne çekilmek istendiğine ilişkin belirttiği konu hakkında bir bilgisi olmadığını, Namık
ERDOĞAN’ın işle ilgili olarak bir sıkıntı yaşamadığını, eğer yaşasaydı bunu duyacağını, çünkü kendisi
ile samimi olduğunu "belirtmiştir.
Tanık Ali TEKİN Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından 2011/129 Sayılı Soruşturma
Kapsamında 28.12.2011 Tarihinde alınan ifadesinde; "Kendisinin Bağlık Bakanlığında Başmüfettiş
olarak görev yaptığını, Namık ERDOĞAN’ı ise müfettişliğe girdiğinden beri tanıdığını, aile dostu
olduğunu, kendisi sürekli olarak görüşüp sohbet ettiğini, Namık ERDOĞAN’ın öldürüldüğü gün Hakkari
milletvekili olan Mustafa ZEYDAN’ın oğlu olan aynı zamanda sağlık Bakanlığı Sıtma Daire Başkanı
olan Rüstem ZEYDAN isimli şahsın akşam üzere Hamit ATLI’nın geleceğini ve beraber akşam
Hekimevinde oturalım dediğini, öğleden sonra Namık ERDOĞAN’ı telefonla aradığını ve telefona Baki
ÖNAL’ın çıktığını, Namık ERDOĞAN ile Baki ÖNAL’ın Başkan Yardımcılığına baktıklarını, Bülent
EDİNÇ’inde vekaleten Başkan Yardımcılığını yürüttüğünü, Baki ÖNAL’ın telefonda kendisine akşam
İstanbul’dan misafirleri olduğunu, akşam hekimevinde beraber olalım dediğini, akşam işten çıktığını ve
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Bakanlığın bitişiğinde bulunan Ordulular lokaline gittiğini, saat:19.00 gibi Baki ÖNAL’ın yanına
geldiğini, Baki ÖNAL’a ne yaptın diye sorduğunu, onunda akşam saat:18.00 gibi Bülent EDİNÇ, Namık
ERDOĞAN ile birlikte Numuneliler lokaline gittiklerini, orada Hakkari sağlık Müdürü Hamit ATLI
isimli şahsın da olduğunu, hep beraber saat:18.45’e kadar oturduklarını ve Bülent EDİNÇ ile Namık
ERDOĞAN’ın ayrıldığını, Namık ERDOĞAN’ın ayrılırken misafiri olduğunu söylediğini, Konur
Sokakta bulunan teftişin yere arabasını almaya gittiğini söylediğini ve daha Baki ÖNAL ile birlikte
hekimevine gittiklerini, Ertesi sabah Namık ERDOĞAN’ın evine telefon ederek Namık ERDOĞAN’ı
sorduğunu ve akşam eve gelmediğini söylediğini ve kendisinin de akşam olanları aynen kendisine
anlattığını, onun da eyvah kocamı öldürdüler dediğini, ancak neden böyle dediğine anlam veremediğini,
Namık ERDOĞAN ile birlikte oldukları süre zarfından hiçbir şekilde siyaset konuşmadıklarını,
kendisinin son derece beyefendi bir insan olduğunu, Akşam üzere eşini de alarak Namık ERDOĞAN’ın
evine gittiklerini ve orada Hakkari Milletvekillerinin de olduğunu, o sırada eve bir telefon geldiğini ve
Namık ERDOĞAN’ın ellerinde olduğunu söylediklerini, bununla birlikte evde bulunanların
rahatladığını, evde bulunan Milletvekilleri de dahil olmak üzere Namık ERDOĞAN’ı MİT görevlilerinin
aldığına dair konuşma yaptıklarını, ancak kendisinin neden böyle düşündüklerini anlamadığını, tarihten
yaklaşık 3-4 gün sonra Baki ÖNAL’ın kendisini telefonla ayarak Namık ERDOĞAN’ın öldürüldüğünü
söyledi. Namık ERDOĞAN’ın kaybolmadan önce Ankara Emniyet müdürlüğüne ifade verdiğini,
Burada KUM üyesi şahısların bu sıralar öldürüldüğünü ve kendisinin de KUM anlama geldiğini o
ana kadar bilmediğini, Namık ERDOĞAN’ın uyuşturucu işi ile uğraşan herhangi bir akrabasının olup,
olmadığını bilmediğini, Atatürk Hastanesi Başhekimi Mehmet ÜNLÜ ile ilgili yapılan soruşturmalarla
ilgili olarak Namık ERDOĞAN’ı Haluk KIRCI ve İbrahim ŞAHİN tarafından öldürüldüğüne yönelik
herhangi bir bilgim yoktur. Kendisinin de bunları basından okuduğunu, Namık ERDOĞAN’ı öldüren
şahısların arabasını teftiş kurulunun önünden alarak Eryaman’da bulunan lojmanların oraya sahte plaka
ile park etmelerinin enterasan olduğunu belirtmiştir.
Tanık Eşref Abdulbaki ÖNAL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından 2011/129 Sayılı
Soruşturma Kapsamında 04.01.2012 Tarihinde alınan ifadesinde; "Kendisinin Sağlık Bakanlığında
Başmüfettiş olarak görev yaptığı, Namık ERDOĞAN’ı arkadaşı olması sebebi nedeni ile tanıdığını,
Namık ERDOĞAN’ında teftiş kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yaptığını, şimdiye kadar kendisinin
Kürtçülük yaptığına dair herhangi bir izlenimi olmadığını, Namık ERDOĞAN’ın kaybolduğu gün
kendisi Bülent EDİNÇ, Namık ERDOĞAN ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Hasan
isimli şahısla birlikte Numuneliler lokaline gittiklerini, burada bulundukları süre içerisinde Namık
ERDOĞAN’ın misafirinin olduğunu ve eve gitmesinin gerektiğini söylediğini, kendisinin de bir müddet
sonra misafiri olduğu için onların yanlarından ayrılarak Hekimevine gittiğini, oradan Bülent EDİNÇ ile
birlikte ayrıldıklarını, Bülent EDİNÇ’in evine gittiğini bildiğini, ertesi sabah Ali TEKİN’in kendisine
Namık ERDOĞAN’ın akşam eve gitmediğini söylediğinde Namık ERDOĞAN’ın kaybolduğunu
anladım. Namık ERDOĞAN’ın kaybolmasından 3 gün sonra Kırıkkale Devlet Hastanesi Başhekimi teftiş
kurulunu arayarak Namık ERDOĞAN’a benzeyen bir şahsın Kırıkkale’de ölü olarak bulunduğunu
söylediğini ve durumu polise haber verdiklerini, Bülent EDİNÇ’in Kırıkkale’ye giderek cesei teşhi etti ve
Namık ERDOĞAN’ın olduğu tespit edildi ve silahla öldürüldüğünü öğrendik. Ancak ailesinin kendisine
tepki vermesi ve taziye için evlerine gittiklerin de kendilerini eve almaması dikkatini çektiğini, ayrıca
ailesinin Namık ERDOĞAN kaybolduktan sonra şahsı Gölbaşı civarında aradıklarını, neden orada
aradıkları ise daha önce ki tarihlerde öldürülen Altındağ Nüfus Müdürünü de öldürerek Gölbaşı civarına
cesedini attıklarını bu gerekçe ile Namık ERDOĞAN’ı orada aradıklarını biliyorum." şeklinde beyanda
bulunmuştur.
Soruşturma Dosyasının Aşamaları:
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı 1994/2327 Hazırlık sayı ile soruşturma açmış, yapılan
tahkikat sonucunda sanıklar Mustafa AYDOSLU ve 7 kişi hakkında 11.02.1999 tarihinde 1999/11 sayılı
(GÖREVSİZLİK) kararı verilerek Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderildiği,
Ankara DGM kendi Başsavcılığının görev alanına giren cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak
suçuna ait evrakların ayrılarak (AYIRMA) Başsavcılığa 1999/580 hazırlık numarası ile kaydına, adam
öldürmek suçu ile ilgili soruşturmanın mevcut hazırlık numarası üzerinden yürütülmesine 22.09.1999
tarihinde karar verildiği,

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

23.09.1999 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar
hakkında adam öldürmek ve cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarında soruşturma yapmış,
adam öldürmek suçundan evrak tefrik edilerek Görevsizlik kararı ile dosyanın Kırıkkale Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderildiği ,
Sanıkların üzerlerine atılı cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçunu işledikleri hususunda
sanıklar arasında bir menfaat birliği tespit edilemediği ve sanıklar arasında bir bağlantı bulunmamasından
dolayı cürüm işlemek için teşekkül oluşturma suçunun yasal unsurları oluşmadığından bu suç ile ilgili
soruşturma yapılmasına yer olmadığına (Takipsizlik ) dair karar verildiği,
23.05.2003 günlü Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
(YAKAY-DER) adına Başkan Pervin BULDAN tarafından imzalı dilekçenin verilmesi üzerine başvuru
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına oradan da
09.06.2003 tarihinde Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı
03.12.2003 tarihinde maktulün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yargı yetki alanı içerisinde
öldürülmesinden dolayı suç yeri itibariyle Yetkisizlik kararı ile soruşturma evrakını Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’na gönderildiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2003/103007 Hazırlık sayıyla soruşturma açıldığı,
08.06.2004 tarihinde olayın olduğu yerin Ankara ili yargı çevresinin dışında bulunması sebebiyle
Yetkisizlik kararı verilerek Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
17.01.2011 tarihinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kısım şüpheliler hakkında
kovuşturmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediğinden kamu adına “Ek
Kovuşturmaya Yer Olmadığına” karar verildiği,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına “Susurluğun Gündemden Düşmüş Faili Meçhule Ayrılmış
Bir Cinayeti” başlığıyla Tanıl TEKİN imzalı bir ihbar mektubu gönderilmesi üzerine ihbar mektubu
02.03.2011 tarihinde gerekli araştırmanın yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
11.03.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı atılı suç ve suç yeri itibariyle olayı soruşturmanın
Başsavcı Vekilliğinin görevine giren suçlardan bulunmaması nedeni ile soruşturma hakkında
“Görevsizlik” kararı vererek dosyayı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına iade ettiği,
24.03.2011 tarihinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı 2011/2127 soruşturma numaralı dosya
ile 1999/4097 soruşturma numaralı dosyayı evraklar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğundan iki
dosyayı 2011/69 sayılı Birleştirme kararı ile birleştirmiş, 2011/2127 numaralı kaydın kapatılıp 1999/4097
numaralı evrak üzerinden soruşturmanın devamına karar verdiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2011/1024 sayılı soruşturma ile yine
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2011/129 sayılı soruşturmanın fiili ve hukuki
irtibat bulunduğundan birleştirilmesine, 08.09.2011 tarihinde 2011/1024 numaralı dosyanın
kapatılmasına ve 2011/129 sayılı soruşturma üzerinden devam edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
DEĞERLENDİRME:
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, ekspertiz raporları,
Kriminal Raporlar,Adli Tıp raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları - El Koyma Tutanakları ve
ekleri, Müfettiş Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar ,şüpheli savunmaları ,bir
kısım şüphelilerin ikrarları (Olay ile ilgili tanık beyanda Ayhan Çarkın'ın olayla örtüşen beyanı ,bu
beyanı doğrulayan diğer şüpheli Ercan Ersoy'un beyanı ) ve dosya kapsamı dikkate alındığında;
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin,Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre
sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını gözeterek her
türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek
yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve
hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girdikleri ,
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Teşekkül mensuplarının ,Anayasa ve yasaların kendilerine vermediği yetki ve görevi üstlenerek
PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında cinayetler
işledikleri anlaşılmıştır.
Somut olayda da; Birlikte hareket eden ve suç örgütüne ait Siirtliler grubu olarak adlandırılan ve
örgüt yöneticisi şüpheli İbrahim ŞAHİN'e bağlı grup içerisinde yer alan Ahmet SAKARYA, Ahmet
DEMİREL, Sait YILDIRIM ,Seyfettin LAP,Enver ULU,Ayhan AKÇA ,Ercan ERSOY,Oğuz
YORULMAZ ve Ayhan ÇARKIN'ın diğer bir kısım teşekkül mensupları Ayhan ÇARKIN, Alper
TEKDEMİR,Ziya BANDIRMALIOĞLU, Yusuf YÜKSEL,Uğur ŞAHİN, Sami GECE ve Ayhan
ÖZKAN'ın müzaharet ve muavenetleri ile teşekkül yöneticileri tarafından kendilerine verilen talimatlar
doğrultusunda dönemin Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Namık Erdoğan'ı 09.05.1994 tarihinde
lokal çıkışında silah zoruyla alarak Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Kılıçlar Beldesi Cankız Çeşmesi
Mevkini götürerek silahla ateş etmek sureti ile öldürdükleri değerlendirilmiştir.
Maktül Namık Erdoğan'a yöneltilen Taammüden adam öldürme fiilinin suç tarihinde yürürlükte
bulunan ve şüphelilerin lehine olan 765 sayılı TCK'nın 450/4 maddesi kapsamında kaldığı ,
Eylemden dolayı eyleme bizzat katılan,eylemi gerçekleştiren ,tam bir eylem birliği ve dayanışma
içerisinde birlikte hareket ederek eylemin icrasına iştirak eden Ahmet SAKARYA, Ahmet DEMİREL,
Sait YILDIRIM ,Seyfettin LAP,Enver ULU,Ayhan AKÇA ,Ercan ERSOY ve Oğuz YORULMAZ ,
Ayhan ÇARKIN, Alper TEKDEMİR,Ziya BANDIRMALIOĞLU, Yusuf YÜKSEL,Uğur ŞAHİN, Sami
GECE ve Ayhan ÖZKAN' ın 5237 TCK'nın 37 /1-2 (765 sayılı TCK'nın 64/1) maddesi uyarınca
sorumlu oldukları,
Silahlı Suç Teşekkülü/Örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiği değerlendirilen eylemden
dolayı bilgisi olan , teşekkül mensuplarını eylemin icrası için azmettirdiği/talimatlandırdığı
değerlendirilen
teşekkülün yöneticisi konumunda olan şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet
Korkut EKEN ve İbrahim ŞAHİN'in ise 5237 sayılı TCK'nın 38/1 (765 sayılı TCK'nın 64/2 -313/5 )
maddesi uyarınca sorumlu oldukları anlaşılmıştır.
5.OLAY
: SAVAŞ BULDAN, HACI KARAY VE ADNAN YILDIRIM’IN
ÖLDÜRÜLMESİ
SUÇ TARİHİ : 03-04.06.1994
SUÇ YERİ
: Düzce ili Yığılca-Karakaş köy yolu 12.kilometresi Taşlı Melen mevkii
OLAYIN ÖZETİ:
Savaş Buldan ile yanındakiler Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın kendilerine 02.06.1994 tarihinde
saaat 04:30-05:00 sıralarında Çınar Otel gazinosundan çıktıkları sırada iki ayrı oto ile gelerek “Biz
Polisiz” diyen şahıslarca üzerleri arandıktan sonra kaçırıldıkları,
03.06.1994 günü saat 21.00 sıralarında Yığılca Jandarma Komutanlığına yapılan ihbarda Yığılca
ilçesi Karakaş yol güzergahı Taşlı Melen Mevkiinde (3) şahsın ölü olarak bildirilmesi üzerine olay
mahallinde Jandarma tarafından yapılan araştırmada Yığılca-Karakaş yolu Taşlı mevkiinde yol ile
Melenderesi arasındaki boşlukta (3) erkek şahsın olduğunun görüldüğü, cesetler üzerinde kimliklerini
tespit edecek herhangi bir belgenin bulunmadığı, maktüllerin ateşli silahla öldürüldüklerinin belirlendiği,
ayrıca (3) maktülünde dövülmeden mütevellit gözlerinin morardığı, bir maktülün 3x3 m ebatında 1 m
derinliğinde daha önce kazılmış çukura atılmış olduğu tespit edildiği,
Yığılca Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde yapılan keşif işleminden sonra cesetlerin otopsi
işlemi için Yığılca Sağlık ocağına kaldırıldığı, Salık ocağında yapılan muayene işlemleri sırasında
yakınları tarafından cesetlerin teşhis edilerek Savaş BULDAN, Adnan YILDIRIM ve Hacı KARAY’a ait
olduğunun tespit edildiği,
Ölü Muayenesi işlemi sonucunda ise özetle;"üzerlerinde çok sayıda mermi giriş ve çıkış deliği
bulunan maktüllerin Ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak gelişen Serebral hemoroji ve çeşitli iç organ
kanaması sonucu öldüklerinin" tespit edildiği,
Olay Yerinde Ele Geçirilen 4 adet LUGER marka, 1 adet WSS marka boş kovan, 2 adet 9 mm
tabanca fişeği çekirdeği üzerinde yapılan kriminal incelemelre sonucu hazırlanan Kriminal raporda
özetle; Ele geçirilen mermi kovan ve çekirdeklerinin faili meçhul olaylara ait suç konusu aynı tip ve
çaptaki kovan ve mermi çekirdekleri ile Susurluk C.Başsavcılığının 07.11.1996 gün ve 1996/949 sayılı
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yazısı ile incelenmek üzere gönderilen silahlardan elde edilen mukayese kovan ve mermi çekirdeklerinin
karşılaştırmalarında herhangi bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna varıldığı" tespit ve rapor edilmiştir.
Müşteki Selim YILDIRIM 18.06.1994 tarihinde İstanbul Bakırköy Yeşilköy Polis Karakoluna
müracaatçı olarak verdiği ifadede; "03.06.1994 günü Diyarbakır ilinde bulunduğunu, İstanbul’dan
kendisine telefon geldiğini, oğlunun İstanbul’daki Çınar Otelinden bir ekip tarafından alındığının
söylendiğinin, bunun üzerine İstanbul’a geldiğini bu sırada Bolu ili Düzce İlçesi Alay Komutanından
telefon geldiğini, üç ceset ile ilgili teşhis yapılmasının istendiğini, diğer maktul yakınları ile birlikte
Düzce’ye gittiklerini, morgda oğlunun cesedini gördüğünü, cesedi incelediğinde oğlunu yakarak ve iki
kurşun sıkmak sureti ile öldürdüklerini, olayı gerçekleştiren kişilerden davacı ve şikâyetçi olduğunu"
beyan etmiştir.
Müşteki Arif KARAY 18.06.1994 tarihinde İstanbul Bakırköy Yeşilköy Polis Karakoluna
müracaatçı olarak verdiği ifadede; "olay günü saat:06.00 sıralarında uyuduğunu, bu sırada Çınar
Otelinden telefon geldiğini, kardeşi ile birlikte iki arkadaşını polislerin götürdüğünün söylendiğini,
saat:08.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm şubeler sorduklarını, hatta Yeşilköy
Polis Karakoluna da sorduklarını bu isimde şahısların olmadığını söyledikleri, daha sonra Bakırköy
C.Savcılığına dilekçe verdiklerini, arama devam ettikleri sırada 04.06.1994 günü Düzce İlçesinde görevli
bir Albayın telefon açtığını, teşhis için kendisini davet ettiğini, Düzce Devlet Hastanesine gittiklerinde
cesedin kardeşi Hacı KARAY’a ait olduğunu teşhis ettiğini, kardeşinin kimler tarafından öldürüldüğünü
bilmediğini, kendisine kardeşini götüren şahısların polis olduğunun söylendiğini, bu şahıslardan davacı
ve şikayetçi olduğunu" beyan etmiştir.
Müşteki Nihat BULDAN 21.06.1994 tarihinde İstanbul Bakırköy Yeşilköy Polis Karakoluna
müracaatçı olarak verdiği ifadede; "kendisinin otelde çalıştığını 03.06.1994 günü kardeşi Savaş
BULDAN’ın eşinin kendisini arayarak eşinin eve gelmediğini söylediğini, bunun üzerine eve geldiğini,
sonrasında Çınar Otel’e gittiğini ve Sebahattin isimli otel görevlisinin, kardeşi ve arkadaşlarının ellerinde
telsiz ve silah bulunan çelik yelekli 7-8 kişi tarafından, zorla otolara bindirilerek Karakola götürüp
ifadenizi alıp bırakacağız şeklinde sözler sarf ettiklerini söylediğini, bunun üzerine İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nün tüm şubelerine ve Karakollarına baktığını, ancak kardeşini hiçbir yerde bulamadığını,
bunun üzerine durumdan şüphelenilerek Bakırköy C.Savcılığına dilekçe verdiğini, tahkikat devam
etmekte iken 04.06.1994 günü saat:12.00 sıralarında Düzce Jandarma Alay Komutanlığından teşhis için
çağırıldığını, bunun üzerine teşhis için Düzce’ye giderek morgta kardeşini teşhis ettiğini, kardeşi ve
arkadaşlarının Yığılca ilçesi Melenderesi kenarında işkence edilerek, kafalarına kurşun sıkılarak
öldürüldüğünü öğrendiğini" beyan etmiştir.
Müşteki Nihat BULDAN 21.10.1999 tarihinde tanık olarak Düzce Ağır Ceza Mahkeme’sinde
dinlenmiş ifadesinde;"Yaşar ÖZ’ün bizzat bu olayda bulunup bulunmadığını bilmediğini, fakat
anlaşıldığı ve çok konuşulduğu üzere, kendisine polis süsü veren devletin içindeki bazı kişilerin bunu
yaptığını veya yaptırdığını düşündüğünü, devlete bir diyeceğinin olmadığını, devletin herkesin devleti
olduğunu ancak görevini suiistimal eden bazı personellerin bulunduğunu, bunu yapanlardan şikayetçi
olduğunu, hatta o günkü siyasi liderlerin Başbakan’ın bazı konuşmalarından dolayı esas mahkemeye
dilekçe verdiklerini, beş buçuk yıldır ifadeye çağrılmadığını" beyan etmiştir.
Görgü Tanığı İsmail TAŞCAN 06.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakolunda alınan
ifadesinde; "olay günü saat:08.30 sıralarında arılarının bakımını yaptığı esnada Melenderesi
istikametinden yankılı birtakım sesler geldiğini, bu sesleri ağaç yıkma sesi zannettiğini, ancak ne sesi
olduğunu ayırt edemediğini" beyan etmiştir.
Görgü Tanığı İrfan KURŞUNLU 04.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakolunda vermiş olduğu
ifadesinde; "İsmail TAŞCAN ile birlikte 03.06.1994 günü akşam saatlerinde balık tutmak için Taşlık
Melen Mevkiine gittiklerini, saat 20.15 sıralarında çukurda duran cesetleri fark ederek konuyu
jandarmaya haber verdiklerini" beyan etmiştir.
İrfan Kurşunlu 04.06.1996 tarihinde YığılcaC.Başsavcılığına verdiği ifadede; "daha önce
Jandarmaya verdiği ifadenin doğru olduğunu, şahısları kimin veya kimlerin öldürdüğünü bilmediğini,
yolda şüpheli araç veya şahıs görmediğini beyan etmiştir. 02.04.2003 tarihinde C.Savcısına verdiği ifade
de; Jandarma ve mahkemede verdiği ifadelerin doğru olduğunu, şahısları kimin veya kimlerin
öldürdüğünü bilmediğini" beyan etmiştir.
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Gizli Tanık EMEK’in 30.01.2009 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek
Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadede :
"Alaatin KANAT’ın kendisine 90’lı yıllarda Adapazarı Hendek Düzce üçgeninde öldürülen kürt
işadamlarının bunlardan Savaş BULDAN ve birkaç kişinin, bu yapılanma tarafından öldürüldüğünü,
Alaatin KANAT’ın bu cinayetleri anlatırken kendisine “yaptığımız bu eylemlerdeki profosyonelliğinin,
kontra gerilla yapılanması ile örtüştüğünü görmüyormusun” dediğini bu eylemleri kendisinin de
içerisinde olduğu yapılanmanın gerçekleştirildiği izlenimini verdiğini, ayrıca 1994 yılında Tunceli
Malazgirt ilçesi Darıkentte 6 öğretmenin öldürülmesi eylemini gerçekleştirdiklerini daha sonra bu eylemi
PKK örgütünün üzerine attıklarını, o dönemde Türk – Kürt ayrımının olduğunu, ve bu çatışmayı
alevlendirmek ve derin uçurumlar sağlamak için diğer eylemler gibi bu eylemleri de gerçekleştirdiklerini
söylediğini, kendisinin Ali KANAT’a bu eylemleri nasıl yaptıklarını sorduğunda , kendisine bu
eylemlerde siyasi ve maddi destek verilmezse başarılı olamıyacağını, bunun için arkalarında ciddi
manada bir siyasi desteği olduğunu ve kendilerine bu siyasi güç tarafından maddi destek sağlandığını, bu
maddi ve siyasi desteği ÇİLLER özel örügütü tarafından sağlandığını, hatta Tansu ÇİLLER’in bir
açıklamasında “PKK’nın maddi kaynaklarını kurutacağız, elimizden ne geliyorsa yapacağız” dediğini,
ÇİLLER’in bu sözünden sonra Kürt kökenli iş adamlarına yönelik yapılan eylemlerin meşru olduğunu,
Duman grubunun ÇİLLER örgütüne bağlı olarak faaleyet gösterdiğini ve İstanbul ilinde meydana gelen
önemli eylemleri Duman grubunun yaptığını söylediğini, Ali KANAT’ın Veli KÜÇÜK ile sürekli
görüştüğünü, Veli KÜÇÜK’ün o dönem de Kocaeli ilinde Albay olduğunu, Ali KANAT ile cezaevinde
kaldıkları süre içerisinde Cezaevinin de dış korumayı sağlayan Jandarma birliğinin komutanı Üsteğmen
Ömer ile Albay olarak bildiği Önder isimli şahısların da bu yapı içerisinde olduğunu "beyan etmiştir.
Tanık Sebahattin UZ 04.06.1994 günü Yeşilköy Polis Karakoluna verdiği ifadede; "Çınar Otelde
Doormen olarak çalıştığını, 02.06.1994 günü saat 23:00’ dan 03.06.1994 günü saat 07:00’ a kadar görevli
olduğunu, maktulleri ismen tanıdığını, şahsıların gece 00:00’ da otelden çıkarak Gazino kısmına giriş
yaptıklarını, saat 04:30-05:00 sıralarında gazinodan çıktıklarını, otelin kapısına geldikleri sırada iki ayrı
otodan nereden geldiğini görmediği 6-7 kişinin inerek maktulleri otelin duvarına dayayarak aradıklarını,
arama yapan şahıslardan birisinin “Biz Polisiz” dediğini, hızlı bir şekilde Savaş BULDAN ve Adnan
YILDIRIM’ı hatırladığı kadarıyla plakası 34 CK 420 olan koyu renkli Mercedes marka otomobile
bindirdiklerini, üçüncü şahsın otoya bindirildiğini görmediğini, otonun kapısını kapatan şahsın “İfadenizi
alıp bırakacağız” dediğini, sonrasında Mercedesin kapısını kapatan şahsın otelin önündeki spor arabaya
binip uzaklaştığını, havanın karanlık ve olayın gerçekleştiği yere mesafesinin fazla olmasından dolayı
şahısların eşkallerini göremediğini" beyan etmiştir.
Tanık Sebahattin UZ 10.03.1997 tarihinde Yığılca C.Başsavcısına verdiği ifade de;
"
Emniyette verdiği ifadeye ek olarak maktulleri kaçıran kişilerin mersedes ve hundai arabaya koyduklarını
ve onları karakola götürüyoruz dediklerini "beyan etmiştir.
Tanık Hüseyin KILIÇ 04.06.1994 günü Yeşilköy Polis Karakoluna verdiği ifadede;
"Çınar
Oteli Gazinosunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, 03.06.1994 günü saat 06:00’a kadar Casino
içerisinde ve dışarısında görevli bulunduğunu, saat 04:30 sıralarında devamlı müşterileri olan maktullerin
yanlarında bir şahısla birlikte gazinodan 25 metre kadar uzaklaştıktan sonra 7-8 kişi tarafından duvara
dayatılarak üzerlerinin arandığını, arama yapan kişilerin tek tip yelek giydiğini, hepsinde silah olduğunu,
şahısları otolara bindirdiklerini, Savaş BULDAN’ ın bu şahıslara “Siz kim oluyorsunuz” diye bağırdığını,
sonrasında araçla uzaklaştıklarını, otolardan birisinin kırmızı renkli spor araba olduğunu, diğerini
görmediğini"beyan etmiştir.
Tanık Serdar ÖZDEMİR 05.06.1994 günü Yeşilköy Polis Karakoluna verdiği ifadede; "Yeşilköy
Çınar Takside 34 TKE 60 plakalı ticari oto şoförü olarak çalıştığını, 03.06.1994 günü saat 04:00
sıralarında otel önünde müşteri beklerken üç kişinin gazinodan çıkarak otele doğru geldikleri sırada
otelin park yerinde bulunan, yelekli, tahmini 7-8 kişinin bu şahısların üzerine yürüdüğünü ve duvara
yaslayarak üzerlerini aradığını, akabinde hemen otomobile bindirerek hareket ettiklerini, aralarındaki
mesafenin yaklaşık 10 m kadar olduğunu, fakat şahısların arkası dönük olduğundan yüzlerini
göremediğini ancak araçlardan birinin siyah renkli, balina kasa 300 sel Mercedes (85 sonrası), diğerinin
vişne çürüğü renginde, Hyundai marka oto olduğunu, plakalarını alamadığını, ayrıca otelin önünde bir
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spor arabanın daha olduğunu ve bir şahsında ona binip gittiğini "beyan etmiştir.
İfade sahibi Hüsnü DURMAZEL 05.06.1994 günü Yeşilköy Polis Karakoluna verdiği ifadede;
"Yeşilköy Çınar Takside 34 TDD 23 plakalı ticari oto şoförü olarak çalıştığını, 03.06.1994 günü saat
04:05-04:10 sıralarında taksi durağına gittiğini, durağa geldiğinde iki üç kişinin siyah bir araca bazı
şahısları bindirirken gördüğünü ancak araç plakasını alamadığını, aracın markasını ve bindiren şahısların
yüzlerini görmediğini "beyan etmiştir.
Tanık Hasan BAŞ 04.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına verdiği ifadede;
"olay günü evinin dışına çıktığında evinin önünden Yedigöller istikametine giden köy yolundan plakaları
34 ile başlayan üç adet mavi renkli araç geçtiğini, orman yoluna döndüğünü, içlerinden bir kişinin
üzerinde rengine dikkat etmediği bir t-shirt bulunduğunu, 35-40 yaşlarında, 1.85 m boylarında ve
bıyıksız, olduğunu, diğer bir kişinin aynı boy ve kiloda, bıyıklı, beyaz gömlekli olduğunu, diğerlerini
tam göremediğini, kendilerine Yedigöllere buradan doğru gideceksiniz dedikten sonra telaşlı bir şekilde
arabalara binerek gittiklerini beyan etmiştir.
Tanık Yunus ÖZTÜRK 06.06.1994 tarihinde Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığında verdiği
ifadede;"03.06.1994 günü saat 09:30 sıralarında Yaylatepe köyünün içinden geçen Yedigöller yolu
kenarında köylü vatandaşlarla otururlarken Yığılca istikametinden köye iki adet taksi girdiğini ve
bulundukları yerin önünden geçerken yavaşladığını fakat durmadan Yedigöller istikametine devam
ettiğini, iki aracın peşpeşe seyrettiğini, öndeki araçta iki kişi olduğunu, aracın koyu kırmızı(bordo) renkli
olduğunu, markasını bilmediğini, fakat lüks, yeni bir araç olduğunu ve mercedese benzediğini, arkasında
bulunan aracın krem(toprak) renkli olduğunu, içinde üç şahıs bulunduğunu, her iki aracın plakasının da
34 ile başladığını, bu iki aracın 50-60 metre arkasından üçüncü taksinin köye girdiğini, aracın
bulundukları yere geldiğinde şoför mahallinde oturan şahısın camı yarılayarak Yedigöller yolunun burası
olup olmadığını sorduğunu, kendisinin evet dediğini, bunun üzerine şahsın sorduğu istikamete devam
ettiğini, bu araçta da ikinci araçta olduğu gibi üç kişi bulunduğunu üçüncü aracın açık mavi (gök mavi)
renkli ve arkası yuvarlak olduğu, plakasının 06 ile başladığını, soru soran şahsın 40-45 yaşlarında, ön
kısmı aşağıya taranmış kısa saçlı, sakalsız, ince bıyıklı olduğunu, konuşmasının düzgün (kibar),
favorilerinin kulak memesi hizasında olduğunu, üzerinde ceket ve beyaz gömlek bulunduğunu " beyan
etmiştir.
Tanık Yunus ÖZTÜRK 14.06.1996 tarihinde Yığılca C.Başsavcılığına verdiği ifade
de:"Jandarmadaki ifadesini aynen tekrar ettiğini, yalnız araçlardaki şahısların yol tarifini kendisine değil
kardeşi Şevket ÖZTÜRK’e sorduklarını bu kısmın Jandarma ifadesinde yanlış geçtiğini "beyan etmiştir.
Tanık Yunus ÖZTÜRK 26.03.1998 tarihinde Yığılca C.Başsavcılığına verdiği ifadede; "daha
önce verdiği ifadeyi aynan tekrar ettiği, gördüğü araçlar içerisindeki kişileri hatırlamadığını, teşhiste
bulunmasının da mümkün olmadığını, abisi Şevket ÖZTÜRK’ün araçlardan birinin sürücüsü ile
konuştuğunu, belki onun teşhis yapabileceğini, kendisine gösterilen bütün resimleri ve robot resimleri
teşhis etmesinin mümkün olmayacağını belirtmiştir. Dosyada mevcut bulunan Yaşar ÖZ’ün
fotoğraflarından şahsı daha önce görmediğini ve tanımadığını" beyan etmiştir.
İfade sahibi Şevket ÖZTÜRK 06.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına
verdiği ifadede; "03.06.1994 günü saat 09:30 sıralarında Yaylatepe köyünün içinden geçen Yedigöller
yolu kenarında Kazım ÖZCAN isimli şahsın evinin önünde Muzaffer YILDIZ ile birlikte oturduğunu,
yolun karşısında da kardeşi Yunus ÖZTÜRK’ ün bulunduğunu, Yığılca istikametinden köye iki adet taksi
girdiğini, bulundukları yerin önünden geçerken yavaşladıklarını fakat durmadan Yedigöller istikametine
devam ettiklerini, iki aracın peş peşe gittiklerini, önde bulunan koyu kırmızı (bordo) renkli, markasını
bilmediği fakat Mercedese benzettiği araçta iki kişinin olduğunu, yüzlerini tam olarak hatırlamadığını,
içinde üç kişi bulunan diğer aracın krem(toprak) renkli olduğunu, camlar renkli olduğundan yüzlerini
göremediğini, her iki aracın plakasının da 34 ile başladığını, bu araçlardan bir iki dakika sonra açık mavi
(gök mavi) renkli üçüncü bir aracın köye girdiğini, yavaşlayarak kendisine Yedigöller istikametini
sorduğunu, cevap verdikten sonra aracın Yedigöller istikametine gittiğini, aracın markasını
hatırlamadığını ancak arkasının yuvarlak olduğunu, Yedigölleri soran şahsın kısa saçlı, alnı hafif açık,
sakalsız, ince bıyıklı, yüzünün hafif uzun, konuşmasının modern olduğunu, diğer iki kişinin yüzünü
göremediğini, konuşan şahsı görse tanıyacağını son aracın plakasının 06 ile başladığını, ikinci aracın
büyük ihtimalle Mercedes marka olduğunu "beyan etmiştir.
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İfade sahibi Şevket ÖZTÜRK 12.06.1996 tarihinde Yığılca C.Başsavcılığına verdiği ifadede;
"Jandarmada verdiği ifadenin doğru olduğunu, öldürülenlere ait resim ve robot resimlerdeki şahısları
tanımadığını, cahil olduğu için araçların plakalarını ve markalarını bilmediğini, başkaca bir bilgisinin
olmadığını" beyan etmiştir.
İfade sahibi Şevket ÖZTÜRK 17.04.1998 tarihinde Yığılca C.Başsavcılığına verdiği ifadede;
"kendisine gösterilen bütün şahıs ve araba resimlerini incelediğini, bu konuda daha önce verdiği
ifadelerin doğru olduğunu, kendisine gösterilen kırmızı arabanın o gün gördüğü arabalardan birine
benzediğini, ancak tam olarak teşhis etmesinin mümkün olmadığını, o gün geçen araçlardan bir tanesinin
Yedigöller yolunu sorduğunu, şoför koltuğunda oturan şahsın sakallı olduğunu, arabalarda ikişer üçer kişi
olduğunu, kırmızı renkli aracın şoförünün dört beş günlük sakalının olduğunu, şoför koltuğunda olan
şahsın 40 yaşlarında olduğunu, saçlarının hafif kır olduğunu "beyan etmiştir.
İfade sahibi Muzaffer YILDIZ 06.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına
verdiği ifadede; "olay günü traktörünü hazırlarken Şevket, Yunus ÖZTÜRK ve Mehmet YILDIZ ile
birlikte yol kenarında oturduğunu, bu esnada Yığılca istikametinden hem telaşlı hem de çok hızlı bir
şekilde üç aracın geldiğini, önden gelen aracın beyaz veya krem renkli, onun arkasından gelenin ön
farları sağ ve sol çamurluklara doğru, lüks, kırmızı renkli Mazda, onların da elli metre gerisinden gelenin
koyu mavi veya lacivert renkli, çok lüks Mercedes marka araç olduğunu, Mercedes marka aracın Şevket
ve yanındakilere yanaşarak durduğunu, onlara Bolu’ya giden yolu sorduğunu, ya Şevket’in yada
Yunus’un yolu gösterdiğini, konuşurlarken aralarında bir metre mesafe olduğunu, ön sağ camın tamamen
inik olduğunu, Şevket’in aralarında konuşurken arabada üç kişi olduğunu iddia ettiğini, araçların
hepsinin tozlu ve 34 plakalı olduğunu" beyan etmiştir.
İfade sahibi Muzaffer YILDIZ 04.04.2003 tarihinde Yığılca C.Başsavcılığına verdiği ifadede;
"Jandarma Savcılık ve Mahkemede verdiği ifadelerin doğru olduğunu, başkaca bir bilgisinin olmadığını
"beyan etmiştir.
Tanık Seyfettin ÇAKMAK 04.06.1994 tarihinde Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına
verdiği ifadede;"olay günü saat:07.30-08.00 sıralarında evin önünde hazırlık yaparken köyün içinde iki
yoldan üç tane yabancı menşeili aracın geçtiğini, öndeki aracın kırmızı renkte olduğunu, diğer araçların
ise mavi ve beyaz renkte olduğunu, araçların markalarını çıkartamadığını, her araçta iki kişi olduğunu
beyan" etmiştir.
Seyfettin ÇAKMAK, 14.06.1996 tarihinde Yığılca C.Başsavcılığına verdiği ifade de;Jandarmada
verdiği ifadenin doğru olduğunu, şüpheli bir durumla karşılaşmadığını beyan etmiştir. İfade sahibi Fevzi
AYDIN Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına verdiği ifadede; "arıcılık yaptığını, olay günü
saat:08.00 sıralarında kahvaltı yaparken üç adet aracın geldiğini, öndeki araçtan bir şahsın Bolu’ya
nereden gidilir diye sorduğunu, içerisinde iki kişi olan bu aracın kırmızı renkli olduğunu ancak markasını
bilmediğini, şahısların yaklaşık kırk yaşlarında olduğunu, bir tanesinin sakallı ve 1.70m boylarında
olduğunu, diğer aracın içinde ise iki kişinin bulunduğunu ancak onları tam olarak göremediğini, son
araçta üç kişi olduğunu, biraz geride oldukları için onlarında kendisine yol tarifi sorduğunu, araçların 34
plakalı olduğunu, sakallı şahsın telaşlı olduğunu ve Yedigöller istikametine doğru gittiklerini " beyan
etmiştir:
İfade sahibi Fevzi AYDIN 03.06.1998 tarihinde Yığılca C.Başsavcılığına verdiği ifade de;"daha
önceki ifadelerini tekrar ettiğini, olayın üzerinden uzun süre geçtiği için tam olarak hatırlayamadığını,
robot resimlerle gördüğü şahısları tam olarak benzetemediğini, Yaşar ÖZ ve Ayhan AKÇA’ya ait
fotoğraf fotokopisine de benzetemediğini, gördüğü kırmızı renkli aracın kendisine gösterilen 34 ZU 478
plakalı kırmızı renkli araç olmadığını, aracın burnunun resimdeki şekilde olmadığını "beyan etmiştir.
İfade sahibi Şükrü Bayram YILMAZ 04.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına
verdiği ifadede; "Olay günü saat:08.30 sıralarında arkadaşı Fevzi AYDIN ile birlikte kahvaltı yaparken
üç aracın yoldan geçerken durduğunu ve kendilerine Bolu’ya nereden gidilir diye sorduğunu, kendisinin
de eli ile yolu tarif ettiğini, araçlardan önde gelenin kırmızı renkli, onun arkasındaki aracın Mercedes
marka açık lacivert renkte olduğunu, onların arkasından ise vişneçürüğü renginde Broadvay marka aracın
bulunduğunu, Broadvay marka aracın yanlarına gelerek gidiş istikametini sorduğunu, bu araçtaki
şahıslardan sağda bulunan şahsın 1.70cm boylarında 70-75 kg civarında kısa sakallı üzerinde beyaz
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gömlek ve siyah ceketi bulunduğunu, bütün araçlarda tahminen ikişer kişi olduğunu" anlatmıştır.
İfade sahibi Bahar YILDIRIM 07.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına
verdiği ifadede; "o dönemde İmam hatip Lisesinde öğrenci olduğunu, okula gitmek için servis beklerken
Düzce’ den Yığılca istikametine ilki koyu mavi veya siyah renkli Mercedes, ikincisi kırmızı, üçüncüsü de
kül rengi aracın geçtiğini gördüğünü, araçlar spor ve lüks olduğunu, çok hızlı geçtiklerinden dolayı
plakalarını ve içerisindekileri göremediğini" beyan etmiştir.
İfade sahibi Bahar YILDIRIM12.06.1996 tarihinde Yığılca C.Başsavcısına verdiği ifade de; daha
önce Jandarmaya verdiği ifadelerin doğru olduğunu, şüpheli bir durum görmediğini, başkaca bir
bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Ali Osman SİVRİ 07.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına
verdiği ifadede; "Karadere Orman Bölge Şefliğinde bekçi olarak çalıştığını, 03.06.1994 günü bölge
şefliği bina girişinde beklerken kırmızı renkli bir arabanın ilerde durarak çeşmeden su aldığını
gördüğünü, araçtan inen şahsın üzerinde beyaz veya sarı renkli gömlek bulunduğunu, bu şahsın boyunun
1.70m civarında olduğunu ve etine dolgun bir şahıs olduğunu" anlatmıştır.
Tanık Mehmet Beşir ERDOĞAN 12.06.1996 tarihinde Yığılca C.Başsavcısına verdiği ifade de;
"Düzce-Yığılca arasında minibüs şoförlüğü yaptığını, olay gününde Düzce’ye gitmek üzere Yığılca’ya
geldiğini, 07.30’da da Yığılca’dan Düzce’ye hareket edeceğini, köyden erken çıktığını, Taşlıkmelen
mevkiine geldiğinde saatin 07.10 civarında olduğunu, Yığılca istikametine seyir halinde iken yanından
dört veya üç tane arabanın arka arkaya geçtiğini, bir tanesinin siyah renkli mersedes, bir tanesinin
kırmızı, bir tanesinin de beyaz renkli olduğunu gördüğünü, ancak markalarını hatırlayamadığını, hepsinin
34 plakalı olduğunu, şüphelendiği bir durum olmadığını, hatta araçlardan birinin viraja hatalı olarak
girdiğinden karşısına çıktığını ve neredeyse kaza olacağını, bu araçta dört kişinin olduğunu ve camlarının
renkli olduğunu, diğer araçlarda kaç kişi olduğunu hatırlayamadığını, kendisine maktullerin resimlerinin
gösterilmesi üzerine resimdeki şahısları arabalarda görmediğini, bu şahısları tanımadığını, robot
resimdeki şahısları da hiç tanımadığını, kendisi açısından şüpheli bir durum görmediğini, bu arabalarla
olay mahalline gelmeden Hacılaraltı denilen mevkiide rastlaştıklarını, olay hakkındaki bilgi ve
görgüsünün bundan ibaret olduğunu" beyan etmiştir.
Tanık Hasan TOPUZ 07.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına verdiği ifade
de; "olay günü saat 09:00 sıralarında Yığılca-Yedigöller yolu üzerinde bulunan köy içindeki evinin
yanında İsmail TÜRKER ile birlikte otururken hızla üç aracın önlerinden geçtiğini, 50 metre ileriye
devam ettikten sonra yanlış girdiklerini anladıklarını, tarladan geri geri gelerek yola devam ettiklerini,
hızla geçtiklerinden markalarını ve plakalarını alamadığını ancak araçlardan birinin kırmızı diğerinin sarı
veya bej renkli olduğunu, bu aracın farlarının ön kaputun içinde bulunduğunu yani farların olduğu
yuvaların içerisinde bulunduğunu, diğer araçlara benzemediğini, arabaların içlerinde kaç kişi olduğunu
ve kim olduklarını bilmediğini" söylemiştir.
Tanık İlyas TOPUZ 07.06.1994 tarihinde Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına verdiği ifade
de; "olay günü saat 09:00 sıralarında evinin önünde sigara içtiğini, bu sırada Yığılca istikametinden
plakaları 34 ile başlayan üç adet lüks arabanın geldiğini, zaten normal yolun da köyün içinden geçtiğini,
Yedigöller istikametine gitmeleri için yanından geçmeleri gerekirken geçmeyip köyün içinden bahçelere
giden yola girdiklerini gördüğünü, araçların üç dakika geçmeden geri dönerek kendi bulunduğu yola
girdiğini, kendisinin de arabaları durdurmak için ayağa kalktığını, eliyle işaret ettiğini, niyetinin
Yedigöller yolunu doğru olarak tarif etmek olduğunu, fakat düşündüğü gibi olmayıp, durmadan üstelik
daha fazla gaza basarak tekerlekleri de patinaj ettirmek sureti ile hızla oradan Yedigöller istikametine
doğru gittiklerini, gördüğü üç arabadan önde olanın açık mavi renk Mercedes, ortada olanın markasını
tam olarak bilemediği açık gri renkli lüks otomobil, en arkadakinin de kırmızı renkli oldukça kaba Mazda
marka araç olduğunu, genelde otomobillerin camlarının renkli olduğunu, içerideki oturanların kolaylıkla
görülmesini engellediğini, araçların tamamında şoförler ile birlikte toplam yedi kişi olduğunu, Mercedes
arabada bir şoför, yanında bir kişi, arkada da bir kişi olmak üzere toplam üç kişinin olduğunu, şoförün
saçlarının üç numaradan biraz uzun, sakalsız ve bıyıksız, parlakça olduğunu, koyu renk takım elbise
giydiğini, kendisinin yaklaşık 1.75 m. ve kilolu olduğunu, koltuğu omuzlarına kadar doldurduğunu,
şoförü ve arkadaki şahsı hiç fark edemediğini, diğer arabadaki şahısları da hiç hatırlamadığını, sadece
içlerinden birisinin kravatlı olduğunu, arkadaki iki araçta da ikişer kişi bulunduğunu " beyan etmiştir.
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İfade sahibi Mehmet YILDIZ 06.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına verdiği
ifade de; "Yaylatepe köyü azası olduğunu, alışverişe gitmek için evinin önünde beklerken
Yığılca-Yedigöller istikametine üç adet aracın gittiğini gördüğünü, araçların 34 plakalı ve bir tanesinin
krem renkli olduğunu, bu aracın içinde iki kişinin bulunduğunu, arka sol tarafta oturan şahsın uzun suratlı
ve siyah sakallı olduğunu, şahsın yaşlı olmadığını ve diğerlerini hatırlamadığını " anlatmıştır.
Tanık Ayşe UZUN 07.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına verdiği ifade de;"
saat:07.30 sıralarında okula gönderdiği kızının arkasından bakarken önde kırmızı renkli Mazda,
arkasında açık yeşil renkli Mazda, onun arkasında da bej renginde Mazda olan araçların ilçe içerisinden
Hacılar köyü Taşlımelen mevkiine doğru gittiğini gördüğünü, üç aracın arka arkaya gitmesinden
şüphelendiğini ancak araçların plakalarını alamadığını, öndeki araçta iki kişi olduğunu, diğer araçlarda
kaç kişi olduğunu göremediğini" belirtmiştir.
İfade sahibi Ayşe ARAÇ 06.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına verdiği
ifadede; "olay günü aat:09.00 sıralarında köylerinin doğu tarafına düşen Hatip Değirmeni Mevkiisine
bahçe sulamak için gittiğini burada iki el silah sesi duyduğunu, etrafta kimsenin olmadığını, köye gidince
olayları öğrendiğin" beyan etmiştir.
İfade sahibi Ayşe ARAÇ’ın 14.06.1996 tarihinde Yığılca Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede;
Jandarmaya ifade verdiğini saat:09.00 ile 10.00 arasında patlama sesleri duyduğunu, evden saat: 09.00’u
geçerek çıktığını, bahçeye gitmesinin yirmi dakikadan fazla sürdüğünü beyan etmiştir.
İfade sahibi Ayşe ARAÇ’ın 01.10.199 tarihinde Karadeniz Ereğli Asliye Ceza Mahkemesinde
verdiği ifade de, olay günü tarlada çalışır iken silah sesi duyduğunu, kim tarafından atıldığını
görmediğini, sesi duyduğunda saatin 09.30 civarında olduğunu beyan etmiştir.
Tanık Bengül ÜNSAL 04.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Amirliğine verdiği ifadede;"
Düzce ilçesinde okuduğunu, okula gitmek için Yığılca’dan ayrıldığını, 07:15 sıralarında İğneler köyü
Aydınlar köyü rampasında arka arkaya giden üç aracın dikkatini çektiğini, bunun üzerine baktığında
kırmızı renkli Mazda marka araç ile mavi ve bordo renkli Renault marka taksi gördüğünü ancak
plakalarını alamadığını ayrıca Dutlar Mahallesinde de bej renkli Mazda marka araç gördüğünü
"belirtmiştir.
Tanık Bengül ÜNSAL’ın 06.06.1996 tarihinde Düzce C.Başsavcısına verdiği ifadede; kendisine
gösterilen Savaş BULDAN, Hacı KARAY ve Adnan YILIDIRIM’ın resimlerini, olay günü araçların
içerisindeki şahısları tam göremediğinden teşhis edememiştir.
Tanık Bengül ÜNSAL’ın 26.03.1998 tarihinde Yığılca C.Başsavcısına verdiği ifade de daha
önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini, o dönemde okula gittiğini, şahıs olarak kimseyi görmediğini, teşhiste
bulunmasının zor olduğunu belirtmiş, kendisine gösterilen bütün resimleri ve robot resimleri teşhis
etmesinin mümkün olmayacağını belirtmiştir.
İfade sahibi Gülay KALAYCI 04.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol komuutanlığına
verdiği ifadede; "Düzce Sağlık Meslek Lisesinde öğrenci olduğunu, Yığılca’ dan okula minibüs ile
gittiğini ancak yoldan geçen araçlara dikkat etmediğini " beyan etmiştir.
Tanık Birgül UZUN 04.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına verdiği ifadede;
"Düzce ilçesinde okuduğunu, okula giderken saat 07:15 sıralarında İğneler köyü Aydın köy mahallesi
yakınlarında markalarını hatırlayamadığı kırmızı ve bej renkli iki aracın olduğunu, arkalarında da iki
araç olduğunu, markalarını hatırlayamadığını ancak Mazda olabileceğini, arkasının kesik( oval-yuvarlak)
olduğunu fark ettiğini" beyan etmiştir.
Tanık Birgül UZUN’un Kestel Asliye Ceza Mahkemesinde 06.09.1999 tarihinde tanık olarak
dinlenmiş; daha önce verdiği ifadesini tekrarladığını, kendisine gösterilen talimata ekli fotoğraftaki
şahısları tanımadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Mehmet BAŞ 04.06.1994 günü Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına verdiği
ifadede;"olay günü yani 03.06.1994 günü saat:07:30-08:00 sıralarında evinden çıktığında Yedigöller
istikametine giden üç araç gördüğünü, ilk aracın kırmızı, ikinci aracın beyaz, üçüncü aracın mavi
olduğunu, araçların markalarını bilmediğini, içindekileri göremediğini, ilk iki araçta iki, üçüncü araçta üç
kişi olduğunu, plakalarının 34 ile başladığını" beyan etmiştir.
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İfade sahibi Mehmet BAŞ’ın 14.06.1996 tarihinde Yığılca C.Savcısına verdiği ifadede; Jandarma
Savcılık ve Mahkemede verdiği ifadelerin doğru olduğunu, başkaca bir bilgisinin olmadığını beyan
etmiştir.
İfade sahibi Mehmet BAŞ’ın 13.05.2003 tarihinde Yığılca C.Savcısına verdiği ifadede;Jandarma
Savcılık ve Mahkemede verdiği ifadelerin doğru olduğunu, başkaca bir bilgisinin olmadığını beyan
etmiştir.
İfade sahibi
Fikret GÜREZ 06.06.1994 tarihinde Yığılca Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığında verdiği ifadede; " Yedigöller Milli parkında hizmetli olarak çalıştığını, olay günü saat
12:00’a kadar misafirhanelerin temizlik işini yaptığını, misafirhanelerin yola 10-15 metre mesafede
olduğunu, araç geçseydi duyacak konumda olduğunu ancak araç geçmediğini, hafta sonları normalde
bölgeye giren araçlara bilet kesildiğini ancak olay günü Cuma olduğundan bilet kesilmediğini ve
herhangi bir aracın geçmediğini" beyan etmiştir.
İfade sahibi Kamil ÇOLAK 06.06.1994 tarihinde Yığılca Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığında verdiği ifadede; "Yedigöller Milli parkında hizmetli olarak çalıştığını, çalıştığı yerden
parkın içerisinden geçen yolun ve araçların gözükmediğini, saat 12:00’ a kadar da herhangi bir araç
görmediğini ancak kendisine sorulan şüpheli araç ve şahısların Yaylatepe’yi geçtikten sonra bu yolu
takiben Bolu yoluna çıkmış olabileceğini "beyan etmiştir.
İfade sahibi Ruhi ALDAL 06.06.1994 tarihinde Yığılca Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığında verdiği ifadede; "Yedigöller Milli Parkında şoför olarak çalıştığını, olay günü Halit
DİVRİ, Hasan SALCI ve ambar sayım memuru ile birlikte bir nolu misafirhanenin yanında bulunan
ambarda saat 12:00’ a kadar çalıştıklarını, 12:00’ da yemeğe gittiklerini, yemekten sonra çalışmaya
devam ettiklerini, ambar kapalı olduğundan dolayı yoldan geçen herhangi bir aracı veya araçları
görmediğini,
Diğer arkadaşlarıyla birlikte oldukları için onlarında görmelerinin mümkün olmadığını,
Yığılca’dan Yaylatepe köyünü takiben gölcük bölgesinden Bolu anayoluna çıkan tali bir yol olduğunu,
yolun kullanımda olup olmadığını bilmediğini, şahısların bu yolu kullanarak gidip gitmediğini de
bilmediğini" beyan etmiştir.
İfade sahibi Halit SİVRİ 06.06.1994 tarihinde Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığına verdiği
ifadede; "Yedigöller Milli Parkında bekçi olarak çalıştığını, olay günü Hasan SALCI ve katip ile birlikte
bir nolu misafirhanenin yanında bulunan ambarda saat 12:00’ a kadar çalıştıklarını, 12:00’ da yemeğe
gittiklerini, yemekten sonra çalışmaya devam ettiklerini, ambar kapalı olduğundan dolayı yoldan geçen
herhangi bir aracı veya araçları görmediğini ancak o gün içerisinde erkek, kadın ve çocukların bulunduğu
67 plakalı bir minibüs geldiğini, Yığılcadan Yaylatepe köyünü takiben gölcük bölgesinden Bolu
anayoluna çıkan tali bir yol bulunduğunu, şahısların bu yolu kullanarak ana yola çıkmış olabileceğini
söylemiştir. Halit SİVRİ ve Ali Osman SİVRİ 14.07.1998 tarihinde C.Savcısına verdikleri ifade de;
06-07.06.1994 tarihinde Jandarmaya vermiş oldukları ifadeleri aynen tekrar ederek 34 ZU 478 plakalı
aracı orada gördüklerini hatırlamadıklarını beyan etmişlerdir.
İfade sahibi Hasan SALCI 06.06.1994 tarihinde Yığılca Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığında verdiği ifadede; "Yedigöller Milli Parkında bekçi olarak çalıştığını, olay günü bir nolu
misafirhanenin yanında bulunan ambarda saat 12:00’ a kadar çalıştığını, 12:00’ da yemeğe gittiğini,
yemekten sonra çalışmaya devam ettiğini, ambar kapalı olduğundan dolayı yoldan geçen herhangi bir
aracı veya araçları görmediğini, Yığılcadan Yaylatepe köyünü takiben gölcük bölgesinden Bolu
anayoluna çıkan tali bir yol olup olmadığını bilmediğini "beyan etmiştir.
İfade Sahibi Yunus DEMİR 07.06.1994 tarihinde Yığılca Jandarmaya Komutanlığında verdiği
ifade de; "Divgine Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Bölge Şefliğinde orman muhafaza memuru olarak
çalıştığını, olay günü saat:18.30 a kadar Belen-Gölcük arama noktasında görevli olduğunu,
saat:12.00-15.30 arasında Mengen’e gittiğini, diğer saatlerde kontrol noktasında olduğunu, bu saatler
arasında tarif edilen nitelikte koyu lacivert Mercedes, kırmızı Mazda ve krem renkli binek tipi Renault
marka araç görmediğini "beyan etmiştir.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

İfade Sahibi Şemsettin OKYAY 08.06.1994 tarihinde Yığılca Jandarmaya Komutanlığında
verdiği ifade de; "Petrol Ofisinde çalıştığını, olay günü saat:14.00 -14.30 sıraları arasında Yedigöller
istikametinden gelen bir adet beyaz reno ve elli yüz metre arkasından gelen mazda otomobili peş peşe
geçerken gördüğünü, istikametlerinin Mengen olduğunu, mersedes otomobili görmediğini, mazda
otomobilin camlarının koyu renkli olduğunu, içeridekilerini tam olarak fark edemediğini ancak tahmini
iki üç kişi olduğunu, tarif yapamayacağını, plakaları görmediğini "beyan etmiştir.
İfade Sahibi Cemalettin ÜMİT 31.03.1998 tarihinde Beyoğlu C. Başsavcı Vekiline verdiği ifade
de; "Taksim Alman Hastanesinde doktor olarak çalıştığını, Tarık ÜMİT’ in amcası olduğunu, Tarık
ÜMİT’in 03.03.1995 tarihinde Erenköy Divan Pastanesinden kaçırıldığını ve muhtemelen
öldürüldüğünü, kaçırılmasında özel tim mensuplarının ilgisi olduğunu, konu ile ilgili Kadıköy
C.Başsavcılığına verdiği ifade de bu bilgileri aktardığını, bu sebeple Susurluk Komisyonu na ifade
vermek üzere çağrıldığını, bu bilgilere nasıl ulaştığı konusu kendisine sorulduğunda Savaş BULDAN
isimli bir şahsın İstanbul’dan kaçırılarak Yığılca civarında öldürüldüğünü basından okuduğunu, olayın
gerçekleştirildiği yerin Yığılca civarını iyi bilmeyen birisinin bulmasının mümkün olmayacak kadar izbe
bir yerde olduğunu, Düzce’li olması nedeniyle Yığılca’nın kendilerine yakın olduğunu ve Tarık ÜMİT’in
bu olayda belki de yer ve yol gösterme görevi yapmış olabileceğini düşündüğünü "belirtmiştir.
İfade Sahibi Enver SEVEN 02.06.1998 tarihinde Düzce C.Başsavcısına verdiği ifadede;
"kendisinin esnaf olduğunu, olayla ilgili herhangi bir görgü ve bilgisinin olmadığını, maktullerin
isimlerini ilk defa duyduğunu, ancak kendisine gösterilen resimdeki şahsın Yaşar ÖZ olduğunu, nerede
olduğunu bilmediğini, kendisinin Düzce’li olduğunu, ancak Düzce’de pek kalmadığını, 10 yıl kadar önce
bir iki yıl Düzce’de kaldığını, Düzce Spor Kulübü Başkanlığını yaptığını, sonrasında Düzce’den
ayrıldığını, bir daha kendisini görmediğini, bu arada Düzce’ye gelip gittiğini bilmediğini, Yaşar ÖZ’ün
maktullerle bir ilgisinin olup olmadığını veya öldürüp öldürmediğini de bilmediğini "beyan etmiştir.
İfade sahibi Recep DİRLİKSOY 01.07.1996 tarihinde Sakarya C. Başsavcılığına verdiği ifadede;
"Atatürk İl Ormanı’nda ve Beden Terbiyesi’ne ait olan Atış Kulübü’nde 23 yıldır bekçi olarak çalıştığını,
dört yıldır geceleri nöbet tuttuğunu, poligona yüksek düzeyde bürokratların atış talimi için geldiğini,
öldürülen üç kişi ile ilgili kimseyle bilgi paylaşmadığını, kendisinin dışında gündüzleri çalışan bekçi
Hüseyin TÜRK bulunduğunu, kendisinin görev yaptığı sırada herhangi bir olayın olmadığını "beyan
etmiştir.
Tanık Ali SÜRÜCÜ 04.06.1998 tarihinde Milas İlçe Emhiyet Müdürlüğüne verdiği ifadede;
"Milas’ta bulunan Sürücü Oteli’nin sahibi olduğunu, Yaşar ÖZ isimli şahısla 1994 yılı Mayıs ayı içinde
tanıştığını, şahsın Sürücü Otelinde kaldığını ve Milas Selimiye Kasabası yakınında Yaşar Petrol adı
altında bir benzin istasyonunun inşaatı ile ilgilendiğini, bu yeri satın aldığını ve eksikleri tamamladığını,
kendisini de istasyona birkaç kez davet ettiğini, kendisinin de gittiğini, her sen haziran ayının yirmisinde
Güvercinlik’te bulunan yazlığına taşındığını, 1994 yılında Haziranın yirmisine kadar Yaşar ÖZ isimli
şahsın otelde kaldığını hatırladığını, hatta otelde benzinlik inşaatının işlerini takip eden bir bayanında
olduğunu, olay günü kesin olarak otelde kaldığı şeklinde bir beyanda bulunamayacağını, ancak bu
tarihten önce ve sonrasında Yaşar ÖZ isimli şahsın otelinde kaldığını, tahminen 40-45 gün süre ile kalmış
olabileceğini, Haziranın yirmisinden sonraki süreç ile ilgili bilgisinin olmadığını, otelinde kalan şahıslar
ile ilgili düzenlenen konaklama belgesi veya faturaların, otelin zemin katında arşiv olarak bulunan yerde
muhafaza edildiğini, zemin katı su basması nedeniyle bir çok evrakın zayii olmuş olduğunu bildiğini, o
zamana ait evrakların olup olmadığını bilmediğini, varsa otelin arşiv kısmına bakılabileceğini" beyan
etmiştir.
İfade sahibi Süleyman UĞUR 04.06.1998 tarihinde Milas İlçe Emhiyet Müdürlüğüne verdiği
ifadede;" Milas’ta atari salonu işlettiğini, 1989 ve 1996 yılları arasında Sürücü otelde resepsiyonda
çalıştığını, 1994 yılının dördüncü ayının son günlerinde otelde şu anda ismini hatırlayamadığı bir genç
kızın kaldığını, kızın Yaşar Petrol adı ile bilinen benzin istasyonu inşaatının sorumlusu olduğunu beyan
ederek otelde kaldığını, yanında dayısı olduğunu söylediği yaşlı bir şahsın bulunduğunu, 94 yılının
beşinci ayının son günlerinde bu bayanın yanına bir şahsın geldiğini ve Yaşar Petrolün sahibi olduğunu
söylediğini, şahsın otelde bir hafta kadar kaldığını, şahsın uzun boylu etine dolgun 40-45 yaşlarında bir
şahıs olduğunu ancak ismini hatırlayamadığını, bu şahsın daha sonra aralıkla birkaç kez daha otelde
kaldığını, o yıllara ait konaklama belgelerinin bulunduğu depoyu geçen yıl su bastığını, ancak faturaların
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bulunabileceğini, faturalardan isim tespiti yapılabileceğini, 1996 yılında Sürücü Otel’den ayrıldığını,
kendisine sorulan Yaşar ÖZ isimli şahsın olay tarihinde otelde kesin olarak kalıp kalmadığını bilmediğini
"beyan etmiştir.
İfade Sahibi Korkut EKEN 11.03.1997 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına verdiği ifade
de,;"olay tarihinde Özel Harekat Daire Başkanı olarak görevli olduğunu, eğitim çalışmaları ile
uğraştığını, maktullerin öldürülmeleri konusunda herhangi bilgi ve görgüsünün olmadığını, son
zamanlarda basın ve yayında çıkan haberleri, herkes gibi kendisinin de ilgi ile izlediğini, olayın ne
şekilde cereyan ettiğini bilmediğini "beyan etmiştir.
İfade Sahibi Hanefi AVCI 24.03.1997 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği
ifadede;"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştığını olay hakkında
görgü ve bilgiye dayalı malumatının olmadığını, basında çıkan olayları herkes gibi kendisinin de ilgiyle
izlediğini, Susurluk Komisyonuna da genel olarak beyanda bulunduğunu, olayın ne şekilde cereyan
ettiğini ve kimler tarafından gerçekleştirildiğini bilmediğini, bu ve benzeri eylemlerin çete tabir edilen
gruplar tarafından yapılabileceği kanaati olduğunu" beyan etmiştir.
İfade Sahibi Hanefi AVCI 20.04.1998 tarihinde Beypazarı C.Başsavcılığına verdiği ifadede;
"daha önce verdiği ifadenin doğru olduğunu maktullerin kim tarafından kaçırılıp öldürüldüğüne dair bir
bilgiye sahip olmadığını ancak Susurluk Çetesine mensup şahıslar tarafından öldürüldüğünün Kutlu
SAVAŞ’ın hazırladığı raporda belirtildiğini, kendisinin de istihbari duyumlarının olduğunu, daha sonra
kaybolan ve öldüğü söylenen Tarık ÜMİT’in amcası Cemalettin ÜMİT’in Susurluk Komisyonuna
verdiği ifade de, yeğeninin de bu olayda yer almış olduğunu söylediğini, kendisinin kimlerin bu olayı
yaptığına dair herhangi bir açıklamasının olmadığını" beyan etmiştir.
Soruşturma Dosyasının Aşamaları:
Olay sonrası Bolu İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan tahkikatta; görgü tanıklarının
beyanlarına göre; şahısların 6-8 kişi tarafından kaçırıldıkları anlaşılmış olup, maktulleri kaçıran kimliği
meçhul şahıslardan üç tanesinin robot resimleri çizilerek olayda kullanılan araçların eşkâlleri
çıkarılmıştır. Buna göre;Birinci aracın siyah veya lacivert renkli 300 S marka, balina kasa Mercedes
otomobil,İkinci aracın kırmızı veya vişneçürüğü renkli Hyundai veya Mazda marka otomobil, Üçüncü
aracın beyaz renkli muhtemelen Renault 9 veya Renault 9 a benzer otomobil olduğu, 1 numara ile
gösterilen resimdeki Mercedes marka otonun sürücüsü olan şahsın siyah kısa saçlı(Üç numaradan biraz
uzun), öne taralı, siyah veya kahverengi gözlü, kumral tenli, düz kaşlı, sakalsız, bıyıksız, dolgun yüzlü,
yuvarlak çeneli, 30-35 yaşlarında(Üzerinde siyah ceket var) 1.70-1.75 boylarında erkek şahıs olduğunun
tespit edildiği,
Yığılca C.Başsavcılığı’nın 10.02.1998 tarih ve 1994/236 Hz.sayılı talimat yazısı ile gönderilen
57-58-59 rakamları ile işaretlenmiş üç adet robot resim ile yine Savcılıkça aynı tarih ve sayı ile
gönderilen Yaşar ÖZ’e ait bir adet vesikalık fotoğrafın tetkik edilmesi istenilmiş, 27.03.1998 tarihli
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Ekspertiz Raporunda; “(59) rakamı ile işaretlenmiş robot resim
ile fotoğraf arasında genel antropometrik özellikler ve saç, alın, ağız ve çenenin genel durumları
bakımından benzerlikler belirlenmekle inceleme konusu 59 ile işaretli robot resimdeki şahsın
mukayeseye esas olmak üzere gönderilen vesikalık fotoğrafına kıyasla Yaşar ÖZ olması mümkün
görülmüştür” şeklinde sonuç belirtildiği anlaşılmıştır.
Yığılca C.Başsavcılığının 26.06.1996 tarih ve 1994/236 hazırlık sayılı talimatı gereğince Bolu ili
Düzce ilçesi nüfusuna kayıtlı Eşref oğlu 1959 doğumlu Yaşar ÖZ isimli şahsın ifadesi alınmış, şahıs
07.08.1997 günü C.Savcısına verdiği ifade de; olayla ilgili herhangi bir bilgi ve görgüsünün olmadığını,
olayı gazete ve televizyondan takip ettiğini, gazete ve televizyondan gördüğü kadarıyla bilgi sahibi
olduğunu beyan etmiştir.
20.04.1998 tarihli Yığılca Sulh Ceza Mahkemesinin 1998/21 sayılı müteferrik kararı ile başka
suçlar nedeniyle Metris Kapalı Cezaevinde bulunan Bolu Düzce nüfusuna kayıtlı Eşref oğlu 1959
doğumlu Yaşar ÖZ isimli şahsın “Suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, ekspertiz raporu, halen
başka bir suçtan tutuklu bulunan sanığın tahliye edildikten sonra bulunamama ihtimali ve delilleri
karartma ihtimaline binaen Yaşar ÖZ isimli şahsın CMUK’un 104. ve devamı maddeleri uyarınca
Gıyaben Tutuklanmasına” karar verilmiş, Yığılca Sulh Ceza Mahkemesinin Gıyabi Tevkif müzekkeresi
gereği aranmakta olup, başka bir suçtan dolayı Metris Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Yaşar ÖZ
mevcutlu olarak Bakırköy 1.Sulh Ceza Mahkemesine 07.05.1998 tarihinde getirilmiş ve hakkındaki
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gıyabi tevkif kararı vicahiye çevrilmiştir. Şüpheli Yaşar ÖZ 07.05.1998 günü Bakırköy C.Başsavcılığına
verdiği ifadede;" kendisinin olaya karışmadığını, karışanları da bilmediğini, olay tarihinde Milas
ilçesinde bulunan benzin istasyonu inşaatı ile ilgilendiğini, devamlı orda olduğunu, 1994 yılı 1 Nisan’dan
Ekim ayının sonuna kadar İstanbul’a gelmediğini, bu süre içerisinde konakladığı yerlerden konakladığına
dair belgeleri temin edip avukatları vasıtasıyla sunacağını, hayatında hiç bıyıksız gezmediğini, bıyıksız
resmini cezaevinde bulunduğu sırada istedikleri için cezaevine gönderdiğini, Susurluk olayından sonra
isminin afişe olduğunu ve görsel medyada yer aldığını, Yığılca C. Başsavcılığının eşkal tarifinde siyah
saçlı 1.70 m boylarında 80 kg ağırlığında olarak tarif edildiğini, halbuki huzurda göründüğü gibi sarışın,
kırmızı yüzlü, kırçıl saçlı, 100 kg ve 1.86 m boyunda olduğunu, 20 senedir bu boyda olduğunu, belirtilen
eşkalin kendisine uymadığını, suçlamayı kabul etmediğini, suç tarihine rastlayan günlerde Milas’ta yerel
bir televizyona röportaj verdiğini, bu röportajda sakallı ve bıyıklı olduğunu, röportaj kasetini de Savcılığa
ibraz edeceğini" beyan etmiştir.
Olayla ilgili Yaşar ÖZ isimli şahsı sanık olarak davaya dahil olmuş, Sanık hakkında gıyabi tevkif
kararı verilirken ve gerekse dava açılırken tek delil Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis
Laboratuvarı Müdürlüğünün 27.03.1999 gün ve 4463 sayılı “Yaşar ÖZ isimli şahsa ait olduğu belirtilen
6X4 cm ebadındaki vesikalık fotoğraf ile çizilen 59 numaralı robot resim arasında saç, alın ve çenenin
genel durumlarının benzerlik gösterdiğine dair Ekspertiz raporu olduğu, Raporda “(59) ile işaretli robot
resimdeki şahsın, mukayeseye esas olmak üzere gönderilen vesikalık fotoğrafına kıyasla Yaşar ÖZ
olması mümkün görülmüştür” ibaresi bulunduğu, ancak görgü tanıkları Sebahattin UZ, Hüseyin KILIÇ,
Serdar ÖZDEMİR, Hüsnü DURMAZEL ve cesetlerin bulunduğu yer çevresinde ve güzergah üzerinde
bulunan diğer görgü tanıklarına Yaşar ÖZ’ e ait fotoğraf veya kendisi gösterildiği,tüm tanıklar şahsı
teşhis edemediklerini, sanık olay tarihinde Milas’ta bulunan Sürücü otelde kaldığını ifade edip Ali
SÜRÜCÜ ve Süleyman UĞUR’ u tanık olarak getirse de tanıklar şahsın 1994 yılı Mayıs Haziran
aylarında otelde kaldığını bildirmiş ancak olay günü sanığın otelde olup olmadığı hususunda kesin kanaat
açıklayamadıkları, 18.11.1999 tarihli duruşmada sanık Yaşar ÖZ’ ün beraatine karar verildiği
anlaşılmıştır.
Yin soruşturma süreci aşamalarında:07.06.1994 tarihinde Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayın
Yığılca sınırları içerisinde işlendiğini gerekçesi ile Yetkisizlik kararı vererek evrakın Yığılca
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
09.06.1994 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı işlenen suçun çevre dahilinde olmaması
sebebiyle Yetkisizlik kararı vererek dosyanın Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
23.06.1994 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı işlenen suçun çevre dahilinde olmaması
sebebiyle Yetkisizlik kararı vererek dosyanın Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
12.07.1994 tarihinde Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayın Düzce İlçesi sınırlarında vukuu
bulmadığından evrakın Yetkisizlik kararı vererek Yığılca Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
02.12.1994 tarihinde Nejat Buldan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurduğu, 14.02.1995
tarihinde Bakırköy C.Başsavcılığı Adam Kaçırma Suçundan evrak tefrik edilmiş ise de Teammüden ve
İşkence ile Adam Öldürme Suçu olan bu dosyada olayın özelliği gereği, Adam Kaçırma, Teammüd
suçunun unsurlarının olduğu ve kaçırma eyleminin Bakırköy’de başlayıp Yığılca İlçesinde sona
ermesinden dolayı, suç yeri itibari ile adam kaçırma evraklarını da Yetkisizlik kararı vererek Düzce
C.Başsavcılığına gönderildiği,
20.04.1998 tarihinde robot resimlerinden hareketle Yaşar ÖZ isimli şüphelinin gıyaben
tutuklandığı, kararın 07.05.1988 tarihinde vicahiye çevrildiği, Yaşar ÖZ’ ün, şüpheli araçları gören
şahıslara gösterildiği, tanıkların şüphelinin olay yerinde olmadığı yönünde beyanda bulunduğu,
07.05.1998 tarihinde dosyayı Düzce Başsavcılığı Görevsizlik kararı ile Ankara DGM
Başsavcılına gönderdiği, bahse konu başsavcılığın evrakı görev yönünden yeniden Düzce
C.Başsavcılığına gönderdiği,
24.07.1998 tarihinde Yığılca Cumhuriyet Başsavcılığı eylemin Devlet Güvenlik Mahkemesinin
görev alanına giren suçlardan olması sebebiyle Görevsizlik kararı ile dosyayı Ankara Devlet Güvenlik
Mahkemesine gönderildiği, 07.10.1998 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi suç yeri itibari ile
hazırlık evrakının Görevsizlik kararı ile görevli Düzce C.Başsavcılığına gönderildiği, 16.10.1998
tarihinde Düzce C.Başsavcılığı 1998/3776 Hz. Sayılı soruşturma ile ilgili sanık Yaşar ÖZ hakkında bir
başka suçtan dolayı İstanbul devlet Güvenlik Mahkemesi C.Başsavcılığının 29.04.1997 gün ve
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1997/478-614-553 sayılı iddianamesi ile “Cürüm İşlemek İçin Oluşturulan Silahlı Teşekküle Katılmak
Suçundan” dolayı kamu davası açıldığı ve bu suçtan dolayı tutuklu olduğu anlaşılmışsa da, söz konusu
olayın Yığılca ilçesi sınırları dahilinde vuku bulduğu belirtilerek, soruşturma ile ilgili 1998/164 sayılı
Yetkisizlik kararı vererek gereğinin takdir ve ifası için evrakı Yığılca C.Başsavcılığına gönderdiği,
16.10.1998 tarihli yetkisizlik kararı ile evrakın Yığılca Başsavcılığına intikal ettiği, Yığılca
Başsavcılığınca evrakın 1998/439 Hazırlık sırasına kaydedildiği ve 02.11.1998 tarihinde meçhul sanıklar
yönünden evrakın tefrik olunarak 1998/443 sırasına kaydedildiği ve meçhul şahıslar yönünden
02.11.1998 tarihinde Daimi arama kararı çıkarıldığı,
24.11.1998 tarihinde Düzce Ağır Ceza Mahkemesi yargılamanın DGM’nin görevi dahilinde
olduğunu, yer itibari ile Ankara DGM’nin yetkili olduğu sonucuna varmış ve Mahkemenin
Görevsizliğine karar vererek, Dosyanın Ankara DGM’sine Gönderildiği,
16.12.1998 tarihinde Ankara 2 nolu DGM CMUK’un 7. ve 2845 sayılı yasanın 9.maddesine göre
bu davaya bakmakta Görevsizliğine karar vererek dosyanın yetkili ve görevli Düzce Ağır Ceza
Mahkemesine gönderilmesine, ancak Düzce Ağır ceza Mahkemesi ile Ankara DGM arasında olumsuz
görev uyuşmazlığı doğduğundan, görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın öncelikle Yüksek Yargıtay
10. Ceza Dairesi Başkanlığına gönderildiği, 03.02.1999 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Ankara DGM ile Düzce Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve
yeni yerinin belirlenmesi için dosyayı incelemiş, Ankara 2 nolu DGM’nin görevsizlik kararının
gerekçesine göre Düzce Ağır Ceza Mahkemesinin yerinde görülmeyen 24.11.1998 gün ve 1998/175 esas
sayılı kararın kaldırılmasına karar verildiği, 12.03.1999 tarihinde Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi dava dosyası sehvi ihtilaf yönünde Yargıtay 5.Ceza dairesinin 25.02.1999 gün ve 1999/232
579 Kr.sayılı ilamı ile dava dosyasının Düzce Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği,
01.12.2003 tarihinde Fatih Cumhuriyet Başsavcılığının kendisine verilen dilekçedeki faili
meçhuller hakkında Tefrik kararı verdiği, 03.12.2003 tarihinde Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı
YAKAY-DER tarafından kendilerine verilen dilekçe ile ilgili olarak Savaş BULDAN ve iki arkadaşının
öldürülmesi olayında suç yeri itibariyle kendilerinin Yetkisizliğine karar vererek evrakı Yığılca
C.Savcılığına gönderdiği, 12.12.2003 tarihinde Yığılca Cumhuriyet Başsavcılığı Savaş BULDAN ve iki
arkadaşının öldürülmesi olayı ile ilgili olarak kendilerince 1998/443 hazırlık numarası üzerinden tahkikat
yürüttüğünden Fatih Cumhuriyet Başsavcılığınca Yetkisizlik kararı ile gönderilen her iki evrak arasında
hukuki fiili ve şahsi irtibat bulunduğundan birleştirilmelerine ve dosyaya 1998/443 hazırlık numarası ile
yürütülmesine karar verdiği,
10.03.2004 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2003/65370 hazırlık numaralı
soruşturmayı suçun temadi eden suçlardan olması ve son icrai hareketin ve öldürme olayı Yığılca da
gerçekleşmesinden dolayı evrakı Yığılca Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği,
30.03.2004 tarihinde Yığılca Cumhuriyet Savcılığı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca
2004/821 sayılı yetkisizlik kararı ile gönderilen dosya hakkında birleştirme alarak dosyanın 1998/443
hazırlık numarası üzerinden yürütülmesine izin verildiği, 23.01.2012 tarihinde Yığılca C.Başsavcılığı
2011/129 sayılı soruşturma Ankara C.Başsavcı Vekilliği’nce yürütüldüğünden Görevsizlik kararı vererek
evrakın gereğinin takdir ve ifası için Ankara C.Başsavcılığı’na gönderildiği, 27.01.2012 tarihinde Ankara
C.Başsavcılığı (CMK 250 SMY) yürütülmekte olan 2012/321 sayılı soruşturma dosyası ile 2011/129
sayılı soruşturma dosyası arasında hukuki ve fiili bağlantı olması sebebi ile her iki evrakın
Birleştirilmesine, soruşturmaya eski kayıt olan 2011/129 numaralı evrak üzerinden devam edilmesine,
2012/321 sayılı kaydın Kapatılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Soruşturma aşamalarında alınan 19.03.1997 tarihli Kriminal Polis Laboratuvarı Ekspertiz
Raporuna göre; olayla ilgili olarak üç şahsa ait fotokopi halindeki robot resimler ile Ercan ERSOY, Oğuz
YORULMAZ ve Ayhan ÇARKIN isimli şahıslara ait üç adet vesikalık fotoğraf karşılaştırmalı olarak
incelenmiş neticede, iki ve üç ile işaretlenmiş olan fotokopi halindeki robot resimler hakkında müspet
veya menfi herhangi bir beyanda bulunmak mümkün olmamıştır. Ancak bir ile işaretlenmiş olan fotokopi
halindeki robot resimdeki şahısla Ercan ERSOY ‘a ait olduğu belirtilerek mukayeseye esas olmak üzere
gönderilen vesikalık fotoğraftaki şahıs arasında Antropometrik özellikler yönünden kısmi benzerlikler
gözlenmişse de robot resim fotoğraf tetkik ve tespiti için gerekli ve yeterli antropometrik özellikleri
yansıtmadığı gibi net ve belirgin hatlar da taşımadığından müspet veya menfi herhangi bir beyanda
bulunmak mümkün olmamıştır.
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Olayla ilgili daha önceden Jandarmaya ifade veren Düzce Derelitütüncü Köyü nüfusuna kayıtlı
Ömer Ayşe oğlu 1938 doğumlu Fevzi AYDIN isimli şahıstan 03.06.1998 tarihinde olayla ilgili tekrar
bilgi vermesi istenilmiş, ayrıca şahıs kendisine gösterilen robot resimlerdeki şahısları ve Yaşar ÖZ ile
Ayhan AKÇA ‘ya ait fotoğrafları olay günü gördüğü şahıslara benzetememiştir. Şahsa 34 ZU 478 plakalı
kırmızı renkli araç fotoğrafı da gösterilmiş, bu aracında olay günü gördüğü araç olmadığını o gün
gördüğü aracın burnunun resimdeki şekilde olmadığını beyan etmiştir.
02.07.2002 tarihinde Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Düzce C.Başsavcılığına hitaben yazdığı yazıda Necdet BULDAN‘ın Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin ihlali iddiası ile Hükümet aleyhine A.İ.H.M.’ ye yaptığı başvuruya mahkemenin
04.06.2002 tarihinde kabuledilebilirlik kararı verdiği anlaşılmıştır.
2011/129 Sayılı Soruşturma Kapsamında Yapılan İşlemler:
Ayhan ÇARKIN, İbrahim ŞAHİN, Cevat KORKMAZ, Sedat PEKER, Erhan ÖZEN, Memduh
Samuray BAYRAKTAROĞLU'nun şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011/647 sayılı soruşturma
kapsamında 26.03.2011 günü şüpheli olarak alınan ifadesinde;"Ayhan AKÇA, Ziya
BANDIRMALIOGLU ve Astsubay Duran FIRAT arasındaki konuşmalardan Savaş BULDAN'ın da bu
şahıslar tarafından öldürüldüğünü duyduğunu,kendi aralarındaki konuşmalardan Savaş BULDAN'ı
Yeşilköy'de bulunan Çınar Otelinin önünden kendilerinin polis olduğunu söyleyip aldıklarını
duyduğunu,daha sonra terör örgütüne yardım eden İş adamları listesinde ismi olduğu gerekçesiyle
öldürüldüğünü duyduğunu,nerde öldürüldüğünü bilmediğini, Savaş BULDAN ile birlikte iki kişinin daha
öldürüldüğünü yine ismini verdiğim şahıslardan duyduğunu, öldürülen diğer şahıslardan birinin adını
Hacı olarak hatırladığını,ancak, diğer şahsın ismini hatırlamadığını, Bu şahısların cesetlerini Adapazarı
yakınlarında bulunduğunu sonradan duyduğunu, olayın ayrıntısını bilmediğini " beyan etmiştir.
Şüpheli İbrahim ŞAHİN 11.10.2011 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılğının 2011/129 sayılı
soruşturma kapsamında alınan ifadesinde; "Kendisinin 1993-1996 yılları arasında gerçekleştirilen faili
meçhul cinayetler ile ilgili ilgi ve alakası olmadığını, kürt iş adamlarına yönelik kendisinin bildiği bir
ölüm listesinden haberi olmadığını, sadece kendisinde kimden geldiğini bilmediği Kürt Ulusal Meclisi
(KUM) üyelerine ilişkin bir listenin olduğunu, yurt dışına giden PKK ile toplantı yapan kişilerin
bulunduğunu belirtir bir listenin olduğunu " beyan etmiştir.
Şüpheli Cevat KORKMAZ 11.10.2011 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılğının 2011/129 sayılı
soruşturma kapsamında alınan ifadesinde;"Soruşturma ile ilgili olarak kendisine sorulan Behçet
CANTÜRK ve Savaş BULDAN isimli şahısları tanıdığını, 1992 yılında Diyarbakır ilinde bulunan Özgür
Gündem’de yöneticilik yaptığını ve Behçet CANTÜRK’ü ise bu dönemde kendisine Özgür Gündem’e
ortak olması için Ramazan ÜLEK ile birlikte gittiğini, ancak kendisinin bu ortaklığına sıcak bakmadığını,
ancak biraz ısrar edince kabul ettiğini, Behçet CANTÜRK isimli şahsın dönemin başbakanı olan Tansu
ÇİLLER’in 1993 yılında PKK’ya yardım eden iş adamlarının listesi var, şeklindeki açıklamasından sonra
tedirgin olduğunu bildiğini, bunu da bir tarihte Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN, Adnan YILDIRIM,
Murat ÖZTEMİR ile birlikte Savaş BULDAN’a ait olan Etilerde bulunan Rojda isimli restoranına yemek
yemeye gittiklerini,
Burada Behçet CANTÜRK’ün bizlere Nadire İÇKALE isimli şahsın kendisini kollamasını ve bir
müddet ortadan kaybolmasını istediğini, Nadire İÇKALE’nin çeşitli çevrelerle görüştüğünü ve kürt iş
adamlarına yönelik bir operasyon yapılacağını söylediğini bildiğini, Behçet CANTÜRK’ün nasıl
öldürüldüğü konusunda direk bir bilgisi olmadığını, Şahsın 26 Aralık 2011 Pazartesi günü Star
gazetesinde Fadime ÖZKAN imzalı röportaj ve haberin doğru olduğunu ve Savaş BULDAN, Hacı
KARAY ve Adnan YILDIRIM isimli şahısların öldürülmeleri konusunda; Tarık ÜMİT isimli şahsın
Adnan YILDIRIM ve Savaş BULDAN isimli şahıslardan 1 milyon mark istediğini, bunun karşılığında
ölüm listesinden çıkacaklarını söylediğini, hatta Adnan YILDIRIM ve Savaş BULDAN öldürüldükten
sonra Adnan YILDIRIM’ın babası olan Selim YILDIRIM’ Tarık ÜMİT’e 1 milyon mark ödeme
yaptıklarını, buna rağmen Adnan YILDIRIM ve Savaş BULDAN isimli şahısların öldürüldüğünü
söylediğini bildiğini, ayrıca Altındağ Nüfus Müdürü Mecit BASKIN isimli şahsı iyi tanıdığını, nikahını
kıyan kişi olduğunu, Mecit BASKIN’ın kaçırıldığı gün Savaş BULDAN’ın Ankara’ya geldiğini, Savaş
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BULDAN’ın Mecit BASKIN’ın akrabası olduğunu belirtmiştir. Savaş BULDAN’ın öldürülmesi
konusunda bir şey bilmediğini bu konuda kardeşi Nihat BULDAN’dan bilgi alınabileceğini beyan
etmiştir.
Şüpheli Sedat PEKER 02.11.2011 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/129 Sayılı
Soruşturma Kapsamında alınan ifadesinde; "Kendisinin halen Silivri 1 L Tipi Cezaevinde tutuklu
bulunduğu, kendisinin faili meçhullerin olduğu dönemde Korkut EKEN, Mehmet AĞAR, İbrahim
ŞAHİN ve özel hareket polislerinin isimleri geçiyordu. Bu ismi geçen şahısların çok güçlü olduklarını,
yine sokaklarda faili meçhul olarak bilinen ve çoğunluğu kürt kökenli kişilere karşı yapılan cinayetlerin
yine bu grubun Milli Güvenlik Kurulu tarafından özel olarak yetkilendirilen bu ekip tarafından
gerçekleştirildiğini duyduğunu, o dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Kemal
YAZICIOĞLU’nun getirilmesinden sonra Ömer Lütfi TOPAL cinayetinin olduğunu, bu olay ilgili olarak
bazı göz altıların olduğunu, bu göz altına alınanların içinde bazı polis memurlarının olduğunu, yalnız bu
cinayeti göz altına alınan polis memurlarının yapıp, yapmadığı hakkında bir bilgiye sahip olmadığını,
ancak konuşulanlara göre bu polislerin bu cinayeti ve daha bir çok faili meçhul cinayetle ilgili de itirafta
bulunduklarını ve bunun kendisinin içinde bulunduğu camiada çok sık konuşulduğunu "beyan etmiştir.
Şüpheli Erhan ÖZEN 02.11.2011 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/129 Sayılı
Soruşturma Kapsamında alınan ifadesinde;"Kendisinin halen çorum L tipi ceza infaz kurumunda tutuklu
bulunduğunu askerliğinin bitmesine yakın JİTEM adına çalışan Yusuf kod adlı bir şahısla tanıştığını,bu
şahıs vasıtasıyla 1997 tarihinden itibaren İstanbul da JİTEM adına çalışmaya başladığını,maaşını ise
Yusuf kod adlı şahsın verdiğini,Yusuf kod isimli şahsın zaman zaman kendisine bazı yasadışı işler
yaptığımız sırada bizi rahatlatmak amacıyla eskiden de bu işlerin olduğunu,devletin kendilerini
desteklediğini,kendilerinin devlet içinde devlet olduğunu söylediğini,hatta 1993-1996 yılları arasında
gerçekleştirilen faili meçhul cinayetlerden kendisinin bilgilerinin olduğunu,özellikle İbrahim
ŞAHİN,Mehmet AĞAR,Korkut EKEN,Veli KÜÇÜK yine isimlerini duyduğu Özel Harekat Polisleri
Ayhan ÇARKIN,Ayhan AKÇA ve Oğuz YORULMAZ isimli polislerin bu faili meçhul cinayetlerin
gerçekleşmesine vesile olduklarını,JİTEM ve Polisin ortak hareket ettiğini,hatta Savaş BULDAN,Behçet
CANTÜRK gibi Sapanca bölgesinde gerçekleştirilen cinayetlerin Özel Harekatçılar tarafından
yapıldığını söylediğini" beyan etmiştir.
Şüpheli Memduh Samuray BAYRAKTAROĞLU 10.11.2011 günü Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığının 2011/129 Sayılı Soruşturma Kapsamında alınan ifadesinde;"Kendisinin 1991-1996 yılları
arasında Tansu ÇİLLER'in danışmanlığını yaptığını, 1990’lı yıllarda iş adamlarına yönelik bir liste
hazırlandığını, bu listenin askeri istihbarat ve Mit’in yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda
oluşturulduğunu, bu listeyi hiç görmediğini, ancak bu listenin varlığı konusunda kesin bilgisinin
olduğunu, kendisine bu bilgiyi kimin verdiğini söyleyemeyeceğini, bu listenin kendi eline de hiç
ulaşmadığını, Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN’ın bu listede yer aldığını ve bu listede yer almaları
sebebiyle öldürüldüklerini" beyan etmiştir.
TBMM Susurluk Komisyonu Raporu'nun Olay ile ilgili Bölümünde özetle:
04.02.1997 günü Hanefi AVCI’nın TBMM Susurluk komisyonunda verdiği İfadede:Emniyet
Genel Müdürü Mehmet AĞAR başta olmak üzere ona bağlı özel Hareket Daire Başkanlığında İbrahim
ŞAHİN ve İbrahim ŞAHİN’in altında ismi çıkan 5-10 tane polis olduğunu, Korkut EKEN’e bağlı ise sivil
insanların olduğunu, bu sivil insanların büyük bir kısmının da geçmişte yatmış, çıkmış, ismi bugün tüm
basında yer alan insanların olduğunu, bu iki grubun birleşerek bu oluşumu oluşturduklarını, bunların, bu
PKK yanlısı insanlarla böyle mücadele edilmesi gerekir diyerek, illegal bir takım eylemlere giriştiklerini,
aynı dönemde Mehmet EYMÜR ve ona bağlı kendi çevresindeki bir kısmı Özel Harpten geçmiş
subaylardan oluşmuş, bir kısmı ülkücü ve mafya dedikleri insanlardan oluşan bir grubun olduğunu, o
grubun da ayrı harekete geçtiğini, yine JİTEM’e bağlı bir takım insanların ayrı harekete geçtiğini, hangi
olayları hangilerinin yaptığını çok net olarak bilemediğini veya o kadar açık da bilmenin mümkün
olmadığını, ancak bilinenin o zaman ki Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN’ın ve beraberinde gelişen
eylemlerin bu gruplar tarafından yapıldığını, bir takım bombalamaların da bu gruplar tarafından
yapıldığının çok açık olarak bilindiğinin, bunların kendisinin mıntıkasındaki İstanbul’daki olaylar
olduğunu, diğer bölgelerde ise ne yaptıklarını çok net olarak bilemediğini, ama buradaki olayların
adreslerinin bunlar tarafından yapıldığı konusunun kesin olduğunu belirtmiştir.
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DEĞERLENDİRME:
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, ekspertiz raporları,
Kriminal Raporlar,Adli Tıp raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları - El Koyma Tutanakları ve
ekleri, Müfettiş Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar ,şüpheli savunmaları ,bir
kısım şüphelilerin ikrarları ve bu onlamda olay ile ilgili beyanda bulunan Ayhan Çarkın'ın olayla örtüşen
beyanı ,bu beyanı doğrulayan Cemalettin Ümit ,Sedat Peker, Cevat Korkmaz ve Hanefi Avcı'nın
beyanları ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde,
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin, Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım teşekkül/örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir
süre sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını
gözeterek her türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak
benimseyerek yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam
sanığı ve hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine
girdikleri,
Teşekkül mensuplarının, Anayasa ve yasaların kendilerine vermediği yetki ve görevi üstlenerek
PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında cinayetler
işledikleri anlaşılmıştır.
Somut olayda da; Birlikte hareket eden ve suç örgütüne ait Siirtliler grubu olarak adlandırılan ve
örgüt yöneticisi şüpheli İbrahim Şahin'e bağlı grup içerisinde yer alan Ahmet SAKARYA, Oğuz
YORULMAZ, Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Enver ULU, Abbas Semih SUERİ, Ahmet
DEMİREL ,Seyfettin LAP ,Sait YILDIRIM ve Ayhan ÇARKIN'ın , Tarık ÜMİT ve Nurettin GÜVEN
ile Muhsin KORMAN ile de işbirliği içerisinde hareket ederek daha önce öldürdükleri Behcet Cantürk ile
irtibatı olduğunu,
PKK terör örgütüne paralel hareket ettiğini değerlendirdikleri Savaş Buldan ile yanındakiler
Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ı kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda takip ederek olay günü olan
02.06.1994 tarihinde saat 04:30-05:00 sıralarında 23.00 'de Çınar Otel gazinosundan çıktıkları sırada
iki ayrı oto ile gelerek “Biz Polisiz” diyerek maktulleri otelin duvarına dayayarak aradıkları ve
maktülleri (34 CK 420 plakalı koyu renkli) Mercedes marka otomobile bindirerek olay yerinden
ayrıldıkları ,şüphelilerin bilahare maktülleri silahla ateş etmek sureti ile öldürdükleri, cesetleri ise Düzce
ili Yığılca-Karakaş köy yolu 12.kilometresi Taşlı Melen mevkiine götürerek attıkları değerlendirilmiştir.
Maktüller Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'a yöneltilen Kasten ve taammüden
adam öldürme fiilinin suç tarihinde yürürlükte bulunan ve şüphelilerin lehine olan 765 sayılı TCK'nın
450/4-5 maddesi kapsamında kaldığı ,
Eylemden dolayı eyleme bizzat katılan,eylemi gerçekleştiren ,tam bir eylem birliği ve dayanışma
içerisinde birlikte hareket ederek eylemin icrasına katılan şüpheliler Ahmet SAKARYA, Oğuz
YORULMAZ, Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Enver ULU, Abbas Semih SUERİ, Ahmet
DEMİREL ,Seyfettin LAP ,Sait YILDIRIM , Tarık ÜMİT,Nurettin GÜVEN,Muhsin KORMAN ve
Ayhan ÇARKIN'ın 5237 sayılı TCK'nın 37/ 1- 2 (765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 ) maddesi uyarınca
sorumlu oldukları,
Silahlı Suç Teşekkülü/Örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiği değerlendirilen eylemden
dolayı bilgisi olan ve teşekkül mensuplarını eylemin icrası için azmettirdiği/ talimatlandırdığı
değerlendirilen teşekkülün yöneticisi konumunda olan şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet
Korkut EKEN ve İbrahim ŞAHİN'in ise 5237 sayılı TCK'nın 38/1 (765 sayılı TCK'nın 64/2 -313/5 )
maddesi uyarınca sorumlu oldukları anlaşılmıştır.
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6.OLAY
: MEDET SERHAT VE İSMAİL KARAALİOĞLU’NUN ÖLDÜRÜLMESİ
EYLEMİ
SUÇ TARİHİ : 12.11.1994
SUÇ YERİ
: Bağdat Caddesi Abdulkadir Noyan Sokak üzeri Kadıköy/İSTANBUL
OLAYIN ÖZETİ: 12.11.1994 günü saat 01:00 sıralarında Avukat Medet SERHAT ve eşi
Yurdanur SERHAT'ın şoförleri İsmail KARAALİOĞLU idaresinde bulunan 34 N 0999 plakalı
Mercedes marka özel otoları ile Kadıköy- Bağdat Caddesi Abdulkadir Noyan sokak üzerinde seyir
halinde bulundukları sırada sol taraftan gelen beyaz renkli Renoult veya Murat 131 tipi bir arabanın
sıkıştırarak durduğu, araç içerisinde bulunan 4 şahsın otonun kapısını yarım açarak otodan inmeden
“Yettin lan artık yaktım çıranı” diye bağırarak önce oto şoförüne sonra Medet SERHAT‘a seri şekilde
ateş ederek kaçtıkları,
Plakası alınamayan beyaz Renault marka oto içerisinde bulunan kimlikleri tespit edilemeyen
şahısların silahlı saldırısı sonucu Medet SERHAT ile İsmail KARAALİOĞLU öldüğü,Yurdanur
SERHAT ise kaldırıldığı Göztepe SSK Hastanesinde hayati tehlike kaydı ile tedavi altına alındığı ,
Göztepe SSK hastahanesine kaldırılan maktüllere ait cesetler üzerinde yapılan ölü muayene
işlemlerinde;
Maktül Medet Serhat'a cesetde; yüzde ,her iki yanakta çenede ateşli silah mermi çekirdek
giriş-çıkış izleri,sol el parmaklarında ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkış izleri (ve bundan
mütevellit parçalı kırıklar),sol femur dışta ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkış izlerinin tespit
edildiği,
Maktül İsmail Karaalioğluna ait ceset de ;yüzde alın sol taraftan ve sol şakak bölgesinde ateşli
silah mermi çekirdeği giriş ve çıkış izi,sağ humerus orta kısmında ,sağ el bileği iç kısmında,sağ el avuç
içinde ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkış izlerinin tespit edildiği,
Olay Yerinde yapılan araştırmalarda; 9 mm. Çapında Parabellum tipi fişeklere ait üzerinde
‘TZN-24’ ibaresi bulunan 20 adet kovan ile 6 adet deforme olmuş mermi çekirdeğinin ele geçirildiği
yine Medet SERHAT’ın ceset üzerinde
2 adet mermi çekirdeği ve 2 adet nüveninde çıktığının
anlaşıldığı .
Maktüllere ait cesetler üzerinde Adli Tıp Kurumunda Yapılan Otopsi sonucunda düzenlenen
12.11.1994 ve 30.11.1994 tarihli raporlarda özetle :Maktül Medet Serhat'ın Ateşli silah mermi çekirdeği
yaralanmasına bağlı kafatası ve ekstremite kırıkları ile müterafik beyin kanaması sonucu öldüğü,kişinin
vücuduna 18 adet ateşli silah mermi çekirdeğinin isabet ettiği,bunlardan 8-9-11 noda tarif edilenlerin
müstakilen öldürücü nitelikte oldukları,yapılan atışların uzak atış mesafesinden yapılmış oldukları,
Maktül İsmail Karaalioğlu'nun ise Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası
kırıkları ile mütarafik beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar delinmesinden
gelişen iç kanama sonucu öldüğü,kişinin vücuduna 5 adet mermi çekirdeğinin isabet etmiş
olduğu,bunlardan 1-2-3 noda tarif edilenlerin müstakilen öldürücü nitelikte oldukları,yapılan atışların
uzak atış mesafesinden yapılmış olduklarının" tespit ve rapor edildiği,
Kriminal /Ekspertiz Raporlarında ise özetle;"Cesetlerden çıkarıldığı belirtilen 2 adet mermi
çekirdeği ve 2 adet nüvenin üzerlerinde tespit ve teşhise elverişli karakteristik özelliklerin bulunmadığı,
Cesetlerden çıkarıldığı belirtilen 2 adet mermi çekirdeği ile olay yerinden elde edilerek
gönderilen 6 adet mermi çekirdeğinin aynı silahtan atılmış olduğu,
Olay yerinden ve otopsi sırasında cesetler üzerinden çıkarıldığı belirtilen toplam 20 adet boş
kovan ve 6 adet mermi çekirdeklerinin, Tevfik Nurullah Ağansoy’ un da öldürüldüğü olayda ele
geçirilen 4 adet yarı otomatik silahtan atılmamış olduğu,
25.02.1994 günü Ankara ili Gölbaşı ilçesi Sincan ikameti çevre yolu 3. Kilometresinde Yusuf
Ekinci isimli şahsın tabanca ile vurularak öldürülmüş olarak bulunması olayı ile ilgili olarak gönderilen 9
mm çapında Parabellum tipi mermi çekirdekleri ile İrtibatlı olduğu,
28.04.1994 günü Ankara ili Kızılay Fevzi Çakmak Sokak 19 sayılı yer önünde ateş edilmesi olayı
ile ilgili olarak elde edilen 9 mm çapında Parabellum tipi fişek ve aynı çap ve tipte mermi çekirdekleri ile
İrtibatlı olduğunun" tespit ve rapor edildiği anlaşılmıştır.
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Müşteki Yurdanur SERHAT 14.11.1994 tarihinde Göztepe SSK Hastanesi Genel Cerrahi
servisinde Cinayet Büro Amirliği tarafından alınan ifadede; "Olayın olduğu akşam eşi ile birlikte bir
düğünden geldiklerini, olayın olduğu ABDULKADİR NOYAN sokağa girdiklerinde sol yanlarından
gelen beyaz renkli Renoult veya Murat 131 tipi bir arabanın kendilerini sıkıştırarak durduğunu, aracın ve
içerisinde 4 şahıs olduğunu, bu otonun kendi otoları ile aynı hizaya gelince ön sağ tarafta oturan gri takım
elbiseli, koyu renk kısa saçlı 28-30 yaşlarında olan bir şahısın bindikleri otonun kapısını yarım açarak
otodan inmeden kendilerine doğru “Yettin lan artık yaktım çıranı” diye bağırarak önce oto şoförüne
sonra eşi Medet SERHAT‘a seri şekilde ateş ettiğini ve daha sonra kendi otoları ile olay yerinden
ayrıldıklarını anlatmış ve yapılan saldırının eşinin aydın bir Kürt olması sebebi ile yapıldığını beyan
etmiştir. Ayrıca Behçet CANTÜRK‘ün ailesi ile Behçet CANTÜRK’ün cenazesi sonrası ailecek
tanıştıklarını ve an itibari ile de aynı binada karşılıklı dairelerde oturduklarını beyan etmiştir. Ayrıca
şahıs alınan ifadesinde Behçet CANTÜRK’ ün cesedinin bulunmasından sonraki günlerde Aktüel isimli
dergide ‘sıra kimde’ başlıklı bir yazı yayınlandığını ve bu listede listede kocasının de isminin olduğunu
daha sonra aynı dergi tarafından tekzip metni yayınlandığını belirtmiştir. Ayrıca eşinin bu güne kadar
herhangi bir şekilde tehdit aldığına şahit olmadığını, kocasının kim tarafından ve ne maksatla öldürülmüş
olduğunu bilmediğini "beyan etmiştir.
Müşteki Rumet SERHAT 12.11.1994 tarihinde Kadıköy Araştırma Büro Amirliğine vermiş
olduğu ifadede; "olayın kimler tarafından ve ne maksatla işlendiğine dair bilgisinin olmadığını, yakın
zamanda gerek annesi ve babası ile ilgili gerekse ikametleri ve çevresinde herhangi bir şüpheli durum ve
olayla karşılaşmadığını, ailesinin daha önce tehdit edildiğine dair herhangi bir görgü ve duyumunun
olmadığını, olayı ise evine gelen polislilerden öğrendiğini "beyan etmiştir.
Müşteki Yurdanur SERHAT 14.11.1997 tarihinde Kadıköy Cumhuriyet Savcılığında vermiş
olduğu ifadede;"Olay sonrası vermiş olduğu ifadede belirttiği gibi kendilerine ateş eden şahsı gördüğünü
ancak tanımadığını, cinayet sonrası eşkal vermekle yetindiğini, ancak aradan geçen bir müddetten sonra
cinayeti işleyen şahsı televizyonda bir programda gördüğünü ve şahsı hemen tanıdığını, yanılma
ihtimalinin olmadığını, şahsın katıldığı programda ismini Tevfik AĞANSOY olarak ifade ettiğini beyan
etmiştir. Ayrıca cinayetin faili olarak iddia ettiği Tevfik AĞANSOY’un sadece bir tetikçi olduğunu,
eşinin Tansu ÇİLLER’in emri ile öldürüldüğünü, daha önce de Aktüel Dergisinde sıranın kimde
olduğuna dair bir liste yayınlandığını ve bu listede eşinin de adının yazılı olduğunu, eşinin de ölüm
listesinde olduğunu Behçet CANTÜRK’ten öğrendiğini ve Behçet CANTÜRK’ün de bu bilgiyi Yahya
DEMİREL’den aldığını söylediğini, listenin hazırlanış amacının “akıllarınca” PKK’yı temizlemek
olduğunu, eşinin PKK ile bir ilgisinin bulunmadığını ancak eşinin talebe iken MİT tarafından
“kominist-kürt” diye fişlediğini beyan" etmiştir.
Soruşturma Dosyasının Aşamaları:
Olay sonrası Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “adam öldürmek” suçu kapsamında
1994 C-408 sayılı soruşturma başlatıldığı, 03.12.2003 tarihinde Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına
Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YAKAY-DER) adına Pervin
BULDAN tarafından faili meçhul cinayetlerin araştırılması talebi ile Adalet Bakanlığına verilen dilekçe
neticesinde dilekçelerin gereği için gönderildiği Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetlerin kendi
bölgeleri dışında işlendiğine atıfta bulunarak dosyayı 03/12/2003 tarihinde 2003/4317 sayılı Yetkisizlik
kararı ile Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği,
Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise dilekçenin Yusuf Ekinci cinayeti ile ilgili kısmını
cinayetin yer yönünden Ankara’da işlendiğine atıfta bulunarak Yetkisizlik kararı ile 08.03.2004 tarihinde
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği,
bilahare 11.02.2004 tarihinde dosyanın Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Görevsizlik
kararı ile 2004/150 karar sayısı ile İstanbul DGM Başsavcılığına gönderildiği,
24.02.2004 tarihinde İstanbul DGM Başsavcılığı dosyayı suçların DGM’lik işlerden bulunmadığı
gerekçesiyle 2004/81 karar numarası ile Görevsizlik kararı vererek tekrar Kadıköy Cumhuriyet
Başsavcılığına iade ettiği,
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08/03/2004 tarihinde dosya Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevsizlik kararı ile
ikinci defa haricen gerekçe göstermeksizin İstanbul DGM Başsavcılığına Görevsizlik kararı ile
gönderildiği,
18.03.2004 tarihinde soruşturma ile alakalı İstanbul DGM Başsavcılığı tarafından 2004/110 karar
numarası ile 2. defa Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına Görevsizlik kararı ile iade edildiği,
09.04.2004 tarihinde 2004/12332 ile 2004/8817 saylı soruşturmaların müşteki, sanık ve olay
olarak aynı olduğu, ikinci evrak kaydının sehven yapıldığı anlaşılmış ve neticesinde 2004/12332 ile
2004/8817 sayılı soruşturmaların Birleştirilerek 2004/12332 sayılı evrakın kapatılmasına ve
soruşturmanın 2004/8817 Hz. Üzerinden yürütülmesine karar verildiği,
14.04.2011 tarihinde soruşturma evrak fotokopileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK250
Md. İle Yet. Gör.) tarafından 2011/647 sayılı soruşturma kapsamında Kadıköy Cumhuriyet
Başsavcılığından istendiği,
Soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19/12/2011 tarihinde 2011/129
soruşturma sayılı yazı ile soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından istenmiş ve
dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenip iade edilmek üzere 21/12/2011 tarihinde
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anlaşılmıştır.
2011/129 Sayılı Soruşturma Dosyası Kapsamında Yapılan İşlemler:
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 26.03.2011 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadede; "Medet SERHAT ‘ın öldürülmesi olayı ile alakalı herhangi bir bilgisini olmadığını ancak bu
cinayetinde muhtemelen Ayhan AKÇA , Ziya BANDIRMALIOĞLU ve etrafındaki grup tarafından
işlenmiş olabileceğini, Medet SERHAT cinayetinin şüphelisi olan Tevfik AĞANSOY’u ise gıyaben
tanıdığını, hayatı boyunca hiç karşılaşmadığını, bildiği kadarı Alaattin ÇAKICI’nın talimatı ile
öldürüldüğünü" beyan etmiştir.
Şüpheli Mehmet EYMÜR 31.11.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;"Medet SERHAT’ın öldürülmesi olayının şüphelisi konumunda bulunan Nurullah Tevfik
AĞANSOY’a Alaattin ÇAKICI’nın bir eylem yapacağını, bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini
zamanın İl Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU’ na bildirdiğini ve Yazıcıoğlu’nun da kendisine
“Alaattin ÇAKICI benim bulunduğum bölgede eylem yapamaz” dediğini ve kendi uyarısını dikkate
almadığını " beyan etmiştir.
TBMM ne sunulan Susurluk Raporunda olay ile ilgili Değerlendirme:
Raporda özetle cinayetlerin işlendikleri dönem kastedilerek, her şeyin bu kadar kolay ortaya
çıkmasının ve duyulmasının devlet adına yapılan işlerdeki ciddiyetsizliği gösterdiğini, söz konusu
eylemlerde öldürülen şahısların özellikleri dikkate alındığında, OHAL bölgesinde öldürülen Kürtçü
şahıslar ile diğerlerinin farkının ekonomik bakımdan arz ettikleri finansman gücü olduğu, öldürülen
Medet Serhat isimli şahıs içinde aynı hususların geçerli olduğu belirtilmektedir.
İstanbul ilinde Yapılan Ergenekon Terör Örgütü Soruşturmasında ve Susurluk Komisyon
Raporlarındaki Bilgi ve Belgeler:
Hikmet ÇİÇEK’ ten ele geçirilen ‘Hizmete Özel’ ibareli doküman da ise; Medet Serhat YÖŞ’
ünde içerinde bulunduğu Savaş BULDAN, Metin CAN ve Vedat AYDIN isimli şahıslardan ülkenin
birliğine, bütünlüğüne aykırı eylem sahipleri olarak bahsetmekte ve ağır bir cezayı hak ettikleri
belirtilmektedir. ‘Aramızdaki tek ihtilaf uygulamanın şekline ve neticelerine ilişkindir’ şeklindeki ibare
ise dikkat çekmektedir.
Doğu Perinçek isimli şahısla ilgili olarak İP Genel Merkezi Ankara dan ele geçen ‘ÇOK GİZLİ’
ibareli dokümanda ise; Mit Müsteşarı Sönmez KÖKSAL imzalı ve Susurluk Araştırma Komisyonuna
hitaben yazılmış yazıda Medet SERHAT isimli şahsın 1959 yılında Kürtçülük olayından dolayı 13 ay
tutuklu kaldığı, bilahare serbest bırakıldığı, 1963 yılında İstanbul’da çıkartılan ‘DENGE’ isimli dergide
Kürtçülük propagandası yaptığı gerekçe ile tutuksuz yargılandığı,1965 tarihi itibari ile Kürtçü cemiyet
kurmak suçundan 3 yıl 4ay hapis cezası aldığı,1967 yılında D.Berlin’de düzenlenen bir toplantıda yaptığı
bir toplantıda Kürt devletinin kurulması için BM den yardım istenmesi gerektiğinden bahsettiği, 1978
yılında Celal TALABANİ paralelinde yurtdışında faaliyet yürüten İttihad-ı Vatani Kürdistan isimli
örgütün İstanbul temsilciliğine seçildiği, 27.01.1981 tarihinde Komünizm ve Kürtçilük propagandası
yaptığı gerekçesi ile tutuklandığı ve 29.01.1981 tarihinde serbest bırakıldığı, 1982 yılında itibariyle
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Erzurum’da sürdürülen PKK davasının avukatlığını yaptığı belirtilmektedir.
Hikmet ÇİÇEK’ten ele geçen dijitaller içerisinde yer alan ‘ _cavit_2doc’ isimli Word belgesinde
‘Cavit anlatıyor’ başlığı altında Medet SERHAT’ın yazının genelinden Fevzi ASLAN olduğu tahmin
edilen ASLAN’ın öldürüldüğü gün öldürülmesinin planlandığı bunun üzerine ‘Cavit’ olarak belirtilen
şahsın da içerisinde bulunduğu bir grup olarak Medet SERHAT’ın kaldığı Çırağan otele gidildiği ancak
şahsın yanından eşinin, kızının ve bir de sivil bir kişinin olduğu görülünce öldürmekten o gün için
vazgeçildiği anlatılmaktadır. Medet SERHAT’ı öldürmeye giden grubun içerisinde Ziya, Ayhan ve
Semih isimli şahısların da olduğu belirtilmekte, yazının genelinden ise ismi sayılan bu şahısların Ayhan
AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU isimli şahıslar oldukları anlaşılmakta, Semih isimli şahsın ise soyadı
yazıda geçmemektedir. Metnin diğer bölümlerinde Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Semih
isimli şahsın Tarık Ümit ile birlikte bir ekip oldukları, emirleri Tarık ÜMİT’ten aldıkları, Fevzi ASLAN,
Savaş BULDAN da içerisinde bulunduğu bir çok cinayeti bu ekibin işlediği anlatılmaktadır.
Hikmet ÇİÇEK’ten ele geçen dijitaller içerisinde yer alan ‘_cavit_-1.doc’ isimli Word Belgesinde
de Medet SERHAT cinayetinin Tarık ÜMİT’in liderliğindeki Ayhan ÇARKIN ve arkadaşları tarafından
işlendiği belirtilmektedir.
Ahmet Tuncay Özkan’dan ele geçen ‘1691’ nolu CD içerisinde yer alan ‘suikast-faili
meçhul-cinayet.doc’ isimli Word belgesinde; ‘Faili Meçhul Cinayetler, Suikast Girişimleri Ve Kuşkulu
Ölümler Oğuztan’ başlıklı yazıda Türkiye’deki siyasi cinayetlerin 1900lü yıllardan bu tarafa işlenmekte
olduğu, cinayetlerin Devlet-Gladyo-Mafia-Tarikat bağlantılı oldukları ve hepsinin CİA gizli servisinin
istikrarsızlaştırmaya yönelik örtülü operasyonları olduklarından bahsedilmekte, bu cinayetler arasında
Avukat Medet SERHAT ve şoförü İsmail KARAALİOĞLU’ nun da öldürüldüğü cinayet de sayılmakta
ve katil zanlısı olarak da Tevfik Ağansoy’un teşhis edildiği belirtilmektedir.
Ahmet Tuncay Özkan’dan ele geçen geçen ‘1691’ nolu CD içerisinde yer alan ‘medet
serhat.doc’ isimli Word belgesinde; Medet SERHAT’ın hayatı anlatılmakta ve yaşamından kesitler
sunulmaktadır. Yazıda Medet SERHAT’ın 1990 yılında İstanbul’da Kürt Ulusal Birliği’nin tesis
edilmesi, bu manada ulusal meclis ve legal siyasi Kürt partisi kurulması amacıyla oluşturulan ‘Kürt Halk
Özgürlükler Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldığı, 1991 yılı itibari ile ‘Barış Komitesi Derneği’
davası sanık vekillerinden olduğu,18-19 Aralık 1993 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Demokrasi
Partisi Kurultayı (DEP) ile ilgili olarak hazırlanan ‘Demokrasi Kurultayı İçin Çağrı’ başlıklı bildirileri
imzalayan şahıslar arasında bulunduğu, Ekim 1994 tarihinde Ankara DGM de yargılanan münfesih DEP
milletvekillerinin avukatları arasında olduğu belirtilmektedir.
Fatma Nur GERÇEL’ den ele geçen ‘İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI’ ibareli doküman da
İşçi Partisi Genel Başkanı Perinçek’in beyanı olduğu anlaşılan metinde Cem ERSEVER öldürülmesi
olayının, Lazım ESMAELİ ve Askar SİMİTKO cinayetlerinin, Behçet CANTÜK cinayetinin, Yusuf
EKİNCİ ‘nin öldürülmesi olayının, Savaş BULDAN cinayetinin, Medat SERHAT’ ın öldürülmesi
olayının, Tevfik AĞANSOY’un öldürülmesi olayının birbirleri ile irtibatlı oldukları ve Çiller Özel
Örgütü tarafından gerçekleştirildikleri belirtilmektedir.
DEĞERLENDİRME:
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, ekspertiz raporları,
Kriminal Raporlar,Adli Tıp raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları - El Koyma Tutanakları ve
ekleri, Müfettiş Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar ,şüpheli savunmaları ,bir
kısım şüphelilerin ikrarları ve bu onlamda olay ile ilgili beyanda bulunan Ayhan Çarkın'ın olayla örtüşen
beyanı ,bu beyanı doğrular nitelikteki Hikmet Çiçek isimli şahısda ele geçirilen digital dökümanlar ve
dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde,
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin, Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım teşekkül/örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir
süre sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını
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gözeterek her türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak
benimseyerek yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam
sanığı ve hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine
girdikleri ,
Teşekkül mensuplarının ,Anayasa ve yasaların kendilerine vermediği yetki ve görevi üstlenerek
PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında cinayetler
işledikleri anlaşılmıştır.
Somut olayda da ; Birlikte hareket eden ve suç örgütüne ait Siirtliler grubu olarak adlandırılan ve
örgüt yöneticisi şüpheli İbrahim Şahin'e bağlı grup içerisinde yer alan Ahmet SAKARYA, Oğuz
YORULMAZ, Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Enver ULU, Abbas Semih SUERİ, Ahmet
DEMİREL ,Seyfettin LAP ,Sait YILDIRIM ve Ayhan ÇARKIN'ın , Tarık ÜMİT ile de işbirliği
içerisinde hareket ederek daha önce öldürdükleri Fevzi Aslan, ve Behcet Cantürk ile irtibatı (Avukatı )
olan ve PKK terör örgütüne paralel hareket ettiğini değerlendirdikleri Medat Serhat'ı öldürmek amacı ile
takip ettikleri, şüphelilerin Salih Aslan ve Fevzi Aslan'ı öldürdükleri günde de maktül Medet Serhat'ı
kaçırmak ve öldürmek için takip ettikleri ,ancak yanında eşinin olması nedeni ile vazgeçtikleri, bu kez
olay günü olan 12.11.1994 günü şoförü İsmail Karaalioğlu 'nun kullandığı araç ile yanında eşi Yurdanur
Serhat'da olduğu halde Kadıköy- Bağdat Caddesi Abdulkadir Noyan sokak üzerinde aracı ile seyir
halinde bulunan Medet Serhat ' a “Yettin lan artık yaktım çıranı” diye bağırarak ateş etmek sureti ile
Medet Serhat ve şoförü İsmail Karaalioğlu 'nu öldürdükleri değerlendirilmiştir.
Maktüller Medet Serhat ,şoförü İsmail Karaalioğlu'na yöneltilen taammüden adam öldürme
fiilinin suç tarihinde yürürlükte bulunan ve şüphelilerin lehine olan 765 sayılı TCK'nın 450/4-5 maddesi
kapsamında kaldığı ,
Eylemden dolayı eyleme bizzat katılan,eylemi gerçekleştiren ,tam bir eylem birliği ve dayanışma
içerisinde birlikte hareket ederek eylemin icrasına katılan şüpheliler Ahmet SAKARYA, Oğuz
YORULMAZ, Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Enver ULU, Abbas Semih SUERİ, Ahmet
DEMİREL ,Seyfettin LAP ,Sait YILDIRIM , Tarık ÜMİT, ve Ayhan ÇARKIN'ın 5237 sayılı TCK'nın
37/ 1- 2 (765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 ) maddesi uyarınca sorumlu oldukları,
Silahlı Suç Teşekkülü/Örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiği anlaşılan eylemden dolayı
bilgisi olan ve teşekkül mensuplarını eylemin icrası için azmettirdiği/ talimatlandırdığı değerlendirilen
teşekkülün yöneticisi konumunda olan şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN ve
İbrahim ŞAHİN'in ise 5237 sayılı TCK'nın 38/1 (765 sayılı TCK'nın 64/2 -313/5) maddesi uyarınca
sorumlu oldukları anlaşılmıştır.
7.OLAY
: FAİK CANDAN’IN ÖLDÜRÜLMESİ EYLEMİ
SUÇ TARİHİ : 02-14.12.1994
SUÇ YERİ
: Ankara İli Bala ilçesi Ergin Köyü Ergin Yaylası
OLAYIN ÖZETİ: 1991yılında HEP Ankara İl Başkanlığı ve HEP Genel Merkez Meclis üyesi
olarak görev yapan bilahare bu görevlerinden istifa eden Av.Faik Candan'ın 02.12.1994 tarihinde
avukatlık bürosundan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı, Av.Faki Candan'ın da
diğer faili meçhul cinayetlerde olduğu gibi kaçırılarak öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen aile
bireyleri ve yakın arkadaşlarının bu süreçte resmi mercilere müracaat ederek Av. Faik Candan'ın
bulunması için girişimde bulundukları ve ifade verdiklerinin anlaşıldığı,
14.12.1994 günü saat 16.00 sıralarında ise Ankara ili Bala ilçesi Çavuşoğlu Jandarma
Karakoluna yapılan telefon ihbarında, Bala ilçesi Ergin Yaylası yolu kenarında kanal içerisinde bir erkek
ceseninin bulunduğunun bildirildiği,
Cesedi gören ve çobanlık yapan Aziz Ballı isimli şahısla birlikte hareket eden Çavuşoğlu
Jandarma görevlilerinin Bala ilçesi Aşıkoğlu taşocakları Ergin yaylası yol ayrımından 700 m. Kuzeyde
birinci viraj rampası tabir edilen rampanın 22 m. yolun batısında bir adaet erkek cesedinin bulunduğunu
tespit ettikleri,
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde cesedin gözlerinin bir kravatla bağlı olduğu, ceset
çevresinden (5) adet 9 mm çapında boşkovan bulunduğu, cesedin sol şakakta, boyunda, göğüste ve göğüs
altında (4) adet mermi giriş deliği bulunduğu, cesedin başının toprağa düştüğü yerde yoğun kan lekesinin
görüldüğü, bu bölümdeki toprak üzerinde 9 mm çapında bir adet mermi çekirdiğinin bulunduğu,ceset
üzerinde kimliğini tespite yarayacak herhangi bir belgenin bulunmadığının tespit edildiği havanın
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kararması nedeniyle cesedin ölü muayenesi ve otopsi işlemi için Bala Sağlık ocağına getirildiği, Burada
yaptırılan teşhis işleminde Münevver İren ve Gülten Yıldız’ isimli şahısların cesedin Av. Faik Candan’a
ait olduğunu teşhis ettikleri ,
Maktül Faik Candan'a ait cesed üzerinde yapılan harici muayane işleminde :
Baş kısmın muayenesinde; sol şakak üzerinde 1,5x2 cm ebadında mermi giriş deliği, sağ alın üst
bölgesinde 2x4 cm ebadında mermi çıkış deliği, baş arka kısmında sol oksipital bölgede 4x3 ebadında
mermi çıkış deliği, gırtlak kısmında 2x3 cm ebadında mermi giriş deliği,
Göğüs kısmının muayenesinde ;göğüs kafesi üzerinde 2x2 cm ebadında mermi giriş deliği, ,sağ
alt kaburga kısmında 2x2 cm ebadında mermi giriş deliği,,sırt kısmında skapulaya yakın yerde 2x2 cm
ebadında mermi çıkış deliği, Ellerin muayenesinde ise sol işaret parmağı üzerinde 3x2 çm ebadında
mermi çıkış deliği 1x2 cm ebadında mermi giriş deliği olduğunun görüldüğü,
Maktül Faik Candan'ın kesin ölüm sebebinin tespiti amacı ile Adli Tıp Kurumunda yapılan
otopsi işlemi sonucunda ise ; Ölümün Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemiği
çok parçalı kırıkları ile müterafik beyin harabiyeti ve büyük damar karaciğer derinlemesine bağlı iç ve
dış kanamadan olduğu ,kişiye 6 adet ateşli silah mermi çekirdeğinin isabet ettiği ve her birinin tek başına
öldürücü nitelikte bulunduğunun tespit ve rapor edildiği,
Kriminal /Ekspertiz Rapor Özetlerinde: "Olay yerinde elde edilen 9 mm. çapında, parabellum tipi
beş adet kovan ve fişek ve mermi çekirdeklerinin incelenmesinde çap ve tiplerine uygun iki ayrı tabanca
ile atıldıkları,faili meçhul olaylara ait suç konusu kovanlar ile yapılan ayrı ayrı karşılaştırmalarda,
aralarında bir ilişkinin bulunmadığı"," Faik Candan'ın cesedi üzerinde çıkan elbiseler üzerinde
yapılankimyasal incelemede ceket sırt kısmında atış artıklarına rastlandığı atış artıklarının yoğunluğu ve
dağılması itibarı ile yapılan atışın yakın atış olduğunun ", "tespit ve rapor edildiği anlaşılmıştır.
Müşteki Şengül CANDAN 09.12.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde;Faik
CANDAN ile daha önce evli olduklarını daha sonra şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşandıklarını,
05.12.1994 tarihinde kayınpederi Mustafa Candan’ ın evini telefonla aradığını, 02.12.1994 tarihinden bu
yana Faik’ den haber alamadıklarını söylediğini, kendisinin de Cuma günü saat 08-09.00 sıralarında
evden gittiğini belirttiğini, Faik CANDAN’ın gideceği yerleri bilmediğini beyan etmiştir.
Müşteki Şıhbekir CANDAN 09.12.1994 tarihinde Ankara Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde; Faik Candan’ ın öz oğlu olduğunu, Ankara Barosuna kayıtlı Avukat olduğunu, oğlunun
işlerini ve arkadaşlarını bilmediğini, köye ise senede bir ya da iki kez uğradığını, oğlunun siyasi yönlerini
bilmediğini, kendisinin de oğlunun kayıp haberini Ankara da oturan kızlarından aldığını, kendisinin bu
olayla alakalı hiçbir şey bilmediğini, arkadaşlarını, dostunu, düşmanını tanımadığını, oğlunun başına bir
iş gelmesinden korktuğunu belirtip bir an önce bulunmasını istediğini, başka da bir diyeceğinin
olmadığını beyan etmiştir.
Müşteki Gönül CANDAN 24.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş
olduğu ifadesinde;Faik Candan isimli şahsın ablası olduğunu, kardeşi ile öldürülmeden önce aynı
mahallede oturduklarını, kardeşinin öldürülmeden önce sürekli tedirgin bir halinin olduğunu, Ayrıca
polis tarafından sürekli takip edildiğini, Kardeşinin HEP İl Başkanlığı yaptığını, daha sonra bu
görevinden ayrıldığını, fakat İl Başkanlığı döneminden sonra polisin peşinden hiç ayrılmadığını,
kardeşinin de bu tedirginliğini hep belli ettiğini, kardeşinin öldürülmesinden sonra ailesinin hepsinin
sağlık durumlarının bozulduğunu, bundan dolayı da kardeşini öldüren şahıs ya da şahıslardan şikayetçi
olduğunu, katillerin bulunup cezalandırılmalarını istediğini beyan etmiştir.
Müşteki Güllü CANDAN’ın 24.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş
olduğu ifadesinde;Faik Candan isimli şahsın ablası olduğunu, kardeşi ile öldürülmeden 3 ay önce aynı
apartmanda oturduklarını, kardeşinin öldürülmeden önce sürekli tedirgin bir halinin olduğunu, Ayrıca
polis tarafından sürekli takip edildiğini, Kardeşinin HEP İl Başkanlığı yaptığını, daha sonra bu
görevinden ayrıldığını, fakat İl Başkanlığı döneminden sonra polisin peşinden hiç ayrılmadığını,
kardeşinin de bu tedirginliğini hep belli ettiğini, kardeşinin öldürülmesinden sonra ailesinin hepsinin
sağlık durumlarının bozulduğunu, bundan dolayı da kardeşini öldüren şahıs ya da şahıslardan şikayetçi
olduğunu, katillerin bulunup cezalandırılmalarını istediğini beyan etmiştir.
Müşteki Rukiye CANDAN 24.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş
olduğu ifadesinde;Faik Candan isimli şahsın ablası olduğunu, kardeşinin Hukuk Fakültesinde öğrenci
iken yanında kaldığını, avukat olduktan sonra 3-4 sene yine yanında kaldığını, Evlendikten sonra yine
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kendi oturduğu eve yakın olan Keçiören sanatoryum caddesinde ev satın aldığını, Kardeşinin HEP İl
Başkanlığı yaptığını, sonra İl Başkanlığını bıraktığını, kardeşinin öldürülmeden yaklaşık bir senedir
kendini tedirgin hissettiğini, polislerin kendisini sürekli takip ettiğini hatta bir keresinde yanındayken
beyaz renkli bir arabanın kardeşini takip ettiğini gördüğünü, kardeşinin niye beni takip ediyorlar, benim
hiçbir suçum yok diye konuşup kızdığını, sonra da iyice bunalıma girdiğini, kardeşinin yasal çerçevede
siyasetle uğraştığını, kimseye zarar olmadığını, öldüren kişi ya da kişilerden şikayetçi olduğunu,
katillerinin bulunup cezalandırılmasını istediğini beyan etmiştir.
Müşteki Mustafa CANDAN’ın 24.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş
olduğu ifadesinde;Faik CANDAN’ ın abisi olduğunu, abisinin öldürüldüğü sırada Kocaeli İlinde Makser
inşaat şirketinde hafriyat çektiğini, boş vakti olduğunda Ankara’ ya gelip gittiğini, Ankara’ ya geldiği
sırada, abisinin Keçiören Sanatoryum Lale sokakta bulunan 4. Kattaki evinde kaldığını, abisiyle
konuştuklarında abisinin tedirgin olduğunu ve sürekli tehdit edildiğini söylediğini, abisinin bir ara HEP
Ankara İl başkanlığı yaptığını ve bu nedenle tehdit edildiğini düşündüğünü, abisinin kaybolmasından
yaklaşık 3 ay kadar önce Ankara’ ya geldiğini, evin balkonunda akşamüstü oturduğu sırada vişne çürüğü
renginde eski model Ford marka aracın içinde iki kişinin balkona doğru baktıklarını, evin önünden
geçtikten sonra tekrar geri döndüklerini, aracı durdurarak el işaretiyle abisinin evini gösterdiklerini,
havanın tam olarak kararmaması nedeniyle bu olayı çok net hatırladığını, daha sonra Susurluk olayı
olarak bilinen olayın patlak vermesinden sonra yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerde gördüğü
kadarıyla evin önünde gördüğü şahısların Abdullah ÇATLI ve İbrahim ŞAHİN olduğunu tespit ettiğini,
bu konuda ısrarcı olduğunu, bu olay hakkında başka bir bilgisinin olmadığını, abisi Faik Candan’ ı
öldüren kişilerden şikayetçi olduğunu, katillerin bir an önce bulunmasını istediğini beyan etmiştir.
Müşteki Şıh Bekir CANDAN’ın 24.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında
vermiş olduğu ifadesinde;Faik Candan isimli şahsın babası olduğunu, olayın gerçekleştiği sırada Ankara
İli Şereflikoçhisar İlçesi Damlacık Köyünde bulunduğunu, olayın kimler tarafından ne şekilde ve ne
zaman gerçekleştirildiğini bilmediğini, ancak oğlunun ara sıra köye yanlarına geldiğini ve tehdit
edildiğini söylediğini, bu tehdit olayından dolayı sıkıntı içerisinde olduğunu belirttiğini, oğlunun suçu ve
günahı olmadığını, suçu olsa bile adalete çıkarılıp cezasının verilmesinin gerektiğini, oğlunun yasal
çerçevede siyasetle uğraştığını, oğlunu öldüren kişi ya da kişilerden şikayetçi olduğunu, katillerin bir an
önce bulunmasını istediğini beyan etmiştir.
Müşteki Ayşe CANDAN’ın 24.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş
olduğu ifadesinde;Faik Candan isimli şahsın annesi olduğunu, ölüm olayının gerçekleştiği sırada Ankara
İli Şereflikoçhisar İlçesi Damlacık Köyünde bulunduğunu, olayın kimler tarafından gerçekleştirildiğini
bilmediğini, oğlunun tehdit alıp almadığı konusunda bilgisinin olmadığı, siyasi parti yöneticisi
olduğundan da haberinin olmadığı, kendisinin avukat olduğunu bildiğini, oğlunu öldüren kişilerden
şikayetçi olduğunu, katillerin bir an önce bulunmasını istediğini beyan etmiştir.
Görgü Tanığı Taner TUNCER’in Bala Jandarma Karakolunda alınan ifadesinde;Kendisine ait
koyunları saat 14.30 sıralarında Salihbeyin çiftliği yakınlarında otlattığını, köye gitmek için cesedin
bulunduğu yerin üstündeki tepede olduğunu, o sırada arkadaşı Necati TUNCER’ in kendisine doğru ceset
buldum diye bağırdığını, cesedin bulunduğu yere doğru koşarak gittiğini, gözleri bağlı bir erkek cesedini
gördüğünü, daha sonra arkadaşı Aziz BALLI’ nın Jandarmaya haber vermek için koşarak Aşıkoğlu
köyüne indiği, kendisinin de ergin yaylasına yani köyüne gittiğini ve oradan Jandarmaya haber verdiğini,
silah sesi duymadığını, başka da bir diyeceğinin olmadığını beyan etmiştir.
Görgü Tanığı Necati TUNCER 15.12.1994 tarihinde Bala Jandarma Karakolunda alınan
ifadesinde; Kendisine ait koyunları saat 14.30 sıralarında Salihbeyin çiftliği yakınlarında otlattığını,
köyüne gittiği sırada köpeklerinin havlaması üzerine köpeklerin olduğu bölgeye doğru gittiğini, bu
bölgede 30-35 yaşlarında, sakallı bir erkek cesedi gördüğünü, o sırada kendisi gibi koyun otlatan
arkadaşları Aziz BALLI ve Taner TUNCER’ e bağırarak burada bir ceset olduğunu söylediğini daha
sonra arkadaşı Aziz BALLI’ nın Aşıkoğlu yoluna inip Jandarmaya haber vermeye gittiğini kendisinin de
kendi köyüne doğru gittiğini, olay bölgesinde hiç silah sesi duymadığını ve başka da bir diyeceğinin
olmadığını beyan etmiştir.
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Görgü Tanığı Aziz BALLI 15.12.1994 tarihinde Bala Jandarma Komutanlığında alınan
ifadesinde; 13 Aralık 1994 günü saat 16.00 sıralarında Ergin köyü yayla bölgesi Salih beyin çiftliği
mevkiinde koyun otlatıyordum. Benimle birlikte koyun otlatmakta olan çobanlardan Taner TUNCER ve
Necmettin TUNCER benim yanıma doğru geldiler ve derenin içerisinde bir adam yatıyor dediler. Gidip
baktığımızda derenin içerisinde gözleri bağlı her yeri kan revan olan bir adam yatıyordu. Cesede hiç
dokunmadan asfalta çıktık ve oradan geçmekte olan taş kamyonlarına haber vererek Jandarma’ya
bildirmesini söylediklerini, bilahare Jandarma’nın olay yerine geldiğini, bilgisinin ve görgüsünün bundan
ibaret olduğunu söyledi. Ayrıca cesedi bulmadan yarım saat önce beyaz renkli bir spor araba gördüğünü
plakasını ve şeklini tam olarak hatırlamadığını da beyan etmiştir.
Aziz BALLI 27.01.1995 tarihinde Bala Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinde; O gün saat
14.00 sıralarında Salih beyin çiftliği olarak bilinen yerde bulunduğunu, o sırada beyaz renkli markasını
tespit edemediği kasa kısmı geniş arka kısmı kısa olan otomobilin önce Ergin Yaylasına çıkan yola
girdiğini, daha sonra geri dönerek Aşıkoğlu köyüne çıkan yola girdiğini ve Salih beyin çiftliği olarak
bilinen yere geldiğini, otomobilin içinde üç şahıs olduğunu ancak şoförün aşağıya inmediğini, inen
şahıslardan biri uzun boylu diğerinin kısa olduğunu, uzun boylu kişinin devamlı kendisine doğru
baktığını, daha sonra ikisinin de otomobile binerek geldikleri yoldan geri döndüklerini, bu şahısların bu
mevkii de yaklaşık 15 dakika beklediklerini, şüphelenmediği için plakasını almadığını, otomobil olay
yerinden ayrıldıktan 5-10 dakika sonra bölgede çobanlık yapan Necati Tuncer’ in yanına geldiğini ve
çukurda bir adamın yattığını söylediğini, Daha sonra Taner Tuncer adlı çobanın da olay yerine geldiğini,
çukura hep beraber gittiklerini ve bir cesetle karşılaştıklarını, önceki ifadesinde belirttiği gibi Daha sonra
Jandarmaya haber verdiklerini, İlk ifadesinde korktuğu için arabanın özelliklerini veremediğini beyan
etmiştir.
Aziz BALLI 28.04.2006 tarihinde Bala Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinde; Olay günü
hayvanlarını otlattığını, dere kenarında cesedi gördüğünü, Jandarmaya haber verdiklerini ve o zaman
Jandarmaya ifade de verdiğini, ifadesine başka ekleyeceğinin olmadığını ve ifadesinin doğruluğunu
imzası ile beyan etmiştir.
Tanık Günbike EFİL 16.07.2009 tarihinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan
ifadesinde;1997-1998 yıllarında Ankar Bala İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olduğunu, o dönemde
faili meçhul cinayetler ile ilgili araştırmalar yaptığını, bunun üzerine Fehmi GEDİK isimli uzman
çavuşun kendisine Faik CANDAN olayının olayın olduğu dönemde aydınlatıldığını, Karakol Komutanı
Mücahit AVKIRAN7ın failleri yakalayıp Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğüne bildirdiğini, ancak Şube
Müdürü olan Ersan isimli Binbaşının kendisine “Bu olayın failini bulmanı isteyen oldu mu senden, kapat
bu dosyayı” talimatı üzerine şahısların serbest bırakıldığını, bunları Fehmi GEDİK’ten öğrendiğini beyan
etmiştir.
İfade sahibi Fatma Emel DURAKCAN 02.02.1995 tarihinde Keçiören İlçe Emniyet
Müdürlüğünce alınan ifadesinde; Av. Faik Candan’ı daha önceden tanımadığını, herhangi bir kişi
tarafından Faik CANDAN isimli şahıs hakkında bilgi almış veya bu şahsı kendisinden soranın
olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Sacit SİVRİ 17.11.1995 tarihinde Şehit Osman KAHRAMAN Polis Karakolunda
alınan ifadesinde;Avukat Faik CANDAN’ı tanımadığını, ve hiçbir ilişkisinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Mustafa BÜLBÜL 25.12.1995 tarihinde Çankaya Merkez Karakolunda alınan
ifadesinde; Faik CANDAN’ın eski ortağı bulunduğu Makser İnşaat ve Tic.Ltd.şti’nin Avukatı
olmasından dolayı tanıdğını, kendisiyle işle ilgili görüşmelerinin olduğunu, aralarında hiçbir çıkar
ilişkisinin olmadığını, Avukat Faik CANDAN’ın öldürülmesi olayını yazılı ve görsel basından
duyduğunu başkada bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Gülten YILDIZ
09.12.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde;Ankara Hukuk Fakültesinde 4. Sınıf öğrencisi olduğunu, Ankara da 5 yıldan beri ikamet
ettiğini, Faik CANDAN’ ın yanında 14.09.1994 gününden beri kâtiplik ve sekreterlik yaptığını, Faik
Candan’ ın genel olarak icra davalarına baktığını, 02.12.1994 Cuma günü saat 09.00 sıralarında Büroya
geldiğini, saat 10.00- 11.00 sıralarında da Faik Beyin büroya geldiğini, kendisisin fotokopi işi için dışarı
kadar çıktığını geri döndüğünde ise Faik Beyin telefonla konuştuğunu, telefonu kapattıktan kendisine
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Birikim Şirketinden Hüseyin isimli bir şahsın 1500 mark getireceğini, getirdiğinde sen alırsın dediğini,
saat 13.00 sıralarında kendisine epeydir beraber yemek yemediklerini haydi yemeğe gidelim dediğini,
daha sonra pizzacıya gittiklerini yolda Muhasebeci Hüseyin ile karşılaştıklarını ve hep beraber yemek
yediklerini, Faik beye o günden sonra hiçbir şekilde ulaşamadığını, Faik Beyin kaybolmasıyla alakalı
kendisinin hiçbir yere başvuru yapmadığını, Faik Beyin tehdit edilip edilmediğini bilmediğini, zaten çok
samimi olmadıklarını ve iş konusu dışında bir şey konuşmadıklarını, söyleyeceklerinin de bundan ibaret
olduğunu beyan etmiştir.
İfade sahibi Suat KUYRUKÇU 17.12.1994 tarihinde alınan ifadesinde; Cesedi bulan çobanın,
Bala Aşıkoğlu taş ocakları istikametinden gelen bir kamyoncuya ceset bulduğunu söylediğini, bu bilginin
jandarmaya intikal ettirmesini istediğini, Kamyoncunun da çalıştığı yol güzergâhında bulunan kendisinin
çalıştığı istasyona gelerek durumu kendisine anlattığını, kendisinin de bu durumu Çavuşlu Jandarma
Karakolu’na telefon ederek bildirmiş olduğunu, olayla ilgili bilgisinin ve görgüsünün sadece bundan
ibaret olduğunu, ayrıca haberi getiren kamyoncunun Aşır isimli şahıs olduğu şeklinde beyan etmiştir.
İfade sahibi Ahmet BALABAN 15.12.1994 tarihinde Bala Jandarma Karakolundaalınan
ifadesinde; Cesedin bulunduğu gün köyde olduğunu, köyde yabancı bir şahıs ya da araba görmediğini,
cesedin bulunduğu yerle köyün arasının 3 km olduğunu ve silah sesi duymadığını, Olay günü olan
13.12.1994 Çarşamba günü işleri için Bala’ya gittiğini ve şüpheleneceği herhangi bir durum olmadığını
belirtip başka da bir diyeceği olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Cemal TUNCER 15.12.1994 tarihinde Bala Jandarma Karakolunda alınan
ifadesinde;Cesedin bulunduğu 13.12.1994 günü köyde olduğunu, dikkatini çekecek yabancı şahıs ya da
araç olmadığını olsa mutlaka haberinin olacağını, cesedin bulunduğu yerden köye silah sesinin
gelmesinin mümkün olmadığını, ayın 13 ünde saat 09.00 sıralarında Bala’ya kendisine ait araçla gittiğini,
yolda yabancı araç veya şahıs görmediğini söyleyip başka da bir diyeceğinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Sultan BALABAN 15.12.1994 tarihinde Bala Jandarma Karakolunda alınan
ifadesinde; Cesedin bulunduğu gün köyde olduğunu, köyün dışına da nadir çıktığını, o gün silah sesi
duymadığını, bu yakınlarda köye yabancı şahıs ya da aracın gelmediğini, başka da bir diyeceğinin
olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Haydar TUNCER 15.12.1994 tarihinde Bala Jandarma Karakolunda alınan
ifadesinde; Cesedin bulunduğu gün köyde olduğunu, silah sesi duymadığını, cesedin bulunduğu gün oğlu
Cemal TUNCER ile birlikte saat 09.00 sıralarında Bala ilçesine gittiklerini, yolda yabancı şahıs ya da
araç görmediğini başka da bir diyeceğinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Sabahattin TAŞ 15.12.1994 tarihinde Bala Jandarma Karakolunda alınan ifadesinde;
Yaklaşık 3 aydır Ahmet ŞAHİN’ e ait taşocağında bekçilik yaptığını, cesedin bulunduğu gün yine ocakta
olduğunu, bekçi olduğundan dolayı geceleri yolu takip ettiğini, fakat son 3 günden beri yabancı şahıs ya
da araç görmediğini, bu bölgede silah sesi duymadığını ve başka da bir diyeceğinin olmadığını beyan
etmiştir.
İfade sahibi Fehmi CEVİZ 15.12.1994 tarihinde Bala Jandarma Karakolunda alınan ifadesinde;
Altıntop taş ocağında çalıştığını, cesedin bulunduğu gün saat 08.00 sıralarında ocak yolundan taş
yüklemek için geçtiğini, bu sırada yabancı şahıs ya da araç görmediğini, yabancı bir araç ya da şahıs
görseydi mutlaka dikkatini çekeceğini, bölgede bulunduğu süre içinde silah sesi duymadığını ve başka bir
diyeceği olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Recep ACAR 15.12.1994 tarihinde Bala Jandarma Karakolunda alınan ifadesinde;
Altıntop alçıtaşı ocağının patlayıcı madde deposu bekçiliğini yaptığını, görevi icabı 24 saat ocakta
kaldığını, cesedin bulunduğu gün yine ocakta olduğunu, fakat şüphelenecek kimseyi görmediğini, 3-4
gündür yabancı aracın geçmediğini, silah sesi duymadığını ve başka bir diyeceğinin olmadığını beyan
etmiştir.
İfade sahibi Hüseyin ÇİÇEKVERDİ 09.12.1994 tarihindeCineyat Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde; Av. Faik Candan’ ın çalıştığı şirketin avukatı olduğunu, şirketin işlerini takip etmek için Faik
beyin bir odasını kendisinin kullandığını, 02.12.1994 günü Av. Faik Candan’ a ait büroya giderken yolda
Faik Bey ve sekreteri Gülten Hanımla karşılaştığını, birlikte pizzacıya yemeğe gittiklerini, Faik beyin
yemekten sonra Türk Ticaret Bankasında işi olduğunu belirterek kendilerinden ayrıldığını, 3 gün
boyunca haber alamadıktan sonra da merak ettiğini ve arkadaşı Mahmut Tanzi’yi aradığını onunda Faik
Candan’ la görüşemediğini belirttiğini, daha önce HEP partisi üyesi olduğunu söylediğini, ancak
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fikirlerinin çakıştığını söyleyerek ayrıldığını söylediğini, iş ilişkileri dışında arkadaşlıklarının
bulunmadığını, söyleyeceklerinin bundan ibaret olduğunu beyan etmiştir.
İfade sahibi Hüseyin ÇİÇEKVERDİ 06.02.1995 tarihinde Bahçelievler karakol Amirliğinde
alınan ifadesinde;Kendisinin Makser İnşaat şirketinde muhasebeci olduğu, 1993 Aralık ayında Faik
CANDAN’ın bu şirketin avukatlığını üstlendiğini, şirketle ilgisinin sadece avukat olduğu, başka bir
ilgisinin olmadığı, kendisinin zaman zaman Av. Faik CANDAN’ın bürosuna gittiğini orada dosyaları
incelediklerini, yine 02.12.1994 günü saat 12.00 sıralarında kendisinin dosyaları alarak Av. Faik
CANDAN’ın bürosuna gittiğini, avukat beyin bürosuna yaklaştığında kendisi sokakta gördüğünü, yaya
olarak yanında çalışan sekreteri ile karşısından geldiklerini, kendisini yemeğe davet ettiklerini ve
Necatibey Caddesi arkasında ismini bilmediği bir pizzacıda yemek yediklerini, yemekte iş ile ilgili
konuştuklarını, bankaya bir dilekçe vereceğini, Türk Ticaret bankası K. Esat şubesine gideceğini dilekçe
vereceğini söylediğini, yemeklerini yedikten sonra Faik CANDAN’ın sekreteri ile birlikte bürosuna
doğru gittiklerini, Faik CANDAN ile ilişkilerinin işle ilgili olduğunu, 03.12.1995 günü şirketin işi icabı
kendisine çağrıda bulunduğunu, çağrısına cevap alamadığından dolayı Pazartesi günü Faik Beyin
bürosuna gittiğini, bürosunda bulamayınca sekterine, yakın arkadaşı Mahmut Beyi arattırdım, Mahmut
bey saat 14.00 sıralarında büroya geldiğini, Faik bey bu saate kadar gelmediğini, daha sonra bürodan
ayrıldığını, Faik beyi avukatların da aradığını, daha sonra Faik Beyin televizyondan Bala yakınlarında
ölü olarak bulunduğunu öğrendim.
İfade sahibi Mehmet BEKLEYEN 16.12.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde;Av. Faik Candan’ ı iş icabı tanıdığını, kendisine ait şahsi bir hesabının bulunmadığını,
bankalarının müşterisi olan AKSER ve MAKSER şirketlerinin hukuk müşaviri olması nedeniyle
kendisinin bu şirkete ait işler için bankaya uğradığını, kendisini en son 02.02.1994 Cuma günü saat 13.30
sıralarında gördüğünü, bankada işi bittikten sonra Allahaısmarladık deyip çıktığını, elinde ceymisbont
çanta olduğunu, daha sonra 07.12.1994 tarihinde Ankara Barosu avukatlarından bir bayan şahıs ile Faik
beyin kardeşinin Bankaya odasına geldiklerini, kendine Faik Beyle alakalı sorular yönelttiklerini,
kendisinin de neden böyle sorular sorduklarını merakı üzerine Faik beyin 02.12.1994 tarihinden bu güne
kayıp olduğunu söyledikleri, Faik beyin öldüğünü 14.12.1994 tarihinde Televizyondan öğrendiğini, iş
ilişkileri dışında fazla tanımadığını, bankaya geldiğinde takip edilip edilmediğini bilmediğini, başka bir
diyeceğinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Muharrem TOPAL 09.12.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde; 8 yıldan beri kapıcılık yaptığını, Faik Candan’ ın Kapıcılık yaptığı apartmana 6 ay evvel
taşındığını, bu apartmanın 20. Dairesini büro olarak kullandığını, Apartmanda çalışan ve arabası olanlar
her sabah anahtarları kendisine park etmesi için bıraktıklarını, araba lazım olduğu zamanlar ise
anahtarları geri aldıklarını, Faik beyin arada sen kürtlere benziyorsun diye takıldığını, iş ilişkileri dışında
özel bir ilişkilerinin olmadığını, arabasının hala apartmanın garajında bulunduğunu, arabayı her gün bir
bayanın kontrol ettiğini, bu bayanın Faik beyin arkadaşı olduğunu, bu bayanın avukat olduğunu bildiğini,
başka da bir söyleyeceğinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Münevver İREN’in 08.12.1994 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde alınan
ifadesinde;Ankara Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Şen SARIHAN ile aynı derneğin
Ankara Şubesi Başkanı Av. Kazım GENÇ tarafından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne
vermiş oldukları dilekçede 02.12.1994 günü Cuma akşamı kayıp olduğundan bahisle bulunması istenilen
Av. Faik Candan’ ı tanıdığını, Faik Candan hakkında ise; Hukuk Fakültesinden arkadaşı olduğunu, 1992
de boşandığını ve çocukların annede kaldığını, Kürt olduğunu , 1991 yılında HEP Ankara İl Başkanlığı
yaptığını, 93 yılına kadar bu görevi sürdürdüğünü, 1993 yılı nisan ayı içerisinde Almanya’ ya gittiğini,
niçin neden ne amaçlı gittiğini bilmediğini, en son kendisini büro numarası olan 229 62 92 no lu
telefondan aradığını ve avukatlık konuları ile ilgili bir konu konuştuklarını daha sonra bir daha arayıp
yemeğe davet ettiğini, saat 17.30 sıralarında arkadaşlarının geldiğini ve Faik Candan da aramayınca eve
geçtiğini ve kendisinin de Faik Candan’ ı tekrardan aramadığını, 05.12.1994 günü saat 14.00 sıralarında
kendisini bürosundan Av. Mahmut TANZİNİ’ nin aradığını Faik beyin hafta sonu eve gelmediğini
söylediği, kendisinin de aralarında bir sürtüşme olduğu hissine kapıldığı, 02.112.1994 günü Av. Faik
CANDAN’ ın Küçükesat Türk Ticaret Bankasına gitmek üzere ayrıldığı, kendisinin de Türk Ticaret
Bankasına Faik Candan’ın gelip gelmediğini sorduğunda 02.112.1994 günü ve sonrasında bankaya
gelmediğini öğrendiğini, üzerinde taşıdığı 0532 312 36 72 nolu cep telefonunu da aradığını ve
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ulaşamadığını, daha sonra Çağdaş Hukukçular Derneğinin 07.12.19944 tarihinde Av. Faik Candan’ ın
kayıp olduğuna dair Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurduğunu öğrendiğini, bu konu
hakkında da başka bir bilgisinin ve bir diyeceğinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Münevver İREN 03.01.1995 tarihinde Bala Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Av. Faik Candan’ ı 1984 yılından beri tanımakta olduğunu, kendisi ile beraber okuduklarını,
yakın arkadaş olduklarını, Faik Beyin HEP Ankara İl Başkanlığı yaptığı sırada izlendiğini söylediğini,
özellikle izlemeyi beyaz renkli Toros marka araçların yaptığını, 1992 yılında telefon açan bazı kişilerin
bu işleri bırakmaz isen seni öldürürüz şeklinde sözler söylediğini, ayrıca daha sonra bir tehdit mektubu
geldiğini bunda da bu işleri bırakmaz isen oğlunu öldürürüz yazdığını ancak bu mektubu bulamadığını,
02.12.1994 Faik Candan’ ın bankaya gitmek üzere her zaman arabası ile gitmesine rağmen o gün arabayı
çıkarmanın zor olacağı için yaya olarak gittiğini, daha sonra kendisinden haber alamadığını, bunun
üzerine kendisinin de bir işi çıkmış olabileceği düşüncesine kapıldığını, 05.12.1994 tarihinde Ankara’ da
Emniyet Müdürlüğüne ve Baş savcılığa kayıp durumunu bildirdiğini, 14.12.1994 günü sabah Av. Seycan
BOZKAN kendisine Faik Candan’ ın kaybolma anın gören birinin olduğunu söylediğini ancak bu kişinin
de korktuğundan dolayı ortaya çıkmadığını, Maltepedeki Kardelen isimli kahveye devamlı olarak iki
kişinin gelip Faik Candan’ ı sorduklarını, başka da bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Ertan SERİ 05.07.1995 tarihinde Esat Karakol Amirliğinde alınan ifadesinde;Faik
Candan’ ı tanıdığını, kendisinin vekili olduğunu, daha davasına bile girmeden kaybolduğunu duyduğunu,
daha sonra gazetelerde öldürüldüğünü duyduğunu, kendisiyle çok samimiyeti olmadığını, sadece vekil
tuttuğu için tanıdığını, daha sonra hiç görmediğini, başka da bir diyeceğinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Bilhan SİVRİ 13.06.1995 tarihinde Bostancı Karakol Amirliğinde alınan ifadesinde;
Av. Faik Candan’ ı kesinlikle tanımadığını, bu konuda büyük bir yanlışlık olduğunu, bu yanlışlıktan
ötürü çok huzursuz olduğunu, bu durumun aydınlığa kavuşturulmasını ve tarafına bilgi verilmesini
istediğini, bu olaydan kesinlikle bir bilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Fatma MERT 25.07.1995 tarihinde Keçiören Merkez Karakol Amirliğinde alınan
ifadesinde; Av. Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını, kendisinin eşi olan Abbas MERT’in vekili
olduğundan dolayı bildiğini, başkaca hiçbir ilgisinin olmadığını beyan etmiştir,
İfade sahibi Ali SEZEN 05.07.1995 tarihinde Kavaklıdere karakol amirliğinde alınan
ifadesinde;Av. Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını, şahıs ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını beyan
etmiştir.
İfade sahibi İlyas ZEYBEK 15.07.1995 tarihinde Esat Karakol Amirliğinde alınan ifadesinde;
Faik CANDAN ile kendisinin de avukat olması ve takip etmiş olduğu bir işin karşı tarafın vekili olması
hasebiyle sık sık görüştüklerini, ölümü ile ilgili bir bilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Ayşe GÜLER 03.01.1995 tarihinde 100. Yıl Karakol Amirliğinde alınan ifadesinde;
Av. Faik CANDAN ile aynı binada oturduklarını, kendisini zaman zaman işe gidip gelirken gördüğünü,
Faik CANDAN’ın eşi Gülten CANDAN ile komşuluk derecesinde ilişkisinin olduğunu beyan etmiştir.
İfade sahibi Nuran TANRIKULU 04.09.1995 tarihinde Şehremini Polis Karakol Amirliğinde
alınan ifadesinde;Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını ismini ifade sırasında öğrendiğini,
öldürülmesi olayı ile ilgili bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir,
İfade sahibi Eşref CENGİZ 13.04.1995 tarihinde Emniyet görevlilerince alınan ifadesinde; Faik
CANDAN isimli şahsı tanımadığını ismini ifade sırasında öğrendiğini, öldürülmesi olayı ile ilgili bir
bilgisinin olmadığını beyan etmiştir,
İfade sahibi Hüsne KALKAN 19.02.1995 tarihinde Aktepe Karakol Amirliğindealınan
ifadesinde; Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını ismini ifade sırasında öğrendiğini, öldürülmesi olayı
ile ilgili bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir,
İfade sahibi Arap GÜLERYÜZ 27.02.1995 tarihinde Aktepe Karakol Amirliğinde alınan
ifadesinde; Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını ismini ifade sırasında öğrendiğini, öldürülmesi olayı
ile ilgili bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir,
İfade sahibi Alaattin KARAKOÇ 12.01.1995 tarihinde Keçiören Merkez Karakolunda alınan
ifadesinde; Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını ismini ifade sırasında öğrendiğini, öldürülmesi olayı
ile ilgili bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir,
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İfade sahibi Güllü TEKİN 20.01.1995 tarihinde Ufuktepe Karakol Amirliğinde alınan ifadesinde;
Av. Faik CANDAN’ın ablası olduğunu, kardeşinin kaybolması olayı ile ilgili hiçbir ilgisinin ve bilgisinin
olmadığını, Faik CANDAN’ın kaybolması olayını kız kardeşi Gönül CANDAN dan öğrendiğini, bu konu
ile ilgili bildiklerinin bunlardan ibaret olduğunu beyan etmiştir.
İfade sahibi Gülay KANATLI 05.06.1995 tarihinde Çarşı PolisKarakol Amirliğinde alınan
ifadesinde;Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını ismini ifade sırasında öğrendiğini, öldürülmesi olayı
ile ilgili bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir,
İfade sahibi Hüseyin TELLİEL 25.05.1995 tarihinde Yeşilyurt PolisKarakol Amirliğinde alınan
ifadesinde; Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını ismini ifade sırasında öğrendiğini, öldürülmesi olayı
ile ilgili bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir,
İfade sahibi Saadettin CELLAT 04.04.1995 tarihinde kurtuluş Polis Karakol Amirliğinde alınan
ifadesinde; Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını ismini ifade sırasında öğrendiğini, öldürülmesi olayı
ile ilgili bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir,
İfade sahibi Adnan TEOMAN 17.03.1995 tarihinde Hatay Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan
ifadesinde; Kendisinin Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını ismini ifade sırasında öğrendiğini,
öldürülmesi olayı ile ilgili bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir,
İfade sahibi İsmail BORAN 17.03.1995 tarihinde Sanayi Polis Karakol Amirliğinde alınan
ifadesinde;Kendesinin avukat olduğunu ve Meslektaşı olduğunu öğrendiği Faik CANDAN isimli şahsı
tanımadığını, kendisinin nerede görev yaptığını dahi bilmediğini beyan etmiştir.
İfade sahibi Hüseyin GÜZ 05.04.1995 tarihinde Sanayi Polis Karakol Amirliğinde alınan
ifadesinde;Kendisinin Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını ismini ifade sırasında öğrendiğini,
öldürülmesi olayı ile ilgili bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir,
İfade sahibi Gülten YILDIZ 08.03.1995 tarihinde Cebeci Polis Karakol Amirliğinde alınan
ifadesinde; Kendisinin 1994 yılının Eylül ayında Av. Faik CANDAN’ın bürosuna sekreter olarak
girdiğini, olay tarihine kadar her hangi bir dikkat çekici hadiseye rastlamadığını, 2 Aralık 1994 günü öğle
yemeği saatlerinde büroya geldiğini, öğle yemeğini Sıhhiye deki Cihan Sokak Atatürk lisesi yanındaki
pizzacıya gittiklerini, yemekten sonra dışarı çıktıklarını, kendisinin bankaya gideceğini söyleyerek
ayrıldığını, kendisinin de büroya döndüğünü, hangi bankaya gittiğini hatırlamadığını, niçin gittiğini de
bilmediğini, büyük bir dava üstlenmediğini (büyük meblağlı icra vb.),özel yaşantısını yakından
bilmediğini, öldürülmesini gerektirecek özel veya iş hayatı ile ilgili hiç bir şey bilmediğini, kendisi ile
olan ilişkisinin sadece iş ilişkisi olduğu, her hangi bir kimseyle problemi olup olmadığını bilmediğini,
kendisini en son 2 Aralık 1994 tarihinde gördüğünü beyan etmiştir.
İfade sahibi Alanur DURALP’ın 15.03.1995 tarihinde Rıza Paşa Polis karakolunda alınan
ifadesinde; Faik CANDAN isimli şahsı tanımadığını, öldürülmesi olayı ile ilgili bir bilgisinin olmadığını
beyan etmiştir,
Müşteki Yıldıray SOYSAL’ın 16.03.2009 tarihinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;Aysun SOYSAL’ ın eşi olduğunu, bahsettiği Ergenekon Soruşturması konusunda kendisinin
de katkı sağlayabileceği bir takım bilgilerin olduğunu, Hakkâri de görev yaptığı 2001 yılı ile cezaevine
girdiği 2006 yılları arasındaki bilgileri yazılı olarak hazırlayıp sunmak istediğini, bu yazılı hazırlık
sonrasında her şeyi ayrıntılı olarak sözlü de sunmak istediğini beyan etmiştir.
Müşteki Yıldıray SOYSAL’ın 23.03.2009 tarihinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Ankara İli Bala ilçesi Aşıkoğlu köyü Ergin Yaylasında 1994 yılında DEP’ li bir avukatın faili
meçhul bir şahsın öldürülmesi olayının aslında faili belli olan bir olay olduğunu, O dönemin Karakol
Komutanı Mücahit AVKIRAN olayın faillerini yakalayıp Ankara’ya bildirdiği halde Ankara’dan
kendisine İstihbarat Şube Müdürü tarafından Failleri serbest bırakma talimatı geldiğini, bundan dolayı da
gerçek faillerin kayda girilmeden serbest bırakıldıkları için olayın hala faili meçhul olduğunu beyan
etmiştir. 16.07.2009 tarihinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde; 1997-1998 yıllarında
Ankara İli Bala İlçesi Jandarma Komutanlığında görevli iken faili meçhul olayları dosyalarını inceleyip
olayları aydınlatabilecek çalışmalar yapıldığını, araştırmalar yaparken kendisinden daha kıdemli Fehmi
GEDİK isimli uzman çavuşun kendisine 1994 yılında olan yılında DEP’ li bir avukatın faili meçhul bir
şahsın öldürülmesi olayının aslında faili belli olan bir olay olduğunu, O dönemin Karakol Komutanı
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Mücahit AVKIRAN olayın faillerini yakalayıp Ankara’ya bildirdiği halde Ankara’dan kendisine
İstihbarat Şube Müdürü tarafından Failleri serbest bırakma talimatı geldiğini, bundan dolayı da gerçek
faillerin kayda girilmeden serbest bırakıldıkları için olayın hala faili meçhul olduğunu, bunu da Fehmi
GEDİK isimli şahıstan öğrendiğini, Ayrıca Mücahit AVKIRAN ile birlikte çalışmadığını, olayla ilgili
bilgi ve görgüsünün bundan olduğunu beyan etmiştir.
İfade sahibi Mücahit AVKIRAN 18.10.2009 tarihinde Karasu Cumhuriyet Savcılığında alınan
ifadesinde; Ankara Bala İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı olarak 1994-1995
yıllarında görev yaptığını, bahsedilen olayı hatırlamadığını, Avukatı Ankara ilinde kaybolmasından
15-20 gün sonra çalıştığı ilçedeki sorumluluk bölgesi olan Ergin köyünde öldürülmüş olarak
bulduklarını, failleri gerekli çalışmaları yapmalarına rağmen bulamadıklarını, Çalıştığı yıllar arasında
Yıldıray Soysal isimli şahıs tanımadığını, ifadesinde belirttiği İstihbarat Şube Müdürünü tanımadığını,
Zaten soruşturmanın Cumhuriyet Savcısının huzurunda yürütüldüğü ve Savcının bütün delillere hakim
olduğunu bu olaylarla alakalı bilgim ve görgüm bundan ibarettir "şeklinde beyanda bulunmuştur.
İfade sahibi Ersan TOPALOĞLU 17.11.2009 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında
verdiği ifadede;1994-1997 yılları arasında Ankara İl Jandarma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü
olarak görev yaptığını, Yıldıray Soysal ismini tanımadığını, Ayrıca Bala İlçe Jandarma İlçe
Komutanlığında Karakol Komutanı olarak görev yapan Mücahit AVKIRAN ve Fehmi GEDİK isimli
şahısları da tanımadığını, Av. Faik Candan’ ın öldürülmesi olayı ile ilgili bir şey hatırlamadığını, Yıldıray
Soysal adlı kişinin iddia ettiği gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, soruşturmaları İlçe Jandarma
Komutanlıklarının C.Savcısının talimatıyla yaptıklarını, İstihbarat Şube Müdürü olarak kendisinin ve
biriminin adli bir görevi olmadığını, cinayet faillerinin yakalanıp kendi tarafından serbest bırakılmasının
söz konusu olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Fehmi GEDİK 22.02.2010 tarihinde Batman C. Başsavcılığında alınan ifadesinde;
26/07/1995 tarihinde Ankara İli Bala İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde göreve başladığını, Konuyla
ilgili dosyanın incelendiğinde DEP partisi avukatı maktül Faik Candan’ ın kendisinin göreve başlamadan
öldürüldüğünü, karakol komutanı Mücahit Avkıran ile bir ay süreyle çalıştığını, öldürülme olayı ile
alakalı bir şey duymadığını, Yıldıray Soysal’ ı ile bir ya da iki hafta görmüşlüğü olduğunu, kendisine
neden böyle bir isnatta bulunduğunu anlamadığını beyan etmiştir.
Soruşturma Dosyasının Aşamaları incelendiğinde:
13.12.1994 tarihinde öldürülen Av. Faik Candan’ ın soruşturması hakkında 23.03.2009 tarihinde
ihbarda bulunan Yıldıray Soysal’ ın ihbarının asılsız olduğu, soruşturmanın Bala Cumhuriyet
Savcılarının talimatları ve gözetiminde Jandarma görevlilerince yerine getirildiği, ihbarcının ifadesinde
bahsettiği o tarihteki görevlilerin herhangi bir şekilde suç faillerini yakalayıp bırakmaları gibi bir
durumun söz konusu olmadığını, Av. Faik Candan’ ın öldürülmesi olayının CMK 250.Mad. ile Görevli
ve Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin Görevine giren suçlardan bulunmaması ve soruşturmanın
hala Bala Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin
Görevsizliğine karar verilerek soruşturma evrakının bu suçu soruşturmakla görevli Bala Cumhuriyet
Başsavcılığının 1994/540 Hz. Sayılı dosyasına konulmak üzere Bala Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderildiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CMK 250 maddesi ile yetkili bölümü Yetkisizlik
kararı alarak 27.09.2011 tarihinde dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği, Van
Cumhuriyet Başsavcılığının olayın failleri ve yürütülen soruşturma kapsamında 13.06.2011 tarihinde
Yetkisizlik kararı alarak evrakın gereğinin taktir ve iflası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderdiği, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın failleri ve yürütülen soruşturma hakkında gizli
tanığın bilgiler verdiği evrakın gereğinin taktir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
Yetkisizlik Kararı verilmek üzere bu dosyadan Tefriki ile soruşturma defterinin 2011/1084 numarasına
kayıt edilmesine, Diğer şüpheliler yönünden yürütülen soruşturmaya bu numara üzerinden devam
olunmasına 13.06.2011 tarihinde karar verildiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 18.11.2009 tarihinde verilen görevsizlik kararı ile
gönderilen dosyanın incelenmesinde, soruşturmaya konu olayın Av. Faik Candan’ ın öldürülmesine
ilişkin olduğu, bu hususla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 1994/540 numaralı soruşturma
dosyası ile dosyanın halen derdest olduğu, görevsizlik kararı ile gelen dosya kapsamı ile Cumhuriyet
Başsavcılığımızca yürütülen Dosyanın aynı suç olması nedeniyle Her iki evrakın birleştirilmesine,
Soruşturmaya eski kayıt olan 1994/540 soruşturma numaralı evrak üzerinden devam olunmasına,
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2009/762 soruşturma numaralı kaydın kapatılmasına karar verildiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK 250. Madde İle Yetkili ve Görevli) 01.06.2011 gün ve
2011/129 soruşturma sayısı ile dosyanın incelenip iade edilmek üzere Bala Cumhuriyet Başsavcılığından
istenildiği ve Bala Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyasının gönderildiği anlaşılmıştır.
2011/129 Sayılı Soruşturma Dosyası Kapsamında Yapılan İşlemler:
Ayhan ÇARKIN, Yavuz ATAÇ, Mehmet EYMÜR, İbrahim ŞAHİN, Enver ULU, Ayhan AKÇA,
Seyfettin LAP, Uğur ŞAHİN, Ayhan ÖZKAN, Ercan ERSOY'un şüpheli olarak, Yıldıray SOYSAL,
Mücahit AVKIRAN, Ersan TOPALOĞLU, Fehmi GEDİK'in bilgi sahibi /tanık olarak ifadelerinin
alındığı,
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 26.03.2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;Ankara da avukatlık yapan Faik CANDAN isimli şahsın Ahmet DEMİREL ve ekibi
tarafından öldürüldüğünü bildiğini, Özel Harekat Daire Başkanlığında bulunduğu sırada tarihini kesin
olarak hatırlamadığını, Ahmet DEMİREL’ in kendisine bir fotoğraf gösterdiğini, İbrahim Şahin’ in
kendisine fotoğraftaki şahsın alınması talimatını verdiğini, hatta Mehmet Ağar’ ın doğrudan emri
olduğunu belirttiğini söylediğini, Daha sonra aynı fotoğrafı gazetelerde gördüğünü, Şahsın Eskişehir
yolunda öldürülmüş olduğunu, bilahare cesedinin de bulunduğunu, şahsın ne amaçla öldürüldüğünü
bilmediğini, bu olayla alakalı başka da bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 26.03.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;Ankara’da avukatlık yapan Faik Candan isimli şahsın da Ahmet DEMİREL ve ekibi
tarafından öldürüldüğünü bildiğini, Özel Harekat Dairesi Başkanlığında bulunduğu sırada tarihini kesin
hatırlamadığı gün Ahmet DEMİREL’ in kendisine bir fotoğraf gösterdiğini, İbrahim ŞAHİN’ in
kendisine fotoğraftaki şahsın alınması talimatını verdiği, Hatta Mehmet AĞAR’ ın doğrudan emri
olduğunu belirttiğini, daha sonra aynı fotoğrafı gazetelerde gördüğünü, şahsın Eskişehir yolunda
öldürülüp bilahare cesedinin bulunduğunu, bu şahsın ne zaman ve ne amaçla öldürüldüğünü bilmediğini,
bu olayla alakalı başka da bir bilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 03.06.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Faik CANDAN isimli Ankara’ da avukatlık yapan şahsa ait bir fotoğrafı bir gün Özel
Harekat Dairesi Başkanlığında oturdukları sırada Ahmet DEMİREL’ in kendisine gösterdiğini, bu şahsın
alınacağının talimatını verdiğini, bu talimatı da bizzat İbrahim ŞAHİN’ in verdiğini, hatta yukarının
ağaların emri denerek Mehmet AĞAR tarafından verildiğinin söylendiğini, hatta bu konuda o zaman
Ankara’ da Devlet Güvenlik Mahkemesinde görev yapan askeri bir Hakim ya da Savcıdan bildiği
kadarıyla Ülkü bey isimli bir kişiden bu konuda yardım istenildiğini, o da yine barodan bir katalogdan
adresini öğrenebileceklerini söylediğini, daha sonra da bu şahsı Konya yolunda Ahmet SAKARYA’ nın
infaz ettiğini, şahsın ne amaçla öldürüldüğünü bilmediğini beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 05.06.2011 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde alınan
sorgusunda; Av. Faik Candan’ ın bürosundan alındıktan sonra Oğuz, Ercan Ersoy ve kendisinin olduğu
arabayla gittiklerini, avukatın bulunduğu aracı peş peşe 4 veya 5 araçla takip ettiklerini, Faik Candan’ ı
Ahmet Sakarya’ nın öldürdüğünü kendi beyanıyla duyduğunu, bu olaydan sonra aylarca göreve
gelmediğini, ihraç edilmek istediğini, silahı da bıraktığını ancak peşini bırakmadıklarını, Abdullah Çatlı’
nın yardımıyla İstanbul’ a gittiklerini, Ankara’ da somut olarak bildiği 3 eylem olduğunu, takip ettiği
kadarıyla 1996 yılına kadar Ankara’ da bulunan grubun bir çok olaylarının olduğunu beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 17.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Ömer Lütfi Topal olayı ile gözaltına alındığını, bu sorgu sırasında şu an soruşturması yapılan
Mecit Baskın, Faik Candan, Namık Erdoğan, Yusuf Ekinci ve Ankara dışında işlenen diğer cinayetlerin
de söylendiğini, bundan haberleri olduğunu, kendisinin de kızarak kerhen “tamam ben işledim hatta
Çavuşeskuyu ben öldürdüm” dediğini, sorguda tüm cinayetlerden Emniyetin ve Devletin haberinin
olduğunu anladığını beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN Faik CANDAN’ın öldürülmesi ile ilgili olarak yaptığı Yer
Göstermesinde;Ayhan ÇARKIN olay yerini göstererek "Arazi burasıydı” demesi üzerine anlatmaya
başladığı, buraya (4) arabayla geldiklerini, bir tane minibüs, bir tane Doğan, bir tane Tempra, bir araba
daha olduğunu, onunda minibüs olduğunu ancak markasını hatırlamadığını, Faik CANDAN'ı adresinden
alındığını, kendisinin bu adresten alma işleminde olmadığını, ancak daha sonra nasıl aldınız diye
konuştuklarını, şahsın avukatlık bürosundan alındığını öğrendiğini, alan ekiple Konya yolu üzerinde
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buluştuklarını , Faik CANDAN'ı bürosundan alan ekipte Ahmet DEMİREL, Ahmet SAKARYA,
Uğur...., Ümit..., Lokman..., Oğuz..., Ercan..., Sami GECE, Sait... isimli şahısların olduğunu, kendilerinin
araçlarla Konya yolundan gösterdiği istikamete doğru döndüklerini, araçları buraya park ettiklerini, bütün
araçlarla beraber gelmediklerini, onların daha önceden geldiğini,
Kendileri geldiğine infazı bitirmiş döndüklerini, kendisinin cesedin başına gidip görmediğini,
olayın bu mevkide gerçekleştiğini, Ahmet SAKARYA, Sami GECE, Uğur..., Lokman..., Ahmet
DEMİREL’in olduğu, ninja vardı Ayhan ÖZKAN, Ayhan AKÇA, Siirt grubundan isimlerini bilmediği
şahısların olduğunu, havanın kararmamış olduğu akşam üstü olduğunu, gösterdiği yerlerin o zaman boş
olduğu, sadece gösterdiği fabrikanın bulunduğunu, Ahmet SAKARYA’nın Faik CANDAN isimli şahsı
öldürdüğünü, kendileri araçla gelirken (1) el silah sesi duyduklarını, bu silah sesinin arazide olduğu için
çok güçlü olmadığını, net olarak Faik CANDAN'ın nerede öldürüldüğünü söyleyeceğini, ancak arazi
yapısının bu şekilde olduğunu, buradan Ankara'ya dönmelerinin 10 dakikayı bulmadığını, Faik
CANDAN'ın öldürülmesi talimatını İbrahim ŞAHİN’in verdiğini, kendileri araçlarla buluşurken ve Faik
CANDAN'ı bu araziye getirirken ne için getirdiklerini bilmediğini, Faik CANDAN'ın götürülüp infaz
edileceğini bilmediklerini, İbrahim ŞAHİN kendilerine Daire Başkanlığındayken zaman zaman "Ne oldu
daha bir işi bitiremediniz" diye sorduğunu, Faik CANDAN'ın keşfi de daha önceden yapıldığını, bu keşif
için çok çalıştıklarını, Katalog çalışması yaptıklarını, barodan avukat şeylerini bulduklarını, İbrahim
ŞAHİN’in hala fırça attığını, "Sizin bulacağınız avukatın da sizin de" diye kızdığını,bu arazi için net bir
şey söyleyemiyorum biraz daha aşağı veya biraz daha yukarısı olabilir, biraz kafamı toplamam lazım"
dediğini, Ayhan ÇARKIN’ın, Faik CANDAN'ın alındığı bürosuna hiç gitmediğini, ancak büronun yerini
ve şahsın nasıl alındığını kendi aralarındaki konuşmalarda öğrendiğini beyan ettiği ve saat:16.15
sıralarında avukat Faik CANDAN'ın öldürülmesi ile ilgili olarak yer gösterme işlemine sonverildiği
anlaşılmıştır.
Şüpheli Yavuz ATAÇ 12.12.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN, Fevzi ARSLAN, Faik CANDAN, Yusuf EKİNCİ,
Namık ERDOĞAN, Mecit BASKIN, Metin VURAL, 2 İranlı şahsın öldürülmesi, Sabancı cinayeti ile
ilgili direkt bilgisinin olmadığını, her ne kadar MİT müsteşarlığında o dönem etkili bir görev yapsa da
görev alanının yurt dışı olduğu için Türkiye’ de meydana gelen olayların direkt görev alanına
girmediğini, hatta bu görevin Mehmet EYMER’ ün de görev alanına girmediğini, Mehmet EYMÜR’ ün
bu konuya neden bu kadar istekli olduğunu da anlamadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Mehmet EYMÜR 30.11.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; 1994 yılı Mayıs ayında Özel İstihbarat Daire Başkanlığına geldiğinde Altındağ Nüfus
Müdürü Mecit BASKIN, Namık ERDOĞAN, Faik CANDAN cinayetlerinin işlenmiş olduğunu, bu
konuda tam hatırlamamakla beraber Av. Yusuf EKİNCİ cinayeti hakkında az bir bilgisinin bulunduğunu,
Bu cinayetlerde Yusuf EKİNCİ’ nin oğlu olan ismini hatırlamadığı şahsın gazetelerde Mehmet AĞAR’ a
babasının cinayeti için müracaat ettiğini, ondan sonra da tehditler aldığını beyan etmiştir.
Şüpheli İbrahim ŞAHİN 11.10.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Ankara ve Kırıkkale’ de gerçekleştiği belirtilen Mecit BASKIN, Yusuf EKİNCİ, Namık
ERDOĞAN, Faik CANDAN ve Metin VURAL cinayetiyle ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını, İstanbul’
da gerçekleştirildiği belirtilen cinayetlerden bir tek Behçet CANTÜRK cinayetini bildiğini, Bu kişinin
cinayetini bilme sebebinin ise şahsın uyuşturucu kaçakçısı olup PKK’ya yardım ettiğini, şahsın bir
tarafının Ermeni olduğunu, Behçet CANTÜRK öldürüldükten sonra ise uyuşturucu işinde bir numaranın
eski Van Milletvekili Mustafa BAYRAM olduğunu tespit ettiğini beyan etmiştir.
Şüpheli Enver ULU 11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde;
Ankara’ da Özel Harekat Daire Başkanlığında görev yaptığı sırada Mecit BASKIN, Yusuf EKİNCİ,
Namık ERDOĞAN ve Faik CANDAN isimli şahısların öldüğünü gazetelerden duyduğunu, Ayhan
Çarkın’ ın ifadesinde geçen Namık ERDOĞAN ve Faik CANDAN isimli kişilerin öldürülmesi ile alakalı
bir bilgisinin bulunmadığını, öldürenleri bilmediğini ve Ayhan ÇARKIN’ ın ifadelerini kabul etmediğini
beyan etmiştir.
Şüpheli Enver ULU 11.08.2011 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan
sorgusunda; Ayhan ÇARKIN’ın ifadesinde geçen Yusuf Ekinci, Namık Erdoğan ve aynı şekilde Faik
Candan’ ın öldürülmesi ile bir ilgisinin olmadığını, bu şahısların öldürüldüklerini o zamanlar pek
dikkatini çekmese de şimdi gündeme gelince gazeteden öğrendiğini beyan etmiştir.
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Şüpheli Ayhan AKÇA 11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Faik CANDAN isimli Ankara’ da Avukatlık yapan şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili bir
bilgisinin bulunmadığını, Bu şahsın iddia edildiği gibi Ahmet DEMİREL tarafından alınacağının
söylendiği konusunda da bilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan AKÇA’nın 11.08.2011 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
alınan sorgusunda; Ayhan ÇARKIN’ın ifadesinde geçen Mecit BASKIN, Yusuf EKİNCİ, Namık
ERDOĞAN ve Faik CANDAN isimli kişilerin öldürüldüğünden dahi haberinin olmadığını, Ayhan
ÇARKIN ile aynı dairede görevli olması dışında herhangi bir yakınlığının olmadığını, suç isnat eden
kişinin uyuşturucu bağımlısı olup ne söylediğini bilmediğini, iddia ettiği olaylarda bulunmadığını ve rol
almasının söz konusu olmadığını, iddiaları basın organlarından öğrendiğini, olayla ilgili hiçbir bilgisinin
olmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Seyfettin LAP 11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Özel Harekat Daire Başkanlığında görev yaptığı sırada cinayetler dışında Yusuf EKİNCİ,
Namık ERDOĞAN ve Faik CANDAN isimli şahıslarında öldürülmesi olaylarını basından öğrendiğini,
Metin VURAL’ ın öldürülmesi olayını hiç duymadığını, basından bile öğrenmediğini, ancak kendi
bulunduğu ortamlarda dairede arkadaşları ile konuşurken acaba bu cinayetlerde Özel Harekat Dairesi
Başkanlığında çalışan kişilerin bir ilgisi var mı diye düşündüklerini, bu konuda Ayhan ÇARKIN ve
etrafındakilerin bu işi yapabileceklerine dair şüphelerin oluştuğunu, acaba dendiğinde akıllarına onların
geldiğini, o dönemde de Ayhan ÇARKIN’ ın bu tip konuşmaları yaptığını duymuş olabileceğini beyan
etmiştir.
Şüpheli Seyfettin LAP 11.08.2011 tarihinde Ankara 11. ağır ceza mahkemesi tarafından alınan
sorgusunda;öldürüldüğü iddia edilen Mecit BASKIN, Namık ERDOĞAN, Faik CANDAN ve Yusuf
EKİNCİ isimli kişilerin öldürüldüğü hususunu basından öğrendiğini, Özel Harekat Daire Başkanlığı
eğitim dairesinde hocalık yaptığını, zaman zaman Balıkesir ve İzmir illerine gidip geldiğini, Ankara’da
sürekli kalmadığı için evini taşımadığını, ölüm olaylarının gerçekleştiği iddia olunan tarihlerdi de Ankara
dışında görevde olduğunu, bu ölüm olaylarına katılmasının söz konusu olmadığını, meslek hayatı
boyunca hiçbir soruşturma geçirmediğini beyan etmiştir.
Şüpheli Uğur ŞAHİN
11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Ayhan ÇARKIN’ ın iddialarını kesinlikle kabul etmediğini, Faik CANDAN isimli şahsı da
tanımadığını, Ayhan ÇARKIN’ ın neden böyle bir beyanda bulunduğunu bilmediğini beyan etmiştir.
Şüpheli Uğur ŞAHİN 11.08.2011 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan
sorgusunda; Ayhan ÇARKIN ile hiçbir göreve gitmediğini ve Ankara ilinde Mecit BASKIN, Faik
CANDAN, Yusuf EKİNCİ öldürülmesi olayları ile ilgili bilgisinin olmadığını, Ayhan ÇARKIN
ifadesinde şoförlüğü ya kendisinin ya da Sait’in yaptığı şeklinde beyanda bulunduğunu, kendisinin böyle
bir olayda kullanılan araçta şoförlük yapmadığını, öldürülen diğer kişilerle ilgili ismini dahi geçmediğini,
bu olayda sorumlu tutulmasının sebebi olarak Ayhan ÇARKIN ile aynı Daire Başkanlığında kısa süreli
çalışmış olmasından kaynaklandığını, Faik Candan’ ın öldürülmesi olayı ile bir ilgisinin olmadığını,
Ayhan Çarkın’ ın ifadesinde bir çok kişinin ismi olduğunu, bu kadar insanın böyle bir olayda olmasının
saçma olduğunu beyan etti.
Şüpheli Ayhan ÖZKAN 11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Faik CANDAN ile ilgili olaya katılmadığını, iddiaları kabul etmediğini, Ahmet SAKARYA
ile de Ankara’ da bulunduğu sırada çok fazla bir ilişkisinin olmadığını, kendisi ile fazla bir
samimiyetinin olmadığını, Emniyetteki lakabının Ninja olduğunu bu lakabın da İstanbul’ da Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğünde çalıştığı dönemde verilen lakap olduğunu, Özel Harekatta verilen bir
lakap olmadığını, Faik CANDAN’ ın Ahmet SAKARYA tarafından öldürülüp öldürülmediğini
bilmediğini, Ahmet SAKARYA’ nın daha sonra kanserden vefat ettiğini beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÖZKAN 11.08.2011 tarihinde Ankara 11. ağır ceza mahkemesi tarafından alınan
sorgusunda; Savcılıkta ki ifadesinde belirttiği gibi Mecit BASKIN, Faik CANDAN Yusuf EKİNCİ’nin
öldürülmesi olayları ile hiçbir ilgi ve alakasının olmadığını beyan etmiştir.
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Şüpheli Ercan ERSOY 29.06.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Kendisinin Av. Faik CANDAN isimli şahsı da olayı da hatırlamadığını, Ayhan ÇARKIN’ ın
ifadesinde geçen Ahmet SAKARYA‘ nın da Pala diye lakap taktıkları bir arkadaşları olduğunu, Böyle bir
olayın içinde ne kendisinin de de diğer arkadaşlarının olmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Ercan ERSOY 29.09.2011 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde alınan
sorgusunda;Ayhan ÇARKIN’ ın Ankara’ da meydana gelen olaylar olarak anlattığı Av. Yusuf EKİNCİ’
yi tanımadığını, yine Av. Faik CANDAN isimli kişiyi de tanımadığını, Sağlık Bakanlığında olduğu
sırada öldürüldüğü belirtilen Namık ERDOĞAN’ ı da tanımadığını, bunların öldürülmesi olayı ile ilgili
her hangi bir ilgisinin olmasının mümkün olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Mücahit AVKIRAN 06.10.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında
alınan ifadesinde; Halen Yenimahalle İlçe Jandarma Bölük komutanı olarak görev yapmakta olduğunu,
Av. Faik Candan’ ın öldürülmesi olayı ile ilgili bilgisinin bulunduğunu, bu olayın olduğu 1994 Aralık
ayında yapılan ihbarda Bir şahsın Bala ilçesine bağlı Ergin köy yol ayrımında yoldan 30 metrede içerde
bir çukur içinde öldürülmüş olarak bulunduğunun söylenmesi üzerine olay yerine gittiğini, yanında ise
ismini hatırlamadığı Uzman çavuş ve askerlerin olduğunu, olay yerine vardığında gözleri kravatla bağlı
bir tanesi kafaya bir tanesi boyuna, bir tanesi de göbekten olmak üzere 3 el silahlı ateş mermisi ile
öldürüldüğünü gördüğünü, etrafta yaptıkları çalışmalar sonucu boş kovanları tespit ettiklerini, bundan
dolayı da infazın olay yerinde olduğunu düşündüğünü, ilk anda maktülün kimliğini tespit edemediklerini,
ancak olayı İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına bildirdiklerini, ordan da İl Jandarma Alay
Komutanlığına bildirildiğini, O günlerde Faik Candan’ ın kaybolması haberlerinin gündemde olduğunu,
cesedin Bala Sağlık Ocağına kaldırılması üzerine maktül Faik Candan’ ın yakınlarının geldiğini hatta
hatırladığı kadarıyla nişanlısı olan bir bayanın Maktülün üzerinde ne var diye sorduğunda ve kendisinin
de üzerindekileri tarif etmesi üzerine “Eyvah bu Faik Candan” dediğini ve ağlamaya başladığını,
yakınlarının cesedi teşhis ettiklerini ve cesedin Faik Candan olduğunun anlaşıldığını, Maktül yakınlarının
beyanlarında Faik Beyin son zamanlarda sürekli alınacağından ve öldürüleceğinden korktuğunu, çok
temkinli bir hayat sürdüğünü, olay yerini incelediğinde seçilen olay yerinin profesyonelce seçim yeri
olduğunu düşünmediğini, fakat mermilerin atılış şekli dikkate alındığında cinayeti işleyen kişilerin
profesyonel şahıslar olduğunu düşündüğünü, Olayı soruşturduğu sırada her hangi bir şekilde şüphelilere
ulaşma imkanının olmadığını, ayrıca görevi itibariyle direkt Alayla muhatap olma durumunun söz
konusu olmadığını, şayet soruşturma sırasında İl Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şube
Müdürlüğünden bir müdahale olmuşsa bunu bilmesinin mümkün olmadığını, bunu bilebilecek kişinin
Jandarma Başçavuş Tahir YILMAZ olacağını, daha önce de gizli tanık olarak ifade veren şahsın Bitlis
Cumhuriyet Başsavcılığında Beyanda bulunması üzerine Sakarya Karasu da talimat ifadesinin alındığını,
Fehmi Gedik isimli Uzman Çavuşu tanımadığını, Ancak bu olaydan sonra Bala’ ya tayin olduğunu
hatırladığını, Şayet Fehmi Gedik Av. Faik Candan’ ı öldüren şahısları bulduk Sedat Bucak’ ın adamları
bu eylemi gerçekleştirdi diyorsa ya yalan söylediğini, ya da kendisinden sonra tespit edilmiş bu durumla
alakalı hiçbir bilgisinin bulunmadığını, 1995 Eylül ayında karakolla tüm ilişiğini kestiğini, 1996 Mart
ayında da tayin olup Tunceli İlinde görevlendirildiğini, bu konu ile ilgili diyeceklerinin bundan ibaret
olduğunu beyan etmiştir.
DEĞERLENDİRME:
1-Şüpheli Ayhan Çarkın’ın yer gösterme ve beyanlarının değerlendirmesinde;
Maktül Faik CANDAN 'ın cesedi Bala- Aşıkoğlu taşocakları- Ergin Yaylası yol ayrımından 700
m kuzeyde bininci viraj rampası tabir edilen rampanın 22 m yolun batısında sel sularının oluşturduğu su
arkında bulunmuştur.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN ise yer gösterme işleminde öldürme olayının Gölbaşı istikametinde
Konya yolu üzerinde sağ tarafta ve en fazla 30 km lik mesafede olabileceğini beyan etmiş ardından
Konya yolu 32. Km de de olayın daha ileride olamayacağını söyleyerek aracı Ankara istikametine geri
döndürmüştür. Ankara istikametine giderken sağ tarafta bir yoldan girdiklerini belirterek bala yoluna
girilmesini, girilerek biraz ileriye gidildiğinde yolun burası olmadığını ve geri dönülmesini, ayrıca
arazinin beyaz renkli toprak yapısından oluştuğunu söylemiştir. Konya yoluna tekrar girildiğinde Selin
elektrik sanayii önünde sağ tarafı göstererek yerin burası olabileceğini belirtmiş ve Oğulbey Mahallesi
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sapağından dönülmüştür. İleride Ankapor lojistik isimli fabrikanın hizasına gelindiğinde araçtan inilerek
250 m yürünmüş ve arazinin burası olabileceğini ancak kesin olarak burasıdır diye söyleyemeyeceğini
beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN ifadesinde öldürme olayının Konya yolu üzerinde en fazla 30 km lik bir
alanda gerçekleştiğini söylemiş, Karagedik- Ahiboz mevkiinden aracı Ankara istikametine döndürmüş ve
aracı bala yoluna çevirmiştir. Ancak sonrasında aracı geri döndürmüş ve Oğulbey Mahallesinden sağa
dönülmüştür. Maktülün cesedi ise Bala yolunda Tolköy mekiine yakın bir yerde bulunmuştur. Şüpheli
Ayhan ÇARKIN’ın Bala yoluna girilmesini istemiş olmasının dışında cesedin bulunduğu yerle ifade de
ki yerler örtüşmemektedir. Fakat şüpheli Ayhan ÇARKIN ifade esnasında gösterdiği yerin orası
olamayabileceğini, sadece arazi yapısının gösterdiği şekilde olduğunu, bu durumda kesin birşey
söyleyemeyeceğini beyan etmiştir.
Arazinin beyaz renkli toprak yapısından oluştuğu ifade ile cesedin bulunduğu yere yakın bulunan
taş ocağının arazi yapısının beyaz renkli olmasıda örtüşmektedir.
Hazırlanan soruşturma dosyasın göre maktül Faik CANDAN’ın İlkiz Sokak No:16-/20 numaralı
yerde bulunan avukatlık bürosunda faaliyet yürüttüğü, tanıklardan Mehmet BEKLEYEN isimli şahsın
ifadesinden de maktülü en son 02.12.1994 tarihinde saat 14.10 sıralarında görüldüğü anlaşılmıştır.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN Yer Gösterme işlemi esnasında Faik CANDAN’ı bürosundan alan
ekipte bulunmadığını, ancak giden ekibin şahsı Necatibey Caddesinin alt tarafındaki bürosundan nasıl
aldıklarını kendisine anlattıkların, infaz gerçekleştikten sonra olay yerine geldiklerin, hatta ekibin bu
sırada dönüşe geçtiğini, maktülün cesedini ve olayın nerede gerçekleştiğini görmediğini, ayrıca akşam
üstü ve havanın kararmış olduğunu, olay yerinden Ankara’YA dönüşün 10 Dakikayı bulmadığını
belirtmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN’ın ifadesinde Necatibey Caddesinin alt tarafında olduğunu belirttği Faik
CANDANIN bürosunun İkiz Sokakta olup Necatibey Caddesinin bir alt sokağındadır ve Ayhan
ÇARKIN’ın ifadesi ile örtüşmektedir. Ayrıca maktül en son saat 14.10 sıralarında görüldüğünde kış
mevsimi de göz önüne alındığında şahsın öldürülmesi esnasında havanın karanlık olabileceği
değerlendirilmektedir.
2-İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, ekspertiz raporları,
Kriminal Raporlar,Adli Tıp raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları - El Koyma Tutanakları ve
ekleri, Müfettiş Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar ,şüpheli savunmaları ,bir
kısım şüphelilerin ikrarları, şüpheli Ayhan Çarkın'ın olayla örtüşen beyanı ,bu beyanı doğrular nitelikteki
yer göstermesi dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin, Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım teşekkül/örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir
süre sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını
gözeterek her türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak
benimseyerek yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam
sanığı ve hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine
girdikleri ,
Teşekkül mensuplarının ,Anayasa ve yasaların kendilerine vermediği yetki ve görevi üstlenerek
PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında cinayetler
işledikleri anlaşılmıştır.
Somut olayda da ; Birlikte hareket eden ve örgüt yöneticisi şüpheli İbrahim Şahin'e bağlı
Siirtliler grubu içerisinde yer alan şüpheliler Ahmet DEMİREL,Ahmet SAKARYA, Oğuz
YORULMAZ,Ercan ERSOY, Sami GECE,Sait YILDIRIM, Ayhan AKÇA , Ayhan ÖZKAN , Uğur
ŞAHİN,Lokman KÜLÜNK ve Ayhan ÇARKIN'ın PKK terör örgütüne paralel hareket ettiğini
değerlendirdikleri Avukat Faik Candan'ı öldürmek amacı ile takip ettikleri, olay günü olan 02.12.1994
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günü de Faik Candan'ı bürosunda çıktığı sırada İlkiz Sokak üzerinde 4-5 araçla alarak Ankara İli Bala
ilçesi Ergin Köyü Ergin Yaylası mevkiine götürerek silahla ateş etmek sureti ile öldürdükleri
değerlendirilmiştir.
Maktül Faik Candan'a yöneltilen Taammüden adam öldürme fiilinin suç tarihinde yürürlükte
bulunan ve şüphelilerin lehine olan 765 sayılı TCK'nın 450/4-5 maddesi kapsamında kaldığı,
Eylemden dolayı eyleme bizzat katılan,eylemi gerçekleştiren ,tam bir eylem birliği ve dayanışma
içerisinde birlikte hareket ederek eylemin icrasına katılan şüpheliler Ahmet DEMİREL,Ahmet
SAKARYA, Oğuz YORULMAZ,Ercan ERSOY, Sami GECE,Sait YILDIRIM, Ayhan AKÇA , Ayhan
ÖZKAN , Uğur ŞAHİN ,Lokman KÜLÜNK ve Ayhan ÇARKIN'ın 5237 sayılı TCK'nın 37/ 1- 2 (765
sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 ) maddesi uyarınca sorumlu oldukları,
Silahlı Suç Teşekkülü/Örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiği anlaşılan eylemden dolayı
bilgisi olan ve
teşekkül mensuplarını eylemin icrası için azmettirdikleri/ talimatlandırdıkları
değerlendirilen teşekkülün yöneticisi konumundaki şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR, Mehmet Korkut
EKEN ve İbrahim ŞAHİN'in ise 5237 sayılı TCK'nın 38/1 (765 sayılı TCK'nın 64/2 -313/5 ) maddesi
uyarınca sorumlu oldukları anlaşılmıştır.
8.OLAY
: ASGAR SİMİTKO VE LAZEM ESMAİLİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ
EYLEMİ
SUÇ TARİHİ
:14-28.01.1995
SUÇ YERİ
:İstanbul ili Silivri ilçesi Kerev Deresi
OLAYIN ÖZETİ:14.01.1995 günü akşam saatlerinde iran uyruklu Lazem ESMAEİLİ, Asker
SMİTKO isimli şahısların eğlenmek amacı ile geldikleri Yeşilköy Polat Rönasans otelinden saat 00.30
sıralarında 34 RZU 47 plakalı araçları ile ayrıldıkları,
Lazem ESMAEİLİ, Asker SMİTKO isimli şahısların kullandığı 34 RZU 47 plakalı aracın,
Ataköy köprüsü altına geldiklerinde köprü altında tepe lambaları yanar vaziyette polis otosu görüntüsü
verilmiş Renault marka bir araçtaki sivil kıyafetli 4 şahıs tarafından trafik kontrolü bahanesi ile
durdurulduğu ve Lazem ESMAEİLİ ve Askar SİMİTKO’nun kendi araçlarından indirilerek polis otosu
görüntüsi verilmiş Renault- toros marka araca bindirilerek olay yerinden götürüldükleri ,
Olay anında bir başka araçta bulunan ve olayı gören Lazem Esmaili'nin kardeşi müşteki Ahmet
Esmaili'nin 15.01.1995 tarihinde Yeşilköy Karakoluna giderek ifade verdiği ,olayı anlatarak kardeşinin
bulunmasın isteği ancak bu şahıslardan bir daha haber alınamadığı,
28.01.1995 tarihinde ise İstanbul ili Silivri ilçesi Kerev Deresinde iki şahsın tabanca ile
vurularak öldürülmüş, kulakları kesilmiş, işkence görmüş şekilde köylüler tarafından bulunduğunun ihbar
edilmesi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 1995/485 Haz. Sayılı evrakı üzerinden soruşturma
başlatıldığı,
Olay yerinde yapılan inceleme ve ölü muayenesi işlemlerinde; üzerlerinde çıkan kimliklerden
iran uyruklu Asker Simitko ve Lazem Esmaeli olduğu anlaşılan cesetlerden Asker Simitko'nun ellerinin
kravatla bağlı olduğu, tabancanın maktülün ağzına konularak yukarı doğru ateş edildiği,başın sol üst
tarafından beyin dokusunundışarıya çıktığı,sol kaşın üstünde bir adet mermi giriş deliği olduğu, Lazem
Esmaili'ye ait cesedin önce işkence yapılarak kulak memelerinin kesildiği, daha sonra sol kulağın yüze
doğru kısmında muhtemeln av tüfeğine benzer silahla ateş edilmek sureti ile oluşturulan 5 cm çapında
giriş deliği,sağ kulak ve gözü saracak şekilde 10 cm ebadında çıkış deliği olduğu,yine sol kulağın 4 cm
arkasında tabanca ile oluşturumuş mermi giriş deliği,sağ alnın sağ ön tarafında mermi çıkış deliğinin
bulunduğu tespit edilerek kesin ölüm sebebinin tespiti ve adli otopsi işlemleri için cesetlerin Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldığı,
Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemi soncunda ise ; Maktüllerin Ateşli silah mermi
çekirdeği yaralanması ile oluşan kafatası kırığı ile müterafık beyin doku harabiyeti ve beyin kanaması
sonucu öldüklerinin tespit ve rapor edildiği,(ayrıca maktüllerden Asker Simitko'nun idrarında
Morfin,Kodein ve Eroin bulunduğunun belirtildiği,) anlaşılmıştır.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 1995/485 Haz. Sayılı evrakı üzerinden yürütülen
soruşturmada;maktüllerin 14.01.1995 tarihinde kaçırılmalarından sonra
kaçıran şahısların Lacel
Esmaili'nin kardeşi Ahmet Ecmaeli'yi cep telefonundan 16.01.1995 tarihinde arayarak "Lacel Esmaili ve
Asgar Simitko'yu kaçırdıklarını 17.01.1995 günü Ziraat Bankası Heykel /Ulus Ankara Şubesi 01238443
nolu Ahmet Demir Hesabına 300.000,00 Alman Markı yatırmaları halinde serbest bırakacaklarını"
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beyan etmeleri üzerine Ahmet Esmaeili tarafından Ahmet Demir adına (Ahmet Demir kimliğini sahte
olarak kullanan yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım) adına 17.0.1995 tarihinde 300.000,00 Alman markı ve
20.01.1995 tarihinde 50.000,00 USD doları para havale edildiği, bu paraların Ahmet Demir sahte
kimliğini kullanan yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından çekildiğinin tespit edildiği,
Ahmet Demir (Selahaddin oğlu,1950 doğumlu Şanlı Urfa Siverek nüfusuna kayıtlı ) ismini
kullanan şahıs hakkında başlangıçta giyabi tutuklama kararı çıkartılmış ise de Ahmet Demir ismini
kullanan ve bankadan işlem yapan şahsın Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunun anlaşılması üzerine
Salih ve Derdil oğlu 1953 doğumlu,Bingöl/Solhan nüfusuna kayıtlı şüpheli Mahmut Yıldırım hakkında
Adam Öldürmek ve Kaçırmak suçlarına iştirak eyleminden dolayı giyabi tutuklama kararı
çıkartılmıştır.(Silivri Sulh Ceza Mah. 20.04.1998 tarihli kararı)
Bilahare ise soruşturma evrakı Ankara TMK 10.madde ile yetkili ve görevli Cumhuriyet
Başsavcıvekilliğinin 2011/129 soruşturma sayılı evrakı ile birleşterilmiştir.
Müşteki Ahmet ESMAEİLİ 15.01.1995 tarihinde Yeşilköy karakoluna yaptığı müracaatında:
Olayın tanığı konumundaki Lazem ESMAEİLİ'NİN kardeşi Ahmet ESMAEİLİ'NİN 15.01.1995 günü
Bakırköy/Yeşilköy karakoluna yapmış olduğu müracaat tutanağına göre 14.01.1995 günü akşam
saatlerinde müşteki, abisi Lazem ESMAEİLİ ve abisinin arkadaşı Asker SMİTKO ile birlikte 34 RZU 47
plakalı araçları ile eğlenmek maksadı ile Yeşilköy Polat Rönesans Oteline gelmişler, burada gece yarısına
kadar eğlenmiş ve kumar oynamışlar, saat 00:30 gibi ise otelden ayrılmışlardır. Otelden ayrılırken Lazem
ESMAEİLİ ve Asker SMİTKO 34 RZU 47 plakalı Mercedes marka araçları ile hareket etmişler, müşteki
Ahmet ESMAEİLİ ise otelde karşılaştığı ve soy adını bilmediği Hanefi isimli arkadaşı ile birlikte
arkadaşına ait olan lacivert renkli Doğan ya da Şahin olduğunu tahmin ettiği oto ile otelden
ayrılmışlardır. Müşteki, yol üzerinde Ataköy köprüsü altına geldiklerinde köprü altında tepe lambaları
yanar vaziyette Renault marka bir aracın beklediğini, aracın yanında sivil kıyafetli 4 şahsın olduğunu
şahıslardan bir tanesinin araçları durdurup çevirme yaptığını görmüştür. Abisinin içinde bulunduğu araç
çevirme noktasına yaklaşınca çevirme yapan şahıslar abisinin bulunduğu aracı sağa çektirmiş, kendisi ile
abisinin arasındaki araçları durdurmaksızın göndermiş, sıra kendi aracına geldiğinde ise aracın iç
lambalarını yaktırıp kontrol ettikten sonra gitmelerine müsaade etmişlerdir. Şahıs abisin aracının halen
orada beklediğini fark edince kendi araçlarını ilerde sağa park etmiş ve aynadan abisinin aracını izlemeye
başlamıştır. Bir süre sonra şahısların abisini ve yanında bulunan arkadaşını araçtan indirdiğini ve Toros
marka bir arabaya bindirdiklerini görmüş ve abisin aracı ile Toros marka araç şahsın içinde bulunduğu
aracın yanından geçerek Florya istikametine doğru hareket etmişlerdir. Bunun üzerine şahıs bir müddet
araçları takip emiş ancak daha sonra izlerini kaybetmiş, havanın yağışlı olması sebebi ile de araç
plakalarını alamamıştır. Daha sonra şahıs otele dönmüş, üvey abisi olarak tarif ettiği Halit POLAT'a
durumu anlatmış sonra da beraberce karakola gelerek olayı polise anlatmışlarıdır. Müşteki karakolda iken
abisinin aracının Hava Lojmanları önünde terk edilmiş halde bulunduğunu polis telsizi anonslarında
öğrenmiş, polis eşliğinde aracı teşhis için olay yerine gitmiş, abisinin kullandığı 34 RZU 47 plakalı
Mercedes marka aracı kontak üzerinde, çalışır vaziyette ve farları yanık olarak bulmuşlardır. Bunun
üzerine müşteki abisini ve abisinin arkadaşlarını kaçıranlardan şikayetçi olmuş ve hayatlarından endişe
ettiğini, kimse ile bir husumetlerinin olmadığını ve kimseden şüphelenmediğini belirtmiştir. "Yapılan
araştırmada şahsın ifadesinde belirttiği abisine ait olduğunu söylediği 34 RZU 47 plakalı Mercedes
marka aracın 1966 Malatya doğumlu Mehmet Emin AKAY isimli şahsa ait olduğu anlaşılmıştır.
Gizli Tanık Emek 30.01.2009 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündealınan ifadede :
Kendisinin cezaevinde Ali KANAT ile yapmış olduğu sohbetlerinde Asker SMİTKO ve Lazem
ESMAEİLİ’nin öldürülmesi eylemleri ile ilgili olarak bu eyleme ciddi manada ilgi gösterdiğini, eylem ile
ilgili bütün haberleri dikkatle izlediğini, Ali KANAT’a bu eylemleri sorduğunda, kendisine bu eylemin
adi bir eylem olmadığını, çok profesyonel hatta servisler tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu
söylediğini beyan etmiştir.
Ergekon Terör Örgütü Kapsamında İstanbul İlinde Yürütülen Soruşturmada Olay ile İlgili Elde
Edilen Deliller;
Ahmet Tuncay ÖZKAN'dan ele geçen 1691 nolu CD içerisinde yer alan 'asker simitko.doc.'
isimli Word belgesinde Asker SMİTKO'nun 1985 yılı itibari ile İstanbul'da ikamet etmekte olduğundan,
babası ile birlikte Barzani örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarından, Asker SMİTKO'nun aynı
zamanda İran istihbaratında görevli şahıslarla irtibatlı olup anılan görevlilerce İstanbul'da faaliyet
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gösteren Şah yanlıları ve HMÖ (Halkın Mücahitleri Örgütü) mensuplarının faaliyetleri ve kimlikleri
koşunda bilgi toplanması yönünde çalışma yapılması istendiğinden, 1993 yılında 3. bir ülkeye gitmek
için sığınma talebinde bulunduğundan bahsedilmektedir.
Ahmet Tuncay ÖZKAN'dan ele geçen 1334 nolu CD içerisinde yer alan 'kim kimdir. doc.' isimli
Word belgesinde ;ikinci MİT raporuna dayandırılarak Nihat BULDAN'ın Asker SMİTKO ve Lazem
ESMAEİLİ nin ölümüne karışan Kürt kaçakçı olduğundan bahsedilmekte ayrıca Nihat BULDAN'IN
1962 doğumlu olduğu ve 1979 yılında Bitlis'te çok sayıda Kaleşnikof, tabanca ve mermi ile yakalandığı
ileri belirtilmektedir.
Ahmet Tuncay ÖZKAN'dan ele geçen 1691 nolu CD içerisinde yer alan 'uyusturucadan
Susurluk(01-25) .doc.' isimli Word belgesinde; Asker SMİTKO ve ailesinin Barzani ile yakınlığından
bahsedilmekte ayrıca şahsın bir aralar İran KDP saflarına katıldığı, İran ordusuna karşı silahlı mücadele
yer aldığı belirtilmektedir. Metinde Asker SMİTKO'nun okuryazarlığının bile olmadığından, kapasiteli
bir insan olmamasına rağmen babasının prestijini kullanarak çevresinden saygı gördüğünden
bahsedilmektedir. SMİTKO'NUN İstanbul'a yerleştikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çalışmaya
başladığından, narkotik şube elemanı olarak istihdam edildiğinden, operasyonlara yardım etmesi
karşılığından emniyet tarafından kendisine para verildiğinden bahsedilmektedir. Daha sonra şahsın MİT
ile ilişkiye geçtiği bunun üzerine Emniyet ile irtibatını kestiği anlatılmaktadır. Belgenin devamında 1991
yılında Necirvan BARZANİ'nin Lazem ESMAEİLİ'Yİ İstanbul'da ziyaret ettiği, Asker SMİTKO'nun
uyuşturucu faaliyetlerini bilmediği belirtilmektedir.
Ahmet Tuncay ÖZKAN'DAN ele geçen '1691' nolu CD içerisinde yer alan 'mit kitap- uyuşturucu
Susurluk.doc.' isimli Word belgesinde; 'Milli İstihbarat Teşkilatı Dünden Bugüne Gizli Dünyanın
Bilinmeyenleri' başlıklı belgede MİT'in Asker SMİTKO ile irtibatlı olduğundan, bu irtibatın Lazem
ESMAİLİ, Selim IŞIK, Lazem'ın kardeşleri Ahmet ESMAEİLİ ve Halil ESMAEİLİ ve diğer bazı
uyuşturucu kaçakçıları ile zaman zaman temas edilmesine ve ilişkinin genişlemesine neden olduğundan
bahsedilmektedir.
Ahmet Tuncay ÖZKAN'dan ele geçen 1691 nolu CD içerisinde yer alan 'uyusturucadan
Susuriuk(01-25) .doc.' isimli Word belgesinde ; Lazem ESMAEİLİ'nin Tilki Selim lakabı ile bilinen
Selim IŞIK isimli bir şahısla birlikte uyuşturucu işi yaptıkları anlatılmaktadır. Metnin devamında Lazem
ESMAEİLİ'nin İran'dan büyük çapta baz morfin getirdiği ve İstanbul'da büyük ailelere baz morfin temin
eden kişi olarak bilindiğinden bahsedilmektedir.
TBMM 'ne Sunulan Susurluk Raporunda Olay İle İlgili Yapılan Değerlendirmede:
"Askar (Asko) Simitko: Tahirhan oğlu, İran Urumiye 1953 doğumludur. Eylül 1985 tarihi
itibariyle İstanbul'da ikamet etmekte olup, babası ile birlikte Barzani örgütü mensupları arasında irtibatı
sağlamıştır. Aynı tarih itibariyle İran İstihbaratı'nda görevli şahıslarla irtibatlı olup, anılan görevlilerce
İstanbul'da faaliyet gösteren şah yanlıları ve HMÖ mensuplarının faaliyetleri ve kimlikleri hususlarında
bilgi toplanması yönünde çalışması istenilmiştir. 1993 yılı itibariyle üçüncü bir ülkeye gitmek üzere
sığınma talebinde bulunmuştur. Ocak 1995 tarihinde yanında bulunan Lazım Esmaeili ile birlikte Ataköy
Polat Rönesans Oteli'ndeki gazinodan çıkarken, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmışlardır. İstanbul/Silivri
Kerev deresi içerisinde kurşunlanarak öldürülen Askar Simitko ve Lazım Esmaeili'nin cesetleri, 28 Ocak
1995 tarihinde bulunmuştur.
Lazem (Lazım) Esmaeili: Selim oğlu, 1945 Urumiye ran doğumludur. Eylül 1991 tarihi itibariyle
İstanbul'da faaliyet gösteren Beyazıt Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin ortağı olup müdürlüğünü yapmıştır. İçişleri
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20 Mayıs 1991 20 Eylül 1992 tarihine kadar çalışma izni
almıştır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 11 Eylül 1993 tarihinde itibaren 2 yıl süreli
ikamet tezkeresi verilmiştir. Ocak 1995 tarihinde yanında bulunan Askar Simitko ile birlikte Ataköy
Polat Rönesans Oteli'ndeki gazinodan çıkarken, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmışlardır. İstanbul/Silivri
Kerev deresi içerisinde kurşunlanarak öldürülen Askar Simitko ve Lazım Esmaeili'nin cesetleri, 28 Ocak
1995 tarihinde bulunmuştur."şeklinde değerlendirme yapıldığı görülmüştür.
Yeşil kod adlı Mahmut YILDIRIM’ın İran uyruklu Kürt asıllı Askar SİMİTKO ile Lazım
ESMAEİLİ'nin 15.01.1995 tarihinde İstanbul'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırılarak öldürülmeleri
olayına ilişkin olarak MİT görevlilerine yaptığı beyanda özetle;"Söz konusu olayla kendisinin bir
ilgisinin bulunmadığını, Lazem ESMAEİLİ'nin kardeşi Ahmet ESMAEİLİ ve Hurşit HAN ile telefonla
görüştüğünü, İran’lıların kurtarılması talebi üzerine, bir sınır dışı edilme olayı olduğunu merak
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etmemelerini söylediğini, Hurşit HAN'a bu işlerin karşılıklı olduğunu belirttiğini, Hurşit HAN'in kefil
olduğunu, durumlarının iyi olduğunu söylediğini, Askar ESMAEİLİ ve Hurşit HAN söz konusu
görüşmelerde, İranlıların resmi üniformalı polisler tarafından otelin kumarhanesine çıkarken aldığını
söylediklerini, içlerinde resmi polis olduğunu belirtince rahatladığını, para göndermelerini istediğini, bir
telefon görüşmesinde, çabuk bırakılmaları için İstanbul'a iletilmek üzere 200.000 DM daha
göndermelerini istediğini, Hurşit HAN'dan sonra Mecit..., Mecit'ten sonra Ahmet HSMAHÎLİ iİe
görüştüğünü, ama tarihlerini hatırlayamadığını, Mecit'in sen kimsin, ne iş yapıyorsun şeklinde sorular
yönelttiğini, A. ESMAEİLİ'nin ise kendisine kimliği, ne olduğu, ne iş yaptığı ile ilgili hiçbir soru
sormadığını, kendisi hakkında bilgi sahibi olduğunu, hakkındaki bilgileri Mecit... veya H. HAN'ın
verdiğini, A. ESMAEİLİ'ne sorulması durumunda adı geçenin bunları teyit edeceğini, telefon
konuşmalarının detayının iyi okunması durumunda A. ESMAEİLİ'nin kendisinden haberdar olduğunun
görüleceğini, Hurşit HAN’ın kendisinin sözünün söz olduğunu, söz verdi ise olayın biteceğini, merak
etmemelerini, onlara ilettiğini söylediğini, olay sonrasında Hurşit HAN'ın kendisine tepki göstermediğini,
zor durumda olduğunu, söz vermiş olması nedeniyle yüzlerine bakamadığını belirttiğini, kendisini telefon
ile arayanları tanıyamadığını, telefon numaraların nereden aldığını bilemediğini, Hurşit HAN'ı şahsen
tanımadığını, ilk irtibatının eski tarihlerde olduğunu, bazen kendisine para çıkaran Güneydoğu'dan
tanıdığı Lice'li Metin (soyadının AYTEK olabileceği ) isimli bir kaçakçı olduğunu, Metin'in Hacı
KARA'nın ortağı, Savaş BULDAN'ın da akrabası olduğunu, anılanın bir gün kendisine telefon ederek,
İspanya'ya gideceğini, durumunun iyi olmadığını söylediğini, Yüksekovalı bir kardeşi olduğunu, onunla
görüşeceğini, kendisine onu koparacağını, dönüşte uğrayacağını belirttiğini, para gönderdiğini, Hurşit
HAN'ın kendisine bir şey olmasından korktuğunu, kendisine dikkat etmesini bir de o banka dekontunu
cebinden çıkarmamasını söylediğini, eğer polis tarafından alınırsa cezasını çekeceğini, başkası alırsa
kağıdı cebinde göreceği için kendisine dokunulmayacağını belirttiğini, cüzdanı yanında olmadığı için
miktarını hatırlayamadığını, bunların detaylarının telefon kayıtlarında olduğunu, parayı çektikten belirli
bir süre Türkçesi kıt birisinin kendisini aradığını, arayan kişiye tanıyamadığını söyleyince muhatabının
Metin'in arkadaşı olduğunu, bir ara bir şeyler gönderdiğini, kardeşinin eve gelmediğini, sizin veya polisin
almış olması mümkün mü diye sorduğunu, bu gece İstanbul'a gitmeyi düşündüklerini ancak olmadığını
belirttiğini, o anda onu koparmayı düşünemediğini, bilgim yok bakarım dediğini, söz konusu şahsın
sabah tekrar arayarak kardeşinin geldiğini, bir yerde olduğu için geciktiğini söylediği, ilişkilerinin bu
şekilde başladığı, telefonunun nereden aldığını sormadığını, Cahit KOCAKAYA'dan yada Metin'den
almış olabileceğini, Cahit KOCAKAYA'yı çok iyi tanıdığını, ilişkilerinin bu şekilde başladığını, Cahit
KOCAKAYA'yı işe yerleştirdiğinde adı geçeni Hurşit HAN'a sorduğunu, o iş olduktan sonra kendisini
sürekli aradığını, devamlı aradığını ahbap olduklarını, dün gece yine aradığını, dün geceye kadar adını
bilmediğini, müsaade alarak aradığını aranma dava dosyasının hangi mahkemede olduğunu sorarak
kendisine (Hurşit HAN) yardımcı olabileceğini söylediğini, muhatabının DGM'de olduğunu söylemesi
üzerine kolay olduğunu söyleyerek dosya numarasını istediğini, Hurşit HAN'ın dosya numarasının
olmadığını ancak bulabileceğini söylemesi üzerine o zaman baba adını, doğum tarihini falan ver, ben
bulurum dediğini, isim neydi dediğini ve Hurşit HAN ismini gördüğünü, Metin'in PKK'da olan
konumunun belli olduğunu, Hurşit HAN'ın Metin ile Beraber olduğunu, daha önce bunlardan 250 bin
kopardığını, Hurşit HAN'ın alınması durumunda, Hurşit HAN'ın kendisini bir program gereğimi
aradığının açığa çıkacağını, PKK veya herhangi bir örgütün İstanbul'un merkezinde bu tarz bir eylem
gerçekleştirebileceğine inanmadığını,
Eylemi gerçekleştirenin polis korkusu/tereddütünün bulunmadığını, İyi konumda olan bir ajanın
devreye sokularak, açıklamanın (25.01.1995 tarihinde, Kürd-A Haber Ajansı'na atfen PKK'nın yayın
organı Özgür Ülke Gazetesi, "Asker Tahiroğlu/Asker Simko ve Nazo ya da Lazo lakabıyla bilinen Zeya
Nazım isimli kişilerin, Kürt işadamlarının öldürülmesine karıştıkları ve Kürt örgütleri ile PKK'nın arasını
açmaya çalıştıkları gerekçesiyle ARGK metropol timleri tarafından öldürüldüğünü" bildirmiştir)
yapıldığını değerlendirdiğini, hiç kimsenin PKK'nın taktiğini yöntemini kendisinden daha iyi
bilemeyeceğini, PKK'nın ZELİ faaliyetini kendisinin çözdüğünü, sorguya düşen örgüt mensuplarına
konu hakkında sorular sorduğunu, eylemlerde sigorta tertibatı kullanıldığını, eylemi yapanın, kararı
vereni bilmediğini, bu konunu detaylarını ZELİ'nin kamp komutanı Kürdistan Ulusal Meclis Başkanı
İbrahim İNCEDURSUN'un çok detaylı anlattığını, PKK'nın bu güne kadar buna benzer eyleminin
bulunmadığını, pek başarılı olmamakla birlikte patlayıcılar, şu Yunanistan'dan gelen hani o bas tetiğe
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öyle fazla hüner istemeyen patlayıcılar olduğunu, en basit, riski en az eylem türü, onu da safı yaptıklarını,
saatli olmasına rağmen ellerinde patlattıklarını, dört tane araba ile yapılan bu eylemin PKK tarafından
yapılmasının mümkün olmadığını, eylemi PKK yapsa çözülebileceğini, ancak bir PKK'lının
yapamayacağı, açık infazlarda profesyonel olan Dev-Sol’un dahi bu eylemi yapamayacağını, İranlı
şahısları polisin aldığını değerlendirdiğini, polisin profesyonel olsa da göreve giden memur olduğunu,
kendisine bir şey olmayacağını, sırtının sağlam olduğunu düşündüğü için gizliliğe riayet etmediğini,
aşikar operasyonlar yaptığını, görenlerin Ahmet..., Hasan..., Hüseyin... yaptı şeklinde isim
veremeyeceğini yalnızca polis yaptı diyeceğini, Polisin aleni operasyon tecrübesi olduğunu, başka bir
bilgisinin bulunmadığını, polisin dışında hiç kimsenin bu kadar açık yapamayacağını, bırakın PKK'yı
Teşkilatın dahi bu kadar açık davranamayacağını, o kadar rahat hareket edemeyeceğini, Olayın
çözülmesinin zor olmadığını, polisin olayın içerisinde olmaması durumunda bizzat operasyonun
içerisinde yer alan şahısları getirebileceğini, ancak kendisinin açığa çıkamadığını, Bolu'da kendisine bu
olayla ilgili hiçbir şeyin sorulmadığını, silahını eline verip parmak izini aldıklarını, atış yaptırmayıp
torbaya boş kovanları koyduklarını, kendisini alıp hiçbir işlem yapmadan serbest bırakarak bir başka
olaya hazırlık yapıldığını, bunun polisin en sağlam malzemesi olacağını, ekiptekilerden çoğunun hiçbir
şeyden haberlerinin olmadığını, yalnızca iki kişinin bildiğini, bununla tekrar uygun bir şekilde
alınmasının zeminini oluşturmasının amaçlanmış olabileceğini, ya da kendisi (M.YILDIRIM) öldükten
sonra polisin kendisini bu şekilde savunmaya hazırlanıyor olabileceğini düşündüğünü, nelerin
planlandığının tahmin ve yorumlara kaldığını, bir haftanın dolmadığını, onların planının gerçekleştiğini,
Sırrı SAKIK ile görüşmesi iptal olunca, o gece Sırrı' nın kardeşi Mahmut ile yemeğe çıktığını, gittikleri
yerin sahibinin anılanı çok iyi tanıdığı, karşısında el pençe divan durduğunu, İbrahim ŞAHİN ile ertesi
akşam beraber olduklarını, olayın başkaları ile ilgili olması ve sürekli cep telefonunun çalması nedeniyle
mevzuna girmediğini, masalarının yanında Ağa CEYLAN'ın oturduğunu, İbrahim ŞAHİN'in haberi olsa
da olmasa da o parayı indireceğini (vereceğini), İbrahim ŞAHİN'e ben sana şöyle yaptım senin yorumun
ne diye sormak gibi prensibinin olmadığı, başının dikine yapacağını yaptığını, ifade ettiğinin "anlaşıldığı ,
2011/129 Sayılı Soruşturma Kapsamında Yapılan İşlemler:
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 26.03.2011 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadede; 1994 ya da 1995 yılında İbrahim ŞAHİN'in daire başkanı olduğu dönemde kendisini çağırdığını
ve bir iranlı şahsı kendisine Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim etmesi için verdiğini, ancak kendisinin
uyuşturucu kullandığı için şahsı yanlışlıkla Güvenlik Şube Müdürlüğüne teslim ettiğini, daha sonra
Ayhan AKÇA ve Ziya Bandırmalıoğlu' nun kendisine İranlı iki şahsı İstanbul'da bir otelin önünde
aldıktan sonra infaz ettiklerini anlattığını belirtmiştir. Bunun üzerine İbahim ŞAHİN'in kendisine bir
İranlı şahıs verirken 3 isim olan bir kağıda imza attığını ancak bunu o an için önemsemediğini, ancak bu
olay kendisine anlatılınca öldürülen şahısların bu şahıslar olabileceğini değerlendirdiğini ve bu şahısların
uyuşturucu rantı nedeni ile öldürdüklerini tahmin ettiğini beyan etmiştir.
Şüpheli Yavuz ATAÇ 12.12.2011 tarihinde Ankara C.Başsavcılığında vermiş olduğu ifade: İki
İran’lı şahsın öldürülmesi ile alakalı direk bir bilgisinin olmadığını, kendisinin İran’lı şahısların
öldürüldüğü sırada MİT Müsteşarlığında yürüttüğü görevin genel olarak yurt dışı ağırlıklı olduğunu
beyan etmiştir. Şüpheli Hanefi Avcı 09.01.2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş
olduğu ifadesinde özetle:" Ben yukarıda da izah ettiğim üzere İstanbul'a ilk atandığımda öncelikli
görevim yasa dışı sol örgütlere karşı istihbari bilgiler toplamaktı. Faili meçhul cinayetlerle ilgili detaylı
bilgi sahibi olmam iki İran'lının öldürülmesi olayıyla ilgili ailesinin MİT Başkanlığı üzerinden İstanbul
narkotik şube müdürlüğüne başvuru yapmasıyla oluştu. Narkotik şube müdürünü yanına oturduğumda
ölen İran'lılardan birinin kardeşinin yazdığı dilekçeyi okudum, ayrıca bu dilekçeyi getiren MİT'çi arkadaş
da olayı anlatıyordu, olaya göre ölen İran'lılardan birinin kardeşine Yeşil kod adlı Ahmet Demir isimli bir
şahsın telefon açtığını, "kardeşiniz elimizde" diyerek para istediğini, İran'lının Ziraat Bankası'nın Ankara
Heykel Ulus şubesine para gönderdiğini, peşinden aynı kişinin tekrar para istediğini, söz konusu kişinin
bir kez daha para gönderdiğini, bunun üzerine kardeşinin bırakılmasını beklerken ölüsü ile karşılaştığını,
bu İran'lılardan birinin aynı zamanda MİT ile irtibatlı olduğunu öğrendim. Daha sonra da bu olayla ilgili
Yeşil'in MİT tarafından sorgulandığını, Yeşil'in ifadesinde parayı aldığını, ancak İran'lıları kendisinin
öldürmediğini, paranın yarısını da İbrahim Şahin'e verdiğini öğrendim. En son söylediğim paranın
verilmesi olayını basından öğrendiğim bir bilgidir." beyan etmiş ve başlangıçta verdiği 13.11.1998 tarihli
beyanını doğrulamıştır.
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DEĞERLENDİRME:
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125 Karar
sayılı ilamı, Danıştay 1.Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas, 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9.Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı,
Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, ekspertiz raporları,
Kriminal Raporlar,Adli Tıp raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları-El Koyma Tutanakları ve ekleri,
Müfettiş Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar,şüpheli savunmaları ,bir kısım
şüphelilerin ikrarları(şüpheli Ayhan Çarkın'ın olayla örtüşen beyanı) dosya kapsamı birlikte
değerlendirildiğinde;
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar,İbrahim Şahin, Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım teşekkül/örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir
süre sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını
gözeterek her türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak
benimseyerek yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam
sanığı ve hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine
girdikleri, teşekkül mensuplarının, Anayasa ve yasaların kendilerine vermediği yetki ve görevi
üstlenerek PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında
cinayetler işledikleri anlaşılmıştır.
Somut olayda da; Birlikte hareket eden ve örgüt yöneticisi şüpheli İbrahim Şahin'e bağlı Siirtliler
grubu içerisinde yer alan şüpheliler Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu Ayhan Çarkın'ın teşekkül
mensubu Mehmet Özbay kimliğini kullanan Abdullah Çatlı ve Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ile de
birlikte hareket ederek (uyuşturucu madde ticareti yaparak PKK terör örgütüne maddi gelir sağladığını
düşündükleri) maktüller Lazem ESMAEİLİ ve Askar SİMİTKO kaçırmayı amaçladıkları ve bu amaçlada
maktülleri takip ettikleri, olay günü olan 15.01.1995 günü de maktüller Lazem ESMAEİLİ ve Askar
SİMİTKO'yu otel kumarhanesinden çıktıkları ve mercedes marka araçları ile Ataköy istikametinde seyir
halinde oldukları sırada,Ataköy girişinde köprü altında maktüllerin içerisinde bulunduğu Mercedes
marka aracı tepe Lambası yanık Polis otosu imajı verilmiş Toros marka araç olduğu halde yol/kimlik
kontrolü görüntüsü ile durdurdukları, şüphelilerin önce maktüllerin kimlik kontrolünü yaptıktan sonra,
kendilerinin kullandığı toros marka araca alarak olay yerinden ayrıldıkları,
Bu süreçte şüphelilerin Lacel Esmaili'nin kardeşi Ahmet Ecmaeli'yi cep telefonundan
16.01.1995 taihinde arayarak "Lacel Esmaili ve Asgar Simitko'yu kaçırdıklarını 17.01.1995 günü Ziraat
Bankası Heykel /Ulus Ankara Şubesi 01238443 nolu Ahmet Demir Hesabına 300.000,00 Alman Markı
yatırmaları halinde serbest bırakacaklarını" söyledikleri,
Ahmet Esmaeili tarafından Ahmet Demir adına (Ahmet Demir kimliğini sahte olarak kullanan
yeşilkod adlı Mahmut Yıldırım) adına 17.0.1995 tarihinde 300.000,00 Alman markı ve 20.01.1995
tarihinde 50.000,00 USD doları para havale edildiği, bu paraların Ahmet Demir sahte kimliğini kullanan
yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından çekildiği,
Şüphelilerin banka hesabına para yatıran maktül yakınlarının makktüllerin serbest bırakılmasını
bekledikleri süreçte şüphelilern maktüllere silahla ateş etmek sureti ile öldürdükleri ve cesetlerini
İstanbul ili Silivri ilçesi Kerev Deresi mevkiine attıkları anlaşılmıştır.
Maktüller Lazem ESMAEİLİ ve Askar SİMİTKO ya yöneltilen Taammüden adam öldürme
fiilinin suç tarihinde yürürlükte bulunan ve şüphelilerin lehine olan 765 sayılı TCK'nın 450/4-5 maddesi
kapsamında kaldığı ,
Eylemden dolayı eyleme bizzat katılan,eylemi gerçekleştiren ,tam bir eylem birliği ve dayanışma
içerisinde birlikte hareket eden şüpheliler Ayhan Akça
, Ziya Bandırmalıoğlu,Mahmut
Yıldırım,Abdullah Çatlı ve Ayhan Çarkın'ın TCK'nın 37 /1-2 (765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 ) maddesi
uyarınca sorumlu oldukları,
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Silahlı Suç Teşekkülü/Örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiği anlaşılan eylemden dolayı
;bilgisi olan ve teşekkül mensuplarını eylemin icrası için azmettirdikleri/ talimatlandırdıkları
değerlendirilen teşekkülün yöneticisi konumundaki şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR, Mehmet Korkut
EKEN ve İbrahim ŞAHİN'in ise 5237 sayılı TCK'nın 38/1 (765 sayılı TCK'nın 64/2 -313/5 ) maddesi
uyarınca sorumlu oldukları anlaşılmıştır.
9.OLAY
:MAKTÜL/ŞÜPHELİ TARIK ÜMİT’İN KAÇIRILMASI / ÖLDÜRÜLMESİ
OLAYI
SUÇ TARİHİ
:02-03.03.1995
SUÇ YERİ
:Silivri İlçesi Beyciler Köyü Hudutları içerisinde köy yolu üzeri
OLAYIN ÖZETİ:02.03.1995 tarihinde örgüt üyesi şüpheliler
Ayhan Akça ve Ziya
Bandırmalıoğlu 'nun Tarık Ümit ile İstanbul ilinde Divan pastahanesinde buluştukları ve birlikte
ayrıldıkları ,bu andan itibaren Tarık Ümit'den bir daha haber alınamadığı,
03.03.1995 tarihinde Silivri İlçesi Beyciler Köyü Hudutları içerisinde köy yolu üzerinde terk
edilmiş içerisinde iki adet 34 ZU 478 numaralı 2 adet plaka bulunan Chevrolet Camaro marka aracın
lastik ve direksiyonu kilitlenmiş kapıları açık olduğu halde vatandaşlarca görüldüğü, ihbar üzerine
jandarma tarafından aracın Silivri Jandarma Komutanlığına çekildiği,
Araç üzerinde yapılan incelemede yağmur altında kaldığından dolayı parmak izi alınamadığı,
aracın içinde Tarık Ümit’e ait olan doktor raporları bulunan bir zarf bulunduğu ve aracın Tarik Ümit'e
ait olduğunun değerlendirildiği , aracın bulunduğu bölge civarında Jandarma tarafından geniş çaplı
araştırmalar ve kazılar yapılmasına rağmen Tarık Ümit’ e (ve cesedine) ulaşılamadığı ,
Yapılan soruşturma sırasında ;Chevrolet Camaro marka araç içerisinde bulunan 34 ZU 478
numaralı plakanın Tarık ÜMİT’ in başvurusu üzerine 14.12.1993 tarihinde dönemin Emniyet Genel
Müdürü Mehmet AĞAR tarafından tahsis edilmiş olduğunun anlaşıldığı,
Müşteki Cemalettin ÜMİT’in 04.03.1995 tarihinde B.Kılıçlı Jandarma karakol komutanlığında
alınan ifadesinde: Tarık ÜMİT’in absi olan Neşet ÜMİT’in oğlu olduğu, Kendisi ticaret ile uğraşan bir
şahıs olduğu, aracında sahte plakanın bulunduğundan hiçbir bilgisinin olmadığını, Tarık ÜMİT’in MİT
ile her hangi bir ilgisinin olup olmadığını, güvenlik güçleri ile olan birlikteliği ile de bilgisinin
olmadığını,
1995 yılı içerisinde 01.30 civarında Beyciler Köyünde lokanta işletmeciliği yapan İsmet ÖZHAN
isimli şahsın kendisine telefon açarak Beyciler Köyü ve B. Çavuşlu Köy yolunda 34 ZU 478 plaka
numaralı aracın içinde araç sahibi olan Tarık ÜMİT’e ait olan doktor raporları bulunan bir zarf
olduğundan, evvela Tarık ÜMİT’i muayene eden doktor arkadaşını aradığı, daha sonra kendisine
ulaştıklarını, kendisinin Beyciler Köyüne giderek İsmet ÖZHAN ve kendisine bilgi veren ismini
hatırlamadığı şahıs ile birlikte otonun bulunduğu mahale gittiklerini otonun kapılarının açık olduğu,
kayda değer bir anormalliğin olmadığını gördüğünü, olayın adli yönünün olacağını düşünerek B. Kılıçlı
Jandarma Karakol Komutanlığına gelerek Jandarma Karakol Komutanına konuları izah ettiğini, 34 ZU
478 plaka sayılı aracı çekici yardımı ile B. Kılıçlı Jandarma Karakol komutanlığına çektiklerini, Tarık
ÜMİT’in nerede olduğunu bilmediğini, ancak 02.03.1995 günü İstanbul da bir arkadaşı ile birlikte
olduğunu tespit ettiğini, daha evvel kızı ile Düzceye gitmek üzere sözleştiği halde yine aynı tarihte saat
18.00 sıralarında Adapazarı’ndaki kızına telefon ederek bir işi nedeniyle gelemeyeceğini söylediği, Tarık
ÜMİT’in her hangi bir düşmanın olup olmadığını bilmediğini, zorla kaçırılıp kaçırılmadığı konusunda da
bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
Müşteki Cemalettin ÜMİT 16.06.1995 tarihinde Kızıl Toprak Polis Karakolunda alınan
ifadesinde:Olayın duyulması soruşturulması ve bu güne gelinmesi Büyük Kılıçlı Jandarma
komutanlığının Silivri İlçe Jandarma komutanlığına yazdığı yazıda belirttiği gibi olduğunu, Tarık ÜMİT
ile ilgili çalıştığı değişik pasaportları kullandığı, sık sık yurt dışına gittiği için kendisinin yine Yurtdışına
gitmiş olabileceğini arabasının da çalınarak bulunduğu mahale götürüldüğünü zannettiği, ancak o günden
bu güne kadar hiçbir şekilde kendisinden haber alınamadığını, kaybolduğu akşam bazı emniyet
mensupları ile temas etmiş olduğunun tespit etmeleri olayın çözülemez bir karanlığa doğru
yönlendirildiği, yeğeninin Mit Teşkilatında bir istihbarat elemanı olarak çalıştığı, bu görevi münasebeti
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ile Emniyet Teşkilatında kendisini rahatsız eden bazı olayların geçtiğini, bunların kendisini çok rahatsız
ettiğini, muttali olduğu bu hususları kamuoyuna deklare edeceğini ifade ettiğini, bu sebeple Emniyet
birimleri ile bir sürtüşmeye girdiği hatta o günlerde hayatından endişe ettiğini, bunların duyumdan ibaret
bilgiler olduğunu, aradan geçen bunca zamandan sonra Tarık ÜMİT’in profesyonelce kaçırıldığını ve
öldürüldüğünü bulunamayacak şekilde saklandığını zannettiğini beyan etmiştir.
Tanık Cemalettin ÜMİT İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığında
08.01.1997 tarihinde alınan ifadesinde,Kendisinin Tarık ÜMİT’in amcası olduğunu, Tarık ÜMİT’in
kaybolmasından sonra amcası olarak başından beri olayın takipçisi olduğunu, bu nedenle birtakım
bilgilerinin olduğu, Tarık ÜMİT’in kaybolduğu gece yapılan telefon konuşmaları tespitleri tahkikat
sırasında temin edildiği, Hazeroğlu isimli bu isimde yanılabileceği ancak tahkikat dosyalarında
olabileceğini, kişinin telefonları tesbit edildiği, kendisi telefonun kendi üzerine kayıtlı olduğunu ancak,
İbrahim ŞAHİN, Ziya ve Ayhan isimli Polis-lerden birinde olduğunu söylediğini, Divan Pastanesinde
Tarık ÜMİT’i son gören ve konuşan Bahar ŞEN isim¬li kişinin iki telefonunu tespit ettiğini, biri 363 94
22'olduğu, bu telefonun şimdi bir başkasında olduğunu, kendisinin aradığında bu şekilde cevap aldığını,
diğer telefonun 386 71 32 olduğunu, bir kaç kez aradığını cevap vermediklerini, Tarık ÜMİT 'in
kaybolmasından sonra evinde İstanbul Valiliği yazılı ve Dev Sol tarafından kendisine bir tecavüzde
bulunabileceğinden bahisle başka bir araç plakası verilmesine dair dilekçesini ve Emniyet Genel
Müdürlüğü bulunulabileceğinden bahisle başka bir araç plakası verilmesine dair dilekçesini ve Emniyet
Genel Müdürü Mehmet AĞAR 'ın can güvenliği nedeniyle plaka tahsisine ilişkin yazısını bulduklarını,
fotokopilerini ibraz ettiğini, soruşturmayı yürüten Ahmet ALTINTAŞ isimli Jandarma da görevli
Astsubay ile birçok kere görüştüğünü, evine geldiğini, kendisinin Maslaktaki görev yerine gittiğini,
kendisinin bu işi çözdüğünü somut delilleri ile 15 gün içerisinde çıkaracağını söylediğini, Bahar ŞEN’i
bulup ifadesini aldığını, önce kendi evinde ifadesini aldığını sonra makamında aldığını, Ayhan ve Ziya
isimli şahısları bulduğunu, yüzleştirmelerini yaptığını,
20 Mart 1996 tarihinde Adalet Bakanı Mehmet AĞAR’a bir mektup yazdığını, mektubunda
kendisi ile görüşme talep ettiğini, görüşmesinin İç İşleri Bakanı iken olduğunu, konu ile ilgileneceğini,
bir hafta içerisinde cevap vereceğini söylediğini, bir yıl geçti bir cevap gelmediğini, konuşmalarında
mektubunda K.E- İ.Ş- A.Ç. gibi kodlamalar la Korkut EKEN, İbrahim ŞAHİN ve Abdullah ÇATLI’ dan
Bahsettiği halde Bakanın bu konular ile ilgili kendisine bir soru sormaması dikkatini çektiğini, ayrıca
kendilerini aldatmak için arabayı Trakya tarafına götürüp bıraktıklarını, Tarık ÜMİT’i Yalova'ya
götürdüler dediğinde fevri hareketle yerinden hoplayarak, "Allah Allah bunu nasıl tespit ettiniz" dediğini,
bu davranışından da Mehmet AĞAR’ın olayla ilgili etraflı bilgisi olduğu kanaatinde olduğunu, Mehmet
EYMÜR ile de görüştüğünü, kendisinin bu işi bildiğini, istihbaratçı olduğunu, yaptırım gücünün
olmadığını, Başbakan ve Cumhurbaşkanı talimat verir de bu işi çöz derlerse, bu işi kısa sürede
çözebileceğini söylediğini, kendilerinin de evladımızı kaybettik, biz de bir şeyler bilelim gibi konuşması
üzerine, kim olacak Mehmet AĞAR ve Emniyet Müdürlüğünde üst düzeyde görevli adamları başta
Korkut EKEN gibi bir laf ettiğini, İbrahim ŞAHİN'i de saydığını, kendisinin bunun üzerine
Cumhurbaşkanı ile görüşüp, Mehmet EYMÜR’ü harekete geçirme¬sini sağlamak istediyse de
Cumhurbaşkanının randevu vermediğinden yada ulaşamadığından görüşme imkanının olmadığını beyan
etmiştir.
Tanık Hande BİRİNCİ İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığında
08.01.1997 tarihinde alınan ifadesinde:3 Mart 1995 tarihinde babasının otosunun Silivri civarında terk
edilmesinden sonra ikinci akşam evlerine 2 şahsın geldiğini, Mehmet EYMÜR tarafından gönderildiğini,
kendilerine yardımcı olacaklarını söylediklerini, kendisinin gelemediğini, Cumhuriyet Savcılığına
babasının kaybolması ile ilgili müracaat etmesini söylediğini, bu müracaatında bu olayla Korkut
EKEN'in ilgisi vardır, o bilişmiş şeklinde söylediklerini, kendisinin de ertesi gün Kadıköy Cumhuriyet
Savcısına ifade verdiğini, ancak Korkut EKEN’in ismini söylemediğini, onunla ilgisi olduğundan emin
olmadığını, olaydan bir hafta kadar önce babası yazıhanesinde yok iken çalan telefona büronun ayak
işlerine bakan Ali isimli şahsın baktığını, telefonda kendisini Korkut EKEN olarak tanıtan kişinin "Tarık
bizi sattı, biz de onu satacağız" diye not bıraktığını, Korkut EKEN ile ilgili bilgisinin bundan ibaret
olduğunu, Babasının kaybolmasından sonra bir Jandarma Başçavuşunun geldiğini, kendisine söylediğine
göre babasını son olarak Divan Pastanesinde görüldüğünü, babasının pastanede iken Bahar ŞEN isimli
bir şahısla oturduğunu ve Ziya ve Ayhan isimli iki şahsın gelerek aynı masaya oturdukları ve bunlardan
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birinin İbrahim abi gelemedi seni evde bekliyor" dediğini, önce Bahar ŞEN’ in Pastaneden çıktığını daha
sonra babasıyla Ziya ve Ayhan isimli şahısların birlikte çıktıklarını tespit ettiğini söylediğini, daha sonra
Ahmet ALTINTAŞ’ın, Ayhan ve Ziya isimli şahısları sorgulamak için aldığını, bu şahıslar gözaltında
iken Ankara'dan bir Emniyet yetkilisinin Ahmet ALTINTAŞ'a telefon ederek bu şahısları bırakacaksın
dediğini, Ahmet ALTINTAŞ’ında "Ben sizin de kim olduğunuzu biliyorum, listemde sen de varsın, sırası
gelince senin de ifadeni alacağım” deyip telefonu kapattığını, ertesi gün Ankara'dan Ahmet
ALTINTAŞ’ın tahkikatı kapatması talimatı verilmiş, bunun üzerine Ziya ve Ayhan'ı serbest bırakarak
tahkikatla ilgisiz kaldığını, 2-3 ay sonra da Diyarbakır'a tayin olup gittiğini öğrendiklerini, bu konu ile
ilgili olarak Mehmet EYMÜR'e gittiğini, Mehmet EYMÜR’ün Mehmet AĞAR'a telefon açtığını bir
cevap gelmeyince İbrahim ŞAHİN’i aradığını, bir daha da bir cevap vermediğini, Mehmet EYMÜR’ün
babasına Emniyetle ilişkini kes Korkut'la ve Emniyetle ilişkini kes dediğini, Korkut EKEN’le Fenerbahçe
Semtinde kısa bir görüşme yaptığını, bu görüşmede herkes beni suçluyor, babanın evine gidip gelmem,
bana araba hediye etmiş olması bunlar mı hataydı neden beni suçluyor gibi laflar söylediğini, Tarık
yurtdışında yarın dönüp geldiğinde bu lafları söyleyenler bakalım ne cevap verecekler dediğini,
Ayrıca kendisine de darıldığını, Mehmet EYMÜR’e gidip görüştüğünü söylediğini, bu görüşmeyi
nereden bildiğini anlamadığını, Korkut EKEN’in babası ile samimi olduğunu evlerine gidip geldiğini,
Hiram ABBAS’ın ölümünden sonra tanıştığını, babasının dostu olduğunu, bu süre içerisinde biri
Susurluk kazasından önce diğeri sonra olmak üzere iki ilginç telefon aldığını, birincisinde ismini
vermeyen bir bayanın "Ben yetkili yerlerden sizi arıyorum, Babanı 1978 yılı Ülkü Ocakları Başkanlığını
yapan Abdullah ÇATLI kaçırdı, Sami HOŞTAN isimli bir şahısta Silivri civarında bir villaya götürdüler,
babanın cesedi bu villanın bahçesinde gömülüdür" dediğini Susurluk kazasından sonra arayan ikinci
kişinin erkek olduğunu "Ben size bir bayanla haber yollamıştım, babanızın cesedinin olduğu yeri
söylemiştim. Sis hiçbir şey yapmıyorsunuz, aramıyorsunuz, biz sizi takip ediyoruz" dediğini, kendisinde
doğru dürüst bir adres söylemiyorsunuz nasıl bulalım diye cevap verdiğini beyan etmiştir,
Müşteki Hande BİRİNCİ 04.03.1995 tarihinde B.Kılıçlı Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığında alınan ifadesinde:02.03.1995 günü saat 18.00-19.00 sıralarında babası Tarık ÜMİT’in
Adapazarı’ın daki evini telefonla aradığını, eve gelmek için hemen yola çıkacağını söylediğini, aradan 15
dakika gibi bir zaman geçtikten sonra tekrar telefonla arayarak bir işinin çıktığını, gelemeyeceğini
söylediğini, bu konuşmadan bu yana babası ile hiçbir şekilde irtibat kuramadığını, 04.03.1995 günü saat
10.00 sıralarında babasının amcacı olan Cemalettin ÜMİT kendisini telefonla arayarak babasının
arabasının B.Kılıçlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluğundaki Beyciler ve Büyük
Çavuşlu köy yolunda bulunduğunu söylediği, bunun üzerine eşi Dahi BİRİNCİ ile birlikte aracın olduğu
bölgeye gittiklerini, babasının aracını çekici yardımı ile B.Kılıçlı Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığına getirdiklerini beyan etmiştir.
Müşteki Hande BİRİNCİ 31.05.1995 tarihinde Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılğında alınan
ifadesinde: 31.05.1995 tarihinde vermiş olduğu, şikayet dilekçesinde babasının arabası ile beraber
İstanbuldaki evlerinden çıkarak kaybolduğunu, arabasının Çerkezköy yakınlarında bulunduğunu bu
hususta Savcılığa ifade vermediğini ancak cinayet masası ekiplerine babası hakkında bilgi verdiğini,
babasının MİT ajanı olarak çalıştığını duyduğunu, bu sebeple MİT ile ilişkisinin olduğunu tahmin
ettiğini, en son Divan Pastanesinde kaybolduğu gece Baha ŞEN ile görüştüğünü, Baha ŞEN ile otururken
Polis oldukları tahmin edilen 2 kişinin geldiği beraber oturduklarını ve kendisinin gittiğini söylediğini
Baha ŞEN’in dinlenmesini, hadise hakkında MİT’te yetkili makamda bulunan Mehmet EYMÜR’ün
geniş bilgi verecek durumda olduğunu, babasının ölü veya sağ olarak bulunmasını istediğini, ayrıca
İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığında Ahmet ALTINTAŞ ili Astsubay Başçavuşun bu hususta geniş
araştırma yaptığını, kendisinde bir dosya olduğunu tahmin ettiğini ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
Müşteki Hande BİRİNCİ 27.02.1996 tarihinde B.Kılıçlı Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığında alınan ifadesinde: Tarık ÜMİT benim öz babam olması nedeniyle kendisinin iş ada mı
olması, ayrıca Hakkı Yaman NAMLI isimli şahısla birlikte Kıbrısta First Merchant Bankasının sahipleri
olduğu, serbest ticaretle uğraştığından çoğu kimse tarafından bilinen birisi olduğu, 04.03.1995 günü
babası kaçırılması olayını amcasından öğrendiğini babasının kullandığı 34 ZU 478 plakalı kırmızı renk
spor tip Şavrole Camaro marka otomobilin kapılarının açık vaziyette olay yerinde bulunduğu, arabada
herhangi bir kırık dökük çarpık ve ezik izi olmadığı, sahte plaka nedeni ile de kendilerinin Silivri
Jandarmasını bekledikleri, babasına verilen bu 34 ZU 478 plakadan bizzat Dönemin eski Emniyet Genel
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Müdürü Mehmet AĞAR tarafından tahsis edildiğine dair daha sonradan babasının terkedilen aracında
yapmış olduğum aramada Mehmet AĞAR tarafından tahsis edildiğine dair, tahsis belgesini bulduğun da
anladığını, kendi yaptığı araştırmada babasının 02.03.1995 günü Hakkı Yaman NAMLI ile İstanbul
Taksim -Şişli arasında bulunan HYATT otelinde gündüzleyin buluştukları ve görüşme bittikten sonra
aynı günü saat 19.00-20.00 arasında Bağdat Caddesi Divan pasta hanesine yalnız olarak gittiği, tesadüf
olarak da arkadaşı olan Baha ŞEN ile görüşme yaparken iki şahsın babasının yanına gelerek konuşmaya
başladıkları Baha ŞEN yanlarından ayrıldığı ve de o akşam yanına gelen iki şahısla birlikte
kaybolduğunu tahmin ettiğini, bu aşamadan sonra babasını gören hiçbir kimsenin olmadığını,
Hakkı Yaman NAMLI’nın babası ile birlikte Kıbrıs Lefkoşe’de bulunan Fırst Merchant Bank
Limited Bankasının ortağı olduğunu, babasının MİT 2. Başkanı Mehmet EYMÜR'lede sık sık
görüştüğünü hatta kendisini arayarak yardımcı olabileceği konu olduğunda başvurmasını istediğini, hatta
kendisinin başvurulduğunda bildiklerini anlatabileceğini söylediğini, Mehmet EYMÜR’ün dinlenmesi
halinde babasının kaybolmasında ki sır perdesinin ortaya çıkacağını beyan etmiştir.
Müşteki Hande BİRİNCİ 03.07.1995 tarihinde B.Kılıçlı Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığında alınan ifadesinde:04.03.1995 günü bilmediği bir şekilde kaybolan Tarık ÜMİT’in iş
adamı olduğunu, son zamanlarda işinin iyi olmadığını işi veya özel hayatı ile ilgili kendisine bir şey
söylemediğini, kaybolduğu tarihten bu yana kadar bir haber alamadıklarını, son günlerde ilişki içerisinde
olduğu kişileri bilmediği, düşmanları veya husumet içinde bulunduğu kimseler olup olmadığını
bilmediğini, babasının hafta da bir yurtdışına çıktığını, şuanda yurtdışında olup olmadığını bilmediğini,
babasının kaçırılmış olabileceğini ancak kimler tarafından kaçırıldığını bilmediğini beyan etmiştir.
Müşteki Hande BİRİNCİ’nin 03.07.1995 tarihinde Adapazarı Cumhuriyet Savcılığında alınan
ifadesinde: Babasının ticaret ile uğraştığını, Kıbrısta bulunan Fırst Merchhant Bank Limited bankanın
ortağı olduğu, MİT ajanlığı yaptığını bildiğini, babasının akıbetini sormak için Ankara’ya giderek Mit 2.
Başkanlığı yapan Mehmet EYMÜR ile görüştüğün, babasının MİT ajanı olduğunu, öldürüldüğünü
düşündüğünü söyleyerek başsağlığı dilediğini, babasının sık sık yurt dışına gittiğini her gidişinde
kendisine söylediğini, bir haftadan fazla yurtdışında kalmadığını dolayısıyla yurtdışında kalmasının
mümkün olmadığını, kanaatine göre kaçırıldığını kim tarafından kaçırıldığını bilmediğini, son
zamanlarda Yaman NAMLI ile sıkı ilişkiler içerisinde bulunduğunu, hemen hemen her gün bu şahıs ile
görüştüğünü, babasının MİT tarafından korumaya alındığı, bu nedenle arabanın başkası adına kayıtlı
olduğu, koruma ile ilgili Mehmet AĞAR tarafından bir müzekkerenin yazıldığı, kanaatine göre babasının
kaçırıldığını, kendisine kesin olarak başsağlığı olsun diye Mehmet EYMÜR’ün bu konu hakkında
teferruatlı bilgisinin olduğunu, sorguya çekildiğinde konunun açıklığa kavuşacağı kanaatinde olduğunu
beyan etmiştir.
Müşteki Hande BİRİNCİ
26.12.1996 tarihinde B.Kılıçlı Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığında alınan ifadesinde: Babasının 1995 yılı mart ayı içerisinde esasın kamuoyunda ve
gündemde Silivri’den esrarengiz bir şekilde kayıp olduğu söylense de esas itibarı ile İstanbul Erenköy
Divan pastanesinde Ziya adılı özel harekat timinde görevli Polis memuru ile görüşme yapıldıktan sonra
Polis Memuru Ziyanın babasına “ Seni İbrahim Abinin yanına götüreceğim” demesi ile birlikte
pastaneden çıkarak semti meçhul bir yerde buluşma sağlandığı, oradan da en son Balıkesir Susurluk
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen Abdullah ÇATLI ile babasını buluşturdukları, oradan
Silivri de bulunan Sami HOŞNAF’ın çiftliğinde Abdullah ÇATLI tarafından 2-3 gün sorgulandıktan
sonra öldürdüklerini, bu beyanlarını Aktüel Dergisinde Serhat YEDİK’e verdiğini, bu röportajdan sonra
kendisini telefonla bir erkek şahsın arayarak “ Babanız Tarık ÜMİT’i Abdullah ÇATLI, Sami HOŞNOF
ile birlikte Silivri ilçesi yakınlarında öldürttüler, cesedin yerini de devletin bazı kurumları da biliyor”
diyerek kapattığını, beyan etmiştir.
Müşteki Dahi BİRİNCİ 04.03.1995 tarihinde B.Kılıçlı Jandarma Karakolunda alınan ifadesinde:
Kayın pederi Tarık ÜMİT’ in 02.03.1995 günü evine telefon açarak eşi Handa BİRİNCİ’ ye akşam
yemeğe geleceğini söylediği, daha sonra işinin çıktığı gerekçesi ile gelmeyeceğini söylediği, 04.03.1995
günü kayınpederinin amcası Cemalettin ÜMİT’in evine telefon açarak kayınpederinin arabasının
bulunduğunu bildirdiği, bunu üzerine eşiyle birlikte İstanbul da ki olay yerine geldikleri daha sonra aracı
çekiyle birlikte B.Kılıçlı Jandarma Karakoluna çektirdik konu hakkında bildiklerinin bundan ibaret
olduğunu beyan etmiştir.
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İfade sahibi Ali Taner AKTAN 04.03.1995 tarihinde B.Kılıçlı Jandarma Karakolunda alınan
ifadesinde: Kayın pederi olan Cemalettin ÜMİT’in kayıp olan yeğeni Tarık ÜMİT’ in arabasının
bulunduğunu bildirdiği, aracın çekilmesi için usta getirmesini söylediğini kayın pederi ile birlikte aracı
B.Kılıçlı Jandarma Karakoluna çektirdiklerini konu hakkında bildiklerinin bundan ibaret olduğunu beyan
etmiştir.
İfade sahibi Muzaffer CANİK 05.03.1997 tarihinde Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan
ifadesinde:Tarık ÜMİT isimli şahsı şahsen tanıdığını ara sıra çalıştığı pastaneye gelip gittiğini, Tarık
ÜMİT’in yanında olduklarını söyledikleri Baba Şen isimli şahsı tanımadığını, ismini de duymadığını
çalıştığı pastanede 1969 yılından beri çalıştığını beyan etmiştir.
Tanık Şirin BERK’in 10.05.1996 tarihinde Beyoğlu Merkez Karakolunda alınan ifadesinde: Tarık
ÜMİT isimli şahsın hemşeri ve arkadaşı olduğu alınan tarihte kendisi ile görüşme yaptığını hatırlamadığı,
neden kaybolduğu konusu hakkında bilgisinin olmadığını beyan ettiği anlaşılmıştır.
Tanık Nuri NUĞUR 10.04.1996 tarihinde Kızıltoprak Polis Karakol Amirliğinde alınan
ifadesinde:Tarık ÜMİT isimli şahsın daha önceden nişanlısı olduğu ve ilerleyen zamanda ayrıldıkları
fakat görüşmeye devam ettikleri telefon görüşmesinde her zamanki gibi hal hatır sordukları kendisi ile
ilgili sorunları paylaşmadığı içine kapanık olduğu, kendisinden daha sonra herhangi bir bilgi almadığı
konu hakkında bilgisinin olmadığını beyan ettiği anlaşılmıştır.
Tanık Kozak GEYSU 13.05.1996 tarihinde Bostancı Polis Karakol Amirliğinde alınan
ifadesinde; Tarık ÜMİT’ in öz abisi olduğu telefonla da, yüz yüze de görüştüğünü kendisinden haber
aldığında bilgi vereceğini beyan ettiği
Tanık Nabi YAŞAR’ın 30.10.1996 tarihinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde
alınan
ifadesinde; Tarık ÜMİT isimli şahsı tanımadığını bulunduğu adrese yeni taşındığını ve telefon
numarasını Nisan ayında üzerine kayıt yaptırdığını beyan ettiği.
Mehmet AĞAR Tanık sıfatı ile 12.04.1996 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde ;Silivri Cumhuriyet Savcılığının talimatında belirtilen konu ile ilgili her hangi bir bilgi ve
görgüye sahip olmadığını beyan etmiştir.
Mehmet EYMÜR ifade sahibi olarak 16.01.1997 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet
Başsavcılığında alınan ifadesinde;Tarık ÜMİT’i 1987 yılından beri tanıdığını, zaman zaman istihbarat
toplamada kendilerine yardımcı olduğunu, 28 Şubat 1995 tarihinde en son görüşmesinin olduğunu, bu
görüşmesinde İstanbul daki evinde Özel Harekatta çalışan Ziya ve Semih isimli Polis memurlarının
bulunduğu, bir faaliyette kendilerine yardımcı olacağını söylediğini ve bunlarla cep telefonu ile arayarak
yanında görüştüklerini, mesleki görüşmelerden sonra İstanbul’a tekrar döndüğünü, 2 Mart 1995 günü
telefonla kendisini aradığını, bayramını tebrik ettiğini, akşam İbrahim ŞAHİN ile buluşacağını
belirttiğini, Mehmet AĞAR’ın telefonla aradığını, konuştuğunu, aralarındaki gerginliğin düzeldiğini,
bayramdan sonra kendisini ziyaret edeceğini belirttiğini, kendisi ile son irtibatının bu olduğunu, 4 Mart
1995 tarihinde arabasının İstanbul Çerkezköyde terk edilmiş vaziyette bulunmasından sonra birkaç
personelinin yapmış olduğu istihbari çalışmalarda; Tarık ÜMİT’in Abdullah ÇATLI’nın elinde olduğu ve
çiftlik evinde tutulduğu şeklinde duyumlar aldığını, Tarık ÜMİT’in cep telefonu dökümünden irtibat
kurduğu telefonun Avşar KEDEROĞLU isimli şahsa ait olduğunun tespit edilmesi üzerine şahısla
yapılan görüşmede İbrahim ŞAHİN, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Ayhan AKÇA kullanmaları amacıyla
verdiğini, İbrahim ŞAHİN, Polis Memurları Ziya, Ayhan ve Oğuz ile çok sıkı ilişkide olduğunu, İbrahim
ŞAHİN’e Tarık ÜMİT olayının ucunun Ziya ve Ayhan isimli Polislere dayandığını bu nedenle İbrahim
ŞAHİN’i de arayıp hepsinin Maslakta bulunan Jandarmaya gelmelerinin şart olduğunu, İbrahim
ŞAHİN’in bunun üzerine bağırıp çağırdığını, Tarık ÜMİT’in bu Polis memurlarınca kaçırıldığı ve
Abdullah ÇATLI’ya teslim edildiğinden emin olduğunu, Tarık ÜMİT’in muhtemelen öldürüldüğünü ve
Yalova taraflarında gömülmüş olabileceğini, Avşar KEDEROĞLU’nun 34 UA 932 plakalı beyaz renkli
Opel Astra marka otosunun Polis memuru Ziya tarafından Tarık ÜMİT’in kaçırıldığı gün Avşar
KEDEROĞLU’n dan alındığı arabayı 3 gün sonra Oğuz isimli Polis memuru ile birlikte Avşar
KEDEROĞLU’na arabayı teslim ettiğini, Tarık ÜMİT’in en son 2 Mart 1995 günü saat 21.15’te Bağdat
Caddesinde bulunan Divan pastanesinin restoran bölgesinde Baha ŞEN isimli bir arkadaşı tarafından
görüldüğü, Baha ŞEN’in Tarık ÜMİT’in yanına giderek sohbet ettiği, Tarık ÜMİT’in İbrahim ŞAHİN’i
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beklediğini söylediğini, bir süre sonra masalarına gelen uzun boylu bir şahsın Tarık ÜMİT’e İbrahim
beyin 21.30 da evde beklediğini söylediğini,
Tarık ÜMİT’in arabadaki arkadaşını da çağır birlikte yemek yeriz öyle gideriz dediğini, bilare
yemek yedikten sonra birlikte çıktıklarını ve Tarık ÜMİT’in bir daha görülmediği bilgilerini aldığını,
daha sonra soruşturmayı yapan Astsubay Ahmet ALTINTAŞ’ın görevden alınarak Diyarbakır iline tayin
edildiğini, beyan etmiştir.
Mehmet EYMÜR Tanık sıfatı ile
23.02.1997 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet
Başsavcılığında alınan ifadesinde; Hanefi AVCI’nın kendisi ile ilgili hususların hiçbir doğru dayanağı
olmayan iddialar olduğunu, Tarık ÜMİT olayı ile ilgili TBMM Susurluk araştırma Komisyonuna vermiş
olduğu ifadelerin doğru olduğunu, Tarık ÜMİT isimli şahsın haber kaynağı olarak kullandıkları bir
eleman olduğu, Tarık ÜMİT ile karşı karşıya son görüşmelerinin 28 Şubat 1995 tarihinde Ankara da
Teşkilata ait bir binada olduğunu, Tarık ÜMİT’in bazı görüşmelerinde Abdullah ÇATLI’nın kedisine bir
eylem yaptırmak istediğini, evinin etrafında bazı kişilerin dolaştığını, bunun üzerine memleketi olan
Adapazarı’na giderek bazı adamlar getirdiğini ve kendini korumaya çalıştığını, Emniyet ile olan
işbirliğinden sonra artık bu işbirliğinin devam ettirilmemesi dolayısı ile kendisinin suçlandığını
söylediğini, Tarık ÜMİT ile son görüşmesinde evinde bulunan Ziya ve Semih isminde özel harekatçı
Polislerle şuanda ismini hatırlayamadığı ve uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen bir şahsa yönelik
operasyona katılacağını, bu Polislerin şuanda evinde olduğunu, muhtemelen çalıntı bir arabayı bu işte
kullanmak üzere hazırladıklarını belirttiğini, isimleri Ziya ve Semih’in İbrahim ŞAHİN’in emrinde olan
Polisler olarak ifade ettiğini, Tarık ÜMİT’in aynı Polislerin kendisine Dündar KILIÇ’a yönelik bir
faaliyette yer almasını teklif ettiklerini, kendisinin de Tarık ÜMİT’e bizimle çalıştığın süre içerisinde bu
tip işlere izin vermeyeceklerini söylediğini, 4 Mart günü Tarık ÜMİT’in bulunan arabasından
kaybolduğunu öğrendiğini, netice itibarı ile 2 Mart 1995 günü akşam saatlerinde Bağdat Caddesindeki
Divan pastanesinin lokanta bölümünde en son görüldüğü, burada kendisine eski tanıdığı Baha ŞEN isimli
arkadaşının rastladığı, Baha ŞEN’in buraya bayram alışverişi için karısı ile birlikte gittiği, Tarık ÜMİT’in
ise orada yemek yediği, Baha ŞEN’in kendisi ile birlikte karısının alışveriş yapıp sıra beklerken
oturduğunu, bu yakınları ile görüşen arkadaşları kendisine aktardığını, Baha Şen de yanındayken Tarık
ÜMİT ile yemek yediği sırada yanına uzun boylu sivil giyimli gayet terbiyeli davranan bir kişinin
gelerek İbrahim bey evde bekliyor dediğini, Tarık ÜMİT’’in de gel yemek yiyelim ondan sonra gideriz
dediğini, gelen kişinin dışarıda arabada bekleyen bir diğerinden bahsetmesi üzerine Tarık ÜMİT’in onu
da çağır gelsin beraber yiyelim dediğini, bu kişilerle kısa bir süre oturup yemeğini bitirdikten sonra
birlikte pastaneden ayrıldıklarına o andan itibaren bir daha Tarık ÜMİT’in bulunamadığını, kendilerinin
istihbaratlarına göre bu polis memurlarının Tarık ÜMİT’i götürerek Abdullah ÇATLI ya onun
arkadaşlarına teslim ettiğini tespit ettiklerini, teslim etmeden önce İbrahim ŞAHİN ile görüştürülüp
görüştürülmediği hakkında bilgi sahibi olmadığını, kendilerine ilk intikal eden bilgilerde de Tarık
ÜMİT’i bu şekilde alan Abdullah ÇATLI’nın Küçükçekmece civarında Sami HOŞTAN’ a ait bir çiftlik
evine götürerek sorguladığı, istihbaratının kendilerine geldiği, bu bilgileri toplayan MİT görevlisinin
olayın araştırmasını yapan Jandarma Astsubayı Ahmet ALTINTAŞ’a aktardığını, bu olaylar sırasında
Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet AĞAR ve Özel Harekat Daire Başkan vekili İbrahim ŞAHİN’i
aradığını o dönemlerde Abdullah ÇATLI ile ilişkilerinin olduğu istihbaratını aldıkları, bu istihbari
bilgilere dayanarak Mehmet AĞAR’ı telefonla arayarak, İbrahim ŞAHİN ile bizzat konuşarak elemanları
olan Tarık ÜMİT’in Abdullah ÇATLI ve ekibi tarafından kaçırılıp sorgulandığını, özel harekatta görevli
Polis Memurlarının da olayda adının geçtiğini ve Tarık ÜMİT’e zarar vermeden bırakıldığı takdirde
gerek kendisinin gerekse teşkilatın bu olayı bir problem haline getirmeyeceğini ifade ettiğini, her ikisinin
de kendisine yardımcı olacaklarını söylediklerini ancak bu görüşmenin dışında bu kişiler tarafından her
hangi bir sonuç alınmadığını, kanaatine göre öldürülmüş olduğunu, soruşturmayı yapan Jandarma
Astsubayı Ahmet ALTINTAŞ’ın olayın hedeflerini bilerek soruşturmayı sürdürdüğünü, bu bilgilere
dayanarak Özel Harekatçı Polis memurları Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU’nun da tespit
ettiği, kendi arkadaşlarının da başta Sami HOŞTAN, Abdullah ÇATLI olmak üzere bu işin faillerini
tespit ettiğini ve yakın zamanda çözeceğini söylediklerini,
Bu Astsubayın araştırmaları sırasında özellikle İbrahim ŞAHİN tarafından müdahalede
bulunularak tahkikatı sürdürmesi ve sonuçlandırmasının önlendiğini, bu müdahaleler sırasında Jandarma
Astsubayın telefonla İbrahim ŞAHİN’le tartıştıklarını, bu olay içerisinde Haluk KIRCI’nın da
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bulunduğuna dair istihbari bilgilerinin olduğunu, Abdullah ÇATLI’nın her gittiği yerde Haluk KIRCI’nın
da bulunduğunu, Susurluk’ta meydana gelen kaza sırasında arkadaki koruma otomobilinin içerisinde
Haluk KIRCI’nın da bulunduğuna dair istihbari bilgilerinin geldiğini beyan etmiştir.
Tanık Hanefi AVCI 07.02.1997 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığında 1996/2303
sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadesinde; 1994,1995 ve 1996 yıllarında meydana gelen olayları bu
grupların kendi şahsi çıkarları için yaptıkları düşüncesi ve bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbaratında MİT’te ve Jandarma istihbaratında duyum olarak intikal etmeye başladığı, bu oluşumlarda
Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR, özel harekat daire başkanı İbrahim ŞAHİN ve sözleşmeli
personel Korkut EKEN ve Özel Harekat Dairesinde bulunan bir kısım tutuklu bulunan Polis memurları
olduğunu, Korkut EKEN’in irtibatlı olduğu Abdullah ÇATLI, Haluk KIRCI, Yaşar ÖZ, Drej Ali lakaplı
kişi ve kumarhane işletmecisi Sami HOŞTAN gibi sivil kişilerin olduğunu, Tarık ÜMİT olayında bildiği
kadarı ile Tarık ÜMİT’in başlangıçta Emniyetteki oluşumla irtibatlı olduğunu, Tarık ÜMİT’in bazı
kişileri ölümle tehdit ederek 3-4 milyon mark civarında para topladığı, bu olayın ortaya çıkmasıyla kendi
yandaşları ile aralarının açıldığı, eski tanıdığı MİT’ten Mehmet EYMÜR’e müracaat ettiği ve birçok şey
anlattığını, daha sonra Hakkı Yaman ile birlikte Kıbrıs’ta banka kurduklarını, daha sonra Tarık ÜMİT’in
kaybolduğunu, o zamanlar tahkikatın Jandarma tarafından yapıldığını, kendilerinin istihbari bilgilerine
göre Polis memuru Ayhan AKÇA’nın yanında bir başka Polis memuru ile Tarık ÜMİT’i yemek yediği
pastaneden alıp götüren ve daha önce birlikte ilgilendikleri bir konuyu görüşmek ve halletmek üzere
oradan götürmüş olduklarını öğrendiğini, olayın safatı hususunda somut bilgisinin olmadığın beyan
etmiştir.
Tanık Astsubay Ahmet ALTINTAŞ’ın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile
12.03.1997 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde;Tarık ÜMİT’in
kaybolması ile ilgili olarak ailesi ve çevresindeki iş arkadaşları ile görüştüğünü, ailesinin beyanına göre
şahsın öldürülüp bir yere atıldığının söylendiğini, şahsın öldürüldüğüne dair en ufak bir delilin
bulunamadığını, ailesinden Tarık ÜMİT’in kullandığı cep telefonu numarasını öğrendiğini, bu numarayı
en son arayan kişinin Avşar KEDEROĞLU isimli şahsın kullandığı cep telefonu olduğunu öğrendiğini,
Ataköyde Avşar KEDEROĞLU ile görüştüğünde telefonun kendisine ait olduğunu ancak Tarık ÜMİT ile
görüşmediğini, görüşmüşler ise Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli Ayhan AKÇA ve Ziya
BANDIRMALIOĞLU isimli Polislerden birisinin görüşmüş olabileceğini söylediğini, kendisi Avşar
KEDEROĞLU ile görüşürken Ayhan AKÇA’nın Avşar KEDEROĞLU’nu cep telefonundan arayarak
kendisini almasını istediğini, bunun üzerine Avşar KEDEROĞLU ile birlikte Ataköyde bir parka
gittiklerini, parkta Ayhan AKÇA ile beraber Ayhan ÇARKIN ve tanımadığı Polis kimliğini gösteren bir
şahsın daha olduğunu, Tarık ÜMİT hakkında görüşlerini sorduğunda siz bana soru soramazsınız sizin
yetkiniz yok, ben amirim olan Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim ŞAHİN ile görüştükten sonra
konuşurum dediğini, Ayhan AKÇA’ya Tarık ÜMİT tanıyıp tanımadığını sorduğunda, tanıdıklarını sık sık
görüştüklerini, gerek telefonla ve gerekse şahsen sürekli görüştüklerini beyan ettiklerini, aralarında bir
tatsızlık çıkacağından yakında bulunan Ataköy Polis karakoluna gittiklerini, Ataköy Polis karakolunda
bulunan görevlilerin kendi mıntıkalarına giremeyeceğini, bu konuda kendilerinin ilgilendiğini
söylediğini, kendisinin Ataköy Polis karakolunda iken Özel Harekat Daire Başkanının aradığını,
kendisine Polisler ile görüşme yetkisinin olmadığını, tahkikat yapmaya yetkili olmadığını, telefonla
söylediğini, kendisinin de sadece istihbarat topladığını bilgi edindiğini, ve oradan ayrıldığını, bu konu ile
ilgili çok araştırma yaptığını, Alaattin ÇAKICI’nın saklandığı denen evlere gittiğini, bu evin Tarık
ÜMİT’e ait ev olduğunu, evlerde parmak izi çalışmalarının yapıldığını, her hangi kanıt ve delil
bulamadığını, Tarık ÜMİT’in MİT ajanı olduğundan dolayı MİT’ten bazı şahısların kendisine yardımcı
olduğunu,
Tarık ÜMİT’in aile çevresinin muhtelif defalar İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy Emniyet
Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa dilekçe verdiklerini sonucunun ne olduğunu
bilmediklerini, bu olay ile ilgili yaptığı çalışma sonuçlarını il Jandarma komutanı Baki ONURLUBAŞ’a
bilgi verdiğini, Gazi olayları çıktığı günden itibaren bu olay ile ilgili görevlendirildiğini beyan etmiştir.
Tanık Hakkı Yaman NAMLI 04.04.1995 tarihinde Silivri B. Kılıçlı Jandarma Karakol
Komutanlığında alınan ifadesinde;1993 yılında Tarık ÜMİT ile ciddi anlamda Kıbrıs’ta ortak bir Banka
kurma girişiminde bulundukları, Bankanın % 15 hissesinin Tarık ÜMİT adına kayıtlı olduğu, 02.03.1995
günü Tarık ÜMİT ile telefon görüşmesi yaparak saat 13.00’da Taksimdeki Hayat otelinde buluşmaya

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

karar verdiklerini, bu görüşme esnasında Tarık ÜMİT’e üç telefon geldiğini, bunlardan birisinin Azmi
ERSİN olduğunu, diğer iki kişiyi bilmediğini, Bayram ile ilgili kendisinin Düzce’ye gideceğini
söylediğini, o gün için cebinde fazla parası olmadığını 7 Milyon ile bayramı geçireceğini söylediğini,
daha sonra da garaj da bulunan otomobiline binerek gittiğini, kendisi ayrılırken karşıya geçeceğini beyan
ettiğini, Tarık ÜMİT’in kaçırılıp kaçırılmadığını bilmediğini beyan etmiştir.
Tanık Hakkı Yaman NAMLI 04.03.1997 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığında
alınan ifadesinde;Bir gün yazıhanede otururken Tarık ÜMİT’in elinde büyük sarı bir zarf ile içeriye
girdiğini, Ankara’dan geldiğini, Yaşar ÖZ isimli kişiye iki adet Yeşil pasaport verdiğini, ayrıca silah
taşımada yardımcı olur gerekçesi ile bir mavi kart verdiğini, Yaşar ÖZ’ün fotoğrafının bulunduğu kartta
her tür silah taşıyabilir ibarelerinin bulunduğu, Mehmet AĞAR’ın imzasının olduğu, Yaşar ÖZ’ün
fotoğrafının bulunduğu kartta her tür silah taşıyabilir ibarelerinin bulunduğu, Mehmet AĞAR’ın
imzasının olduğu, Tarık ÜMİT ile belirgin bir samimiyeti olduğunu, Yaşar ÖZ’ün 500S Mercedesini
Tarık ÜMİT’in kullanması için verdiğini, Tarık ÜMİT’in yazıhanesinde Korkut EKEN, İbrahim ŞAHİN,
Nurettin GÜVEN, Muhsin KORMAN’ı gördüğünü ayrıca Tarık ÜMİT’in Abdullah ÇATLI ile
buluştuğunu kendisinden duyduğunu, Tarık ÜMİT’in Ford Tanus marka arabasını Korkut EKEN’e
hediye ettiğinde kendisinin bizzat yanında olduğunu, son zamanlarda Tarık ÜMİT’in Abdullah
ÇATLI’ya çok kızdığı, benim adamım Yaşar ÖZ’ü de koltukları altına aldılar uyuşturucu işi yapıyorlar
diye yakındığını ve gıyaplarında Abdullah ÇATLI ve Korkut EKEN’ e ana avrat küfür ettiğini, onların
ipliklerini pazara çıkaracağını söylediğini, bunlarla arasının açılmasının Tarık ÜMİT’in kaybolmasından
6-8 ay öncesine tekamül ettiğini, Tarık ÜMİT’in kaybolduğu gün Hayat otelinde görüşmesinin olduğunu,
kendisine iki kez telefon geldiğini, cep telefonu ile yanından uzaklaşarak konuştuğunu, yarın sabah
Düzce’ye anneme bayramlaşmaya gidiyorum dediğini ve kendisinden cüzi miktarda borç para aldığını,
kaybolma olayını duyduktan sonra kızına ve birlikte yaşadığı hanımına Abdullah ÇATLI dan
şüphelenmeleri gerektiğini, söylediğini, Korkut EKEN’in de ismini verdiğini, kendisinin Tarık ÜMİT’e
kullanması için arabasını verdiğini, 6-7 hafta kullandığını, arabasının yabancı plakalı olduğunu, ancak
Tarık ÜMİT’in 34 AEN 26 plaka taktırdığını, Mehmet AĞAR imzası taşıyan bu plakayı güvenlik nedeni
ile taşımasına izin verildiği bir belgenin fotokopisini de kendisine verdiğini, Tarık ÜMİT kaybolduktan
sonra kendisinin plakayı kızına vermek istediğini ancak kızının plakayı almadığını, ilgili yerlere
vermesini söylediğini, Ataköy Holiday İn isimli otelde Yaşar ÖZ ile karşılaştığını, yanında dört tane sivil
Polisin olduğunu, kendisinden plakayı istediğini, telefonla Korkut EKEN’i arayarak plakaları bulduğunu
söylediğini ve telefonla Korkut EKEN ile görüştüğünde Korkut EKEN’in kendisini azarlayıp bağırarak,
tehdit ederek, plakayı Yaşar’a vermesini söylediğini, senle görüşeceğiz hakkımızda konuşuyormuşsun
sözleri ile tehdit etmesinden çekinerek plakaları söküp dört saat sonra Yaşar ÖZ’e gönderdiği, iki gün
sonra İstanbul da Samanyolu TV’de Mehmet AĞAR ile görüşerek plaka olayını anlattığını, Mehmet
AĞAR’ın iyi yapmışsın Korkut bizden sen bu işlere karışma dediğini,
Tarık ÜMİT’in kaybolmasından sonra 1995 yılı Mayıs- Haziran aylarında bir gün İstanbul
Gayrettepe İş Bankası Bloklarında bulunan yazıhanesine Abdullah ÇATLI, Haluk KIRCI, Kürşat
AKYOL toplam 14 kişinin hepsi silahlı vaziyette güpe gündüz geldiğini, ellerinde Uzi, Mp5 silahlar ve
telsizler gördüğünü, odasına ÇATLI, KIRCI ve AKYOL’un girdiğini, 3-5 dakika oturduktan sonra
ÇATLI’nın diğerlerini dışarıya çıkararak kendisi ile 15 dakika kadar konuştuğunu, konuşmasında Tarık
ÜMİT olayını kastederek bu işlere kafanı yorma intikamını sen almayacaksın, bizim hakkımızda
konuşuyormuşsun gibi uyarılarda bulunduğunu, ayrıca birlikte iş yapmasını, bankadan kendilerine kredi
vermesini, arkadaşlarının sebeplenmesini, kendilerinin çok güçlü oldukları gibi laflar ettiğini, ÇATLI ile
ilk görüşmesini sağlayanın Ahmet BAYDAR ile Tarık ÜMİT olduğunu, Tarık ÜMİT’in kaybolmasından
sonra soruşturmayı yapan Jandarma Astsubay Ahmet ALTINTAŞ ile altı kez buluştuğunu on dört saat
konuştuğunu, bu hususta 04.04.1995 tarihli ifade verdiğini, beyan etmiştir.
09/01/2009 günü İbrahim ŞAHİN’ in Ergenekon Soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet
Müdürlüğünde alınan ifadesinde, kendisine Tarık ÜMİT’ in amcası Cemalettin ÜMİT’ in konu ile alakalı
basına yansıyan iddiaları ve konu hakkında alındığı anlaşılan ifadesinde geçen hususlar ile Tarık ÜMİT’
in kaçırılması olayı ile alakalı sorular yöneltilmiş, şahıs sorulara “Ben bunların hepsini Susurluk’ta
anlattım” şeklinde cevap verdiği anlaşılmıştır.
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İfade sahibi Hakkı GÜRDAL
05.05.2005 tarihinde Büyük Kılıç Jandarma Karakolu
Komutanlığınca alınan ifadesinde; Eski Mit ajanı Tarık ÜMİT’ in kaçırılması ve öldürülmesi olayı ile
ilgili bir bilgisinin olmadığı yalnız kendisini gazetelerde çıkan resimlerinden tanıdığını, 2004 yılı 5. ay
içerisinde Demir doğrama dükkanında çalışırken dükkanın önüne araç geldiği ve aracın içerisinde Tarık
ÜMİT’ in direksiyonda bulunduğu, kendisine Büyük Kılıçlı Jandarma karakolu Komutanlığını sorduğunu
bunun üzerine karakolu geçtiğini eliyle işaret ederek bayrak asılı yer olduğunu göstermiş, Tarık ÜMİT’
in karakola yönelmesinden sonra arkadan takip ettiğinde aracın karakola uğramadan Silivri ilçesine doğru
ilerlediğini tahminince karakolda bulunan aracını kontrol ettiğini, konu hakkında başka bir bilgisi
olmadığını beyan etmiş.
İfade sahibi Mahmut Ural ÇOŞKUN 04.03.1995 tarihinde alınan Büyük Kılıç Jandarma
Karakolu Komutanlığınca alınan ifadesinde ; Kendisinin arabasıyla Çerkez köye yemek yemeye giderken
saat: 22.00 sıralarında yol kenarında araç olduğunu gördüğünü yemekten dönerken saat: 23.30’ da yine
aynı aracın durdurduğunu fark edince çalınmış olabilir diye kontrol etmek için aracın yanına gittim aracın
kapıları açık terk edilmiş haldeydi içeri baktığımda hastane raporları gördüm hastaneyi arayarak raporda
ismi geçen Tarık ÜMİT’ e ulaşmaya çalıştım verilen numaraya ulaşamayınca hastaneden amcası
Cemalettin ÜMİT’ in telefonunu verdiler kendisini arayıp durumu anlattım ve olay yerine geldiler araca
müdahale etmek istediler bende engelledim kendileri Büyük Kılıçlı Jandarma Karakoluna götürerek
elimdeki raporları amcasına verdim. Konu hakkında bildiklerinin bundan ibaret olduğunu beyan ettiği.
İfade sahibi Cemal TUNA 03.03.1995 tarihinde Büyük Kılıç Jandarma Karakolu Komutanlığınca
alınan ifadesinde ;kendisinin lokanta işletmecisi olan arkadaşı İsmail ÖZKAN ile lokantada otururken
köyden bir arkadaşının gelerek yol kenarında bir aracın kapıları açık vaziyette bulunduğunu ve
içerisinden bir telefon numarası bulduğunu söyledi biz o numarayı aradık araç sahibi Tarık ÜMİT’ in
amcası olduğunu beyan eden Cemalettin ÜMİT’ e durumu anlattık oda hemen geldi aracı inceledikten
sonra B.Kılıçlı Jandarma Karakoluna gittik konu hakkında bildiklerinin bundan ibaret olduğunu beyan
ettiği.
İfade sahibi CAVİT Kod Adlı Doğan ÖZKAN İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığına el
yazısı ile vermiş olduğu ifadesinde; Tarık ÜMİT’i 1985 yılından beri tanıdığını, Tarık ÜMİT ‘in Korkut
EKEN ile arasının gayet samimi olduğunu bildiğini, o dönemde Tarık ÜMİT’ in Emniyet Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalıştığını, daha sonra 1995 yılı içerisinde daha önce Tarık ÜMİT tarafından
Tarık ÜMİT’ in akrabası olan Ömür ÖZÇELİK ile beraber kendilerine vermiş olduğu polis kimliğini bir
gece vakti aldığını ve Korkut EKEN’ le arasının bozulduğunu ifade ettiğini, daha sonra Korkut EKEN ile
Ankara’da yaptıkları görüşmede Korkut EKEN’ in Tarık ÜMİT’ e çok sinirlendiğini ve onu
cezalandırmak gerektiğini söylediğini kendisinin ise tüm bu olanlar sonrasında ortada yanlış işlerin
döndüğünü fark ederek gruptan ayrıldığını ifade etmiştir.
İfade Sahibi Muzaffer CANİK 05.03.1997 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı
ile Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde; 1969 yılından beri aynı pastanede çalıştığını
Tarık ÜMİT’ i Ümit olarak tanıdığı kendisinin ara sıra pastaneye takıldığını yalnız yanında gelen
şahısları tanımadığı Tarık ÜMİT’ in yanında olduğunu söyledikleri Baba ŞEN isimli şahsı tanımadığını
ve konu hakkında bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
Tanık İsmail BUĞDAY 03.09.1998 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; MİT Ankara Karargahında görevli olduğunu, Tarık ÜMİT’in olayı ile ilgili olarak
soruşturmasının İstanbul Jandarma alay Komutanlığında görevli astsubay Ahmet ALTINTAŞ tarafından
yürütüldüğünü, Ahmet ALTINTAŞ tarafında kendilerine verilen bilgiye göre İbrahim ŞAHİN’in
yanındaki adamları ile yani Polis Memurları ile Tarık ÜMİT’i aldırdığı, Abdullah ÇATLI ve
arkadaşlarına teslim ettiği duyumlarını aldığını ancak sonuca ulaşamadığını, ayrıca verdiği bilgiler
arasında Arnavut Sami HOŞTAN’ın da yer aldığını, Tarık ÜMİT’in kızı ve akrabası Cengiz GÜL ile de
görüşmeler yaptıklarını, Tarık ÜMİT’in İbrahim ŞAHİN ve Korkut EKEN ile ilişkilerinin olduğunu,
Mehmet AĞAR ile de ilişkilerinin olduğunu, kaybolduktan sonra Kızıltopraktaki evinde bulunması
gereken her türlü evrakın kaybolduğunu bunun dışındaki olayı aydınlatacak somut bilgilerinin çoğunun
Jandarma Astsubay Ahmet ALTINTAŞ’ın araştırması sırasında edindiği bilgiler ve bu şahsın Tarık
ÜMİT’in kızı ve yakınlarından oluşan bilgilerden ibaret olduğunu, Tarık Ümit’in akrabası Cengiz
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GÜL’LE DE görüşme yaptığı, bu şahsında olaya ışık tutacak görgüye dayalı bir bilgisi bulunmadığını,
ancak Tarık ÜMİT’in 02.03.1995 tarihinde Baha ŞEN ve eşi tarafında Divan Pastanesinde görüldüğünü,
Tarık ÜMİT’in Baha ŞEN ile orada görüşmesi sırasında İbrahim ŞAHİN ile buluşacağını söylediğini,
yanlarına gelen bir şahsın İbrahim ŞAHİN’in kendisini beklediğini söylediğini ve o şahısla birlikte
Pastaneden ayrıldıklarını ifade ettiğini, Cengiz GÜL’ünde bu bilgileri birçok kişi ile görüşmeleri sonunda
elde ettiğini, Baha ŞEN’i olaydan sonra bizzat kendisinin bularak görüştüğünü, ancak Baha ŞEN’in
korktuğunu geniş bilgi ve ifade vermediğini, ancak Baha ŞEN’in eşinin ısrar etmesi üzerine kendisine bu
bilgileri verdiğini, ayrıca bu konu ile ilgili Jandarma görevlileri ile de Cengiz GÜL’ün görüşme yaptığını,
bu görüşmeler sırasında Tarık ÜMİT’in İbrahim ŞAHİN, Korkut EKEN, Abdullah ÇATLI, Arnavut
Sami isimleri ile ilişkisinin olduğunu, bu şahıslar tarafından kaçırıldığını, sorgulandığı şeklinde bilgileri
kendisine Cengiz GÜL’ün söylediğini, kendisinin bu kişilerle İstanbul’da görüşme ve araştırma yaptıktan
sonra toplanan bilgileri MİT Müsteşarlığına rapor halinde bildirdiği ve bu bilgilerin MİT tarafından özet
olarak Savcılığa gönderildiğini, Bu araştırma sırasında yanında Birol BALIKÇIOĞLU ile Saim AYGER
isimli MİT görevlilerinin de bulunduğu ifade etmiştir.
Tanık Salim AYFER 03.09.1998 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; MİT Ankara karargahında görevli olduğunu, 1995 yılı Mart ayı içerisinde İsmail BUĞDAY
ve Birol BALIKÇI isimli arkadaşları ile birlikte görev verilerek Tarık ÜMİT isimli bir kişinin
kaybolması olayının araştırılması için İstanbul’a gönderildiklerini, Tarık ÜMİT isimli şahsı tanımadığını,
her hangi bir ilişki ve irtibatının olmadığını, MİT ile olan ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmadığını,
soruşturmayı yapan Jandarma Astsubay Ahmet ALTINTAŞ ile görüşme yaptıklarını, bu konuyu
başından beri kendisinin takip ettiğini, Tarık ÜMİT’in ailesi ile görüştüğünü, bu araştırma ve görüşmeler
sonrasında Tarık ÜMİT’in İbrahim ŞAHİN, Abdullah ÇATLI ve Sami HOŞTAN ekibi tarafından
kaçırıldığna dair duyumlar aldığını, ancak araştırmasının halen sürdüğünü, ipuçlarını bulduğu takdirde bu
kişileri sorguya alacağını söylediğini, Tarık ÜMİT’in ailesinden aldığı bilgilere göre Tarık ÜMİT’i
kaçıranlar tarafından öldürüldüğü, Yalova tarafında bir yere gömüldüğünü söylediğini, ekip arkadaşları
ile birlikte Tarık ÜMİT’in kızı Hande BİRİNCİ akrabası Cengiz GÜL, damadı Dahi BİRİNCİ ile
görüşme yaptıklarını, bu kişiler ile görüşmelerde Tarık ÜMİT’in İbrahim ŞAHİN, Korkut EKEN ile
ilişkilerinin olduğunu, Tarık ÜMİT’in İbrahim ŞAHİN, Korkut EKEN ve Abdullah ÇATLI tarafından
kaçırıldığı yönünde duyumlar aldıklarını, Cengiz GÜL isimli akrabasından Tarık ÜMİT’in en son
bulunduğu Divan pastanesinde Baha ŞEN ve eşi ile birlikte görüldüğünü,
Ondan sonra da oraya gelen bir Polis Memuru ile birlikte oradan ayrıldığını öğrendiğini, bu
görüşmeler sonrasında rapor yazarak kurumlarına bildirdiklerini, ayrıca bu olayı aydınlatacak bilgi ve
belgelerin bulunduğu bir kaynak, bilgisi olan kişilerin olup olmadığını bilmediğini beyan etmiştir.
Tanık Birol BALIKÇIOĞLU 03.09.1998 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığında
alınan ifadesinde; MİT Ankara Karargahında görevli olduğunu, Tarık ÜMİT isimli şahsın kaybolması
olayını araştırmak üzere Saim AYFER ve İsmail BUĞDAY ile birlikte İstanbul’a gönderildiklerini, Tarık
ÜMİT’in teşkilatları ile ilgisinin ne olduğunu bilmediğini, MİT Müsteşarlığında kaynak olarak kullanılıp
kullanılmadığı veya kadrolu görevli olup olmadığı hususunda hiçbir bilgisinin olmadığını, Tarık ÜMİT
ile de görüşmesinin ve ilişkisinin bulunmadığını, bu olayın soruşturmasını ve araştırmasını yapan
Jandarma Astsubay Ahmet ALTINTAŞ olduğunu, bu şahısla görüşme yaptıklarını, Tarık ÜMİT’in ailesi
ile kızı ve akrabaları ile görüşme yaptığını, telefon görüşmelerinden hareket ederek Avşar isimli bir
kişiye ulaştığını, bu kişinin beyanları ile özel timde görevli bazı Polis Memurlarının isimlerini tespit
ettiğini, ayrıca Tarık ÜMİT isimli şahsın kaçırılması olayını Abdullah ÇATLI ve İbrahim ŞAHİN
isimlerinin de yer aldığını, ancak bu safhada tespit ettiği isimlerin henüz sorgulama yapamadığını, bu
isimlerin çoğunun resmi makamlara dayandığı için araştırmayı ilerlemekte zorluklarla karşılaştığını,
kendilerine ifade ettiğini, yine üç arkadaşı ile birlikte Tarık ÜMİT’in akrabası cengiz GÜL isimli şahsı
bulurak bir çay bahçesinde görüşme yaptıklarını, olay günü Tarık ÜMİT’in Divan pastanesinde Baha
ŞEN ve eşi ile görüştüğünü tespit ettiğini, Baha Şen ile yaptığı görüşmede Tarık ÜMİT ile otururken bir
Polis memurunun geldiğini, Tarık ÜMİT’in İbrahim ŞAHİN’i beklediğini söyleyerek birlikte oradan
ayrıldıklarını, ayrılmadan önce Polis memuru ile yemek yediklerini, Polis memurunun dışarıda araba ve
arabadta arkadaşları var dedikten sonra pastaneden ayrıldıkları bu olayda İbrahim ŞAHİN, Korkut EKEN
ve Abdullah ÇATLI’nın da isimlerinin geçtiğini Cengiz GÜL’ ün kendilerine anlattığını, ayrıca Tarık
ÜMİT kaybolmadan önce Cengiz GÜL’e piyasaya borçları olduğunu ve para bulup bu borçlarını
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ödeyeceğini söylediğini belirttiğini, diğer arkadaşlarının da Tarık ÜMİT’in kızı ile görüşmeler yaptığını,
bu görüşmeler sonrasında rapor yazarak kurumlarına bildirdiklerini beyan etmiştir.
İfade sahibi İsmet ÖZHAN 09.03.1999 tarihinde Büyük kılıçlı Jandarma Merkez Karakolunda
alınan ifadesinde; kendisinin 04.03.1999 günü Cemal TUNA isimli arkadaşı ile lokantada otururken
köyden bir arkadaşının gelerek köyün yakınlarında kırmızı renkli bir arabanın olduğunu ve arabada bir
telefon numarası bulduğunu söylediğini, kendilerinin de insanlık namına o numarayı aradıklarını,
telefona Cemalettin ÜMİT’in çıktığını, durumu kendisine anlattıklarını, ve Cemalettin ÜMİT’in bir süre
sonra geldiğini ve aracı göstermek için aracın olduğu yere gittiklerini, daha sonra Cemalettin ÜMİT’in
Büyük kılıçlı Jandarma Merkez Karakoluna gittiğini, başkaca bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Celal BIYIKLI 01.10.2002 tarihinde Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde alınan
ifadesinde;1996 yılında bir işten dolayı aldığı çekin sahte çıktığı, bu kon ile ilgili 14 ay ceza alıp Bursa
kapalı E tipi cezaevine gönderildiğini, cezaevinden B1 koğuşunda 4 ay kaldıktan sonra 1996 yılı Ağustos
ayında D1 koğuşuna geçtiğini, bu koğuşun temizlik ve çay işlerine baktığını, bu koğuşa geçtikten bir
hafta sonra Ahmet HAZER isimli bir şahsın geldiğini, daha önceden bu şahsı tanımadığını, Ahmet
HAZER ile arkadaşlıklarının olduğunu, Ahmet HAZER’in Gemlik'te bir cinayet olayına karıştığından
dolayı hüküm giydiğini öğrendiğini, bir gün koğuşta gece temizliği yaparken Ahmet HAZER in yasak
olmasına rağmen saat 24.00 sıralarında tuvaletler yanında sigara içtiğini gördüğünü ve yanına gittiğini,
kendisinin ağladığını, niye ağladığını sorduğunda, ne arayan var nede soran var diye kendi kendine sitem
ettiğini, ayrıca bir haftaya kadar kendisini ziyarete gelmedikleri takdirde onları yakacağını kendisi ile
ilgilenmediklerini söylediği, kendisinin bu olayın ne olduğunu sorduğunda, Ahmet HAZER’in bir dönem
Yaşar ÖZ isminde bir arkadaşı ile İstanbul ilinden Tarık ÜMİT isminde bir şahsı kaçırdıklarını, Tekirdağ
ili tarafına götürdüklerini orada bir arazide şahsı öldürdüklerini infaz ettiklerini, cesedi yok etmek içinde
bir çukur açıp üzerine beton attıklarını ve toprakla kapattıklarını, bu olayın ortaya çıkmasının mümkün
olmadığını anlattığı,
Kendisinin de olayın ne olduğunu bilemediği için fazla soruda sormadığını,1996 yılı sonunda
Bursa ili Karacabey ilçesi Cezaevine nakil olduğunu ve Ahmet HAZER den ayrıldığını, 1997 yılı
Haziran ayı içerisinde tahliye olduğunu ve Ahmet HAZER ile bir daha görüşemediğini, 1997 yılı
sonlarında yine çek kanununa muhalefetten hüküm giyerek Bursa E tipi ceza evine girdiğini, tekrar
Ahmet HAZER isimli şahsın kaldığı koğuşa giderek bana anlattığı konularda daha fazla bilgi alabilmek
için yine D 1 koğuşunu istediğini, orada aynı şekilde Meydancı olarak çalışmaya başladığını, ancak bu
defa geldiğinde Ahmet HAZER’in olmadığını, Uşak iline nakil gittiğini öğrendiğini, bir daha kendisi ile
görüşemediğini,Tarihten 2 ay kadar önce Bursa da bir kahvede otururken Akşam gazetesinde bir haber
okuduğunu, haberde İstanbul ili Silivri İlçesinde bir mezar bulunduğunu, mezardan kemiklerin çıktığını,
bu mezarın 6 yıl evvel kaybolan Tarık ÜMİT isimli şahsa ait olabileceğini yazdığını, kendisinin de bu
haberi okuduktan bir süre sonra ekonomik durumunun çok bozuk olduğundan dolayı 6 yıl önce Ahmet
HAZER'in kendisine anlattıklarını Polise anlatırsam bana parasal yardımda bulunurlar düşüncesi ile bu
bilgileri anlatmak üzere Silivri İlçe Polisine gittiğini başkaca bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
İfade sahibi Abbas Semih SUERİ’nin 12.11.2002 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında
alınan ifadesinde; Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU isimli polis memurlarını tanıdığını ve
birkaç kez yemek yemişliğinin olduğunu, Tarık ÜMİT’ i ise tanımadığını kaçırılması ile ilgili bir
bilgisinin bulunmadığını ifade etmiştir.
İfade sahibi Abbas Semih SUERİ’nin 12.11.2002 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet
Büro Amirliğinde alınan ifadesinde;Tarık ÜMİT’i tanımadığını, şahsın kayıp olması ile ilgili her hangi
bir bilgisinin ve görgüsünün olmadığı, MİT elemanı olduğunu ve 1995 yılında kayıp olduğunu
bulunamadığını akıbetinin bilinmediğini basın yolu ile öğrendiğini, Özel Harekat Şubesinde görev yapan
Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Polisleri tanıdığını, kendi eşinin de Polis olduğunu, bu
şahıslarla lütfi ERASLAN’ın makamında tanıştığını, birkaç kez yemek yediğini, Tarık ÜMİT’in bayan
arkadaşı Nur isimli bayanı tanımadığını, Avşar KEDEROĞLU ve Sami HOŞTAN’ı tanımadığını,
Kadıköy bölgesinde bulunan Asya Pelitli Divan pastanelerine alış veriş için gittiğini, polis Semih ismini
kullanmadığını, Varuyan SONGÜL isimli şahsı tanımadığını, Abdullah ÇATLI, Haluk KIRCI isimli
şahısları tanımadığını, isimlerini basın yolu ile duyduğunu, kendileri ile bir irtibatının ve arkadaşlığının
olmadığını beyan etmiştir
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Tanık Seyfullah ARSLAN İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca 13.02.1998 tarihinde
olarak alınan ifadesinde; Seyfullah ARSLAN ın söz konusu Levent tatil köyünde 17 yıldan beri sitenin
bekçiliğini yaptığı ve lojmanında ikamet ettiği, 64 nolu dubleks dairenin Sami HOSTAN’a 66 nolu
dairenin ise Huriye HOŞTAN’a ait olduğu, Sami HOŞTAN’ın devamlı 64 nolu dairede kaldığı, Huriye
HOŞNAT la arasındaki akrabalık ilişkisi hakkında bilgisinin olmadığı, 1995 yılından beri aynı sitede
görevli olduğu ve halen devam ettiği Sami HOSTAN’ a ait 64 nolu dubleks dairenin bahçesinde kazı
yapıldığını görmediği ve bahçedeki ağaçların 6-7 yıl önce dikildiğini kendilerinin hep yazın geldikleri
kışın hiç gelmediğini babası Destan HOŞTAN’ ın 1995 de bahçe düzenlemesinin yapılmasını
kendisinden istediğini bahçe düzenlemesi yaparken her hangi bir kazı izine rastlamadığı beyan etmiş.
Ayla M.Ümit isimli şahsın İçişleri Bakanlığına vermiş olduğu dilekçeye istinaden İstanbul
Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan Varjuvan Sepon Songül’ün İstanbul Emniyet Müdürlüğünde
21.02.1997 tarihinde alınan ifadesinde :Tarık ÜMİT isimli şahsı tanımadığı evinde ve işyerinde yapılan
aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı, ihbar mektubuna istinaden düzenlenen evraklarla
birlikte Silivri C.Başsavcılığına İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 22.02.1997 tarih ve 1997/z-37 ilgi sayılı
yazı ile sevk edildiği ancak mevcut delil durumuna nazaran serbest bırakıldığı anlaşılmıştır
Şüpheli Mehmet Korkut EKEN 24.02.1997 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığında
1996/2303 soruşturma kapsamında alınan ifadesinde:Tarık ÜMİT olayın da isminin zikredilmesinin
sebebinin MİT olduğunu, ve özellikle Mehmet EYMÜR olduğunu, ancak kendisinin bu olayla her hangi
bir ilişkisinin olmadığını, 1987 yıllarında Milli İstihbarat Teşkilatında çalıştığını, o dönemde Tarık ÜMİT
isimli şahsında o dönemde MİT de çalıştığını ve şahsı bu vesile ile tanıdığını,
Kendisinin MİT’ten ayrılıp Emniyet teşkilatında göreve başladıktan sonra da Tarık ÜMİT ile
irtibatlarının devam ettiğini, Emniyet Genel Müdürlüğünde göreve başladıktan sonra yanına geldiğini ve
Tarık ÜMİT’ in kendisine gelerek bir kaçakçılık mevzusu olduğunu ve o zamanın Emniyet Genel
Müdürü Mehmet AĞAR’la tanışmak istediğini söylediğini, ve olayın mahiyetini kendisine aktardığını
kendisininde konuyu Mehmet AĞAR ‘a aktardığını, Mehmet AĞAR’ın da konuyu Kaçakçılık Daire
Başkanına tevdi ettiğini ifade etmiştir. Olayın bundan sonrasındaki safahatında bilgi sahibi olmadığını,
ancak çok büyük bir olay olduğu ve kişileri yakalandığını, daha sonra Mehmet EYMÜR Emniyet Genel
Müdürlüğünden Tarık ÜMİT’i MİT’e çalışmak üzere isteyerek götürdüğü, bu andan itibaren Tarık
ÜMİT ile görev irtibatının kesildiği, şahsi görüşmelerinin çok nadir olduğu, şahsın kaçırılması ile bir
bilgi ve ilişkisinin olmadığı, şahsın kimler tarafından ve ne maksatla kaçırıldığını, akıbetinin ne
olduğunu bilmediğini beyan etmiştir.
Şüpheli Ziya BANDIRMALIOĞLU
27.01.1997 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet
Başsavcılığında 1996/2303 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadesinde;1995 yılında kendisinin ve
Ayhan AKÇA’nın koruması olarak görevli bulunduğunu, 1995 yılı Mart ayının birinde veya ikisinde
Tarık ÜMİT’in kendisine telefon açarak halini hatırını sorduğunu, İstanbul’a geldiğinde görüşmek
istediğini söylediğini, Tarık ÜMİT’i Korkut EKEN’in arkadaşı olması sebebiyle tanıdığını, kendisini bir
dönem Korkut EKEN’in korumalığını da yaptığını, 3 Mart 1995 tarihinde idari izin alarak İstanbul’a
geldiğini, İbrahim ŞAHİN vasıtası ile tanıştığı Avşar KEDEROĞLU’na ait halkalı gümrük semtinde
bulunan tır garajına giderek kendisi ile görüştüğünü, Avşar KEDEROĞLU’nun otomobili ve cep telefonu
gerekli olduğunda kendisinden istediklerini, bu şahsında kullanmaları için verdiğini, Avşar
KEDEROĞLU’nun cep telefonu ile Tarık ÜMİT’i arayarak İstanbul da olduğunu bildirdiğini, kendisinin
Bağdat Caddesinde Divan Pastanesinde bulunduğunu, orada saat 18.00’da buluşmalarını söylediğini,
kendisinin de 3 Mart 1995 günü saat 19.30-20.00 arasında Divan pastanesine geldiğini, kapıda kendisini
bir kişinin beklediğini bu kişinin Tarık ÜMİT’in Taksim deki yazıhanesin de sık sık gördüğü
muhtemelen Tarık ÜMİT ile çalışan bir kişi olduğunu, ismini bilmediğini, bu şahısla beraber Divan
pastanesine girdiklerini Tarık ÜMİT’in yanında bir bay ve bir bayan olmak sureti ile bir masada
oturduklarını, Tarık ÜMİT’in bir şeyler yediğini, bu pastanede Tarık ÜMİT ve yanındaki bulunanlarla
yaklaşık yarım saat oturduklarını, sonra hep birlikte kalktıklarını, o kişilerin yanlarından ayrılarak
gittiğini, Tarık ÜMİT’in 4-5 paket çikolata alarak bunları arkadaşlara ver diyerek kendisine verdiğini,
Tarık ÜMİT’le beraber pastaneden dışarı çıktıklarını, Tarık ÜMİT’in kendi arabasına kendisinde
pastanenin önünde cadde üzerinde park ettiği Avşar KEDEROĞLU’na ait kendisinin kullandığı arabaya
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binerek oradan ayrıldığını, kendisinin pastaneye yalnız geldiğini Ayhan AKÇA’nın yanında
bulunmadığını, Divan pastanesinde oturdukları süre içerisinde önemli her hangi konu görüşmediklerini,
kendisinin Tarık ÜMİT’in evine arada sırada gidip geldiğini, Ayhan AKÇA’nın da Tarık ÜMİT’in evine
gidip geldiğini, Semih adında bir kişi ile Tarık ÜMİT’in evine gitmediğini Semih isminde arkadaşının
olduğunu ancak bu kişinin Polis olmadığını resmi bir görevinin de bulunmadığını, Tarık ÜMİT’in evine
gidip geldiği zamanlarda Tarık ÜMİT’le Dündar KILIÇ hakkında her hangi bir görüşme konuşma
yapmadıklarını, kendisinin Divan pastanesinde Tarık ÜMİT ile oturduğu sırada İbrahim ŞAHİN’i
sorduğunu, kendisinde İbrahim ŞAHİN’in Diyarbakır da olduğunu söylediğini, Tarık ÜMİT’in İbrahim
ŞAHİN gelemedi, o seni evde bekliyor, onun yanına gidelim diye bir söz söylemediğini, ertesi gün yanı
bayram sabahı kendisinde bulunan Avşar KEDEROĞLU’nun arabası ile İstanbul’da ki çocuklarını da
alarak memleketi olan Söğüt’e hareket ettiğini, bayram sabahı yani 4 Mart 1995 tarihinde Sögüt’e
giderken İbrahim ŞAHİN’in Üsküdar Bağlarbaşı semtinde bulunan evine uğrayarak kendisini ziyaret
ettiğini, Bayramın 3. günü İstanbul’a geldiğini ve Avşar KEDEROĞLU’na arabasını teslim ettiğini,
Tarık ÜMİT’i son olarak kendisi ile görüştüğü ondan sonra kaybolduğunun iddia edildiği,
Ancak kendisinin 3 Mart 1995 tarihinde saat 20.00 civarında Divan pastanesinde yarım saat
görüştüklerini ve ayrıldıklarını, kendisinin yanında herhangi bir arkadaşının bulunmadığını, kaybolması
hususunda hiçbir bilgisinin olmadığını, Tarık ÜMİT’in kaybolması ile ilgili yapılan tahkikatta hiçbir
yerde ifadesinin alınmadığını, araştırmayı yapan Ahmet ALTINTAŞ isimli Astsubay ile de hiç
görüşmediğini, Ahmet ALTINTAŞ’ın kendisini ve Ayhan AKAÇA’yı Bahar ŞEN isimli bir şahısla
yüzleştirmediğini, ancak Ayhan AKÇA’yı ve Ayhan ÇARKIN ile Ataköy parkında buluşmuşlar,
Astsubay bunların ifadelerini alacağını söylediğinde onlarında biz Polisiz bizim hakkımızda işlem
yapamazsın demişler ve hep birlikte Ataköy karakoluna gittiklerini, kendisinin o saatte İbrahim ŞAHİN
ile birlikte Ankara Polis evindeki odasında olduğunu, Ayhan AKÇA’nın İstanbul dan İbrahim ŞAHİN’i
Polis evinin telefonundan aradığını, bir şeyler görüştüğünü, daha sonrada İbrahim ŞAHİN’in Ataköy
karakolunu aradığını, görüştüğü kişiye Ayhan’ın her hangi bir suçu varsa Dairemize yazı yazın gereğini
yapalım dediğini, beyan etmiştir.
Şüpheli Sami HOŞTAN 06.02.1998 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığında
1997/894 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadesinde;Tarık ÜMİT isimli kişiyi hiç tanımadığını,
hayatının hiçbir döneminde görmediğini, kendisi ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, sadece Tarık ÜMİT’in
kaybolması veya öldürülmesinden sonra basından okudukları kadarıyla bildiğini, Tarık ÜMİT olayını
kendisi dışında adı geçenlerin karışıp karışmadıkları hususunda hiçbir bilgisinin olmadığını, basında
çıkan haberlerde Abdullah ÇATLI’nın da olaya karıştığının basında yer alması üzerine Abdullah
ÇATLI’nın kendisini telefonla aradığını, gazeteyi okuyup okumadığını sorduğunu, kendisinin de
okumadığını söylediğini, maiyetini kendisine sorduğunu, onun da senaryo yazmışlar dediğini ve birlikte
güldüklerini, meseleye önem vermediklerini ve kapandığını, Silivri de çiftliğinin olmadığını bir
yazlığının bulunduğunu, yazlığın site içerisinde olduğunu, sorgulanacak ve gömülecek bir yer
olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.
Sami HOŞTAN Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 06.02.1998 tarihinde İstanbul
DGM Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde;Tarık ÜMİT isimli kişiyi tanımadığını, hayatının
hiçbir döneminde bu şahıs ile ilişkisinin olmadığını, bu olayı basında çıkan haberlerden öğrendiğini, bu
olayda kendisi ile birlikte ismi karıştırılan Abdullah ÇATLI, Haluk KIRCI. Korkut EKEN, Ayhan
AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve İbrahim ŞAHİN isimli şahısları tanıdığını, Abdullah ÇATLI ile
1992 tarihinden itibaren çok yakın arkadaşlık ilişkilerinin olduğunu, Haluk KICI’yı da onun yanında sık
sık gördüğünü, bu kişilerin Tarık ÜMİT olayına katılıp katılmadığı hususunda her hangi bir bilgisini
olmadığı, kendisinin Tarık ÜMİT’ün kaçırıldıktan sonra Silivrideki Çiftliğinde sorgulandığı ve
öldürüldüğü konularında ise Silivri de çiftliğinin olmadığını, bir yazlık evinin olduğunu, bu evinde Silivri
Semizkum Büyük Ersevenler Sitesi No:64 adresinde bulunduğunu evin site içerisinde olduğunu, adam
sorgulayacak veya gömecek müştemilatının olmadığını, Tarık ÜMİT isimli şahsın akrabalarını
tanımadığını, onlar ile hiç muhattab olmadığını bu olayı soruşturan Ahmet isimli Jandarma Astsubayını
hiç görmediğini, her hangi bir şey sormadığını, Tarık ÜMİT’in kaçırılması veya öldürülmesi olayı ile
ilgili hiçbir ilişkisinin olmadığını beyan etmiştir.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

2011/129 Soruşturma Dosyası Kapsamında Yapılan İşlemler :
Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, İbrahim ŞAHİN, Mehmet EYMÜR, Sedat PEKER, Ali Fevzi
BİR, Sami HOŞTAN, ALİ YASAK, Müfit TAYFUN'un şüpheli olarak,DOĞAN ÖZKAN, Cemalettin
ÜMİT, Hasan TÜREL, HakkıYamanNAMLI, Ahmet HAMOĞLU'nun bilgi sahibi olarak ifadeler
alınmıştır.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 26/03/2011 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadesinde: Tarık ÜMİT isimli şahsın Abbas Semih SUERİ, Ayhan AKÇA ve Ziya
BANDIRMALIOĞLU isimli şahıslar tarafından öldürüldüğünü, tam olarak hatırlayamadığı bir tarihte
Oğuz YORULMAZ ile birlikte İbrahim ŞAHİN’ in çağırması üzerine Üsküdar’da bulunan lojmanına
gittiklerini, birlikte yemek yediklerini, Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Semih SUERİ
isimli şahıslarla birlikte 2 araba sivil kıyafetli tanımadığı kişilerin de lojmana geldiğini, ardından
kendisinin İbrahim ŞAHİN ile Oğuz YORULMAZ’ ın kullandığı araca bindiklerini ve Ayhan AKÇA’
nın kullandığı kırmızı spor arabayı takip ederek lojmandan ayrıldıklarını, Çerkezköy yakınlarında Ayhan
AKÇA’ nın kullandığı aracı durduğunu, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Semih SUERİ ile birlikte araçtan
bir adamı karga tulumba indirip 500 metre kadar taşıdıklarını ve daha sonra Ayhan AKÇA’ nın gelirken
kullanmış olduğu kırmızı renkli aracı olay yerinde bırakarak yukarıda belirttiği sivil giyimli şahısların
aracına bindiğini ve olay yerinden ayrıldıklarını beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN 20.12.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş
olduğu ifadesinde; Tarık ÜMİT’ in daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadesinde de belirttiği gibi İbrahim ŞAHİN’ in emri ile polis memurlarından Ayhan AKÇA ve Ziya
BANDIRMALIOĞLU ile Abbas Semih SUERİ isimli sivil şahıs olan ancak polis kimliği kullanan kişiler
tarafından öldürüldüğünü, Tarık ÜMİT’ in aracının bulunduğu yer gösterildiği takdirde Tarık ÜMİT’ in
cesedinin öldürüldüğü yeri gösterebileceğini, Kendisinin bir süre sonra Tarık ÜMİT’ in aracının
Çerkezköy yakınlarında terkedilmiş halde bulunduğunu gazetelerden öğrendiğini ve resimlerdeki
arabanın ifadesinde anlattığı araba olduğunu anladığını, bunun üzerine Ayhan AKÇA’ ya ne yapmak
istediklerini sorduğunu ve kavga ettiklerini, İbrahim ŞAHİN’ in de her ikisine de ‘Bunları sorgulamak
sizin haddinize değil, herkes işine baksın diyerek bağırdığını’ beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN , 22.12.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığında verdiği
ifadesinde özetle ;"29/12/2011 tarihinde taraf gazetesinde çıkan ve bana atfen söylenen cümleler
doğrudur. Tarık Ümit'in nerede gömülü olduğunu biliyorum. Tarık Ümit'i daha önce İstanbul
Savcılığında verdiğim ifadelerde de belirttiğim üzere İbrahim Şahin'in emriyle polis memurlarının Ayhan
Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ile Abbas Semih Sueri isimli sivil şahıs olan ancak polis kimliği kullanan
kişiler tarafından öldürülmüştür. Tarık Ümit İbrahim Şahin'in emriyle Üsküdar'da bulunan polis
lojmanlarında bulunan İbrahim Şahin'in konutuna götürülmüş, burada Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu
ve Abbas Semih Sueri tarafından öldürülmüştür. Daha sonra ben, Oğuz Yorulmazla birlikte bulunduğum
sırada Ayhan Akça ya da ta hatırlamamakla birlikte Ziya Bandırmalıoğlu'ndan birisi Oğuz Yorulmaz'ı
aradı, "kapıda bekliyoruz, aşağıya inin" dedi, aşağıya indiğimizde beyaz marka tempra, bir de ayrıca
Tarık Ümit'in kırmızı Chevrolett marka aracı bulunuyordu, Tarık Ümit'in aracını Ayhan Akça sürdü,
diğer aracı ise Ziya Bandırmalıoğlu sürüyordu, Silivri'ye doğru yola çıktık, Jandarma bölgesi olan bir
yerde bir çukurluğun içine Oğuz Yorulmazla ben Tarık Ümit'i koyduk, üzerine kuru çalılar bıraktık, iyice
üstünü örttük, üzerine ağır odunumsu dikenli ağaçları bıraktık ve oradan ayrıldık, bu konuda İstanbul
Savcılığı'nda da ayrıntılı bir şekilde beyanda bulunup, cesedin olduğu yere ilişkin bir kroki çizmiştim,
ben bu kroki gereğince İstanbul'da Tarık Ümit'in cesedine ulaşıldığını tahmin ediyordum, şayet bu
konuda bir çalışma yapılmamış sa da bana fırsat verildiği takdirde cesedin yerini gösterebilirim. Bunun
için de öncelikle benim Tarık Ümit'in aracının bırakıldığı yere götürülmem gerekmektedir. " şeklinde
beyanda bulunduğu,
Ayhan Çarkın Olay ile ilgili olarak yaptığı yer göstermesinde ise ;
"Şüpheli daha önceki beyanlarının doğru olduğunu, olay günü Tarık ÜMİT'in spor aracının terk
edildiği yeri kendisine gösterilmesi halinde Tarık ÜMİT'in cesedinin atıldığı yeri nokta olarak
gösterebileceğini beyan etmesi üzerine Tarık ÜMİT'in aracının terk edilmesi olayı ile ilgili aracın
bulunduğu tarih olan 04.03.1995'de Jandarma görevlilerince tanzim edilen basit kroki dosyadan
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bulunarak olayın Büyük Kılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahası olan Beyciler-Büyük
Çavuşlu köy yolunun 5. Kilometresinde gerçekleştiği dosya üzerinde görüldüğü,
Eski Çerkezköy yolu Büyük Çavuşlu yol ayrımının bulunduğu noktaya İstanbul- Tekirdağ il
sınırında bulunan Kuşbaşı mevkii gelindiğinde koruluk alanı göstererek cesedin atıldığı yer burasıdır
dediği, aracın terk edildiği yerden buraya kadar farklı bir araçla getirildiği, ve bu koruluğun içine doğru
yol kenarından attıklarını, cesedi gömmediklerini beyan etmesi üzerine bu noktada gerekli arama- tarama
işlemlerine geçildiği. Olay yeri inceleme ekiplerinin alanı öncelikle ceset aramada duyarlı köpeklerle
sonrasında ise dedektörler marifetiyle alan taraması yapıldığında, şüpheli görülen noktalar hafifçe
kazılmak suretiyle kontrol edildiği, bu alandaki arama-tarama işlemleri devam ederken muhtar, aza ve
köy sakininin bu koruluk alanın daha önce, olayın olduğu tarihlerde düzenli içinde piknik masaları
bulunan ve bir çok insanın kullandığı bir piknik yeri olduğunu belirtmeleri üzerine şüpheliye bu durum
hatırlatıldığında, "o halde arabanın terk edildiği yerden sizlere tekrar göstereyim" demesi üzerine koruluk
üzerinde bulunan tabelada "Umut Ormanı... Umut Vakfı" ibarelerinin olduğu noktada şüphelinin köy
muhtarı ve sakinleri ile tekrardan yapmış olduğu müzakere neticesinde cesedin bu noktaya da
atılmadığını, bölgede birkaç yer daha gösterdiği ancak yapılan bu çalışmalar neticesinde eski bir ceset ya
da kemik olduğu yönünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı, yapılan işlemler neticesinde de
herhangi bir sonuç elde edilemediği" tespit edilerek tutunak altına alınmıştır.
Şüpheli Ercan ERSOY 20.12.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadesinde, Tarık ÜMİT’ in kaçırılması olayı ile alakalı Tarık ÜMİT’ i bir yada iki kez gördüğünü, Ayhan
ÇARKIN bu olayla ilgili bilgisi varsa Tarık ÜMİT’ in nerede gömülü olduğunun kendisine sorulmasını,
kendisinin İzmir ilinde çalıştığı ve konu hakkında başka bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli İbrahim ŞAHİN 11.10.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadesinde;Tarık ÜMİT isimli şahsın kendisinin samimi arkadaşı olduğunu, bildiği kadarı ile MİT için
çalıştığını, Tarık ÜMİT’in öldürülüp öldürülmediğini tam olarak bilmediğini, Tarık ÜMİT’i en son gören
kişiler olmaları sebebi ile olayı araştıran bir astsubay tarafından gözaltına alınmak istenen Ayhan AKÇA
ve Ziya BANDIRMALIOĞLU isimli şahısların kendisini arayarak durumu haber verdiklerini, bunun
üzerine kendisinin de Astsubaya telefonda “Burası polis bölgesi, şayet almak istiyorsan al ancak resmi
olarak ilgili polis amirine bildir öyle al” dediğini, haricinde astsubayı herhangi bir şekilde tehdit
etmediğini, bu olayların olduğu sırada kendinin de İstanbul’da bulunduğunu beyan etmiştir.
Şüpheli Mehmet EYMÜR Emekli Mit Görevlisi 30.11.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığında alınan ifadesinde; "Tarık ÜMİT isimli şahsın hem Mit Başkanlığına hem de daha
sonradan Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR’ın talimatı ile Emniyet adına çalışmaya başladığını,
kendisinin MİT Başkanlığı döneminde tekrar MİT’te çalışmaya devam ettiğini, Emniyet adına çalıştığı
sırada kendisine Yeşil pasaportlar, sahte kimlik kartları, sahte araba plakaları verildiğini ve bir takım
infaz işlerinde kullanıldığını, infaz işleri arasında Savaş BULDAN, Hacı KARAY, Adnan YILDIRIM
cinayetinde bizzat görev aldığını kendisinden öğrendiğini, Savaş BULDAN’ın üzerinden çıkan paraları
aldıklarını yanında bulunan özel harekatçılar ile birlikte Mehmet AĞAR’a getirdiklerini ve Parayı
paylaştıklarını bu olayı kendisine Çırağan otelin karşısında çıkılan yokuşun ortasında anlattığını, ve kayıt
yapıldığını ve bu kayıtların Mit başkanlığında bulunduğunu, Tarık ÜMİT’in İstanbul Kızıl Toprak ta
bulunan evinde yaptığı bir görüşmede kendisine 40 kişilik bir ölüm listesi verdiğini ve bu listede bazı
isimlerin üzerinin çizildiğini gördüğü kadarıyla infazların yapılmış olduğunu ve Behçet CANTÜRK’
ünde ismi çizilen kişiler arasında olduğunu, bu görüşme sonrası Tarık ÜMİT’ i MİT elemanı olarak
tekrar kullanmaya başladıklarını, gerek Yeşil’in gerekse Tarık ÜMİT’in MİT Başkanlığında
kullanılmasının tamamen MİT prosedürü içerisinde gerçekleşen bir olay olduğunu, Tarık ÜMİT’in
yaşadığını zannetmediğini, Mehmet AĞAR., Korkut EKEN ve İbrahim ŞAHİN tarafından oluşturulan
ekip tarafından öldürüldüğünü, Tarık ÜMİT kaybolmadan önce Abdullah ÇATLI tarafından
sorgulandığını, Özel harekatçı Polisler Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Ayhan AKÇA tarafından alınıp
götürüldüğünü tespit ettiğini, bu bilgileri soruşturmayı yapan Astsubay Ahmet ALTINTAŞ’tan aldığını,
Ahmet ALTINTAŞ’ın Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU’nu gözaltına aldığını, İbrahim
ŞAHİN’in Astsubay Ahmet ALTINTAŞ’a müdahale ettiğini,
Bir süre sonra Astsubay Ahmet ALTINTAŞ’ın Diyarbakır’a tayin olduğunu, kendisinin Ahmet
ALTINTAŞ ile görüşme talebinde bulundu ise de reddettiğini, Ahmet ALTINTAŞ’ın Susurluk
komisyonunda çoğu bilgileri korkusundan dolayı reddettiğini, daha sonra Ahmet ALTINTAŞ’ın Giresun
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da Veli KÜÇÜK’ün emrinde çalıştığını, beyan etmiştir.
Şüpheli
Sedat PEKER 02.11.2011 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadesinde; Tarık ÜMİT’in kaçırılmasından dolayı bulundukları muhitte yapılan konuşmaların Tarık
ÜMİT’in hem hemşerisi hem Kafkas kökenli olmasından dolayı sevdiğini ve sempati duyduğunu, nasıl
öldürüldüğüne dair etrafta yaptığı sohbetlerde özellikle Veli KÜÇÜK’ün kendisine söylediğine göre
Tarık ÜMİT’in kamuoyuna yansıdığı gibi Polis yetkililerince alındığı ve kaybolduğunu öğrendiği. Veli
KÜÇÜK’ün kendisine Korkutla görüşürsen söyle Tarık ÜMİT’in sakın ola kılına bile zarar vermesinler
dediğini, o dönemler Mehmet EYMÜR’ün Veli KÜÇÜK ile arasının iyi olduğunu, Mehmet EYMÜR’ün
ricası üzerine Veli KÜÇÜK o dönem Tarık ÜMİT’in bulunması yönünde çalışmalar yaptığına şahit
olduğunu, Mehmet EYMÜR ve Mehmet AĞAR’ın arasının açık olduğu Korkut EKEN’in Mehmet
AĞAR’ın yanında görevli olduğunu, Tarık ÜMİT’in MİT adına çalıştığını, Polis yetkililerince
kaçırılması üzerine Mehmet EYMÜR’ün Korkut EKEN ve Mehmet AĞAR’la da arasının açık olması
nedeniyle de Veli KÜÇÜK’e rica ettiğini bildiğini, Veli KÜÇÜK’ün kendisine Korkut EKEN ve
arkadaşlarına kesinlikle güvenme çünkü bunlar Tarık ÜMİT’in arkadaşlarıydı bak ne oldu diye
söylediğini, Tarık ÜMİT her ne kadar cesedi bulunmasa da kesin olarak öldürüldüğünü, Tarık ÜMİT’in
çok etkili bir insan olduğunu, uzun paltosunun altında görülecek kadar uzun olan Uzi marka silah
taşıdığını, bu silahın sadece devlete veya kendini devlet adına çalışan kişilerde bulunduğunu, bir
defasında Tarık ÜMİT’e böyle gezilir mi diye söylediğinde rahat ol bunların evrakı var dediğini, İstanbul
da iki tane uyuşturucu kaçakçısı İranlının Yeşil tarafından kaçırıldığını bildiğini, buna misilleme olarak
ta Tarık ÜMİT’in kaçırıldığını bildiğini, o dönemde Korkut EKEN ile Mehmet EYMÜR arasında
anlaşmazlıkların ve çıkar çatışmalarının olduğunu, devletin üst kademesindeki insanların çekişmesin
sonuçlarının alt kademedeki insanların birbirini öldürmesine kadar vardığını belirtmiş, “bir nevi filler
tepişti çimler ezildi, Tarık ÜMİT’ in de ezilen çimlerden olduğunu düşündüğünü beyan etmiştir.
Şüpheli Ali Fevzi BİR 28.10.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadesinde; Tarık ÜMİT’i tanıdığını, kendisi ile aynı semtte ikamet ettiğini, Tarık Ümit’in MİT adına
çalıştığını duyduğunu, ancak daha sonra sadece MİT’te değil herkesle çalıştığını ve güvenilir bir kişi
olmadığını, kim tarafından ve ne maksatla kaçırıldığı konusunda bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Sami HOŞTAN 26.10.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadesinde; Tarık ÜMİT isimli şahsı tanımadığını, Tarık ÜMİT’ in Abdullah ÇATLI tarafından
kaçırılarak kendisine ait olduğu belirtilen bir çiftlikte sorgulanıp öldürüldüğü iddiasının doğru
olmadığını, nitekim kendisinin olayın olduğu tarihte Beykoz’da bir çiftliğinin bulunmadığını, özetle
Tarık ÜMİT’ in kaçırılması olayı ile bir ilgi ve alakasının bulunmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli ALİ YASAK 11.01.2012 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde;
Tarık Ümit isimli şahsı hiçbir şekilde tanımadığını ve hayatı boyunca hiç görmediğini beyan etmiştir.
Ayrıca ifade esnasında sorulan “Çiller Özel Örgütü” hakkında da bir bilgisinin olmadığını ve hayatında
bu isimde bir örgütü hiç duymadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Müfit TAYFUN 14.12.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadesinde; Tarık ÜMİT’ in kaçırılması olayı ile alakalı Tarık ÜMİT’ in ismini duyduğunu ancak yüz
yüze bir tanışıklığının olmadığını, şahsın hem MİT hem emniyette haber elemanı olarak çalıştığını
duyduğunu ancak ne şekilde kaybolduğunu ve öldürülüp öldürülmediğini bilmediğini beyan etmiştir.
Tanık Doğan ÖZKAN 05.01.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadesinde;Tarık Ümit ile ortak dostluğu olan Av. Şirin Berk aracılığıyla tanıdığını, Tarık Ümit'i tanıdığın
da MİT elemanı olduğunu tahmin ettiğini, Bir gün Tarık Ümit ile otururken kendisine "istersen sen de
benim gibi devlet adına çalışabilirsin, böyle bir niyetin varsa sen zaten hukuken kaçak durumdasın,
devlet adına görevi kabul edersen bu sıkıntıları yaşamazsın" dediğini, kendisinin de kabul ettiğini, Tarık
Ümit'in belirttiği görevi kabul etmesi üzerin Korkut Eken' le tanıştığını, Tarık Ümit’in kendisine "Cavit
Güllep" isimli sahte kimlik ve bir adet silah verdiğini, yalnız silahı taşımamız için her hangi bir kimlik
vermediğini, Tarık Ümit'in kaybolmasından sonra hem PKK terör örgütü hem de muhtemelen Tarık
Ümit'i kaçıran grup veya devletin içinde birlikte çalıştığımız kişiler tarafından tehdit edildiklerini,
öldürülecekleri korkusuna kapıldıklarını, bir nevi aba altından sopa göstermek amacıyla bu mektubu
yazıp, MİT' çi olduğunu bildiği gazeteci Hikmet Çiçek'e verdiğini, Söz konusu mektupta da belirttiği gibi
kendisine ait olan el yazması dokümanında belirtilen Korkut Eken'in "Tarık Ümit'in yanlış yaptığını,
Yeşil ile birlikte hareket ettiğini" söylediği, yine Tarık Ümit'in halasının oğlu olan Ömür Ozçelik'in
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bunun üzerine kardeşinin belinden tabancasını çıkararak Korkut Eken'e hitaben "Tarık Ümit'i ben
öldüreceğim" şeklinde söylediği, Korkut Eken'in de bunun üzerine "sen merak etme bu işe karışma"
şeklinde beyanda bulunduğu hususlarının doğru olduğunu, bu konuşmalar ve görüşmenin Korkut Eken'in
emniyet genel müdürlüğünde bulunan makam odasında gerçekleştiğini, o zaman Korkut EKEN’in
emniyet genel müdürlüğü'nde danışman olarak görev yaptığını, Bu görüşme yapıldığında ve konuş
olduğunda kendisinin orada olduğunu, bir ara Tarık Ümit kendisi ile birlikte yazıhanede bulundukları
sırada kendisine hitaben "Cavit evimin mutfağına bir zula kasa yaptırdım, bir hafta kalsan bulamazsın"
dediğini, daha sonra da duyduğuna göre Tarık Ümit kaçırıldığı gün kaçıranlar evine geldiğini ve evinden
bazı eşyalarını aldıklarını, bunu da Tarık Ümit'in amcası Cemalettin Ümit'ten duyduğunu beyan etmiştir.
Tanık Cemalettin ÜMİT 28.12.2012 gürü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde;
02.03.1995 tarihinde Tarik ÜMİT kaybolduktan sonra yaptığı araştırmalarda Tarık Ümit'in MİT adına ve
Emniyet Genel Müdürlüğü adına bir takım istihbari çalışmalarda bulunduğunu öğrendiğini, kendilerinin
Kafkas kökenli insanlar olduklarını, yaptığı araştırmalarda Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR,
Tarık ÜMİT'e Suriye'de bulunan kafkas kökenli kişiler vasıtasıyla Abdullah ÖCALAN'ı yakalama ve
Türkiye'ye getirme amaçlı görevler verdiğini, bu görevle ilgili olarak da kendisine bir takım sahte
pasaport, plaka ve silahlar verildiğini, bir de bildiği kadarıyla, Tarık ÜMİT’in, Dursun KARATAŞ ile
ilgili olarak da görevlendirme aldığını,
Tarık ÜMİT 2 Mart 1995 günü en son arkadaşı Hakkı Yaman NAMLI ile Taksim Hyaatt Otelde
saat 12'den 3'e kadar birlikte olduklarını, ondan sonra Tarık ÜMİT Hakkı Yaman NAMLI'nın yanından
ayrıldığını, ertesi gün Ramazan bayramı olduğu için Düzce'ye annesini ziyarete gideceği için Erenköy'de
Divan pastahanesine uğradığını, saat 17.00 sıralarında akşam yemeği yediğini, yemek yerken yanına
kendisinin de tanıdığı Baha ŞEN isimli arkadaşının geldiğini, onunla sohbet ettiği sırada yanlarına iki kişi
daha geldiğini, biri Baha'nın yanına diğeri de Tarık ÜMİT'in yanına oturduğunu, o arada Baha ŞEN'den
öğrendiğine göre Tarık elini ağzına siper ederek "öteki nerede" diye sorduğunu, "Evde" dediklerini,
sonra önce Baha ayrıldığını, peşinden Tarık ve öteki iki zatın ayrıldığını, Baha ŞEN kendi evinde o
dönem İstanbul İl Jandarma Komutanlığı istihbarat astsubayı olan Ahmet ALTINTAŞ'a bu konuda
ayrıntılı ifade verdiğini, kendisinin yanında verdiği için kendisinin bu hususlara vakıf olduğunu, en son
Tarık ÜMİT'in görüldüğü yer Erenköy'deki Divan Pastanesi olduğunu, 03 Mart 1995 tarihini 04 Mart
1995 tarihine bağlayan gece evinde bulunduğu sırada Çerkezköy tarafında bulunan bir köyden
vatandaşlardan birisi kendisinin arkadaşı olan Dr. Erol DÜREN'i arıyor, terk edilmiş araba içerisinde
doktorun reçetesinden doktora ulaştıklarını söylüyor ve doktorunda kendisini araması üzerine Tarık
ÜMİT’in aracını bulan köylünün telefonunu kendisine verildiğini, kendisine verilen telefondan vatandaşı
aradığını, saat gece 03.00 civarı Çerkezköy civarında Büyükkılıçlı köyü Jandarma karakoluna gittiğini,
ilk gittiğinde Jandarma Karakol Komutanı çok iyi bir şekilde karşıladığını, aracın bulunduğu yere
gittiklerini, arkasından olayla ilgili zabıt tutulduğunu, araçta anahtar olmadığı için aracı yerinde
bıraktıklarını,
İstanbul'a dönüp aracı çalıştırmak üzere ustaları alıp, tekrar aracın olduğu yere Tarık ÜMİT’ün
kızı ve damadıyla birlikte gittiğini, Büyükkılıçlı Karakoluna gittiğinde, aynı Karakol Komutanının
kendisine çok ters davrandığını, Tarık ÜMİT'in kızı ve damadı ve kendisini gözaltına aldıklarını,
nedeninin ise arabanın plakasının sahte olduğunun tepsit edilmesi olduğunu, , karakola yapılan bir
ihbarda kendilerinin araba kaçakçılığı ile ilgili bir şebekenin elemanı olduklarının söylendiği, gece saat
01.00, 01.30 da Jandarmayı yetkili birileri aradığını, muhtemelen sahte plakayı veren Mehmet Ağar ya da
büyük bir ihtimalle o zaman Kocaeli il jandarma alay komutanı olan Veli KÜÇÜK aratmış olabileceğini,
serbest bırakılarak Tarık ÜMİT'in aracını da alarak İstanbul'a geri döndüklerini,
Daha sonra kendisi yaptığı araştırmalarda, çeşitli kişilerle görüştüğünü, görsel ve yazılı basınla
çok ilgisinin olduğunu, İstanbul il jandarma Komutanlığı'nda görevli İstihbarat Astsubayı olan Ahmet
ALTINTAŞ’ın kendisi ile irtibata geçtiğini, Tarık ÜMİT'i kaybolması ile ilgili bazı bilgilere ulaştığını
söylediğini, iki gün içerisinde olayı tamamen çözüp açıklığa kavuşturacağını söylediğini, Tarık ÜMİT ile
ilgili çok detaylı bir bilgiye sahip olduğunu, Şahsına "heykeli dikilecek bir adamı nasıl olur da
öldürürler" diye söylediğini, yaptığı araştırmalarda Tarık ÜMİT'in en son Baha ŞEN ile Divan
Pastanensinde oturduğu sırada yanına gelen iki özel harekat polisiyle buluştuğunu, o görevli polis
memurların da Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça olduğunu tespit ettiğini söylediğini, kendisinin
evinde Baha ŞEN'in, kendisinin Tarık ÜMİT'in birlikte yaşadığı Nur isimli bayanın ifadesini aldığını,
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kendisine yaptığı konuşmalardan Ahmet ALTINTAŞ, Ziya BANDIRMALIOĞLU ile Ayhan AKÇA'yı
Kadıköy'de bulduğunu, şahısların ifadesini almak istediğinde şahısları Ataköy Polis Merkezine
götürdüğünü, burada oldukları sırada İbrahim ŞAHİN'in Ankara'dan Ahmet ALTINTAŞ'ı aradığını, özel
harekat polislerini sorgulama yetkisinin bulunmadığını sert bir şekilde söylediğini, bu yüzden şahısları
sorgulayamadığını söylediğini,
Ahmet ALTINTAŞ'ın Diyarbakır'a tayininin çıktığını, yaptığı işlemlerin ne aşamaya geldiğini
sormak istediğini, onun da "ben hazırladığım dosyayı üstlerime verdim, dosya belki İstanbul İl Jandarma
Alay Komutanlığında birer suretleri de belki Jandarma Genel Komutanlığı ve Genel Kurmay'da olabilir"
dediğini, bunun üzerine raporu araştırmak üzere çeşitli başvurularda bulunduğunu, İstanbul İl Alay
Komutanı olduğunu söyleyen Baki ONURLUBAŞ’ın kendisini aradığını, "söz konusu rapor önümde,
Ahmet ALTINTAŞ'ın raporunda sadece yapılan araştırmalarda somut bir sonuca ulaşılamamıştır"
şeklinde bir ifade bulunmaktadır, dediğini, kendisinin Ahmet ALTINTAŞ’ın belirttiğine göre somut
bilgilere ulaştığını bildiğini, garip olanın alay komutanının Diyarbakır'a tayin olan Ahmet Altıntaş aynı
gün akşam arayarak raporu araştırmışsın, benim iki çocuğum var, beni bu işlere bulaştırma" dediğini,
Tarık ÜMİT'in evinde eşyalarını inceleme fırsatı buldum, bu eşyaların arasında Tarık ÜMİT'e ait
çoğunluğu resmi evrak ve gizli içerikli belge statüsünde olduğunu zannettiği bir çok evrak bulduğunu, bu
evrakları bir çantaya koyarak ismini hatırlamadığı bir gazeteciyle görüşmek amacıyla yanına aldığını,
Cuma namazı kılmak için Fenerbahçe camisine uğradığını, Cuma namazını kılıp çıkana kadar arabanın
camını kırarak araç içerisinde bulunan tüm bu evrakları çantasıyla birlikte çalındığını gördüğünü, olayı
adi hırsızlık olarak değerlendirdiğinden her hangi bir müracaatının olmadığını,
Yine bir gün Tarık ÜMİT'in şahsına ait eşyaları karıştırırken eşyaların arasında bir "Gürcü
Müziği" isimli bir kaset buldum, önce bu kaseti fazla önemsemedim, Kafkas kökenli olduğumuz için
böyle bir kaset dinlediğini düşündüm, daha sonra kaseti dinlediğimde bir müddet müzik sesinden sonra
karşılıklı konuşmaların geçtiği bir bölümün geldiğini farkettim, bu kaseti o dönem müzik kasetlerinin
yapıldığı bir ses stüdyosuna götürdüm, kasetin çözümünün yapılmasını istedim, onlar da uğraş vererek bu
kasetin çözümünü yaptılar, yapmış olduğum çözümü o sırada İstanbul DGM savcısı olan Aykut Cengiz
Engin'e verdim, bana bu kasetin kim tarafından doldurulduğu belli olmadığından delil olarak
kullanamayacaklarını söylediler, ancak daha sonra yaptığım araştırmalarda bu kasetin MİT
Başkanlığı'nda bulunduğunu öğrendim, bunu da bizzat bana Mehmet EYMÜR söyledi. Ayrıca bu konuda
da basma yansıyan ifadelerinde de bu hususu size söylemiştir. Yukarıda söylemeyi unuttum, Tarık ÜMİT
kaybolduğu gün, aynı zamanda ilgili şahıslar Tarık ÜMİT ile birlikte onun evine gitmişler,
Tarık Ümit'in evinde bulunan kasasını zorla açarak kasanın içindeki evrakları almışlar, ancak
hangi evrakları aldıklarını bilemiyorum, ayrıca kasanın içinde para olup olmadı konusunda da bir bilgim
yoktur.
Hakkı Yaman NAMLI’yı Tarık Ümit'in hem arkadaşı hem de ortağı olarak bildiğini, Hakkı
Yaman NAMLI'nın Kıbrıs'ta First Mintoin Bank isimli kıyı bankacılığı yapan bir bankası bulunduğunu,
Tarık ÜMİT’in bu bankanın hissedarı olduğunu, daha sonra edindiği bilgilere göre bu bankanın bazı kara
para aklama işlemlerinde kullanıldığını, Hakkı Yaman NAMLI’nın halen sağ olduğunu, ama nerede
yaşadığını şuanda bilmediğini, Hakkı Yaman NAMLI’nın Tarık ÜMİT ile bir çok şeyi paylaştığı için
onun nasıl ve ne tür işlere karıştığını detaylı olarak bileceğini yine Tarık ÜMİT'in kaybolması ile ilgili en
detaylı bilgiyi Ahmet ALTINTAŞ isimli şuan emekli olan astsubayın bildiğini, bir de kendisinin bir kaç
gün önce şüpheli Mehmet EYMÜR ile görüştüğünü, kendisinden Tarık ÜMİT ile ilgili yardım istediğini,
o da kendisine "bu konuyu en iyi Hakkı Yaman NAMLI, Hanefi AVCI, Emin ASLAN bilebilir" dediğini,
Hanefi AVCI ile Emin ASLAN'ın çok şey bildiğini söylediğini, ancak bizzat bu olayın içinde olup
olmadıklarını söylemediğini fakat özellikle çok şey bildiklerini teyit ettiğini, kendisinin yeğeni Tarık
ÜMİT'in ne tür işlere karıştığını tam olarak bilmediğini, yalnız Savaş BULDAN cinayetine karıştığına
yönelik kamuoyuna yansıyan bilgiler dile getirilmesi üzerine özellikle Savaş BULDAN'ın Düzce’nin
Yığılca ilçesine bağlı bir yerde cesedinin bulunması üzerine söz konusu Savaş BULDAN cinayetine
Tarık ÜMİT'in Düzceli olması ve oraları çok iyi bilmesi sebebiyle katıldığı şüphesinin kendisinde
oluştuğunu, Tarık ÜMİT'in çok büyük parası olduğunu dile getirilmesine rağmen o dönemde Tarık
ÜMİT paraya sıkıştığından Kızıltoprak'ta bulunan evini Sekizyüzdoksanbin Mark'a sattığını, hatta satışı
şartlı yaptığını Sekizyüzdoksanbin Mark'ı getirdiği takdirde evini geri alacağını, tapuya şerh ettirdiğini
bildiğini, yine Tarık ÜMİT'in kaybolduktan sonra hiç bir parasının olmadığı gibi Tuzla'da bulunan
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yazlığının da bir bankaya ipotekli olduğunu öğrendiğini, hatta bankanın daha sonra bu yazlığı sattığını,
artan bir miktar parayı da kızı Hande'ye verdiğini, kendisinin gördüğü kadarıyla Tarık ÜMİT kaybolduğu
sırada, Tarık ÜMİT'i kaçıranların paralarını aldığını, ya da Tarık ÜMİT öyle söylendiği gibi para içinde
yüzen bir şahıs olmadığını,
Tarık Ümit'in öldürülüp öldürülmediğini bilmediğini ancak Tarık ÜMİT'in öldürüldüğü
konusunda bir kanaati olduğunu, en son kamuoyuna da yansıyan, Ayhan ÇARKIN'ın ifadelerinden
dolayı Tarık ÜMİT'in öldürüldüğü kanaatinin şahsınca güçlendiğini, kendisi Tarık ÜMİT'in
kaybolmasından sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a bizzat mektup yazdığını ve yüz yüze de
Adalet Bakan'ı olduğu dönemde makamında görüştüğünü, hatta buna ilişkin şahsına verilen Mehmet
Ağar imzalı davet yazısını da Savcılığa sunduğunu, Yüz yüze yaptığı görüşmede kendisini ikna
edebilmek için gördüğü kadarıyla her türlü hünerini sergileyerek "konuyla ilgili hiç bir bilgisinin
olmadığını, araştırıp kendisine bilgi vereceğini, yalnız basında yazıldığı gibi bizim çocuklar böyle bir şey
yapmaz" şeklinde beyanda bulunduğunu hala bugüne kadar bu konuyla ilgili kendisine bilgi vermesini
beklediğini,
Daha önceki ifadelerinde de mahkemelere yansıdı üzere Tarık ÜMİT kaybolmadan önce bizzat
Korkut Eken tarafından tehdit edildiğini, bu tehditin telefonla Tarık ÜMİT'in çaycısı olan Ali'ye bizzat
söylendiği, Korkut Eken telefonda Ali'ye "Tarık'a söyle ağzını sıkı tutsun, yoksa biz onu susturmasını
biliriz" dediğini, ayrıca Korkut EKEN’in, Tarık ÜMİT ile arası iyi olduğu zaman kendisinden özel
harekatta çalışması ve yetiştirilmek üzere bir eleman bulmasını istediğini, bunun üzerine Tarık ÜMİT’in
Cavit isimli sivil bir şahsı özel harekatın eğitim gördüğü Manisa civarındaki bir kampa gönderdiğini,
hatta Cavit isimli şahsın iyi bir silah kullandığını görünce Korkut Eken, "bu yetişmiş eleman zaten,
eğitilmesine gerek yok" diyerek Cavit isimli şahsı doğrudan kullanmaya başladığını, daha sonradan Tarık
ÜMİT ile Korkut EKEN'in arası açıldıktan sonra, Korkut EKEN Cavit'e bir silah veriyor, "al bunu Tarık'ı
öldür" diyor, tabi Cavit'i Tarık bulduğu için ve Tarık'ı da sevdiğinden dolayı bu durumu Cavit, Tarık'a
bildirdiğini, kendisinin bu aşamada Cavit'in telefon numarası tespit ettiğini ve kendisiyle konuştuğunu,
Cavit isimli şahsın dinlenmesi üzerine bu anlatılanın teyit edileceğini, kendisinin Tarık Ümit'in neden
öldürüldüğü konusunda direkt bir bilgisinin olmadığını,
Özellikle Özel Harekat polislerinin bu memlekette PKK'ya yardım eden ve uyuşturucu ticareti
yapan kişileri tasfiye ederek bu memlekete çok büyük hizmet yaptığını ancak daha sonra bu vesileyle işin
içine girdiklerinden, bu işte çok yüksek miktarda para olduğunu görmeleri üzerine kendileri ya da
kontrollerinde olan kişiler aracılığıyla bu işi yapmaya başladıklarını, yüksek miktarda paralar elde
ettiğini, hatta yakalanan eroinin imhası ile ilgili yasal işlem yapıldığı sırada bu eroini dahi piyasaya satıp,
yerine başka bir şey koymak suretiyle imha işlemini gerçekleştirdiklerini, bu işlemi de Tarık ÜMİT’in
öğrendiğini, kendilerine özellikle Korkut Eken'e "böyle yapmaya devam ederseniz noterde bir beyanda
bulunarak bunu kamuoyuna açıklayıp ipliğinizi pazara çıkartırım" diye söylediğini, ondan sonra da
Korkut EKEN tarafından yukarıda ifade edilen Korkut EKEN tarafından tehditler almaya başladığını
daha sonra ortadan kaybolduğunu, cesedinin dahi bulunamadığını, bunu yapanların bulunmasını ve adalet
önünde hesap vermesini istediğini 28/12/2011tarihinde beyan etmiştir.
Tanık Hasan TÜREL 14.12.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu
ifadesinde; Eski Mit Müsteşar yardımcısı Hiram Abas ile çok yakın arkadaş olduğu için onun sayesinde
Mehmet Eymür, Sedat Peker ve Tarık Ümit gibi şahıslarla tanıştığını, Tarık Ümitle ise 4-5 kez dükkanın
da buluştuğunu, Sedat Peker'in iş yerine gelerek "Tarık ÜMİT' in Mehmet Eymür, Korkut EKEN ve
arkadaşlarınca infaz edildiğini" söylediğini hatırladığını, yalnız Tarık Ümit'in Mit'e çalıştığını
bilmediğini, yine daha sonra da Tarık Ümit'in emniyete de çalıştığını bizzat kendisinden duyduğunu,
çünkü bir ara dükkanına geldiğinde paltosunun içinde bir Uzi marka ve iki adet 9mm markasını
hatırlamadığı silah bulunduğunu, Tarık ÜMİT’in kendisine hitaben "ben bölge başkanı oldum, bu da
kimliğim" şeklinde ifadede bulunduğunu, hatta kendisine "hava atma, böyle konuşma" diye uyarıda
bulunduğunu, Tarık Ümit'in üzerinde kırmızı bir pasaport olduğunu, bu kırmızı pasaportu ve resmi
kimlikleri Mehmet Ağar'ın verdiğini söylediğini, Tarık Ümit kaybolmadan en son bir hafta önce Abbas
Semih Sueri isimli bir şahsın dükkanına geldiğini, bu şahsın da, polis olmadığı halde resmi kimlik
taşıdığını, ancak Tarık Ümit'in nasıl ve ne şekilde kaçırıldığı konusunda direkt bir bilgisinin olmadığını
beyan etmiştir.
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Tanık Hakkı Yaman NAMLI 09.01.2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde;Tarık Ümit'in kendisini MİT’e görevli 1986 yılında Hiram ABBAS ile tanıştırdığını, Hiram
ABBAS ile tanıştıktan sonra kendisine
MİT Başkanlığı adına haber elemanı olarak çalışıp
çalışmayacağını sorduğunu, çalışmayı kabul ederse özellikle finansal konuda terör örgütlerinin uluslara
arası para trafiği ile ilgili bilgiler edinmemi ve aktarmasını istediğini kendisinin de öneriyi kabul etmesi
üzerine 1986 yılında MİT Başkanlığı adına haber elemanı çalışmaya başladığını, MİT adına yaptığı bu
görevden her hangi bir ücret almadığını, ayrıca o zamanda kendisine her hangi bir kimlik ve pasaportta
verilmediğini, ancak 1993 yılında Mehmet EYMÜR'ün MİT Başkanlığı Başkanlığı'na geri dönmesi ile
birlikte kendisine MİT kimliği, ehliyet, gri, yeşil pasaport verildiğini, verilen kimliklerin bir kısmında
Hakkı Yaman, bir kısmında da baka isimlerin yazdığı, kendisinden talep edilmesi üzerine de bu
kimlikleri tahminine göre 1999 yılında Şenkal Atasagun'un MİT Müsteşarı olmasıyla iade ettiğini, MİT
Başkanlığı adına sürdürdüğü bu görev Hiram ABBAS'ın emekli olduğu 1990 yılına kadar sürdüğünü, bu
süre zarfında Korkut Eken'le de tanıştığını, onunla da görüşmelerinin olduğunu, ayrıca Teonan KOMAN'
la da tanıştığını ve görüşmelerinin olduğunu,1993 yılının başında Mehmet EYMÜR'ün MİT
Başkanlığı'na getirilmesine müteakip tam hatırlamamakla birlikte Mehmet EYMÜR'ü Tarık ÜMİT ile
ziyarete gittiğini sırada talep edilmesi üzerine tekrar MİT adına çalışmaya başladığını, kendisi adına
kimlik belgeleri, pasaportlar, ehliyet ve silah verildiği için ayrıca özel bir ruhsat verilmedi, sadece genel
bir taşıma belgesi verildiğini ancak her hangi bir sahte plaka almadığını,
Susurluk kazasından önce bir ara Tarık ÜMİT’in kendisine ait olan yabancı plakalı 300 sl gri
mercedes'i kullandığı, bu Mercedes'e 34 AEN 26 sayılı plakayı takmış, bir de bu plakaya ait dönemin
Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR'ın bizzat imzaladığı belge bulunduğunu ve bu plakanın
kullanılabileceğini gösterir bir belge olduğunu, içeriğini tam hatırlamamakla birlikte yazıda güvenlik
nedeniyle bu plakanın verildiğinin yazılı olduğunu, daha sonra Tarık ÜMİT’in kendisine "ben bu arabayı
bir işte kullandım" demesi üzerine kendisinin bu arabayı bir daha kullanmadım 300 sl Mercedes 'ini yurt
dışına ihraç ettiğini,
Tarık Ümit'in kaybolmasından sonra bir gün Ataköy'de bulunan Holiday İnn Otel'inde Yaşar Öz
ile karşılaştığını, Yaşar Öz’ün yanında dört tane üzerlerinde makineli tüfek olan sivil polislerin olduğunu,
bu polislerden birisinin tam hatırlamamakla birlikte Oğuz Yorulmaz olduğunu,Yaşar Öz’ün kendisine
"sana komutanı veriyorum" dediğini ve telefonu kendisine verdiğini, karşısındaki kişinin Korkut EKEN
olduğunu, Korkut EKEN’in kendisine bağırarak, tehdit vari bir ses tonuyla "plakanın sende ne işi var? bu
plakayı arkadaşlara ver" dediğini kendisinin de Korkut EKEN'e "belgede kimin imzası varsa ve bu
plakayı kim vermişse ben ona veririm" dediğini, ancak plakayı Yaşar ÖZ'ün bir adamına teslim ettiğini,
yazılı belgeyi teslim etmediğini, belgeyi teslim etmemesi üzerine yaklaşık bir kaç ay sonra tam
hatırlamamakla birlikte Kıbrıs Türk Hava Yolları eski genel müdürü Sabahattin BEYAZ aracılığıyla
Mehmet AĞAR'a ulaştığını, görüşmelerinde Mehmet Ağar'a yaşadığı plaka olayını anlattığını, o da
kendisine "iyi etmişsin, bu işlere kafanı yorma, bu işlere de bulaşma, Korkut EKEN bizden" dediğini, ve
basında sürekli Tarık ÜMİT'in kendisi tarafımdan kaçırıldığını, sahip oldukları bankadan kaynaklanan
sorunlar nedeniyle bu kaçırma olayını gerçekleştiğine dair haberler yapıldığını, basını ve ailesini üzerine
salmaması gerektiğini söylediğini, bir gün Uğur Dündar ve Tuncay ÖZKAN'ın bu konuda aleyhte
program yapmamak amacıyla 250 bin dolar para istediğini ilettiğini, kendisin de Mehmet EYMÜR'e
anlattığını, Mehmet EYMÜR kendisi ile Uğur DÜNDAR'ı Taksim Divan Otelde kahve içmek üzere
buluşturduğunu, o vesileyle Uğur DÜNDAR'a Tarık ÜMİT'in kaçırılmasıyla bir ilgisinin olmadığını,
Tarık ÜMİT'in Mehmet AĞAR'a bağlı özel harekatçılar tarafında kaçırıldığını, bunun her şeyiyle ortada
olduğunu ifade ettiğini, o da kendisine "bu bilgilerin emniyet tarafından verildiğini, haber değeri olduğu
için de yazdıklarını söylediğini, ayrıca para isteme olayının olmadığını, para isteyen aracıyı da
tanımadığını söylediği, bir daha kendisi ile ilgili haber yapmayacağını belirttiği ve bir daha da ne banka
ne de şahsıyla ilgili her hangi bir haber yapmadığını,
Abdullah Çatlı'nın kendisine 1995 yılında ofisine 13-14 kişiyle gelerek "sağda solda
konuşuyorsun, Tarık ÜMİT'in işini bizden yapıldığını söylüyorsun, yapma bunu, bu şeyler doğru değil,
Tarık'ın intikamını almak sana mı düştü?" şeklinde telkinde bulunduğunu, Tarık Ümit kaybolduktan
sonra resmi yerlere başvuruda bulunduklarını, ancak hiç bir şey çıkmadığını,
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Tarık ÜMİT ile bizzat yapmış olduğu görüşmelerde Tarık ÜMİT’in Behçet CANTÜRK, Savaş
BULDAN ve Fevzi ASLAN cinayetlerini gerçekleştirdiklerini anlattığını, ayrıca MİT'teki toplantıda da
bu cinayetlerin ayrıntılarını bildirdiğini, bu görüşmenin kasete alındığı, kasete alındığı için tane tane
konuştuklarını, görüşmelerin çözümlerinde bazı kısımların yok olmasını ve anlaşılamamasını
anlayamadığını, bazı kısımların temizlendiğini, not edilmediğini düşündüğü,
Tarık ÜMİT ile konuşmalarında iki tane öldürülecek kişilerin listelerinden bahsedildiğini, bu
listelerde Mehmet Ali BİRAND, Mustafa SÜZER, İbrahim TATLISES, Mahsun KIRMIZIGÜL gibi
kişilerin de isimlerinin olduğunu, Tarık ÜMİT'ten duyduğunu, bu listelerde Behçet CANTÜRK, Savaş
BULDAN, Fevzi ASLAN, Medet SERHAT'ın isminin olduğunu duyduğunu, Tarık ÜMİT'ten duyduğuna
göre bu listenin özel harp dairesinin işi olduğunu, bu listenin MGK tarafından onaylandığını söylediğini,
bu listelerin bilgisi ve onaylayanlar arasında Fevzi TÜRKER'i, Kemal YAMAK isimli paşaların ismini
duyduğunu, Tarık ÜMİT'in anlattığına göre Haluk KIRCI'nın da içinde olduğu bir gruba ait şirketin bir
temizlik ihalesi için sağlık bakanlığına bağlı bir hastanenin ihalesine girdiklerini, Namık ERDOĞAN ’ın
bu işe engel olduğunu, MİT Başkanlığı adına haber elemanı olarak görev yaptığında 1993 yılından sonra
Tarık ÜMİT dahil tüm kişilerden ve etraftan duyduğum tüm bilgileri ya faks yoluyla ya da mülakatlar
yoluyla Mit Başkanlığına bildirdiğini, Tarık UMİT'in Mit Başkanlığı dışında emniyetle birlikte
gerçekleştirdiği bazı olaylara ilişkin duyumları da Mit Başkanlığına bizzat bildirdiğini, bu kapsamda bir
gün kendisine Tarık ÜMİT 40 kişilik bir kısa liste, bir de 3 haneli oluşan ölüm listesinden bahsetmesi
üzerine bu durumu Mit Başkanlığına bildirdiğini, Mit Başkanı’nın 18.02.1995 tarihli görüşmeye
kendisini davet ettiğini, Bu görüşmeler sızınca da Tarık ÜMİT’in 2 hafta sonra ortadan kaybolduğunu"
beyan etmiştir.
Tanık Ahmet HAMOĞLU’nun 18.11.2012 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde; Tarık ÜMİT’in Korkut EKEN’in grubunda olduğunu duymasından sonra yine aynı
ortamlarda kendi arkadaşları tarafından öldürüldüğünü duyduğunu, hatta Tarık ÜMİT’in aracı Silivri
taraflarına bırakıldığından dolayı bu tür konuşmaları duyduğunu iyi hatırladığını beyan etmiştir.
Tarık Ümit'e ait cesedin bulunması amacı ile yapılan çalışmalar:
Ayhan Çarkın ifadesi ve diğer beyanlardan hareketle Tarık Ümit'in cesedinin atılmış olacağı
yerler (Çerkezköy) ile ilgili olarak yapılan araştırmalara esas olmak üzere Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığının 27.12.2011 tarih ve 2011/129 sayılı soruşturma kapsamında 1995 - 2000 yılları arasında
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığından kimliği tespit edilemeyen öldürülmüş erkek cesedi olaylarının
dosyalarının istendiği,
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen dosyalarda ;
1-18.04.1995 tarihinde Çerkezköy Çolakoğlu çiftliği yakınında gömülü olarak bulunan erkek
şahıs cesedinin bulunması dosyası incelendiğinde: 18.04.1995 günü saat 15.00 sıralarında Çerkezköy
Jandarma Karakoluna gelerek müracaatta bulunan Ali ÇOLAKOĞLU babasına ait çiftliğin güney
kısmında tahminen 200 m ilerisinde bulunan Kartaltepe mevkiinde hayvanlarını otlatan çobanın gömülü
bir ceset bulduğunu bildirmesi üzerine yapılan çalışmalarda, cesedin yaklaşık 20 cm derinliğe gömülü,
karın kısmının köpekler tarafından açılıp yendiği, cesedin sırtüstü vaziyette çürümüş olduğu, yüz
kısmının belli olmadığı, 1.60 cm boylarında bir erkek cesedi olduğu, çevrede yapılan kimlik tespit
çalışmaları neticesinde tespite uygun bir şey bulunmadığı, doktorların beyanına göre 15-20 gün önce
gömülmüş olabileceği, cesedin üzerinde kesici, delici alet izine rastlanmadığı anlaşılmış ise de ;
Bu cesedin Tarık Ümit'e ait olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamadığı gibi kimliği tespit
edilemeyen şahsın/cesedin dosyamız şüphelileri tarafından öldürüldüğüne dair delil bulunamadığı, bu
yönde herhangi bir iddianında bulunmadığı anlaşılmıştır.
2-24.10.1999 tarihinde İstanbul ili Çerkezköy ilçesi Edirne-İstanbul tem otoyolu Gazi Süleyman
Paşa viyadüğü yakınlarında Şenol Çalışkan isimli şahsın cesedinin bulunması olayı ile ilgili dosyanın
incelenmesinde;24.10.1999 günü saat 22.15 sıralarında Hüseyin AKKUŞ isimli bir şahsın TEM otoyolu
Gazi Süleyman Paşa Viyadüğünün 75 m doğusunda ceset olduğunu Çorlu Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığına ihbar etmesi üzerine olay yerine gidilmiş olup yapılan incelemede 100 m yarı çapındaki
ağaçlık bir alana atılmış insana ait olduğu tespit edilen kemik parçalarının bulunduğu, beyaza yakın krem
rengi pantolonun parçalanmış olduğu, üst aramasında Şenol ÇALIŞKAN adına düzenlenmiş bir erkek
nüfus cüzdanının bulunduğu, maktülün babası olduğu değerlendirilen Meydin ÇALIŞKAN isimli şahsa
kemik parçaları ve elbiseler gösterildiğinde, elbiselerin oğlu Şenol ÇALIŞKAN’a ait olduğunu beyan
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ettiği anlaşılmış ise de;
24.10.1999 tarihinde bulunan cesedin Tarık Ümit'e ait olmadığı, cesedin Şenol Çalışkan'a ait
olduğu ancak Şenol Çalışkan'ın dosyamız şüphelileri tarafından öldürüldüğüne dair delil bulunamadığı,
bu yönde herhangi bir iddianında ortaya atılmadığı anlaşılmıştır.
3-22.09.1998 Tarihinde Çorlu TEM otoyolu Gazisüleymanpaşa viyadüğünde EYÜP YAŞAR
YEŞİLBAŞ isimli şahsın kaçırılması ve öldürülmesi olayı ile ilgili dosyanın incelenmesinde;23.09.1998
günü Niyazi YEŞİLBAŞ isimli şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Bürosuna müracaatta bulunarak
öz oğlunun Romanya’dan Mehmet ÖLMEZ yönetiminde B72EXP plaka sayılı otobüsle gelirken
Kapıkuleye giriş yaptıktan sonra Gazi Süleyman paşa viyadüğü yanında 22.09.1998 günü 04.00-05.00
sıralarında otobüsten aşağıya indirilip bırakıldığını, kayıp Eyüp Yaşar YEŞİLBAŞ’tan o tarihten sonra
haber alamadığını belirtmiş Eyüp Yaşar YEŞİLBAŞ’ın ailesi tarafından yapılan araştırmada şahsa ait
ceket, sol paçası sökük pantolon, gömlek, ayakkabı, yırtık vaziyette külot, pasaport, nüfus cüzdanı ve
gözlük, pantolon cebinde 2350 dolar bulunmuş, Çorlu Jandarma Karakoluna haber verilmiş, eşyalar
jandarma komutanlığınca Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir. Olay tarihinden 2 gün önce
Romanya’da beraber kaldığı Salih ve Selime den olma 1951 doğumlu Latif KURT ile otobüs sürücüsü
Mehmet ve Keziban oğlu 1954 doğumlu Mehmet ÖLMEZ 19.10.1998 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış,
25.10.1998 günü saat 18.00 sıralarında Tekirdağ-Çorlu Tem Otoyolu Gazi Süleyman paşa
viyadüğü altında Eyüp Yaşar YEŞİLBAŞ’a ait olduğu tahmin edilen saç ve beyin parçalarının Necmi
GÖÇ tarafından bulunduğu, Viyadüğün dördüncü ayağının güneye bakan tarafın iki metre sağında insana
ait olabileceği tahmin edilen saç ve çalıda ete benzer parçalar ile birlikte aynı yerde kurumuş kana
benzeyen ot üzerinde kalıntıların bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan otopsi incelemesinde bulunan
bulguların Eyüp Yaşar YEŞİLBAŞ isimli şahsı ait olmadığı anlaşılmış ise de;
22.09.1998 tarihinde kaçırılan Eyüp Yaşar Yeşilbaş'ın faili meçhul şahıslarca öldürüldüğü,
bilahare cesedinin 25.10.1998 günü saat 18.00 sıralarında Tekirdağ-Çorlu Tem Otoyolu Gazi Süleyman
paşa viyadüğü altında bulunduğu, bulunan cesedin Tarık Ümit'e ait olmadığı, cesedin Eyüp Yaşar
Yeşilbaş'a ait olduğu ancak Eyüp Yaşar Yeşilbaş'ın dosyamız şüphelileri tarafından öldürüldüğüne dair
delil bulunamadığı, bu yönde herhangi bir iddianında ortaya atılmadığı anlaşılmıştır.
(Tarık Ümit'in cesedinin bulunması amacı ile yapılan araştırma doğrultusunda istenen dosyalar
Cumhuriyet Başsavcılığımızca incelendiği, bu dosyalardaki cesedler ve olayların soruşturmamız ile
irtibatlı olmadığının anlaşılaması üzerine soruşturma dosyaları herhangi bir işlem yapılmadan
(Birleştirme v.s) ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına geri iade edilmiştir.)
Mahkeme Kararları:
Yargıtay incelemesi sonucu kesinleşen İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin
12.02.2001 gün ve Esas no:1997/180 , Karar no; 2001/36 sayılı kararı ile Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve Esas no:2008/398 ,Karar no: 2011/193
sayılı kararlarında Tarık Ümit'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak özetle;"
Bu davanın müstenidatı olan 30.01.1997 tarih ve 1997/221-1 sayılı fezlekenin 16 – 17.
sayfalarında ve 05.03.1997 tarih ve 1996/2303 hazırlık sayılı iddianamenin 30 – 33. sayfalarında; Milli
İstihbarat Teşkilatında istihbarat elemanı olarak çalışan Tarık ÜMİT isimli kişinin 04.03.1995 tarihinde
Silivri İlçesi civarında otomobilinin terk edilmiş olarak bulunduğu ve bunun üzerine yapılan araştırmada
adı geçenin kaçırılarak öldürüldüğü ayrıntılı olarak izah ve ifade edilmiştir. (Bu izahata atıf yapılmış olup
burada tekrar edilmemiştir)
Olayın ayrıntılı açıklamasında belirtildiği üzere, bu eylemde de Abdullah ÇATLI, Sami
HOŞTAN, İbrahim ŞAHİN, Korkut EKEN, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Ayhan AKÇA’nın birlikte
hareket ettikleri, MİT kontraterör Daire Başkanı Mehmet EYMÜR, olayın araştırmasını yapan Jandarma
Astsubay Ahmet ALTINTAŞ, Celalettin ÜMİT, Hande BİRİNCİ ve Hakkı Yaman NAMLI’nın
ifadelerinden anlaşılmıştır. Yine bu ifadelere göre, olay hakkında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kemal
AĞAR ile görüşmeler yapılmış ve Tarık ÜMİT’i kaçıran ve sorgulayan kişilerin onu serbest
bırakmalarını temin etmesi istenmiştir. Özellikle Mehmet EYMÜR, Celalettin ÜMİT ve Hande
BİRİNCİ’nin ifadelerine göre Mehmet Kemal AĞAR’ın bu olaya fiilen iştirak etmemiş veya olayın
evveliyatından önceden haberdar olmamış bulunmakla beraber, olayda adı geçen tüm kişileri tanıdığını,
onlarla ilişkileri bulunduğu ve onların birlikte gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetlerden haberdar olduğu
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sonucuna ulaşılmıştır.
Tarık ÜMİT, Emniyet Genel Müdürlüğünde ve MİT’de istihbarat elemanı olarak görevlendirilmiş
bulunmakla beraber, esasen onunda, Susurluk olayında adı geçen tüm kişilerle, yasadışı karmaşık ve
karanlık ilişkiler ağının içerisinde bulunduğu görülmektedir. Aralarında yasadışı yollardan temin edilen
paranın paylaşımından kaynaklanan ihtilâflar bulunduğu ve kaçırılmasından bu ihtilâflara istinad ettiği
ifade olunmaktadır. Aşağıda hukuki durumu izah edilen Yaşar ÖZ isimli sanığı da Emniyet Genel Müdür
Mehmet Kemal AĞAR’a tanıştıran ve ondan istifade edilmesi hususunda tavsiyede bulunan kişi de Tarık
ÜMİT’tir. Yaşar ÖZ’ün ifadesinde bu tanışmadan sonra, Mehmet Kemal AĞAR’la ilişkilerinde
(mahiyeti tespit edilemeyen ihtilâflardan dolayı) Tarık ÜMİT’i devreden çıkardıklarını beyan ettiği
görülmüştür.Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının bu olayla ilgi hazırlık tahkikat evrakının suretleri
(1995/627 Hazırlık) celbedilerek yapılan incelemede, hazırlık tahkikatının halen devam ettiği
anlaşılmıştır." değerlendirme ve kubulün yapıldığı anlaşılmıştır.
DEĞERLENDİRME:
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, ekspertiz raporları,
Kriminal Raporlar,Adli Tıp raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları - El Koyma Tutanakları ve
ekleri, Müfettiş Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar ,şüpheli savunmaları ,bir
kısım şüphelilerin ikrarları( şüpheli Ayhan Çarkın'ın olayla örtüşen beyanı) dosya kapsamı birlikte
değerlendirildiğinde;
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin, Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım teşekkül/örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir
süre sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını
gözeterek her türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak
benimseyerek yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam
sanığı ve hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine
girdikleri ,
Teşekkül mensuplarının ,Anayasa ve yasaların kendilerine vermediği yetki ve görevi üstlenerek
PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında cinayetler
işledikleri anlaşılmıştır.
Somut olayda da ;
Olayı araştıran Jandarma Astsubay Ahmet Altuntaş'ın beyanları, bu beyanları doğrular şekilde
Ahmet Altuntaş'ın soruşturmadan el çektirilerek Diyarbakır iline tayininin çıkarılması, keza Ahmet
Altuntaş'ın olayı araştırırken şüpheliler Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun ifadelerinin alınmasını
örgüt yöneticisi İbrahim Şahin'in engel olması iddiaları;
Örgüt yöneticisi Korkut Eken'in "Tarık'a söyle ağzını sıkı tutsun, yoksa biz onu susturmasını
biliriz" dediğinin iddia edilmesi,
Tarık Ümit’in kaçırıldıktan sonra Abdullah Çatlı’ya teslim edildiği ve
bir çiftlik evine
götürülerek sorgulandığının iddia edilmesi,
Mehmet Eymür'ün ; Mehmet Ağar’ı telefonla arayarak, İbrahim Şahin ile bizzat konuşarak
elemanları olan Tarık Ümit’in Abdullah Çatlı ve ekibi tarafından kaçırılıp sorgulandığını, özel harekatta
görevli Polis Memurlarının da olayda adının geçtiğini ve Tarık Ümit’e zarar vermeden bırakıldığı
takdirde gerek kendisinin gerekse teşkilatın bu olayı bir problem haline getirmeyeceğini ifade ettiğinin
anlaşılması,
Susurluk olayı olarak bilinen kazada ölen Abdullah Çatlı'nın Tarık Ümit'in birlikte çalıştığı Hakkı
Naman Yamlı'nın işyerine gelerek 15 dakika kadar konuştuğu konuşmasında Tarık ÜMİT olayını
kastederek bu işlere kafanı yorma intikamını sen almayacaksın şeklinde sözler söylediğinin beyan
edilmesi,
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Tarık Ümit'in halasının oğlu olan Ömür Ozçelik'in belinden tabancasını çıkararak Korkut Eken'e
hitaben "Tarık Ümit'i ben öldüreceğim" şeklinde söylediğinin iddia edilmesi,
Tarık Ümit 'in Mehmet Eymür ile bizzat yapmış olduğu görüşmelerde Behçet Cantürk, Savaş
Buldan ,Hacı Karay, Adnan Yıldırım ve Fevzi Aslan cinayetlerini gerçekleştirdiklerini ve bu eylemlere
bizzat katıldığını anlatması ve bu görüşmede Tarık Ümit'in iki tane öldürülecek kişilerin listesinden (40
kişilik bir kısa liste, bir de 3 haneli oluşan ölüm listesinden ) bahsetmesi ve bu durumu Mit Başkanlığına
bildirmesi, Tarık Ümit'in Mit Başkanlı’nda 18.02.1995 tarihli görüşmeye katılması ve Bu görüşmeler
sızınca da Tarık Ümit’in 2 hafta kadar sonra ortadan kaybolduğunun iddia edilmesi dikkate alındığında;
Suç tarihi ve öncesinde MİT ve Emniyet Teşkilatı ile haber elamanı olarak çalışan ve aynı
zamanda teşekkül /örgüt içerisinde yer alarak bir kısım öldürme (Behcet Cantürk,Savaş Buldan Fevzi
Aslan'ın öldürülmesi ) eylemlerine katılan Tarık Ümit ile suç örgütü yöneticileri Korkut Eken,İbrahim
Şahin ve diğer bir kısım örgüt mensupları arasında ihtilaf oluştuğu,
Bu ihtilafların ise; Tarık Ümit'in suç örgütü tarafından gerçekleştirilen öldürme eylemleri ile
ilgili
MİT' e (Mehmet Eymür'e) bilgi vermesi ve Tarık Ümit'in bilgi verdiğini öğrenen örgüt
yöneticilerinin
Tarık Ümit'in ağzını sıkı tutmadığını ve gerçekleştirilen eylemleri başkalarına
(örneğin;MİT'e) anlattığını değerlendirdikleri ayrıca örgüt yöneticileri ile Tarık Ümit arasındaki bir diğer
ihtilafın ise öldürülen şahıslardan elde edilen maddi değerlerin paylaşımı olduğu,
Bu süreçte; suç örgütünün daha önce birlikte çalıştıkları Tarık Ümit'i öldürmeyi kararlaştırdığı ve
olay günü olan 03.03.1995 tarihinde örgüt üyesi şüpheliler Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu 'nun
Tarık Ümit ile İstanbul ilinde Divan pastahanesinde buluştukları bir müddet Tarik Ümitle konuşan
şüphelilerin daha önce birlikte ilgilendikleri bir konuyu görüşmek ve halletmek ve örgüt yöneticisi
İbrahim Şahin'in yanına gitmek üzere birlikte ayrıldıkları,
Şüpheli Ayhan Çarkın'ın beyanından da anlaşılacağı üzere ; teşekkül yöneticisi İbrahim Şahin'in
bulunduğu konut/villaya Tarık Ümit ile birlikte gelen şüpheliler Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun
, yanlarında Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Abbas Semih Sueri'de olduğu halde burada Tarık Ümit'i
sorgulayarak öldürdükleri, daha sonra ise Tarık Ümit'in kırmızı Chevrolett marka aracını Ayhan Akça ,
diğer bir aracı ise Ziya Bandırmalıoğlu kullandığı halde Silivri'ye doğru yola çıkarak Jandarma bölgesi
olan bir yerde Oğuz Yorulmazla Ayhan Çarkın'ın Tarık Ümit'e ait cesedi bir çukurluğun içine koyarak
etrafını kuru çalılar ile kapatarak ayrıldıkları
Bu aşamada Tarık Ümit''in kaçırıldığını öğrenen Mehmet Eymür'ün (Hakkında Ek KYOK
verilmiştir) , Mehmet Ağar’ı telefonla arayarak, İbrahim Şahin ile bizzat konuşarak "elemanları olan
Tarık Ümit’in Abdullah Çatlı ve ekibi tarafından kaçırılıp sorgulandığını, özel harekatta görevli Polis
Memurlarının da olayda adının geçtiğini ve Tarık Ümit’e zarar vermeden bırakıldığı takdirde gerek
kendisinin gerekse teşkilatın bu olayı bir problem haline getirmeyeceğini "ifade ettiği ,ancak şüphelilerin
Tarık Ümit'i serbest bırakmadıkları,
Kadıköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/222 Esas ve 2001/601 Karar sayılı hükmü ile
Gaipliğine karar verilen maktül/şüpheli Tarık Ümit'in cesedine suç tarihinden bu yana geçen sürede
ulaşılamamış ise de ; şüpheli, tanık, müşteki ve ifade sahibi anlatımları ,olayın oluş şekli ve dosya
kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin bu süreçte Tarık Ümit'i öldürdükleri ve cesedini
(İstanbul ili Silivri civarında) bilinmeyen bir yere gizledikleri/attıklarının kabulü gerekmiştir.
Maktül /şüpheli Tarık Ümit' e
yöneltilen taammüden adam öldürme fiilinin suç tarihinde
yürürlükte bulunan ve şüphelilerin lehine olan 765 sayılı TCK'nın 450/4-9 maddesi kapsamında kaldığı ,
Eylemden dolayı eyleme bizzat katılan,eylemi gerçekleştiren ,tam bir eylem birliği ve dayanışma
içerisinde birlikte hareket eden eylemin icrasına katılan
şüpheliler Ayhan AKÇA , Ziya
BANDIRMALIOĞLU ,Abbas Semih SUERİ ,Oğuz YORULMAZ ve Ayhan ÇARKIN'ın 5237 sayılı
TCK'nın 37/ 1- 2 (765 sayılı TCK'nın 64/1 ) maddesi uyarınca sorumlu oldukları,
Silahlı Suç Teşekkülü/Örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiği anlaşılan eylemden dolayı;
bilgisi olan ve teşekkül mensuplarını eylemin icrası için azmettirdiği/talimatlandırdığı değerlendirilen
teşekkülün yöneticisi konumundaki şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN ve İbrahim
ŞAHİN'in ise 5237 sayılı TCK'nın 38/1 (765 sayılı TCK'nın 64/2 -313/5) maddesi uyarınca sorumlu
oldukları anlaşılmıştır.
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10.OLAY
: METİN VURAL'IN ÖLDÜRÜLMESİ EYLEMİ
SUÇ TARİHİ
: 09.01.1995
SUÇ YERİ
: Kırıkkale ili Keskin ilçesi Hasandede kasabası pelitözü mevkii
OLAYIN ÖZETİ:Ankara ili Hasandede Kasabası Otel inşaatı yakınlarında terk edilmiş olarak
bulunan 34 PDP plakalı araç içerisinde 09 Ocak 1995 tarihinde Bölge Trafik ekipleri tarafından yapılan
ilk incelemelerde bir insanın öldürülmüş olduğu kanaatine varıldığı,
Bölgenin jandarma bölgesi olması nedeni ile Jandarmaya haber verildiği ve Jandarmaya ait araç
ile Hasandede Keskin karayolu üzeri araştırılarak kırık cam parçaları ve kan izleri arandığı,
Yapılan araştırmalarda ise
Keskin-Kırıkkale merkez ilçe hududu olan Palamutyüzü
Bakımeevine gidişe göre sol tarafta yol üzerinde bir ceset görüldüğü, cesedin yapılan kontrolünde
lacivert renkli üzeri çizgili takım elbiseli beyaz gömlekli kravatlı bir erkek şahsın kafasına ateş edilmek
suretiyle öldürülmüş olduğunun anlaşıldığı,
Cesedin yapılan kontrolünde başı bakımevine doğru olmak üzere ayakları güneye elleri yana açık
vaziyette olduğu ayrıca cesedin her iki şakağında delik olduğu muhtemelen mermi delikleri olduğu,
kimliğinin tespiti için ceketinin iç ceplerine bakılırken sağ kalça altında beyaz kromaj kaplı 7.65 mm
çaplı 26666 seri nolu tabanca olduğu ayrıca, cesedin cebinden çıkan cüzdan içinde şahsa ait kimlik kartı
ile nüfus cüzdanının olduğu ve cesedin Hacıarap oğlu 1950 doğumlu Metin VURAL’ a ait olduğunun
tespit edildiği,
Ölü muayene işlemi sonrasında yapılan adli otopsi işlemi sonucunda Mevcut bulgularla kişinin
ölümünün ateşli silah yaralanması neticesinde beyin sapı hasarına bağlı olarak meydana geldiği tespit ve
rapor edilmiştir.
Olay Yerinde Ele Geçirilen 1 adet tabanca şarjörü,Muhtelif marka 11 adet 9x19 mm çapında
Parabellium tipi fişek ve Muhtelif marka 10 adet 9x19 mm çapında Parabellium tipi fişeğe ait kovanlar
üzerinde yapılan Kriminal incelemeler sonucu hazırlanan Kriminal raporda özetle;"İnceleme konusu
9x19mm çapında on adet kovanın çap ve tiplerine uygun silahlardan istimal olunan fişeklere ait
oldukları, bahse konu 10 adet kovanın yapılan karşılaştırılmaları neticesinde, mevcut genel izlere atfen;
A- 9x19mm çapında fişeğe ait MKE marka bir adet kovan; çap ve tipine uygun bir silahtan istimal
olunduğu, -9x19mm. çapında fişeğe ait CARP ve TZZ marka toplam dokuz adet kovanın; (4-3- 1-1)
olmak üzere çap ve tipine uygun dört ayrı silahtan atıldığı, on adet kovan ile 03.11.1996 günü
Balıkesir-Susurluk-Uçak yolu mevkiinde meydana gelen Trafik kazası sonucu kazaya karışan araçlarda
ele geçirilen silahlara ait mukayese kovanlarının mikroskopta yapılan karşılaştırılmalarında, mevcut
genel izlere atfen; aralarında İlişkinin bulunmadığı sonucuna varıldığı, on adet kovan ile Faili Meçhul
olaylara ait suç konusu aynı çap ve tipteki kovan ve mermi çekirdeklerinin karşılaştırılmalarında, mevcut
genel izlere atfen aralarında ilişkinin bulunmadığı sonucuna varıldığı"tespit ve rapor edilmiştir.
Müşteki Tacettin VURAL 30.01.1995 tarihinde Ankara İl Merkez Jandarma Karakolunda alınan
ifadesinde; "Metin VURAL’ın öz abisi olduğunu, Metin’in Kırıkkale ilinde Yıldız hamamı yakınlarında
ikamet ettiğini, her gün 71 AZ 167 plakalı siyah renkli brodway marka aracı ile Keskin ilçesine gidip
geldiğini, bilindiği gibi kendi ailesi ile Pehlivanlı ailesi arasında husumet olduğunu, abisi Metin’in
Pehlivanlı ailesi tarafından öldürülüp öldürülmediğini veya başkalarına bu aile tarafından yaptırılıp
yaptırılmadığını bilmediğini, abisi Metin VURAL’ın kimler tarafından öldürüldüğünü bilmediğini,
öldürülmeden önce abisinin evine ocak ayının ilk günlerinde bir kadın tarafından telefon edildiğini
yengesi Meral VURAL ile görüştüklerini sizi öldüreceğiz diye tehditte bulunduğunu kimin telefon
ettiğini bilmediğini, Metin VURAL’ın öldüren sanıkların bulunmasını istediğini "beyan etmiştir.
Görgü Tanığı Bektaş TÜRKSAL İl Merkez Jandarma Karakolunda alınan 09.01.1995 tarihinde
alınan ifadesinde özetle;"Kendisine ait Toros marka aracı ile sabah saat 09.10 sıralarında eşini işyerine
bıraktığını, saat:09.30 civarında geri dönerken Kısık mevkiinde sağ arka camı kırık beyaz reno 9 olsa
gerek bir araç gördüğünü durmayarak devam ettiğini, aracın yanında başka bir aracın olmadığını,
kendisinin devam edip çalışmakta olduğu rafineri yolu üzerinde Hidayet "VURGUN1 a ait petrolün
yanına gittiğini, Daha sonra saat:10.00 civarı veya 09.50 civarın¬da daha önceden tanıdığı trafik polis
memuru TURAN GÜRBÜZ’ün polis otosu ile yanından geçtiğini, Kendisini durdurarak aracın yerini ve
şeklini tarif ettiğini, onunda jandarmaya bildirdiğini, aracı oraya bırakan şahısları görmediğini, Ayrıca
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yolda gelip giderken üzerinde mavi tepe lambası olan bir araç sivil araç da görmediğini, başka bir
bilgisinin olmadığını" beyan etmiştir.
Görgü Tanığı İdris DİRİ 09.01.1995 tarihinde İl Merkez Jandarma Karakolunda alınan
ifadesinde özetle; "Keskin İlçesinde yem dükkânının olduğunu, Keskin’ e gitmek için otobüs beklediği
isnada Metin Vural’ ın kullandığı broadway marka araçla Atatürk Bulvarından kendisini aldığını,
Hasandede kasabasını geçip Cankurtaran Köy ayrımına geldikten sonra eski karayolları bakımevi
kavşağında şahin marka polis tepe lambası olan 34 plakalı aracın kendilerini durdurduğunu, Metin Vural’
ın da aracı sağa çektiğini, kendilerini durduran araçtan 2 kişinin indiğini, polisiz diyerek arama
yapacaklarını söylediklerini, ilk önce kendisinin üstünün arandığını, üzerinde herhangi bir şeyin
çıkmadığını, Metin Vural’ a sende bir şey var mı diye sorduklarını, Metin Vural’ ın da var diyerek
Kırıkkale marka silahını çıkardığını, başka tabanca var mı diye sorduklarında Metin Vural’ ın var diyerek
diğer tarafında bulunan tabancayı çıkarmadan bu kişilere gösterdiğini, arabanın bagajını aradıklarını, tüm
bunların o şahısları polis sandıklarından dolayı olduğunu, arama işleminden sonra kendilerine sizi
Ankara’ya merkeze götüreceğiz dendiğini, Metin Vural’ ın ise bu şahıslara kendisi için arkadaş kalsın
arabayı götürsün dediğini ve bu şahısların bunu kabul ettiğini, saat 14.00 sıralarında Keskin TEK
Müdürü’nün yanına gelerek Metin Vural’ ı vurmuşlar en son yanında sen varmışsın dediğini, kendisinin
de olayı anlattığını, Metin Vural’ ın aracını eniştesi Allah verdi’ye verdiğini, eniştesinin de patron nerde
diye sorduğunda Ankara’ ya gittiğini söylediğini, başka da bir diyeceğinin olmayacağını" beyan etmiştir.
Görgü Tanığı İDRİS DÎRİ’nin 14.3.1995 tarihinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan
ifadesinde: Olay günü sabah evinden 7.30 civarında oğlu ile birlikte çıktığını oğlunu okula bırakıp
Cumhuriyet Meydanında hastahane de yatmakta olan amcaoğlu Muhammerin yanına gittiğini, saat 9.00’a
kadar orada kaldığını oradan çıkıp istasyonun olduğu yere geldiğini, evinin Kırıkkale'de iş yerinin ise
Keskinde olduğunu, orada yem dükkânının bulunduğunu, dolmuş beklerken Metin Vural’ın arabası ile
önünde durduğunu, kendisinin uzaktan akrabası olduğunu, aynı zamanda kardeşi Tecattinin amcasının
kızı ile evli olduğunu, birlikte yola çıktıklarını, Kırıkkale Keskin karayolunda bulunan karayolları bakım
evine yaklaştıklarında yolun sağında park etmiş üzerinde tepe lambası yanan beyaz bir araç bulunduğunu,
aracın 34 plakalı Brodway marka olduğunu hatırladığını, Metin ile aralarında sivil radar arabası oluyor
aramalar oluyor diye yollarına devam ettiklerini, bir süre sonra aracın peşlerinden gelip, kendilerini
sollayıp 20m kadar önlerinde durduğunu, sollarken durmalarını işaret ettiğini, bir tanesinin elinde telsiz
olduğunu, durup ne olduğunu anlamak için arabadan indiğini, duran araca doğru yürüdüğünü, araçtan iki
kişinin indiğini, üçüncü kişinin şoför mahallinde oturduğunu, ne olduklarını sorduklarında biz polisiz
dediklerini arama yapacaklarını söylediklerini, Metin Vural'ın bulunduğu yere geldiklerini onunda
arabanın önüne çıkmış durumda olduğunu, kendisini aradıklarını hüviyet ve araba sürücü belgesini
kontrol ettiklerini bir süre ellerinde durduğunu, daha sonra Metin'in iki adet taşıma ruhsatlı tabancasını
vermeden önce hüviyetlerini sorduğunu, bir tanesinin polis hüviyetini gösterdiğini bunun üzenine
Metin’in her iki tabancasını verdiğini, tabancayı kontrol ettiklerini hatta ağzında mermi yokmuş diye
söylediklerini, şahısların bir tanesinin Metin’e hakkında soruşturma olduğunu Ankara ya götüreceklerini
söylediğini, Metin’in direnmediğini, kendisine arabanın anahtarını vererek arabayı dükkâna götür,
benzinliğe çek ben akşama dönerim kimseye çocuklara bir şey söyleme diye tembih ettiğini, hemen
hemen aynı anda ters yönlere hareket ettiklerini, hüviyeti ile sürücü belgesini o anda verdiklerini, arabayı
götürüp benzinle bıraktığını, Eniştesi Ferdi ye anahtarı verdiğini, patron nerededir diye sorduğunu
Ankara'ya gittiğini söylediğini, aynı gün öğle saatleri civarında Metin’in vurulduğunu söylediklerini,
ancak kendisi Metin’in polisle Ankara’ya gitti diye bu lafı umursamadığını, daha sonra vurulduğunu
öğrendiğini, olaya karışan katillerin eşkâlini hatırlamadığını polis olduklarına inandırdıkları için
yüzlerine bakma gereğini duymadığını, eşkâli ile ilgili hiç bir şey hatırlamadığını beyan etmiştir.
Görgü Tanığı İDRİS DÎRİ’nin 15.10.2008 tarihinde Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı tarafından
alınan ifadesinde: olay günü Metin Vural ile birlikte Keskin’e doğru gittiklerini, yolda bir aracın
kendilerini sollayarak durdurduğunu, araçtan şoför hariç iki kişinin indiğini, araçtan inenlerin elinde polis
telsizi olduğunu ve aracın tepe lambasının yandığını, bu iki şahsın polis olduklarını ve araçta arama
yapacaklarını söylediklerini, Metin VURAL’a üzerinde silah var mı diye sorduklarını, bunun üzerine
Metin VURAL’ın şahıslara kimlik sorduğunu ve birinin kimliğini gösterdiğini, daha sonra Metin
VURAL’ın tabancasını verdiğini, şahıslardan birinin Sizi Ankara’ya götürmemiz gerekiyor demesi
üzerine Metin VURAL’ın İdris’in gelmesine gerek yok aracı Keskin’e götürsün demesi üzerine, bu
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şahısların Metin VURAL’ı araçlarına bindirip dönüp Kırıkkale istikametine gittiklerini, aynı gün öğle
saatlerinde Metin VURAL’ın öldürüldüğünü duyduğunu, kendisine okunan ifade ile ilgili olarak, okunan
ifadenin doğru olduğunu, şahısların polis olduklarına kanaat getirdikleri için Metin VURAL’ın
direnmeyerek arabalarına bindiğini, bu şahısları tanıyıp tanımayacağını bilmediğini, kendisine gösterilen
Oğuz YORULMAZ’ın fotoğrafları ile ilgili olarak, kendisine gösterilen şahsı daha önce gördüğünü
hatırlamadığını aradan çok uzun zaman geçtiğini beyan etmiştir.
Görgü Tanığı İdris DİRİ’ nin 28.06.2010 tarihinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde özetle; Metin Vural isimli şahsın 1995 yılı içerisinde öldürülmesi ile ilgili olarak daha önce 2
sefer beyanda bulunduğunu, beyanlarının doğru olduğunu, aradan 15 yılın geçtiğini, kendisine gösterilen
fotoğraflardaki arkalarında isimleri yazılı olan Oğuz Yorulmaz, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu,
Ayhan Çarkın isimli şahısların fotoğraflarına baktığını, Metin Vural’ ı öldüren şahsıların bu şahıslar olup
olmadığını bilmediğini, başka da bir söyleyeceğinin olmadığını beyan etmiştir.
Tanık Nurhan Yorulmaz 06.05.2010 tarihinde Kartal Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde özetle;Oğuz Yorulmaz’ ın oğlu olduğunu, oğlunun Bursa da öldürüldüğünü, Veli Küçük
tutuklanıp cezaevine konulduğunda Uğur Dündar ile birlikte çalışan Hatice isimli bayan spikerin
kendisini aradığını, Ergenekon’la bunların ilişkileri var mı diye sorduğunu, muhabiri evine davet ettiğini,
Star TV’ ye açıklamalarda bulunduğunu, kendisine okunan çözümlenmiş metindeki beyanların kendisine
ait olduğunu, Oğlunun yaşadıkları olayları kendisine çok ayrıntılı olarak anlatmadığını, Televizyon
kanallarından birinde Alparslan Pehlivanlı ile ilgili haber geçtiğinde Alparslan Pehlivanlı’yı öldüren
şahsın katilinin kendisi ve arkadaşları olduğunu, bu emri ise Abdullah Çatlı aracılığıyla Mesut Yılmaz’ ın
verdiğini söylediğini, Ancak oğlunun kimlerle ve ne şekilde şahsı öldürdükleri hakkında bilgi sahibi
olmadığını, Oğlunun zaman zaman kendisiyle yaptığı sohbetlerde Veli KÜÇÜK paşa diye çok kez
konuştuğunu, bundan dolayı oğlunun Veli KÜÇÜK ile bağlantısı olduğunu düşündüğünü, oğlunun
öldürülmesinden sonra oğlunun arkadaşları olan Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalı’nın kendisini ziyarete
evine geldikleri bir gün Ayhan Akça’ nın telefonunun çaldığını, Ayhan Akça’ nın anne bak Veli paşa
arıyor, Başsağlığı diliyor, ne isteği varsa yaparız dediğini söylediğini, evladını devlete polis memuru
olarak verdiğini, memur olduğunu sandığını, ancak devlet tarafından başka şekilde kullanıldığını, sonra
da kendi kanaatince konuşmasın diye öldürüldüğünü, söyleyeceklerinin bundan ibaret olduğunu beyan
etmiştir.
Tanık Nurhan Yorulmaz'ın 04.09.2008 tarihinde Star TV Ana Haber Bülteninde yaptığı
açıklamalar ise özetle:
Nuray YORULMAZ: Ergenekon sadece bunlar değil, Paşalar değil, Siyasetçilerde var.
Ben kız gibi Devlete memur verdim evladımı, çete vermedim.
Spiker: Oğlunuz size söyler miydi? Ortalama, tahmini kaç kişiyi bu şekilde öldürmüşler.
Nuray YORULMAZ: 93-94 kişiyi öldürmüşler.
Spiker: Bu şekilde, Devlet adına.
Nuray YORULMAZ: Bu şekilde.
Spiker: Devlet adına.
Nuray YORULMAZ: Devlet adına.
Spiker: PKK ya destek oluyorlar diye.
Nuray YORULMAZ: PKK ya destek oluyorlar diye.
Spiker: Oğlunuzun içinde bulunduğu ekip o dönemde İçişleri Bakanlığı' na bağlı, Başbakan
Tansu ÇİLLER dönemindeki ekip, başta Savaş BULDAN, Behçet CANTÜRK olmak üzere pek çok
kişiyi öldürdüler doğrumudur.
Nuray YORULMAZ: Doğrudur, Ömer Lütfü TOPAL
Spiker: Hepsini öldürdüler,
Nuray YORULMAZ: Hepsini öldürdüler, Özel Harekât vurucu tim bu, nereye tayin
ederlerse oraya gidiyor.
Spiker: Yani devlet mi çete yaptı?
Nuray YORULMAZ: Devlet çete yaptı, Veli KÜÇÜK paşa bunların başı.
Spiker: Mehmet AĞAR ile aralarında nasıl bir konuşma geçiyor?
Nuray YORULMAZ: Ya soruyor, " Oğuz diyor, size çok para yolladım. Har vurup harman
savurmayın. Bir yatırım yapın ", "iii kime yolladın abi! Benim elime 100 dolar geçti.", "Vay şerefsizler,
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İbrahim ŞAHİN' e ben tonlarca para yolladım. Bu kadarcık mı verdi size?"
Spiker: Demiş.
Nuray YORULMAZ: Demiş.
Spiker: Rahmetli oğlunuza görevde olduğu sırada verilen para sadece 100 dolar.
Nuray YORULMAZ: Sadece 100 dolar, maaşının haricinde.
Spiker: Sadece 100 dolar.
Nuray YORULMAZ: Sadece 100 dolar.
Spiker: Mehmet AĞAR' ın gönderdiği o tonlarca para, bütün ekip arkadaşlarına dağıtılması için
gönderdiği para, kimin cebine girmiş, İbrahim ŞAHİN' e göndermiş Mehmet AĞAR.
Nuray YORULMAZ: Evet
Spiker: Kime gönderdi acaba?
Nuray YORULMAZ: O, kimlere gönderdi, Onlar biliyor.
Spiker: Rahmetli oğlunuzun Veli KÜÇÜK ile ilişkisi var mıydı?
Nuray YORULMAZ: Tabi, başlan oydu, Veli KÜÇÜK'tü.
Spiker: Ondan Emir alır mıydı, Talimatları ondan mı alırdı?
Nuray YORULMAZ: Ondan alırdı, Evet. Ben büyük bir ihtimal ile oğlumun öldürülmesini
onlardan biliyorum. Sadece Veli KÜÇÜK ile bitmez bu iş. Tansu ÇİLLER Hanım, Mehmet AĞAR,
İbrahim ŞAHİN.
Spiker: Oğlunuzun rahmetli olmasından sonra geride kalanlara devlet sahip çıktımı?
Nuray YORULMAZ: Hiç çıkmadı kızım. Bir tane torunum var. Ben ona yardım etmek için
tarhana, erişte, turşu yapıp satıyorum. Üniversiteye gidiyor. Ama çokta yardım edemiyorum. Çünkü
yaşlandım artık zor yapıyorum.
Spiker: Oysa Tansu ÇİLLER şey diyordu: "Bu Devlet için kurşun yiyenlerde, kurşun sıkanlarda
şereflidir." diyordu.
Nuray YORULMAZ: "Kurşun sıkanlarda şereflidir" diyordu. Hani nerede maşa gibi
kullandılar evladımı. On¬dan sonra attılar kenara çekildiler.
Spiker: Öldürülen Milletvekili Alparslan PEHLİVANLI' nın katilini sizin oğlunuz mu öldürdü?
Nuray YORULMAZ: Benim oğlum arkadaşları ile öldürdü. Spiker: Kim istedi bunu?
Nuray YORULMAZ: Zamanın, zamanında başbakanıydı. Alparslan PEHLİVANLI
öldürüldükten sonra Abdullah ÇATLI, rahmetliye telefon ediyor; "PEHLİVANLI' nın kanı yerde
kalmasın" diyor. Onu temizleyin vuranı.
Spiker:Abdullah ÇATLI' da böyle bir ricada bulunuyor.
Nuray YORULMAZ: Böyle bir ricada bulunuyor. Oda benim oğluma havale ediyor şeklinde
ifadeler kullandığı anlaşılmıştır.
İfade sahibi Mehmet Orhan ERDEN 24.01.1995 tarihinde İl Jandarma Merkez Karakolunda
alınan ifadesinde;00468148 ŞAŞE nolu, R050144 Motor Seri nolu 1992 model Renault marka aracın
kendisine ait olduğunu, aracın plakasının 06 ELN 05 olduğunu, 34 PDP 97 plaka takılı aracın kendisine
ait olduğunu, plakasının sahte olduğunu, aracını motor numarasından tanıdığını, bu aracın 20.04.1994
tarihinde çalındığını, aracının çalındığını aynı gün emniyete bildirdiğini, aracının bugüne kadar
bulunamadığını, aracının bulunduğunu 18.01.1995 günü evine gelen polislerden öğrendiğini, aracını
kaybolduğundan beri görmediğini, 09.01.1995 günü aracını kimin kullandığını bilmediğini beyan etmiştir.
İfade sahibi Bektaş TÜRKSAL’ın 09.01.1995 tarihinde İl Jandarma Merkez Karakolunda alınan
ifadesinde;Şahsın Bugün kendine ait Toros marka aracı ile sabah saat 09.10 sıralarında eşini işyerine
bıraktığını, saat:09.30 civarında geri dönerken Kısık mevkiinde sağ arka camı kırık beyaz reno 9 olsa
gerek bir araç gördüğünü durmayarak devam ettiğini, aracın yanında başka bir aracın olmadığını,
kendisinin devam edip çalışmakta olduğu rafineri yolu üzerinde Hidayet "VURGUN1 a ait petrolün
yanına gittiğini, Daha sonra saat:10.00 civarı veya 09.50 civarın¬da daha önceden tanıdığı trafik polis
memuru TURAN GÜRBÜZ’ün polis otosu ile yanından geçtiğini, Kendisini durdurarak aracın yerini ve
şeklini tarif ettiğini, onunda jandarmaya bildirdiğini, aracı oraya bırakan şahısları görmediğini, Ayrıca
yolda gelip giderken üzerinde mavi tepe lambası olan bir araç sivil araç da görmediğini, başka bir
bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
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Soruşturma Dosyasının Aşamaları:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 12.07.2011 tarihli kararı ile
Ankara Cumhuriiyet
Başsavcılığının 2010/562 numaralı soruşturma dosyası ile 2011/129 soruşturma dosyası arasında hukuki
fiili ve şüpheliler yönünden irtibat bulunduğunudan her iki evrakın birleştirilmesine soruşturmaya
2011/129 soruşturma numaralı evrakı üzerinden devam edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
Diğer Rapor ve Bilgi Notları:Susurluk Raporunda Oğuz YORULMAZ isimli şahıs ile ilgili
olarak geçen bölümde;ANAP Kırıkkale milletvekili Alparslan Pehlivanlı’nın öldürülmesi olayı ile ilgili
olduğu tahmin edilen olayın 9 Ocak 1995 günü Metin Vural’ın kendisine ait 71 AZ 167 plakalı siyah
renkli brodway marka aracı ile yanında tanık İdris Diri’nin olduğu halde Keskin ilçesine seyir halinde
iken muhtemelen şahin marka beyaz renkli plakası tespit edilemeyen ancak üzerinde seyyar mavi renkli
tepe lambası olan bir araç içindeki üç şahıs tarafından yolda durduruldukları, şahısların elinde el telsizi
olduğu ve kendilerini polis olarak tanıttıkları hatta Metin Vural'a kimlik göstererek Ankara İline
götürmek üzere Metin Vural’ı kendi araçlarına bindirdikleri, tanık İdris Diri'yi ise bıraktıkları, Metin
Vural’ı olay yerine getirerek araç içinde basına ateş etmek suretiyle öldürmüş oldukları daha sonra
araçtan aşağıya attıkları Metin Vural’ın üzerinde taşıma ruhsatlı 357 COLT MAGNUM KK 1948 seri
nolu tabancasını alarak gittikleri aracı Hasan Dede Kasabası yakınlarında terk ettikleri, 34 PDP 97 plakalı
aracın İstanbul ilinde 92 model kartal marka bir araca ait olduğu bu plakanın sahte olduğu anlaşılmıştır.
Aracın motor ve şase numarasında yapılan araştırmasında Ankara ilinde Mehmet Orhan Erden isimli
sahsa ait olduğu ve 20 Nisan 1994 ta evinin önünden çalınmış olduğu, aracın gerçek plakasının 06 ELM
05 olduğu ve gerçek sahibine teslim edildiği, olayın faili meçhul kaldığı, ancak Kırıkkale Cumhuriyet
Başsavcılığınca komisyonumuza gönderilen dosya içerisinde bulunan ve Kırıkkale il Merkez Jandarma
Komutanlığınca Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına gönderilen 21 Ekim 1995 tarih ve 4518 sayılı yazıda
"31 Temmuz 1995 tarihinde 0-1 Karayolu Merter mevkiinde Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsünden
kendilerine polis süsü veren kişilerce arabadan indirilerek çantasından 7 milyar lira değerinde altını
çalınan İbrahim Tekin adli sahsın müracaat üzerine sanıkların İstanbul Emniyet Müdürlüğünce
yakalandıkları, 9 Ocak 1995 tarihinde Hasandede kasabası Pelit özü mevkiinde başından vurularak
öldürülen Metin Vural olayında da polis süsü veren şahısların olması, iki olayı da ayni sanıkların
isleyebileceği kanaatini uyandırdığını belirtmişse de, Metin Vural’ın öldürülmesinin; Alparslan
Pehlivanlı’nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu kanaati hâsıl olmuş, Kırıkkale Cumhuriyet
Başsavcılığında faili meçhul bir dosya olarak bulundu Kırıkkale il sınırları içerisinde meydana gelen
olayın sanık veya sanıklarının aranmalarına devam edildiği ifade edilmiştir.
Siyasal nitelikli cinayetlerin önemlice bir kesiminin suçluların bulunamamış ve
cezalandırılmamış olması, bir yandan bu cinayetleri yüreklendirici bir ortam oluştururken, diğer devlete
olan güveni ciddi bir biçimde sarsmaktadır. Bu cinayetlerin kimler tarafından işlenmiş olabileceği
yolunda çeşitli tahmin, spekülasyon ve suçlamalara da neden olmaktadır. Bazen bu suçlamalar çeşitli
odaklarca amaçlı olarak da yapılmaktadır. Bunun sonucu kitleler arasında kırgınlıklar, güvensizi zaman
zaman da kutuplaşmalar doğmakta, tüm bunlar toplumun iç bütünlüğünü, iç barışını ağır bir biçimde
sarsmakta ve devlet-toplum ilişkisini ciddi bir biçimde zedelemektedir şeklinde değerlendirmelere yer
verildiği anlaşılmıştır.
2011/129 Sayılı Soruşturma Kapsamında Yapılan İşlemler:
Müşteki Meral VURAL 01.02.2011 tarihinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde özetle;Metin Vural’ ın eşi olduğunu, Tacettin Vural’ ın da kaynı olduğunu, eşi Metin Vural’ ın
09.01.1995 tarihinde öldürüldüğünü, 01.01.1995 tarihinde sabah saatlerinde kendisinin evde olduğu
sırada telefonlarının çaldığını, telefonu açtığında karşıdaki kişinin sesinden anladığı kadarıyla orta yaşlı
bayan sesi olduğunu, bu bayanın alay geçer bir tavırla “sizi öldüreceğiz” dediğini, kendisinin de
bildiğinizi boka verin diye kızdığını, bunun üzerine telefon görüşmesinin bittiğini, eşinin ölümünden
birkaç ay sonra evlerinin önüne Nokta dergisi ve Abdullah Çatlı’ nın hayatının anlatıldığı kitabın
gönderildiğini, bu kitapta faili meçhul cinayetlerin olduğu ve eşini öldürenler konusunda ifadelerin
yazdığını, ayrıca eşinin öldürülmesi olayının Susurluk olayı ile ilgisinin bulunduğunun da belirtildiği,
bunun haricinde bu telefon görüşmesi haricinde başka tehdit almadıklarını, bilgi ve görgüsünün bundan
ibaret olduğunu beyan etmiştir.
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Tanık İdris DİRİ’nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 19.10.2011 Tarihinde alınan
ifadesinde; Metin VURAL’ın kendisinin akrabası olduğunu, Sami GECE, Ahmet SAKARYA ve Sait
YILDIRIM'a ait olduğu belirtilen fotoğraftaki şahısları ile yine dosyada bulunan Oğuz YORULMAZ'a
ait olduğu belirtilen fotoğraftaki şahısların olay anında bulunan polisler olup olmadığını şuan detaylı
teşhis edemediğini, olay anında kendilerini durduran polislerin üç kişi olduklarını, ikisi yanlarında
birisinin de araç içerisinde olduğunu, kendisini de Metin VURAL’ın "aracı İdris geri götürsün”
demesinden dolayı kendisini bıraktıklarını, kendisinin Metin VURAL cinayetinin yine dana önce Metin
VURAL’ın kardeşi tarafından işlenen Alpaslan PEHLİVANLI cinayeti ile ilgili olduğunu bildiğini,
Alpaslan PEHLİVANLI cinayetinden sonra Keskin de herkesin Metin VURAL öldürürler diye
söylendiğini, hatta Metin VURAL'ın aracına kimsenin binmediğini, o gün kendisinin arabasının
olmamasından ve Metin VURAL'ın akrabası olmasından dolayı aracına bindiğini, Özel harekat
polislerinden Ayhan ÇARKIN ile yine özel harekat polisleri Oğuz YORULMAZ'ın annesi Nuran
YORULMAZ'ın gazetelere yansıyan ifadelerini okuduğunu, aradan çok uzun zaman geçmesi sebebiyle
kendisine gösterilen fotoğraftaki polisleri teşhis edemediğini, Metin VURAL Keskin Kırıkkale yolunda
Hasan Dede Karayolları Bakım evinin bulunduğu yerde polis memurlarınca gözaltına alındığı aynı gün
yarım saat sonra yine Kırıkkale Keskin yolunda bulunan Karayolları evinin ilerisindeki çeşmenin
bulunduğu yerde kendilerini durdukları yerin biraz ilerisinde öldürdüklerini, Metin VURAL'ın
öldürüldüğü yer ile Alpaslan PEHLİVANLI'nın öldürüldüğü yerin birbirine çok yakın yer olduğunu,
cinayetin kendi tahminime göre Alpaslan PEHLİVANLI cinayet ile ilgili olduğunun göstergesi olduğunu
beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan Çarkın 17.08.2011 tarihined Ankara Cumhuriyet Savcılığında Vermiş olduğu
beyanında özetle;"...Yine bana sormuş olduğunuz Kırıkkale ilindeki Metin VURAL'ın öldürülmesi
konusunda da kesin olarak bilgim ve görgüm vardır, çünkü olayın olduğu zaman ben Kırıkkale Kenanbey
obasında bulunuyordum, benim eski eşim Kırıkkaleli olduğu için olayın olduğu zaman Kırıkkale
Kenanbey obasındaydım. Kenanbey obası Kırıkkale'nin kenar mahallelerinden bir tanedir. Burada
bulunduğum sürede arasıra da Kırıkkale merkeze de uğruyordum Metin VURAL cinayetinin meydana
geldiği gün Oğuz YORULMAZ beni Kırıkkale merkezde olduğum sırada cep telefonumdan aradı, "senle
görüşmemiz lazım" dedi, bunun üzerine bana Kırıkkale Keskin yolu üzerinde görürsün beni dedi.
Ben olay yerine gittiğimde Oğuz YORULMAZ, Sami GECE , Ahmet SAKARYA ve Sait
YILDIRIM olduğu halde bir aracı durdurmuşlar, aracın ne model olduğunu şu an bilemiyorum, araçta
Metin VURAL isimli şahısla yanında bir kişi daha vardı Oğuz'a ne olduğunu sorduğumda bana bu
şahısları Ankara'ya Özel Harekat Daire Başkanlığına götüreceğiz çünkü şahıslardan birisi olan Metin
VURAL Alparslan PEHLİVANLI'nın ölüm olayı ile ilgili bunun alınmasını Abdullah ÇATLI'dan Mesut
YILMAZ istemiş, bu nedenle de Metin VURAL'ı Ankara'ya götüreceğiz dedi, ben de bunun üzerine
yanındaki şahsın götürülmesine gerek yoktur, yanındaki şahsı bırakın dedim, daha sonra da yanındaki
şahsın koluna girerek "hadi kardeşim buradan uzaklaş" dedim, benim Metin VURAL'ın alınması ile ilgili
bilgilerim Oğuz YORULMAZ'ın bana söylemesi ile olan bişey, Metin VURAL'ın alınmasını kimin
neden istediği ile ilgili benim bir bilgim yoktur, ancak bu şekilde olduğunu arkadaşım Oğuz
YORULMAZ söyledi. Hatta Metin VURAL isimli şahsın Simith Wesson 357 Magnum isimli bir silahı
da varmış onu da hatırlıyorum, daha sonra öğrendiğime göre Metin VURAL öldürülmüş, ancak ben nasıl
öldürüldüğünü görmedim, Oğuz YORUMAZ'a sorduğum sırada da infaz edildiğini söyledi tabi Metin
VURAL cinayeti diğer cinayetlerden farklıydı, benim bildiğim kadarıyla "liste dışı" cinayetlerden
birisiydi ama, olayın şekline bakılınca listeye dahil edilmiştir.
DEĞERLENDİRME:
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, ekspertiz raporları,
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Kriminal Raporlar,Adli Tıp raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları - El Koyma Tutanakları ve
ekleri, Müfettiş Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar ,şüpheli savunmaları ,bir
kısım şüphelilerin ikrarları( şüpheli Ayhan Çarkın ve İdris Diri'nin olayla örtüşen beyanı) dosya
kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin, Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım teşekkül/örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir
süre sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını
gözeterek her türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak
benimseyerek yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam
sanığı ve hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine
girdikleri ,
Teşekkül mensuplarının ,Anayasa ve yasaların kendilerine vermediği yetki ve görevi üstlenerek
PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında cinayetler
işledikleri anlaşılmıştır.
Somut olay değerlendirildiğinde ise;
1991 yılındaki genel seçimlerden önce ANAP milletvekili Alparslan Pehlivanlı ile seçim bölgesi
Keskin’ in ANAP İlçe Başkanı Metin Vural arasında anlaşmazlık çıktığı, 1994 yılı yerel seçimlerinde
Keskin Belediye Başkanlığını Alpaslan Pehlivanlı’ nın desteklediği adayın kazandığını, bunun ardından
14 Nisan 1994 tarihnde Alpaslan Pehlivanlı’ nın aracının önünü kesen başka bir araçtan açılan ateş
sonucu öldürüldüğü, (Cinayetle ilgili olarak Metin Vural’ ın kardeşi Hacı Vural, Halim Ünver ve Üçler
Talay’ ın yakalandıkları ve bu şahıslar hakkında adam öldürmek suçundan 13.06.1994 tarihli 1994/113
esas numaralı İddianame ile Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı) ,
Alpaslan Pehlivanlı'nıyan tanıyan ve seven ,öldürülmesinde dolayı üzüntü duyan teşekkül
mensubu Abdullah Çatlı'nın bu kez Alpaslan Pehlivanlı'nın kanının yerde kalmaması için Alpaslan
Pehlivanlı'nın öldürülmesi eylemine katıldığı iddia edilen Hacı Vural'ın kardeşi Metin Vural’ ın
öldürülmesi talimatını verdiği,
Olay günü olan 09.01.1995 tarihinde ise silahlı suç örgütü/teşekkülü mensubu şüpheliler Ayhan
ÇARKIN,Oğuz YORULMAZ,Sami GECE , Ahmet SAKARYA ve Sait YILDIRIM 'ın üzerinde seyyar
mavi renkli tepe lambası olan Polis aracı süsü verilmiş bir araç ile ellerinde telsiz olduğu halde maktül
Metin Vural'ın aracını takip ettikleri Hasandede kasabasını geçip Cankurtaran Köy ayrımına geldikten
sonra eski karayolları bakımevi kavşağında durdurdukları,polisiz diyerek arama yapacaklarını
söyledikleri, araçta bulunan Metin Vural ve tanık İdris Diri'nin üzerine aradıktan sonra "sizi Ankara’ya
merkeze götüreceğiz " şeklinde sözler söyledikleri ,maktül Metin Vural’ ın ise " arkadaş kalsın arabayı
götürsün" dediği, bunun üzerine şüphelilerin İdris Diri'nin Metin Vural'a ait araç ile Kırıkkale iline
gitmesine izin verdikleri, İdris Diri'nin olay yerinden ayrılmasından sonra şüpheliler Ayhan
ÇARKIN,Oğuz YORULMAZ,Sami GECE , Ahmet SAKARYA ve Sait YILDIRIM 'ın Metin Vural’ ı
kafasına ateş etmek sureti ile öldürdükleri değerlendirilmiştir.
Maktül Metin Vural' a yöneltilen Taammüden adam öldürme fiilinin suç tarihinde yürürlükte
bulunan ve şüphelilerin lehine olan 765 sayılı TCK'nın 450/4 maddesi kapsamında kaldığı ,
Eylemden dolayı eyleme bizzat katılan,eylemi gerçekleştiren ,tam bir eylem birliği ve dayanışma
içerisinde birlikte hareket ederek eylemin icrasına katılan şüpheliler Ayhan ÇARKIN, Oğuz
YORULMAZ,Sami GECE , Ahmet SAKARYA ve Sait YILDIRIM 'ın 5237 sayılı TCK'nın 37/ 1- 2
(765 sayılı TCK'nın 64/1 ) maddesi uyarınca sorumlu oldukları,
Metin Vural'a yönelik öldürme eyleminin bir kısım teşekkül mensubu şüpheliler tarafından
gerçekleştirildiği anlaşılsa da; eylemin teşekkül yöneticisi olan şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,
Mehmet Korkut EKEN ve İbrahim ŞAHİN'in bilgisi ve talimatı ile gerçekleştirildiğine dair dosya
kapsamında delil bulunmadığı anlaşıldığından Metin Vural'a yöneltilen öldürme eyleminden dolayı
Mehmet Kemal AĞAR, Mehmet Korkut EKEN ve İbrahim ŞAHİN' haklarında dava açılmamıştır.
11.OLAY
:ÖMER LÜTFÜ TOPAL’IN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI
SUÇ TARİHİ
:28.07.1996
SUÇ YERİ
:İstanbul Sarıyer Yeniköy Tave Ceviz sokak üzeri
OLAYIN ÖZETİ:28.07.1996 günü saat 23.30 sıralarında Sarıyer Karakoluna yapılan telefon
ihbarında Yeniköy Taze Ceviz Sokağında bir otoya seri şekilde ateş edildiği,ateş edilen otonun sokak
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üzerinde park halinde kaldığının bildirildiği,
Yapılan bu ihbar üzerine görevli polislerin olay yerine gittiklerinde çalışır vaziyette olan
oto'da silalı ateş sonucu araç içerisindeki şahsın ödüğünü anladıkları, çevrede yapılan araştırmada 2 adet
kalaşnikof marka otomatik tüfek ve bu tüfeklere ait dağınık vaziyette boş kovanların bulunduğu, olay
yerinde keşif ve inceleme sonucunda maktulün Ömer lütfi Topal olduğu, şahsın aynı gün akşamı Polat
oteli gazinosuna geldiği, orada ortağı Ali Fevzi Bir ile görüştüğü, saat 22.30 sıralarında 34 BTG 96
plakalı aracı ile gazinodan Yeniköy’deki evine gitmek üzere ayrıldığı, evinin bulunduğu Yeniköy Taze
Ceviz sokağına dönmek üzere iken dönemeçte yavaşladığı anda saat 23.15 sıralarında teşhis edilemeyen
2 kişinin çapraz ateşi sonucu öldürüldüğünün anlaşıldığı,
Yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemi sonucunda ise maktül Ömer Lütfi Topal'ın çok sayıda
isabet aldığı ateşli silah yaralanması sonucu oluşan beyin kanaması ,beyin doku ve iç organ yaralanması
sonucu öldüğünun anlaşıldığı,
Olay yerinde ele geçirilen silahlar üzerinde yapılan parmak izi incelemeleri sonucu hazırlanan
13.12.1996 tarihli Parmak İzi Mukayese Tablosu ve Raporunda özetle; "28.07.1996 günü saat 23.10
sıralarında İstanbul ili Sarıyer ilçesi Yeniköy Tazeceviz Sokak üzerinde Ömer Lütfi TOPAL’ın
öldürülmesi olayına karışan Kaleşnikof marka silaha ait şarjör ve üzerinde sarılı bulunan koli bandı
yapışkan iç kısmında tespit edilen parmak izinin Haydar ve Fahriye oğlu Malatya 1957 doğumlu Şahin
EKLE kimliği ile tescil yapılan Abdullah ÇATLI’nın sağ el orta parmak basımının aynısı olduğu "tespit
ve rapor edilmiştir.
Başlangıçta yapılan soruşturmada gözaltına alınan Ayhan ÇARKIN, hazırlık soruşturmasında ve
duruşmadaki ifadelerinde özetle; suçu kabul etmediğini olay günü İstanbul Terörle Şube Müdürlüğüne
bağlı 3888 kod nolu ekiple amir vekili sıfatı ile görevli olduğunu, ekipte polis memurları, Fadıl Şişman,
Tuncay Demir, Suat Albayrak ve Rüştü Güneş 'in bulunduğunu saat 17.00 ye kadar şube de olduğunu,
17.00 den sonra 0 bölgesi tabir edilen Kadıköy bölgesinde görev yaptıklarını, saat 21.00 sıralarında
Küçükyalı Karakol karşısında bulunan tatlıcıda baklava yediklerini, saat 23.00 sıralarında Örnek Tepe
Mahallesinde bulunan yıkama, yağlama istasyonuna gittiklerini, burada otolarını yıkadıklarını ve
bakımını yaptırdıklarını, 23.45 sıralarında buradan ayrıldıklarını Şubeye gittiklerini, daha sonra istirahate
gittiğini, Ömer Lütfü Topal’ın öldürülmesini babasından öğrendiğini, 27.8.1996 günü Asayiş Şubesinin
çağırdığını orada Ömer Lütfü Topal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili sorular sorulduğunu, kendisinin bu
olayla ilgisinin bulunmadığını, sorgu esnasında video kayıt, ve dinleme yapılıp yapılmadığını
bilmediğini, 28.8.1996 günü Ankara’dan gelen ekibe teslim edildiğini, Ankara Özel Hareket Daire
Başkanlığından serbest bırakıldığını, anlatmakla beraber Abdullah Çatlı olarak sonradan öğrendiği
kişinin Sedat BUCAK’ın yazıhanesinde tanıştığını, kendisinin İstanbul’da tekstil işleri ile uğraşan birisi
olduğunu, ruhsatlı silahı olduğunu herhangi bir şüpheli durumunu görmediğini, cep telefonu
kullanmasının ise görev anında ve haricinde telefonu taşıdığı zaman zaman arkadaşlarının nezaket icabı
cep telefonlarını değiştirdiklerini Ömer Lütfü Topal’ın öldürülmesinden sonra Sami HOŞTAN, Ali Fevzi
BİR ve Mehmet ÖZBAY haklarında görüşme yapmadığını, Ercan Ersoy'a ait 236 19 97 nolu telefondan
başka telefon kullanmadığını Şenol AKYÜKSEL ile Ömer DONAT'a ait telefonların o gün kendisinde
olmadığını, Ömer Lütfü Topal ı tanımadığını savunmuştur.
Olay nedeni ile yakalanan ve gözaltına alınan Oğuz YORULMAZ başlangıçta yapılan hazırlık
soruşturmasında ve duruşmada tespit edilen ifadelerin de özetle; Ömer Lütfü Topal'ın öldürülme tarihi
olan 28.8.1996 tarihinde senelik izinde bulunduğunu, izinde hastalandığını ve Yalova 'dan 15 gün rapor
aldığını, olay günü kumkapıda köfteci dükkanı olan Osman Dilber isimli şahısla buluştuğunu,
hipodroma giderek at yarışını seyrettiklerini ,akşam saat 20.00 sıralarında Bakırköy sahilinde bulunan
Rıfat Usta'nın yeri tabir edilen lokantaya gittiklerini, burada polis memuru Ahmet Sakarya, Ömer
Kaplan, İstanbul Terörle şubesinde görevli komiser Yesugal Aksakal ve Jandarma okulunda görevli üst
teğmen Akın Bıyıklı ile birlikte oturup, saat 24.oo e kadar burada kaldıklarını, Ömer Lütfü Topal'ın
öldürülme olayının televizyon ve basından öğrendiğini, bir kaç gün sonra arkadaşı Ercan Ersoy ile tedavi
ve muayene olmak için izmir'e gittiğini, burada 2 ay rapor aldığını 27.8.1996 günü Asayiş Şubesine
çağrıldığını, Ömer Lütfü Topal ile ilgili sorular sorulduğunu, yazılı ifade alınmadığını, bilahare Ankara
'dan gelen ekibe teslim edildiğini, Ankara Özel Hareket Daire Başkanlığınca serbest bırakıldığını,
savunduğu Ali Fevzi Bir'i İbrahim Şahin'in makamında tanığını, Sami Hoştan isimli şahsıda zaman
zaman Ali Fevzi Bir'in İbrahim Şahin'in ziyarete geldiği zaman gördüğünü, Mehmet Özbay'ı Sedat
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Bucak'ın Ankara'daki yazıhanesinde tanıdığını, sonradan arkadaş olduklarını, İstanbul'a geldiğinde
aramasını söylediğini kendisi ile yüz yüze ve telefonla görüştüklerini 612 14 57 telefonun, kendi adına
kayıtlı olduğunu ancak Mehmet Özbay'ın görüşmediğini ve onun telefonunu hatırlamadığını, zaman
zaman ihtiyaca göre telefonu arkadaşlarına verdiğini ve onların kullandığını 236 19 97 nolu telefonun
Ercan Ersoy'a ait olup onunla zaman zaman konuştuğunu Ömer Donat adına kayıtlı telefonla
görüştüğünü hatırlamadığını suçlamayı kabul etmediğini savunmuştur.
Olay nedeni ile yakalanan ve gözaltına alınan Ercan ERSOY başlangıçta yapılan soruşturma ve
kovuşturma aşamasındaki savunmasında özetle ; Olay günü ve gecesi Erdek'de abisinin evinde
bulunduğunu. 6 aylık ücretsiz izne ayrıldığını 28.7.1996 günü İzmir'den tanıdığı ve tavuk ticareti yapan
Cüneyt Muduroğlu isimli şahsın misafiri olarak geldiğini gece geç saatlere kadar beraber olduğunu
Ağustos ayının başlarında ailesi ile birlikte İstanbul'a gittiğini ve orada daha önce tanıdığı Oğuz
Yorulmaz ile görüştüğünü Oğuz'un rahatsız olduğunu öğrenince İzmir 'deki doktor arkadaşına muayene
ettirmek üzere beraber İzmir'e gittiklerini, muayene neticesi 2 ay rapor verildiği, 27.8.1996 günü
İstanbul'dan gelen Emniyet Amiri Refik Baştürk başkanlığındaki ekip ile İstanbul'a geldirildiklerini,
Asayiş Şube Müdürlüğünde kendisine Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi ile ilgili sorular
sorduğunu sorgu esnasında görüntü ve ses bandı alınıp alınmadığını bilmediğini, bilahare Ankara Özel
Hareket Dairesinden gelen ekibe teslim edildiklerini, tanık olarak gösterdiği eşi, yengesi ve İzmir’den
tanığı Güney Muduroğlu'nun ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını, olayla ilgisinin olmadığını
savunmakla beraber 236 19 97 nolu telefonun kendisine ait olduğunu Termal Kaplıcalarında bir otelde
Ayhan Çarkın ile karşılaştığında ona teslim ettiğini bu telefonla Ayhan Çarkın'ın görüşmüş olabileceğini,
Sami Hoştan'ın Ömer Lütfü Topal'ın ortağı olduğunu öğrendiğini "Ali Fevzi Bir ve Sami Hoştan'la çok
seyrek olarak görüşme yapmış olabileceğini olayla ilgisinin olmadığının savunmuştur.
Olay nedeni ile gözaltına alanınan Serdar ÖZDAS başlangıçta yapılan soruşturma ve kovuşturma
aşamasındaki savunmasında özetle ; Kendisinin Jeoloji mühendisi olduğunu, aynı zamanda sigortacılık
yaptığını, 263 35 14 nolu cep telefonunu 1996 yılında bir firmadan satın aldığını, bilahare Haluk ile Uğur
isimli iki kişinin işyerine geldiklerini, telefonla ilgilendiklerini 10 milyonun üzerinde fiyat koyduklarını,
kendisinin de bunu kabul ettiğini, telefonu kendisine teslim ettiğini beraber savcılık ifadesinde, Haluk
isimli kişiyi tarif etmiştir, sanık savunmasında, telefonu satın alan kişinin ortaya çıkması için Telekom’a
başvurduğunu numarayı değiştirmek istediğini onların kabul etmediğinin ancak telefon kartının
kaybolduğunu belirten dilekçe verdiğini, başvuru tarihini hatırlamadığını Abdullah Çatlı'yı hiç
tanımadığını Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesinde ismi geçen polisleri tanımadığını, savunarak olayla
ilgisinin olmadığını belirtmiştir.
Olay nedeni ile gözaltına alınan Mustafa ALTINOK Başlangıçta yapılan soruşturma ve
kovuşturma aşamasındaki savunmasında özetle; Hazırlık soruşturmasında özet olarak 28.7.1996
tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Operasyon bürosunda 2890 kod nolu ekipte polis memuru, olarak
görevli olduğunu, görevinin saat 08.oo de başlayıp akşam 24.oo e kadar sürdüğünü, ekip otosu ile
Avrupa Yakasın da hareket halinde olduğunu, olay tarihinde numarasını hatırlamadığı cep telefonu kapalı
olduğundan annesinin arama ihtimalini düşünerek Oğuz Yorulmaz'ı aradığını, cep telefonunu, verip
veremeyeceğini sorduğunu onunda kabul ettiğini Bakırköy Sahilinde Rıfat Usta lokantasında Oğuz'u
gördüğünü, sadece telefonu kartını aldığını, kendi cep telefonuna yerleştirdiğini ekip arkadaşlarını Ahmet
Toprak, Cezmi Erbaş, Sami Balamir ile birlikte olduklarını hareket halinde Büyükdere Tarabya Yeniköy
İstinye bölgesinde dolaştıklarını, Abdullah Çatlı olarak ortaya çıkan kişiyi Mehmet Özbay olarak
bildiğini tekstil işi ile uğraşan bir kişi olduğunu, Ayhan Çarkın'ın ilk defa tanıştırdığını, Mehmet
Özbay'ın bürosunda Ali Fevzi Bir ile tanıştığını Sami Hoştan'ı yine Merter deki tekstil atölyesinde
Mehmet Özbay'ın bürosunda birkaç kez Ayhan Çarkın ile birlikte görüşmesi sebebiyle tanıştığını, olay
gecesi Yeniköy civarında dolaştıklarını bir ihbar üzerine, Tansu Çiller'in yalısı bölgesine gittiklerimi
anormal bir durum olmadığını, bilahare Ömer Lütfü Topal'ın öldürülme olayını öğrendiğini geçe saat
03.oo sıralarında arkadaşlarının evine bırakıp, Halkalı lojmanlarındaki evine gittiğini Oğuz'un telefonunu
kendisine ertesi gün verdiğini Ömer Lütfü Topal'ı tanımadığını kim olduğunu bilmediğini, öldürme
olayına da karışmadığına savunmuştur.
Başlagıçta yapılan soruşturma va kovuşturma aşamasında Ali Fevzi BİR savunmasında özetle;
öldürülen Ömer Lütfü Topal'ın ortağı olduğunu, bu şahsın öldürülmesi için herhangi bir sebep
olmadığını, aralarında bir husumet, namus meselesi ve bir iş anlaşmazlığı gibi bir takım sebepler
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olmadığını, dostu ve arkadaşı olduğunu 2,5 senelik ortaklık yaptığını olayın cereyan ettiği gece maça
gittiğini, maçtan çıktıktan sonra gazinoya gittiğinde, Ömer Lütfü Topal'ı orada Arzu Jop ile birlikte
otururken gördüğünü, İzmir’deki Suat isimli arkadaşının borcunu ödemediğinden konuştuklarını,
sonradan Ömer Lütfü Topal'ın internatinonal Hospital’de doğum yapmak üzere nikahlı eşinin yanma
gideceğini söylediğini ve çıktığını bilahare gazinoda otururken, Ali Özdemir isimli arkadaşının kendisine
arayıp Ömer Lütfü Topal'ı öldürdüğünü bildirdiğini, bunun üzerine olay yerine gittiklerini olay yerini
bulamadıklarını, bilahare polislere sorarak bulduklarını, tedbir aldıklarını kimseyi sokmadıklarını, Sami
Hoştan'ın Ömer Lütfü Topal'ın ortağı olduğunu, onunla birlikte bilahare emniyete çağrıldıklarını sonrada
Abdullah Çatlı olarak ortaya çıkan şahsı Mehmet Özbay olarak tanıdığını, bu şahsı Ömer Lütfü Topal 'ın
kendisine tanıştırdığını, Sami Hoştan'ın da Mehmet Özbay'la tanıştırdığını,
Mehmet Özbay'ın tavırlarından ve konuşmasından üst düzey bir Mit görevlisi olduğu intihanı
edindiğini, yakından tanıdığı polis memuru Oğuz Yorulmaz ve diğerlerinin gazinosuna geldiklerini Ömer
Lütfü Topal'ın öldürmesiyle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını savunmuştur.
Olay nedeni ile gözaltına alınan Sami HOŞTAN başlangıçta yapılan soruşturma ve kovuşturma
aşamasındakı savunmalarında özetle; Olaya nasıl karıştırıldığını bilmediğini, olayın olduğu gündem çok
evvel 23 Temmuzda ailesi ile birlikte Marmaris te tatil geçirmek üzere gittiğini, olay günü gecesi
televizyondan maktulün öldürüldüğünü alt yazıdan öğrendiğini, hemen araba ile havalimanına gelip
İstanbul'a geldiğini, cenazesinin kaldırıldığını sonradan sanık olarak olaya katıldığını, Ömer Lütfü Topal'ı
28 senedir tanığını, sonradan ortak olduklarını, 267 65 33 numaralı cep telefonunu olduğunu Yalova da
bulunan baldızı Aysel’den başka kimseyi aramadığını ortağı Ali Fevzi Bir de bir kaç tane telefon
bulunduğunu ancak bunların kimlerin adlarına kayıtlı olduğunu bilmediğini, Ayhan Çarkın, Oğuz
Yorulmaz, Ercan Ersoy, Mustafa Altınok isimli polis memurlarını tanıştıkları sırada Ankara ve İstanbul
illerinde görevli olduklarını bildiğini, Ömer Lütfü Topal öldürüldükten sonra Sedat Bucak'ın bu polislerin
resmi görevde korumaları olduğunu, Ömer Lütfü Topal'ı öldürmesi için bir sebep olmadığını, Abdullah
Çatlı'nın bir iş adamı olarak tanıdığını zaman zaman gazetelerde yer alan bir kişi olarak bilmediğini
Susurluk kazasından sonra Abdullah Çatlı olarak gerçek kimliğini öğrendiğini, bir seferinde Mehmet
Özbay kimliği ile tanığını bu kişinin polisler tabancasına bakıp incelediklerinin hiçbir işlem
yapmadıklarını, Abdullah Çatlı ile telefonla görüştüğünü olayın cereyan ettiği günü gündüz aradığını hal
hatır sorup tatilinin nasıl geçtiğini sorduğunu, konuşmalarının bu manada olduğunun ortağı olan Ömer
Lütfü Topal'ın öldürmesi için bir sebep olmadığını ortağının İsrail’li bir iş adamına yüklü miktarda borcu
olduğunu savunmuştur.
Başlangıçta yapılan soruşturma ve kovuşturma aşamasında Haluk KIRCI savunmasında özetle,
üzerine atılı suçu kabul etmediği, Abdullah Çatlı ile 1991 ile 1995 yılları arasında ticari ortaklığının
olduğunun Ömer Lütfü Topal'ı hiç tanımadığını, yakınları ile de ilişkisinin olmadığının iddianamede
mesnet teşkil eden olay gecesi de, olay yerini yakınında kullanıldığı söylenen telefona sigortacısı olarak
tanıdığı sanık Serdar Özdağ’dan aldığını, 1996 senesi mayıs, haziran aylarında kullandığını, birgün
Abdullah Çatlı 'nın geldiğini kendisinden, bu telefonu aldığını 542'li başka bir telefon verdiğini
yakalanıncaya kadar bu telefonunu zaman zaman kullandığını Ömer Lütfi Topal olayı ile ilişkisini
olmadığını, suçla ilgisinin olmadığını, duruşmadaki ifadelerinde savunmuştur.
Tanıklar Cezmi Erbaş ,Ahmet Toprak ve Sami Balamir’de yer alan ifadelerinde sanıklardan
Mustafa Altınok ile olay gecesi birlikte olduklarını Bakırköy’e gittiklerini, sonra Halkalıya gittiklerini,
gece saat 03.30 kadar birlikte olduklarını doğrulamışlardır.
Şahit Osman Dilber, Yesükal Aksakal ve Ahmet Sakarya ifadelerinde; sanıklardan Oğuz
Yorulmaz ile birlikte olduklarını saat 18 sıralarında "Bakırköy Rıfat Ustaya gittiklerini, gece saat 01.30
sıraları civarına kadar lokantada kaldıklarını bunlardan, Osman Dilber 615 13 22 nolu telefonun
kendisine ait olduğunu görüşme yapması için arkadaşlara verdiğini olay günü akşamı da Oğuz
Yorulmaz'a görüşmede bulunsun diye vermiş olabileceğini bildirdiğini,
Şahit Ömer Donalt Ayhan Çarkın'ın arkadaşı olduğunu, zaman zaman birbirlerini telefonlarını
kullandıklarını, olay günü gecesi Ayhan'ın şamdansa kulübüne geldiğini Saat 12.oo'e kadar orada
kaldığını bildirdiğini,
Şahit Tuncer Demir, Suat Albayrak, Güçlü Güneş, Hüseyin Atasoy, İbrahim Demir Türk ve
Şahit Ercan Ayyıldız’ın birbirlerini doğrulayan ifadelerinde; Ayhan Çarkının 38,88 sayılı ekipte görev
yaptığını sabahleyin 8.den 17 kadar bu görevde kaldıklarını, 17-18 sıralarında Kadıköy Tarafına
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gittiklerini 21.30 sıralarında Şamdansa isimli gece kulübünde yemeğe gittiklerini, gece saat yarıma kadar
orada kaldıklarını oradan da, emniyet müdürlüğü Vatan Caddesine geldiklerini, oradan da Halkalı’daki
Lojmanlarına gittiklerini bu süre içerisinde, hep birlikte olduklarını bildirdiklerini,
Görgü Tanığı Tevfik Kalcı ifadesinde; olay gecesi silah sesleri üzerine balkona çıktığını ikisinin
taksi durağı istikametine doğru gittiğini, bunların beyaz arabaya binerek uzaklaştığını anlatmakla beraber
bir tanesini tarif ettiği duruşmada bulunan sanıklara benzemediği bildirdiği görülmüştür.
Görgü Tanığı Atiye Kılınç ifadesinde; olay gecesi namaz kıldığını, hava almak için balkona
çıktığından evinin 20 metre ilerisinde beyaz bir araba gördüğünü içerden 3 kişinin aşağıya doğru indiğini,
sanıkların yüzünü görmediğini, kim olduklarını bilmediğini beyan ettiği,
Görgü Tanığı Seyhan Ayşen Ayagündüz ifadesinde, olay yerinde gördüğü sanıkların teşhis
edemediği, silah sesi üzerine çekinip balkona çıkamadığı, ancak balkondan baktığını iki araba farı
gördüğünü beyan ettiğini,
Görgü tanığı Yakup Erdoğan ifadesinde; iki kişi gördüğünü ancak eşgal vermediğini bildirdiğini,
Tanık Refik Baştürk ifadesinde; Ercan Ersoy 'un İzmir’den getirmek için görevlendirildiğini
oradan alınıp, getirdiğini diğer, sanıklarınsa büroda olduğunu bilahâre bunların Ankara'ya götürmelerini
istediğini, Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi ile ilgili olarak mülakat şeklinde konuşmalar olduğunu video
bandına veya ses bandına bir yazım olmadığı sanıkların ifadelerinin alınmadığı,
Şahit Şentürk Dümerali ifadesinde; Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi ile ilgili olarak ihbar
olduğunu bunun üzerine, Bilgi Ünal 'm başkanlığında Refik Baştürk kendisi ve diğer Asayiş Şubesindeki
birim amirlerinin durum değerlendirilmesi, yapıldığının toplantıdan sonra sanıklardan sözlü ifadelerine
başvurduğunu, sanıkların inkar ettikleri, bilahare Ankara'ya götürdüklerini bildirdiği,
Şahit Bilge Ünal ifadesinde; Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesinin üzerine zanlıların emniyette
getirildiği, sözlü olarak sorulduğu, yazılı olarak ifadelerinin alınmadığını C. Savcılığınca da herhangi bir
şey bildirilmediği bilahare Ankara'ya gönderildiğini orada ifadelerinin alınıp alınmadığının bilmediğinin
bildirdiği,
Olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü olan Kemal Yazıcıoğlu başlangıçta yapılan soruşturma
ve kovuşturmada talimatla alınan ifadesinde özetle;" İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı
sırada Ömer Lütfi Topal'ın öldürüldüğü bu olaydan bir ay sonra telefon ihbarı geldiği, 3 özel tim
mensubu ve ikisi sivil olmak üzere 5 kişinin yakalandığının bu kişilerin şüphe arz ettiği, olayla Bilge
Ünal'ın ilgilendiği, içişleri bakanı Mehmet Ağar'ın İstanbul'a geldiği kendisine bu konuda fikir verdiği,
somut bir şeyde elde edemediğini ifade ettiği, sanıklarla ilgili konuşmadığı, iddiaların şüpheden ileri
gitmediğini, sanıkların ikrarının bilmediğinin suçların ikrar ettiklerini bu hususta bir şey söylemediği,
Başbakan Mehmet Yılmaz'ın herhangi bir video kasetinin vermediğini, bizzat gözüyle bir şey görmediği,
yapılan çalışmalar sonucunda, sanıkların olayla bağlantısının olduğu kanaatine vardığını ancak bu
fikrinin kişisel olduğunu" belirttiğini,
Şahitler Yunus Yıldırkan, Ömer Donant, Nezih Derya Yılmaz, Hülya Yılmaz, Türkan Dikici,
Şenol Ali Yüksel, Ahmet Develi, (Osman Öder ve talimatla ifadesi alman Mehmet Mazma ifadelerinde;
bilirkişi raporunda bahsedilen muhtelif telefonun çeşitli kişiler tarafından kullanıldığı yönünde' şahadette
bulunduklarını,
Şahit Mehmet Nevzat Amasyalı ifadesinde Abdullah Çatlı 'nın evvelden arkadaşı olduğunu
zaman zaman temaslarının olduğunu bir seferinde cep telefonunu onda kaldığını devrini yapmadığını
devam onun kullandığını, ölümünden sonra da cep telefonunu alamadığını bildirdiğini,( 313 80 95 nolu
telefon )
Şahit Habib Aslantürk (232 76 51 , 232,76 31 ) ifadesinde; Mehmet Özbay'ın şoförü olduğunu,
Ayhan Çarkın’ın yanında gördüğünü, diğer sanıklar Oğuz Yorulmaz ve Ercan Ersoy'un telefonla
görüştüklerini Serdar Özdağ, Mehmet Özbay'ın arabalarının kasko sigortasını yaptığı için tanıdığını,
Mehmet Özbay'ın 6 - 7 tane telefon kullandığını, bunların kendisinin üzerine aldığını, ancak kendisinin
kullanmadığını belirttiğini,
Şahit Hasan Saltık ifadesinde; bandın üzerindeki parmak üzerindeki parmak izinin kime ait
olduğunun tespit ettiğini, raporunun altındaki imzanın kendisine ait olduğunu, inceleme sırasında,
amirinin Abdullah Çatlı'nın Şahin Ekli ismini kullandığını bildirince bu parmak izi ile de mukayese edip
Ankara’daki parmak izi müdürlüğünden de teyit aldığını,
Şahit Ahmet Acar ifadesinde; aynı mahiyette beyanda bulunduğu,
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Şahit İsmail Yazlak, Erdoğan Çiçek aynı şekilde bant üzerindeki parmak izinin almışı ile ilgili
ifadelerinde bulummuşlar ve bu bandın olay yerinden getirildiği, bir tarafın çamurlu olduğunu, üst
kısmındaki parmak izinin mukayeseye değer görülüp, Abdullah Çatlı'nın kullandığı Şahin Ekli isimli
şahsın parmak izi ile aynı olduğunun bu sebepler rapor düzenlediğini bildirdiğini,
Şahit Arzu Tok olay günü gecesi gazinoya gittiğini Ömer Lütfü Topal'ın geldiğini ona bazı
bilgiler aktardığını bilahare Ali Fevzi Bir' in geldiğini bir zaman sonra Ömer Lütfü Topal'ın gazinodan
gittiğini kendisinin yolcu ettiğini Ali Fevzi Bir'in orada kaldığını bilahare televizyondan olayı
duyduklarını Âli Fevzi Bir ile olay yerine gittiklerini anlattığı,
Olay ile ilgili Soruşturma ve Kovuşturma Safhaları:
1-Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi eylemi ile ilgili olarak İstanbul Sarıyer Cumhuriyet
Başsavcılığının 1996/3514 Haz. Sayılı evrakı üzerinden
şüpheliler Abdullah Çatlı, Oğuz
Yorulmaz,Ayhan Çarkın,Ercan Ersoy ,Mustafa Altunok ,Serdar Özdağ ,Haluk Kırcı,Sami Hoştan ve Ali
Fevzi Bir haklarında "Tasarlayarak Adam Öldürmek" eylemlerinden dolayı soruşturma yapıldığı,
Yapılan soruşturma sonucunda ise Abdullah Çatlı hakkında "diğer şüpheliler ile sürekli cep
telefonu ile görüşerek,eylemi yönlendirdiği,olayda kullanılan silahı tetikçilere verdiği anlaşılmış ise de
03.11.1996 tarihinde öldüğü anlaşıldığından " gerekçesi ile TCK'nın 96 maddesi gereğince Kovuşturma
Yapılmasına Yer Olmadığına Karar verildiği,
Şüpheliler ,Oğuz Yorulmaz,Ayhan Çarkın,Ercan Ersoy ,Mustafa Altunok , Serdar Özdağ
haklarında "Tasarlayarak Adam Öldürmek" eylemlerinden dolayı , Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının
1997/15305 Haz sayılı 30.06.1997 tarihli İddianame ile Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mehkemesine dava
açıldığı,(
Bilahare şüpheliler Sami Hoştan ,Haluk Kırcı ve Ali Fevzi Bir haklarında Ömer Lütfi Topal'a
yönelik "Tasarlayarak Adam Öldürmek" eylemlerinden dolayı dava açıldığı , her iki dava dosyasının
Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mehkemesinin 1997/205 Esas sayılı dosyası kapsamında birliştirildiği,
Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mehkemesinin 1997/205 Esas sayılı dosyası kapsamında yapılan
yargılama sonucunda ise "sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri hakkında mahkumiyetlerine yeterli
deliller ele geçirilemediğinden " gerekçesi ile Beraatlerine ,asıl faillerin bulunması için Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğinin anlaşıldığı,
2-Yukarıda anlatımı yapılan cinayet eylemleri başta olmak üzere Ömer Lütfi Topal'ın
öldürülmesi eylemini de gerçekleştirdikleri değerlendirilen ve cürüm işlemek için teşekkül oluşturan
şüpheliler ile ilgili olarak İstanbul 6.nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1997/180 Esas sayılı
dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen ve Yargıtay incelemesi sonucu kesinleşen 12.02.2001
gün ve Esas no:1997/180 , Karar no; 2001/36 sayılı kararında (aynı eylem ile ilgili Mehmet Kemal
Ağar yönünden verilen Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesinin 15.09.2011 gün ve Esas no:2008/398 ,
Karar no: 2011/193 sayılı kararında ) Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak özetle;"
Emperyal kumarhaneleri işletmecisi olan ve kamu oyunda bu işletmelerden çok yüksek gelir
sağladığı kanaati bulunan ve bu itibarla kumarhaneler kralı olarak tanınan Ömer Lütfi TOPAL,
28.07.1996 tarihinde saat 23:30 sıralarında, İstanbul Sarıyer İlçesi Tazeceviz Sokakta, kendisinin sevk ve
idaresindeki 34 BTG 96 plaka sayılı otomobil içerisinde otomatik silahlarla taranarak öldürülmüştür.
Suçta kullanılan ve orada terk edilen 2 adet Kaleşnikof marka tüfek bu tüfeklere ait şarjörler, 47
adet dolu mermi ve 9 adet boş kovan olay mahallinde bulunmuştur. Aynı gün polise yapılan telefon
ihbarı üzerine olayı gerçekleştiren faillerin olay yerinden kaçtıkları 34 KN 288 sahte plakalı ve çalıntı
araç İstinye Karakolu mıntıkasında terkedilmiş olarak bulunmuş ve bu araç içerisinde de 9 mm çaplı Uzi
marka makineli tabancalar ait bir şarjör, 9 mm çapında MKE yapısı LZZ marka 9 adet mermi (Uzi marka
otomatik tabancalar Türkiye’de sadece Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesinde bulunmakta
ve kullanılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğünün yukarıda izah edilen kayıp silahları arasında
UZİ’lerde bulunmaktadır) 7.62x39 mm çapında Kaleşnikov tüfeklere ait 2 adet şarjör ve 27 adet fişek
bulunmuştur.
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25.08.1996 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ismini bildirmeyen
bir kişi tarafından yapılan telefon ihbarında Ömer Lütfi TOPAL’ın öldürülmesi olayının faillerinin
Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ isimli Özel Harekât Dairesi polis memurları ve
Ömer Lütfi TOPAL’ın ortakları Sami HOŞTAN ile Ali Fevzi BİR olduklarını bildirmiştir. Bu ihbar
üzerine, adı geçenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına alınmışlardır.
Bu kişilerin gözaltına alınmalarının akabinde Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK, İstanbul
Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU’nu defalarca telefonda arayarak bu kişilerin durumlarını
kolaylaştırmak, himaye etmek ve tahkikattan kurtulmalarını sağlamak maksadıyla müdahalede bulunarak
görevliler üzerinde baskı kurmaya tevessül etmiştir. (Kemal YAZICIOĞLU ifadeleri) Kısa bir süre sonra
da Mehmet Kemal AĞAR olaya müdahale ederek ve Özel Harekât Daire Başkan Vekili İbrahim
ŞAHİN’i İstanbul’a göndererek, bu kişilerin Ankara’ya Emniyet Genel Müdürlüğüne nakledilmeleri
sağlamış, orada yüzeysel ve yanlı bir araştırma yapılarak serbest bırakılmışlar ve durumu, hazırlık
tahkikatını yapan görevli Cumhuriyet Başsavcılığında da intikal ettirmemişlerdir.
Adı geçen kişiler bu şekilde serbest bırakıldıktan sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne
ulaştırılan istihbarat notları üzerine araştırmalar sürdürülmüş ve bu kişilerin olaya iştirak ettikleri
hususunda emareler elde edilmiştir. Bu durum bizzat İstanbul Emniyet Müdürü tarafından Sayın
Cumhurbaşkanı’na ve Sayın Başbakan’a şifahi olarak arz edilmiştir. (Kemal YAZICIOĞLU ifadeleri)
Nitekim 22 Aralık 1996 tarihinde Çankaya Köşkünde liderler zirvesinde Sayın
Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti liderleriyle yaptığı konuşmanın bir bölümünde İstanbul Emniyet
Müdürünün kendilerine intikal ettirdiği olayı aynen açıklamıştır. Özetle ….biz Ömer Lütfi TOPAL’ı
öldürenleri bulduk… Ankara merkez geldi bizim elimizden aldı. ….. isterlerse merkez alır. Emniyetin
usul ve kaidesidir. ….. bunlar Ömer Lütfi TOPAL’ı öldürdüklerini itiraf ettiler, siz sorsanız size de
söylerler. ….. sorunca söylüyorlar. .… ifadeleri henüz zapta almadım…. dediğini ifade etmişlerdir.Bu
olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sürdürülen araştırmalar sırasında Ömer Lütfi
TOPAL’ın öldürülmesinde kullanılan ve olay yerinde terk edilen Kaleşnikov marka tüfeklerden birinde,
bu tüfeğin iki şarjörünü birbirine monte etmekte kullanılan (bu işlem ancak silah kullanımında
profesyonel kişiler tarafından uygulanan bir yöntemdir) koli bandının iç yüzeyinde bulunan bir adet
parmak izinin Abdullah ÇATLI’ya ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. (Bu tespite dair belge ve
deliller ile ekspertiz raporları İstanbul 6 Nolu DGM’nin 1997/180 Esas sayılı dosyasında mevcuttur)
İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı hazırlık tahkikatı sırasında bu olayda dikkate
alınarak yapılan telefon tespit çalışmaları sonunda Abdullah ÇATLI’nın kullanımında olan GSM telefonu
ile olay gününde ve saatinde Haluk KIRCI, Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Sami
HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR kullanımındaki telefonlarla görüşmeleri tespit edilmiştir. İstanbul DGM
Cumhuriyet Başsavcılığın bu tespitleri esas alınarak olayla ilgili hazırlık tahkikatını yapan Sarıyer
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, teknik bir heyete bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. İstanbul 6 Nolu
DGM’nin 1997/180 Esas sayılı dosyasına intikal ettirdiğimiz bu bilirkişi raporları ve ekindeki
krokilerden de görüleceği üzere adı geçenlerin olay gününde ve saatinde cinayetin işlendiği güzergâh ve
mahalde, cinayet işlendikten sonra olay yerinden ayrıldıkları ve bilahare terk ettikleri otomobilin
bulunduğu mahallerde, bu telefonlarla yoğun görüşme yaptıkları tüm ayrıntıları ile açığa çıkarılmıştır.
Bu tespitlere istinaden görevli Cumhuriyet Savcılığı tarafından adı geçenler hakkında,
taammüden adam öldürmek suçundan Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır.
Bu tespitlerin, adam öldürmeye ilişkin bir davada delil olarak nazara alınması ait olduğu
mahkemenin takdirine taalluk eder. Ancak, bizim ikame ettiğimiz cürüm işlemek için teşekkül
oluşturmak suçuna ilişkin bu davada, teşekkülün oluşumu ve teşekkül mensuplarının cürüm
mahallerindeki birlikteliğini göstermesi açısından somut delil niteliğindedir.
Ömer Lütfi TOPAL’ın öldürülmesine iştirak ettiği somut delillerle tespit edilmiş olan Abdullah
ÇATLI’nın bu olayda adı geçenlerle ve İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığının Susurluk olayına
ilişkin olarak yaptığı tahkikatta isimleri geçen kişilerle ilişkileri ve bu kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri
önceki yıllardan beri süregelmektedir.
Abdullah ÇATLI, Sedat Edip BUCAK ve Hüseyin KOCADAĞ’ın uzun yıllar önce tanıştıkları
ve ilişkileri yukarı bölümlerde izah edilmiştir.
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Teşekkülde adı geçen sanıklardan Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR İstanbul Sharetan
(İntercontinental) otelindeki kumarhaneye, Ömer Lütfi TOPAL’la birlikte %50 oranında ortaktırlar.
Abdullah ÇATLI ve Sedat Edip BUCAK’ın bu kumarhaneye sık sık geldikleri, Sami HOŞTAN ve Ali
Fevzi BİR ile idare odasında oturarak uzun görüşmeler yaptıkları, keza Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi
BİR’in Ankara’ya gittiklerinde, Sedat Edip BUCAK’ın yazıhanesinde Abdullah ÇATLI ile buluştukları,
hatta birçok kez Siverek İlçesine giderek Sedat Edip BUCAK’ın ikametgâhında buluştukları ve
konakladıkları, adı geçenlerin İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinden anlaşılmıştır.
Kaza yapan araçta bulunan ve Ömer Lütfi TOPAL’ın öldürüldüğü zamana tekabül eden günlerde
çekildiği tespit edilen fotoğraflarda, bu birlikteliği teyit etmektedir.
Ayrıca Sami HOŞTAN İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde Abdullah
ÇATLI’yı gerçek kimliği ile çok uzun süreden beri tanıdığını ve onunla ilişkileri olan herkesinde onu
Abdullah ÇATLI gerçek kimliği ile tanıdığını beyan etmiştir.
Sedat Edip BUCAK’ın korumaları olarak onun yanında toplanan polis memurları Ayhan
ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY, Mustafa ALTUNOK ve Enver ULU’nun da gerek
Abdullah ÇATLI gerekse Sami HOŞTAN, Ali Fevzi BİR ve Haluk KIRCI ile çok uzun sürede beri
tanıştıkları, ilişkileri bulunduğu ve muhtelif cürüm mahallinde isimlerinin birlikte geçtiği telefon
görüşme detayları ve tanık beyanları ile sabittir.
Bu polis memurlarının Sedat Edip BUCAK’a koruma olarak verilmesi yöntemi de dikkat
çekicidir. İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğünden celbedilen ve bu
kişiler hakkında açılan dava dosyanda mevcut bulunan cevabi yazılar ve belgelere göre; Sedat Edip
BUCAK’ın korunması için İl Koruma Kurulu, Ankara’dan sadece bir polis memurunun
görevlendirilmesini uygun görmüş ve bu karar İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Kurulunca yeterli
görülerek onaylanmıştır. Buna rağmen 06.08.1996 tarihli bir kararla, dördü İstanbul’da ikisi İzmir’de
görevli olan 6 polis memurunun (Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY, Mustafa
ALTUNOK, Enver ULU, Ö. KAPLAN) aciliyet gerekçesiyle Sedat Edip BUCAK’a yakın koruma olarak
tayin ve tahsil edildikleri görülmüştür.
Bu atamanın, Sedat Edip BUCAK’ın acil talebine istinaden yapıldığı iddia ve ifade edilmektedir.
Ancak dosyada mübrez Sedat Edip BUCAK imzalı Mehmet Kemal AĞAR havaleli dilekçe 07.08.1996
tarihlidir. Atamaların yapıldığı tarihten sonra verilen bu dilekçede, Sedat Edip BUCAK kendisine
koruma olarak verilmesini istediği polis memurlarının isimlerini de ayrı ayrı bildirdiği görülmektedir.
Aciliyet bulunduğu iddiasına rağmen, koruma olarak tayin edilen bu polis memurlarının 3 aylık bir
dönem içinde, muhtelif tarihlerde ve ayrı ayrı göreve başlamış bulunmaları da korumada aciliyet
olmadığını göstermektedir. Zaten olaydan sonra inceleme yapan Başbakanlık Teftiş Kurulunun
09.01.1997 tarihli raporunda da bu koruma atamasında usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği
belirtilmiştir.
Bu korumalardan bir bölümünün önceki tarihlerde Hüseyin KOCADAĞ ve İbrahim ŞAHİN’in
de koruma görevinde bulundukları tespit edilmiştir.
Bu hususlar bir bütün olarak nazara alındığında, bu polis memurlarının Sedat Edip BUCAK
yanında toplanmasının gerçekten bir koruma ihtiyacından kaynaklanmadığı ve teşekkül mensuplarının bir
arada bulunmalarına gerekçe oluşturmak maksadına matuf olduğu anlaşılmaktadır. " şeklinde
değerlendirme ve kabulün yapıldığı anlaşılmıştır.
DEĞERLENDİRME:
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mehkemesinin 1997/205 Esas sayılı dosyası,Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin
2013/60 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, ekspertiz raporları, Kriminal Raporlar,Adli Tıp
raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları - El Koyma Tutanakları ve ekleri, Müfettiş Raporları,
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Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar ,şüpheli savunmaları ,bir kısım şüphelilerin ikrarları
( şüpheli Ayhan Çarkın ) olay ile ilgili soruşturmada görev alan Emniyet görevlilerinin tanık sıfatı ile
verdikleri beyanlar, Olay yerinde ele geçen silahlardaki parmak izi raporları ve dosya kapsamı birlikte
değerlendirildiğinde;
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin, Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım teşekkül/örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir
süre sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını
gözeterek her türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak
benimseyerek yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam
sanığı ve hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine
girdikleri ,
Teşekkül mensuplarının ,Anayasa ve yasaların kendilerine vermediği yetki ve görevi üstlenerek
PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında cinayetler
işledikleri anlaşılmıştır.
Somut olayın değerlendirilmesi;
-Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mehkemesinin 1997/205 Esas sayılı dosyası kapsamında yapılan
yargılama sonucunda ise "sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri hakkında mahkumiyetlerine yeterli
deliller ele geçirilemediğinden " gerekçesi ile Beraatlerine ,asıl faillerin bulunması için Cumhuriyet
savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği( 08.11.2001) anlaşılmış ise de;
Kamuoyunda Susurluk olayı olarak bilinen ve 03.11.1996 tarihinde Susurluk ilçesinde meydana
gelen kaza olayı sonrasında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 1996/2303
hazırlık sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 05.03.1997 tarihli iddianame ile
"1993-1996 yılları arasında cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak , hakkında tevkif ve yakalama
müzekkeresi bulunan kişileri yetkili mercilere haber vermemek" suçlarından 765 sayılı TCK.nun
313/2-3, 296, 40 maddeleri gereği cezalandırılmaları istemiyle haklarında kamu davası açılan şüpheliler
İbrahim ŞAHİN, Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Emre ULU, Mustafa
ALTINOK, Abdulgani KIZILKAYA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Ayhan AKCA, Mehmet Korkut
EKEN'in İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanmaları sonucunda verilen 12.02.2001
gün ve Esas no:1997/180 , Karar no; 2001/36 sayılı kararda ise özetle;"Cürüm işlemek için oluşturulan
silahlı teşekkülün yukarıdan aşağıya emir komuta doğrultusunda; Anayasa ve Yasaların vermediği yetki
ve görevleri kullanarak ya da verilen yasal yetki ve görevler aşılıp dışına çıkılarak veya kendi
menfaatlerine göre hareket edilerek halk arasında korku, endişe, panik yaratacak ammenin selameti
aleyhine adam öldürme, adam kaldırma, yağma, ruhsatsız silah taşıma, suikast silahlarını taşıma, sahte
kimlik belgesi kullanma, kullandırma, firari cinayet sanıklarının ve kumarhane işletmecilerini kullanma,
saklama ve çetesel faaliyetlerine iştirak ettirme şeklinde gayri muayyen suçlarının işlenmesi amacının
görüldüğü, bu yönde suçların işlendiği,
Hukukun üstünlüğünün hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde tesis edilip sürdürülmesi için
hiçbir yasa dışı uygulamaya, keyfiliğe ya da kayırmaya izin verilmemesi, en ufak bir hoşgörü
gösterilmemesi, kamusal ya da özel hiçbir tasarruf, faaliyet ya da eylem yargı denetim ve gözetiminden
uzak tutulmaması, ünvanı, görevi, sıfatı, siyasi ya da sosyal konumu ne olursa olsun suç işleyen herkes
derhal ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılıp hesap vermesinin sağlanması, suç işleyenin cezasını
çekmediği bir toplumda sosyal ve siyasi istikrarın sağlanamayacağı....
Şüpheli Mehmet Kemal AĞAR'ın 1993 tarihinde, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandıktan kısa
bir süre sonra, cürüm işlemek silahlı teşekkül oluşturduğu, teşekkülün yöneticilerinden olan şüpheli
İbrahim ŞAHİN'i Özel Hareket Daire Başkan Vekilliğine getirdiği, , teşekkülün diğer yönetici şüpheli
Mehmet Korkut EKEN’i de yanına müşavir olarak aldığı, icra ettiği kamu görevinin nüfuz ve yetkilerini
kullanmak suretiyle İbrahim ŞAHİN’in bir süre korumalığını yapan ve kendisiyle operasyonlara katılan
eski Özel Harekatçı Polis Memurları Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Enver ULU,
Mustafa ALTUNOK, Ziya BANDIRMALIOĞLU ve Ayhan AKÇA ile uyuşturucu ticaretinden aranan
Yaşar ÖZ, Sami HOŞTAN ile Ankara Bahçelievler’de 7 TİP’li gencin katliam sanığı Haluk KIRCI,
kumarhane işletmecisi Ali Fevzi BİR, ölen firari şüpheli
Abdullah ÇATLI ve Abdülgani
KIZILKAYA'nın da teşekkül içerisinde yer aldıkları,
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Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin,Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre
sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını gözeterek her
türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek
yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve
hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girdikleri "
belirtildiği ve şüpheliler İbrahim ŞAHİN, Mehmet Korkut EKEN, Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY,
Oğuz YORULMAZ, Enver ULU, Mustafa ALTINOK, Abdulgani KIZILKAYA, Ziya
BANDIRMALIOĞLU, Ayhan AKÇA, Ali Fevzi BİR, Yaşar ÖZ, Haluk KIRCI ve Sami HOŞTAN’ın
halk arasında korku, endişe ve panik yaratacak şekilde, ammenin selameti aleyhine, kasten adam
öldürme, adam kaldırma, yağma cürümlerini işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları, teşekkül
mensuplarının dağlarda, kırlarda, genel yollarda, meskûn yerlerde silahlı olarak dolaştıkları sabit
olduğundan gerekçesi ile TCK.’nun 313/2-3. Maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verildiği,
karar içeriğinde Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi eylemi ile ilgili soruşturma süreci ve toplanan delillere
atıf yapılarak "Bu tespitlerin, adam öldürmeye ilişkin bir davada delil olarak nazara alınması ait olduğu
mahkemenin takdirine taalluk eder. Ancak, bizim ikame ettiğimiz cürüm işlemek için teşekkül
oluşturmak suçuna ilişkin bu davada, teşekkülün oluşumu ve teşekkül mensuplarının cürüm
mahallerindeki birlikteliğini göstermesi açısından somut delil niteliğindedir." değerlendirmesine yer
verilmiş olması,
-21.12.2011 tarihli MİT yazılarında:Ömer Lütfi Topal'ı öldürülmesinin planlayıcısının Sami
Hoştan, öldürenlerin ise Ercan Bozkurt,Ayhan Özkan ve Oğuz isimli polisler olduğunun
değerlendirilmesi,
-Şüpheli İbrahim Şahin'in ;"Ayrıca ben susurluk soruşturmasının en başından itibaren ısrarla
belirttiğim üzere şahsımın susurluk olayı ile hiç bir ilgisi bulunmamaktadır, susurluk kazasından sonra
susurluk olayı benim üzerime kalmış ve günah keçisi ilan edilmişimdir. Çünkü baktığımız zaman benim
susurluk olayına katılma sebebim Ömer Lütfü TOPAL olayında İstanbul Emniyet Mdüürlüğü tarafından
sürdürülen soruşturma sırasında cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan özel harekat polisleri ile sivil
şahısları tutanak karşılığında Ankara'ya götürmem sebebi ile olmuştur. Oysa söz konusu tutanak
incelendiğinde tutanakta söz konusu şahısların Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgilerinin olmadığı,
gözaltına alınan şahıslardan bir kısmının özel harekat polisleri olması nedeniyle bir de Emniyet Genel
Müdürlüğü özel harekat daire başkanlığı tarafından incelenmesinin istenildiği anlaşılacaktır. Ayrıca
Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili bu şahısları teslim almam görevi, bana o zaman Emniyet Genel
Müdür yardımcısı olan Halil TUĞ tarafından emredildi, ben bu şahısların teslim almaya gittiğim ana
kadar o tutanağı götürdüğüm zamana kadar ne için alındıklarını bilmiyordum.
Emniyet genel müdür yardımcısı Halil TUĞ bana bu şahısların o zamanın İçişleri Bakanı olan
Mehmet AĞAR tarafından Ankara'ya getirilmesinin istenildiğini söyledi, bir müddet sonra da Mehmet
AĞAR beni telefonla arayarak bana hitaben "İstanbul'da özel timciler gözaltına alınmış, onları sana
teslim edecekler, onları teslim al, Ankara'ya getir, ifadelerini al" dedi. Ben de bunun üzerine yanımda
ismini hatırlamadığım görevli polislerle İstanbul'a doğru yola çıktım, gişelerin oraya geldiğimizde bana
İstanbul'un içine girmeyeceksiniz, çamlıca gişelerin orada bekle biz getiriyoruz" dediler. Bunun üzerine
ben ve ekibim çalıca gişelerinde bekledik İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı olduğunu söyleyen bir kişi
getirdi, ilk geldiklerinde Ayhan ÇARKIN da içlerinde bulunuyordu, getirilen sivil şahısları ilk kez orada
gördüm, kim olduklarını bilmiyorum, daha sonra bu şahısları ceza evinde gördüm, şüpheli özel harekat
mensuplarını alarak Ankara'ya doğru yola çıktık, emniyet genel müdürlüğüne götürdüm, bana orada
Mehmet AĞAR "ifadelerini al serbest bırak" dedi, ben de ifadelerini aldım ve şahısları serbest bıraktım,
ancak bir müddet sonra susurluk kazası oldu, susurluk kazası neticesinde Mehmet ÖZBAY olarak
tanıdığım ve o ana kadar Mehmet ÖZBAY olarak bildiğim ancak, daha sonradan gerçek isminin
Abdullah ÇATLI olduğunu öğrendim şahıs ile onun sevgilisi ve Hüseyin KOCADAĞ öldü, o dönem
Milletvekili olan Sedat BUCAK yaralandı, sonra bu olay kamuoyuna yansıyınca çeşitli haberler
yapılmaya başlandı, soruşturmalar açıldı, bir de baktım ki susurluk soruşturması çerçevesinde sırf bana
verilen emir gereği özel harekat polislerini Ankara'ya götürdüğüm için "çete yöneticisi" oldum, ısrarla
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belirtmeme rağmen benim böyle illegal işler bulunmadığımı söylemem rağmen bu husustan ceza aldım,
işin garip tarafı Ömer Lütfü TOPAL cinayetinden yargılanmadım ancak Ömer Lütfü TOPAL cinayeti
gerekçe gösterilerek çete yöneticisi kabul edildim, daha sonra Mahkeme aşamasında görüldüğü üzere
Mehmet ÖZBAY olarak bildiğim Abdullah ÇATLI ile 1995 yılından sonra hiç bir şekilde görüşmedim,
benim terörle mücadele amaçlı kurulan ancak daha sonra illegal bir takım işlere karıştığı iddia edilen bu
çete ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiği belirtilen suçlarla ilgim bulunmamaktadır." şeklindeki
11.10.2011 tarihli beyanı,
-Hakkında Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilen Ali Fevzi Bir'in "...Ömer Lütfü
TOPAL cinayeti ile ilgili ilk ihbar sonucu göz altına alındığımız sırada orada görevli polis memurları
beni sorguladıkları sırada bana Oğuz YORULMAZ itiraf etti, hatta Oğuz YORULMAZ faili meçhul
cinayetleri kastederek, biz zurnanın son deliğiyiz, bu işleri bizde aramayın demiş, orada duyduğuma
göre özel harekat polisleri belirli itiraflarda bulunmuşlar ancak, bunlar yazıya dökülmedi, mesela benim
de ifadem alındı yazıya döküldü, benim ifademi Şentürk DEMİRAL aldı, biz ilk ihbar sonucu İstanbul
Emniyetinde iki gün göz alında kaldık göz altına alındığımız gün gündüz vaktiydi, benim ifadem öğleden
sonra alındı, ancak ben bu arada hangi şahısların gözaltına alındığın bilmiyordum, sadece Sami
HOŞTAN ve Murat TOPAL'ın gözaltına alındığını biliyordum, çünkü biz beraber asayiş şube
müdürlüğüne gitmiştik, Asayiş Şube Müdürlüğünde Oğuz YORULMAZ'a ifadesinde soru soran görevli
faili meçhul cinayetleri kastederek "geminiz battı" demiş bunun üzerine Oğuz YORULMAZ da "batarsa
batsın biz zurnanın son deliğiyiz, bu işi bizde aramayın" demiş, özel harekat polisleri bunları şube
müdürü Fatih ÖZKAN'ın odasında söylemişler, hatta ben şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, hem benim
ifademin alındığı yerde kamera bulunmaktaydı, hatta benim sorgumda Mahir isminde terör şubede
görevli bir polis bulanmaktaydı. Bunu da seneler sonra o polis memuruyla bir ortamda tesadüfen
bulunmamız üzerine öğrendim. İlk sorguya alındığımızda herkesin ifadesinin kameraya alındığını
duydum, hatta Ayhan ÇARKIN bu soruşturma sebebiyle vermiş olduğu Savcılık İfadesinde kamera
bulunduğunu belirtmiş, ifademizde hem kamera kaydı vardı, ayrıca ben yazılı olarak imzalı ifade verdim,
ancak diğer gözaltına alınanların yazılı ifade verip vermediklerini bilmiyorum. Ankara'ya götürülmek
üzere gözaltına alındıktan iki gün sonra İbrahim ŞAHİN'e teslim edildik. Ankara'da da iki gün gözaltında
kaldık, Ankara'da da yazılı ifademiz alındı, daha sonra serbest bırakıldık, bizi ne savcılığa ne de
mahkemeye gönderdiler. " şeklindeki 28.10.2011 tarihli beyanı;
-Şüpheli Yusuf Yüksel'in "Ben Ankara Özel Harekat Dairesinde Personel Şubede Bürolar Amiri
olarak görev yapıyordum. Daireye sabah geldiğimde İstanbul'da Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz
YORULMAZ'ın gözaltına alındığını duyduk. O tarihte şube müdürüm (ismini şu an hatırlamıyorum)
İstanbul'a görev çıktı, İstanbul'a 3 araçlık ve yeteri kadar personel ile gidip dönmek üzere görev onayı
alınması talimatı verdi. Ben de işim ve verilen talimat gereği evrakları hazırlattım. Araçları ve yeteri
kadar personel görevlendirdim. İstanbul'a ben, başkanımız İbrahim ŞAHİN, Uğur, Sait ve ismini
hatırlamadığım 10 kişi ile birlikte hareket ettik. İstanbul'a giderken Çamlıca turnikelerinde bekledik ve
İstanbul Emniyetine ait 5-6 araç ve içinde Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY, Sami
HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR'i getirdiler. Bu kişileri bizim geldiğimiz araçlara dağıttılar. Teslim tesellüm
tutanağı yapılmıştı, ben de bu kişilerin teslim alındığına dair tutanağı imzaladım. Ankara'da Özel Harekat
Daire Başkanlığına geldik. Bu 5 kişiyi daireye bıraktık. İstirahate ayrıldık, sabah geldiğimizde 5'inin
Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi ile ilgili ifadelerini aldık. 5 şüpheli de ifadelerinde suçlamaları kabul
etmediler. Daha sonra Daire Başkanımız İbrahim ŞAHİN'den bırakılmaları konusunda talimatı üzerine
salıverme tutanağı düzenledim. Ve bu kişileri saldık.
Bu konu ile ilgili o tarihlerden 1-2 ay sonra idari soruşturma geçirdim. Evraklar Emniyet Genel
Müdürlüğü Hukuk İşleri veya Teftiş Kurulunda mevcuttur." Şeklindeki 06.05.2013 tarihli beyanı;
-Şüpheli Ayhan Çarkın'ın "Daha önce benim infaz edilmem için bir kaç kez emir verildiğini
biliyorum, bir keresinde Aksaray'a götürüldüm, beni götüren ekip Sami GECE, "Pala" lakaplı Ahmet
SAKARYA, Sait YILDIRIM ve Tuncay isimli polis memurlarından oluşmaktaydı, hatta bir kaç kişi daha
vardı ancak onları hatırlamıyorum, iki araba olarak Aksaray'a götürüldüm, benim öldürülmemi arkadaşım
Oğuz YORULMAZ engelledi, şöyleki beni Oğuz YORULMAZ çağırdığı için ben onun yanına
gitmiştim. Oğuz'un yanına gittiğimde yukarıda ismini belittiğim ekiple karşılaştım, beni tuzağa Oğuz
YORULMAZ'ın bilgisi olmadan onu kullanarak tuzağa düşürmüşler ancak sonradan durumu Oğuzun
farketmesi sebebiyle Oğuz havaya ateş ederek beni ellerinden aldı daha sonra bu olaydan sonra beni ve
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Oğuz YORULMAZ' Ömer LÜtfi TOPAL olayına katmak istediler Ömer Lütfi TOPAL olayı sebebi ile
göz altına alındım orada bana iki tane şahıs bana 91 tane cinayeti sayarak "hadi bunlar devlet adına ama
Ömer Lütfi TOPAL'ı kendi adınıza öldürdünüz" diye söyledi, ben de bunun üzerine çıldırdım,
kendilerine" benim oğlumun sünnet düğünü var beni oraya gönderin, yoksa hepinizi öldürürüm dedim,
bu sorgu sırasında bana şuan soruşturması yapılan Mecit BASKIN, Faik CANDAN, Namık ERDOĞAN,
Yusuf EKİNCİ ve Ankara dışında işlenen diğer cinayetleri de söylediler, bundan haberimiz var dediler
ben de kendilerine kızarak kerhen "tamam ben işledim hatta çavuşeskuyu da ben öldürdüm" dedim o
sorguda şunu anladım ki işlenen tüm cinayetlerden emniyetin ve devletin haberi bulunuyormuş, daha
sonra bizi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla Ankara'ya iki arabayla götürülürken, oğlumun
sünnetine gitmek için Boğaz köprüsü üzerinde bulunduğum sırada arabadan kendimi dışarı attım, hemen
boğaz köprüsünde bir taksinin önüne geçtim taksiye binerek oğlumun sünnet düğününün yapıldığı
Bakırköy Spor Kulübüne gittim peşimden, beni Ankara'ya götürecek ekip geldi, sünnet düğünü bitene
kadar beni beklediler, sünnet düğününün bitiminden sonra aynı gün gece saat iki buçukta İstanbul
Emniyeti Asayiş Şube'ye teslim oldum, oradan gelerek beni aldılar ve Ankara'ya götürdüler beni
Ankara'ya götüren ekibin başında Yusuf YÜKSEL bulunuyordu, yanlarında da hatırladığım kadarıyla
Uğur ŞAHİN, Şahin ve Kemal isimli soy isimlerini bilmediğim polis memurları vardı.
İstanbul Asayiş Müdürlüğünden ifadem alınırken tanımadığım iki de sivil istihbarat görevlisi
olduğunu düşündüğüm kişiler de vardı, ancak kim oldukların bilemiyorum, söz konusu ifade sırasında bir
belge imzaladığımı şuan hatırlamıyorum ancak, Ankara'ya giderken bir belge imzaladığımı hatırlıyorum,
bu belgeyi sünnet düğününden sonraki ikinci teslim oluşum sırasında imzaladım. İlk Ankara'ya
götürülürken bir belge imzalamamıştım. Benim bu konuda başka bir diyeceğim yoktur" şeklindeki
17.08.2011 tarihli beyanı;
Yine şüpheli Ayhan Çarkın'ın:"Ben daha önceki verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim. O
ifadelerimde de ayrıntılı olarak belirttiğim üzere benim söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben bu
cinayetleri yaklaşık 16 yıl önce Ömer Lütfi Topal cinayeti ile ilgili olarak emniyete gidip göz altına
alınmam sırasında da ayrıntılı olarak söylemiştim. O ifademde her şeyi tane tane anlattım, hatta bu
ifadem o sırada İstanbul Emniyeti Asayiş şube müdürlüğü'nde gizli olarak kamera ile kayıt altına alındı.
Benim ve daha doğrusu bizlerin apar topar Mehmet Ağar'ın talimatıyla Ankara'ya götürülmemizde
benim bu itiraflarım sebebiyledir." şeklindeki 20.12.2011 tarihli beyanı ve sorgu ifadeleri,
-Hakkında Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilen Mehmet Eymür'ün "Ömer Lütfi
TOPAL cinayetini yukarıda belirttiğim oluşum içinde yer alan Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz
YORULMAZ isimli Özel Hareakat polislerinin gerçekleştirdiğini hem olay öncesindeki duyumlardan
hem olay sonrasında Duran FIRAT isimli yanımda çalışan Astsubay kökenli memurun yaptığı
araştırmalardan tespit ettim. Ayrıca şuan hatırlamıyorum ama başka kaynaklardan da bunu tespit ettik.
Çünkü Duran FIRAT MİT'te göreve başlamadan önce Özel Harp dairesinde görevli astsubaydı. Yukarıda
isimleri geçen Özel Harekatçıların bir kısmıyla sıkı fıkı ilişkisi oldu, onları tanıyordu, hatta bir kısmı
hocalık da yapmıştı. Bu sebeple kendileriyle ve bir kısım Özel Harekatçılarla çok sık görüşüyordu.
Ayrıca bizim o tarihlerde Sedat BUCAK'la da irtibatımız vardı. O irtibatımızda bu cinayetin Özel
Harekatçı polisler Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ tarafından işlendiğini bildirdi.
Hatta Sedat BUCAK'ın akrabası olan Fatih Mehmet BUCAK MİT'te görevli bir arkadaşımız tarafından
alınan bir beyanında bu cinayetin Özel Harekatçı polisler ve Sedat BUCAK'ın içinde olduğu ekip
tarfından gerçekleştirildiğini, Ömer Lütfi TOPAL'dan 6.000.000 Dolar para istendiğini, bu kapsamda
paranın verilmemesi üzerine söz konusu cinayetin gerçekleştirildiğini söylendi. Bu beyan Fatih Mehmet
BUCAK tarafından inkar edilse de buna ilişkin rapor ve tutanak eğer imha edilmediyse halen MİT
Başkanlığındadır. İmha edildiyse de ne maksatla imha edildiğinin de araştırmak lazımdı. Fatih Mehmet
BUCAK bu beyanı verdiğinde Sedat BUCAK'la arası iyi değildi. Bundan dolayı bu bilgiyi bizimle
paylaştı." şeklindeki beyanı,
-Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü olan Kemal Yazıcıoğlunun;"Ben halen yukarıda belirttiğim
adreste ikamet ederim. Şuan emekli vali ve Kızılay Genel merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev
yapmaktayım. Bana sormuş olduğunuz Ömer Lütfi TOPAL cinayetini biliyorum, detaylı olarak konu
hakkında bilgi sahibiyim ancak aradan yıllar geçmesinden ve bypas ameliyatı geçirmem sebebi,yle bazı
noktaları tam olarak hatırlamıyorum. 1996-1997 yıllarında İstanbul il emniyet müdürü olarak görev
yapıyordum. Benim emniyet müdür olarak görev yaptığım sırada Ömer Lütfi TOPAL cinayeti
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gerçekleşti, ben bunun üzerine asayiş şubede sorumlu olan müdür yardımcım Bilgi ÜNAL'a ve asayiş
müdürü Fatih isimli soy ismini hatırlamadığım şube müdürüme bu konuda detaylı bir çalışma yapılması
emrini verdim. O zamanlar teknik imkanlar bugünkü kadar gelişmiş olmasa da elde ettiğimiz tüm teknik
imkanlarla bu cinayet soruşturmasını araştırmaya başladık, özellikle; görgü tanıklarından birisinin Ömer
Lütfi TOPAL'ı öldürenlerden birisinin ellerinde cep telefonlarını gördüklerini söylemeleri üzerine
bilgisayar ve cep telefonu sorgulamalarını yaptırdık, yaptırdığımız detaylı incelemeler sonucunda cinayet
saatinde Ali Fevzi BİR, Sami HOŞTAN ve Ömer Lütfi TOPAL'ın birlikte işlettiği, ismini
hatırlamadığım bir otele ait kumarhane ile olay yeri ve kaçış güzergahındaki bazı telefon
konuşmmalarının örtüştüğü ve bu telefon konuşmalarının Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz
YORULMAZ, Ali Fevzi BİR ve Sami HOŞTAN'ın kullandığı ve adına kayıtlı olduğu telefonlara ait
olduğu tespit edilmiştir, hatta cinayetin gerçekleştirilmesinden hemen sonra söz konusu kumarhanenin
bulunduğu otel cinayet yerinden aranıyor, çok kısa bir şekilde görüşme yapılıyor, görüşmenin Ali Fevzi
BİR ya da Sami HOŞTAN'dan birisi ile yapıldığını tam olarak hatırlıyorum, ancak Sami HOştan mı Ali
Fevzi BİR mi olduğunu hatırlamıyorum, ancak kayıtlarda vardır, söz konusu kayıtlarda hem telefon eden
hem de telefon edilen açıkça bellidir, biz bu bir kaç saniyelik görüşmeyi cinayetin hemen ardından
aranması da dikkate alınarak "mesele tamamdır" ya da "geberttik" şeklinde olduğunu tahmin ettik. Ayrıca
yine hatırladığım kadarıyla da kaçış güzergahında bir görüşme yapıldığını saptadık.
Bu tespitimiz üzerine şüpheliler Ayhan ÇARKIN Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, ALi FEvzi
BİR ve Sami HOŞTAN asayiş şube müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alındı, asayişten
sorumlu yardımcım Bilgi ÜNAL'a bu cinayetin aydınlanması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini
ifade ettim ancak, bu şahısları gözaltına aldığımız andan itibaren İstanbul emniyet müdürü olarak ben
sürekli aranarak telefonda rahatsız edildim, özeklikle Şanlıurfa Milletvekili Sedat BUCAK beni bir kaç
kez telefonda arayarak daha önce de tanışmamız sebebiyle "abi bunları neden gözaltına aldın? bunlar iyi
çocuklardır, hatta biri benim korumamdır bunları serbest bırak" şeklinde imada bulundu. Ben de
kendisine adli takat yapıldığını, ben de şahısların şüpheli pozisyonda olduğunu ve bırakamayacağımı
ifade ettim,
Bu arada şüpheliler sorgu sırasında agresif davranışlarda bulunduğunu ve zorluk çıkarttıklarını
müdür yardımcım Bilgi ÜNAL bana söyledi, Bilgi ÜNAL'ın bana aktardıklarına göre şüphelilerden
Ayhan ÇARKIn'ın göz altındayken psikopatça tavırlar içerisine girdiğini, dengesiz hareketlerde
bulunduğunu, gözaltına alınamayacaklarını söylediğini, ayrıca "NE YAPTIYSAK DEVLET İÇİN
YAPTIKLARINI, HATTA EN TEPEDEKİLERİN DE HABERİ OLDUĞUNU, BU KONUDA
BAŞBAKAN VE BAKANLARI KASTETTİĞİNİ, DEVLET ADINA BİR ÇOK CİNAYET
İŞLEDİKLERİNİ, HATTA DAHA SONRADAN DA OLAF PALME'Yİ DE BİZ ÖLDÜRDÜK
ŞEKLİNDE İFADE DE BULUNDUĞUNU ANCAK, OLAY PALME'Yİ DE BİZ ÖLDÜRDÜK
ŞEKLİNDEKİ SÖYLEMİNİ BU İŞİ SULANDIRMAK AMACIYLA YAPTIĞINI" söyledi.
Yine müdür yardımcım Bilgi ÜNAL bana "Ayhan ÇARKIN'ın dengesiz davranışları sebebiyle bir
türlü yazılı ifadesini alamadıklarını, Ayhan ÇARKIN'ın yazılı ifade vermek istemediğini" söyledi. Bu
şahıslar İstanbul emniyet müdürü nezaretinde sadece bir gün kaldı. Ertesi gün bu şahıslar nezaretteyken
istihbarattan sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı Halil TUĞ yanıma gelerek bana hitaben " İçişleri
bakanımız Mehmet AĞAR'ın kendisini gönderdiğini, nezarete alınan kişileri emniyet genel müdürlüğüne
aktarmak istediğini söyledi, ben de bunun üzerine sayın bakanla ben görüşürüm dedim, zaten aynı gün
sayın bakanın İstanbul'a seyahati vardı. İçişleri bakanı olması sebebiyle hava alanına kendisini vali beyle
karşılamaya gitti, hava alanında İçişleri bakanı Mehmet AĞAR yanına çağırarak bana hitaben " gözaltına
aldığın şahısları Ankaraya götürmek üzere emniyet genel müdürlüğü özel harekat daire başkanı İbrahim
ŞAHİN'i görevlendirdim, şahısları ona teslim et bundan sonra tahkikatını Ankara'da yürüteceğiz " dedi.
Tabi bunun üzerine biz de herhalde bu kişilere ilişkin soruşturmanın Ankara Emniyet Müdürlüğü
tarafında yapılacağını düşünerek şahısları müdür yardımcım Bilgi ÜNAL teslim etti, hatta bir tutanakla
teslim ettiler, hatta tutanakta "sorguları Ankara'da yapılacaktır" diye bir yazı mevcuttur.
Ancak be bu işten çok fazla rahatsız oldum, çünkü cinayet soruşturmasından şüpheli olan ve göz
altına alınan kişilerin İstanbul emniyetinden alınarak daha sonra serbest bırakıldığını öğrendiğim zaman
beni çok fazla rahatsız etmişti, her ne kadar İstanbul emniyet müdürü olsam da işlerin geldiği boyuttu
düşünerek bir an kendimi yalnız hissettim ve bu olay karşısında sessiz kaldım, taki sayın Cumhurbaşkanı
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Süleyman DEMİREL bey İstanbul'a geldiği bir gün İstanbul valisi Rıdvan YENİŞEN beyle görüşerek bu
konuyu sayın Cumhurbaşkanına anlatma gereği hissettim, sayın Cumhurbaşkanına olayı en ince
ayrıntısına kadar anlattım, ayrıca daha sonra da sayın başbakan Necmettin ERBAKAN'ın beni çağırması
üzerine de olayı yine sayın Başbakana da ayrıntılı bir şekilde anlattım.
Sayın Cumhurbaşkanına yetki verildiği takdirde bu olayı ve bunun ardındaki olayları
aydınlatabileceğim hususu doğrudur. Ben İstanbul emniyet müdürü olduğum sırada ve bundan önceki
görevlerimde de bir takım bilgiler ve duyumlar edinmiştim, hatta görevim icabı hep terörle çalıştığım için
bu konuda da tecrübeliydim. O sırada ben olayın basit bir cinayet olmadığını, arkasında farklı bir güç
olduğunu ben görmüştüm, bu yüzden de sayın Cumhurbaşkanına farklı bir yöntemle devletin zarar
görmeyeceği şekilde çok hassas bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade ettim.
Çünkü benim daha önceki terör tecrübemle ve emniyet müdürlüğü tecrübem de dikkate
alındığında gerçekleşen bu olayların basit bir cinayet olmadığını, devlet görevlilerinin de içinde
bulunduğu ve bir menfaat çatışması sonucu meydana geldiği, garihukuki bir yapının ortada olduğunu, bu
gayrihukuki yapının sadece emniyette bulunmadığını , MİT ve Asker içerisinde de olabileceğini sayın
Cumhurbaşkanına izah ettim. Bu nedenle bu soruşturmanın farklı bir yöntemle yapılacağını hem
zorunluluk hem de devleti yıpratmamak açısından olduğunu ifade ettim.
Her ne kadar Asker, MİT ve Emniyet içerisinde oluşturulan bu guruplar başta iyi niyetli ve PKK
ile etkin mücadele için kurulmuşsa da ve bazı kişiler bu kurumun içinde görev almışsa da zaman içinde
birbirleri ile menfaat çatışmasına girdiğini, hatta bu menfaat çatışması içerisinde birbirleri ile mücadele
ettiklerini hissettim.
Ben bu meseleleri Cumhurbaşkanı ve sayın Başbakan'a anlatmam üzerine, o dönem Başbakan
yardımcısı olan sayın Tansu ÇİLLER'in İçişleri bakanı Meral AKŞENER'e emir vererek benim İstanbul
emniyet müdürlüğünden alınmama ilişkin bir kararname hazırlanmasını söylemiş, karaname hazırlanmış,
İçişleri bakanı ve Başbakan yardımcısı tarafından imzalanmış, ancak dönemim Başbakan'ı sayın
Necmettin ERBAKAN kararnamenin üzerine beni "İstanbul emniyet müdürlüğü görevimde kalsın" diye
not düşmüş, bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Tansu ÇİLLER İçişleri Bakanı Meral AKŞENER'e
"İstanbul emniyet müdürünü açığa al" demiş, daha sonra beni, susurluk olayına karışan polisler ve özel
harekat daire başkanı İbrahim ŞAHİN ile birlikte açığa aldılar, hatta bu olay benim çok ağırıma gitti
benim susurluk diye bilinen ve bu olaylara karışan insanlarla aynı listede açığa alınmam beni hayli
rencide etti ve bu durumu da İçişleri bakanı Meral AKŞENER'e ilettim, o da bana benim açığa alınmamı
Başbakan yardımcısı Tansu ÇİLLER'in talimatı ile olduğunu söyledi, açığa alınmadan önce ve alındıktan
sonra da hakkım da en ufak bir idari soruşturma açılmadı. Ancak cinayet suçundan göz altına alınan
şahısları savcılığa bildirmemekten dolayı hakkımızda adli kovuşturma açıldı. Daha sonra görev ihmal
suçundan yapılan bu soruşturma çıkarılan af yasasından dolayı düştü.
Ben İstanbul emniyet müdürü olarak kendimi çok fazla yalnız hissetmeseydim Ömer LÜtfi
TOPAL cinayetini çok rahat çözeceğimi düşünüyorum, çünkü bu soruşturmada en zayıf halka Ali Fevzi
BİR ve Sami HOŞTAN isimli şahıstı, bu cinayet bu iki sivil şahısta düğümleniyordu, zaten cinayet
anındaki telefon iritbatları da bu şahısları gösteriyordu, mafya olarak lanse edilen bu kişiler emniyet
müdürlüğü tecrübeme dayanarak söylüyorum, biraz sıkıştırılsaydı bu konuşlar sorguda kesinlikle
konuşurlardı, ancak hiç bir zaman bu iki sivil şahsın ciddi anlamda üzerine gidilmedi, biz de söz konusu
şahısların elimizden alınması sebebiyle bu olayın üzerine gidilmesine izin verilmedi. Çünkü diğer
şüphelilerin özel harekatçı polis olması ve terörle mücadele etmeleri sebebiyle konuşmamaları normal
kabul edilse bile ben şunu söyleyebilirim, bu iki şahıs ciddi manada üzerine gidilseydi kesinlikle
konuşurlardı.
Ömer Lütfi TOPAL cinayeti ile ilgili İstanbul emniyet müdürlüğünde oluşturulan sorgu ekibi
sadece asayiş müdürlüğü görevlilerinden oluşmuyordu, sorgu ekibinde terör ve istihbarattanda görevliler
bulunmaktaydı, sorguda yaşanalarla ilgili olarak öncesi ve sonrasında neler olduğu konusunda en detaylı
bilgiyi müdür yardımcım olan Bilgi ÜNAL ve soyismini hatırlamadığım asayiş müdürü Fatih isimli şahıs
bilebilir. Bu konuda kendilerinin bilgilerine başvurulduğu takdirde detaylı bilgiler alınabilir. Yine bu
olayla ilgili olarak öldürülen Ömer Lütfi TOPAL'ın kumarhanesinin bulunduğu ve kumarhanenin
sekreterliğini yapan ismini hatırlamadığım bir bayanın ifadesine başvurulduğu takdirde ondanda da
detaylı bilgi alınabilir.
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Ayrıca yine bana sormuş olduğunuz Abdullah ÇATLI isimli şahsın, ben İstanbul emniyet müdürü
iken İstanbul'da bulunduğunu hatta Direj Ali ile birlikte olduğunu tespit ettim, hatta bana bu konuda
Abdullah ÇATLI'nın İstanbul'da bulunmasına göz yummam konusunda bana ricaya gelenleri de
reddederek İstanbul'u ve benim bölgemi terk etmesi konusunda kendisini ricaya gelenler aracılığıyla
uyarmıştım, ben o zaman Abdullah ÇATLI'yı Abdullah ÇATLI olarak biliyordum, ama Mehmet ÖZBEY
isimli birisini tanımıyordum, hatta Mehmet ÖZBEY isimli bir şahıs bana kart atardı, sekreterlerde aynı
şekilde cevap verirlerdi, ancak ben söylediğim gibi Mehmet ÖZBEY'in susurluk kazasından sonra
Abdullah ÇATLI olduğunu öğrendim.
Yine bana sormuş olduğunuz İbrahim ŞAHİN'i çok eskiden beri tanırım, başta kendisi çok iyi
niyetlerle ve görevin gerektirdiği dürüstlükle çalışırken sonradan yukarıda fark ettiğimi belirttiğim
gurupların etkisi altına girdikten sonra kendisinde bir takım değişiklikler gördüm sonra da onunla
görüşmeyi bıraktım.
Yine yukarıda belirttiğim gurupların PKK ile mücadele adı altında bir takım listeler yaptıklarını,
PKK'ya yardım ettiklerini düşündükleri bu kişilerin PKK'ya yardımını kesmek amacıyla listeler
hazırladıklarını ve bu kapsamda bazı kişileri öldürdüklerini bazı kişilerden haraç aldıklarını duydum hatta
Ömer Lütfi TOPAL'ın para karşılığında listeden çıktığına dair sağda solda konuştuğunu duymuştum,
sonradan bu listelerin menfaat çatışmasına döndüğün fark ettim. Yukarıda belirttiğim gibi bu
çekincelerimi ilgili makamlara belirttim. Ayrıca Ömer LÜtfi TOPAL cinayetiyle ilgili olarak teknik takip
ve bilgisayar sorgulaması evrakın zamanın İstanbul DGM savcısı Aykut Cengiz ENGİN'e verdim ancak,
bu dökümleri resmi yazıyla vermedim. Ancak, Ömer Lütfi TOPAL cinayetinin neden susurluk
soruşturmasıyla birleştirilmediği konusunda bir bilgim yoktur. " şeklindeki 27.09.2011 tarihli beyanı,
-Olay ile ilgili soruşturmayı yürüten görevlilerden olan Şentürk Demiral'ın;"Ben halen Emniyet
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında polis baş müfettişi olarak görev yapmaktayım. Bana
sormuş olduğunu Ömer Lütfü TOPAL cinayetini hatırlıyorum. Ömer Lütfü TOPAL cinayetini
gerçekleştiği sırada İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş şube müdürlüğünde cinayet büro A bölge amiri
olarak baş komiser rütbesinde çalışıyordum. Ömer lütfü TOPAL cinayetinin gerçekleştiği andan özel
harekat polisleri ve iki sivil şahsın emniyet genel müdürlüğünün talimatı ile özel harekat daire başkan
vekili İbrahim ŞAHİN'e teslim anına kadar olan tüm safhalarında bulundum.
Ömer Lütfü TOPAL cinayetinin sonrasında olay yerine ve cinayeti gerçekleştiren şahısların
kullandığı aracın terk edildiği yerlere gittim. Söz konusu cinayeti gerçekleştiren şahısların kullandığı
Şahin Marka aracın terk edildiği yerde yaşlı bir kadının araçtan inen şahıslardan birinin cep telefonu ile
konuştuğunu söylemesi üzerine şüpheli şahısların cep telefonu kullandıklarını belirledik, bunun üzerine
olay yeri aracın terk edildiği yer ve iki yer arasındaki güzergahta olay saati itibariyle bulunan telefonların
tespitine yönelik çalışmalar yaptık, özellikle yanılgıya düşmemek için olayın gerçekleştiği tarihten bir
hafta sonra aynı gün aynı saatlerde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu esnada cinayet büro amirliğinin
kullanmış olduğu telefona gelen ihbar ile bu çalışmaları birleştirdik, bunun neticesinde Ömer Lütfü
TOPAL'ın ortağı Ali Fevzi BİR'in kullanmış olduğu cep telefonunun, Ömer Lütfü TOPAL'ın ayrılışına
müteakip olay yerinde ve suçlarda kullanılan aracın terk edildiği yerde ve güzergahta cep telefonlarının
baz istasyonlarından ortak sinyal aldığı beş adet telefondan birinden irtibat kurduğunu tespit ederek bu
telefonların olayla irtibatlı olduğunu ve telefonu kullanan kişilerin bu cinayeti gerçekleştirmiş
olabileceğini düşünerek telefonların o dönemde kimler tarafından kullanıldığını tespite çalıştığımızda
karşımıza ihbarda adı geçen ve cinayeti işledikleri konusunda şüphelendiklerimiz Ali Fevzi BİR, Ayhan
ÇARKIN, Sami HOŞTAN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ ve kimliğini tespit edemediğimiz ancak
daha sonradan Susurluk Kazası ile birlikte basında yer alan haberlerden Abdullah ÇATLI olduğunu
öğrendiğimiz "Mehmet" isimli şahıs çıktı, o dönemde bu cep telefonlarını dinleme teknolojimiz olmadığı
için bu telefonların yoğun görüştüğü sabit numaraları yasal prosedüre uygun olarak dinlemeye aldık, bu
dinlemeler neticesinde Mehmet isimli açık kimliğini tespit edemediğimizi şahsın bir telefon görüşmesi
yaptığını gördük, ayrıca yukarıda tespit ettiğimiz cep telefonlarının birinin görüştüğü Gonca US isimli
şahsın kullandığı sabit telefona da dinleme aldık ancak, Gonca US isimli şahsın sabit telefonuyla ilgili hiç
bir görüşme olmadı, o an itibariyle Gonca US ismi bize hiç bir şey ifade etmiyordu, ancak daha sonra
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Susurluk Kazasıyla Mehmet isimli şahsın Abdullah ÇATLI, Gonca US isimli şahsın da Abdullah
ÇATLI'nın sevgilisi olduğunu öğrenmiş olduk.
Yaptığımız telefon çalışmaları ve gelen ihbar sonucunda makamın talimatıyla şüpheliler
gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş şube müdürlüğüne
getirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Ercan ERSOY İzmir'den getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
asayiş şube müdürlüğüne getirilen şahıslardan özel harekat polislerinin öncelikle silahları alındı, Sonra da
kendilerine Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili gözaltına alındıkları söylendi. Bu gözaltı sırasında
Ayhan ÇARKIN isimli özel harekat memuru önce Ahmet Duran ALP'in makamında, sonrasında asayiş
şube müdürü Fatih ÖZKAN'ın makamında dinlenirken bizzat bulundum. Ancak, yapılan bu görüşmeler
yazılı bir ifadeye dönüştürülmedi. Bir ses kaydı yapma girişimi vardı ancak, o da bildiğim kadarıyla
gerçekleşmedi. Çünkü gerçekleşseydi bir şekilde ortaya çıkardı, en azından benim tahminim sonraki
süreçte ortaya çıkardı.
Ayhan ÇARKIN'ın ilk olarak Ahmet Duran ALP'in makamında dinlendiği sırada kendisine Ömer
lütfü TOPAL olayı sorulduğunda feryat ve figan ederek "olayla bir bağlantısının olmadığını, ancak
kendisini burada sorgulamak için Başbakan'ın ve Mehmet AĞAR'ın da burada olması gerektiğini, önce
onların ifadesinin alınması gerektiğini, sürekli olarak Ömer lütfü TOPAL cinayeti ile ilgisinin olmadığını
söyledi, sonrasında Ayhan ÇARKIN'ı asayiş müdürü Fatih ÖZKAN'ın makamında dinlerken Ayhan
ÇARKIN bu seferde kendisine yine Ömer Lütfü TOPAL cinayeti sorulduğunda bize hitaben " olayla bir
alakasının olmadığını, 1993-1996 yıllarında gerçekleşen Faili Meçhuller bizim işimiz dedi, ardından da
bu ifadeyi belli bir süre geçtikten sonra ilk verdiği ifadesini biraz da sulandırmak amacıyla "şimdi onu da
bize yamarsınız" şeklinde sözler söyledi. Ayhan ÇARKIN'ın bu şekilde ifadede bulunduğu sırada biz
kendisine hiç bir şekilde 1993 ve 1996 yılları arasında soru yöneltmedik, kendisine sadece Ömer Lütfü
TOPAL cinayetini sormamıza rağmen o, o an sebebini bilmediğimiz bir şekilde ifadesinde, bir şekilde
1993 ve 1996 yıllarında gerçekleştirilen Faili Meçhuller, Başbakan ve Mehmet AĞAR ile ilgili
beyanlarda bulundu.
Ayhan ÇARKIN ilk kez Ahmet Duran ALP'in makamında bulunduğu sırada aşırı derecede
korkmuş ve ürkek gözüküyordu, muhtemelen tahminime göre "eyvah bu işler ortaya çıktı, ne yapacağız"
tarzında bir havası vardı, ancak daha sonra süreç içerisinde amirlerimizin bize ifade alınması ve nasıl
işler yapılacağı konusunda talimat vermemesi, ayrıca bu esnada asayiş müdürlüğü çevresinde özel
harekat ve TEM şube personelinin toplanmış olması karşısında asayiş müdürü Fatih ÖZKAN'ın odasında
Ayhan ÇARKIN bu sefer kendine güvenen bir kahraman edasıyla konuşmaya başladı, kendisi rahatlamış
bir haldeydi, daha sonra ertesi gün öğle saatlerinde Bilgi ÜNAL bey "Emniyet Müdürümüz Kemal Bey
Ankara'ya gitti benden haber bekleyin" dedi, akşam üstü saat 5 sıralarında emniyet müdür yardımcısı
Bilgi ÜNAL bey bize "Ankara'dan bir heyet geliyor, soruşturmayı bizzat Ankara kendisi yapacak, şüpheli
polis şahısları ve sivil şahısları onlara teslim edin" dedi.
Aslında ben bu soruşturmanın en başında emniyet müdür yardımcımız Bilgi ÜNAL bey özel
harekat polislerinin ve ihbarda ismi geçen sivil şahısların gözaltına alınması talimatını verdiği sırada ben
"bunları şimdi gözaltına almayalım, şu anda bu olayla ilgili hakimiyetimiz ve delillerimiz yeterli değil",
ayrıca bu olayla ilgili olarak dinleme çalışmaları da yapıyoruz, daha süremiz var, daha sonra bu şahısları
gözaltına alalım dedim ancak, benim söylediğim bu teklif makam tarafından kabul edilmedi, hatta
emniyet müdürümüz Kemal YAZICIOĞLU'nun düğünü vardı, Bilgi ÜNAL bey müdürümüz de bu olayı
çözerek ona bir düğün hediyesi vermek istiyordu. Bu nedenle soruşturma tekamül etmeden operasyon
kararı alınarak şahıslar gözaltına alındı, gözaltı işlemi yapıldıktan sonra da olayın soruşturulmasıyla ilgili
olarak da irade oluşmadığından, gözaltına alınan kişilerin yazılı olarak ifadesini dahi alamadan
yetkililerin talimatıyla şüphelileri Ankara'dan gelen Genel Müdürlük yetkililerine teslim etmek zorunda
kaldık.
Ayrıca ben İstanbul Emniyet Müdürlüğü cinayet bürosunda çalıştığım sırada daha önceden
Diyarbakır'da çalışmam ve burada bilgisayar ve programları üzerinde bilgi sahibi olmam nedeniyle Faili
Meçhul cinayetler konusunda çalışmalar yaptım, hatta Behçet CANTÜRK'ün öldürüldüğü araçtan alınan
araç telefonuna ulaşmıştım.
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Söz konusu telefonu Tuzla'da çöp toplayan bir çocukta bulmuştum, tam olarak tespitini
yapmamakla birlikte o sırada etraftan edindiğimiz duyumlara göre Tuzla'da telefonun bulunduğu yere
yakın bir yerde Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN ve bir kısım özel harekatçıların
takıldıkları bir Villa'nın bulunduğu ileri sürülüyordu, ancak biz bu konuda tespit yapmadık.
Emniyet İstihbarat ve benim cinayet bürosunda çalıştığım esna da kişisel irtibat kurduğum
Telekom operatörü yetkililerinin yardımıyla 522'li araç telefonlarının olay yerleri itibariyle ve olayların
bir birleri ile bağlantılı olabileceğini düşünerek çalışma yaptım, ancak bu çalışmamı olumlu
neticelendiremedim." şeklindeki 20.10.2011 tarihli beyanı,
-Yine olay ile ilgili soruşturmada görev alan Ziyaettin Ferman'ın:"Ben halen yukarıda belirttiğim
adreste ikamet ederim. Şu an da emekli polis olarak bulunmaktayım. 2003 yılında İstanbul cinayet
masasından emekli oldum. bana sormuş olduğunuz Ömer Lütfi TOPAL cinayeti ile ilgili olayları
biliyorum, çünkü ben o sırada İstanbul Emniyet Müdürlüğü cinayet büroda polis memuru olarak
görevliydim. Ben cinayet büroda operasyon ekibinde görevliydim, kamuoyunda da ismimiz "avcı" olarak
geçmekteydi.
Tarihini tam hatırlamamakla birlikte 1996 yılının Ağustos ayında bize verilen bir talimat üzerine
Ömer Lütfi TOPLA cinayetine karıştığı belirtilen şahıslardan özel harekat polis memurları Ayhan
ÇARKIN, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Oğuz YORULMAZ, sivil şahıslardan Ali Fevzi BİR ve Sami
HOŞTAN gözaltına alınması olayında vardım. Bu şahısları yakalayan ekibin içindeydim. Söz konusu bu
şahısları yakalamamız üzerine hepsini İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdik.
Şahısları şubeye getirdikten sonra bu şahısları Ahmet Duran ALP müdürümün odasına götürdüler, tabi
biz bu arada odaya girmedik, zaten bizim o aşamada görevimi bittiği için bizi dışarıya gönderdiler, ayrıca
bizim o zaman sorgucu polislerimiz ayrı olduğu için şahıslara ait sorgu onlar tarafından yapılacaktı.
Daha sonra cinayet büro amirimiz Şentürk DEMİRAL telefonda beni aradı, asayiş şube
müdürlüğüne gelmemi istedi, ben de asayiş şube müdürlüğüne geldim ve gelmemle birlikte gözaltına
alınan bu şahısların karşıya gişeler tarafına götürüleceğini söyledi, bu arada "ne oldu" diye şubede
soruşturduğumda arkadaşlar bana "Ayhan ÇARKIN'ın Ayhan DURAN ALP müdürümün odasında
ortalığı karıştırdığını, müdürleri korkuttuğunu, ortalığı karıştırdığını söylediler, bu sebeple Ayhan
ÇARKIN'ın karşıya götürülürken karşıya götürülecek arabada benim de bulunmamı istediler.
Sayısını tam hatırlamamakla birlikte 5 araçla asayiş müdürlüğünden Anadolu yakasında bulunan
gişeler tarafına doğru yola çıktık benim bulunduğum araçta bir Baş komiser, bir polis memuru olan şoför,
ben ve Ayhan ÇARKIN bulunmaktaydı, Ayhan ÇARKIN ile ben arkada oturmaktaydım, boğaz
köprüsüne geldiğimiz sırada araba öndeki araçların durması üzerine durmuştu, bunun üzerine Ayhan
ÇARKIN birden arabadan indir başladı koşmaya ben de peşinden koşmaya başladım, elimde silahım
vardı "dur" dedim, biraz da gözüm kara polis olduğum için Ayhan ÇARKIN köprünün karşısına
geçmekle birlikte durarak bana döndü, bana hitaben "peşimden gelme benim başıma bir iş gelirse senin
kökünü kazırlar" dedi, ben de şöyle bir geriye baktım araçta bulunan rütbeli personel ile diğer polis
memurlarının hiç kıpırdamadığını görünce be de Ayhan ÇARKIN'a "ne yaparsan yap" dedim geri
arabaya doğru gittim, arabaya binince komiser ile ağız dalaşı yaptım, neden araçtan inmediğini söyledim,
benim sinirli olduğumu görünce bana hiç bir şekilde cevap vermedi, daha sonra bir arabayla boş bir
şekilde diğer araçların peşine takılarak gişelere doğru gittik, gişelere vardığımızda gişelerin olduğu yerde
başlarında özel harekat daire başkanı İbrahim ŞAHİN olduğu halde "Ankara Gurubu" beklemekteydi.
Diğer şahısları tutanakla teslim ederken bana hitaben "Ayhan ÇARKIN nerede" dedi ben de
kendisine "niye bana soruyorsun ki? orada rütbeli personel var ona sorsana" dedim, o da orada bulunan
bir polisin telefonunu isteyerek Ayhan ÇARKIN'ı cep telefonundan arayarak, küfürlü bir şekilde
konuşarak hatta anasına küfür ederek "çabuk buraya gel" dedi, yarım saat sonra Ayhan ÇARKIN taksi ile
yanımıza geldi bana hitaben "Ziya abi sana yanlış yaptım özürdilerim" dedi, şahısları tutanakla teslim
edeceğimiz sırada İbrahim ŞAHİN bize o zaman İçişleri Bakanı olan Mehmet AĞAR'ın emri ile "bu
polisleri teslim alıyoruz Ankara'ya götürüyoruz" dedi, ben bunun üzerine Mehmet AĞAR'ın talimatı ile
Ankara'ya götürüldüğünü öğrendim ve tutanak karşılığında gözaltına alınan şahısları İbrahim ŞAHİN'e
ve ekibine teslim ettik, tutulan tutanakta imzam bulunmaktadır.
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Söz konusu olayın meydana geldiği sırada gözaltına alınan özel harekat polisleri Ayhan ÇARKIN,
Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY ve diğer şahısların Mehmet AĞAR'ın ekibi olarak bilinmekteydi, bu
nedenle o zaman bu tahkikatı yapmak zor bir işti, çünkü genelde bu şahıslarla uğraşmayı kimse istemezdi.
Ayhan ÇARKIN'ın gözaltına alındığı sırada çok fevri davranışlarda bulunup, çeşitli beyanlarda
bulunduğunu duydum ancak içeride olmadığım için tam olarak ne dediğini bilemiyorum"şeklindeki
06.10.2011 tarihli beyanı,
-Olayda kullanılan ve daha sonra terk edilen ve bir araç içeriinde bulunan silahlar ile ilgili olarak
13.12.1996 tarihli Parmak İzi Mukayese Tablosu ve Raporuna göre; 28.07.1996 günü saat 23.10
sıralarında İstanbul ili Sarıyer ilçesi Yeniköy Tazeceviz Sokak üzerinde Ömer Lütfi TOPAL’ın
öldürülmesi olayına karışan Kaleşnikof marka silaha ait şarjör ve üzerinde sarılı bulunan koli bandı
yapışkan iç kısmında tespit edilen parmak izinin Haydar ve Fahriye oğlu Malatya 1957 doğumlu Şahin
EKLE kimliği ile tescil yapılan Abdullah ÇATLI’nın sağ el orta parmak basımının aynısı olduğunun
tespit edilmiş olması ,
-Telefon sinyal bilgileri ve kayıtların incelenmesinde olay anında olay yeri ve civarında
bulundukları ve birbirleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen ve olay ile ilgili olarak yakalanan ve
gözaltına alınan teşekkül üyesi şüpheliler Ayhan çarkın,Oğuz Yorulmaz ve Ercan Ersoy'un yakalanıp
gözaltına alınmalarından kısa bir süre sonra teşekkül yöneticisi Mehmet Kemal AĞAR'ın olaya
müdahale ederek teşekkül yöneticisi Özel Harekât Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN’i İstanbul’a
göndererek (soruşturma yapmakla görevli Cumhuriyet Savcılığının bilgisi ve haberi olmadan) teşekkül
üyesi şüphelilerin Ankara’ya Emniyet Genel Müdürlüğüne nakledilmelerini sağlamış olması , İstanbul
ilinde gelişen eylem nedeni ile soruşturma yapmakla görevli ve yetkili olmadıkları halde bu şahısların
Özel Harekat Dairesinde yüzeysel olarak ifadelerinin alınarak serbest bırakılmış olmaları ve tüm dosya
kapsımı ile birlikte değerlendirildiğinde;
Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi eyleminin silahlı teşekkül/örgüt mensubu şüpheliler Abdullah
Çatlı,Oğuz Yorulmaz,Ayhan Çarkın,Ercan Ersoy ila Mustafa Altunok,Serdar Özdağ,Haluk Kırcı,Sami
Hoştan ve Ali Fevzi Bir'in içerisinde yer aldığı şahıslar tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı,
Ancak olay ile ilgili olarak bu şüpheliler hakkında daha önceden İstanbul Sarıyer Cumhuriyet
Başsavcılığının 1996/3514 Haz. Sayılı evrakı üzerinden soruşturma yapılarak "Tasarlayarak Adama
Öldürme " eyleminden dolayı Beyoğlu 1.Ağır Ceza Mahkemesine dava açılmış olması ,( Abdullah Çatlı
hakkında ise
"diğer şüpheliler ile sürekli cep telefonu ile görüşerek,eylemi yönlendirdiği,olayda
kullanılan silahı tetikçilere verdiği anlaşılmış ise de 03.11.1996 tarihinde öldüğü anlaşıldığından "
gerekçesi ile TCK'nın 96 maddesi gereğince Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Karar verilmiş
olması) Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mehkemesinin 1997/205 Esas sayılı dosyası kapsamında yapılan
yargılama sonucunda ise "sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri hakkında mahkumiyetlerine yeterli
deliller ele geçirilemediğinden " gerekçesi ile Beraatlerine karar verilmiş olması ve kararın kesinleşmiş
olması nedeni ile bu şüpheliler yönünden iş bu iddianamemizde Ömer Lütfi Topal'a yöneltilen öldürme
eylemi nedeni ile dava açılmamış ve cezalandırma istenmemiştir.
Ancak iddianamenin tanzimi ile birlikte CMK'nın 313-314 ve devamı maddeleri uyarınca
Yargılamanın Yenilenmesi talebinde bulunulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere
yazılmış olup ; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi
yoluna müracaat edilmesi ve bu talebin Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesi halinde
dosyaların birleştirilmesi hususunun Mahkemenizin takdirinde olacağı değerlendirilmiştir.
Silahlı Suç Teşekkülü/Örgütü yöneticileri Mehmet Kemal Ağar, İbrahim Şahin ve Mehmet
Korkut Eken yönünden olayın değerlendirilmesinde ise ;
Ömer Lütfi TOPAL’ın öldürülmesi olayına karışan Kaleşnikof marka silaha ait şarjör ve üzerinde
sarılı bulunan koli bandı yapışkan iç kısmında tespit edilen parmak izinin Haydar ve Fahriye oğlu
Malatya 1957 doğumlu Şahin EKLE kimliği ile tescil yapılan teşekkül mensubu Abdullah ÇATLI’nın
sağ el orta parmak basımının aynısı olması,
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Olay ile ilgili olarak şüpheliler Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY'un
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınması sonrasında Mehmet Kemal AĞAR'ın
İstanbul Emniyet Müdürü tanık Kemal Yazıcıoğlu'nu yanına çağırarak " gözaltına aldığın şahısları
Ankaraya götürmek üzere emniyet genel müdürlüğü özel harekat daire başkanı İbrahim ŞAHİN'i
görevlendirdim, şahısları ona teslim et bundan sonra tahkikatını Ankara'da yürüteceğiz " şeklindeki
baskılar ile soruşturma yapma görev ve yetkileri olmadığı halde teşekkül mensubu şüphelileri İstanbul
Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden teslim alarak Ankara'ya getirdikten sonra kısaca beyanlarını
aldıktan sonra soruşturma yapmakla görevli ve yetkili Adli Makamları (Cumhuriyet Savcılarını) haberdar
etmeden serbest bırakmaları şeklinde gelişen davranışlarının;
Silahlı teşekkülün yöneticisi konumunda olan şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR, Mehmet Korkut EKEN
ve İbrahim ŞAHİN'in aynı zamanda Ömer Lütfi Topal'a yöneltilen eylemden bilgi sahibi olduklarını,
eyleme katılanlara yardım ettiklerini, eyleme katılan diğer failleri azmettirdiklerini göstereceği ve bu
şüphelilerin 5237 sayılı TCK'nın 38/1 (765 sayılı TCK'nın 64/2 -313/5 ) maddesi uyarınca eylemden
dolayı sorumlu olduklarını ortaya koyacağı değerlendirilmiştir.
V-ÖZEL HAREKAT DAİRESİ
BAŞKANLIĞINCA BİR KISIM ŞÜPHELİLERE
TESLİM EDİLEN SİLAHLAR İLE BİR KISIM OLAYLARDA KULLANILAN SİLAHLAR İLE
İLGİLİ BİLGİLER ,PARMAK İZİ SONUÇLARI VE KRİMİNAL RAPORLAR:
Ankara C. Başsavcılığının 30.06.2011 tarih ve 2011/129 soruşturma sayılı yazısı ile;
1- 127409, 126781, 126757, 127399 ve 126754 seri numaralı 9 mm Jeriho marka
2- 932162, 932161, 932218, 932018, 932091, 932114 ve 932225 seri numaralı 9 mm Mikro Uzi
marka,
3- 932858, 932966, 932982, 933270, 933350, 932815, 932991, 932995 seri numaralı 9 mm Mini
Uzi markalı silahların en yakın Kriminal Polis Laboratuvarına teslim edilmesi ve herhangi bir suçta
kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile gerekli incelemenin yapılması Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi
Başkanlığından istenilmiştir.
Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığının 29.09.2011 tarihinde gönderdiği 22.07.2011
tarihli ekspertiz raporunda;
Tetkik için gönderilen 932018 ve 932091 seri numaralı silahın İsrail yapısı Uzi marka silah
olduğu, bahse konu silahlardan elde edilen mukayese kovanların bölge dahilinde meydana gelen ve
laboratuvarda kayıtlı tespit edilemeyen olaylar arşivindeki kovanlarla yapılan inceleme de mevcut izlere
atfen, aralarında herhangi bir irtibatın bulunmadığının anlaşıldığı
Bahse konu mukayese kovanların silahı tespit edilemeyen olaylarla irtibatlı olup olmadıklarının
araştırılması için Diyarbakır, Erzurum, Adana, Samsun, Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Kayseri
Kriminal Polis Laboratuvarı ile Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiği ve neticeden bilgi
verileceği belirtilmiştir.
Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığının 29.09.2011 tarihinde gönderdiği 21.07.2011
tarihli ekspertiz raporunda;
Tetkik için gönderilen 127409, 126781, 126757, 127399 ve 126754 seri numaralı silahın İsrail
Jeriho marka olduğu,932162, 932858, 932966, 932982, 933350, 932815, 932991 seri numaralı silahların
İsrail yapısı Uzi marka silah olduğu bahse konu silahlardan elde edilen mukayese kovanların bölge
dahilinde meydana gelen ve laboratuvarda kayıtlı tespit edilemeyen olaylar arşivindeki kovanlarla
yapılan inceleme de mevcut izlere atfen, aralarında herhangi bir irtibatın bulunmadığının anlaşıldığı,
Bahse konu mukayese kovanların silahı tespit edilemeyen olaylarla irtibatlı olup olmadıklarının
araştırılması için Diyarbakır, Erzurum, Adana, Samsun, Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Kayseri
Kriminal Polis Laboratuvarı ile Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiği ve neticeden bilgi
verileceği belirtilmiştir.
Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığının 29.09.2011 tarihinde gönderdiği 19.07.2011
tarihli ekspertiz raporunda;
Tetkik için gönderilen 932161 ve 932218 seri numaralı silahın İsrail yapısı Uzi marka silah
olduğu, bahse konu silahlardan elde edilen mukayese kovanların bölge dahilinde meydana gelen ve
laboratuvarda kayıtlı tespit edilemeyen olaylar arşivindeki kovanlarla yapılan inceleme de mevcut izlere
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atfen, aralarında herhangi bir irtibatın bulunmadığının anlaşıldığı,
Bahse konu mukayese kovanların silahı tespit edilemeyen olaylarla irtibatlı olup olmadıklarının
araştırılması için Diyarbakır, Erzurum, Adana, Samsun, Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Kayseri
Kriminal Polis Laboratuvarı ile Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiği ve neticeden bilgi
verileceği belirtilmiştir.
Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığının 29.09.2011 tarihinde gönderdiği 10.08.2011
tarihli ekspertiz raporunda;
Tetkik için gönderilen 933270 seri numaralı silahın İsrail yapısı Uzi marka silah olduğu, bahse
konu silahlardan elde edilen mukayese kovanların bölge dahilinde meydana gelen ve laboratuvarda
kayıtlı tespit edilemeyen olaylar arşivindeki kovanlarla yapılan inceleme de mevcut izlere atfen,
aralarında herhangi bir irtibatın bulunmadığının anlaşıldığı,
Bahse konu mukayese kovanların silahı tespit edilemeyen olaylarla irtibatlı olup olmadıklarının
araştırılması için Diyarbakır, Erzurum, Adana, Samsun, Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Kayseri
Kriminal Polis Laboratuvarı ile Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiği ve neticeden bilgi
verileceği belirtilmiştir.
Samsun Kriminal Polis Laboratuvarının 21.07.2011 tarihli ekspertiz raporunda;
Tetkik için gönderilen 932225 seri numaralı silahın İsrail yapısı Micro Uzi marka silah olduğu,
bahse konu silahlardan elde edilen mukayese kovanların bölge dahilinde meydana gelen ve laboratuvarda
kayıtlı tespit edilemeyen olaylar arşivindeki kovanlarla yapılan inceleme de mevcut izlere atfen,
aralarında herhangi bir irtibatın bulunmadığının anlaşıldığı,
Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı gönderdiği 22.07.2011 tarihli ekspertiz raporunda;
Tetkik için gönderilen 932114 seri numaralı silahın İsrail yapısı Uzi marka Micro model silah
olduğu, bahse konu silahlardan elde edilen mukayese kovanların bölge dahilinde meydana gelen ve
laboratuvarda kayıtlı tespit edilemeyen olaylar arşivindeki kovanlarla yapılan inceleme de mevcut izlere
atfen, aralarında herhangi bir irtibatın bulunmadığının anlaşıldığı,
Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı gönderdiği 26.07.2011 tarihli ekspertiz raporunda;
Tetkik için gönderilen 932995 seri numaralı silahın İsrail yapısı Uzi marka Micro model silah
olduğu, bahse konu silahlardan elde edilen mukayese kovanların bölge dahilinde meydana gelen ve
laboratuvarda kayıtlı tespit edilemeyen olaylar arşivindeki kovanlarla yapılan inceleme de mevcut izlere
atfen, aralarında herhangi bir irtibatın bulunmadığının anlaşıldığı,
Jandarma Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün gönderdiği 05.08.2011 tarihli ekspertiz
raporunda;
Tetkik için gönderilen 932114 seri numaralı silahtan elde edilen mukayese kovanların, atıldığı
silah tespit edilemeyen olaylar arşivindeki kovanlarla yapılan inceleme de mevcut izlere atfen, aralarında
herhangi bir irtibatın bulunmadığının anlaşıldığı,
Mukayese kovanların, atıldığı silah tespit edilemeyen olaylar arşivindeki büyük çoğunluğu
deforme olmuş suç konusu mermi çekirdeklerinin karşılaştırmasının uzun zaman alacağından bu yönde
karşılaştırmanın yapılamadığını,
Jandarma Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün gönderdiği 05.08.2011 tarihli ekspertiz
raporunda;
Tetkik için gönderilen 932995 seri numaralı silahtan elde edilen mukayese kovanların, atıldığı
silah tespit edilemeyen olaylar arşivindeki kovanlarla yapılan inceleme de mevcut izlere atfen, aralarında
herhangi bir irtibatın bulunmadığının anlaşıldığı,
Mukayese kovanların, atıldığı silah tespit edilemeyen olaylar arşivindeki büyük çoğunluğu
deforme olmuş suç konusu mermi çekirdeklerinin karşılaştırmasının uzun zaman alacağından bu yönde
karşılaştırmanın yapılamadığını,
İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığının 29.03.2011 tarih ve B.05.1.EGM.0.30. 52775/27/3469
sayılı yazısında, Genel Müdürlüğümüze hibe edildiği belirtilen ve 31/12/1993- 15/06/1994 tarihleri
arasında Türkiye'ye giriş yapan mühimmattan (10) adet 9 mm. Uzi, (10) adet 9 mm. Micro Uzi SMG
marka ve (10) adet 22 kalibre Beretta marka silahlarla ilgili olarak mevcut olan belgeler Özel Harekat
Daire Başkanlığından istenilmiştir.
Özel Harekât Daire Başkanlığının 01.04.2011 tarihli 1085-1001 sayılı İkmal ve Bakım Dairesi
Başkanlığına gönderdiği cevabi yazısında;
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Adı geçen silahlar ile ilgili olarak mevcut olan belgeler üzerinde yapılan incelemede;
Belirtilen (10) adet 22 kalibre Baretta marka tabancalardan kuvvemize alındığına dair her hangi
bir kayda rastlanılmadığı,ayrıca bu tabancalar ile ilgili olarak Mülkiye Başmüfettişliğine ve Polis Teftiş
Kurulu Başkanlığına, kayıtlarımızda bulunmadığı bildirildiği belirtilmiştir.
Korkut EKEN'e 24.06.1994 tarihli tutanak ile teslim edilen;
(A) Tablosunda seri numaraları yazılı, 10 adet 9 mm Mikro Uzi marka tabancalardan (7) adeti
belirtilen tarihli tutanaklar ile Özel Harekat Daire Başkanlığına iade edildiği, 932142, 932186 ve 932239
seri nolu (3) adeti bu güne kadar Özel Harekat Daire Başkanlığına iade edilmediği,
(B) Tablosunda seri numaralan yazılı, 10 adet 9 mm Mini Uzi marka tabancalardan (8) adeti
belirtilen tarihli tutanaklar ile Özel Harekat Daire Başkanlığına iade edildiği, 933017 ve 932921 seri nolu
(2) adeti bu güne kadar Özel Harekat Daire Başkanlığına iade edilmediği,
(C) Tablosunda yazılı, (5) adet uzi susturucusu, (5) adet uzi şarjörü ile (5.000) adet 9x19 mm
fışek'te bu güne kadar Özel Harekat Daire Başkanlığına iade edilmediği,
Korkut EKEN'e 24.06.1994 tarihli tutanak ile teslim edilen;
(D) Tablosunda seri numaraları yazılı, 10 adet 9 mm Jeriho marka tabancalardan (5) adeti
belirtilen tarihli tutanaklar ile Özel Harekat Daire Başkanlığına iade edildiği, 126801, 126844, 127400,
127443 ve 127468 seri nolu (5) adetini bu güne kadar Özel Harekat Daire Başkanlığına iade edilmediği,
(E) Tablosunda yazılı, (5) adet Jeriho tabanca susturucusu ve (7) adet Jeriho tabanca şarjör'de
bu güne kadar Özel Harekat Daire Başkanlığına iade edilmediği,
Korkut EKEN'e teslim edilip geri alınmayan yukarıda belirtilen silahlar dışında başka silah
bulunmadığı şeklinde cevap verildiği anlaşılmıştır.
Tablo (A)
24.06.1994 Tarihli Tutanak İle Korkut EKEN'e Teslim Edilen (10) Adet 9mm MİKRO UZİ
Tabancaların Listesi:
Geri alınan
01.04.2011 Tarih İtibarı ile Silahların
S.N SERİ NO K.EKEN'e
verilen Mikro
Mikro Uzilerin Bulunduğu yer
Uzilerin
Tutanak Tarihi
Tutanak Tarihi
1
932142
24.06.1994
Korkut EKEN'de (İade etmedi)
2
932186
24.06.1994
Korkut EKEN'de (İade etmedi)
3
932239
24.06.1994
Korkut EKEN'de (İade etmedi)
6
932218
24.06.1994
11.03.1996
Depo Rezervinde
5
932161
24.06.1994
11.03.1996
Kuvve Aktarımı ile Cumhurbaşkanlığı Koruma
Müd.lüğüne(30.03.2010)
7
932162
24.06.1994
Kuvve Aktarımı ile Cumhurbaşkanlığı Koruma
Müd.lüğüne(30.03.2010)
4
932018
24.06.1994
11.03.1996
Kuvve Aktarımı ile Başbakanlık Koruma
Müd.lüğüne tahsis edildi.(29.07.2008)
8
932091
24.06.1994
25.02.1997
Kuvve Aktarımı ile Başbakanlık Koruma
Müd.lüğüne tahsis edildi.(29.07.2008)
9
932114
24.06.1994
03.03.1997
Kuvve Aktarımı ile Elazığ Emn.Md.lüğü
Özl.Hrk.Şb. Müd.lüğüne tahsisedildi.(29.03.2000)
10
932225
24.06.1994
29.03.2000
Kuvve Aktarımı ile Samsun Emn.Md.lüğü
Özl.Hrk.Şb. Müd.lüğüne tahsis
edildi.(29.03.2000)
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Tablo (B)
24.06.1994 Tarihli Tutanak İle Korkut EKEN'e Teslim Edilen (10) Adet 9mm MİNİ UZİ
Tabancaların Listesi
S.N SERİ NO K.EKEN'e
Geri alınan Mini 01.04.2011 Tarih İtibarı ile Silahların Bulunduğu
verilen
Uzilerin Tutanak yeri
MiniUzilerin
Tarihi
Tutanak Tarihi
1
933017
24.06.1994
.
Korkut EKEN'de (İade etmedi)
2
932921
24.06.1994
.
Korkut EKEN'de (İade etmedi)
3
932858
24.06.1994
11.03.1995
Depo Rezervinde
4
932966
24.06.1994
11.03.1996
Depo Rezervinde
5
932982
24.06.1994
11.03.1996
Depo Rezervinde
6
933270
24.06.1994
11.03.1996
Depo Rezervinde
7
933350
24.06.1994
11.03.1996
Depo Rezervinde
8
932815
24.06.1994
05.08.1996
Depo Rezervinde
9
932991
24.06.1994
25.02.1997
Depo Rezervinde
10
932995
24.06.1994
11.03.1996
BatmanEmn.Md.Özl.Hrk.Şb.tah. edildi.
23.02.2001
Tablo (C)
24.06.1994 Tarihli Tutanak İle Korkut EKEN'e Uzi Tabancalar ile Teslim Edilen ve Geri
alınamayan Malzeme Listesi
Uzi Susturucusu
5 Adet Korkut EKEN'de (İade Edilmedi)
1
2
Uzi Şarjörü
5 Adet Korkut EKEN'de (İade Edilmedi)
3
9x19 mm Fişek
5.000 Adet Korkut EKEN'de (İade Edilmedi)
Tablo (D)
24.06.1994 Tarihli Tutanak İle Korkut EKEN'e Teslim Edilen (10) Adet 9mm Jeriho Marka
Tabanca Listesi
S.N SERİ NO K.EKEN'e
Geri alınan
01.04.2011 Tarih İtibarı ile
verilen Jeriho
Jeriho
Silahların Bulunduğu yeri
Tabanca
Tabancaların
Tutanak Tarihi Tutanak Tarihi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

126801
24.06.1994
Korkut EKEN'de (İade etmedi)
126844
24.06.1994
Korkut EKEN'de (İade etmedi)
127400
24.06.1994
Korkut EKEN'de (İade etmedi)
127443
24.06.1994
Korkut EKEN'de (İade etmedi)
127468
24.06.1994
Korkut EKEN'de (İade etmedi)
127409
24.06.1994
11.03.1996
Özl.Hrk.Dai.Bşk.lığımız Depo Rezervinde
126781
24.06.1994
11.03.1996
Özl.Hrk.Dai.Bşk.lığımız Depo Rezervinde
126757
24.06.1994
11.03.1996
Özl.Hrk.Dai.Bşk.lığımız Depo Rezervinde
127399
24.06.1994
11.03.1996
Özl.Hrk.Dai.Bşk.lığımız Depo Rezervinde
126754
24.06.1994
15.01.1997
Özl.Hrk.Dai.Bşk.lığımız Depo Rezervinde
Tablo (E)
24.06.1994 Tarihli Tutanak İle Korkut EKEN'e JerihoTabancalar ile Teslim Edilen ve Geri
alınamayan Malzeme Listesi
1
Jeriho Tabanca Susturucusu
5 Adet Korkut EKEN'de (İade Edilmedi)
2
Jeriho Tabanca Şarjörü
7 Adet Korkut EKEN'de (İade Edilmedi)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 29.06.2011 tarih ve: 2011/129 Soruşturma sayılı yazısı ile
İsrail'de yerleşik IMI (İsrail Askeri Endüstrisi) tarafından üretilen 9 mm çapında Parabellum tipi fişek
istimal eden UZİ marka hafif ateşli silahların namlu, yiv-set ve çalışma sistemlerine ilişkin bilgiler ile 9
mm çapında ve Parabellum tipi fişek istimal eden ve namlusunda 4, 5 ve 6 adet sağa döner yiv/set
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bulunan yaygın olarak kullanılan hafif ateşli silahların çalışma sistemlerine ilişkin bilgiler Kriminal Polis
Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı Müdürlüğünden istenilmiştir.
Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı Müdürlüğünün 11.07.2011 tarihli
yazısında;İsrail'de yerleşik IMI (İsrail Askeri Endüstrisi) tarafından üretilen 9 mm çapında Parabellum
tipi fişek istimal eden UZİ marka hafif ateşli silahların namlu, yiv-set ve çalışma sistemlerine ilişkin
bilgiler Tablo-l'de yer aldığı,
9 mm çapında ve Parabellum tipi fişek istimal eden ve namlusunda 4, 5 ve 6 adet sağa döner
yiv/set bulunan yaygın olarak kullanılan hafif ateşli silahlar Tablo-2'de yer almaktadır şeklinde cevap
verildiği,
Tablo -1
Uzi Marka Hafif Ateşli Silahların Yiv/Set ve Çalışma Özellikleri
Marka Model
Çapı
Yiv/Set Adedi Yiv/Set Yönü Çalışma Sistemi
IMI-IJZI Pistol
9x19 mm
4
Sağ
Yarı Otomatik
IMI-UZİ Standart
9x19 mm
4
Sağ
Makineli Tabanca
1MI-IJZİ Mini
9x19mm
4
Sağ
Makineli Tabanca
IMI-UZİ Micro
9x19 mm
4
Sağ
Makineli Tabanca
IMI-UZİ Karbin B 9x19 mm
5
Sağ
Makineli Tabanca
IMI-UZİ Karbin A 9x19 mm
6
Sağ
Makineli Tabanca
Tablo - 2
Yaygın Olarak Kullanılan 9x19 mm Çap ve Tipindeki Hafif Ateşli Silahların Temel Yiv/Set
Özellikleri
Marka Model
Menşei
Yiv/Set Adedi
IMI-UZI Pistol
israil
4
IMI-UZİ Standart
İsrail
4
İMI-UZİ Mini
İsrail
4
IMI-UZİ Micro
İsrail
4
IMI-IJZİKarbiıı B İsrail
5
Norinco 320
Çin
4
Sten MK II
İngiltere
4
Vector CPl
GüneyAfrika 4
Leckler & KochP95 Almanya
4
FEG 37
Macaristan
4
Simth & Wesson59
ABD
5
Simth & Wesson6906 ABD
5
Simth & Wesson5904 ABD
5
Simth & Wesson5943 ABD
5
Simth & Wesson459 ABD
5
Simth & WessonSigma ABD
5
Ruger Speed-Six
ABD
5
Simit&WessonM&P9 ABD
5
Sarsılmaz Kılınç 2000 Türkiye 6
SarsılmazK10
Türkiye
6
SarsılmazK12
Türkiye
6
SarsılmazST10
Türkiye
6
Girsan Yavuz 16
Türkiye
6
Girsan MC21
Türkiye
6
Girsan MC25
Türkiye
6
TisaşZigana M 1911 Türkiye
6
Tisaş Zigana P06 Türkiye
6
Tisaş Zigana T
Türkiye
6
Tisaş Kanuni
Türkiye
6
FNBrowning 1935 Belçika
6
FNFNP9
Belçika
6
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Beretta92 FS
İtalya
6
BerettaPx4Storm
İtalya
6
TaurusPT92 CS
İspanya
6
Ruger P 85
ABD
6
Sig SauerP226
Almanya
6
Sig SauerP229
Almanya
6
Luger/Mauser08
Almanya
6
CZ75/75 B
Çek Cum.
6
Heckler & KochUSP Almanya
6
Star FiveStar
İspanya
6
Zastava99
Yugoslavya 6
WaltherP 38
Almanya
6
Tariq İrak
6
Glock Tüm Seriler Avusturya
6
İMİ Jericho 914 İsrail
6
Astra A 80
İspanya
6
Astra A 70
İspanya
6
İMI-UZİKarbin A İsrail
6
Astra 600
İspanya
6
Calico M950
ABD
6
Mahkeme Kararları:
Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 10 07 2001 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe
edilen silahların kaybolması olayı ile ilgili olarak açılan dava ile ilgili olarak;
Sanıklar Necmettin ERCAN, Musa TEBER, Mustafa Tekin HATİPOĞLU, Nazmi KARA ve
Ömer AYDOĞAN haklarında olay tarihinde görevini kötüye kullanma suçunu işlediklerini haklarında
23.04.1999 tarihine kadar işlenmiş ve kanunda öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı 10
yılı geçmeyen suçlardan dolayı görülmekte olan ve henüz hüküm verilmemiş davaların kesin hükme
bağlanacağının ertelenmesine, kanunda öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın 10 yılı
geçmediğinden ve adı geçen sanıklar hakkında henüz hüküm verilmediğinden ve yasada belirtilen diğer
şartları da taşıdıkları kanısına varıldığından adı geçen şahıslar hakkında açılan Kamu Davasının kesin
hükme bağlanmasının ertelenmesine,
Adı geçen şahısların 5 yıl içerisinde aynı veya daha ağır bir suçu tekrar işlemesi durumunda
davaya devam edilerek hüküm verileceğini, yukarıda belirtilen türde bir suç 5 yıl içinde işlenmezse
davanın kaldırılmasına karar verileceğini,
Sanıklar İbrahim ŞAHİN, Lütfi ERARSLAN, Şemsettin CANPOLAT, Sezai BORAN, Niyazi
PEK, Arif YILDIZ, Hasan KOZAL, Ali DURMUŞ, Mustafa BÜYÜK ve Uğur ÇEVİK haklarında olay
tarihinde görevi ihmal ve suistimal suçlarından haklarında kamu davası açıldığı, sanıkların suç
tarihlerinin, 06.01.1994 olduğu ve bu tarihten itibaren söz konusu silahların kaybolduğu, sanıkların
eylemlerinin kanuna göre 5 senelik zaman aşımına tabi olduğu ve zaman aşımının kesin sebeplerde
dikkate alınarak yarısının ilavesi ile suç tarihinden itibaren 7 sene 6 aylık zaman aşımı süresinin geçtiği
kanısına varıldığından adı geçen şahıslar hakkında açılan Kamu Davasının zaman aşımı nedeniyle
ortadan kaldırılmasına karar vermiştir.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 16.10.2001 tarihinde 2000/00170 esas numarası ile ilgili
olarak;
Sanıklar hakkında iddia olunan görevleri gereği gözetim, denetim ve sorumlulukları altında
bulunan Devlete ait silahları, aranan ve yasa dışı oluşumun mensubu olduğu ileri sürülen kişilere tevdi ve
teslim ettikleri eylemlerini gizlemek için resmi kayıtların usulüne uygun olarak tutulmasını memuriyet
nüfuzunu kötüye kullanarak engelledikleri, eylemlerinin yurt dışından elde edilen bilgi ve belgelerle
saptandığı, sanıkların bu şekilde yüklenen nitelikle zimmet suçunu işledikleri iddiası ile eylemlerinden
dolayı cezalandırılması istenilmiştir.
Sanıklar Necmettin ERCAN, İbrahim ŞAHİN, İbrahim ERARSLA ve Şemsettin CANPOLAT
haklarında dava konusu olayla ilgili olarak Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/208 esas sayılı
dosyasında görevi kötüye TCK 230 ve 240 maddelerine temas eden suçlardan dolayı dava açıldığından
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ve 2001/632 sayılı kararla davanın zaman aşımı sebebiyle ortadan kaldırılmasına karar verildiğinden bu
sanıklar hakkında mahkememize aynı fiillerden dolayı açılan davaların reddine,
Sanıklar Ertuğrul OGAN ve Mehmet Korkut EKEN haklarında açılan davanın TCK 230.
Maddesine temas eden görevi ihmal suçunu oluşturması sebebiyle suç tarihide göz önünde
bulundurularak haklarında açılan Kamu Davasının ertelenmesine,
Adı geçen şahısların Erteleme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde aynı veya daha ağır şahsi
hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suçu tekrar işlemesi durumunda davaya devam edilerek hüküm
verileceğini, yukarıda belirtilen türde bir suç 5 yıl içinde işlenmezse davanın kaldırılmasına karar
verilmek üzere Mahkememize bildirimde bulunulmasına karar verildiği,
Yargıtay 5. Ceza Mahkemesinin 04.03.2004 tarihinde 2002/8916 esas numaralı
ilamında;Necmettin ERCAN, İbrahim ŞAHİN, İbrahim ERARSLAN, Şemsettin CANPOLAT, Ertuğrul
OGAN ve Mehmet Korkut EKEN haklarında açılan dava ile ilgili olarak;
Sanıklar Necmettin ERCAN, İbrahim ŞAHİN, Lütfi ERARSLAN ve Şemsettin CANPOLAT
haklarında açılan kamu davalarının reddine ilişkin verilen karar usul ve yasaya uygun olduğundan temyiz
itirazlarının reddiyle bu sanıklara ilişkin hükmün onanmasına,
Sanıklar Ertuğrul OGAN ve Mehmet Korkut EKEN haklarında açılan Kamu Davalarının
ertelenmesine dair verilen kararla ilgili olarak sanıkların görevi ihmal suçunun son olarak
işlendiği23.06.1994 tarihindeki iddianamenin düzenlendiği 20.06.2000 gününe kadar suçun asli dava
zaman aşımının dolduğunun gözetilmemesi bozmayı gerektirmiş olduğundan hükmün bozulmasına,
ancak yeni bir yargılamayı gerektirmeyen bu konu hakkında bir karar verilmesi mümkün görüldüğünden
adı geçen sanıklar hakkında açılan Kamu Davalarının zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına
karar verilmiştir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15.06.2000 tarihli 1999/12057 hazırlık numaralı Ek
Kovuşturma kararında;Musa TEBER, Mustafa Tekin HATİPOĞLU, Nazmi KARA, Ömer AYDOĞAN,
Sezai BORAN, Niyazi PEK, Arif YILDIZ, Hasan KOZAL, Ali DURMUŞ, Mustafa BÜYÜK ve Uğur
ÇEVİKisimli şahıslar hakkında Zimmet ve Görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak;
Haspros isimli firman tarafından hibe edilen silahlardan Kaybolan 100 adet 9 mm Mikro Uzi
silahtan 10 tanesinin, 100 adet süper Mg Uzi silahtan 10 tanesinin, 11 adet 22 kalibre Barette marka
tabanca ile 11 adet susturucu, 1 adet AL50 Hv roketatarın Mehmet AĞAR’ın talimatı ile haklarında
Kamu Davası açılan Necmettin ERCAN, İbrahim ŞAHİN, İbrahim ERARSLAN, Şemsettin
CANPOLAT, Ertuğrul OGAN tarafından Mehmet Korkut EKEN’e verildiğinin belirlendiği,
Sanıkların bahse konu silahları sahiplenip mal edindikleri veya üçüncü şahıslara bilerek teslim
ettiklerine yönelik kanıtların olmadığı, şahıslar hakkında Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile
beraatine karar verildiği gözetilerek sanıklar hakkında Kamu Adına Kovuşturmaya Yer Olmadığına karar
verildiği,
Kırıkkale 1 Asliye Ceza Mahkemesinin 20.11.2001 tarih ve 1999/599 esas numaralı
kararında;Sanık Ertuğurul OGAN ve Necmettin ERCEN hakkında görevi kötüye kullanma suçun ile ilgili
olarak, haklarında açılan davanın suç tarihi göz önünde bulundurularak haklarında açılan Kamu
Davasının Ertelenmesine,
Adı geçen şahısların Erteleme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde aynı veya daha ağır şahsi
hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suçu tekrar işlemesi durumunda davaya devam edilerek hüküm
verileceğini, yukarıda belirtilen türde bir suç 5 yıl içinde işlenmezse davanın Kaldırılması hükmü
verildiği,
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun 22.07.1998tarih ve 1998/262 numaralı
kararında;Sanıklar İbrahim ŞAHİN, Lütfi ERARSLAN, Şemsettin CANPOLAT, Sezai BORAN, Niyazi
PEK, Arif YILDIZ, Hasan KOZAL, Ali DURMUŞ, Mustafa BÜYÜK, Uğur ÇEVİK ve Ali DURMUŞ
hakkında görevde kayıtsızlık göstermek ve denetim görevinin yerine getirmemek suçlarından dolayı
açılan soruşturma dosyasının suçun işleniş tarihin itibariyle idarenin ceza verme yetkisinin zaman
aşımına uğradığı anlaşıldığından, soruşturma dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.
Danıştay 1. Dairesinin 06.03.2008 tarih ve 2008/155 esas numaralı kararında;Şüpheli Mehmet
Kemal AĞAR, İbrahim ŞAHİN, Şemsettin CANPOLAT ve Korkut EKEN isimli şahıslar hakkında
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı kayıtlarında bulunan bazı silahlar ve bu
silahlara ait malzemelerin kaybolmasına sebebiyet vermek suçu ili ilgili olarak;1994 yılında işlenen
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suçun 21.12.2000 günlü 4616 sayılı kanun kapsamında bulunduğu anlaşıldığından Mehmet Kemal
AĞAR hakkında bu suçtan dolayı dava açılmasının ERTELENMESİNE, dosyanın muhafaza edilmek
üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
Danıştay 1. Dairesinin 31.10.2008 tarih ve 2008/936 esas numaralı ek kararında;İbrahim ŞAHİN,
Şemsettin CANPOLAT ve Korkut EKEN isimli şahıslar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Özel
Harekat Daire Başkanlığı kayıtlarında bulunan bazı silahlar ve bu silahlara ait malzemelerin
kaybolmasına sebebiyet vermek suçu ili ilgili olarak;Şüpheliler İbrahim ŞAHİN, Şemsettin CANPOLAT
ve Korkut EKEN’in üstlerine atılan suçun işlendiği 1994 yıllından itibaren 5 yıldan fazla süre geçtiği
anlaşıldığından bahse konu şahıslar hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına hüküm verildiği
anlaşılmıştır.
Faili Meçhul cinayetlerle ilgili olarak ele geçirilen silah ve mermilerin, mermi
çekirdeklerinin yapılan mukayeselerinde;
-İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’ nın 30.03.1994 tarihli raporuna göre 15.01.1994
tarihinde öldürülen Behçet CANTÜRK ve Recep KUZUCU olayında kullanılan silahlardan birinin aynı
zamanda 28.03.1994 tarihinde öldürülen Fevzi ASLAN ve Salih ASLAN isimli şahısların
öldürülmelerinde de kullanıldığının tespit edildiği,
-15.11.1994 tarihli Kriminal raporuna göre, 12.11.1994 günü İstanbul ili Kadıköy ilçesi Bağdat
caddesi Abdulkadir Noyan Sokak üzerinde meydana gelen Medet SERHAT ve İsmail KARAALİOĞLU
isimli şahısların öldürülmeleri olayında ele geçirilen mermi çekirdekleri ile 25.02.1994 tarihindeYusuf
EKİNCİ isimli şahsın tabanca ile vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili olarak gönderilen 9 mm çapında
Parabellum tipi mermi çekirdekleri ile irtibatlı olduklarının tespit edildiği,
-Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayında kullanılan ve daha sonra terk edilen ve bir araç
içeriinde bulunan silahlar ile ilgili olarak 13.12.1996 tarihli Parmak İzi Mukayese Tablosu ve Raporuna
göre; 28.01.1996 günü saat 23.10 sıralarında İstanbul ili Sarıyer ilçesi Yeniköy Tazeceviz Sokak üzerinde
Ömer Lütfi TOPAL’ın öldürülmesi olayına karışan Kaleşnikof marka silaha ait şarjör ve üzerinde sarılı
bulunan koli bandı yapışkan iç kısmında tespit edilen parmak izinin Haydar ve Fahriye oğlu Malatya
1957 doğumlu Şahin EKLE kimliği ile tescil yapılan Abdullah ÇATLI’nın sağ el orta parmak basımının
aynısı olduğunun tespit ve rapor edilmiştir.
VI-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.02.2001 gün ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı hükmü ,Yargıtay (8.) Ceza Dairesinin 15.01.2002 tarih 2001/16176 Esas ve 2002/125
Karar sayılı ilamı, Danıştay 1. Dairesinin 2007/1293 Esas 2008/17 sayılı kararı, Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 11.11.2008 gün 2008/306 Esas 2008/354 sayılı görevsizlik kararı, Ankara 11.Ağır Ceza
Mahkemesinin (CMK 250 madde ile yetkili) 15.09.2011 gün ve 2008/398 Esas , 2011/193 Karar sayılı
hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/2536 Esas,2012/4839 Karar sayılı 13.04.2012 tarihli ilamı ,
Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mehkemesinin 1997/205 Esas sayılı dosyası,Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin
2013/60 Esas sayılı dosyası,Müşteki-Mağdur- tanık beyanları, ekspertiz raporları, Kriminal Raporlar,Adli
Tıp raporları,Otopsi Raporları, Olay Tutanakları ,El Koyma Tutanakları ve ekleri, Müfettiş Raporları,
Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT’den gelen yazılar , şüpheli savunmaları ,bir kısım şüphelilerin
ikrarları ,olay ile ilgili soruşturmalarda görev alan Emniyet görevlilerinin tanık sıfatı ile verdikleri
beyanlar, olay yerlerinde ele geçirilen silahlardaki parmak izi raporları ve dosya kapsamı birlikte
değerlendirildiğinde;
Dosyamızdan tefrik edilerek Ankara TMK.10 madde ile yetkili ve görevli Cumhuriyet
Başsavcıvekilliğinin 2013/560 soruşturma sayılı evrakı üzerinden yürütülen soruşturma sonucunda
şüpheliler Mehmet Kemal Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ziya
Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin Lap, Ahmet Demirel , Uğur Şahin,Ayhan Özkan,
Alper Tekdemir haklarında "03.10.2013 tarihinde gerçekleşen Abdülmecit Baskın'ı öldürmek (Cürüm
işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek, adam öldürmeye iştirak
etmek) " eylemlerinden dolayı 17.09.2013 tarihli iddianame ile Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesine dava
açıldığı , şüphelilerin halen Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/60 Esas sayılı dosyasında
yargılanmakta oldukları da dikkate alındığında;
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Şüpheli Mehmet Kemal Ağar’ın 10/07/1993 – 30/10/1995 tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü
görevini yürüttüğü, bu göreve atandıktan kısa bir süre sonra şüpheli İbrahim Şahin’i Özel Harekat Daire
Başkan Vekilliğine getirdiği, şüpheli Mehmet Korkut Eken’i de yanına müşavir olarak aldığı, İbrahim
Şahin’in kendisine yakın ve daha önce birlikte çalıştığı Özel Harekat kökenli polis memurlarından özel
bir ekip oluşturduğu, Mehmet Korkut Eken’in de bu konuda İbrahim Şahin’e yardımcı olduğu, şüpheliler
İbrahim Şahin ve Mehmet Korkut Eken’in Özel Harekatta görev yapan polislerin seçilmesi, eğitilmesi
konusunda görev aldıkları, böylece şüphelilerin bu süreçte kamu görevlerinin ötesinde suç işlemek amacı
ile Silahlı Teşekkül oluşturdukları,
Suç işlemek amacı ile oluşturulan silahlı teşekkülün yöneticiliğini şüpheliler Mehmet Kemal
Ağar ,İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken yaptıkları, şüpheliler Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu,
Ercan Ersoy, Ayhan Akça, Enver Ulu'nun ( ve haklarında dava açılmayan şahıslar Yaşar Öz, Sami
Hoştan ,Haluk Kırcı, Ali Fevzi Bir, Abdullah Çatlı , Mustafa Altınok ve Abdülgani Kızılkaya 'nın) 765
Sayılı TCK’nun 313. Maddesinde belirtilen cürüm işlemek amacı ile oluşturulan silahlı teşekkül'ün üyesi
oldukları, şüpheliler Abbas Semih Sueri,Yusuf Yüksel, Sami Gece,Lokman Külünk,Mahmut
Yıldırım,Ahmet Sakarya ,Seyfettin Lap, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Uğur Şahin ,Alper
Tekdemir,Tarık Ümit,Nurettin Güven ve Muhsin Korman ’in ise cürüm işlemek amacı ile oluşturulan
silahlı teşekkül ve teşekkül mensubu şüpheliler ile birlikte hareket ettikleri ve teşekküle yardım ettikleri
anlaşılmıştır .
Suç tarihlerinde Emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar ,İbrahim Şahin, Mehmet
Korkut Eken ve diğer bir kısım teşekkül/örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp tam
bir sorumsuzluk içerisinde hareket ederek yasaların kendilerine verdiği yetkilerin ötesinde kendi
çıkarlarınıda gözeterek her türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun
yöntem olarak benimseyerek yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu
kaçakçısı ile katliam sanığı ve hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip
çeteleşme sürecine girdikleri ,
765 Sayılı TCK’nun 313. Maddesi anlamında "cürüm işlemek amacı ile silahlı teşekkül"
oluşturan şüphelilerin (teşekkülün yöneticisi
ve üyelerinin) ,
Uyuşturucu madde ticareti
yaparak,Kumarhane işleterek elde ettikleri gelirleri PKK terör örgütüne aktarmak sureti ile PKK terör
örgütüne yardım ettiklerini değerlendirdikleri kişileri tasfiye etmek, etkisiz hale getirmek düşüncesi ve
görüntüsü altında bir takım listeler yaparak Anayasa ve yasaların kendilerine vermediği yetki ve görevi
üstlenerek kişileri öldürdükleri, bu süreçte teşekkül içerisinde menfaat çatışmalarının da oluştuğu ve
başlangıçta birlikte hareket ettikleri bir kısım şahsılarında teşekkül mensupları tarafından öldürüldükleri
(örneğin ;Tarık Ümit) anlaşılmıştır.
Bu süreçte; 15.01.1994 tarihinde Behcet Cantürk ve Recep Kuzucu'nun öldürülmesi ,
25.02.1994 tarihinde Yusuf Ekinci'nin öldürülmesi ,25 03. 1994 tarihinde Fevzi Aslan ve Salih Aslan'ın
öldürülmesi ,09.05.1994 tarihinde Namık Erdoğan'ın öldürülmesi ,02.06.1994 tarihinde Savaş Buldan
,Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın öldürülmesi ,12.11.1994 tarihinde Medet Serhat ve İsmail
Karaalioğlu’nun öldürülmesi ,13.12.1994 günü Faik Candan'ın öldürülmesi ,28.01.1995 tarihinde İran
uyruklu Lazem Esmaeili ve Askar Simitko'nun kaçırılarak öldürülmesi ,03.03.1995 tarihinde Tarık
Ümit'in kaçırılması ve öldürülmesi 28.07.1996 tarihinde Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi eylemlerinin
teşekkül yöneticisi şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR , Mehmet Korkut EKEN ve İbrahim ŞAHİN’in
bilgisi ve talimatı ile teşekkül mensubu şüpheliler (bu şüphelilerin ismi ilgili bölümlerde anlatılmıştır)
tarafından gerçekleştirildiği ,
09.01.1995 tarihinde gerçekleşen Metin Vural'ın öldürülmesi eyleminin ise teşekkül yöneticisi
şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR , Mehmet Korkut EKEN ve İbrahim ŞAHİN’in bilgisi ve talimatı
olmadan teşekkül mensubu diğer bir kısım şüpheliler (bu şüphelilerin ismi ilgili bölümlerde anlatılmıştır)
tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
Bir kısım şüphelilerin olay tarihlerinde Kamu Görevlisi (Polis v.s) , Milletvekili,Bakan oldukları
anlaşılsa da ; bu şüphelilere isnat edilen eylemlerin Kamu Görevi, Milletvekillliği yada Bakan'lık
görevlerinden kaynaklanmadığı, şüphelilerin isnat edilen suçları görevleri sebebiyle değilde yasal
görevleri ile ilgili olmayacak şekilde Silahlı Teşekkül faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirdikleri
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anlaşıldığından şüpheliler hakkında soruşturma için idari mercilerden (4483 sayılı kanun uyarınca) izin
talep edilmemiş ve soruşturma TMK 10 ve devamı maddeleri uyarınca yürütülmüştür.
Yine bir kısım şüphelilerin tüm aramalara rağmen soruşturma aşamasında ifadeleri alınamamış
ise de eylemler ile ilgili dava Zamanaşımı süreleri dikkate alındığında ; haklarında dava açmak için tüm
deliller toplanan ancak savunmaları alınamayan şüphelilerin savunmalarının kovuşturma aşamasında
alınabileceği değerlendirilmiş ve bu şüpheliler yönünden de dava açılmıştır.
VII-TALEP:
Şüphelilerin üzerlerine atılı eylemleri nedeniyle 3713 Sayılı Yasanın 9-10 ve devamı maddeleri
gereğince Mahkemenizce yargılanarak suçlarının sabit görülmesi halinde ;
1- "Behcet Cantürk ve Recep Kuzucu'nun öldürülmesi" eylemlerinden dolayı:
a) Şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN,İbrahim ŞAHİN'in suç tarihinde
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/2 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4-5
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
b)Şüpheliler Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Enver ULU, Abbas Semih SUERİ,
Ahmet DEMİREL ,Seyfettin LAP ,Nurettin GÜVEN,Muhsin KORMAN ve Ayhan ÇARKIN'ın suç
tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın
450/4-5 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
2-"Yusuf Ekinci'nin öldürülmesi" eyleminden dolayı:
a) Şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN,İbrahim ŞAHİN'in suç tarihinde
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/2 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4-5
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
B)Şüpheliler Ercan ERSOY, Yusuf YÜKSEL ,Ayhan AKÇA , Alper TEKDEMİR,Ziya
BANDIRMALIOĞLU, , Uğur ŞAHİN, Enver ULU, Ahmet DEMİREL Ayhan ÖZKAN ve Ayhan
ÇARKIN'ın suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 maddeleri yollaması ile
765 sayılı TCK'nın 450/4-5 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
3- "Fevzi Aslan ve Salih Aslan'ın öldürülmesi" eylemlerinden dolayı:
a) Şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN,İbrahim ŞAHİN'in suç tarihinde
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/2 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4-5
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
b)Şüpheliler Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Abbas Semih SUERİ, Enver ULU
,Ahmet DEMİREL,Seyfettin LAP, Nurettin GÜVEN,Muhsin KORMAN ve Ayhan ÇARKIN'ın suç
tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın
450/4-5 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
4-"Namık Erdoğan'ın öldürülmesi" eyleminden dolayı:
a) Şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN,İbrahim ŞAHİN'in suç tarihinde
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/2 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
b)Şüpheliler Ahmet DEMİREL,Seyfettin LAP,Enver ULU,Ayhan AKÇA ,Ercan ERSOY ,
Ayhan ÇARKIN, Alper TEKDEMİR,Ziya BANDIRMALIOĞLU, Yusuf YÜKSEL, Uğur ŞAHİN ve
Ayhan ÖZKAN' ın suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 maddeleri yollaması
ile 765 sayılı TCK'nın 450/4 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
5-"Savaş Buldan ,Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın öldürülmesi" eylemlerinden dolayı :
a) Şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN,İbrahim ŞAHİN'in suç tarihinde
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/2 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4-5
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
b)Şüpheliler Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Enver ULU, Abbas Semih SUERİ,
Ahmet DEMİREL ,Seyfettin LAP , Nurettin GÜVEN,Muhsin KORMAN ve Ayhan ÇARKIN'ın suç
tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın
450/4-5 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
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6- "Medet Serhat ve İsmail Karaalioğlu’nun öldürülmesi" eylemlerinden dolayı:
a) Şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN,İbrahim ŞAHİN'in suç tarihinde
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/2 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4-5
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
b)Şüpheliler Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Enver ULU, Abbas Semih SUERİ,
Ahmet DEMİREL ,Seyfettin LAP ve Ayhan ÇARKIN'ın suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı
TCK'nın 64/1 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4-5 maddeleri uyarınca
CEZALANDIRILMALARINA,
7-"Faik Candan'ın öldürülmesi" eyleminden dolayı :
a) Şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN,İbrahim ŞAHİN'in suç tarihinde
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/2 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4-5
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
b)Şüpheliler Ahmet DEMİREL,Ercan ERSOY, Ayhan AKÇA , Ayhan ÖZKAN , Uğur ŞAHİN
,Lokman KÜLÜNK ve Ayhan ÇARKIN'ın suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/1
,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4-5 maddeleri
uyarınca
CEZALANDIRILMALARINA,
8-"İran uyruklu Lazem Esmaeili ve Askar Simitko'nun kaçırılarak öldürülmesi"
eyleminden dolayı :
a) Şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN,İbrahim ŞAHİN'in suç tarihinde
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/2 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4-5
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
b)Şüpheliler Ayhan AKÇA , Ziya BANDIRMALIOĞLU,Mahmut YILDIRIM ve Ayhan
Çarkın'ın suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765
sayılı TCK'nın 450/4-5 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
9-"Tarık Ümit'in kaçırılarak öldürülmesi" eyleminden dolayı:
a) Şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN,İbrahim ŞAHİN'in suç tarihinde
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/2 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4-9
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
b)Şüpheliler Ayhan AKÇA , Ziya BANDIRMALIOĞLU ,Abbas Semih SUERİ ,ve Ayhan
ÇARKIN'ın suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765
sayılı TCK'nın 450/4-9 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
10-"Metin Vuralın kaçırılarak öldürülmesi" eyleminden dolayı:
Şüpheli Ayhan ÇARKIN suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/1 ,313/5
maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
11-"Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi" eyleminden dolayı:
Şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR,Mehmet Korkut EKEN,İbrahim ŞAHİN'in suç tarihinde
yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 64/2 ,313/5 maddeleri yollaması ile 765 sayılı TCK'nın 450/4
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,
12-Şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53/1. Maddesinde öngörülen GÜVENLİK
TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA,
13-Adli Emanetin 2013/70 ve 2012/297 sırasında kayıtlı olan ve suç unusuru niteliği taşıyan
eşyaların TCK'nın 54 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,
14-Adli Emanetin 2013/211 sırasında kayıtlı suç unsuru görüşmelerin yer aldığı CD ve DVD lerin
dosyada DELİL OLARAK SAKLANMASINA,
Karar verilmesi kamu adına TALEP ve İDDİA olunmuştur.
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Ayrıca,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 17/09/2013 tarih 2013/560 Soruşturma, 2013/56 Esas,
2013/59 İddianame numaralı ile açılan iddianameye göre;
ABDULMECİT BASKIN’IN 30.09.1993 TARİHİNDE GECE KAÇILARAK
ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLÜP ANKARA-HAYMANA YOLU ÜZERİNDE 03.10.1993
TARİHİNDE BULUNMASI
03.10.1993 günü saat 12.00 sıralarında yapılan ihbar üzerine Ankara Haymana yolu Yavrucak
Mevkii Türk Petrol istasyonuna 800 metre kala yola 20-25 metre mesafe uzaklıkta bulunan bir tarla
içerisinde harabe bir binanın arka tarafında maktül Abdulmecit BASKIN’ın (Ankara Altındağ İlçe Nüfus
Müdürü) öldürülmüş halde bulunduğu, maktülün üzerinde açık gri takım elbiseli, gömlek ve kravatlı
olduğu, yapılan ilk incelemede maktülün göbeğinin yaklaşık 10 cm üzerinden 2 tane mermi giriş deliği
bulunduğu, kafasının tamamen kanlarla kaplı olduğu, sağ gözünde mermi giriş deliğinin bulunduğu,
cesedin ayak istikametinden 2 metre mesafede (1) adet Luger marka 9 mm çaplı boş kovan, 3 metre
mesafede SBP marka 9 mm çaplı boş kovan, HP marka 9 mm çaplı boş kovan, kafasının altında luger
marka 9 mm çaplı boş kovan elde edildiği, maktülün otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna getirildiği,
maktülü amcasının oğlu olan Rıfat BASKIN ve halasının oğlu olan Nazım HAN’ın teşhis ettikleri, olay
yeri itibariyle Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaya başladığı,
Maktül Abdulmecit BASKIN’ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nın
04/11/1993 tarihli Otopsi Raporuna göre; şahsın ateşli silah mermisi çekirdeği yaralanmasına bağlı
kafatası ve kaidesi kemik kırıkları ile müteferrik beyin harabiyeti beyin kanaması, iç organ delinmesi ve
iç kanama sonucu meydana geldiği belirtilmiştir.
Olay yerinde elde edilen 4 adet boş kovanın Ankara Jandarma Kriminal Laboratuarlar Daire
Başkanlığının 13/10/1993 tarihli ekspertiz raporunda belirtildiği üzere mikroskopta yapılan
incelemelerinde; (2-2) olmak üzere çap ve tiplerine uygun 2 ayrı tabanca ile atıldıkları tespit edilmiştir.
Maktül Abdulmecit BASKIN’ın eşi olan müşteki Raife BASKIN’ın 02.10.1993 tarihinde
Kavacık Polis Karakolunda eşinin kaybolduğuna dair alınan müracaatında özetle; Eşinin
30.09.1993 tarihinde sabah görevli olduğu Altındağ İlçe Nüfus Müdürlüğü görevine gittiğini, saat 12.00
gibi eve gelip tekrar işe gittiğini, akşam eve dönmediğini, gece daha önceden tanıdığı aile dostları olan
Abdullah OKTAY’ı ve Esat CANAN’ı aradığını, Abdullah OKTAY’ın Abdulmecit BASKIN ile gündüz
beraber olduklarını ve saat:19:30’da kendisinden ayrıldığını söylediğini, sabah olduğunda eşinin iş yerini
aradığında göreve gitmediğini öğrendiğini, bunun üzerine durumu mahalle karakoluna bildirdiğini,
kendisinin haberi olmadan eşinin 30.09.1993 – 01.10.1993 gecesi arabasını evlerinin önüne park ettikten
sonra ortadan kaybolduğunu, eşinin araştırılarak bulunmasını istediğini beyan etmiştir.
Maktül Abdulmecit BASKIN’ın eşi olan müşteki Raife BASKIN’ın 06.10.1993 tarihinde
Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinde özetle; Eşi Abdulmecit BASKIN’ın
30.09.1993 günü Toyota marka araçla işine gittiğini, aynı gün eşi Abdulmecit BASKIN’ı bir daha
görmediğini, aynı gece saat 00.00 sıralarında evin önüne baktığında kendilerine ait olan Toyota marka
aracın kapının önünde park edildiğini gördüğünü, saat 03.00’a kadar bekleyip eşi hala eve gelmediğinde
Abdullah OKTAY isimli aile dostuna telefon edip eşi Abdulmecit BASKIN’ın nerede olduğunu
sorduğunu, Abdullah’ın ise saat 19.00 sıralarına kadar kendisiyle beraber olduğunu, yanlarında
milletvekilleri Esat CANAN ve Şerif BEDİRHANOĞLU olduğunu söylediğini, bunun üzerine daha
sonra Esat CANAN’ı telefonla aradığını ve Abdulmecit BASKIN’ın eve gelmediğini kendisinin
haberinin olup olmadığı sorduğunu, Esat CANAN’ın haberinin olmadığını öğrendiğini, sabah Altındağ
Nüfus Müdürlüğü’ne telefon ettiğini fakat eşinin işe gitmediğini öğrendiğini, sabah Abdullah OKTAY’ın
evine geldiğini, saat 16.00’da Abdullah OKTAY ile polis karakoluna gidip müracaatta bulunduğunu
beyan etmiştir.
Tanıklar Şerif BEDİRHANOĞLU, Esat CANAN, Abdullah OKTAY ifadelerinde özetle;
30.09.1993 günü akşam 19:00 – 19:30 sıralarına kadar Abdullah OKTAY’ın kardeşine ait Nenehatun
Caddesindeki inşaat bürosunda maktül Abdulmecit BASKIN ile birlikte bulunduklarını, maktül
Abdulmecit BASKIN’ın işleri olduğunu belirterek yanlarından ayrıldıklarını belirtmişlerdir.
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Maktülün cesedini bulan tanık Hacı Bekir DAĞLI’nın 04.10.1993 tarihinde Gölbaşı İlçe
Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinde özetle; Yaklaşık bir seneden beri boş teneke kutuları
toplayıp satarak geçimini sağladığını, boş kutuları genelde piknik yerlerinde ve yol boylarında
topladığını, 03.10.1993 günü saat 08.00’da boş teneke kutularını toplamak maksadıyla Balgat’taki
evinden çıktığını, Gölbaşı’nın Haymana tarafında bulunan Âşıklar tepesinde işi bittikten sonra Haymana
yolunda Haymana’ya doğru toplamaya başladığını, Gölbaşı haymana yolunun 12. kilometresine geldiği
sırada yola tahminen 30 metre uzaklıkta yolun sağında bulunan harabenin arka tarafına tuvalet ihtiyacını
gidermek için gittiğini, taşların üzerinde yatan bir şahıs gördüğünü, şahsın ölmüş olabileceğini
değerlendirerek Gölbaşı’nın 3-4 kilometre uzaklığında bulunan Kafkasya Restoran’a gittiğini, telefonla
jandarmaya haber verdiğini, daha sonra Jandarmayla birlikte olay yerine gittiğini, ölü şahsı hiç
tanımadığını beyan etmiştir.
ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ
Şüpheli Ayhan ÇARKIN’ın 26.03.2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında
2011/647 soruşturma kapsamında vermiş olduğu ifadesinde özetle; 1993 yılının sonlarında Ankara
Özel Harekât Daire Başkanlığı emrine atandığını, o dönemde Daire Başkanı’nın İbrahim ŞAHİN
olduğunu, Emniyet Genel Müdürlüğü görevini Mehmet AĞAR’ın yürüttüğünü, Mehmet AĞAR'ın
talimatıyla İbrahim ŞAHİN'in başkanlığında özel bir ekip oluşturulduğunu, ekipte toplam 60 kişinin
olduğunu, İstanbul dışında değişik yerlerden gelen Özel Harekât kökenli pek çok kişi olduğunu, Ahmet
DEMİREL’in İbrahim ŞAHİN'den sonra gelen amirleri olduğunu, Ahmet DEMİREL’in ayrı bir grubun
amiri olduğunu, kendisinin içinde yer aldığı grubun doğrudan İbrahim ŞAHİN'e bağlı olduğunu, grup
içerisinde ismini hatırladıklarının Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Oğuz YORULMAZ,
Ahmet SAKARYA, Ercan ERSOY, Enver ULU, Seyfettin LAP, Cengiz isimli Emniyet Amiri, Enver
isimli polis memuru, Yusuf isimli komiser ve soy ismini hatırlamadığı Ümit isimli polis memuru
olduğunu, ayrıca kendi grubunda Semih SUERİ isimli sivil bir şahsın bulunduğunu, bu şahsın İbrahim
ŞAHİN'in arkadaşı olan bir fabrikatörün oğlu olduğunu, bu şahsın babasının Yakacıkta Klınger adlı bir
Vana fabrikası olduğunu, Semih isimli bu şahsa polis kimliği verildiğini, ayrıca Osman GÜRBÜZ ve
Duran FIRAT isimli Astsubay olduğunu bildiği şahısların da İbrahim ŞAHİN ile birlikte sürekli
bağlantılı olduğunu, bu dönemde Korkut EKEN'in de Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli olduğunu,
resmi görevini tam bilmediğini, Korkut EKEN’in Özel Harekâtta görev yapan polislerin seçilmesi ve
eğitilmesinde görev aldığı için Emniyet Müdürlüğü’nde oldukça etkili olduğunu, oluşturulan bu özel
grubun amacının Güneydoğu'da yürütülen terörle mücadelede rol almak ve yeni personeli eğitmek
olduğunu, sonradan ana amacının dışına çıktığını ve Ankara'da bazı infazlar gerçekleştirdiğini, Altındağ
İlçe Nüfus Müdürü olduğunu bildiği Abdulmecit BASKIN’ın 1994 yılında Ayhan AKÇA
tarafından Ahlatlıbel yolunda öldürüldüğünü, İbrahim ŞAHİN 'in talimatı üzerine Oğuz
YORULMAZ, Seyfettin LAP, Ahmet SAKARYA, Ahmet DEMİREL, Ziya BANDIRMALIOĞLU
ve Ayhan AKÇA ile birlikte şahsın çalıştığı Nüfus Müdürlüğüne gittiklerini, buradan şahsı
aldıklarını, bu şahsı ayrı bir araçla gelen Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOGLU'na teslim
ettiklerini, Ayhan ve Ziya’nın şahsı Daire Başkanlığı’na götüreceklerini söyleyerek yanlarından
ayrıldıklarını, birkaç gün sonra bu şahsın cesedinin Gölbaşı-Ahlatlıbel arasında bir yerde
bulunduğunu, gazetede gördüğü resimlerden şahsı teşhis ettiğini, bu şahsın ne amaçla
öldürüldüğünü bilmediğini, teslim ederken öldürüleceği konusunda bilgisinin olmadığını, sonradan
Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU ile aralarında geçen sohbetlerden bu şahsı o dönem
hazırlandığı söylenen ölüm listesinde yer alması nedeniyle bizzat Ayhan AKÇA ve Ziya
BANDIRMALIOĞLU tarafından öldürüldüğünü beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN isimli şahsın 03.06.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’nda 2011/129 soruşturma kapsamında vermiş olduğu ifadesinde özetle; Tarihini tam
hatırlamamakla birlikte 1993 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde farklı bir yapılanmaya gidildiğini,
bu kapsamda Özel Harekat Daire Başkanlığı kurulduğunu, daha önce bu bölümün Emniyet Genel
Müdürlüğü’ne bağlı Şube Müdürlüğü olarak görevini yürüttüğünü, Özel Harekat Daire Başkanlığı
oluşturulduktan kısa bir süre sonra Mehmet AĞAR’ın Emniyet Genel Müdürü olduğunu, Özel Harekat
Daire Başkanlığı bünyesinde de muhtelif illerde çalışan özellikle Siirt bölgesinde İbrahim ŞAHİN ile
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çalışan kişilerden yaklaşık 60 kişilik bir ekip oluşturulduğunu, bu ekibin içine kendisinin de dahil
olduğunu, İbrahim ŞAHİN ile tanışıklığının Gölbaşı’nda kursta eğitim gördüğü sırada oluştuğunu,
İstanbul'da görev yaptığı sırada kendisi ile birlikte çalışan Ayhan ÖZKAN’ın Özel Harekat Daire
Başkanlığı emrinde çalışması konusunda çok ısrar ettiğini, Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın Necatibey
Caddesi’nde bir binası olduğunu, Çankaya Polis Karakolu’nun üstünde faaliyet yürüttüğünü, ekipte
yaklaşık 60 personel olduğunu, bu insanlardan Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim ŞAHİN, İbrahim
ŞAHİN'den sonra gelen Ahmet DEMİREL, yine amirlerden Yusuf YÜKSEL, Sezai BORA gibi kişilerin
bulunduğunu, kendisi dışında Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Oğuz YORULMAZ, Ahmet
SAKARYA, Ercan ERSOY, Enver ULU, Seyfettin LAP ve Emniyet Amiri Cengiz isimli polislerin
olduğunu, bir de Semih SUERİ isimli sivil bir şahsın bulunduğunu, bu şahsa polis kimliği verildiğini, bu
şahsın İbrahim ŞAHİN'in arkadaşı olan bir fabrikatörün oğlu olduğunu, Semih SUERİ’nin babasının
Yakacık'ta Klinger adlı bir fabrikası olduğunu, ayrıca Korkut EKEN’in Özel Harekat Daire Başkanlığı ile
askeriye arasında irtibatı sağladığını, Özel Hareket polislerinin seçilmesinde ve eğitilmesinde çok etkili
olduğunu ve danışman olarak görev yaptığını, bildiği kadarıyla da Emniyet Genel Müdürü Mehmet
AĞAR'ın yaptıkları her eylemden haberi olduğunu, bu grup içerisinde görev yaptığı sırada zamanla
neden yaptığını anlayamadığı eylem ve işlerle karşılaştığını, bazen sebebini sorduğu zaman Özel Harekat
Daire Başkanı İbrahim ŞAHİN’in “bunlar devletin bekası ile ilgili işler” diyerek fazla yorum
yapılamayacağını söylediğini, ne dersek onu yapın dediğini, o arada Ankara'da bazı kamu görevlileri ile
sivil şahısların infaz işleri de gerçekleştirildiğini, bu infazların tanıklarından bir tanesi de kendisinin
olduğunu, bu infazların gerçekleştirildiği sırada İbrahim ŞAHİN’in kendisine bir listeden bahsettiğini, bu
listede bölücü örgütlere yardım ve yataklık yapan iş adamları ve bürokratların bulunduğunu, bunlarla
mücadele için bertaraf edilmesi gerektiğini söylediğini, bununda devletin bir kararı olduğunu, bu
konuşmaları Özel Harekatta görevli olan tüm personelin yüzüne yaptığını, herkesin şahit olduğunu, bu
kapsamda Ankara'da gerçekleştiğini bildiği infazlardan; Abdulmecit BASKIN’ın Altındağ Nüfus
Müdürü olarak görev yaptığını, şahsın nüfus müdürü olması sebebiyle PKK'nın dağ kadrosunda
çalışan kişilere sahte nüfus cüzdanı verdiğinin söylendiğini, PKK adına çok önemli bir şahsiyet
olduğunun ifade edildiğini, bu kapsamda bertaraf edilmesinin gerektiğinin belirtildiği, tarihini
hatırlamamakla birlikte 1993 yılında İbrahim ŞAHİN'in talimatı üzerine kendisinin Oğuz
YORULMAZ, Ayhan ÖZKAN, Ercan ERSOY, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Ayhan AKÇA,
Seyfettin LAP, Ahmet SAKARYA ve hatırlamadığı bir kaç kişi ile birlikte Nüfus Müdürlüğü’nün
önüne giderek Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU’nun Altındağ Nüfus Müdürü olan
Abdulmecit BASKIN'ı soruşturma kapsamında alındığını söyleyerek teslim aldığını, daha sonra
kendilerinin Özel Harekat Daire Başkanlığı’na gittiğini, Ayhan AKÇA ile Ziya
BANDIRMALIOĞLU'nun da Daire Başkanlığı’na geleceğini beklerken İbrahim ŞAHİN’in
kendisine ve Oğuz YORULMAZ'a kızarak "sizin burada ne işiniz var, Ayhan AKÇA ve Ziya
BANDIRMALIOĞLU'nun yanına gitsenize" dediğini, bunun üzerine Gölbaşı Ahlatlıbel tarafına
Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU'nun yanına gittiğini, gittiklerinde metruk bir
kulübede Abdulmecit BASKIN isimli şahsı ölmüş olarak gördüğünü, kendisinin o an o kişinin
öldürülmesine kızdığını, Oğuz ile Ayhan AKÇA'ya bu adamı alırken beraber olduklarını, böyle bir iş
yaparken neden haberlerinin olmadığını söyleyip küfür ettiğini, bu insanın kendileri tarafından alınırken
polis kimliği gösterilerek alındığını söylediğini, daha sonra Ayhan AKÇA ile Ziya
BANDIRMALIOĞLU ile aralarında geçen sohbetlerde bu şahsın ölüm listesinde ismi geçtiği için
öldürüldüğünü, hatta bu olay için bir numara en önemli kişiydi dediklerini beyan etmiştir.
Ayhan ÇARKIN’ın 2011/23 sorgu numarası kapsamında Ankara 11. Ağır Ceza Hâkimi
tarafından 05.06.2011 tarihinde alınan ifadesinde özetle; Ankara’da görev yaptıkları süre içerisinde
Altındağ Nüfus Müdürü Abdulmecit BASKIN’ın öldürülüp infaz edilmesi olayı ile ilgili sorulan soruya
savcılıkta vermiş olduğu anlatımların doğru olduğunu, yer gösterme ifadesinin olduğunu, o zaman Özel
Harekat Daire Başkanı olarak İbrahim ŞAHİN’in görev yaptığını, Abdulmecit BASKIN’ın Altındağ
Nüfus Müdürü olduğunu kendilerine bu kişinin emniyete intikalinin sağlanmasının söylendiğini, Ercan
ERSOY, Oğuz YORULMAZ ve kendisinin bir hafta çalışma yaptıklarını, Abdulmecit BASKIN’ı
Altındağ Nüfus Müdürlüğü’nden emniyete davet ettiklerini, emniyete götürmek için Ayhan AKÇA, Ziya
BANDIRMALIOĞLU, Seyfettin LAP ve Ahmet SAKARYA’nın olduğu araçta Abdulmecit BASKIN’ın
emniyete götürüldüğünü, Ayhan AKÇA’nın içinde bulunduğu araçla birlikte daireye geçtiklerini, daireye
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geçtiklerinde diğerlerini bulamadıklarını İbrahim ŞAHİN’in sizin burada ne işiniz var diğerleri ile
buluşun dediğini, onlarda piecers denilen mesaj aletinin olduğunu bu nedenle Gölbaşı’nda olduklarını
anladıklarını, yanlarına gittiklerinde Abdulmecit BASKIN’ın ölmüş olduğunu gördüklerini kimin
öldürdüğünü bilmediğini, Ayhan AKÇA ile kavga ettiğini ne biçim iş olduğunu söylediğini, daire
başkanı biliyor sen karışma dediklerini, oradan uzaklaştıklarını cesedin orada kaldığını, olay yerinde
Ayhan AKÇA, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Seyfettin LAP, Ayhan ÖZKAN ve Ahmet SAKARYA’nın
olduğunu, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ ile birlikte aynı araçla sonradan gittiklerini, o günden
sonra onlarla emniyetteki ilişkilerinin bozulduğunu beyan etmiştir.
ŞÜPHELİ AYHAN ÇARKIN’IN YER GÖSTERME İŞLEMİ
Şüpheli Ayhan ÇARKIN yer gösterme tutanağında; Altındağ İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne iki
kez keşif için gittiğini, Abdulmecit BASKIN ile ilgili keşif yapma emrini bizzat İbrahim ŞAHİN’in
verdiğini, kendisine Abdulmecit BASKIN'ın önemli bir şahıs olduğunu, bu şahıstan alacak bilgiler
doğrultusunda örgütün yapılanması hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunabileceğini, kendisinin Oğuz,
Ercan ile Altındağ Nüfus Müdürlüğünde keşif yaptıklarını, hiçbir şekilde Abdulmecit BASKIN'ın infaz
edileceğini bilmediklerini, kendisinin göstermiş olduğu güzergâhtan Altındağ ilçesi Ziraat Mahallesi 657.
Sokakta bulunan İller Bankası önüne gelindiğinde “ Abdulmecit BASKIN’ı aldığımız Altındağ Nüfus
Müdürlüğü burası demesi” üzerine, yaptırılan yer göstermesinde, Abdulmecit BASKIN’ın 1.60
boylarında, 50 yaşlarında kibar, beyefendi bir adam olduğunu, bu olayla ilgili o gün Altındağ Nüfus
Müdürlüğüne Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY, Sait YILDIRIM, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Ümit,
Uğur ŞAHİN, Alper TEKDEMİR isimli şahıslarla birlikte yaklaşık oniki, önüç kişi üç araba bir de
Doğan marka bir araç ile geldiklerini, Oğuz YORULMAZ ve kendisinin Abdulmecit BASKIN 'ın
odasına girerek polis kimliklerini göstererek kendileri ile birlikte gelmesi gerektiğini söylediklerini,
Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU'nun elinde evrak ve Abdulmecit BASKIN'ın resminin
olduğunu, Abdulmecit BASKIN’ın hiç zorluk çıkarmadığını, hayhay gidelim dediğini, birlikte
çıktıklarını, önceden Etlik Caddesi üzerine park etmiş oldukları araçlara doğru ilerlediklerini, Ziya
BANDIRMALIOĞLU ve Ayhan AKÇA isimli polis memurlarının Abdulmecit BASKIN'ı Ford Transit
marka araçlarına bindirdiklerini, aracı Sait YILDIRIM veya Uğur ŞAHİN isimli Polis Memurlarından
birinin kullandığını, o dönemde araçları park ettikleri yerde inşaat ve yol çalışması olduğunu, kendisinin
Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY ile birlikte aynı araca binerek Özel Harekat Daire Başkanlığına
gittiklerini, İbrahim ŞAHİN' i gördüklerini, İbrahim ŞAHİN’in “siz niye buraya geldiniz hemen gidin ve
Ayhan ile buluşun” dediğini, cep telefonuyla onları aradığını, daha sonra Gölbaşı Ahlatlıbel' e gidin
diyerek onlarla buluşacakları yerin tarif edildiğini, Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY ile birlikte
Gölbaşı istikametine doğru yola çıktıklarını, Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU ile anayoldan
100-120 metre kadar içerde bulunan metruk binanın yanında buluştuklarını, geldiklerinde Abdulmecit
BASKIN’ın öldürülmüş olduğunu, neresinden vurulduğunu görmediğini, yol üzerinde herhangi bir silah
sesi duymadıklarını, Oğuz YORULMAZ’ın Ayhan AKÇA'ya küfür ettiğini, “madem öldürecektiniz
bizimde bilgimiz olması gerekmiyor muydu” dediğini, kendileri ile birlikte Altındağ Nüfus
Müdürlüğü’ne eylem için gelen şahısların hepsinin olay yerinde olduğunu, bunlardan başka şahısların da
bulunduğunu, bunlardan birisinin de Sami GECE olduğunu, Abdulmecit BASKIN isimli şahsı burada
Ayhan AKÇA veya Ziya BANDIRMALIOĞLU ’nun öldürdüğünü, Uzi marka silah kullanıldığını,
Korkut EKEN’in silah ve bu işleri çok iyi bildiğini yer göstererek anlatmıştır.
Şüpheli Ayhan ÇARKIN’ın ifadeleri ile yer göstermesinin yapılan karşılaştırılmasında;
03.10.1993 tarihinde Abdulmecit BASKIN isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili; Hazırlanan
soruşturma dosyasında Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince hazırlanan tutanağa göre
maktül Abdulmecit BASKIN’ın cesedi 03.10.1993 tarihinde Hasırcılar Mevkii olarak bilinen
Gölbaşı-Haymana karayolunun Haymana istikameti 12. Kilometresinde karayoluna 25-30 metre
mesafede sağ tarafta harabenin arkasında bulunduğu, şüpheli Ayhan ÇARKIN ise yer gösterme işleminde
öldürme olayının Gölbaşı-Haymana karayolunda olduğunu söylemiş, karayolunun 7,5. kilometresinde
yolun sağ tarafında bulunan yerin olayın gerçekleştiği yer olabileceğini belirtmiştir. Şüpheli Ayhan
ÇARKIN’ın maktul Abdulmecit BASKIN’ın öldürüldüğünü söylediğini yer ile cesedin bulunduğu yer
aynı karayolu (Gölbaşı-Haymana) üzerinde Haymana istikametinde ve yolun sağ tarafında olup
örtüştüğü, şüpheli Ayhan ÇARKIN ifadesinde, olayın gerçekleştiği yerin metruk bir binanın yanında
olduğunu belirttiği, bu ifadenin cesedin bulunduğu harabe yapıyla örtüştüğü, Gölbaşı-Haymana
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karayolunun yaklaşık 11,6.kilometresinde bahse konu harabe binaya ait olabileceği değerlendirilen bina
temeline rastlanıldığı, bu harabe yapı temelinin çevresinde herhangi bir yapının olmadığı, üzerinde
bulunduğu toprak zeminin karayoluyla yaklaşık aynı seviyede olduğu görüldüğü, tespitlerin şüpheli
Ayhan ÇARKIN’ın ifadeleriyle örtüştüğü anlaşılmıştır.
Şüpheli Mehmet AĞAR 2011-129 soruşturma kapsamında 07.09.2013 tarihinde Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle; Emniyet Genel Müdürlüğü görevi süresince
çalışmalarına hukuk sınırları içerisinde devam ettiğini, bu süre içerisinde yasadışı talimatının söz konusu
olmadığını, o dönemde yoğun terör olayları ile mücadele ettiklerini, kendisi hakkındaki isnatların
tamamının kendisi ile uzak/yakın alakası olmadığını, hiçbir konuda hiçbir astına gayri kanuni bir emir
vermediğini, böyle bir şey olsa idi hukukun gereği olarak bu emri alan kişinin uygulamaması ve bunu da
üstlerine bildirmesi gerektiğini, görevi süresince bir şikayet ve tahkikata maruz kalmadığını, hiçbir esasa,
belgeye ve bilgiye dayanmayan bu isnatların kabulünün tarafınca söz konusu olmadığını, olayların
olduğu dönemlerde olayların ilgili zabıta birimleri ve Cumhuriyet Savcılarınca soruşturulduğunu
belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.
Şüpheli İbrahim ŞAHİN’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 2011/129 soruşturma
kapsamında 11.10.2011 tarihinde alınan ifadesinde özetle; Emniyet özel harekat dairesini kendisinin
kurduğunu, 1993-1996 yıllarında gerçekleştirilen faili meçhul cinayetlerle hiçbir ilgisi ve alakası
olmadığını, soruşturma dosyasında adları geçen özel harekat polislerini tanıdığını, Ayhan ÇARKIN’ın
aleyhindeki ifadelerini kabul etmediğini, ifadelerde belirtilen bir listenin bulunmadığını, Ankara ve
İstanbul’da gerçekleşen faili meçhul cinayetlerle ilgili bir görev ve faaliyetinin bulunmadığını, Ankara’da
Abdulmecit BASKIN’ın öldürülmesi ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını, yasalara aykırı bir şekilde
yetki kullanmadığını, illegal bir oluşumun yöneticisi olarak hiçbir şekilde birilerine cinayet işlemeleri
konusunda emir vermediğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.
Şüpheli İbrahim ŞAHİN’in Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 11.10.2011 tarihinde
alınan ifadesinde özetle; Polis özel timlerinin kurulması ve yetiştirilmesinde görev aldığını, Ayhan
ÇARKIN’ın sözlerini kabul etmediğini belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.
Şüpheli Mehmet Korkut EKEN 12/09/2013 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında
2011/129 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadesinde özetle; 1987 yılında Türk Silahlı
Kuvvetlerinden Yarbay rütbesi ile ayrıldığını ve MİT’de göreve başladığını, 1988 yılında MİT’den
ayrıldığını, BOTAŞ’ta müfettişlik ve müşavirlik yaptığını, 1993 yılı Eylül ayında Emniyet Genel Müdürü
Mehmet AĞAR’ın talebi ve isteği üzerine Emniyet Özel Harekat Dairesinde kendisine eğiticilik ve
öğreticilik görevi verildiğini, Emniyet teşkilatında bulunan polislere önce İzmir – Menteş’de Kara Harp
Okulu kampında özel harekat kursları vermeye başladığını, Balıkesir’de de kurs için bir kamp açtıklarını,
bu kampların eğitim tesislerini kendisinin hazırladığını, polislerin eğitim programlarını yaptığını, polisle
askerler arasındaki problemleri kendisinin çözdüğünü, Mehmet Kemal AĞAR’ın Emniyet Genel
Müdürlüğü görevinin bitişi ile kendisinin de bu görevden ayrıldığını, Ayhan ÇARKIN’ı Özel Harekat
Daire karargahında iki defa gördüğünü, İbrahim ŞAHİN’in yakın çevresindeki polislerden biri olduğunu,
Ercan ERSOY’un da İbrahim ŞAHİN’in çevresindeki yakın polislerden biri olduğunu, Abdulmecit
BASKIN’ın öldürüldüğü tarihte İzmir / Menteş’te eğitim kampında özel harekatçı polislerin eğitimine
nezaret ettiğini, bu kişinin öldürülmesi ile ilgili herhangi bir bilgi ve faaliyeti olmadığını, hiçbir
operasyona katılmadığını, Ayhan ÇARKIN’ın aleyhine ifadelerini kabul etmediğini belirterek
suçlamaları kabul etmemiştir.
Şüpheli Ziya BANDIRMALIOĞLU 26.01.2013 tarihinde 2011/129 soruşturma kapsamında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle;1993 yılında Ankara Özel Harekat
Daire Başkanının İbrahim ŞAHİN olduğunu, Siirt’te daha önce kendisiyle çalışması sebebiyle
İstanbul’dan kendisini Ankara’ya istediğini, kendisinin de kabul ettiğini, tayininin çıktığını, Ayhan
ÇARKIN’ı Ankara’da bu tarihte tanıdığını, Abdulmecit BASKIN’ın öldürülmesi olayına hiç
karışmadığını, suçlamaları ve Ayhan ÇARKIN’ın ifadelerini kabul etmediğini belirtmiştir.
Şüpheli Ziya BANDIRMALIOĞLU 26/01/2013 tarihinde Ankara 3 No.lu TMK.10. Madde
İle Görevli Hakimliğinde alınan ifadesinde özetle; 1993 yılından sonra Ankara Özel Harekat
Dairesinde çalıştığını, çalıştığı dönemlerde Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim ŞAHİN’in
korumalığını yaptığını, Abdulmecit BASKIN’ı tanımadığını, işyerinden alınmasında kendisinin
bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.
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Şüpheli Ayhan AKÇA’nın 11.08.2011 tarihinde 2011/129 soruşturma kapsamında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle; Altındağ Nüfus Müdürü olarak görev yapan
Abdulmecit BASKIN isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilişkili bir bilgiye sahip olmadığını, Abdulmecit
BASKIN ismini o dönemde hiç duymadığını, öldüğünü dahi son dönemlerde görsel ve yazılı medyada
Ayhan ÇARKIN’ın beyanları sonrasında öğrendiğini, kesinlikle Oğuz YORULMAZ, Ayhan ÖZKAN,
Ercan ERSOY, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Seyfettin LAP, Ahmet SAKARYA ve diğer Ayhan
ÇARKIN’ın belirttiği isimlerle gidip Altındağ Nüfus Müdürü Abdulmecit BASKIN’ı herhangi bir
soruşturma nedeniyle almadığını, iddia edildiği gibi Abdulmecit BASKIN’ı Ziya BANDIRMALIOĞLU
ile Gölbaşı Ahlatlıbel tarafına götürüp öldürmediğini, iddiaların hayal ürünü olduğunu, bu iddialarda
bulunan kişinin uyuşturucu kullanarak bu şekilde kendilerini zan altında bırakıcı iddialarda bulunduğunu,
herhangi bir grubun içerisinde hiç kimseyi öldürmediğini, iddia edildiği gibi Mili Güvenlik Kurulu kararı
doğrultusunda bir ölüm listesi olduğundan haberi olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan AKÇA’nın 11.08.2011 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde
alınan İfadesinde özetle; Ayhan ÇARKIN’ın ifadesinde geçen Abdulmecit BASKIN, Yusuf EKİNCİ,
Namık ERDOĞAN ve Faik CANDAN isimli kişilerin öldürüldüğünden dahi haberinin olmadığını,
Ayhan ÇARKIN ile aynı dairede görevli olması dışında herhangi bir yakınlığının olmadığını, suç isnat
eden kişinin uyuşturucu bağımlısı olup ne söylediğini bilmediğini, iddia edilen olaylarda bulunmadığını
ve rol almasının söz konusu olmadığını, iddiaları basın organlarından öğrendiğini, olayla ilgili hiçbir
bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Ercan ERSOY ’un 26.09.2011 tarihinde tarihinde Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığında 2011/129 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadesinde özetle; Altındağ Nüfus
Müdürü Abdulmecit BASKIN’ı ve böyle bir olayı hatırlamadığını böyle bir olayın olmadığını,
03.03.1993 tarihinde İzmir TEM Şube Müdürlüğünde görev yaptığını, Ayhan ÇARKIN’ın neden böyle
bir iddiada bulunduğunu bilmediğini, ismi geçen diğer arkadaşlarının da bu işin içinde olduklarını tahmin
etmediğini beyan etmiştir.
Şüpheli Ercan ERSOY’un 2011/26 sorgu numarası ile hakim tarafından 26.09.2011
tarihinde alınan ifadesinde özetle; Ayhan ÇARKIN ile tanışıklıkları ve arkadaşlıkları olduğunu, buna
rağmen diğerlerinin yanında kendi ismini de karıştırıyor olabileceğini, Ayhan’ın biraz psikolojik
sorunlarını olduğunu ve buna bağlı rahatsızlığının olduğunu, Abdulmecit BASKIN’ın öldürüldüğü tarihte
çok emin olmadığını ama kendisinin de Ankara da olmayabileceğini beyan etmiştir.
Şüpheli Seyfettin LAP’ın 11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında
2011/129 soruşturma kapsamında alınan ifadesinde özetle; Altındağ Nüfus Müdürü Abdulmecit
BASKIN’ın öldürülmesi olayını bilmediğini hatta Altındağ Nüfus Müdürlüğü’nün nerede olduğunu
bilmediğini, şahsın etnik kökeninin ne olduğu konusunda bir bilgisinin olmadığını, Altındağ Nüfus
Müdürü Abdulmecit BASKIN’a ilişkin cesedin bulunması ve olayın cinayet olduğu ile ilgili bilgisini
ertesi gün gazetelerden öğrendiğini, bu cinayetle ilgisinin ve alakasının olmadığını, Özel Harekat Daire
Başkanlığı’nda ki konumunun ifadede geçtiği şekilde bir çalışma şeklini içermediğini, aleyhine olan bu
beyanları kabul etmediğini, Abdulmecit BASKIN’a ilişkin gerçekleştirilen eylem olduğu zaman
Ankara’da olduğunu bile hatırlamadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Seyfettin LAP’ın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11.08.2011 tarihinde
yapılan duruşma ifadesinde özetle; Abdulmecit BASKIN isimli kişinin öldürüldüğü hususunu basından
öğrendiğini, Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Dairesi’nde hocalık yaptığını, zaman zaman Balıkesir
ve İzmir illerine gidip geldiğini, Ankara’da sürekli kalmadığı için evini taşımadığını, ölüm olaylarının
gerçekleştiği iddia olunan tarihlerde Ankara dışında görevde olduğunu, bu ölüm olaylarına katılmasının
söz konusu olmadığını, meslek hayatı boyunca hiçbir soruşturma geçirmediğini beyan etmiştir.
Şüpheli Ahmet DEMİREL 12.08.2011 tarihinde 2011/129 soruşturma kapsamında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle;1993 yılında Ankara Özel Harekat Daire
Başkanlığına atandığını ve idari büro amiri olarak göreve başladığını, Altındağ Nüfus Müdürü
Abdulmecit BASKIN’ın öldürülmesinden haberi olmadığını, basından öğrendiğini belirterek suçlamaları
kabul etmemiştir.
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Şüpheli Ahmet DEMİREL 12.08.2011 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde
alınan ifadesinde özetle; Ayhan ÇARKIN’ın ifadesinde belirtmiş olduğu Abdulmecit BASKIN’ın
öldürülmesi olayı ile hiçbir ilgisi ve alakası olmadığını, aradan 18 yıl geçtiğini, faili meçhul cinayetlerin
işlendiği tarihlerde nerede olduğunu dahi hatırlamadığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.
Şüpheli Ayhan ÖZKAN 11.08.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 2011/129
soruşturma kapsamında alınan ifadesinde özetle; Kesinlikle böyle bir eyleme katılmadığını böyle bir
olaydan haberi olmadığını iddiaları kesinlikle kabul etmediğini beyan etmiştir.
Şüpheli Ayhan ÖZKAN’ın 11.08.2011 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Hakimi tarafından
alınan ifadesinde özetle; Savcılıktaki ifadesinde belirttiği gibi Abdulmecit BASKIN’ın öldürülmesi
olayı ile hiçbir ilgi ve alakasının olmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Uğur ŞAHİN 2011/129 soruşturma kapsamında 11.08.2011 tarihinde Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle; Kesinlikle böyle bir eyleme katılmadığını,
Altındağ Nüfus Müdürü Abdulmecit BASKIN isimli şahsı tanımadığını, Ayhan ÇARKIN’ın ifade de
kesin bir beyanda bulunmadığını, Sait YILDIRM veya Uğur ŞAHİN şeklinde belirsiz bir beyanda
bulunduğunu, iddiaların doğru olmadığını beyan etmiştir.
Şüpheli Uğur ŞAHİN’in 11.08.2011 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde alınan
ifadesinde özetle; Ayhan ÇARKIN ile hiçbir göreve gitmediğini ve Ankara ilinde Abdulmecit BASKIN,
Faik CANDAN ve Yusuf EKİNCİ’nin öldürülmesi olayları ile ilgili bilgisinin olmadığını, Ayhan
ÇARKIN’nın ifadesinde şoförlüğü ya kendisinin ya da Sait’in yaptığı şeklinde beyanda bulunduğunu,
kendisinin böyle bir olayda kullanılan araçta şoförlük yapmadığını, öldürülen diğer kişilerle ilgili isminin
dahi geçmediğini, bu olaydan sorumlu tutulmasının sebebi olarak Ayhan ÇARKIN ile aynı Daire
Başkanlığı’nda kısa süreli çalışmış olmasından kaynaklandığını beyan etmiştir.
Şüpheli Alper TEKDEMİR’in ifadesi alınamaması ve bulunamaması sebebiyle hakkında
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK.250.Madde ile Yetkili) 16/09/2011 gün ve 2011/883 D.İş
sayılı kararı ile CMK.98. Maddesi uyarınca yakalama emri düzenlenmiştir.
Şüpheli Mehmet EYMÜR Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 30/11/2011 tarihinde
2011/129 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadesinde özetle; Terör olgusuna ilişkin yaptığı
araştırmalarda devlet içinde, askeriyede JİTEM, emniyette Mehmet AĞAR ve Korkut EKEN’in başını
çektiği özel harekatçılardan oluşan ve yine MİT’de görevli özel harp dairesinden gelen bir kısım
insanların karıştığı bir takım cinayetler işlendiğini öğrendiğini, Mehmet AĞAR, Korkut EKEN ve
İbrahim ŞAHİN tarafından oluşturulan bir ekip olduğunu belirtmiştir.
Şüpheli Sedat PEKER 02/11/2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 2011/129
sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadesinde özetle; Faili meçhullerin olduğu dönemde Mehmet
AĞAR, İbrahim ŞAHİN, Korkut EKEN ve özel harekat polislerinin isimlerinin geçtiğini, bu şahısların
çok güçlü olduklarını, faili meçhul olarak bilinen ve çoğunluğu Kürt kökenli kişilere karşı yapılan
cinayetleri bu grubun gerçekleştirdiğini duyduğunu beyan etmiştir.
Susurluk Komisyonu Raporunda; 04/02/1997 günü Hanefi AVCI TBMM Susurluk
Komisyonunda verdiği ifadede özetle; Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR’ın olduğu dönemde başta
olmak üzere ona bağlı özel harekat dairesi başkanlığında İbrahim ŞAHİN ve onun emri altında 5-10 tane
polis olduğunu, Korkut EKEN’e bağlı ise sivil insanların olduğunu, bu iki grubun birleşerek bir oluşum
oluşturduklarını, illegal bir takım eylemlere giriştiklerini belirtmiştir.
Tanık Hanefi AVCI 07/02/1997 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde özetle; 1994 – 1996 yıllarında meydana gelen olaylara grupların kendi şahsi çıkarları için
yaptıkları düşüncesi ve bilgilerinin Emniyet, MİT ve Jandarma istihbaratında duyum olarak intikal
etmeye başladığını, bu oluşumlarda Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR, Özel Harekat Daire
Başkanı İbrahim ŞAHİN ve sözleşmeli personel Korkut EKEN ve özel harekat dairesinde bir kısım polis
memurları olduğunu belirtmiştir.
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Dosyamızda şüpheli olması gereken ancak vefat eden Oğuz YORULMAZ’ın annesi tanık
Nurhan YORULMAZ Kartal Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu Kırıkkale Cumhuriyet
Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun 2009/605 soruşturma dosyasına 06/05/2010 tarihinde vermiş
olduğu ifadesinde özetle; oğlu Oğuz YORULMAZ’ın devlet adına yaptıkları işler nedeniyle ve
bildikleri sebebiyle kendilerinin dahi öldürülebileceğinden bahsettiğini, nitekim oğlu Oğuz
YORULMAZ’ın da Bursa’da öldürüldüğünü, oğlunun zaman zaman kendisi ile yaptığı sohbetlerde Veli
KÜÇÜK Paşa diye çok kez konuştuğunu, bu nedenle oğlu ve arkadaşlarının Veli KÜÇÜK ile bağlantıları
olduğunu düşündüğünü, hatta oğlunun öldürülmesinden sonra kendisinin oğlunu devletin öldürttüğünü
ifade ettiği için gününü bilemediği bir zamanda evinde iken ı sırada evinde bulunan oğlu Oğuz’un
arkadaşları olan Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU da var iken Ayhan AKÇA’nın
telefonunun çaldığını, Ayhan AKÇA’nın kendisine “anne bak Veli Paşa arıyor, başsağlığı diliyor, bir
isteği varsa ne istiyorsa ne ihtiyacı varsa yaparız” diye ifade ettiğini, kendisinin evladını devlete polis
memuru olarak verdiğini, memur olduğunu sandığını, ancak başka işlerde devlet tarafından
kullanıldığını, sonra da kendisinin kanaatince konuşmasın diye oğlunu kullananlarca öldürüldüğünü
belirtmiştir.
Gizli Tanık AYIŞIĞI’NIN 02.01.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde özetle; Ercan ERSOY’u tanıdığını, birlikte olduğu bir sırada Ercan ERSOY’un faili
meçhuller soruşturması olarak bilinen soruşturma ile ilgili olarak detaylı konuşmalar yaptığını,
konuşmalardan birinde dönemin Altındağ Nüfus Müdürü Abdulmecit BASKIN’ın o dönemde PKK terör
örgütü üyelerine sahte kimlik verdiğini, bu sebepten dolayı Abdulmecit BASKIN’ın özel harekât polisleri
tarafından öldürüldüğünü, Abdulmecit BASKIN’ın Kızılay’da o dönem ANAP Milletvekili olan bir şahsı
ziyaret ettikten sonra alındığını, Abdulmecit BASKIN’ın Oğuz YORULMAZ ve iki özel harekat polisi
tarafından götürüldüğünü, Abdulmecit BASKIN isimli şahsın birlikte infaz edildiğini kendisine bizzat
söylediğini, şüpheli Ercan ERSOY’un İzmir’in Bornova ilçesinde içkili bir restoranı bulunduğunu, söz
konusu cinayetlerden devletin de haberi olduğunu, kendilerine bir liste verildiğini, isim belirtmemekle
birlikte kendi üstlerinin bu cinayetlerden haberi olduğunu söylediğini beyan etmiştir.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVALARI, MAHKEME KARARLARI
VE YARGITAY İLAMLARI
İstanbul 6 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12/02/2001 tarih ve 1997/180 Esas 2001/36
Karar sayılı kararının;
Hüküm kısmında;
Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün yukarıdan aşağıya emir komuta doğrultusunda;
Anayasa ve Yasaların vermediği yetki ve görevleri kullanarak ya da verilen yasal yetki ve görevler aşılıp
dışına çıkılarak veya kendi menfaatlerine göre hareket edilerek halk arasında korku, endişe, panik
yaratacak ammenin selameti aleyhine adam öldürme, adam kaldırma, yağma, ruhsatsız silah taşıma,
suikast silahlarını taşıma, sahte kimlik belgesi kullanma, kullandırma, firari cinayet sanıklarının ve
kumarhane işletmecilerini kullanma, saklama ve çetesel faaliyetlerine iştirak ettirme şeklinde gayri
muayyen suçlarının işlenmesi amacının görüldüğü, bu yönde suçların işlendiği,
Hukukun üstünlüğünün hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde tesis edilip sürdürülmesi için
hiçbir yasa dışı uygulamaya, keyfiliğe ya da kayırmaya izin verilmemesi, en ufak bir hoşgörü
gösterilmemesi, kamusal ya da özel hiçbir tasarruf, faaliyet ya da eylem yargı denetim ve gözetiminden
uzak tutulmaması, ünvanı, görevi, sıfatı, siyasi ya da sosyal konumu ne olursa olsun suç işleyen herkes
derhal ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılıp hesap vermesinin sağlanması, suç işleyenin cezasını
çekmediği bir toplumda sosyal ve siyasi istikrarın sağlanamayacağı belirtilerek,
Sanıklar İbrahim ŞAHİN, Mehmet Korkut EKEN, Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz
YORULMAZ, Enver ULU, Mustafa ALTINOK, Abdulgani KIZILKAYA, Ziya BANDIRMALIOĞLU,
Ayhan AKÇA, Ali Fevzi BİR, Yaşar ÖZ, Haluk KIRCI ve Sami HOŞTAN’ın halk arasında korku,
endişe ve panik yaratacak şekilde, ammenin selameti aleyhine, kasten adam öldürme, adam kaldırma,
yağma cürümlerini işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları, teşekkül mensuplarının dağlarda,
kırlarda, genel yollarda, meskûn yerlerde silahlı olarak dolaştıkları sabit olduğundan, eylemlerine uyan
TCK.’nun 313/2-3. Maddesi gereğince 4 yıl ağır hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırıldıkları,
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Silahlı teşekkül yöneticiliklerini yapan İbrahim ŞAHİN ve Mehmet Korkut EKEN haklarında
TCK’nun 313/4. Maddesi gereğince cezaları yarı oranında arttırılarak neticeten ayrı ayrı 6 sene ağır hapis
cezası ile cezalandırıldıkları,
Mahkeme tarafından Mehmet Kemal AĞAR’ın ve Sedat Edip BUCAK’ın milletvekili
dokunulmazlıklarının bulunmaları sebebiyle haklarındaki davaların tefrik edilerek TBMM Başkanlığına
gönderilmesi için İstanbul DGM C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir.
Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 15/01/2002 gün ve 2001/16176 Esas 2002/125 Karar sayılı
kararında;
“Yapılan soruşturmalarda, ulaşılan bilgi ve belgelerin olayın arkasındaki ilişkilerin çözülmesinin
güç, karmaşık ve duyarlı makamları ve görevlileri de kapsayacak ölçüde olduğunu ortaya çıkardığı,
haklarında mahkumiyet hükmü kurulan sanıklar dışındaki kimi görevliler ile bunlara yardım edenlerin
yargı önüne çıkarılmaları görevi devletin yetkili organlarında olmakla birlikte emniyet teşkilatında
görevli olup haklarında kamu davası açılan sanıkların terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre
sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını gözeterek her
türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek
yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve
hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girmeleriyle
eylemlerinin suç tarihi itibariyle 765 Sayılı TCK.nun 313. Maddesinde suçu oluşturmasının ötesinde
Anayasanın 6. Maddesindeki “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz” hükmüne karşın bir örgütlenme ve yetki kullanımı yoluna gittiklerinin görüldüğü, bunun ise
hukuk devleti kuralları içinde savunulur yerinin olamayacağı, terörle mücadele adı altında da olsa
açıklandığı gibi hukuk dışı bir örgütlenme ile devletin meşru güçleri gibi güç kullanarak yürürlükteki
yasalar yerine kendi güç ve kuralları ile sözde yasalar oluşturmanın, devleti, hukuk devleti olmaktan
çıkaracağı, bu koşullarda da güçlünün sözünün geçtiği, nerede başlayıp nerede sona ereceği belli
olmayan her türlü yasadışılığın egemen olduğu bir sistem oluşacağı, sonuçta yurttaş-devlet ilişkisinde
hukuk kuralları yerine korku ve kaygının geçerli olacağı, bunun da bir Anayasa ve Yasa ihlalinin
ötesinde tam bir hukuk ihlali niteliği taşıyacağı ve hukuk devletinin bütünü ile ortadan kalkması
sonucunu doğuracağı” belirtilerek mahkeme kararı onanarak kesinleşmiştir.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK.250. Maddesi İle Görevli) 15/09/2011 tarih ve
2008/398 Esas 2011/193 Karar sayılı kararı ile sanık Mehmet Kemal AĞAR’ın;
765 Sayılı TCK’nun 313/2-3. Maddesi gereği, 4 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı,
Silahlı teşekkülün yöneticisi olması sebebiyle 765 Sayılı TCK’nun 313/4. Maddesi gereği
cezasından yarı oranında artırım yapılarak 6 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı,
765 Sayılı TCK’nun 59/2. Maddesi gereği takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak cürüm işlemek
için silahlı teşekkül oluşturmak ve bu silahlı teşekkülün yöneticisi olmak suçundan neticeden 5 yıl hapis
cezası ile cezalandırıldığı,
Mahkeme kararının temyiz üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 13/04/2012 gün ve Esas
2012/2536, Karar 2012/4839 sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiştir.
Mahkemenin gerekçeli kararında özetle;
Ömer Lütfi TOPAL’ın öldürülmesi olayında Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz
YORULMAZ ve Ömer Lütfi TOPAL’ın ortakları Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR’in İstanbul Emniyet
Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına alındıkları, gözaltına alınmalarının akabinde Şanlıurfa Milletvekili
Sedat Edip BUCAK’ın İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU’nu defalarca telefonla arayarak
görevliler üzerinde baskı kurmaya çalıştığı kısa bir süre sonra da Mehmet Kemal AĞAR’ın olaya
müdahale ederek ve Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim ŞAHİN’i İstanbul’a göndererek bu kişilerin
Ankara’ya Emniyet Müdürlüğüne nakledilmelerini sağladığı, yüzeysel ve yanlı bir araştırma yapılarak
serbest bırakıldıkları ve bu durum hazırlık tahkikatı yapan yetkili ve görevli Cumhuriyet Savcılarına da
intikal ettirilmediği, bu kişilerin olaya iştirak ettikleri hususunda emareler elde edilmesi üzerine İstanbul
Emniyet Müdürü tarafından Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan’a şifahi olarak arz edilmiştir.
(Kemal YAZICIOĞLU’nun ifadeleri)
Bu olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sürdürülen araştırmalar sırasında Ömer
Lütfi TOPAL’ın öldürülmesinde kullanılan ve olay yerinde terk edilen Kaleşnikov marka tüfeklerden
birinde, bu tüfeğin iki şarjörünü birbirine monte etmekte kullanılan (bu işlem ancak silah kullanımında
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profesyonel kişiler tarafından uygulanan bir yöntemdir) koli bandının iç yüzeyinde bulunan bir adet
parmak izinin Abdullah ÇATLI’ya ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. (Bu tespite dair belge ve
deliller ile ekspertiz raporları İstanbul 6 Nolu DGM’nin 1997/180 Esas sayılı dosyasında mevcuttur)
İstanbul DGM C.Başsavcılığının yaptığı hazırlık tahkikatı sırasında bu olay da dikkate alınarak yapılan
telefon tespit çalışmaları sonunda Abdullah ÇATLI’nın kullanımında olan GSM telefonu ile olay
gününde ve saatinde Haluk KIRCI, Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Sami
HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR’in kullanımındaki telefonlarla görüşmeleri tespit edilmiştir. İstanbul DGM
C.Başsavcılığının bu tespitleri esas alınarak olayla ilgili hazırlık tahkikatını yapan Sarıyer C.Başsavcılığı
tarafından, teknik bir heyete bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. İstanbul 6 No.lu DGM’nin 1997/180 Esas
sayılı dosyasına intikal eden bu bilirkişi raporları ve ekindeki krokilerden de görüleceği üzere adı
geçenlerin olay gününde ve saatinde cinayetin işlendiği güzergah ve mahalde, cinayet işlendikten sonra
olay yerinden ayrıldıkları ve bilahare terk ettikleri otomobilin bulunduğu mahallerde, bu telefonlarla
yoğun görüşme yaptıkları tüm ayrıntıları ile açığa çıkartıldığı ve haklarında adam öldürmek suçundan
ağır ceza mahkemesine kamu davası açıldığı, delillerin takdiri mahkemesine ait olmak üzere Mahkemece
cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçuna ilişkin bu davada teşekkül oluşumu ve teşekkül
mensuplarının cürüm mahallerindeki birlikteliğini göstermesi açısından somut delil niteliğindedir.
İstanbul DGM C.Başsavcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğünden celp edilen ve bu kişiler
hakkında açılan dava dosyasında mevcut bulunan cevabi yazılar ve belgelere göre Sedat Edip BUCAK’ın
korunması için İl Koruma Kurulu tarafından Ankara’dan sadece bir polis memurunun görevlendirilmesi
uygun görülmüş ve onaylanmasına rağmen 06/08/1996 tarihli bir kararla 4’ü İstanbul’da, 2’si İzmir’de
görevli olan 6 polis memurunun (Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY, Enver ULU,
M.A., Ö.K.) aciliyet gerekçesiyle yakın koruma olarak tayin edildikleri, bu dilekçede de Mehmet Kemal
AĞAR’ın 07/08/1996 tarihli havalesinin bulunduğu, Başbakanlık Teftiş Kurulunun 09/01/1997 tarihli
raporunda bu koruma atamasında usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği, bu korumalarının bir bölümünün
önceki tarihlerde Hüseyin KOCADAĞ ve İbrahim ŞAHİN’i de koruma görevinde bulundukları, bu
hususlar bir bütün olarak nazara alındığında gerçek bir koruma ihtiyacından kaynaklanmadığı, teşekkül
mensuplarının bir arada bulunmalarına gerekçe oluşturmak maksadına matuf olduğu belirtilmiştir.
Yaşar ÖZ olayı;
30.01.1994 tarihinde Yaşar ÖZ’ün ikamet ettiği Ataköy 7 – 8 Kısım L-9 A Blok D:6 adresinde
arama yapılmıştır. Yaşar ÖZ adına düzenlenmiş hususi (yeşil) pasaport, Tarık ÜMİT adına düzenlenmiş
hususi (yeşil) pasaport, Yaşar ÖZ’ün fotoğrafı yapışık ancak Eşref ÇUĞADAR adına düzenlenmiş B
sınıfı sürücü belgesi, üzerinde Yaşar ÖZ’ün fotoğrafı yapışık ve hüviyeti yazılı silah taşıma izin belgesi
(belge hamili Yaşar ÖZ, genel müdürlüğümüzde teknik danışmanlık hizmeti yürüttüğünden bahisle,
ülkemizde bulunduğu süre içerisinde silah taşımaya izinlidir. Yardımcı olunmasını rica ederim. Mehmet
AĞAR Vali Emniyet Genel Müdürü – imza- mühür, yazıları bulunmaktadır.) Bir adet Smith Wesson
marka 9 mm çaplı seri numarası silinmiş Barebellum tipli tabanca, bir adet 30 Calibre markası ve seri
numarası belirsiz toplu tabanca ve 43 adet mermi ele geçirilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlü İstihbarat Daire başkanı Emin ASLAN, T.B.M.M. Susurluk Araştırma
Komisyonuna verdiği 30.01.1997 tarihli ifadesinde Yaşar ÖZ’e verilen bu pasaportlar hakkında Emniyet
Genel Müdürü Mehmet AĞAR’ın talimat verdiğini ve Yaşar ÖZ’le Tarık ÜMİT’i sık sık Emniyet Genel
Müdürlüğü özel kaleminde gördüğünü beyan etmiştir. Mehmet Kemal AĞAR’ın İstanbul DGM
Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde; Yaşar ÖZ’e yurt dışında istihbarat, operatif eylem ve
faaliyetlerde bulunması için kendisi tarafından görev verildiğini ve hususi pasaportlarında bu göreve
ilişkin olarak düzenlendiğini beyan ettiği görülmüştür. Yaşar ÖZ’de ifadesinde; kendisine bu hususlarda
görev verildiğini ancak bu görevleri devlet sırrı olması sebebiyle mahiyetini açıklamayacağını
belirtmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ;
Şüpheliler Mehmet Kemal AĞAR, İbrahim ŞAHİN ve Mehmet Korkut EKEN’in yukarıda
belirtilen Mahkeme ve Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere suç tarihi itibariyle 765 Sayılı TCK’nun
313. Maddesinde belirtilen cürüm işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları ve bu silahlı teşekkülün
yöneticiliğini yaptıkları,
Şüpheliler Ayhan ÇARKIN, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Ercan ERSOY, Ayhan AKÇA’nın da
yukarıda belirtilen Mahkeme ve Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere suç tarihi itibariyle 765 Sayılı

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

TCK’nun 313. Maddesinde belirtilen cürüm işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları ve bu silahlı
teşekkülün üyeleri oldukları,
Şüpheliler Seyfettin LAP, Ahmet DEMİREL, Ayhan ÖZKAN, Uğur ŞAHİN ve Alper
TEKDEMİR’in ise cürüm işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturan yukarıda belirtilen bu şüpheliler ile
birlikte hareket ettikleri,
Tüm dosya kapsamının incelenmesinde; şüpheli Mehmet Kemal AĞAR’ın 10/07/1993 –
30/10/1995 tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü, bu göreve atandıktan kısa bir süre
sonra şüpheli İbrahim ŞAHİN’i Özel Harekat Daire Başkan Vekilliğine getirdiği, şüpheli Mehmet Korkut
EKEN’i de yanına müşavir olarak aldığı, İbrahim ŞAHİN’in kendisine yakın ve daha önce birlikte
çalıştığı Özel Harekat kökenli polis memurlarından özel bir ekip oluşturduğu, Mehmet Korkut EKEN’in
de bu konuda İbrahim ŞAHİN’e yardımcı olduğu, şüpheliler İbrahim ŞAHİN ve Mehmet Korkut
EKEN’in Özel Harekatta görev yapan polislerin seçilmesi, eğitilmesi konusunda görev aldıkları, Emniyet
Genel Müdürü olan Mehmet Kemal AĞAR’ın şüpheli Ayhan ÇARKIN’ın ifadesinde belirttiği üzere
oluşturulan özel ekibin yaptıkları her eylemden haberi olduğu, bu özel ekibin eylemleri ile ilgili olarak
İbrahim ŞAHİN’in diğer şüphelilere “Bunlar devletin bekâsı ile ilgili işler” dediği, bölücü örgütlere
yardım ve yataklık yapan bir listeden bahsettiği, terörle mücadele için bunların bertaraf edilmesi
gerektiğini söylediği, bu kapsamda Abdulmecit BASKIN’ı öldürmek için şüpheli Mehmet Kemal AĞAR
ve Mehmet Korkut EKEN’in bilgisi dahilinde şüpheli İbrahim ŞAHİN’in talimatı üzerine şüpheliler
Ayhan ÇARKIN, Ziya BANDIRMALIOĞLU, Ercan ERSOY, Ayhan AKÇA, Seyfettin LAP, Ahmet
DEMİREL, Ayhan ÖZKAN, Uğur ŞAHİN ve Alper TEKDEMİR’in maktül Abdulmecit BASKIN’ı
kaçırdıkları ve Jandarma Kriminal raporunda belirtildiği şekilde iki silahtan ikişer kurşun sıkılarak Ayhan
AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU tarafından bizzat öldürüldüğü anlaşılmıştır.
Suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 765 Sayılı TCK’nun 450/4. Maddesinde adam öldürmek
fiilinin taammüden icra olunması, 450/5. Maddesinde birden ziyade kimseler aleyhine işlenmesinde failin
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olunacağı,
Suç tarihinden sonra 01/06/2005 tarihinde 765 Sayılı TCK’nun yerine yürürlüğe giren 5237 Sayılı
TCK’nun 82. Maddesinde kasten öldürme suçunun tasarlayarak işlenmesi halinde kişinin ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtildiği, 765 Sayılı TCK.’nun 450/5. Maddesinde yer alan
“birden ziyade kimseler aleyhine işlenmesi hali” fıkrasının 5237 Sayılı TCK’da kasten öldürme suçunda
bulunmadığı,
5237 Sayılı TCK’nun suçların içtimaı bakımından gerçek içtima kuralları benimsediği, suç
oluşturan kaç eylem varsa o kadar suç ve kaç suç varsa o kadar ceza vardır ilkesi doğrultusunda
düzenlenmiştir.
Şüphelilerin Mahkemenizde yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan cürüm işlemek için
kurulan teşekkülün mensuplarının teşekkülün amacına yönelik tasarlayarak adam öldürme ve adam
öldürme suçuna iştirak suçlarından daha lehe olan 765 Sayılı TCK’nun 313/5. Maddesi ile 765 Sayılı
TCK’nun 64. Maddesi yollamasıyla 450/4, 31, 33, 40. Maddeleri uyarınca ayrı ayrı
CEZALANDIRILMALARINA karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.
ŞİKAYET
1-KATILAN GÜLLÜ CANDAN ŞİKAYET VE BEYANLARINDA: ''Ablasıyım sayın
hakimim. Sayın hakim daha önce ifademi verdim, tekrardan ben Türkiye vatandaşıysam kardeşimin
hakkını istiyorum, tetikçileri bilhassa İçimiz yanıyor, biz yirmi senedir yanıyoruz. Mutlaka cezalarını
istiyoruz. Sonuna kadar da varım hakim bey ''dedi.
2-KATILAN RUKİYE CANDAN ŞİKAYET VE BEYANLARINDA: ''Ben bir an önce
adaletin önünde hepsine ağır ceza vekmek istiyorum, cezalandırılmasını istiyorum, bende bu devletin
vatandaşıyım, bende herşey, hak, hukuk, nerde? Kardeşimi götürüp de dağ başında öldürmede. ''dedi.
3-KATILAN GÖNÜL CANDAN ŞİKAYET VE BEYANLARINDA :''Faik'in ablasıyım,
dönemin başbakanından, cumhurbaşkanından, yetkililerinden davacıyım, Faik Candan'ında suçlu
olduğunu hiç bilmiyorum, Faik Candan'ı götürüp dağ başında öldürüp katlettiler. Avukat Faik Candan'ı
31 yaşında katlettiler. Katledenlerin idamını isterim. Bekir Candan Babası, Ayşe Candan Annesi adına
konuşuyorum, kendi adıma Gönül ablası konuşuyorum. Büyük bir cezayla idam istiyorum, lütfen, sizin
önünde saygıyla davranıyorum, eğiliyorum, idamını istiyorum. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum.
Ben kendim de kanser hastasıyım, yargılanmasını istiyorum, bunları yapanların ''dedi.
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4-KATILAN OKTAY KARAY ŞİKAYET VE BEYANLARINDA: ''Ben 1994 yılında
katledilerek öldürülen Hacı Karay'ın oğlu ve onlarca şehit edilmiş insanın yeğeniyim, yani Savaş
Buldan'ın, Adnan Yıldırım'ın ve daha ismini saymadığım birçok kişinin yeğeniyim. Buraya katılmamızın
sebebi, buraya geldiğimizden bugüne kadar, hepiniz, yani buradaki herkes, kimin ne olduğunu, ne kadar
ceza çekeceğini, ne olacağını biliyor. Bunlar korumayla gezebiliyorlar. Eğer ki ben bir suçum yoksa ben
niye korumayla gezeyim. Eğer ona gelirse ben de bir aşiretim, ben bir aşiretle mi gezeyim burada?
Madem hastasınız, yurt dışı yasağı istiyorsunuz, yurt dışı yasağının kaldırılmasını istiyorsunuz. Yurt
dışına hiçbir zaman çıkmamışsınız, neden yurt dışı yasağının kaldırılmasını istiyorsunuz. Adaletin yerini
bulmasını istiyorum. Ölene kadar da bu davanın takipçisi olacağım, sonuna kadar şikayetçiyim.
Katılmak istiyorum, can verdiklerini gözümle görene kadar katılacağım buraya ''dedi.
5-KATILAN YURDANUR SERHAT ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Ben eşimi
kucağımda kaybettim. 14 kurşun yedi, hani bunlar neredeler? Bunların ağababaları burada olması
gerekir. Bunları buraya gelmeyen Mehmet Ağar hastalık bahanesi, Tansu Çiller falanca, Süleyman
Demirel, bu büyükleri istiyorum ben burada, bunları değil, bunlar maşa, bunlar tutaç, ben büyükleri
istiyorum. Can verdim. 14 kurşun aldım ben. Kolay mı bu? Küçücük evladım kaldı. ''dedi. Devamla
Avukat Medet Serhat'ın. Aktüel Dergisi yazmış ki Kürt aydınları ve zenginleri öldürülecek, eşim paralı
değildi ama aydın olduğu için katledildi, kucağımda ruhunu teslim etti. Bunun öcünü istiyorum ben
bunlardan. Lütfen. Tabi ki sonuna kadar. Ama sadece bunların değil ağababalarının ceza görmesini
istiyorum. Onları istiyorum. Ben bak ayaktayım, dimdik. 14 kurşun bana hiçbir şey yapmadı. Şöyle oldu,
biz çıktık geliyoruz eşimle, arabada. Eşim kucağıma şöyle uzanmıştı. Bizim oturduğumuz evin sokağına
giren araba, hiç orada araba parketmezdi. Ama o gece hiç araba yoktu, yol boş. Biz tam geliyoruz,
solumuzdan bir araba girdi ve bizi sıkıştırdı. O sıkıştırmasıyla şoför durdu. Öbür arabanın şoförün
yanında oturan kişi şöyle çıktı, açtı, silahını aldı, "tak tak tak tak" 14 tane kurşun saydı, ama eşime bir
tane geldi, ondördü, karnıma geldi. Ben bunu istiyorum ve ben şuanda bu hükümete de teşekkür
ediyorum ki bunların üstüne gidiyor. Benzettiğim şeyler var ama tam emin değilim. Çünkü bir tek kişi
indi, arabada daha 3 kişi vardı. Yalnız o silahı çıkarttı böyle "tak tak tak tak tak" sanki zebilhaneye şey
atıyormuş gibi attı yani. Ben her seferinde "ay ay ay ay ay" baktım ki eşim hayatını kaybetti kucağımda,
bunu affedemem, benim evladım da bunu affedemez, hiç kimse affedemez. Benim eşim o kadar
kanunlara sadıktı, iyi bir avukattı, baktığı arkadaşları vardı, neymiş efendim, Kürtleri tutuyormuş, Kürttü,
kendini inkar mı etsin. Ama ben ne Kürdüm, ne bişeyim. Ben bir asker kızıyım. Bir emniyet mensubunun
kız kardeşiyim. Ağabeyim 5. dönem polis koleji mezunuydu. Bunların maşası gibi değildi. Böyle boşa
değildi. Ne istiyorsanız sorabilirsiniz sonuna kadar. Var ama tam emin değilim.Burada hiç bunlardan bir
tanesini benzetemiyorum, ama bir tanesine gıcığım. Hayır, arkandaki açık başlıya. Evet sana çok
gıcığım.''dedi.
6-KATILAN PERVİN BULDAN ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Sayın başkan ben
burada şov yapmıyorum. Siyasi kimliğimi bir tarafa bırakıyorum, bir mağdur yakını olarak kısaca söz
almak istedim sadece. Burada konuşma yapmak istememin sebebi şuanda şurada oturan katil sürüsünün
benim yüzüme bakacak cesaretleri var mı acaba bunu tescil etmek istedim. Ama şuanda görüyorum ki hiç
biri benim yüzüme bakacak cesareti görmedi kendisinde. Çünkü hepsi eline silah tutuşturulmuş, ceplerine
para konulmuş katiller, zavallı katiller. Yıllarca bu coğrafyada akıtılan bütün kanlardan sorumlu olan
katiller. Emir alan, kurşun sıkan, kahraman ilan edilen katiller. Başbakan Tansu Çiller'in elinizde PKK'ya
yardım eden Kürt iş adamlarının listesi var, onlardan hesap soracağız dedikten sonra ellerine silah verilen
katiller. Tabi ki bugün burada sadece bunların değil, bunlara emir verenlerin eline silah verenlerin,
hepsinin yargılanmasını istiyoruz, başkan lütfen sözümü kesmeyin, ben sözümü bitireyim, sonra
istediğinizi sorabilirsiniz bana. Burada sadece bunların değil, ben bunlara zavallı birer katil olarak
bakıyorum. Bunlara esas emir veren, başta Tansu Çiller ve Süleyman Demirel olmak üzere, Mehmet
Ağar, bölgenin olağanüstü hal bölge valileri, hepsinin burada yargılanması gerekiyor. Bizler yıllardır
bunun mücadelesini verdik. Yakınlarımızı kaybettik, acı çektik, göz yaşı döktük. Ben eşimi kaybettiğim
gün bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Bugün kızımı buraya getirmek istemedim. Babasının katilleriyle
yüzleşmesini istemedim. Babasının katillerini görmesini istemedim. Buna dayanamaz dedim. O ağlarsa
ben de ağlarım dedim. Çünkü ben bir anneyim. Ben eşimi kaybettim ve aynı gün bir çocuk dünyaya
getirdim. Bunun bu dünyada başka bir örneği yoktur. Acaba burada oturanlar bunu bilirler mi? Acaba
burada oturanların evlatları bir güne bir gün bunlara sordular mı sizin öldürdüğünüz insanların da

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

çocukları vardır, onlar şuanda babasız büyüyorlar. Evet pırıl pırıl gençler. Üniversitede okuyor benim
çocuklarım. İsterlerse adreslerini de verebilirim. Ama onların bugün burada bu halini görmesini
istemedim çocuklarımın, o yüzden buraya getirmedim. Duygu sömürüsü yapmıyorum sayın başkan.
Sadece geçmişle yüzleşmek istiyoruz. Yakınlarımızın katillerinin acilen yargılanması ve gerekli cezalara
çarptırılması gerektiğini söylüyoruz. Sadece bunlarla sınırlı kalmamalı. Tansu Çiller'de yargılanmalı ve
cezalandırılmalı. Mehmet Ağar cezalandırılmaları, Süleyman Demirel yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır
bize göre. Eğer Türkiye gerçekten aydınlık bir geleceğe kavuşmak istiyorsa, geçmişiyle yüzleşmek
istiyorsa bunları yapmak durumundayız. Şuanda içerisinde bulunduğumuz süreçte bunu gerektiriyor. Ben
bugün burada bir arada bulunmamızın AKP hükümetiyle hiçbir ilgisinin olmadığını düşünüyorum.
Yıllardır verilen bir halk mücadelesi var, halkın mücadelesi sayesinde bugün bu insanlar sanık
sandalyesinde oturmaktadır. Ben halkıma teşekkür ediyorum. Yıllardır Kürdistan'da mücadele eden faili
meçhul cinayetlerin açığa çıkması için mücadele eden halkıma teşekkür ediyorum ve gerekli cezaların bu
insanlara verilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum, teşekkür ediyorum ''dedi.
7-KATILAN RUMET SERHAT ŞİKAYET VE BEYANLARINDA :''1994 yılının 12
Kasım'ında babam silahlı saldırıya uğradı, annem yaralı kaldı. Bunun öncesinde tehditler alıyordu. Zaten
Cantürk cinayetiyle Kürtlere karşı devlet katında bir operasyon yapıldığını hepimiz biliyorduk. Devlet
eliyle insanları öldürmeye başlamışlardı ve bu insanların hiçbir suçu yoktu. İspatlayabilecekleri hiçbir
şey yapmıyorlardı. Sadece devlet içinde devlet imkanlarını kullanan bu çeteler, basit katil sürüsü,
kendilerini "Vatan, Millet, Sakarya" edebiyatıyla rakip gördükleri, yerine göz diktikleri, parasına göz
diktikleri insanları öldürmeye başladılar. Başka da hiçbir durum yoktu ve o yüzden buradakilerden de,
bunların arkasındaki mekanizmadan da davacıyım. Şikayetçiyim ama X isim değil benim, arkasındaki
isimler, buraya gelmesi gereken beyefendi rapor alıyor, öbür hanımefendi bacağını kırıyor, bunlardan
bekliyorum ben''dedi.
8-MÜŞTEKİ SEMİH TUFAN GÜNALTAY'IN SEGBİS VASITASI İLE ALINAN
ŞİKAYET VE BEYANLARINDA; ''Sayın başkan şikayet dilekçemi okudunuz mu? Şimdi sayın
başkan bir kere bir hususu arz etmek istiyorum, ben bu dosya ya müdahil olarak verdiğim bir dilekçeyi
savcılık en ufak bir araştırma yapmadan dosya ile ilgili ben burada katılan kişi olarak bulunuyorum, en
ufak bir araştırma yapılmadan iddianame kaleme alınmış, burada işte sanıkların öldürdüğü, iddia edilen
farz edilen PKK'lılar ile ilgili hiç bir bilgim yoktur, ayrıca o PKK'lılar ile ilgili bir işlem dahi yapılmış
olsa bilsem dahi bu konuda şikayetçi olmam, mesele şudur ben Ergenekon davası sanığı olarak
yargılanırken beni tanık olarak gösterdiğim bir tanık vardı, Sabit Dumlupınar, bu şahıs öldürüldü ve bu
şahsın öldürülmesi ile de intihar süsü verdi, ben bu tarihte dilekçe kalem aldım dilekçemi dönemin
savcıları hiç bir şekilde araştırmadan hiç bir şekilde delil toplamadan afaki olarak bu dosyaya kattılar,
şimdi ben de sizin huzurunuz da o dilekçem den dolayı bulunuyorum şunu da görüyorum heyetiniz
dilekçemi dahi okumamış, Sayın başkan, şahsınızı ilgilendiren bir durum yok, ben burada yargılama ile
ilgili usul ile ilgili bir takım yanlışlıkları dile getiriyorum, benim elimde deliller var zaten, Sabit
Dumlupınar ile ilgili benim yaptığım şikayet hiç bir şekilde araştırılmamıştır, Sabit Dumlupınar'ın ölümü
ile ilgili en ufak bir tahkikat yapılamamıştır, şimdi ben burada tanık göstersem Sabit Dumlupınar'ın
yakınlarını arkadaşlarını tanık göstersem onların yarın öbür gün başına ne geleceğini de bilemiyoruz, Hiç
bir bilgim yok, hiç bir bilgim yok, o PKK'lılar ile ilgili hiç bir bilgim yok, Sayın başkanım bizim
yazdığımız dilekçede biz bir hususun araştırılmasını istiyoruz, Sabit Dumlupınar bizim Ergenekon
davası, Efendim, ben hukuku bilen bir insanım, bana yol göstermeyin, ''dedi.
9-MÜŞTEKİ İBRAHİM CANDAN ŞİKAYET VE BEYANLARINDA :''Ben 1994 senesinde
öldürülen avukat Faik Candan'ın amcasıyım, ... sene gibi bir zaman olmuştur, bu suçun faillerine bu güne
kadar sağlıklı bir şekilde hak ettikleri ceza verilmemiştir, onun için benim ve ailem için güven
zedelemesi var. Ben vatandaşım, vergi veriyorum, çağrıldığım zaman askere gidiyorum, bu devletin
yasalarına saygılı bir insanım, ama vatandaş olarak devletin benim hakkımı alıp bana vermesi gerekiyor
''dedi.
10-MÜŞTEKİ ŞIHBEKİR CANDAN 30/06/2015 TARİHLİ MAHKEMEMİZİN 2014/163
ESAS SAYILI DAVA DOSYAMIZDAN TALİMAT İLE ALINAN ŞİKAYET VE
DELİLLERİNDE:''Oğlum Faik Candan ölmeden önce yanımıza gelir giderdi, Ankarada avukatlık
yapmakta idi, oğlumu keyfi olarak öldürdüler, oğlumun tek suçu kürt olmaktı, olayın üzerinden 20 yıl
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geçti oğlum yanıma geldiğinde ne söylemişti çok net hatırlamıyorum, oğlum suçsuz günahsızdı bunu
yapanlar kimse hepsinin cezalandırılmasını istiyorum, tüm sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılma
talebim vardır'' dedi.
11-MÜŞTEKİ AYŞE CANDAN 30/06/2015 TARİHLİ MAHKEMEMİZİN 2014/163 ESAS
SAYILI DAVA DOSYAMIZDAN TALİMAT İLE ALINAN ŞİKAYET VE DELİLLERİNDE:''
Oğlum Faik Candan ölmeden önce yanımıza gelir giderdi, Ankarada avukatlık yapmakta idi, oğlumu
keyfi olarak öldürdüler, oğlumun tek suçu kürt olmaktı, oğlum suçsuz günahsızdı bunu yapanlar kimse
hepsinin cezalandırılmasını istiyorum, tüm sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılma talebim vardır dedi.
12-MÜŞTEKİ TÜLÜN VURAL ŞİKAYET VE BEYANLARINDA; ''Metin Vural'ın kızıyım,
babam faili meçhul cinayete gitmiştir, sanık Ayhan Çarkın her şeyi olduğu gibi anlatmıştır, faillerin
cezalandırılmasını istiyorum ve davada katılmak istiyorum, dedi.
13-MÜŞTEKİ NAİF ERDOĞAN ŞİKAYET VE BEYANLARINDA;''Maktul Namık'ın
kardeşiyim, sanıklardan şikayetçiyim ve davada katılmak istiyorum, ayrıca faili meçhul cinayetleri
yönelik TBMM'nin bu adla oluşturulan komisyonunda detaylı beyanda bulunduk, buna ilişkin
tutanakların dosya içerisine alınmasını ve oradaki beyanlarımıza da itibar edilmesini istiyoruz, dedi.
14-MÜŞTEKİ BEGÜM ERDOĞAN ŞİKAYET VE BEYANLARINDA;''Maktul Namık
Erdoğan'ın kızıyım, aradan 20 yıl geçmesine rağmen biz her gün ölmekteyiz, büyük acılar çekmekteyiz,
bu nedenle buradaki sanıklar veya burada olmayan sanıkların ve bu işe karışanların cezalandırılmasını
istiyorum, davada katılmak istiyorum, vekilimiz de bizi temsil edecektir, dedi.
15-MÜŞTEKİ NECDET ERDOĞAN ŞİKAYET VE BEYANLARINDA;''Maktul Namık
Erdoğan'ın kardeşiyim, huzurdaki sanıklar ve tüm sanıklardan şikayetiyim, davada katılan olarak yer
almak istiyorum, aslolan bu tür faili meçhul olaylarda devletin kendisi ve halkıyla bütünleşip
yüzleşmesidir vurgusunu yapmak istiyorum, dedi.
16-MÜŞTEKİ YALÇIN BABATAŞ TALİMAT İLE ALINAN ŞİKAYET VE
BEYANLARINDA BEYANINDA: ''Ben, 1996 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Hikmet
Babataş'ın oğluyum. Bodrum da otel işletmeciliği yaptığımız dönemde otel'in Casino'sunu Ömer Lütfi
Topal işletiyordu. Kendisi otel'i ele geçirmek istiyordu ve bu nedenle babam üzerinde baskı uyguluyordu,
hatta bir defasında Ömer Lütfi'nin yakını ve adamı olan Ahmet Kara, benimde yanında bulunduğum
sırada babamı telefon ile aramıştı ve babam nasıl bir tehdite maruz kaldı ve korktu ise düşüp yığıldı kaldı,
telefonla konuşamadı. Bu olaydan birkaç gün sonra da bir arkadaşının Bodrum daki oteline
bayramlaşmak için gittiğinde otopark da pusu kurularak öldürüldü. Bu olayı gerçekleştiren kişiler Ömer
Lütfi Topal'ın azmettiriliciliğinde Ahmet Kara, Serdar Murat Topal ile Lütfiye Elif Topaldır. Hatta
babam öldürüldükten sonra Ömer Lütfi Topal oteli çok ucuza satın almak için aracılarla bize haber de
göndermişti. Ben sanıklardan şikayetçiyim. Ayrıca davaya da katılmak istiyorum'' dedi.
17-MÜŞTEKİ MUSA KARAALİOĞLU TALİMAT İLE ALINAN ŞİKAYET VE
BEYANLARINDA: ''Ben 1994 yılında babam İsmail Karaalioğlu'nun trafik kazası geçirdiği haberi
üzerine Anadolu yakasında ki Göztepe Hastenesine gittim. Olaydan bu şekilde haberim oldu. Hastaneye
gittiğimde silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü öğrendim. Babam'ın özel şöförlüğünü yaptığı Av. Medet
Serhat da aynı hastanede silahlı saldırı sonucu öldürülmüş halde bulunuyordu. Hatta karısı da
yoğunbakımdaydı. Daha sonra öğrendiğimize göre aynı araç içerisinde saldırıya uğramışlar. Bu olaya
ilişkin benim bilgim olay sonrası gazetelere ve haber programlarına yansıyan bilgilerdir. Hatta olay
yerine 50 metre mesafede Polis ekibinin beklediği daha sonra olay gerçekleştirildikten sonra Polislerin
buraya geldiği şeklinde duyumlar aldık. O dönem itibariyle çok şeyler söylendi. Olayın faillerinden
şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum'' dedi.
18-MÜŞTEKİ EBRU ZEYNEP KASIRGA TALİMAT İLE ALINAN ŞİKAYET VE
BEYANLARINDA :''Ben babam Ömer Lütfi Topal öldürüldüğünde 8 yaşında İlkokul 1. sınıf
öğrencisiydim. Olayın nasıl olduğuna dair bilgim ve görgüm yoktur. Ancak faillerinden şikayetçiyim.
Davaya katılmak istiyorum'' dedi.
19-MÜŞTEKİ ELİF LUTFİYE TOPAL TALİMAT İLE ALINAN ŞİKAYET VE
BEYANLARINDA:''Ben bu olaya ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı olarak
ifade verdim. O ifademi aynen tekrarlarım. Bu aşamada ekleyeceğim ya da kabul etmediğim bir beyan
yoktur. Ancak olayın faillerinden şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum'' dedi.
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20-MÜŞTEKİ TARIK ZİYA EKİNCİ ŞİKAYET VE BEYANLARINDA :''Sayın Başkan
değerli heyet üyeleri ben Yusuf EKİNCİ’nin abisiyim. Yusuf EKİNCİ elimde büyümüş hem abisi hem
ona babalık yapmış bir şahısım dolayısı ile kardeşimin katledildiği ilk günden itibaren dava ile yakından
ilgilendim. Çeşitli makamlara başvurdum, Cumhurbaşkanına yakından tanıdığımız sayın cumhurbaşkanı
o zaman DEMİREL’di. DEMİREL’e, Başbakana, Adalet Bakanlığına ve daha sonra da şey Meclisteki
“Faili Meçhul Cinayetleri İnceleme Komisyonunda” bulunan Milletvekili arkadaşlarıma yazdığım
mektuplarla onların ne gibi sorular sorması lazım geldiğini hatırlattım ve yıllarca uğraşmama rağmen
dava hakkında bir tek adım ileri atma imkanı bulamadım. Nihayet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
dava intikal etti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de devletin etkin bir soruşturma yapmadığı cihetle
mahkum edilmesine karar verdi. Şimdi Türkiye Cumhuriyetinde güvenlik kuvvetlerinin en karmaşık
davaları çok kısa zaman da çözdüklerine dair basında çok bilgiler çıkıyor. Bunlara sizlerde vakıfsınız.
Örneğin bir çok örnek verebilirim bunlardan birisi şu son aylarda son yıllarda Antakya’da meydana gelen
patlama olayında katledilen 50 vatandaşımızın olayında cinayeti işleyen şebekenin Suriye’de olmasına
rağmen Türkiye’de güvenlik örgütü ciddi bir araştırma yapmış ve bu insanların bulunduğunu Türkiye’de
bulunanlarla birlikte tespit ederek Türkiye’ye getirmiş ve haklarında mahkeme dava açılmıştır. Bu kadar
karmaşık ve Türkiye kamuoyunun dışındaki insanların yani Türkiye’nin dışında insanların işlediği
olayları bile çözebilen bir Emniyetin yirmi yıl boyunca işlenen bu cinayetleri vay Kürt aydın ve iş
adamlarına dönük cinayetleri çözememiş olmasını yüksek mahkemenin takdirine arz ediyorum neden
acaba bu çözülemedi. Bana gelen bütün yazılarda gayet ustaca manevralarla efendim incelenmiştir, tetkik
edilmiştir ama bilgi elde edilememiştir. Efendim yapılan bu telefon görüşmesine kayıtlar silinmiştir
bulamamıştır tarzında cevaplar vermek suretiyle kapatılmıştır. Demek ki işlenen suç işlenen suçlar
işlenen cinayetler bu zavallı tetikçilerin işlediği bir cinayet değildir. Bu cinayet devlet tarafından organize
edilen, devlet adına işlenmiş bir cinayettir. Diyeceksiniz ki devlet kimdir? Devlet insanlar mı, devlet o
günkü görevli kişiler mi, devlet yüksek heyetiniz mi kimdir devlet? Devleti personize etmek gerekirse o
zaman ki Cumhurbaşkanı DEMİREL ve Başbakan ÇİLLER ve onun yanındaki daha sonra hem
milletvekilliği yaptı hem de Bakan yapmış oldu Mehmet AĞAR’dı. Oysa Mehmet AĞAR’ı görüyorum
ki Mehmet AĞAR derhal duruşmadan vareste tutulmuş tutuklanması gereken mevcut yasaya göre
tutuklanması gerekirken Anayasa Mahkemesine dava açılmış o madde iptal edilmiş ve sayın Mehmet
AĞAR bu davadan kurtularak evinde istirahata çekilmiştir. Şimdi olacak şey değildir, bizzat bunu
organize eden kişiler mesele DEMİREL diyor ki; efendim devlet rutin dışına çıkabilir bazen. Siz rutin
dışına çıkmaya karar verdiniz ve rutin dışına çıkması için devleti tahrip etmeyi göze aldınız. Mehmet
AĞAR’da diyor ki; ben çıkar konuşursam bu devlet yıkılır. Yapıdan bir taş bir tuğla çektiğiniz anda
devlet kalmaz diyor. O halde burada yargılanması gereken Mehmet AĞAR’dır, yargılanması gereken
ÇİLLER’dir, yargılanması gereken bu devleti temsil ettiğini iddia eden zevattır. ÇİLLER’in elinde bir
liste vardı o listeyi kamuoyuna açıkladı basına intikal etti 169 kişi o zaman ki işadamı ve Kürt
aydınlarına ilişkin bir dosya. Bu listelerde bulunan insanların hepsinin katledilmesini, katledilebileceğini
açıkça ima etti. Evvela şeyden başladı bir Yeni Gündem gazetesinden başladı orayı imha etti onun
elimizde belgesi var o belgenin size intikal etmesi lazım. Cinayeti işlemeyi azmettiren ve cinayet
işlenmesini yazan bir başbakan. Daha sonra da bu listede bulunan isimlerin bir kısmı Mehmet AĞAR’a
başvuruyorlar. Bunu sadece bir cinayet davası olarak değil aynı zamanda bir dolandırıcılık bir vurgun
davası da olarak ele almak lazım. Mehmet AĞAR’ın vurgun yapmış olduğu paraları sanıklar adı şey
olarak listelere adı geçen katledilmesine karar verilen kişilerin canlarını kurtarmak için ne büyük paralar
ödediklerine ilişkin bilgiler var. Mehmet AĞAR’ın babası Diyarbakır’da Savcı yardımcılığı yaptı
kendiside orada büyüdü orada Diyarbakır eşrafını ve Diyarbakır zenginlerini tanır hepsini tanır.
Bunlardan listeye ismi geçenlerden tek, tek Mehmet AĞAR’a başvurarak ve isimlerini listeden
çıkarmışlar ve büyük paralar karşılığında isimlerini listeden çıkarmışlardır. Bunlar o listede Yusuf
EKİNCİ’nin adını görmüşler ve Yusuf EKİNCİ’ye haber vermiş olmalarına rağmen Yusuf EKİNCİ ben
avukatım ve burada Ankara’da avukatlık yapıyorum benim hiç bir siyasi olayla ilgim yoktur, benim
adımın listede bulunmasına ve benim katledilen bir şeyden bir neden olduğuna inanmıyorum diyerek
gidip para ödemek zorunda kalmamıştır. Ama diğerleri para ödediği için bu 169 kişinin bir kısmı
kurtuluyor diğerleri katlediliyor. Yüksek mahkemenizin bu listeyi bulması için ÇİLLER’i mutlaka ya
tanık yada sanık olarak huzura çağırmasını özellikle rica ediyorum. Mehmet AĞAR için verilmiş olan
kararın vareste tutulma kararının kaldırılmasını Mehmet AĞAR’ın da huzura çağrılıp ifadesinin
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alınmasını ve Mehmet AĞAR’ın bütün yargılama boyunca duruşmada bulundurulmasını teminini rica
ediyorum. Yusuf EKİNCİ’nin katledilmesi için hiçbir somut bilgi yok neden öldürdüler diye soruyorum
muta disk vasıtalarla soruyoruz? Yusuf EKİNCİ’nin Kürt olması, ve Yusuf EKİNCİ’nin varlıklı bir
avukat olması ve göze batan bir kişiliğe sahip olması. Ankara Barosunun en etkin avukatlarındandı ve
gayet en çok iş yapan ve aynı zamanda hukuki bilgisiyle de Yargıtay üyelerinin birçoğunun başvurduğu,
bilgi aldığı, istişare ettiği tanınmış bir avukattı. Böyle bir zatı bu kadar zavallıların birlik olarak gidip
katletmiş olması yürekler açısı bir şeydir. Bunların şimdi tümü emekli olmuşlardır ve şu anda galiba
meslek değiştirme içinde olduklarını görüyorum hepsinin ayaklarına bizim Türk mafyasının alamet
farikası olan uzun uçlu rugan ayakkabıları bunların artık yeni bir meslek değiştirdiğini gösteriyor. Ben
bunların yargılanmalarını önemsemiyorum, yargılanması gereken devlet benim diyen Çiller, Ağar ve
Demirel’dir. Bunların mutlaka sanık olarak dosyaya ithal edilmesini ve ifadelerinin alınmasını talep
ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şikayetçiyim sonuna kadar şikayetçiyim ve şikayetimi takip edeceğim
''dedi.
21-MÜŞTEKİ SERDAR MURAT TOPAL ŞİKAYET VE BEYANLARINDA: ''Ben bu olaya
ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı olarak ifade verdim. O ifademi aynen
tekrarlarım. Bu aşamada ekleyeceğim ya da kabul etmediğim bir beyan yoktur. Ancak olayın faillerinden
şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum dedi.
22-MÜŞTEKİ ZELİHA ŞEN ŞİKAYET VE BEYANLARINDA BEYANINDA: ''Biz Annem
ve kardeşlerim ile babam İsmail Karaalioğlu'nun trafik kazası geçirdiği haberi üzerine Anadolu yakasında
ki Göztepe Hastenesine gittim. Olaydan bu şekilde haberim oldu. Hastaneye gittiğimde silahlı saldırı
sonucu öldürüldüğünü öğrendim. Babam'ın özel şöförlüğünü yaptığı Av. Medet Serhat da aynı hastanede
silahlı saldırı sonucu öldürülmüş halde bulunuyordu. Olayın faillerinden şikayetçiyim. Davaya katılmak
istiyorum'' dedi.
23-MÜŞTEKİ ZEHRA AKIN ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Biz Annem ve kardeşlerim
ile babam İsmail Karaalioğlu'nun trafik kazası geçirdiği haberi üzerine Anadolu yakasında ki Göztepe
Hastenesine gittim. Olaydan bu şekilde haberim oldu. Hastaneye gittiğimde silahlı saldırı sonucu
öldürüldüğünü öğrendim. Babam'ın özel şöförlüğünü yaptığı Av. Medet Serhat da aynı hastanede silahlı
saldırı sonucu öldürülmüş halde bulunuyordu. Olayın faillerinden şikayetçiyim. Davaya katılmak
istiyorum'' dedi.
24-MÜŞTEKİ FİRDEVS KARAALİOĞLU ŞİKAYET VE BEYANLARINDA: ''Ben
çocuklarım ile Eşim İsmail Karaalioğlu'nun trafik kazası geçirdiği haberi üzerine Anadolu yakasında ki
Göztepe Hastenesine gittim. Olaydan bu şekilde haberim oldu. Hastaneye gittiğimde silahlı saldırı
sonucu öldürüldüğünü öğrendim. Babam'ın özel şöförlüğünü yaptığı Av. Medet Serhat da aynı hastanede
silahlı saldırı sonucu öldürülmüş halde bulunuyordu. Olayın faillerinden şikayetçiyim. Davaya katılmak
istiyorum'' dedi.
25-MÜŞTEKİ MUSTAFA KARAALİOĞLU ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Biz
Annem ve kardeşlerim ile babam İsmail Karaalioğlu'nun trafik kazası geçirdiği haberi üzerine Anadolu
yakasında ki Göztepe Hastenesine gittim. Olaydan bu şekilde haberim oldu. Hastaneye gittiğimde silahlı
saldırı sonucu öldürüldüğünü öğrendim. Babam'ın özel şöförlüğünü yaptığı Av. Medet Serhat da aynı
hastanede silahlı saldırı sonucu öldürülmüş halde bulunuyordu. Olayın faillerinden şikayetçiyim. Davaya
katılmak istiyorum'' dedi.
26-MÜŞTEKİ RIDVAN YILDIRIM BEYANINDA:''Ben maktüllerden Adnan Yıldırım'ın
oğluyum. Ben o tarihte 12 yaşındaydım. Babamın bir otel önünde yanında diğer maktüller Savaş Buldan
ve Hacı Karay da olduğu halde bir kısım kişiler tarafından kaçıralarak Yığılca ilçesine götürülüp burada
işkence ile infaz edildiğini biliyorum. Ancak olayı kimin gerçekleştirdiğine dair sonrasında yaşanan ve
bir kısım haber programlarına konu olan bilgiden ibarettir. Şikayetçiğim davaya katılmak istiyorum
ayrıca yargılama sürecinde ayrıntılı beyanlarımı bilahere yargılama yapan Mahkemeye de sunacağım''
dedi. Devamla, tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyorum, ayrıca davada katılmak istiyorum, diğer
müştekilerin beyan ve duygularına da iştirak ediyorum, dedi.
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27-MÜŞTEKİ HELİN ŞERMİN YILDIRIM ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Ben babam
Adnan Yıldırm öldürüldüğünde henüz bir aylık bebektim. Olaya ilişkin bilgim daha sonra bana
anlatılanlardan ibarettir. Bilahere gerekirse Mahkemesinde beyanda bulunacağım. Bu aşamada
şikayetçiğim ve davaya katılmak istiyorum'' dedi.
28-MÜŞTEKİ LEYLA YILDIRIM ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Ben Babam Adnan
Yıldırm öldürüldüğünde 14 yaşındaydım. Henüz çocuk yaşta bulunmamız nedeniyle yaşanılan bir kısım
sıkıntılar bize yansıtılmazdı. Babam Kaçırıldığı gün akşam 22:00 sularında evi aramıştı. Annem ile
görüşmek istedi daha sonra İstanbul Yeşilköy Çınar otelinin önünde yanında diğer maktüller Savaş
Buldan ve Hacı Karay da olduğu halde bir kısım kişiler tarafından kaçıralarak Yığılca ilçesine götürülüp
burada işkence ile infaz edildiğini biliyorum.Hatta o gün ne tesadüfdür ki otel'in güvenlik kameraları
çalışmamış. Ancak olayı kimin gerçekleştirdiğine dair sonrasında yaşanan ve bir kısım haber
programlarına konu olan bilgiden ibarettir. Şikayetçiğim davaya katılmak istiyorum ayrıca yargılama
sürecinde ayrıntılı beyanlarımı bilahere yargılama yapan Mahkemeye de sunacağım'' dedi.
29-MÜŞTEKİ HASİBE YILDIRIM ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Ben eşim Adnan
Yıldırm 1994 yılında öldürüldü. O dönem itibariyle özellikle Kürt iş adamlarına yönelik baskıların ölüme
kadar varan tehditlerin yaşandığı bir gerçekti hatta eşim açıkca bana ve çocuklarıma hissettirmesede
tehdit ve baskılara mağruz kaldığını ben biliyorum. Ancak kendisini kimlerin öldürdüğüne dair görgüye
dayalı bilgi sahibi değilim. Şikayetçiğim davaya katılmak istiyorum ayrıca yargılama sürecinde ayrıntılı
beyanlarımı bilahere yargılama yapan Mahkemeye de sunacağım dedi.
30-MÜŞTEKİ GÜLCAN YILDIRIM ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Ben maktüllerden
Adnan Yıldırım'ın oğluyum. Ben o tarihte 10 yaşındaydım. Babamın bir otel önünde yanında diğer
maktüller Savaş Buldan ve Hacı Karay da olduğu halde bir kısım kişiler tarafından kaçıralarak Yığılca
ilçesine götürülüp burada işkence ile infaz edildiğini biliyorum. Ancak olayı kimin gerçekleştirdiğine
dair sonrasında yaşanan ve bir kısım haber programlarına konu olan bilgiden ibarettir. Şikayetçiğim
davaya katılmak istiyorum ayrıca yargılama sürecinde ayrıntılı beyanlarımı bilahere yargılama yapan
Mahkemeye de sunacağım'' dedi.
31-MÜŞTEKİ BERİVAN YILDIRIM ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Ben maktüllerden
Adnan Yıldırım'ın oğluyum. Ben o tarihte 7 yaşındaydım. Babamın bir otel önünde yanında diğer
maktüller Savaş Buldan ve Hacı Karay da olduğu halde bir kısım kişiler tarafından kaçıralarak Yığılca
ilçesine götürülüp burada işkence ile infaz edildiğini biliyorum. Ancak olayı kimin gerçekleştirdiğine
dair sonrasında yaşanan ve bir kısım haber programlarına konu olan bilgiden ibarettir. Şikayetçiğim
davaya katılmak istiyorum ayrıca yargılama sürecinde ayrıntılı beyanlarımı bilahere yargılama yapan
Mahkemeye de sunacağım'' dedi.
32-MÜŞTEKİ REMZİYE YALÇINKAYA ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Ben babam
Salih Aslan öldürüldüğünde 9 yaşındaydım. Kendisi Amcası ve o da bu olayda öldürülen Fevzi Aslan'ın
özel şöförüydü. Onlar İstanbul da çalışıyordu. Biz ise Aile olarak Diyarbakırdaydık. Kendilerinden bir
hafta haber alamadık. Daha sonra İstanbul da ormanlık bir alanda ikisi de gözleri bağlı halde öldürülmüş
şekilde bulundular. O dönemde özellikle Kürt işadamlarına yönelik baskı ve tehditler çok fazlaydı. Daha
sonra basına yansıdığı şekliyle olayın failinin Mehmet Ağar ve ekibi olduğu öğrendik. Sanıklardan
şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum'' dedi.
33-MÜŞTEKİ ĞEZAL CANTÜRK ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Ben olay günü
okuldan çıkıp babam Behçet Cantürk'ün İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesinde bulunan benzin
istasyonundaki yazıhanesine gittim. Babamı burada son olarak görmüştüm, bana eve gitmemi kısa bir
süre sonra yemek için eve geleceğini söyledi. O gün sabaha kadar gelmeyince annem endişelendi saat:
06-07 gibi kuzenim Ağa Cantürk'ü aradık O, babamın eve gidiyorum diye bürodan ayrıldığını söyledi. O
tarihte kimsede bulunmamasına karşın babam araç telefonu kullanırdı ve bize haber verirdi. Böyle bir şey
de olmamıştı. Ertesi gün Sapanca da arazide öldürülmüş halde köylüler bulunduğunu öğrendik ve
cenazesini bu şekilde aldık. Benim olayı kimlerin gerçekleştirdiğine dair görgüye dayalı bir bilgim yok.
Ancak daha sonra ki süreçte bu olayı Mehmet Ağar ve ekibi tarafından gerçekleştirdiklerini öğrendim.
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Sanıklardan şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum, gerektiğinde ayrıntılı beyanlarımı Avukatım
aracılığı ile asıl yargılama Mahkemesine de sunacağım'' dedi.
34-MÜŞTEKİ AYŞE İDAYET AZİZOĞLU'NDAN 26/02/2014 TARİHLİ TALİMAT İLE
ALINAN ŞİKAYETİ VE DELİLLERİ SORULDU:''Ben olay günü eşimle en son saat 20 :30
sıralarında telefon la görüştüm. Eve geleceğini söylemişti. Ancak gecikince saat 22:00 sırlarında şuan
numarasını hatırlamadığım ancak ancak avukatımız tarafından soruşturma makamlarına bildirilen araç
telefonu aradık fakat ulaşamadık. Bekleşimiz sabaha kadar sürdü. Saat sabaha 6-7 sıralarında halen
gelmeyince kaynımın oğlu aynı yerde çalışan Ağa Cantürk'e kızım Ğezal 'ı gönderdim. O da
yazıhaneden ayrıldığını eve gidiyorum dediğini söyledi. Ertesi gün sapanca da arazide köylüler
tarafından öldürülmüş halde bulunduğunu haber aldık. hatta gidip cenazesini alıncaya kadar bu habere
inanmadık . Zira o güne kadar husumetli olduğu kişiler yoktu. herhangi bir tehdit almamıştı. Yada en
azından bizlere bu konuda bir şey hissettirmemişti. Daha sonra o dönem bir kısım kürt iş adamlarının
adının geçtiği bir ölüm listesi olduğunu eşiminde bu listede bulunduğunu öğrendik.
Olayı
gerçekleştirdiklerini düşündüğüm Mehmet Ağar ve ekibinden şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum.
Gerekirse yargılama aşamasında ayrıntılı beyanda bulunacağım'' dedi.
35-MÜŞTEKİ CEMALETTİN ÜMİT 26/02/2014 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN
ŞİKAYETİ VE DELİLLERİ SORULDU: ''Maktüllerden Tarık Ümit benim yeğenim olur. Bu olaya
ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı olarak ifade verdim. O ifademi aynen
tekrarlarım. Ayrıca ekleyeceğim bir husus bulunmamaktadır. Bu yargılama sonunda faillerin
cezalandırılacağına olan inancım da yoktur. Şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum'' dedi.
36-MÜŞTEKİ ÜMİT BAHÇACI'DAN 13/10/2014 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN
ŞİKAYET VE DELİLERİ SORULDU:''24/12/1994 tarihinde ağabeyim İsmail Bahçacı bir sivil otoya 4
kişi tarafından zorla bindirilip oradan uzaklaşıyorlar. Evimize bir telefon geliyor. Ben İsmail Bahçacı'nın
arkadaşıyım, İsmail gözaltında aile olarak İsmail'e sahip çıkın diyor. Babam ve benim bir büyük
ağabeyim Metin İstanbul C.Başsavcılığı'na oradan da Gayrette Siyasi 2.Şube'ye müracaatlarını yapıyorlar
fakat öyle birisi olmadığını söylüyorlar. Ayhan Çarkın'ın konuşmasından sonra tekrar biz müracaat
yaptık. Beşiktaş DGM'ye tekrar müracaat yaptık, Ayhan Çarkın hakkında suç duyurusunda bulunduk, bir
sonuç çıkar diye fakat İsmail ile ilgili Ayhan Çarkın'dan herhangi bir şekilde beyan alınmadı. Ağabeyim
bulunana kadar, olayın akıbeti çözülene kadar şikayetçiyiz. Ağabeyimin alındığı otoyla ilgili olarak
herhangi bir görgüm yoktur, bunlar duyumlardan ibarettir. Ben herhangi bir şey görmedim. Biz olayı
böyle biliyoruz''dedi.
37-MÜŞTEKİ RAİFE BASKIN ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Ben 02/10/1993 tarihinde
Kavacık Polis Karakolunda eşimin kaybolmasına ilişkin ayrıntılı olarak ifade verdim. O ifademi tekrar
ediyorum. O ifademe ekleyecek bir husus yoktur. Ben iddianamedeki sanıkların hepsinden ayrı ayrı
şikayetçiyim. Suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya da katılan sıfatı ile katılmak istiyorum.
Katılmama karar verilsin'' dedi.
38-MÜŞTEKİ UĞUR KARAY 04/02/2014 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN ŞİKAYET
VE BEYANLARINDA: ''Bana okumuş olduğunuz iddianamedeki olayı daha sonra öğrendim. Suç
tarihinde ben 4 yaşındaydım. Babamı daha görmemiştim. Baba sevgisini yaşamadım Daha sonra
annemden ve çevreden öğrendim ki bu ergenekon çetesi babam Hacı KARAY ı kaçırarak günlerce
işkenceye mağruz bırakılmıştır. Daha sonra da öldürmüşler. Ben babamı öldüren şahıslardan
şikayetçiyim. Baba sevgisi olmadan yaşadım. Beni ve ailemi mağdur eden şahısların cezalandırılmasını
istiyorum . Ben babamı öldüren şahıslardan şikayetçi ve davacıyım . Benim suçtan kaynaklanan maddi ve
manevi zararım oldu. Babam olmadığı için maddi açıdan çok yokluk çektim. Küçük yaşta hem çalışıp
hem okumak zorunda kaldım. Davaya katılmak istiyorum'' dedi.
39-MÜŞTEKİ LEYLA BARAN 04/02/2014 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN
BEYANINDA:''Bana iddianame de bahsetmiş olduğunuz olayı biliyorum. Bana ismini okumuş
olduğunuz şahısları tanımıyorum. Maktül Hacı KARAY benim babam olur. Babamı ismini okumuş
olduğunuz şahıslar o dönemin ergenekon çetesi kaçırarak günlerce işkence edildikten sonra öldürdüler.
Beni ve ailemi çok mağdur ettiler. Çok zor günler geçirdik. Ben babam öldürüldükten sonra maddi
imkansızlıktan dolayı okuyamadım. Babamı öldüren şahıslardan şikayetçi ve davacıyım
cezalandırılmasını talep ediyorum. Davaya katılmak istiyorum. Benim de maddi ve manevi zararım oldu.
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Bunun da giderilmesini talep ediyorum''dedi.
40-MÜŞTEKİ ERSİN KARAY 04/02/2014 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN ŞİKAYET
VE BEYANLARINDA:''Bana iddianamede okumuş olduğunuz olayı biliyorum. Maktul Hacı KARAY
benim babam olur. Türkiye ye yakışır olmayan bir şekilde işkenceye maruz bırakılarak öldürüldü. Ben bu
çetenin açığa çıkartılmasına çok sevindim. Benim gibi binlerce insan mağdur olmuştur. Sonunda adalet
yerini bulacak. Bizi ve binlerce garibanı mağdur eden şahısların cezalandırılmasını talep ediyorum. Ben
aileme bakmak zorunda kaldım. Okuyamadım. Gece gündüz çalışmak zorunda kaldım. Kardeşlerimi de
okutamadım. Şahıslardan şikayetçi ve davacıyım. Benim maddi ve manevi zararımın giderilmesini talep
ediyorum. Davaya katılmak istiyorum Kamuran KARAY İstanbul ilinde ikamet etmekte, Sakine ATSIZ
da Van ilinde ikamet etmektedir'' dedi.
41-MÜŞTEKİ AYŞE KARAY 04/02/2014 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN ŞİKAYET
VE BEYANLARINDA: ''Ben daha önce bu konu ile ilgili hiç beyanda bulunmadım. Bana bahsetmiş
olduğunuz olayı da biliyorum. Daha önce eşim Hacı KARAY ı suçsuz yere kaçırıp işkence ettikten sonra
öldüren şahısları ilgili kurumlara şikayet etmek istedim. Ancak ergenekon çetesi ortaya çıkmamıştı.
Çocuklarıma ve aileme zarar vereceklerinden korktum. Ben genç yaşımda 8 çocuğa maddi imkansızlıkla
bakmak zorunda kaldım. Bakamdım. Okutamadım çocuklarımı . Yoksulluk çektim. Yoksulluğun yanında
eşim olmadan hayata tutunmaya çalıştım. Ben eşimi haksız ve suçsuz yere öldüren şahıslardan şikayetçi
ve davacıyım. Hiç bir ülkede o ülkenin vatandaşını kaçırıp işkence edildikten sonra öldürüldüğünü
görmedim. Eşim çok vahşice katledildi. Eşimin öldüren şahıslardan şikayetçi ve davacıyım davaya
katılmak istiyorum. Benim de maddi ve zararım vardır. Karşılanmasını istiyorum'' dedi.
42-MÜŞTEKİ ATİYE ÖZTUNÇ 04/02/2014 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN
ŞİKAYET VE BEYANLARINDA:''Bana iddianame de bahsetmiş olduğunuz olayı biliyorum. Bana
ismini okumuş olduğunuz şahısları tanımıyorum. Maktul Hacı KARAY benim babam olur. Babamı
ismini okumuş olduğunuz şahıslar o dönemin ergenekon çetesi kaçırarak günlerce işkence edildikten
sonra vahşice insanlığa yakışmayacak şekilde suçsuz yere öldürdüler. Beni ve ailemi çok mağdur ettiler.
Çok zor günler geçirdik. Ben babam öldürüldükten sonra maddi imkansızlıktan dolayı okuyamadım.
Babamı öldüren şahıslardan şikayetçi ve davacıyım cezalandırılmasını talep ediyorum. Davaya katılmak
istiyorum. Benim de maddi ve manevi zararım oldu. Bunun da giderilmesini talep ediyorum''dedi.
SAVUNMA:
1-SANIK AYHAN ÇARKIN SAVUNMASINDA: ''Evet efendim. Bundan önceki celsede
tahliye talebinde bulunurken 9 sayfalık savunmamın 3 sayfasını okudum, sadece tahliye kısmını, diğer
dosyanın bütünüyle alakalı savunmam da onda yazılıdır. Tahmin ediyorum incelediniz, aynısını tekrar
ediyorum. Eğer yok emredersiniz, hayır sesli olarak tekrardan oku, okuyabilirim efendim. Hakkımdaki
suçlamaları ben kabul etmiyorum. Vermiş olduğum ifadelerimi kabul ediyorum ama hakkımdaki
suçlamaları da kabul etmiyorum. Avni İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına, 11. Ağır Ceza Mahkemesine ve Emniyet Müdürlüğüne vermiş olduğum ifadelerimi kabul
ediyorum. Mevcut dosyanın kapsamı da zaten elle tutulur, gözle görülür herhangi bir delil de
bulunmadığı için şuanda da bu davayla alakalı söyleyecek herhangi başka bir şey de bulamıyorum.
Bundan sonraki soracaklarınıza avukatım cevap verecektir. Şuanda söyleyeceğim bu kadar. Sormak
istediğiniz başka soru varsa da cevaplamaya hazırım efendim. devamla, 2011/129 sayılı faili meçhuller
olarak bilinen soruşturma dosyasıyla alakalı hazırlanan iddianame kapsamında bulunan isimleri belirtilen
vatandaşlarımızın öldürülmesi ile ilgili iddianame kapsamında savunmama başlamadan evvel istem dışı
olarak yükselen ses tonumun, vücut ve beden hareketlerimin yüze mahkemenize ve siz sayın başkanımız
ve üyelerime ve iddia makamını temsilen sayın savcılığımıza herhangi bir saygısızlık olarak
görülmemesini arz ediyorum. Efendim hazırlanan bu iddianameyle alakalı açıklığa kavuşması gereken
bütün hususları ile birlikte mahkemenizin bilgisine sunmak istiyorum. Öncelikle sayın Cumhuriyet
Savcılığımızın hazırladığı bu iddianame birçok çelişkili hususlar olmasıyla birlikte olayların vasıf ve
mahiyetleri kapsamında daha birçok eksik yönleri bulunmaktadır. Şöyle ki, öncelikle benim vicdan azabı
çekmek ile beraber pişman olarak hür iradem ile başlatılmasına sebep olduğum soruşturma ile alakalı
vermiş olduğum ifadelerim, ikrar niteliği taşıyan beyanlarım doğrultusunda yargılanmakla beraber yine
bu ifade ve ihtilaflar ile alakalı aradan geçen yıllar boyunca yaşadığım bazı kötü olaylar ve haksızlıkların
da ifadelerimde bazı birkaç şahıslar hakkında çelişki hususları barındırmaktadır. Yargılama esnasında
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bunlar da açıklığa kavuşacaktır ve şuanda huzurda bulunan ve daha da bulunması gereken bütün şahıslar
birkaç istisna haricinde bu olaylarda farklı farklı konumlarda yer almışlardır. Ancak ben şuanda bu
isimlerin de kimler olduğunu yani isimlerini hatırlamıyorum. Fakat benim ifadelerim ve beyanlarım
esnasında sehven ismini karıştırdığım şahıslardan birisi Ziya Bandırmalıoğlu'dur, diğeri de Alper
Tekdemir'dir. Bu yüzden kendilerinden sizin huzurunuzda özür diliyorum. Hakim bey bu cinayetler
dönemin Cumhurbaşkanının, Başbakanlarının, Milli Güvenlik Kurulu'nun, İç İşleri Bakanlığı'nın ve bu
bakanlığa bağlı İstihbarat Daire Başkanlığı'nın, Özel Hareket Daire Başkanlığı'nın ve yine Başbakanlığa
bağlı o dönem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde bulunan Kontrterör Daire Başkanlığı'nın ve
kurumlarının talimatları, bilgileri ve koordinasyoları vasıtasıyla yani o dönem ki devletin ve
yöneticilerinin bilgileri dahilinde işlenmiş cinayetlerdir. Yoksa hiç kimse pervasızca böyle cinayetler
işleyemez. Herkes bilgi sahibi, fakat her neden ise hiç kimse bu güne kadar kılını dahi kıpırdatmamış, bu
olayların üzerine gitmek yerine sadece kendi egolarının peşlerine düşerek siyasi ve ekonomik rant elde
etmişlerdir ve ben bu gidişata bir son vermek amacıyla yıllar önce ettiğim bir yemin üzerine, haksızlığa
kurban gidenlerin sesi olacağım diye ettiğim yemin üzerine bu süreci başlattım. Bundan tam 18 yıl önce.
Beni bu karara vardıran sebep önce insan olabilmenin erdemine olan saygım ve kötülere, yalancılara da
olan nefretimdir. Aynen böyle. Zaten bu yüzden de benim başıma gelmeyen kalmadı. Tek istediğim bu
olaylara sebep olan zihniyetin temsilcilerinin yargılanıp hesap vermeleridir. Yoksa durduk yerde kendini
cezaevine sokan bir insanın ya gerçekten aklından zoru olması ya da bir amacının olması gerekli değil
midir efendim? Hakim bey benim amacım bu olayların tamamının açığa çıkarılması ve bu olaylara sebep
olan azmettiricilerin sanık olarak burada yargılanmalarıdır. İşte bu duygular içerisinde adalet huzurunda
adil olarak yargılanmak istiyorum. Hata yapan bedelini ödesin, suç işleyen cezasını çeksin. Tek istediğim
bu olaylara sebep olan zihniyetin temsilcilerinin yargılanıp hesap vermeleridir. Yoksa durduk yerde
kendini cezaevine sokan bir insanın ya gerçekten aklından zoru olması ya da bir amacının olması
gereklidir. Benim amacım bu olayların tamamının açığa çıkarılması ve bu olaylara sebep olan
azmettiricilerin sanık olarak burada yargılanmalarıdır. İşte bu duygular içerisinde adalet huzurunda adil
olarak yargılanmak istiyorum. Hata yapan bedelini ödesin, suç işleyen cezasını çeksin. Ben zaten hatamın
bedelini en ağır şekilde ödüyorum. İşte bu yüzden sorgulanması gereken nedenler hep beraber
sorgulansın. Bu rezaletlere sebep olanların hepsi birden açığa çıksın. Neden? Çünkü eğer adı katil ise
bunların da kimler olduğuna en iyi karar verecek onlarlar sizlersiniz. Evlatlarını, sevdiklerini
kaybedenlerin yargısız infazlar, faili meçhullere, gözaltında kayıplara kurban gidenlerin işkencelerle
hayatlarını kaybedenlerin hesabı hep beraber sebepleriyle beraber adalet huzurunda görülsün. Hesap
gören olarak insan-ı nefsiyete şimdi yüzleşmenin zamanıdır. Bu kanlar neden aktı, bu canlar neden yandı
ortaya çıksın. Hep beraber görelim. İşte ben buradayım. Ben bir gerçeğim. Korkmadan da doğruyu
söyleyenlerdenim. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Eğer kader beni her nefretin ortasında bıraktıysa
onun için de hatalarından, günahlarından kurtulmak isteyen bir insanım. Dünün doğrusu, bugünün yanlışı
mı veya bugünün doğrusu geçmişin yanlışı mı? Bilmiyorum göreceğiz bakalım, bedenler, yüzler
karşılaşsın, cevabı ise gözler birbirine baktığında görülecektir. Canı yanan, can yakan, hele hele yalan
söyleyen, söyleten, kullanan, kullanılan, satanı, satılanı, ihanet edenleri görelim. Vatan adına, millet,
bayrak adına yola çıkıpta ve yoldan sapanları ve bu kutsal duyguları kendilerine rant kapısı yapanları da
görelim. Tamamlanması gereken bu fotoğrafta kimler ne şekilde karşılayacaklar kendi yerlerini
bilmiyorum. Bu aradan geçen 18 sene boyunca yaşadığım baskı, zulüm, işkence, eziyet ve tahriklere
bugüne kadar sesim çıkmadıysa amacım doğrultusunda dayanmam ve sabretmem gerektiğini
bildiğimdedir. Bizleri o dönem yönetenlerin yaptıklarına bak. Şimdi de çıkmışlar utanmadan, sıkılmadan
kahramanlık edebiyatı yapıyorlar. Yönetenler kendi ulusuna, kendi halkına yalan söyler mi? Bu zulümü
yapar mı? Devletimizin kutsiyeti, ülkemizin birliği, bütünlüğü adına, vatan, millet, bayrak adına, kutsal
değerler uğruna, bir arada yaşayıp da bütünü korumak adına yaşadığımız hayat tam tersini yaptırdı, o
dönemde devletimizin makamlarını işgal eden bu merhametsiz, zorba, vicdansız insanlara yıllarca
inandık. Vampirler sofrasının kan çanağına yıllarca kanlarımızı akıttık. Şu hale bak. Gel polis ol ondan
sonra Güney Doğuda tertemiz bir halk ile tanış. Hele hele en güzel yanı başım gözüm üstüne deyip de
söz veren, sözünden dönmeyen, misafirperver, onurlu, haysiyetli, kendine öz, hoş bir yaşantısı olan, az
ile yetinip kimseye bulaşmayan, namuslu bir toplum olan Kürt toplumunu baskı, zulüm, işkence, şiddet,
aşağılanma vb. Gibi en ağır tahriklere bile yıllarca katlanan onurlu bir halkı karşımıza bölücü, vatan
haini, eşkıya vb. Niteliklerle yıprattırıp bizi birbirimize kırdıttıran zihniyetin kurbanları yaptılar. Kendi
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halkına dışkı yediren Revo'ların arkalarına anahtarla bağlayıp sokaklarda sürükleyip cesetleri paramparça
teşhir eden, dillerini yasaklayan faili meçhuller ile yargısız infazlar ile işkenceler ve daha bir sürü pislik
ile bizleri başbaşa bırakan ve ayrıca kendi askerlerimizi kendi mayınlarıyla öldürttüren, şehitlerimizin
tabutlarında uyuşturucu kaçıran, terör rezaletleriyle karşımıza çıkan, ceberrut krallar gibi canının her
istediğini yapan, halklar arasında kin ve nefret duygularının devamı için, kanı kan ile yıkatmaktan başka
hiçbir işe yaramayan ve daha bir sürü akla hayale gelmeyen pislikle bizi başbaşa bırakan, işleri güçleri
gece gündüz yalan söyleyip dolap çeviren, kendi ulusumuzun şanlı bayrağını kendi provokasyonlarıyla
yaktırıp da halklarımızı karşı karşıya getirip kan döktüren zihniyetin Türkiye Cumhuriyetimizin temel
kuruluş felsefesiyle, halklarımız ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Ne alakası var? İşte hakim bey bu
yüzden adalet huzurunda bu kirli yüzler aydınlanmalıdır. İşte bu yüzden benim inandığım devletim yakın
geçmişiyle yüzleşmeni ve geleceğine barış, huzur ve kardeşlik hukuku ile devam etmelidir. Bu sebepler
doğrultusunda olayların vasıf ve mahiyetleri kapsamında savunmama başlıyorum. Hakim bey kuvvetli
suç şüphesinin varlığı ve olayların vasıf ve mahiyetleri ile ilgili sayın iddia makamının hazırlamış olduğu
iddianameyi kabul ediyorum. Yine bu iddianame kapsamında sayın Cumhuriyet Savcılığımızın
hakkımdaki bütün iddia ve isnatlarının suçlamalarını ise reddediyorum ve ayrıca soruşturmanın
genişletilmesini ve dosya kapsamına dönemin "Devlet rutin dışına çıkmıştır" diyen Cumhurbaşkanının
elimde PKK'ya yardım eden Kürt iş adamlarının listesi var, "hepsinden hesap soracağım" diyen ve bu
olayların fitilini ateşleyen dönemin başbakanın "elimde kaset, bilgi, belge var" diyen daha sonra bütün
elindeki bu suç unsurlarını adalete vermeyip de kendilerini yüce divanda aklamak için kullanan cinayet
azmettiricisi Başbakan Mesut Yılmaz'ın 1993 - 1996 yılları arasındaki Milli Güvenlik Kurulu kararlarının
yüce mahkememiz tarafından elde edilip o dönemde bu cinayetlerin işlenmesi için tavsiye kararları
alanların tespit edilerek iddianamede bir numaralı sanık konumunda olmalarını, yine 1993 - 1996 yılları
arasında Milli İstihbarat Teşkilatının arşivinde bulunan faili meçhul cinayetleriyle ilgili istihbarat
bilgilerini içeren belgelerin tespit edilerek gereğini yapmayan sorumluların bu dosyada yer almasını,
ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatının Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür bu cinayetlerin baş
aktörlerindendir, sanık olmasını ve ayrıca dönemin emniyet istihbarat arşivinde bulunan istihbarat
raporlarının yüce mahkememiz tarafından tespit edilerek dosyada yer alması ve görevini yapmayan
sorumluların sanık olarak yer alacağı geniş kapsamlı bir iddianame çerçevesinde yargılamanın yapılması
ve dahası bu dava dosyasının takdiri mahkememize ait olmakla beraber Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına müracaatı ile Susurluk Davası kapsamında görülebilmesinin önü açılmalıdır ki gerçekler
bütün ayrıntıları ve delilleriyle ortaya çıksın. Çünkü mevcut iddianamede benim ifade beyan ve
ikrarlarımı destekleyen elle tutulan, gözle görülen, somut, en küçük bir delil bulunmamaktadır. Bu
yönüyle beraber adeta sanki bu suçları ben işlemişim gibi ön yargılı, şahsıma karşı kin ve nefret
duyguları besleyen görüş ve düşünceler içermektedir. Adeta "Vay demek sen böyle konuşursun, pişman
olup ihtilaf ikrar edersin öyle mi? Ben sana bir iddianame hazırlayayım da gör" gibisinden sanki. Sanki
Milli Güvenlik Kurulunda bu kararları ben almışım. Sanki bu yolma tek başıma ben çıkmışım ve sanki
bu insanları ben öldürmüşüm gibi, beni, benim ihtilaflarım ve pişmanlığım ile suçlayıp üzerimde
psikolojik bir baskı oluşturan sayın savcılığımızın hangi maksatla şahsıma bu haksızlıkları uygulamasını
bir türlü anlamış değilim. İşte bu yüzden hakkımdaki bütün ithamlar asılsızdır ve reddediyorum.
Olayların vasıf ve mahiyetleri söz konusu olduğunda; Bir Abdülmecit Baskın ile alakalı ifadem aynen
şöyledir: Bize verilen bir emir Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın örgüt üyelerine kimlik sağladığı
söylenerek bu şahsın alınıp daire başkanlığına getirilip bu konuda sorgulanması ve daha sonra Terörle
Mücadele Şubesine teslim edilmesi gerektiği üzerine Oğuz ve ben adı geçen şahsın bulunduğu kuruma
gittik. İki sefer yerinde yoktu. İkinci gidişimde kapıda bulunan görevliye kimliğimi beyan ettim.
Kimliğimi beyan ettim. Kimliğimi beyan ettim. Ertesi gün geleceğimizi kendisinin bilgisine
başvurmamız gerektiğini söyledim ve ertesinde tekrar gittiğimizde iki araba bir Ford Transit ekip otosu
minibüs ve Doğan marka arabada ben ve Oğuz, adamcağız bizi kendisi kapıda karşıladı. Kibar, beyefendi
bir adamdı. Kendisine durumu anlattım. "Hay hay ne demek gidelim tabi memur bey" diyerek bizim ile
binadan çıktı, dış kapıda bulunan ifademde de belirttiğim minibüse teslim ettik ve oradan ayrıldık.
Keçiören - Ulus istikametinden yaklaşık 2,5 - 3 saat sonra daire başkanlığına vardık. Daire başkanlığında
"ne yaptınız" diye sorduğunda "adamı aldık, daha gelmedi mi, diğerleri getirmedi mi?" deyince azar
işittik üstünde. Başladı bize bağırmağa, "burada ne işiniz var" diye kavga ettik. Hatta Oğuz elini beline
attı o sinirle de, "gidin diğerleriyle buluşun" dedi, anons etti. Nerede olduklarını sorduğumuzda "Gölbaşı
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Haymana yolu girişince Kebabistan diye bir lokanta var, oradan sağa gidince ilerde bizi görürsünüz"
dediler, bir müddet gittikten sonra buluştuğumuzda yolun sağ tarafında küçük kulübe gibi metruk bir
binada infaz edilip öldürüldüğünü gördük. Ben ve Oğuz oradakilerle kavga ettik. "Bu nasıl iş, sen
karışma" dediler, "başkanın bilgisi var, işine bak, kaşınma" dediler. Eyvallah. Sivil şahıslar da vardı.
Diğerlerinin hepsini tanıyorum. Daha sonra başkanlığa gittim. Bunun Milli Güvenlik Kurulu kararları
doğrultusunda olduğu söylendi. İstanbul'dan ben bir pislikten kurtuldum. Daha beterine denk geldim
Ankara'da. Eğer bilseydim mümkün değil ben bu Abdülmecit Baskın'ın öldürülmesine asla müsade
etmezdim. Hakim bey anlatıyorum işte. Ben şimdi bu suçun vasıf ve mahiyeti söz konusu ise bu suçun
hangi vasfındayım, hangi mahiyetindeyim? Yıllarca ben bu hislerin manevi şahsiyeti gözümün önünden
bir türlü gitmedi. Bak kalk Eminönüne git, adamı al ondan sonra gel adalet huzurunda adamı al, teslim et,
sonrası ölüm. Ondan sonra gel adalet huzurunda bunları anlat ve cinayet ile suçlan. Ne yaman bir çelişki
anlamış değilim. Gelelim diğer bir olaya. Behçet Cantürk ve şoförü ile alakalı. Bize İstanbul'a gidip
operasyon yapıp bu şahısların alınıp Ankara'ya getirileceği söylendi. Emir baş üstüne ve nihayetinde
İstanbul'a geldik. Fenerbahçe Orduevinin bulunduğu yerden sahil yoluna çıktık. Bağdat Caddesine giden
ikinci yol ayrımında polis yeleklerimizi giyerek yol uygulaması yaptık. Gelen arabaları arayıp yol
verdikten bir müddet sonra Behçet Cantürk ve şoförünün bulunduğu aracı durdurduk ve kendilerine üst
araması yaptıktan sonra bir uyuşturucu olayıyla alakalı Ankara'ya gidecekleri söylendi ve yola çıktık.
Behçet Cantürk arka koltukta benim yanımda oturuyordu ve diğer arkadaşlarla beraber gidiyorduk. Hatta
kendisiyle kısa bir sohbet de yaptım. Diyabakır Lice'li olduğunu bildiğimden ve ben de oralarda görev
yaptığım için oraları konuştuk. Hatta bana "müsade ederseniz puro içmek istiyorum" dediğinde ben de
izin verdim içmesine ve hatta altın dupont bir çakmağı, özel bir çakmağı vardı. Sorunsuz bir şekilde yola
devam ettik. Adapazarı Sapanca mevkiisine geldiğimizde yolun sağ tarafında bulunan arıza halleri için
ayrılmış bir ağaçlıklı bir bölüm vardı. Öndeki arabalar oraya yanaştı. "Ne oluyor" dedik, ihtiyaç molası
diye herkes arabadan indi. Bir müddet sonra onlara 10 - 15 metre mesafedeydim infaz edildiler. Yine
yalan söylendi. Ben düştüm pisliğin içine gel de çık çıkabilirsin ve hiçbir şey olmamış gibi yola devam
ettik. Behçet Cantürk'ün çakmağı bizim arabada kaldı. Oğuz o çakmağı Korkut Eken'e verdi, öyle
atılacak, satılacak cinsten bir çakmak değildi ve hatta Behçet Cantürk'ün paçasından küçük leydi diye
tabir edilen toplu bir silah da çıktığı söyleniyordu. Artık yapacak bir şey yok. Onu da yazdım bir kenara.
Cumhuriyet savcılığımızın benim bu ifademle alakalı Korkut Eken'in evine, bürosuna, aracına operasyon
yapıp da böyle bir çakmağın varlığının tespit edilmesi için çalışma yapması gerekmez miydi diye
düşünüyorum. Eğer o çakmak ele geçseydi seri numarasından bağlı olduğu firmadan kimin adına fatura
edildiğinin tespiti olsaydı somut bir delil olmaz mıydı? Ama yapılmadı, hiçbir şey yapılmadı hakim bey.
Şimdi söylüyorum bir emir üzerine yola çıkıp görev amaçlı üzerine düşen görevi yaptıktan sonra geri
dönerken mola verilip bu insanlar infaz ediliyorsa ve ben hep bu olayların karşısındayken tavır alıp da
bütün bu çileyi çekiyorsam suçun vasıf ve mahiyeti söz konusu olduğunda hangi vasfındayım, hangi
mahiyetindeyim ve bunu hukuk ile paylaşıyorum diye mi suçlanıyorum? Bir diğer olay Faik Candan.
Avukat Faik Candan. Bize telsizden anons geldi "yol üzerinde buluşalım" diye, neyse buluştuk ve diğer
araçları takip ettik. Gittiğimiz yerde Faik Candan'ın öldürülmüş olduğunu gördük ve tabi ki yine isyan
ettik bu olaylar nereye kadar diye yapacak yine bir şey yok. Bu arada daire başkanlığından ayrılmanın,
kurtulmanın yollarını arıyoruz. Anons gelmiş, takip etmişim. Gittiğimizde Faik Candan infaz edilmiş ve
ben yıllar önce ve yıllar sonra hukuka başvurarak bu olayın da aydınlanması için anlatıyor isem şimdi
soruyorum hakim bey bu suçun hangi vasfındayım hangi mahiyetindeyim. Sayın savcılığımızın benim
şahsıma karşı intikam duygularını taşıyan bu suçlamalarını anlamıyorum, kabul etmiyorum ve bana bir
cevap verilmesini istiyorum ve diğer bir başka olay, yine lanet olası telsiz ve yine bir anons.
"Neredesiniz, mevkiinizi bildirin" diyen anons. O sırada Kuğulupark civarındaydık. Anons aynen şöyle
"Acele Ümitköy yol sapağında buluşalım" diye. Tamam, emir anlaşıldı, buluştuk. Bu kim? Yusuf Ekinci
avukat. Kurbanlık koyun gibi dizlerinin üzerine çökmüş vaziyette hazır duruyor. Ne var? "Al silahı bunu
sen infaz edeceksin, siftahın olsun" diye. Yok ya! Kavga ettim, silahı fırlattım attım, Oğuz ile beraber
oradan ayrıldık. Tabi ki daha sonrası yine ölüm. Hakim bey ben Ayhan Çarkın. Kahrolası polislik
hayatımda eli, kolu, gözü bağlı savunmasız hiç kimseyi öldürmedim. Benim erlerime bu ülkenin ne
doğusunda ne batısında hiç bir yerinde Allah'a şükürler olsun ki Kürt kanı bulaşmadı. Benim üzerime
sadece bu kanlar sıçradı. İşte ben bunu temizliyorum. Ceberrut devlet politikalarının uygulandığı bu
katliamlarda dökülen bu kanlar sadece üzerime sıçradı ve hayatımın içine işledi. Bu da beni kahrediyor
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ve işte ben bunu temizliyorum. Şimdi de hakim beyim bu suçun hangi vasfındayım, hangi
mahiyetindeyim? Bunlar benim başıma geldi. Bir insan olarak daha ne yapılması gerektiğini de
bilmiyorum. Her verdiğim cevap yeni suçlamalar çıkartıyor karşıma ve dahası hakim bey cinayet işlemek
amacıyla yola çıkan bir insan öldüreceği insanın yanında başka birisiyle beraber ele geçirip de diğer
şahsın gözünün içine baka baka yol verip gönderip de diğerini öldürür mü? Dünyanın neresinde
görülmüş, neresinde duyulmuş? Ben bir insanın hayatını kurtardığım için sevinirken başıma gelene bak.
Sayın savcımız Metin Vural olayı ile alakalı beni suçlayarak üzerimde hukuk dışı ağır bir baskı
oluşturuyor. Ben ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum ve neticesinde hakim bey Cumhuriyet
Savcılığımızın hazırladığı ve neticesinde hakim bey 2011/129 sayılı faili meçhuller olarak bilinen
soruşturma dosyasıyla alakalı hazırlanan iddianame kapsamında savunmama başlamadan evvel
hazırlanan iddianamedeki bazı çelişkili hususların da bulunmasıyla birlikte olayların vasıf ve mahiyetleri
doğrultusunda birçok eksik yönlerin olduğunu söylemiştim. Bu hususları da belirterek aynı zamanda
tahliye talebimi de yüce mahkemenize nedenleri ve sebepleri ile birlikte sunmak istiyorum. Şöyle ki,
öncelikle benim vicdan azabı çekmek ile beraber pişman olarak hür iradem ile başlatılmasına sebep
olduğum ifadelerim, ikrar niteliği taşıyan beyanlarım doğrultusunda yargılanmak ile beraber yine bu
ifadem ve itiraflarım ile alakalı aradan geçen yıllar boyunca yaşadığım bazı kötü olaylar ve uğradığım
haksızlıkların ifadelerimde bazı çelişkiler bulunmasına neden olmuştur. Neticesinde hakim bey bu
anlattığım cinayet olayları dışındaki dosyanın tamamında yer alan diğer bütün cinayetlerde benim
herhangi bir görgüm dahlim yoktu. Sadece anlatılanların duyumlarını arzettim. Benim anlattığım cinayet
olayını gördüğüm birebir onların dışındaki cinayet olaylarında bir görgüm yoktur, anlatımlarıdır,
duyumlarımdır. Onlar da sanki ben varmışım gibi iddianameye işlenmiş ve neticesinde hakim beyim
sayın Cumhuriyet Savcılığımıza iddianame kapsamında vermiş olduğum ifadelerimi kabul ediyorum.
Lakin benim ihtilaf, ikrar ve beyanlarım ile hazırlanan bütün dosya kapsamındaki hakkımdaki tüm
suçlamaları reddediyorum ve ayrıca bütün iddianame kapsamında somut delil elde edilmesi için hiçbir
işlem yapılmamıştır. Bu husustaki bilgileri 16/05/2014 tarihinde yapılan duruşmamda tahliye talebimde
de bulunduğum zaman yüce mahkememize okumadan yazı olarak bilgilerinize sunmuştum. Onun için
sadece neden tahliye edilmemi istediğimi kısaca anlatmak istiyorum. Şöyle ki, önce bu konularla alakalı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığına 12 saat ifade verdim. Daha sonra ne oldu? Bu ifadelerin karşılığında
aynı günün sabahı bütün televizyonlarda, basın bültenlerinde, gazetelerde, isim isim, olay olay açıklama
yapıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında isimleri geçen bütün şahıslar hakkında ne ev aramaları, ne üst
aramaları, ne araç, ne iş yeri araması, ne teknik takip, ne dinleme dahil olmak üzere delil toplamak
maksadı ile hiçbir işlem yapılmamış ve soruşmanın gizliliği ortadan kalkmıştır ve daha sonrasında
Ankara Cumhuriyet Savcılığından ifade için çağrıldığımda yine kendi iradem ile gittim. Bu olayları
anlattım. Neticesinde tutuklandım. Kısa bir süre sonra da diğer şüpheliler tutuklandı ancak 2 ay sonra
benim itiraf, ifade, ikrar niteliği taşıyan beyanlarım soyut kabulü gerekçesiyle diğer bütün şahıslar tahliye
edildiler, bir sözüm yok. Yargı kararıdır. Ayrıca o dönemdeki sayın Cumhuriyet Savcımızın tahliyelere
itirazı da şiddetle aynı gerekçelerle reddedildi. Ama her neden ise ben hala 37 aydır kendi pişmanlığım,
itiraflarım, ikrar ve beyanlarım ve masumiyetim ile cezaevinde yatmaktayım ve dosya kapsamında zaten
bundan sonra da herhangi bir somut delil elde etme şansı da yoktur ve bu saatten sonra da mümkün
değildir. Delil niteliği olacak herşey yok olmuştur. Hakim bey, benim hakkımda yıllar boyunca kuvvetli
suç şüphesinin varlığına işaret eden olguların içerisinde suçların vasıf ve mahiyeti söz konusu olarak ağır
suç kapsamında olması gerekçesi, kaçma şüphesinin bulunması gerekçesi, müştekiler üzerinde baskı
oluşturma gerekçesi, adli kontrol yetersizliği bulunma gerekçesi, ayrıca bu suçların katalog tabir edilen
suçlar mahiyetinde olması gerekçesi, benim lehime dosyaya herhangi bir delil olmaması gerekçesi, talep
edilen ceza miktarı gerekçesi ve cezanın alt ve üst sınırlarının olması gibi gerekçelerle tam 37 aydır
tutuklu bulunmaktayım. Bütün bu gerekçeler birer birer ele alındığında hepsinin benim aleyhime karşı
kullanılması sebeplerini ben bir türlü anlamıyorum. Bana uygulanan bütün bu sebepler bütün evrensel
hukuk ilkelerine, adil yargılanma ilkelerine, adaletin olmaz ise olmazı hakkaniyet ve vicdan, merhamet
ilkelerine tamamen karşı olan bir durumdayım. Peki madem hakim bey, bütün bu gerekçeler benim
tutuklanmama ve tutukluluğumun devamına sebep oluyorsa ben de şimdi soruyorum yüce adalete bu
gerekçelerin tamamının somut delillerle desteklenmesi gerekmez mi? Adalet bunun neresinde? Bir
kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret eden olgular bulunması gerekçesi, nedir bu olgular? Benim
pişman olarak başlattığım soruşturmadaki ikrar niteliği taşıyan itiraf, ifade ve beyanlarım mı? Somut bir
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delil var mı? Yok. Suçların vasıf ve mahiyetleri itibariyle katalog suçlar tabir edilen ağır suç kapsamında
olması gerekçesi, peki madem öyleyse gerekçenin açılımı nedir? Yine benim pişman olarak başlattığım
soruşturma kapsamındaki ifadelerim, ikrar niteliği taşıyan beyanlarım mı? Somut bir delil var mı? Yok.
Kaçma şüphesi gerekçesi, işte beni yaralayan gerekçeler. Ben neden kaçıyım hakim bey? Kimler suç
işlemişse, kimler azmettirici ise, kimler Anayasa'nın, kanunun ve yönetmeliklerin verdiği yetkilerini
kötüye kullanmış ise onlar kaçsın. Ben neden kaçıyım? Kaçma niyetinde olan bir insan bile bile isteyerek
kendisini cezaevine sokar mı? Peki gerekçenin açılımı ne? Yine benim başlamasına sebebiyet olduğum
soruşturma kapsamındaki pişman olarak verdiğim ifade ve ikrar niyeti taşıyan beyanlarım mı acaba?
Delil var mı? Yok. Delil karartma şüphesi gerekçesi, dosya kapsamında hakim bey hazırlanan
iddianamede tek bir somut delil dahi bulunmaz iken nasıl oluyor da tutukluluğumun devamına gerekçe
olabiliyor? Tek delil yine benim pişman olarak ifade, ikrar niteliği taşıyan beyanlarım mı ben bunu
öğrenmek istiyorum? Delil var mı? Yok. Müştekiler üzerinde baskı oluşturma şüphesinin bulunması
gerekçesi, hakim bey, ben nasıl bir baskı oluşturabilirim ki? Bunun açıklanmasını istiyorum. Zaten
müştekilerin üzerinde en büyük baskıyı oluşturup bu davanın açılmasına sebep olan benim. Peki madem
delil var mı? Delil yok. Adli kontrol yetersizliği bulunması gerekçesi, hakim bey hangi sebepler
doğrultusunda adli kontrol altına alınmanın gerektiği yok ki, bunun açıklanması var mıdır? Yine benim
ifade ve beyanlarımı delil varmı yine yok. Dosya kapsamında benim lehime herhangi bir delil girmemiş
olması gerekçesi, hakim beyim, öğrenmek istiyorum ve sayın iddia makamımızdan da cevaplanmasını
istiyorum. Benim aleyhim de bir tane delil var mı? Varsa açıklanmasını istiyorum veya benim hakkımda
herhangi bir suçlama var mı? Veya örnek olarak sormak istiyorum. Örnekte maddi somut delil niteliği
taşıyabilecek olan kan, kıl, tükürük, parmak izi, DNA, görgü şahidi, dijital delil, dinleme, teknik takip,
tarasun, istihbarat, kaset, bilgi, belge, mobese, kamera kaydı, suç üstü, silah, mermi, kovan, çekirdek,
balistik vb. gibi delil olacak ne var diye soruyorum ve sayın savcılığımızın yüce mahkemenize benim
aleyhimde bir tane delil sunmasını istiyorum. Bütün bunlar yok iken nasıl oluyor da hala tutukluyum
bunu anlamıyorum. Yoksa yine benim pişman olarak verdiğim ifade ve ikrar niteliği taşıyan beyanlarım
mı söz konusudur? Delil var mı? Yine yok. Dünyanın hiçbir yerinde demokratik hukuk devletleri başta
olmak üzere ve ayrıca demokrasi dışı yönetilen hiçbir devletin de benim içinde bulunduğum konumda bir
Allah'ın kulu yoktur. Ben şahsıma reva görülen bu uygulamaları kabul etmiyorum. İçinde bulunduğum
bu hukuki durum evrensel hukuk ilkelerine, Anayasaya, kanunlara, yönetmeliklere, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi içtihatlarına, hakkaniyet ve adil yargılanma ilkelerine, masumiyet ilkelerine ve adaletin
kutsal yasalarına, vicdana, merhamete ve insan haklarına aykırı bir durumdur. Ben böyle düşünüyorum
ve buna inanıyorum. Öyle değil mi sevgili hakim bey? Uğradığım bu haksızlıklara rağmen asla ama asla
adalete inanmaktan vazgeçmeyeceğim ve ayrıca özellikle belirtmek istiyorum yüce Allah Kuran'ı
Kerim'de aynen şöyle buyuruyor. "Ey iman edenler. Adaletini yerine getiren hakimler, bir topluluğa, bir
insana olan nefretiniz, kininiz, sizleri sakın adaletsizliğe sürüklemesin, adil olun, adaletli olun, takvaya en
yakın olanı budur, Allah'tan korkun, adaletli olun ve şüphesiz ki Allah ne yaparsanız bundan
haberdardır." ve neticesinde hakim bey yaratan kutsal kitabımızda sizlere aynen böyle seslenmiştir,
takdiri yine sizin vicdanlarınızda ve merhametindedir. Talep edilen ceza miktarı gerekçesi, hakim beyim
yine hangi delil ve sebeplerle bana bu cezalar talep ediliyor? Hangi suçlara evet demişim, hangisini
işlemişim, kimi öldürmüşüm, hangisini kabul etmişim veya beni kim suçlamış? Ben bütün bu rezaletlere
karşı geldiğim için mesleğimden oldum. Hayatım perişan oldum. Ailem, yuvam dağıldı. Defalarca her
ifademde belirtmeme rağmen bir kez dahi olsun benim pişmanlığım göz önüne alınmamış ve
iddianamede en küçük bir satır bile geçmemiştir. Cezanın alt ve üst sınırları gerekçesi, hakim beyim ben
daha henüz yargılanmadan bu suçların tamamının karşısındayken ve bu uğurda mücadele verip çile
çekerken buna rağmen hukuk içerisinde masumiyetimi anlatmaya, ispat etmeye uğraşırken ve aleyhimde
bir tek somut delil bulunmaz iken nasıl oluyor da cezanın alt ve üst sınırları tutukluluğuma ve devamına
sebep olabiliyor? Bu haksızlık değil mi? Bana, aileme yazık günah değil mi? Ve sonuç olarak muhterem
efendim eğer ki benim etkin pişman olarak başlatılmasına neden olduğum soruşturma kapsamındaki
hazırlanan iddianamede bulunan bütün beyanlarım soyut ise zaten sayın Cumhuriyet Savcılığımız da bir
önceki mütalaasında somut delil olmadığını belirtmesine rağmen neden hala tutukluyum ve şuan ki
hukuksal durumun neresindeyim? Zaten malumunuz üzerine bütün bu ihtilaf, ikrar ve beyanlarım soyut
kabul edildiğinden dolayı diğer bütün şüpheliler tutuksuz yargılanırken ben neden hala cezaevindeyim?
Ve bütün bu bahse konu gerekçeler ışığında diğer bütün şüpheliler için tutukluluk sebebi olmaz iken
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neden sayın iddia makamı benim üzerimde bu nefret ve kin dolu baskısını oluşturuyor ve neden
hakkımda aleyhimde en küçük bir delil bulunmaz iken bana bu zulmü reva görülüyor? Yüce
mahkememizin sayın hakimleri ve iddia makamımızın temsilcisi sayın savcımız, bu soruşturma
kapsamındaki pişman olarak hür iradem ile vermiş olduğum itiraf ve ikrar niteliği taşıyan beyanlarımın
somut veya soyut sayılabileceğinin takdiri sizlerin vicdan ve merhametinizde tabi ki yüce mahkememize
aittir. Benim buna asla bir itirazım yoktur, olamaz da. Adaletin huzurunda benim boynum da kıldan
incedir. İşte hakim beyim bütün bu duygular içerisinde yüce adalete olan inancımı belirtirken benim de
şuanda içerisinde bulunduğum hukuki durumumu tekrardan gözden geçirmenizi ve uzun yıllar boyunca
kaldığım tutukluluk süremi de dikkate almanızı, benim ve ailemin de mağduriyetine bir an evvel son
verilerek tahliye edilmem hususundaki kararı yine sizlerin vicdanlarında, merhametlerinde, yüce
mahkememizin takdirlerine bırakıyorum. Arz ederim efendim. Efendim bunların hiç bir tanesini
tanımıyorum, bilmiyorum. Arkadaşımızın verdiği beyanlar doğrultusunda ruh sağlığında ne olduğunu
bilmiyoruz tabi, kimlerin yönlendirdiğini de bilmiyoruz, o doğrultuda verdiği isimler gereği burada
bulunuyoruz. Hiç birini tanımam etmem, devletin verdiği görevin haricinde hiç bir illegal faaliyette
bulunmadım. Hiç kimseyi de tanımıyorum. Soracağınız sorulara da cevap vermeye hazırım. O dönemde
özel harekat daire başkanının korumasıydım zaten, yakın korumasıydım. O arkadaşla da aynı birimde
çalışmadım. Yani herhangi bir görev de yapmadım o arkadaşla. Evet. İbrahim Şahin başkanımızdı o
dönemde, onun yakın korumasıydım. Zaten o dönemde görev belgeleri felan herşey ortadadır, yani 22
sene önce olmuş, ben şahısların hiç bir tanesinin ismini bile hatırlamıyorum. Basından gördüğümüz
kadarıyla, bu davaların açıldığı kadarıyla, çağrılıyor, ifadelerimizi veriyoruz, tutuklanıyoruz,
bırakılıyoruz, hep adalete saygılı bir şekilde geliyoruz. Hiçbir suçu kabul etmiyorum efendim, hiçbir
tanesini. Ne gördüm, ne duydum, ne biliyorum. Basından bildiğim kadarıyla. Önceki ifadelerimde
bellidir zaten. Diyeceğim bundan ibarettir. Bir sorunuz varsa cevaplayayım efendim. Yok, rahatsızdım,
raporum vardı. Ondan önceki duruşmalara katıldım efendim. Herhangi bir diyeceğim yok efendim. Ben
artık bir şey diyemiyorum yani biz devlete olan saygımızdan gelip burada sessizce duruyoruz, arkadaş ne
diyorsa desin, yani yokuz, olmadığımız bir işi nasıl kabul edelim?'' şeklinde savunmada bulunmuştur.
2-SANIK AYHAN ÇARKIN TMK 10. MADDE İLE GÖREVLİ MAHKEMEDE 27/11/2013
TARİHLİ SAVUNMASI: "Hakim Bey failli meçhuller dosyası olarak bilinen 2011/129 sayılı
soruşturma dosyasında bulunan merhum Abdulmecit Baskın isimli vatandaşımızın öldürülme tarihinin
03.10.1993 tarihli olması sebebiyle tefrik edilerek hazırlanan iddianame kapsamında savunmamı
yapmadan evvel bu iddianameyle alakalı açıklığa kavuşması gereken bazı hususları Mahkememizin
bilgisine sunmak istiyorum eğer müsaade ederseniz. -Teşekkür ederim. Efendim öncelikle Mahkemenin
bana soracağına inandığım soruların başında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na, Ankara Cumhuriyet
Savcılığı'na, Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesi'ne ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde vermiş olduğum
ifadelerimin doğru olup olmadığı veya kabul edip etmediğim soruları olacağını zannediyorum. İstanbul
Cumhuriyet Savcılığı'na vermiş olduğum ifadelerin karşılığında inandırıcı, somut bir delil elde
edilmediğinden soruşturmaya yer olmadığına dair karar ekte sunacağım efendim. Mahkememizin bana
soracağına inandığım sorulara şimdilik cevap hakkımı sadece şimdilik saklı tutmak istiyorum ve ayrıca
tutukluluk sürelerinin incelenmesi duruşmalarında 13.5.2013 tarihinden itibaren vermiş olduğum
ifadelerin hakkında vereceğim cevabı ise duruşmalar esnasında karşılığını bulacaktır. Bu sebepler
çerçevesinde açılan bu soruşturma kapsamında diğer faili meçhullerle ilgili dosyaların birleştirilme
talepli olarak bütün deliller toplandıktan ve iddianame Mahkememize sunulana ve Mahkememizin bu
iddianameyi kabul edip duruşma tarihi belli oluncaya kadar da cevap hakkımı yazılı olarak vereceğim.
Hakim Bey şimdi bu iddianameyle alakalı savunma yapmadan evvel özetle sayın Cumhuriyet
Savcı'mızın delil olarak iddianameye koyduğu hususlar şu başlıklar halindedir. İstanbul 6 No'lu Devlet
Güvenlik Mahkemesi'nin 2001/36 sayılı kararındaki hüküm kısmı Yargıtay 8'inci Dairesi'nin 2002/125
karar sayılı kararı, üç kamuoyunda kumarhaneciler kralı olarak bilinen Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi
olayıyla alakalı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı'nın delil olarak bildirdiği gerekçeler ve
özetle başlık olarak şunlardır. A, Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayında kullanılan silahtaki şarjör
bandının iç kısmında bulunduğu iddia edilen Abdullah Çatlı'ya ait parmak izinin bulunması, b; yine
Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı'nın yapmış olduğu telefon tespit çalışmaları kapsamında
kullanılan telefonların birbirleriyle olan olay günü ve saatlerinde cinayetin işlendiği ve otomobilin
terkedildiği güzergâh ve mahallerde yoğun telefon görüşmelerinin olduğunu bildirmesi ve bu hususla
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Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptırılan bilirkişi teknik heyet incelemesi, d; sayın milletvekili Sedat
Edip Bucak'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü defalarca araması ve yine aynı milletvekiline koruma
olarak verilmemizin hususları, e; soruşturmanın yanlı, taraflı yapıldığı iddiası ile Ankara'ya sevk
olunmamız. F; Kemal Yazıcıoğlu'nun ifadeleri, G; Mehmet Eymir'in ifadeleri. Sedat Peker'in ifadeleri,
Hanefi Avcı'nın ifadeleri ve gizli tanık mum ışığının ifadeleri olarak özetle bu ifadeler ve delil olarak
Mahkemeye sunulan gerekçelerin sayın Savcı'mızda oluşturduğu kanaatler bulunmaktadır. Eğer
Mahkememizin elinde ayrıca bu iddianameyle alakalı başka herhangi bir delil olup olmadığını
bilmiyorum. Bu yüzden savunmamı bu deliller ışığında yapmak istiyorum efendim. Hakim Bey öncelikle
savunmamı yaparken özgür bir şekilde kuracağım cümlelerde istemdışı olarak yükselen ses tonumun,
vücut ve beden hareketlerimin yüce Mahkememize herhangi bir saygısızlık olarak görülmemesini
istiyorum. Adaletin yasalarına inanarak ve güvenerek savunmama başlıyorum. İstanbul 6 No'lu Devlet
Güvenlik Mahkemesi'nde açılan davayla alakalı ifadem, Hakim Bey Susurluk'ta meydana gelen veya
geldiği söylenen bugün bile hâlâ kaza mı cinayet mi olduğu bir türlü soruşturulmayan ve toplumda infiale
sebep olduğu söylenen davanın hangi şartlar altında yapıldığını ve uğradığım haksızlıkları da
anlatacağım. Öncelikle dava ülkemizde bulunan karanlık güç odaklarının ve demokrasi dışı güçlerin ve
bu güçlere hizmet eden basının ve böyle bir dava ile alakalı siyasi rant peşinde koşan bazı siyasilerin ve
devlet kurumlarına sirayet eden bu güce hizmet edenlerin el birliği içinde birlikte hareket ederek
kamuoyu baskısı oluşturması sonucunda açılan bir dava olması sebebiyle ve ayrıca yargılamayı yapan
Mahkeme'ye ve de Başkan ve Üyelerine yapılan haksızlıklarla tarihe geçen bir davadır. Şöyle ki bu dava
bizleri üç buçuk sene yargılayan, üç buçuk sene boyunca yargılama yapan Mahkeme heyeti tam karar
aşamasına geldiği zaman görevlerinden alınmış başka bir yere tayinleri çıkartılmıştı ve onların yerine
atanan sayın Mahkeme Başkanı Hakim bu kararı inanıyorum ki bir Hakim olarak değil şahsına binayen
vermiştir. Neden? Bu davayla alakalı Mahkeme 500'e yakın tanık dinledi. Elde ettiği deliller neticesinde
beraat ile sonuçlanacak olan bir davaydı çünkü karar aşamasında bizleri üç buçuk sene yargılayan
Mahkeme Başkanı sayın Hakim Sedat Karagül ve Mahkeme heyeti bu davayı nakış nakış işleyerek
adaletin yerine gelmesi için insanüstü çaba sarfetmişlerdir. Bu çabalarının neticesinde her türlü haksızlığa
ve küstahlığa maruz kalmışlardı. Neden? Çünkü bugün yargılanan ve haklarında hüküm verilen
demokrasi dışı bazı güçlerin örgütün varlığını ortaya çıkarmışlardır. Aynı dava kapsamında yargılanan
birçok ismi Mahkemeye çağırdıkları halde gelmemişler ve haklarında yakalama kararı çıkardıkları halde,
zorla getirme kararına rağmen gelmemişler ve siyasetçiler kanalıyla adeta tehdit etmişlerdir. Mahkeme
Başkanı'mız sayın Sedat Karagül bu baskılara daha fazla dayanamayıp bir basın toplantısı düzenledi.
Düzenleyerek kamuoyuna rahatsızlığını bildirmek suretiyle siyasilerden ve bazı çevrelerden şiddetli
baskı gördüğünü ve hakkımızda ceza verilmesini istediklerini açıkça beyan ederek aynen şu sözleri
söylemiştir, biz millet adına karar veren insanlarız, gücümüzü milletten ve kanunlardan almaktayız.
Verdiğimiz kararlar kanuna ve vicdana uygun olmalıdır ve benden haklarında hiçbir somut delil elde
edemediğim sanıklar hakkında ceza vermem için baskı yapılmaktadır. Bu davanın kamuoyu vicdanına ve
hukuka uygun sonuçlanması için dokunulmazlık zırhının kaldırılması, devlet sırrı kavramlarının arkasına
sığınarak adaletten kaçan gerçek suçluların yargı önüne çıkarılmaları gerekmektedir. Ben böyle bir
davada haklarında, hiç aleyhlerinde bir tane bile delil bulunmayan bu şahıslara nasıl ceza vereyim?
Diyerek açık bir yüreklilikle sitemlerini dile getirmiştir. Adalet timsali sayın yargıç inanıyorum ki eğer
Mahkememize tanık olarak gelseydi bu davanın nasıl açıldığını ve yapılan bütün hukuk dışı müdahaleri
de anlatırdı. O dönem İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı olan sayın Savcı'mız mesleki hırs
ve ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda siyasilerle, basın ile ve bazı demokrasi dışı güçlerle işbirliği
yaparak Mahkeme Başkanı'mız Sedat Karagül ve Heyetini adeta sırtından hançerlemiştir ve bunun
karşılığında mükafatını da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak almıştır. Değdi mi? Asla. Baktı ki bu
dava beraat ile sonuçlanacak basını, siyasileri kullanarak başkanın ayağını kaydırarak yerine gelen sayın
Hakim'e cezayı verdirttiler. Aynı Hakim bize cezayı vermeden evvel önceki karar tarihinin bir hafta
öncesindeki basında yayınlanan gerekçeli karar gazetelerde yayınlanıyor aynı kararı 15 gün de yüzümüze
okundu. Değmedi. Bu duruşmalarda üç buçuk sene yargılandım ve bana tek bir soru soruldu o da
Abdullah Çatlı'yı tanıyıp tanımadığım. Abdullah Çatlı ben Mehmet Özbey olarak tanıdım Abdullah Çatlı
olduğunu öğrendim. İyi bir insandı, iyi bir dosttu, iyi bir arkadaştı, bugün de aynı sözlerimin üstündeyim.
Sadece bu kadar. Bu karar ve bu kararın devamında yaşananlar tarihe bir not olarak geçmeli diye
düşünüyorum. O dönemde Başbakanlık yapmış olan Mesut Yılmaz bu davayı siyasi bir koz olarak
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kullanarak basın toplantılarında miting meydanlarında adeta bir şov malzemesi olarak kullanarak daha
dün gibi kulaklarımda çınlıyor sonuna kadar gitmezsem namert olayım, şerefsiz olayım, namussuz
olayım, bu Başbakanlık bana haram olsun diyerek gayrıca siyasi rakiplerini yüce divana göndermek ile
tehdit ederek bu sanal olarak üretilen infialden siyasi rant elde etmiştir. Birinin elinde Susurluk dosyası,
birinin elinde bankaların hortum dosyası ikisi Başbakan birbirini yüce divana göndermekle tehdit edip
yüce divan yolunda nikah tazelediler onlar erdi muradına biz çıktık kerevetine.DGM duruşmalarında
yaşanan rezaletler saymak ile bitmez Hakim bey şimdilik bu kadarı ile yetinmek istiyorum. Yargıtay
8'inci Daire, Hakim bey İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin hakkımızda verilen bu cezanın
Yargıtay aşamasında murahvahlı olarak yargılanma esnasında benim vermiş olduğum ifadeler ile usul ve
esas olarak bozuldu dava ve bir fırtına daha koptu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sayın Sabi Kanadoğlu
karara itiraz etti, reddedildi. Bunun üzerine sayın Başsavcı Yargıtay Genel Kurulu'na itirazda bulundu ve
bu konuyla alakalı basını da kullanarak bir kamuoyu oluşturmak suretiyle dönemin Cumhurbaşkanı sayın
Ahmet Necdet Sezer'den randevu aldı, görüştü ve akabinde sayın Cumhurbaşkanı'mız Ahmet Necdet
Sezer yanında sayın Başsavcı Sabi Kanadoğlu olduğu halde geniş katılımlı bir basın toplantısı
düzenleyerek aynen şu sözleri söylemiştir, ben Cumhurbaşkanı olarak bu davaya tarafım. Toplumda
infiale sebep olmuştur bu yüzden bu cezanın Yargıtay'da onanmasını istiyorum, diyerekten açık ve net
olarak yargı üzerinde kuvvetli bir baskı oluşturmak suretiyle bu kararı onatmıştır ve buna 70 milyon
insan şahittir. O tarihli bütün basın bültenlerinde, yayınlarında ve arşivlerinde mevcut bulunmaktadır.
Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde yargı üzerinde böyle bir olay yaşanmamıştır. Bu bile benim bu
olayda başlıbaşına masum olduğumun açık bir deliliydi. Susurluk davasının usul ve esas olarak bozulup
tekrardan yargılanması için açık, net, elle tutulur gözle görülür somut bir delildir. O zaman
anlayamamıştım aradan geçen yıllar boyunca ülkemizde yaşanan olaylar bu kararı onatanların bazı
güçlerin önünü kesmek olduğunu ve karar onandığı aynı anda tencere tava eylemleri, aydınlık için bir
dakika karanlık eylemleri ve daha bir çok rezalet biranda sona erdi. Aynı 12 Eylül'e kadar akan kardeş
kanının 13 Eylül'de durması gibi. Tabi o zaman millet büyülenmiş bir şekilde sabah akşam yat kalk
Susurluk, mafya çete söylemlerini ağzı açık bir şekilde takip ederken bir yandan oluk oluk kan akmaya
devam ediyor, devletin bankaları bir bir soyuluyor, halkımızın milyarlarca dolar parası o hain güçlerin
kontrolüne geçiyordu. Zaten 28 Şubat darbesi de yapılmıştı, millete kan kusturuluyordu, inanıyorum ki
sayın Savcı'mız ve yüce mahkememiz bu gerçekleri benden daha iyi bilmektedir. Bu cihhetle bu
kararların, bu hukuksuzlukların iddianamede böyle bir iddianamede delil olarak hiçbir geçerliliği yoktur.
Ben bu sebeplerden dolayı yaşadığım mağduriyetlerimin de giderilmesi için gerekli Bakanlara müracaat
edeceğim. Biz bu çileleri çekerken Mehmet Ağar da polis balolarında, spor kongrelerinde, VIP turlarda,
meclis kulislerinde, siyasi entrikalar içinde vatan millet kahramanlık taslıyordu. Madem o kadar temizdin
madem o kadar kahramandın neden o Mahkemeye gelip de bir numaralı sanıktın bir kere olsun hakkımızı
savunmadın? Aynı değerlerinin neden savunmadı da kaçtı yıllar boyunca? Bana hep onu sordular, ne
oldu sonunda? O da cezayı aldı, ona cezayı veren hakim ondan daha mı az vatansever sanki? Tuğla
çekerse duvar yıkılırmış ben yerinden oynattım eğer yüreği varsa o tuğlayı şimdi çeksin. Hangi namussuz
altında kalacaksa kalsın. Bir de utanmadan bana küfür ediyor. Ömer Lütfü Topal olayı, kamuoyunda
kumarhaneciler kralı olarak bilinen Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi soruşturması kapsamında Hakim
Bey, bu soruşturma bir telefon ihbarı ile başlamıştır. Emniyet'e gelen bu telefon ihbarı hangi telefona
yapılmıştır belli değil. Emniyet'e yapılan bu telefon ihbarlarının tamamı kayıt altında olur. Bu kayıt
neden Mahkemeye delil olarak sunulmamıştır, ihbarın içeriği belli değil. Emniyete yapılan bu ihbarın
hangi telefondan ev, iş, ankesörlü, cep telefonu olup olmadığının tespiti yapılmadı. Eğer yapıldıysa neden
Mahkemeye delil olarak sunulmamıştır belli değil. Henüz hakkımızda dava açılmadan televizyon ve
gazetelerde yayınlanan Mahkeme ve Savcılık kararı dahi olmadan yayınlanan bu telefon döküm
listelerinin yayınlanması ve bu konuda kamuoyu baskısı oluşturulması çabalarının arkasında hangi suç
örgütü bulunmaktadır? Sayın DGM Savcı'mız bu Susurluk'tan aylar sonra o da kendisine vazife çıkararak
bu soruşturmaya başlamıştır. Mahkeme ve Savcılık kararı olmadan yayınlanan bu telefon döküm
listelerinin kaynağı olan kurum neresidir, belli değil. Sinyal kaydırma sisteminin ne olduğunun tespiti
yapılmış mıdır? Hayır. Hakim Bey sinyal kaydırma sistemi istediğin telefon numarasından istediğin
şekilde yer ve ne zaman olarak sinyal yerlerinin değiştirilmesi suretiyle yani baz istasyonlarının sinyal
kayıtlarının istenilen şekilde değiştirilip bilgisayardan istenilen hale getirilip liste olarak çıkarılması
esasına dayanmaktadır. Neden? Çünkü bu suçları işleyenler bazı telefon kayıtlarındaki sorulara cevap
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verememişlerdir hatta vermemişlerdir. Mesela benim kullanımımda olduğu iddia edilen telefon aynı anda
birçok baz istasyonundan görülmekle beraber içlerinde hangisi uygun ise onunla benim aramda bir suç
bağı varmış gibi gösterilmekle beraber bu suçları işleyenler henüz yargı önüne çıkarılmamışlardır ve o
zaman basında çıkan bu haberler yargı üzerinde bir baskı oluşturmuş ve akabinde Sarıyer Cumhuriyet
Başsavcısı bu telefon kayıtlarını resmiyete almıştır ve daha birçok rezalet yaşanarak hiç kimse bu
soruların cevaplarını verememiş hatta bilirkişi olarak görev yapan teknik heyet bile cevap vermemiştir,
vermekten kaçınmıştır. Ben, olay tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde 3888 nolu ekibinde
görevli olduğum halde ve buna beraber görev yapmış olduğum ekip arkadaşlarım şahitken ve ekipten bir
an dahi ayrılmamak suretiyle görevdeyken ben bu suçlamayla karşılaştım. Benim görevli olduğum ve
hatta ekip amiri olarak görevdeyken haber merkezi ile defalarca yapmış olduğum telsiz anonslarının ses
kayıtları ve bölge odalarının bulunduğu telsiz anten kayıtları Mahkemeye neden delil olarak hiçbir türlü
sunulmadı defalarca istememe rağmen ve ekip arkadaşlarım Savcılığa ve Mahkemeye bu konuyla alakalı
ifade vermişlerdir. Hakim Bey böyle bir olay karşısında hiç kimse kimseyi savunmaz yalan söylemeye
cesaret edemez. Ben onun için vicdanen rahatım ayrıca olay mahalinde güzergâhlarda ve saatlerinde
telefon görüşmelerinin yoğunluğundan bahsediliyor. Ben olay yerlerini ve saatlerini tam olarak
bilmemekle beraber o saatlerde güzergâh ve mahallerde olup olmadığımı bilmiyorum ancak bahse konu
olaydan daha önceleri ve daha sonraları da biz birbirimizle sürekli görüşen, konuşan, bir arada olan
insanlarız biz bunu hiç inkâr etmedik. Şimdi de inkâr etmiyorum şimdi ayrı olabiliriz ama biz o zaman
hep beraberdik. Bu görüşmelerden kendi emellerince suç yaratmak isteyenler hangi maksatla suç, bu
iftirayı attılar bilmiyordum ama şimdi biliyorum. Anlatacağım, şunu söyleyebilirim ben hayatımda bahse
konu bölgelerde bir defa bulunmadım ki benim sürekli olarak gezdiğim dolaştığım yerler. Aynı yerlerden
başka başka tarihlerde birçok görüşmelerim var, neden onlar gündeme getirilmiyor da sadece olay günü
itibariyle o bölgelerde bulunmuşum bu suç mu Hakim Bey? O dönemde değişik değişik telefon döküm
listeleri yayınlanıyordu bir tane listede 7 tane aynı yerde, ayrı yerde, aynı zamanda gözüküyordu bir tane
telefon listesinde 4 ayrı yerde, aynı zamanda bir tanesi 3 ayrı yerde aynı zamanda gözüküyordu. Bunun
sebebini sordum teknik heyete nedir diye dediler ki bana sinyal kaymıştır, Çınarcık Yalova'da yani
şuanda Ankara'dayız Bolu'da gözüküyor. Bunun sebebini bilirkişiye sorduğumda bana verdiği cevap
sinyal kaymıştır. Telefon neden delil değil Mahkeme kararı olmadan? İşte bunun için delil değil. Bir
başka hukuksuzluk da şudur, Uğur Dündar yaptığı televizyon programlarında ve ayrıca gazete
köşelerinde yazdığı yazılarda benim Emniyet'te sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alındığımı çok iyi
bildiğini, kesin bilgi sahibi olduğunu söyleyerek Devlet Güvenlik Mahkemesi sayın Başsavcısı ve
siyasiler ile de işbirliği yaparak defalarca yalan, yanlış, taraflı haberler yaparak kamuoyu baskısı
oluşturmuştur ve bu yayınların neticesinde bu olayla alakalı Beyoğlu 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde idam
talebi istemiyle hakkımızda dava açılmıştır, Susurluk davasından aylar sonra. Uğur Dündar böyle bir
kaydın olduğunu nerden biliyor? Bu bilgiler adli merciilere gitmeden evvel onun eline nasıl geçmiştir,
kimlerdir bunlar, hiç soruşturulmadı. Ben biliyorum ama artık. O kaza yerinin fotoğraflarını alenen
programda yayınladı, cesetler arabanın içinde, araba kamyonun altında o fotoğrafı yayınlayan Uğur
Dündar'a bugüne kadar hiçbir şekilde bu Susurluk'ta işlenen cinayetin hesabı bu ülkede sorulmadı. O
fotoğrafı ona kimler vardıysa o cinayeti de onlar işledi. Ben bu olayla alakalı İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nde gözaltındayken benim bu olayla ilgim, alakam olmadığını defalarca söyledim Hakim
Bey. Şimdi bir kez daha sizlerin huzurunda söylüyorum, benim Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi
olayıyla ilgili hiçbir günahım ve suçum yoktur. Benim gözaltındayken söylediğim konular tamamen
başka şeylerdir. Yeri, zamanı geldiğinde hepsini yüce Mahkememize söyleyeceğim. Önce iddianamede
olsun. Ayrıca benim oğlumun sünnet düğünü vardı gözaltının üçüncü günü her nasıl olduysa Ankara'ya
gideceğimiz söylendi ben de dedim ki kardeşim madem suçluyum neden beni Mahkemeye çıkarmıyorsun
da Ankara'ya neden teslim ediyorsun? Verilen emir öyleymiş bu bizi aşar. Akşam saat 8.30 civarlarıydı
yola çıktık, boğaz köprüsünün ortasında ben arabada giderken kendimi aşağıya attım eziliyordum,
arabanın altında kalıyordum, al işte Ercan şahittir, yuvarlandım yolun karşı tarafına geçtim o ara polisler
de üzerime gelince korkulukların oraya gittim, atacaktım kendimi aşağıya. Dedim ki benim oğlumun
düğünü var kardeşim gelmeyin kalabalık toplandı o ara taksiye bindim Bakırköy Spor Kulubü'nde
oğlumun sünnet düğününe gittim. Gece saat 1'e kadar orda kaldım ondan sonra kendim kalktım gittim
köprü gişelerine Ankara'dan gelen ekibe kendim teslim oldum, tutanak orda tutuldu. Daha sonraki,
şimdilik bu hususu da bunu anlatayım daha sonra duruşmada anlatacağım çok şeyler var. Daha sonraki
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duruşmalarda delil durumuna göre çok anlatacağım şeyler mevcuttur Hakim Bey. Ben gözaltı, bu
gözaltıyla alakalı Mehmet Ağar müdahale etmeseydi ben bu çileyi çekmeyecektim. Bu şaibe benim
üzerimde kalmayacaktı bugün ben de belki emekli polislerden bir tanesi olacaktım. Bir, Hakim bey
Kemal Yazıcıoğlu'nun ifadelerini Hakim Bey bir emniyet müdürünün görevi Allah aşkına hakkında bir
iddia olan, olağan şüphelileri gereğini yapıp, araştırıp, soruşturup, adli makamlara bilgi verip, bütün
elindeki deliller ile birlikte adliyeye sevketmesi gerekmez mi? Hem televizyona çıkacak bu olayla alakalı
elinde karineler, emanetler olduğunu söyleyip beni zan altında bırakacak alakam olmayan bir olayla
suçlayıp alakam olup da söylediğim olayların üstüne gitmeyecek örtbas edecek, Ankara'ya gönderecek
ayrıca elindeki bilgi, belge, görüntü ve ses kayıtlarını birinci dereceden sorumlu olduğu hukuki
makamlara gidip teslim etmeyecek yine sorumlu olduğu valiye, İç İşleri Bakanlığı'na bildirmeyip götürüp
Mesut Yılmaz'a verecek. Daha sonra da bende kaset yok diye konuşup yalan söyleyecek. Adama
sormazlar mı neden o zaman madem böyle bir şeyin olmadığını söylüyorsun ama bak Mesut Yılmaz,
Eyüp Aşık var olduğunu dinlediklerini, seyrettiklerini ve senden aldıklarını söylüyorlar. O zaman
devletin Başbakan ve Başbakan Yardımcısı bu insanlar. O zaman sen yalan söylüyorsun veya onlar. Ben
yüce Mahkememizin huzurunda yemin ederim ki hem sesli hem görüntülü kayıtlar mevcuttur. Bu
kayıtlarda neler olduğunu, Mahkememizin seyrine göre zamanı geldiğinde söyleyeceğim delil durumuna
göre onlar istedikleri kadar yok desinler. Elimde karineler, emareler olduğunu söylediği şeyler Abdullah
Çatlı'nın bizim ile arkadaş olduğunu bilmesi, Sami Hoş'tan Abdullah Çatlı'nın arkadaşı o da Ömer Lütfü
Topal'ın ortağı yapmışsa bunlar yapmıştır düşüncesiyle hareket etmiştir. Yine sormazlar mı insana
Abdullah Çatlı'nın varlığını biliyorsun bu adam ölene kadar senin ilinde ikamet ediyordu. Hergün de
evindeydi. Aranan birisi olduğunu da biliyordun madem neden o zaman görevini yapıp gözaltına alıp
yakalamadın? Belki kazada ölmezdi, belki çok karanlıklar aydınlanırdı. Çünkü sen de biliyorsun ki
Abdullah Çatlı Mesut Yılmaz'ın ilişkilerini ve ANAP kongresinde Abdullah Çatlı'nın ne kadar etkili olup
milliyetçi oyları senin genel başkanın Mesut Yılmaz'ın lehine çevirdiğini. Hem suçlayacaksın, hem
yakalamayacaksın gerisini okumayacağım. Parmak izi olayı efendim. Bu cinayet davasının en önemli
delili olarak sundukları, gelelim parmak izi meselesine. Hakim Bey Abdullah Çatlı'nın bu olayla
gündeme gelmesinden aylar sonra baktılar ki mızrak çuvala sığmıyor. Bir senaryo uyguladılar. Neymiş
efendim, emekli bir Başkomiser varmış, çocuklarına gazeteden bisiklet kuponu biriktiyormuş aynen
böyle, biriktiriyormuş, bu haberler dikkatini çekmiş başlamış araştırmaya derken arşivin tozlu raflarında
Abdullah Çatlı'nın Şahin Ekli adına 1977 senesindeki gözaltına alındığındaki parmak izi kaydını bulmuş
yok efendim neymiş silah şarjör bandının içinin uç kısmında bulunan parmak izinin orta parmağının
ortasının bilmem hangi pamukçuğu uymuş da o da Abdullah Çatlı'ya aitmiş gibi saçma sapan, uydurma
bir delil üretilmeye çalışıldı. Bu parmak izini tespit edene kadar geçen aylar boyunca gazetelerde boy boy
Abdullah Çatlı'nın Hasan Kurtoğlu, Şahin Ekti, Mehmet Özbay ve bir kaç kişinin de adına düzenlenmiş
kimlikleri ayrıca on parmak izinin olduğu tüm belgeler gazetelerde, bütün yayınlarda mevcuttu. Erdek'te
ölmeden bir kaç gün önce meskûn mahalde silah atmaktan gözaltına alındı, parmak izleri alındı, bu bilgi
ve belgeler de basına yansıdı. Olaya gizem katma amacı güden bu davranış karşılığında Mahkemeden
gereken cevabı zaten aldı. Hakime Hanım Mahkemeye bu parmak iziyle alakalı İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Kriminal Uzmanı'nı çağırdı. Gelen uzmana bir soru sordum dedim ki ben burdan bir parmak
izi var ben bu parmak izini burdan alsam kriminal yöntemlerle dedim orda kaldım. Uzman tanık yerinden
fırladı, sözümü keserek birdenbire bir parmak izi bir yerden bir yere nakledilmez diye cevap verdi,
nakledilemez dedi direk ve yerinden fırladı, sözümü kesti. Bu cevabı verince Hakime Hanım ve
Mahkeme Heyeti de şaşırdı. Halbuki ben başka bir şey soracaktım. Daha sonra Mahkeme heyeti kulaktan
kulağa bir şey konuştular daha sonra Hakime Hanım ben dedi size soruyorum lütfen cevap verin diyerek
sordu. Bir parmak izi kriminal yöntemlerle bir yerden başka bir yere nakil montaj olur mu diye sordu.
Huzurda bulunan uzman tanık bu soruya meslek sırrı olarak cevap vermeyeceğini söyledi.
Veremeyeceğini değil vermeyeceğini söyledi. İşte Ercan şahittir. O zaman Hakime Hanım dedi ki ayrıca
dedi bize söyleyebilirsin. Tanık yine aynı cevabı verdi zaten maksat o gün de belli olmuştu. Şimdi
huzurda ben söylüyorum Hakim Bey. Bir parmak izi bir yerden veya bir kişiden alıp başka bir yere,
başka bir nesneye nakledilir eğer kötü niyetliysen birini ipe göndermeye kararlıysan bu mümkündür. Bu
ülkede Ağır Ceza Mahkemeleri'nin Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın emrinde bağımsız, tam yetkili bir
polis teşkilatı ve tam yetkili adli kriminal teşkilatı kurulmadıkça bu ülkede daha çok canlar yanacaktır.
Polis teşkilatları her gelen siyasi iktidarların kadrolarından oluşur. Yargı gibi bağımsız değildir. Sedat
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Bucak'a koruma verilmemesi. Hakim Bey Sedat Bucak'ın defalarca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü
araması ve bu konuyla alakalı bilgi vermesini istemesinin sebebi şudur; Abdullah Çatlı'nın iyi bir
arkadaşıydı ve dostuydu. O dönemde Sedat Bucak'a koruma tahsis edilecekti biz de dedik ki abi dedim
böyle böyle bizi aldırttır. Ben rica ettim o da gitti bizi kırmadı kendisiyle konuştu. Sedat Bucak da
isimlerimizi yazdırdı. Aylar önceden istek yaptı. O dönemde basında bu olay gündeme geldiği için Sedat
Bucak ben bu insanları koruma olarak istek yaptım, talep ettim. Eğer gerçekten böyle bir olayla alakaları
var ise koruma talebimi geri çekeceğim dedi. Onun için beni bilgilendirin diyerek birkaç kez aramıştır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü. Ama sorsan basına defalarca aramış ve İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nden verilen cevap; biz araştırdık, soruşturduk bu olay ile alakalarının olmadığı
anlaşıldığından serbest bırakıyoruz diye cevap vermişlerdir. Şuanda haklarında bir suçlamada da
bulunmuyoruz diye verilen cevaba karşı Sedat Bucak da neden o zaman basın başka söylüyor siz diye
başka bir şekilde sızmış siz basına aldırmayın diye cevap vermişlerdir. Sedat Bucak'ın Emniyet
Müdürlüğü'nü aramasının sebebi budur. Daha sonraları bu olay Susurluk Davası'nda uğradığımız
haksızları örtbas etmek için basında önplana çıkartılmıştır. İddia makamının bunları iddianameye delil
olarak sunmasının sebebini ben hala anlamış değilim ve bu iddianamede yer alan ve delil olarak öne
sürülen bu gerekçelerin böyle bir davayla ne alakası var. Maksat nedir ben onu da anlamış değilim. Sayın
Savcı'mızı okumayacağım. Mehmet Eymür, Hakim Bey Mehmet Eymür ifadesinde terör olgusuna ilişkin
yaptığı araştırmalarda devlet içinde, askeriyede, emniyette, Mehmet Ağar Korkut Eken'in başını çekti,
özel harekâtçılardan oluşan ve yine MİT'te görevli Özel Harp Dairesi'nden gelen bir kısım insanların
karıştığı birtakım cinayetlerin işlendiğini öğrendiğini ve ayrıca Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim
Şahin tarafından oluşturulan ayrı bir ekip olduğunu ifadesinde belirtmiştir, bak bak. Peki madem insana o
zaman sormazlar mı madem sen bu cinayetlerin varlığından haberdar oldun da bu konuda nasıl bir
çalışma yaptın, bu olaylarla alakalı hem MİT hem Emniyet hem de askeriye alanında raporlar, istihbarat
bilgilerini içeren raporlar hazırlayıp da sorumlu olduğun makamlara bu istihbaratları bildirdin mi? Hayır.
Bildirdiysen kimlere, hangi sayı ve tarih içeren belgelerin var mı? Varsa nerde? Yoksa neden görevini
yapmadın diye sormazlar mı? Sormadılar Hakim Bey. Bu ülkede bu adamlara bunların cevabını kimse
sormadı, hesabını, cinayeti biliyorlar ama hiçbir şey yapmamışlar. Nerden öğrendin, nasıl öğrendin,
kimdi hiç sormadı, görevi sormadılar. Bu şahıs devlet adına yapıldığı söylenen her türlü pisliğin
başmimarlarındandır. Ülkemizin karanlık dönemindeki karanlık şahsiyetlerindendir. Asıl görevi olan
Kontur Terör Dairesi Başkanlığı'nın görev alanının dışında her türlü suç organizasyonlarında faal olarak
görev yapmıştır. Kendi görev alanlarının dışına çıkarak ve devletin kendine sağladığı bütün imkanları
kötüye kullanarak başka siyasilerin, yüksek yargı mensuplarının ve bazı bürokratların ve iş adamlarının
kendilerinin ve ailelerinin özel yaşamlarını takip etmek, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına almak
suretiyle tehdit ile görevde kalan ve elde ettiği bu arşivini yurtdışına çıkarmak suretiyle kurduğu bir
internet sitesinden atin org adlı internet sitesinden yayın yaparak adeta devlete meydan okuyan,
küstahlıkta sınır tanımayan bir şahsiyettir ve ayrıca terörle mücadele uğruna ayrılan örtülü ödenekten
milyonlarca dolar paraları Offshore Bankacılık ve Kumarhaneler aracılığıyla aklayarak suç ortaklarının
da içinde bulunduğu şahısların yurtdışı hesaplarına aktaran ayrıca uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının
içinde de bulunan karanlık olayların ve bu cinayetlerin baş mimarlarındandır. Bulunduğu konum buna
müsait çünkü her türlü suç organizasyonuna işbirliği yapmasına müsait. Daha sonra diğerleriyle
kavgalarının sebebi bu kan ticaretinden, bu kan ticaretinden elde edilen yüz milyonlarca dolar paranın
paylaşımında gün yüzüne çıkmıştır. Bunların bütün pisliklerini en iyi bilen insan Tarık Ümit'ti. Bütün
Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Offshore banka hesaplarını tutan ve paraları transfer eden şahıstır. Hakkı
Yaman Namlı isimli şahıs da bu oluşumda yer almıştır, Yaşar Öz de bu oluşumun ne olduğunu çok iyi
bilen bir insandır. Dönemin kudretli şahsiyetleri bu işe ortak olduklarından dolayı hiç kimse bu olayların
üstüne gitmemiştir, dünyanın en büyük kumarhane sektörlerinden olan Sudi Özkan'a ait Rensis
kumarhanelerinde emekli olduktan sonra yıllarca genel koordinatörlük yapmıştır ve ayrıca 6 No'lu Devlet
Güvenlik Mahkemesi'nde görülen Susurluk davasında tanık olarak dinlendiğinde Mahkeme Başkanımız
kendisine bir soru sordu. Bu internet sitesinde sanıklar hakkında ithamlarda bulunuyorsunuz, bunların
belgeleri mevcut mu diyerek, verdiği cevap, onlar benim şahsi görüşlerimdir, yorumlarımdır olmuştur.
Mahkeme Başkanımız peki size bir soru soracağım lütfen dedi doğruyu söyleyin. Abdullah Çatlı'yı dedi
tanıyor musun, cevap evet. Abdullah Çatlı olarak mı tanıyorsun, cevap evet. Arandığını biliyor musun,
cevap evet. Çatlı'ya, Abdullah Çatlı'ya görev verdiniz mi, cevap evet. Şuanda huzurda bulunan Korkut
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Eken şüphelilerden sayın Korkut Eken bunu çok iyi bilmektedir, Abdullah Çatlı'nın kim olduğunu. Peki
Abdullah Çatlı'ya görev verdiniz mi, cevap evet. Peki aranan bir suçluya yardım etmenin suç olduğunu
biliyor musunuz, cevap evet biliyorum. Peki madem neden o zaman böyle bir davranışda bulundunuz
diye söyler misiniz diye sordu, cevap aynen şu; devletin ali menfaatleri söz konusu olduğunda suçların
niteliği bizim için önemli değildir, bizim yönetmeliğimizde de mevcuttur, doğruyu söylüyor. Peki o
zaman dedi açıklar mısınız dedi bu ali menfaatleri, cevap; devlet sırrıdır, açıklayamam. Hakim Bey dedi
ki bize anlatabilirsin ben Mahkeme salonunu boşaltacağım dedi. Hakim Bey bu küstah şahsiyet ukala bir
tavır takınarak aynen şunları söyledi, özür dileyerek yapıyorum aynen el bu işte burda şahitler, (elini
cebine sokarak) bir eli böyle burda (diğer elini sallayarak) bir eli de böyle, aynen aynı bunu yaptı, sizin
buna gücünüz de yok yetkiniz de yok. Bunu yaptı. Hakim Bey çıldırdı, gözlük fırladı gözünden sinirden
adamın. Hakim Bey ona haddini bilmesini, nerde olduğunun farkında olmasını uyararak üslubuna, hal ve
hareketlerine dikkat etmesini, milletin huzurunda olduğunu unutmamasını hatırlatarak kınadığını açıkça
söyledi. Bunun üzerine ben zaten üzerine yürüdüm. Devletin ali menfaatleri nedir açıkla o zaman herkes
bilsin. Abdullah Çatlı'yı herkes bir şey söylüyor ama devletin ali menfaatleri söz konusu olduğu için ölen
bir insan kendi, ne yapmış bu adam bu devlet sırrı neymiş bilelim bir Hakim Bey, devlet sırrının ne olup
olmadığına kim karar veriyor bu ülkede? Adalet karar veriyor, adaletin bilmediği bir şeyin arkasına
saklanıp, suçları örtbas etme ben bunu kabul etmiyorum. O zaman ki rezillikler saymakla bitmiyor. Şu
hale bak ülkene ihanet et, devlet sırrının arkasına saklan, halkına karşı suç işle, devlet sırrının ardına
gizlen. Vatan, millet adına cinayet işlet, uyuşturucu ticareti yap, silah ticareti yap, bankaları soy ondan
sonra adaletin pençesine düştüğün zaman da dokunulmazlık zırhına bürün. Devlet sırrının arkasına sığın
ve gel bu işlerden sıyır, böyle bir şey olmaz. Aynı sanki kast sistemi, efendiler ve köleler. Yasayı
kanunlarla kendine suç sana dokunmasın bize gelince kalem kırsın. Ben şimdi huzurda soruyorum, kayıp
silahlar nerde? Sayın Korkut Eken, hadi devlet sırrının arkasına, açıkla işte. Baş üstüne efendim, özür
dilerim, Mahkememizden özür diliyorum-bilmiyordum efendim. -özür diliyorum bilmiyordum efendim
öğrendim , bilmiyordum. -bilmiyordum efendim. -başüstüne efendim, bilmiyordum efendim.Zaten
bitmek üzere efendim. Hakim Bey o dönemlerde Türkiye'de dinleme, teknik, kripto ve bütün iletişim ve
telekominikasyon ile alakalı tek yetkili Milli İstihbarat Teşkilatı'ydı. Mehmet Eymür de bunun en üst
konumundaydı. Her yere eli uzanıyordu bu konuda. Poliste böyle bir teknoloji ve yetki yoktu. Bütün
operasyonlar, bu teşkilatın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılıyordu. Mehmet Eymür ve işbirlikçileri
çalınan bu yüz milyonlarca dolar parayı bir şekilde aklamaları gerekiyordu. İşte bu sebeplerden dolayı en
iyi adres kumarhaneciler kralı Ömer Lütfü Topal'dı ve o dönemin en popüler devlet ihalesi de Havaş
ihalesiydi. Bunlar Topal'dan Havaş ihalesini kendilerine bırakılmasını ve ayrıca Antalya Ofo Otel
Kumarhanesi ve Kıbrıs'taki kumarhanelerine ortak olmak veya kendilerine devredilmesini teklif ettiler.
Ömer Lütfü Topal bu teklife sıcak bakmadı, daha sonra Topal'ı ölüm listesi ve Yeşil ile tehdit ettiler.
Topal yürekli bir insandı, cesaretli bir adamdı bunların tehditlerine boyun eğmedi, gitti Yeşil ile anlaştı.
Bunların bütün pisliklerini öğrendi hatta Yeşil adına yatırıldığı söylenen 17 milyon dolar bunun
karşılığıdır. Yeşil elini ayağını çekince bu sefer Abdullah Çatlı'nın ismini kullanarak tehdit ettiler fakat
bir şeyi bilmiyorlardı. Abdullah Çatlı ile Ömer Lütfü Topal zaten görüşüyordu, bir sorun yoktu
aralarında. Sami Hoştan'ın ortağı ve iyi bir arkadaşı olduğunu bildiğinden böyle bir şeyin asla mümkün
olmayacağını hatta her konuda kendisine destek olacağını söylemişti, bir sorun yoktu. Yani bir soru, artık
Ömer Lütfü Topal bunlar için iki kere daha tehlikeliydi. Mehmet Eymür ve ekibi Ömer Lütfü Topal'ı
öldürtüp daha sonra suçu polislerin, özel harekâtçıların üzerine atmaya çalışmışlardır. İhbar eden de,
telefon dökümü listeleri yayınlayan da, basını kullanan da, sinyalleri kaydıran da bir de olay yerinde Uzi
şarjörü bırakmışlar. Biliyorlar ya Uzi bir tek Emniyet teşkilatında var, cinayetler işleniyor mesajı vermek
için, kendi pisliklerini bizim Emniyet teşkilatı da bu olayın üzerine balıklama atlamıştır fakat son anda
farkına varmıştır. Ama iş işten tabii geçmişti. Daha sonra Rensis Kumarhanelerinin sahibi Sudi Özkan'a
giderek kaçması gerektiğini, çok ciddi istihbarat olduğunu, eğer ülkeyi bir an önce terketmez ise
öldürüleceğini uyararak kendisiyle arasında bir güven bağı oluşturup kumarhaneler üzerinden
işbirlikçileriyle beraber bu paraları transfer etmiştir. Diğer grup ile aralarını ayırması, ayrılmasının sebebi
diğer grupta Ömer Lütfü Topal'ın elinden Havaş ihalesini alarak amaçlarına ulaşmışlardır ve bu suçların
bizim üzerimizde temizlemek suretiyle, bu suçlarını bizim üzerimizde temizlemek suretiyle milyarlarca
dolar servetlerin sahipleridir şuanda bu insanlar. Diğer bir grubun da kimler olduğu aşikârdır. Başbakan
Mesut Yılmaz'a kumarhaneleri kapattırmışlardır. Başbakan Mesut Yılmaz Macaristan'da kumarhanede
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burnunun üstüne yediği yumruğun önce hesabını versin adalete. Bunlar bir de devlet yönettiler. Mehmet
Eymür'le alakalı yazdığım birkaç konu daha var, onları okumuyorum efendim. Çünkü amacından
sapmasını istemiyorum Mahkememizin. Mehmet Ağar ile, Mehmet Ağar, sayın Mehmet Ağar Ankara
Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde Emniyet Genel Müdürlüğü görevi süresince çalışmalarında
hukuk sınırları içerisinde devam ettiğini, bu süre içerisinde herhangi bir şekilde yasadışı talimatların söz
konusu olmadığını söylüyor, demek ki alakası yokmuş. Keşke bu verdiği ifadeleri İstanbul 6 No'lu
Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gelseydi, orda söyleseydi. Sorsam bu makam ve mevki sahiplerine bütün
devletin makamları için verecekleri tek cevap budur. Kanunsuz emir, emir değildir, ben böyle bir
almadım ve vermedim olacaktır. Bu da devletin kendisini savunma mekanizmasıdır. Suç sana
dokunmasın bize gelince kalem kırsın. Vatandaş devlete karşı suç işler, devletimiz bunu affeder, peki
devlet halkına karşı suç işlerse, işletirse bunu kim affedecek Hakim Bey? Adalet bunun neresinde
Allahını seversen? Şu hale bak, gel polis ol ondan sonra vatanın birliğini, bütünlüğünü korumak adına
hiçbir fedakarlıktan kaçınma, iradenden ödünç ver, sistem gelsin sana karşı kullansın. Ondan sonra bir de
bir de Güney Doğu'da tertemiz bir halk ile tanıştım. Hele hele en güzel yanı başım gözüm üstüne deyip
söz verip sözünden dönmeyen, misafirperver, onurlu, haysiyetli, kendine öz hoş bir yaşantısı olan, az ile
yetinip kimseye bulaşmayan, namuslu bir toplum olan kürt toplumunu baskı, zulüm, işkenceler, şiddet,
aşağılama gibi en ağır tahriklere bile yıllarca katlanan bir halkı bu anlayış karşımıza bölücü, vatan haini,
eşkiya ve benzeri niteliklerle yıpratıp bizi birbirimizi kırdırtan zihniyetin kurbanları yaptılar. Kendi
halklarına dışkı yediren, Rioların arkasına halatlarla bağlayıp sokaklarda sürükleyip paramparça eden,
kendi halkına zulüm eden yargısız infazlar ile faili meçhuller ile ve daha bir sürü pislik ile karşımıza
çıkan, kendisi ulusumuzun şanlı bayrağını, kendi provakasyonlarıyla yaktırıp bir halkı birbiriyle karşı
karşıya getiren zihniyetin cumhuriyetimizin temel kurucu felsefesiyle hiçbir alakası yoktur. Ne alakası
var? Ben bu zihniyetin temsilcilerinin açıklığa çıkartılıp yargılanmalarını ve hakettikleri cezaya
çarptırılmalarını istiyorum. Benim en büyük arzum bu dünyada budur. Hala anneler üzerinden ayrım
yapılıyor, bu işin şehit annesi, dağdakinin annesi mi kaldı hepimizin anasını ağlattı. Terazinin iki kefesi
de kardeş kanı dolu. Tiksindim Hakim Bey, lanet gelsin böyle polisliğe. Böyle rezaletlere bir de alkış
tutuyoruz adına kahramanlık diyoruz. Ne kahramanlığı devletin emri, devletin personeli, devletin arabası,
devletin silahı, devletin kimliğiyle alenen bu ülkede suç işlendi. Al milletin evlatlarını, yap işkenceyi
öldür sık kafasına öldür ondan sonra kendi alçaklığının sorumluluğu taşıma gel benim üzerimden
temizlen. Vay, demek ki katil sensin yok ya. Aynı zamanda bu zihniyetin kurbanlarıyız biz. Her acı
zamanla zaten ıstırapa dönüşüyor. O şekil veya bu şekilde farketmiyor. Kendimizi aldatmanın anlamı
yok. Eğer kader ölümün kapısını açmışsa kuluna, sebepleri ile bulur onu ölüm. İşte sebeplerinden bir
tanesi de benim Hakim Bey. Vatandaş Ayhan Çarkın hayatında bir karıncayı dahi incitmedi. Ne zaman
devlet kimliğine sahip oldum, işte o zaman gökten yıldız topladığımı zannediyorum, ayaklarım,
boğazıma kadar pisliğe batmış haberim yok. Hanefi Avcı, verdiği ifadeler aynı karakteri paylaşmaktadır
ve ayrıca kendisi yasadışı Devrimci Karargâh Örgütünün kurucusu ve yöneticisidir. Bundan dolayı zaten
ceza almıştır. Yorum yapmıyorum. Bunlar bizim amirlerimiz, uğruna şehit olalım da tabutumuzu bunlar
kaldırsın dediğimiz insanlar şu rezalete bak. Gizli tanık Mum Işığı, benim nezdimde hukuki bir
geçerliliği yoktur neticede gizli tanık olması ve verdiği ifadeler benim beyanlarımın taklididir. Herhalde
Ercan ile bir sorunu var diye düşünüyorum. İbrahim Şahin, Korkut Eken ve diğer şüpheliler, Hakim Bey
İbrahim Şahin ve diğer şüpheliler benim ifadelerimi kabul etmemek ile beraber benim psikolojik
sorunlarımın olduğunu, madde bağımlılığımın olduğunu ve madde kullanımı esnasında bu ifadelerimi
verdiğimi beyan ederek hiçbir iddiayı kabul etmediklerini açıkça belirtmişlerdir. Zaten hepsi de çok kısa
iki ayda tahliye olmuşlardır. Doğrudur bazı konularda hakları vardır, karıştığım isimler olmuştur, onları
zamanı geldiğinde anlatırım, mesela Ziya'nın Ziya hakkında yanıldığımı söyleyebilirim, Alper hakkında
yanıldığımı söyleyebilirim o doğrudur bunlar. Sonuç, Hakim Bey bütün bu gerçekler dikkate alındığında
şuanda görülmekte olan bu dava ve devamında hazırlanacak iddianameyle alakalı davada soruşturmanın
genişletilmesine yeterli hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca bundan sonra da elle tutulur, ayrıca Ömer
Lütfü Topal davasından biz beraat ettik, sayın Savcı'mız o zaman niye gerekçeli delil koymuyor, beraat
ettiğimiz bir dava ve ayrıca bundan sonra da elle tutulur gözle görülür herhangi bir delil olacağını
zannetmiyorum. Neticesinde benim ifadelerim ve beyanlarım doğrultusunda başlatılan soruşturma
kapsamında yeterlilik sağlayacak hiçbir kanıt yoktur. Bu sebepler ışığında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'na, Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Emniyet Müdürlüğü'ne vermiş olduğum
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ifadelerimin ne kadar somut veya soyut sayılabileceğinin takdiri tabi ki yüce Mahkemenizdedir. Lakin
gizlilik kararı alınarak başlatılan soruşturma kapsamında ben iki buçuk senedir tutuklu bulunmaktayım.
Sayın iddia makamının her ay tutukluluğumun devamı için delillerin toplanmamış olması, delillerin
karartılması şüphesi, kaçma şüphesi, olayların yoğunluğu, katalog suçlardan olmasını belirtmesi, adli
kontrol yetersizliğinin bulunması, ceza alt ve üst sınırlarını gerekçe olarak gösterilerek görüş bildirmesi
ve tutukluluğumun devamını istemesi neticesinde iki buçuk senedir ben tutukluyum. Aleyhimde hiçbir
isnat ve delil olmamasına rağmen sayın Savcı'mız bu gerekçeleri diğer şüpheliler için neden her ay
gerekçe olarak gösterip de tutuklanmalarını istememiştir anlamıyorum. Bu gerçekler onlar için geçerli
değil, neden benim için geçerlidir? Burayı okumayacağım şimdilik ve hatta Mehmet Ağar, Korkut Eken
ifadelerini alıp tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye dahi sevketmemişlerdir, edilmemişlerdir. Sayın
Savcı'mızın bu gerekçeleri delil olarak gösterip tutukluluğumun devamı için bildirdiği görüş neticesinde
ve devamında yüce Mahkememiz tutukluluğumun devamı için gerekçe olarak kuvvetli suç şüphesinin
varlığına işaret eden olguların içerisinde sadece benim beyanlarımı belirtmiştir. Bununla beraber
tutukluluğuma karar veren yüce Mahkememizin tutuklu kaldığım süreyi de gözönünde bulundurarak
tekrar kararını gözden geçirmesini istiyorum. Eğer tutukluluğuma gerekçe olarak suç şüphesinin kuvvetli
varlığına işaret eden tek olgu benim ifadelerim ve beyanlarım olacak ise başta Mehmet Ağar, Mehmet
Eymür, Korkut Eken olmak üzere diğer bütün şüphelilerin de tutuklu olarak yargılanmalarını istiyorum
ve ayrıca soruş, burayı da okumayacağım. Şimdilik okuyamam. Eğer Mahkememizin aksi kanaatlerinde
ise benim de içinde bulunduğum mağduriyetimin giderilerek tutukluluk halime son verilmesini istiyorum.
İşte bu sebepler etkisi altında, bu sebeplerin etkisi altında 13.5.2013 tarihinden itibaren vermiş olduğum
diğer ifadelerimin de dikkate alınmasını istiyorum. O ifadelerimi, bu yaşadıklarımdan dolayı verdim. Ben
konuşuyorum, ben yatıyorum cezaevinde. Adaletin kutsal yasaları ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda
kararı siz sayın Hakimlerimin vicdanlarında yüce Mahkememizin takdirlerine bırakıyorum, adaletin
karşısında benim boynum kıldan ince. Beni dinlediğiniz için sabırla teşekkür ederim efendim." Tam 18
yıl önce, 18 bundan tam 18 yıl önce İstanbul'da bu olayla ilgili gözaltına alındığımda efendim ben bu
cinayetlerin tamamını burda anlattığım gibi anlattım. Ben o gözaltında asla Ömer Lütfü Topal'ı biz
öldürdük veya Ömer Lütfü Topal ile ilgili benim hiçbir beyanım yoktur. Bu cinayetlerin tamamı sesli ve
görüntülü olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde kayıt altına alınmıştır. İşte
Başbakan'ın söylemiş olduğu kaset, bilgi, belge bu belgedir. Sonradan olayların üzerini, yüce divanda
aklama şeyini Başbakan'ın şeyi oldu. -Söyledik, bu söylediklerimi anlatıyorum işte. O zaman kayıp
silahlar da yerindeydi, tetik düşüren bir sürü arkadaşımız da hayattaydı. Devlet bugünkü gibi olayların
üzerine gitseydi bu aradan geçen bunca yılda bu kadar kan akmazdı. Ha dedim tamam devlet bu işi dedim
temizleyecek o zaman. Ben söyledim o zaman da söyledim çünkü ben tiksindim, ben Ayhan Efeoğlu'nda
tiksindim. Bana Siyasi Şube'den işkence ile öldürülmüş adamı bomba imha et diye götürüp işte burda
Ayhan, ıı işte özür dilerim Ayhan Özkan'a soralım. Ayhan Efeoğlu'nu beraber gömdük mü gömmedik mi
diye soru sorulmasını isterim, kayıp, Ayhan Özkan'la beraberdik gömdük o üzerinde zıplarken ben üstüne
Fatiha okuyordum'' şeklinde savunmada bulunmuştur.
3-SANIK AYHAN
ÇARKIN'IN 16/05/2014
TARİHLİ MAHKEMEMİZDEKİ
SAVUNMASINDA:''Usul açısından bende belirtmek istiyorum efendim. Kuvvetli suç şüphesinin
tutukluluğuma sebep olan ve bu suç şüphesinin varlığına işaret eden olgular suçların vasıf ve mahiyeti
itibari ile katalog suçlar kabul edilen ağır suç kapsamında olması tamam tutukluluğuma sebep olan
kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret eden olgular nedir. Nedir bu olgular sadece benim pişman olarak
başlamasına sebep olduğum soruşturmadaki ikrar niteliğinde ki beyanlarım. Başka bir delil dosya
kapsamında yoktur. Suçların vasıf ve mahiyeti itibari ile katalog suçlar kabul edilen ağır suçlar
kapsamında olması pekiyi öyleyse bu gerekçenin açılımı nedir. Yine benim pişman olarak vicdan azabı
çekerek başlamasına sebep olduğum soruşturma kapsamındaki ifadelerim, anlatımlarım ikrar
niteliğindeki beyanlarım olarak gösterilmektedir. Somut bir delil yine yoktur. Kaçma şüphesinin olması
hakim bey ben neden kaçayım kaçma niyetinde olan bir insan bile bile kendisini ceza evine sokması için
ya aklından zoru olması lazım yada bie amacının olması lazım. Neden kaçayım neden cezaevine gireyim,
kimler suç işlemiş ise onlar kaçsın. Neye göre kaçma şüphesi cevabı yine benim başlamasına sebep
olduğum soruşturma kapsamında ki pişman olarak verdiğim ifade ve irker niteliğinde ki beyanlarım.
Somut bir delil yine yok. Delil karartma şüphesinin bulunması biraz önce sayın iddia makamı da iddia
etti mutalısını verirken somut bir delil olmadığını kendisi iddia etti mütalaasında. Dosyanın kapsamında
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benim ikrar niteliğindeki beyanlarım ve anlatımlarım haricinde en küçük bir delil yok ki neyi karartayım
ben. Müştekilerin üzerinde baskı oluşturabilme şüphesi ben müştekiler üzerinde nasıl bir baskı
oluşturabilirim hakim bey zaten en baskıyı oluşturup bu davanın açılmasını sebep olmuşum. Adli
kontrolsüzlüğü şüphesi, hakim bey hangi nedenlerle adli kontrol altına alınmam gerekiyor ben
bilmiyorum. Yine benim ifadem ikrar niteliğindeki beyanlarım mı. Evet hemen bitti özür dilerim
efendim. Dosya kapsamında benim lehime delil olmaması hakim bey benim aleyhime en küçük bir tane
bir delil var mı? Yok. Benim hakkında bir suçlama ver mı? Benim hakkımda hiç kimse bir tane suçlama
da bulunmazken nasıl oluyor da tutuklanma gerekçesi oluyor. Talep edilen ceza gerekçesi hakim bey
hangi delil ve sebeplerle sayın iddia makamı bana bu cezaları talep ediyor. Hangi suça evet demişim,
hangi suçu işlemişim, hangisini kabullenmişim. Beni kim veya kimler suçlamış defalarca belirtmeme
rağmen benim pişmanlığım dahil bir kez olsun göz önüne alınmamıştır. Ceza alt ve üst sınırlarının olması
gerekçesi hakim bey henüz daha ben yargılanmadan bütün bu iddia ettiğim suçların karşısındayken
hukuk içinde yargılanıp masumiyetimi anlatarak ispat etmeye uğraşırken nasıl oluyor da yine hiçbir
somut delil dahi yokken nasıl oluyor da ceza alt üst sınırları sebep gösterilerek tutukluluğumun devamına
gerekçe olabiliyor. Haksızlık değimlidir bu bana yazık günah değilmidir, aileme yazık günah değilmidir.
Bütün bu gerekçeler benim çile çekmeme sebep olabiliyorken hep adalet ve hukukun yanında olduğum
masum olduğum halde ve neticesinde muhterem efendim benim etkin pişman olarak başlamasına neden
olduğum soruşturma kapsamında ki iddianamede bulunan bütün ifade, ikrar, beyan ve anlatımlarım
somut ve soyut sayılabileceğinin takdiri tabi ki yüce mahkememize aittir. Eğer bütün bu dosya kapsamı
somut olarak kabul edilebiliyorsa şu andaki hukuki durumun ben neresindeyim? Ki zaten bütün bu
ifadelerim soyut olarak kabul edildiğinden dolayı diğer bütün şüpheliler tutuksuz olarak yargılanırken
neden ben üç senedir 36 aydır cezaevindeyim ve ayrıca bütün bu bahse konu gerekçeler ışığında diğer
bütün şüpheliler için tutukluluk sebebi olmaz iken neden sayın iddia makamımızın benim üzerinde
oluşturduğu kin ve nefret dolu baskısı nedendir ben bir türlü bunu anlamış değilim hakim bey. Benim
pişman olarak, vicdan azabı duyarak ve masum olarak başlatılmasına sebep olduğum soruşturma
kapsamında ki ifade, ikrar, anlatım ve beyanlarım somut olarak kabul ediliyorsa eğer başta dönemin
Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL’in cinayet azmettiricileri olarak dönemin sayın başbakanları Tansu
ÇİLLER ve Mesut YILMAZ’ın ayrıca 1993-96 yılları arasında Milli Güvenlik Kurullarında bu cinayet
kararlarını alanlarının tespit edilmeleri ve bir numaralı sanık olmaları ve yine MİT bünyesinde bulunan
kontur terör daire başkanı Mehmet EYMÜR ve ekibinin tespit edilip sanık olmaları ve kendi özel arşiv ve
kayıtlarının operasyonlarla elde edilmelerini, bitti efendim Emniyet İstihbarat Daire Başkanlarının sanık
olmalarını ve tutuklanmalarını ve ayrıca Mehmet Kemal AĞAR, Korkut EKEN, İbrahim ŞAHİN başta
olmak üzere diğer sıralı amirlerinde tespit edilip tutuklanmalarını bu isimler bünyesinde bu olaylarda yer
alan yaklaşık 15-20 kişi daha olan sivil arkadaşlarında tespit edilip bu şahıslarında iddianame
kapsamında soruşturmanın genişletilerek tutuklanmaları gerekmektedir. Yüce mahkemenizden ben bunu
istiyorum. Yok eğer ki yüce mahkememiz bütün bu yaşananların soyut olduğunda karar verirse benim
zaten şu anda soyut olduğu delil olmadığı için bu iddianamede benimde mağduriyetime son verilerek
tahliye edilmem hususundaki kararları adaletin yasalarına olan inancımı belirterek siz sayın
hakimlerinizin vicdanlarında yüce mahkememizin takdirlerine bırakıyorum bulunduğunuz makamlarda
pırıl, pırıl parlıyorsunuz inanıyorum aynı temiz kalbe de sahipsiniz eğer benim bu içinde bulunduğum
durum (ağlıyor) '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
4-SANIK NURETTİN GÜVEN SAVUNMASINDA :''Tarık Ümit ölmedi, sağ kendisi benim
bildiğim kadarıyla, İngiltere'de ve Amerika'da. Bilmiyorum, ben yurt dışında bulunduğum süre içerisinde
ortaklarımla birlikte görüşülmüş, bir tanesi de milli istihbarat elemanıydı, Amerika'da otelde viski
içerken görülmüş. Tarık Ümit evet '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
5-SANIK UĞUR ŞAHİN SAVUNMASINDA:''Mahkemelere gidiş geliş çok zor olduğundan
hem maddi hem manevi yönden vareste tutulmayı istiyorum, geçen mahkemede de söylediğim gibi hala
yurt dışı yasağım var, hayatımda çıkmadım, çıkmayı düşünmüyorum, ülkeden ayrılmak istemiyorum,
yurt dışı yasağımın da kaldırılmasını istiyorum. Ayrıca ifadelerimde de zaten belirttim, hiç biri yoktur, o
da kabul ediyor, zaten ona söylediklerim başka... Gelen belgelere karşı bir diyeceğim yok. Ayhan
Çarkın'ın da söylediği gibi kendisi söylediğinden başka hiçbir delil yok, ben bu mahkemenin çok kısa
sürede bitmesini istiyorum, bu mahkemede şovdan başka bir şey yapılmıyor, bize katil diyorlar, daha
hiçbir şey bitmeden bize katil dediler, kaç mahkeme bize katil dediler, hukukçular hepsi, hukuku çok iyi
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biliyorlar, siz birşey yaptığınız zaman hukukla ilgili herşeyi söyleyebiliyorlar. Efendim suçlamaları
kabul etmiyoruz, zaten Ayhan Çarkın'ın söylediği gibi hiç bir somut delil yoktur. Zaten bu mahkemenin
de şuan yapılması bile bence bir şeydir, yani hiçbir delile dayanmadan bu mahkeme sanki bir tiyatroya
dönüşmüştür. Müdahil avukatların şovundan başka bir şey değildir benim için. Onun için ben vareste
tutulmak istiyorum '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
6-SANIK AHMET DEMİREL SAVUNMASINDA: ''Bütün mahkemelere katıldım efendim.
Müşteki avukatlarının söylediği gibi bizler katil insanlar değiliz, devlete hizmet etmişiz ben yıllarca
emniyet müdürlüğü yaptım, Ayhan Çarkın'ın duyduklarını maalesef duyamadım. Bu olayları da basından
takip ettim ve mahkemelerde öğrendiğimiz kadarıyla biliyoruz, dosyayı inceledim. Dosyaya ifadelerime
ekleyecek herhangi bir hususum yoktur. Yoktur, sadece arz etmek istediğim konu üç tane stent taşıyorum
ana damarlarımda, kalp hastasıyım ve şeker hastasıyım. İstanbul'da yaşadığım için seyehatım bayağı bir
zorluk içerisinde, duruşmalardan vareste tutulmak istiyorum '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
7-SANIK AHMET DEMİREL TMK 10. MADDE İLE GÖREVLİ MAHKEMEDE
27/11/2013 TARİHLİ SAVUNMASI: "Sayın Başkanım ben 1993 yılı itibariyla Polis Akademisi'nde
görevliyken sınıflar amiri olarak Özel Harekât Daire Başkanlığı'nın kurulacağı bilgisi geldi, İbrahim
Şahin'le Siirtte farklı branşlarda, farklı branşlarda çalışmış bir insandım, beni tanıyan bir insandı. Polis
Akademisi'nde çalıştığım dönemde Daire Başkanlığı kurulacak, yazışmalara ihtiyacı olacağını, yardımcı
olmamı, atamamın da Daire Başkanlığı'na yapılacağını teklif ettiler, ben de kendisini sevdiğim ve
saydığım için kabul ettim. 93 yılının tam ayını hatırlayamıyorum ama Polis Akademisi'nden Özel
Harekât Daire Başkanlığı'na atandım. Belirtilen tarihlerde, belirtilen tarihlerde ben zaten ayın 4'ü
itibariyle yanlış hatırlamıyorsam kurs başladı, kursiyerdim daha henüz aktif bir özel harekâtçı
olmamıştım. Özel Harekât Daire Başkanlığı'na atandıktan sonraki görevim sadece idari büro amirliği,
yani personel atamaları biraz önce Korkut hocamızın da söylediği gibi eğitime alınacak insanların
tasniflenmesi, Doğu'da Güneydoğu'da çalışan personelin atamalarının yapılmasıyla görevli bir
başkomiserdim o dönemde. Daha sonra benim terfim yükseldi ve Emniyet Müdürlüğü'nden emekli
oldum. Ayhan Çarkın arkadaşımızı o öldürülen rahmetli Mecit Baskın ile ilgili Ahmet Demirel ve ekibi
diye bahsetmesi veya diğer olaylarda bahsetmesi emniyet teşkilatını bilenler çok iyi bilirler o rütbedeki
bir insanın ekibinin olması veya bir ekip kurması şansı yoktur, idari büro amirisiniz, operasyonel bir
faaliyetiniz yok. Herhangi bir operasyona katılma lüksünüz yok çünkü özel harekâtçı olmamışım henüz.
İdarede depo tabir ettiğimiz geri bir görevde idari büroda çalışıyorum kurs görmediğim için, Menteş
kampında özel harekâtçı oldum ben kursu bitirdikten sonra Özel Harekât Daire Başkanlığı'na katıldım.
Diğer olaylarla ilgili de zaten Ayhan Çarkın'ın bahsetmiş olduğu zannedersem Behçet Cantürk olayıyla
ilgili ismimin geçtiğini hatırlıyorum, yurtdışında görevliyim o tarihlerde, görev onayımı da zaten
avukatımız kanalıyla dosyaya arz etmiştim efendim. Adı geçen şahsı ben idari büro amiri olduğum için
istihbarat bülteni dediğimiz basının manşetleri, beyaz a4 kağıdına basılı olarak Daire Başkanlıkları'na
gönderilir, Daire Başkanları'na sunarız biz. Yani efendim bugün Türkiye'de bu olay olmuş terör olayları
olduğu için veya ertesi gün şu olay olmuş dün bu olay olmuş gibilerden kendisine bu imza föylerinin
içerisinde arz edilir. Tüm bahse geçen olayları da çoğunu basından takip ettiğimiz, basından
öğrendiğimiz olaylar bizler arkada duran arkadaşlarımın çoğu benim öğretmenliğimi yapmıştır Menteş'te,
Korkut Hoca'da dahil olmak üzere, yani hukuk dışı bir böyle bir olaya adımızın karıştırılması da bizleri
gerçekten çok rencide etmiştir ve üzmüştür. Rahmetle anıyoruz insanları, kimsenin adam öldürmeye,
adam kaldırmaya herhangi bir yetkisi yok. Bunu ne bir makam emir verebilir ne emri alan da bunu
uygulayabilir. Ben de çalıştığım dönem içerisinde 28 yıl içerisinde kanunsuz herhangi bir eyleme
katılmadım herhangi bir icraatim olmamıştır efendim. Daha önce vermiş olduğum ifadelerime de aynen
katılıyorum.Sayın başkanım ben özel harekâtçı olduktan sonra yine aynı görevime personel işlerinde
idari büro amiri olarak görevime devam ettim. Tüm arkadaşları tanıyorum dairedeler çünkü. Çoğu o
geçici görev onayları, kursa gidişleri veya diğer illerde görev yapan tüm personelin atamaları benden,
benim onayımdan veya benim planlamamdan geçtiği için çoğu özel harekâtçıyı tanıyan bir insanım
efendim." Ayhan Çarkın'la herhangi bir husumet sayılır mı sayılmaz mı bilmiyorum sayın Başkanım
ancak ben emekli olduktan sonra bir veya iki yıl tam tarihini hatırlayamıyorum daha önceki ifadelerimde
de bunu beyan etmiştim. Rahmetli Behçet Oktay başkanımız beni aradı. Kendisi Ayhan Çarkın'ın bir
şehit ailesiyle ilgili bir ev alışverişi olduğunu, mağdur olduğunu şehit ailesinin, birtakım şeyler söyledi
Ahmet sen bir arasan rica etsen seni kırmaz. Sen dairede idari büro amirliği yaptın, bir rica etsen dedi.
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Kendisinin telefonu mevcuttu bende aradım kendisini. Aramamla bana karşı herhalde biraz sinirleri
bozuktu diye düşünüyorum çünkü ben Ayhan Çarkın'la çalıştığım dönemde onun ağzından bana karşı
ağabeyden başka veya başkomiserimden başka hiçbir saygısız bir davranışını görmedim, duymadım o
gün herhalde sinirleri bozuktu bana telefonda hakaret etti ve telefonu kafattım, kapattım arkasından
müteakip defalar yani birkaç sefer beni aradı bir seferinde karşılıklı olarak çok sert konuşmalar yaptık.
Onun haricinde Ayhan Çarkın'la herhangi bir husumetim olmadı efendim. Bulunmadım efendim. Sadece
telefondaki beyanımda Ayhan bunların ben şikayette bulunacağım şeklinde zannedersem öyle bir deklare
etmiştim. Ama şikayet etmedim çünkü meslektaşım o anki ruhi durumunu anlayamadım, bilemedim diye
artniyetli olmadığını düşünerekten herhangi bir şikayette bulunmadım. Hiç gitmedim efendim Ankara'da
çok çalıştım ancak Altındağ Nüfus Müdürlüğü'ne gitmedim. Özel harekât kursundan sonra zaten 94-95'te
kısa çalıştım 96 yılı itibariyle yurtdışına atandım tekrar, üç yıl da yurtdışında görev yaptım. Öyle bir
telaffuz duymadım efendim ancak Daire Başkanı'dır takdir buyurursunuz yani personeli motive etmek
için vatan millet size minnettardır şeklinde personele karşı bu şekilde bir hitap şekli olmuştur
duymuşumdur ama yani böyle kanun dışı İbrahim Şahin'in herhangi bir konuşma yaptığını veya herhangi
bir ileti yaptığını hatırlamıyorum. Öyle bir şey yok yani. Ben kanundışı ve hukukdışı hiçbir olaya
karışmadım, Ayhan Çarkın arkadaşımız gerçekten bu hatalarını anlayacaktır. Hiçbir insanın insanları
mağdur etme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Nasıl ölen rahmetli olan insanların hakkı değilse de
bizlerin de mağdur edilmesi hak olmadığını düşünüyorum. Yüce Mahkemenizin takdirine bırakıyorum ''
şeklinde savunmada bulunmuştur.
8-SANIK ENVER ULU SAVUNMASINDA:''Daha önce ben savcılıkta ve tutuklandığım
mahkemede vermiştim gereken ifadelerimi efendim, onları aynen kabul ediyorum. Ben hakkımdaki
suçlamaları tam olarak bilemiyorum, bu nedenle savunmamı hazırlamam yönünden ve iddianameyi
inceleyip beyanda bulunmak yönünden süre istiyorum '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
9-SANIK MEHMET KEMAL AĞAR'IN ANKARA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE
13/02/2014 TARİHİNDE ALINAN SAVUNMASINDA: ''Haklarımı anladım, üzerime atılı suçlamayı
da anladım, avukatım huzurdadır, suçlamaları kabul etmiyorum, aleyhime hiçbir somut delil, beyan
olmadan daha önce yargılanıp hakkımda ceza verildi ve Yargıtay'ca onandı, bu dava da ona benzerdir,
aleyhime hiçbir somut delil yoktur, ben o dönemde Emniyet Genel Müdürü olarak görevliydim, Emniyet
Genel Müdürünün operasyonel bir görevi yoktur, ancak personelin görev motivasyonunu arttırmak için
yüksek düzeyde hizmet ettim ve terörle mücadelede o dönemde yüksek düzeyde başarı gösterildi, görev
süresi içerisinde hiçbir tahkikat geçirmedim, aleyhime hiçbir şikayet ve serzeniş olmadı, terörle
mücadelede başarı kazanıldı, polis bölgesinde olaylarda %90 oranında azalma oldu ve yine o dönemde
faili meçhul olayların aydınlatılmasında da %90 oranında başarı sağlanmıştır, yaptığım işler ile ilgili
görevde takdir noksanı ya da ihmal ileri sürülebilir ancak yıllarca suç örgütleri ile mücadele eden biri
olarak bilerek suç örgütü kurmam, suçluyu kayırmam, suça yönlendirmem mümkün değildir, böyle
birşey olmamıştır, ben suç işlemesi için kimseye emir vermedim, böyle birşey olsaydı zaten konusu suç
olan emir de yerine getirilmezdi, zaten bu yönde de bir beyan, delil yoktur, halen de suç örgütlerine karşı
devletin korumasındayım, öldürüldüğü iddia edilen dava konusu kimselerle ilgili benim herhangi bir
ilgim, bilgim yoktur, kimin ne şekilde eylemi gerçekleştirdiğini bilmiyorum, herhangi bir şekilde olaya
katkım olmamıştır, bu konuda aleyhime bir delil de yoktur, suçlamaya ilişkin C.Başsavcılığında ifade
vermiştim, oradaki ifadem de doğrudur, aynısını tekrar ediyorum '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
10-SANIK MEHMET KEMAL AĞAR 03/07/2015 TARİHLİ MAHKEMEMİZDEKİ
SAVUNMASINDA : ''Efendim daha önce duruşmada, bir duruşma yapıldı, o duruşmada gerekli
ifadeleri verdim. Şunu izah etmek isterim ki Türkiye'nin çok zor ve sıkıntılı bir dönemde emniyet genel
müdürlüğü görevini yasal sınırları içerisinde, o günün şartlarının gerektirdiği cesaret ve inisiyatifle her
türlü eylemin hukuk içerisinde kalması suretiyle mesai arkadaşlarımızla birlikte olağanüstü bir
performans gösterdik. Hizmetimizi yaptık ve bu hizmetten dolayı zaman zaman gereksiz ve haksız birçok
hücumlara uğradık ama buna rağmen açıkça ifade edeceğim şudur ki suçlamaların hepsi hayalidir.
Bunların hiçbir tanesi bizim yapacağımız işler değildir. Ömür boyunca yasa hakimiyetinin, kanun
hakimeyitinin, ülkede asayişin, huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda olağanüstü gayretler safrettik
ve bu gayretlerin hepsini de adli, idari denetim içerisinde bu hizmetlerimizi gerçekleştirdik ve bundan
dolayı da kamu oyunda zamanındaki amirlerimizin de hepsinin takdiri ve gözleri önünde olmuştur.
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Dolayısıyla bu konuda ileri sürülen suçlamaların hiç birisini kabul etmemiz söz konusu değildir. Bu
konuyla ilgili de daha önce mahkemenizde gerekli ifadeyi vermiştim. Bu hususu bilgilerinize arz
ediyorum. Bu meslek içerisindeki ast-üst münasebetleridir. Bu ast-üst münasebetleri içerisinde
ilişkilerimiz elbette olmuştur. Bunun haricinde farklı bir özel ilişki herhalde söz konusu değildir. İbrahim
Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet
Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas
Demir, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Muhsin Korman, Nurettin Güven, tanıyorsunuz değil mi
bunları? Efendim şöyle, ismen tanıdım şimdi de. Mahkeme sürecinde tanıdım. Bunlardan o gün ki
hiyerarşik düzen içerisinde İbrahim Şahin ve Korkut Eken ile elbette daha sık münasebet olmuştur. Diğer
arkadaşlarımız polis memurudur. Ben meslektaşlarımın hepsini çok severim. Hiçbir kimseyi de
rütbesinden dolayı hakir görmediğim ortadadır. Şahsi çok yakın mesaimiz elbette olamaz rütbeteler
gereği. Ama bu süreçte de hepsini tanıdım. Dolayısıyla diğer sivil kişilerle ilgili aynı şeyi söylemiyorum
ama onlar beni daha ziyade tanırlar memurlar rütbe itibariyle, emniyetteki hiyerarşi gereğince o rütbeler
arasında sıkı bir mesai zaten söz konusu olmaz. Sadece daha geçmişte İstanbul Emniyet Müdürlüğünde
Terörle Mücadele Biriminde çalıştığımda şahsen tanıdığım bir memur, bunun haricinde herhangi bir
ilişkim olmadı. "Önceki savunmanız, haklarımı anladım, üzerime atılı suçlamayı anladım, suçlamaları
kabul etmiyorum, aleyhime hiçbir somut delil, beyan olmadan daha önce yargılanıp hakkımda ceza
verildi, Yargıtayca onandı, bu dava da ona benzerdir. Aleyhimde hiçbir somut delil yoktur. Ben o
dönemde emniyet genel müdürü olarak görevliydim. Emniyet genel müdürünün operasyonel bir görevi
yoktur, ama personelin görev motivasyonunu artırmak için yüksek düzeyde hizmet ettim." Bu, "görev
motivasyonu artırmak için yüksek düzeyde hizmet ettim", açıklar mısınız bunu? Şöyle efendim.
Türkiye'nin dört bir tarafında özellikle o dönemde, görevin yoğun olduğu bölgelerde, terörün yoğun
olduğu bölgeleri sık sık ziyaret ettik, memurlarımızı topladık konuşmalar yaptık. Amirleri topladık,
çeşitli eğitim çalışmaları yaptık, teşkilatın araç gereç, personel yönünden takviyesini yoğun bir şekilde
gerçekleştirdik. İstihbarat hizmetlerinin güçlenmesi için olağanüstü bir performans koyduk ve bunun
sonucunda da o günün kayıtları açıkça incelendiğinde Türkiye'nin polis bölgesinde olayların, yani
sorumluluk alanımızdaki olayların %90 seviyesinde önlendiğini ve çok önemli Türkiye'ye zararlar
verecek birçok eylemin olmadan evvel de önlendiğini ifade etmek isterim. Yaptığımız çalışma Emniyet
Genel Müdürlüğü çalışması, istihbaratın koordinasyonu, personel eğitimi, araç, gereç, lojistik açısından
güçlendirme ve bunları dış ilişkilere tanzim etme ve personel motivasyonu açısından o dönemde de gerek
personelin ailelerine, çocuklarına sağlanan imkanlar, gerekse personelin eğitimi bakımından, gerek
sayısal ve nitelik arttırılması bakımından yapılan hizmetlerdir. Bütün bu hizmetlerin toplamı personelin
motivasyonunu güçlü bir şekilde artırmıştır. O dönemde görev yapan herkes ve dışarıdan dikkatli gözle
izleyen herkes de bu hakkı teslim edecektir. Kesinlikle yani, ne şekilde bilmem de mümkün değildir.
Hiçbir konuda da yasadışı bir emir hiç kimseye de vermiş değilim. Zaten böyle birşey olsaydı ilgili
personel hem bunu şikayet ederdi, hem zaten böyle bir emir olsa hiç kimse de dinlemezdi.'' şeklinde
savunmada bulunmuştur.
11-SANIK İBRAHİM ŞAHİN SAVUNMASINDA: ''Ben bütün olarak savunayım. Sayın
başkan ben daha önce ifadem alındığında söylemiştim, ama kısa bir giriş yapmak istiyorum. 1970'de
Lübnan Bekaa'da Asala ile PKK'nın yaptığı bir toplantı var. Bu toplantıda iki örgüt bir araya getirildi ve
PKK adını aldı, Apocular ve Asala PKK adını aldı. Bir bölüm bu, yani PKK denilen örgüt Anadolu'daki
Müslüman Kürtleri kesinlikle temsil etmiyor. 1993'de ben daire başkanı olduğum zaman 1993'de Türk
Milli İstihbarat Teşkilatı ile CIA ve Mossad arasında bir anlaşma daha yapıldı. Bunu daha önce
ifadelerimde söyledim. Bu anlaşmanın ana şeyi de operasyonel ortaklık anlaşmasıydı, ama bu anlaşmada
MİT ile Kontur Terör Daire Başkanlığı görev aldı. Kontur Terör Daire Başkanı olarak da Mehmet Eymir
bu işlerden sorumluydu. 1993'de bu anlaşma yapıldı MİT ile CIA arasında, 1993'de ben de daire başkanı
olarak atandım. Bunlar tesadüf değil, hepsi aynı anda olan şeyler. Daha sonra 1993 zannediyorum
Haziran veya Temmuz yanlış hatırlayabilirim, bilemiyorum, şuanda tam tarihleri hatırlamıyorum.
Ankara'ya davet edildim ben İstanbul'da çalışıyordum. Ankara'da bana Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın
kuruluşunu yapmam teklif edildi. O zaman o kuruluşu yapan da benim. Kuruluşu yaptım. Zannediyorum
Ağustos sonunda başladık, 3 - 4 ay yani 1993 yılı sonuna kadar bize doğru dürüst bir şube, yer bile
gösterilmedi. Şuanda Türkiye'de 56 ilde Özel Harekat Şubesi var. Ben bu yani 1993 Ağustos sonrasıyla
yaklaşık 1 sene bu 56 ildeki Özel Harekat Şubelerinin kuruluşun finanse ettik, kuruluşlarını yaptık. Şimdi
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akla ziyan ortada bir iddia var. Ayhan Çarkın denen bir adamın bir iddiası var. Hiçbir maddi delil yok.
Sadece bu adamın saçma iddiaları var. Ben 17 senedir devamlı Türkiye'de ne olsa İbrahim Şahin gel
ifade ver, İbrahim Şahin gel ifade ver. Özür diliyorum, saygısızlık yapmak istemiyorum. Yalnız bizim
polis teşkilatının, Genel Kurmay'ın veya Milli İstihbarat Teşkilatının bu faili meçhul cinayetlerle zerre
kadar ilişkisi yok. Biraz önce açılışı yaparken şunu söyledim. CIA ve MİT arasında yapılan bir anlaşma
var. Öbür tarafta Asala ile Apocular arasında yapılan bir anlaşma var. Kürt Kürdistan Devletini kurmak
için Kürdistan'a giden yolda -lafı Kürdistan ama aslı Ermenistan- Kürt milliyetçiliğini yaratmak için öz
ve öz Türk olan Kürtlere etnik kimlik kazandırmak için bu faili meçhul cinayetler CIA tarafından...
Efendim benim bu cinayetlerle bir alakam yok. Ben bunların hepsini reddediyorum dedi. İddianamede
yazılı, sanık İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanmış ve cürüm işlemek üzere silahlı
teşekkül oluşturmaktan mahkum olmuş ve 6 yıl ceza almış. Peki bu sabit olan, artık bu tartışılmayacak
bir durum olduğuna göre hangi suçları işlemek için bu teşekkülü oluşturmuşlar o zaman? Yani çok açık
net bir soru. Yasa dışı cürüm işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturma suçundan kesin mahkumiyeti var.
Şimdi kesin elinizde böyle bir kesinleşmiş mahkeme kararı var. Peki bu teşekkül niye kurulur? Suç
işlemek için adı üzerinde. Cürüm işlemek üzere teşekkül kurduklarına göre hangi cürümleri işlemek için
bu teşekkülü kurmuşlar, sadece bu soru sorulsun. Yani bakın tartışılacak bir durum yok, kesin
mahkumiyet var, cürüm işlemek üzere, hangi cürümleri? Cevap verir vermez, ama siz bu soruyu yöneltin
dedi. Başkanım, müvekkilim oradaki Susurluk davasında da o suçları kabul etmedi. Kabul etmediği
suçlamalar için hangi suçları işlemek için örgüt kurdun sorusuna müvekkil cevap verecek konumda değil
dedi. Bu suçlamalarla zerre kadar alakam olmadığı için hiçbir müdahilin sorusuna da cevap
vermeyeceğim, vermek de istemiyorum. Sadece bir şey söylemek istiyorum Türkiye Cumhuriyeti illegal
çete kuran bir yapı değil'' şeklinde savunmada bulunmuştur.
12-SANIK İBRAHİM ŞAHİN TMK 10. MADDE İLE GÖREVLİ MAHKEMEDE
27/11/2013 TARİHLİ SAVUNMASI: "2011 yılındaki referandum ve genel seçimler öncesi ulusal
kanalları kullanarak faili meçhul cinayetler hakkında konuşmaya başlayan ve Polis Özel Harekât Daire
Başkanı olarak beni ve özel tim kurslarında öğretmenlik yapan bir kısım personeli suçlayan Ayhan
Çarkın'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Çarkın'ın ifadeleri hayal ürünüdür, ifadelerini kabul
etmiyorum, reddediyorum. Faili meçhul olayların ve cinayetlerin Polis Özel Timleri'yle kesinlikle hiçbir
ilgi ve alakası yoktur. Faili meçhul cinayetlerin araştırılması malesef yapılmamış, bazı kurum ve kişilerin
korunması amaçlandığından kasıtlı olarak bizim üzerimizden Polis Özel Timleri suçlanmıştır. Trafik
kazası olarak maskelenen Susurluk operasyonu ile start alan bu suçlamalar uluslararası bir güç ve bu
gücün içimizdeki piyonları tarafından yapılmıştır. Uluslararası bu gücün içimizdeki piyonları ise illegal
faaliyetleri tespit edildiği için Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan kovulan MİT Kontur Terör Daire Başkanı
Mehmet Eymür'dür. Susurluk ilçesi yakınlarında trafik kazası şeklinde yapılan operasyon ve bu
operasyondan önce özellikle bunu belirtmek istiyorum efendim bu operasyondan önce Susurluk raporu
yazmaktan ve diğer illegal faaliyetlerinden dolayı Mehmet Eymür Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan
kovulmuş, başında bulunduğu Kontur Terör Daire Başkanlığı da kapatılmıştır. 4 Kasım 1996'daki trafik
kazası maskeli operasyon ve akabinde açılan soruşturmalardan dolayı Kontur Terör Daire Başkanlığı
1997'de kapatılmış, Mehmet Eymür'de teşkilattan uzaklaştırılmıştır. Susurluk ilçemiz yakınlarındaki
trafik kazası planlanandan, özellikle bunu belirtmek istiyorum efendim, planlanandan bir buçuk ay geç
yapılmış bir operasyondur ve bu operasyonda hayatlarını kaybeden Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve
(iki kelime anlaşılmadı) ölümünden milletvekili Sedat Bucak'ın yaralanmasından MİT Kontur Terör
Daire Başkanı Mehmet Eymür sorumludur. Susurluk ilçemiz yakınlarındaki trafik kazası maskeli, bu
operasyon bir buçuk ay geç yapılmış, yapılmış olduğu MİT Teşkilatı içindeki elemanlarca bizzat tarafıma
söylenmiştir. Ergenekon davası duruşmaları sırasında Susurluk kazasını iki buçuk dakikada, dakika sonra
öğrendim. Susurluk davasının açılmasında büyük emeklerim oldu diye açıklamalar yapan görünüşde
gazeteci kimliği taşıyan ama Mehmet Eymür'e bağlı olarak ekipte bir görevli eleman olarak çalışan
Tuncay Özkan, Tuncay Özkan'ı ben de mahkeme sırasında suçlamış, bir buçuk ay geç yapılmış bir
operasyon olduğu için mi iki buçuk dakika sonra haberin olduğu şeklinde sorduğum sorular ve
suçlamalarım olmuş ancak Tuncay Özkan gerek duruşmalar sırasında gerek son savunmasında hiçbir
şekilde cevap verememiştir. Benim anlattıklarım, anlatımlarım duruşma kayıtlarında mevcuttur. Bu
anlatımlardan oluşan sorulara bugüne kadar Milli İstihbarat Teşkilatı, Mehmet Eymür ve Tuncay Özkan
hala cevap verememektedir. MİT Müsteşarlığı ile 2005 yılından itibaren ilişkiliyim. Ergenekon
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soruşturmalardan dolayı Savcılıkta ifade verirken 2005 yılından itibaren MİT mensupları ile ilişkide
olduğumu illegal olmuş olabilecek olayları kendilerine bildirdiğimi arz etmiştim. Müsteşarlık da İstanbul
13.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıyla bu ilişkiyi doğrulamıştır. Faili meçhul olayların,
cinayetlerin özel timcilerle hiçbir alakası yoktur. Ülkemizin bölünüp parçalanarak Kürdistan devleti
kurma planı önündeki en büyük engellerden biri olan Polis Özel Timleri faili meçhul cinayetlerle bizim
üzerimizden suçlanarak etkisiz hale getirilmiştir. Bütün bu suçlamalar Susurluk ilçemiz yakınlarında
meydana gelen trafik kazası sonucu yapılan soruşturmalar sırasında ortaya atılmış malesef evrensel ve
yine külfeti yok farzedilerek yargılamalar yapılmıştır. Susurluk vakası olarak bilinen olay trafik kazası
değil, CIA, MİT ortak operasyon grubunun yaptığı bir cinayettir. Bu olayı yapan grup da MİT Kontur
Terör Daire Başkan Vekili Mehmet Eymür ve ekibidir. CIA ve MİT 1993 yılından itibaren operasyonel
ortaklık seviyesi, ilişkiler operasyonel ortaklık seviyesine çıkartılmış Türkiye Ortadoğu ve Orta Asya
bölgelerinde birçok olay ve faili meçhul cinayetlerin altına imzalar atılmıştır. Faili meçhul cinayetleri
işleyen ABD kanadının operasyon birlikleri içinde bu ülkenin Adana İncirlik üssünde konuşlanmış olan
ABD Delta Force Timleri, İsrail mistaravya, özel komando birlikleri İngiltere'de em, İngiltere M16'sına
bağlı meyit özel komando birlikleri, Alman Fransız istihbarat ekipleri vardır. Yunanistan ve Kıbrıs,
Kıbrıs Rum Kesimi istihbarat elemanlarını da CIA ile birlikte bağlantılı olarak çalıştığı, çalışmalar
yaptığını bizzat kendim biliyorum ve bu op, yapılan Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın da bunlar arasındaki
bazı operasyonları da biliyorum. Bir çok operasyonda Müsteşarlık elemanları, birçok operasyonda
müsteşarlık elemanlarınca bana bizzat anlatıldı. Bir operasyonla ilgili olarak da kendilerine ilettiğim bir
materyalden dolayı tarafıma teşekkür dahi ettiler. Faili meçhul cinayetlerde hayatlarını kaybeden
insanların birçoğu uluslararası ilişkiye sahip olan PKK Terör Örgütü, CIA ve CIA ile operasyonel olarak
ortak olarak çalışan MİT Kontur Daire Başkanlığı elemanlarınca öldürülmüştür. Bu cinayetleri işleyen
insanlar Kürdistan devletini kurulması için hareket ettiklerinden bu planların önünde en büyük engel olan
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Özel Timleri'ni etkisiz hale getirmeyi amaçlamışlar, Susurluk
yargılamalarıyla da bu hedeflerine malesef az da olsa ulaşmışlardır. Faili meçhul olaylarda hayatlarını
kaybedenlerin büyük bir, çoğunluğu PKK Terör Örgütü'ne hizmet eden onlarla birlikte çalışan
insanlardır. Bunlardan önemli bir kısmı da uluslararası güçlerce, bazıları da kendi aralarındaki paylaşım
yüzünden öldürülmüştür. Faili meçhul olaylarla ilgili olarak bizim üzerimizden Polis Özel Timleri'nin ve
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin suçlanması olayların gerçek failleri olan CIA ve içimizdeki taşeron ortaklarını
kurtarmış Ergenekon soruşturmasının da açılmasına sahte delillerle cezalandırılmamıza sebep olmuştur.
Susurluk davasının açılış nedeni CIA ajanı Edmonds'un deyimiyle şu şekildedir; Susurluk olayı
çözülseydi bölgedeki gizli operasyonlarımız ortaya çıkacak MİT Kontur Terör Daire Başkanı Mehmet
Eymür ile Türkiye'de görev yapan Marc Grossman, Eric Edelman gibi büyükelçilerimizle Richard Sorge
gibi deneyimli ajanlarımızın faaliyetleri ortaya çıkacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli
operasyonlarının açığa çıkmasından korktu ve bu skandalı başarılı bir şekilde hazıraltı etti şeklindeki
açıklama yapmıştır. Sayın Başkanım kamuoyuna susurluk olayı olarak yansıyan ve ilgili olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonunda ifade veren dönemin Başbakan'ı Tansu
Çiller'in faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak verdiği cevaplar da ilginçtir. Müsaade ederseniz kısa bir
şekilde onlardan bahsetmek istiyorum. Komisyonun Barış ve Demokrasi Partisi üyesi Sırrı Süreyya
Önder, Yalim Erez kürt işadamları listesinde Mustafa Bayram'ın çıkartılması için aracı olduğunuzu
söyledi. Başbakan Tansu Çiller, bilgim yok İç İşleri Bakanlığı'na istihbarat kuruluşlarına soruyorum hep
bunlar birbirini öldürüyorlar diyorlardı. Bu ilginç olduğu için bu anektodu vermek zorunda kaldım
efendim. 1997'de Başbakan olan sayın Tansu Çiller'in söylediği gibi faili meçhul olaylar 1993 1997
süreci öncesi de vardı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mutlaka olacak. Faili meçhul olaylar
ülkemizin iç ve dış güvenliğinden sorumlu kurumları yıpratmak, halkımızın gözünden düşürmek birlik ve
beraberlik anlayışımızı yok etmek için yapılmaktadır. 1960'lı yılların başlamasıyla birlikte tüm kamuoyu
gündemine oturan 70 li 80 li 90 lı yıllarda artış gösteren faili meçhul olaylar ve insanlarımızın sağcı
solcu, alevi sünni, türk kürt gibi ayrışmaya çalıştırılmasının arkasında güç arkasındaki güç uluslararası
bir güçtür. Bu güç de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail'dir. Bu şer üçlü de siyonist
yahudilerin kontrolündedir. Türkiye üzerinde kontrol edilebilir istikrarsızlık projesi uygulayan bu şer
üçlü ülkemizin her açıdan büyümesini önlemek için ekonomik yapımızı, birlik beraberlik anlayışımızı
yok ederek parçalanmamız için güvenlik teşkilatlarımızı yıpratmayı hedeflemiştir ve bu programları da
halen devam etmektedir. Sayın Tansu Çiller'in söylediği gibi faili meçhul olaylar dün vardı, bugün de
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olmaktadır, olmaya da devam edecektir. Çünkü hedef ülkemizin tam bağımsızlık anlayışını yok etmek,
siyonist yahudilerin kontrolündeki ABD ve İngiltere'ye sömürge yapmaktır. Siyonist yahudilerin amacı
da doğu ve güneydoğu bölgelerimizi içine alan ikinci İsrail devletini kurmaktır. Susurluk ilçesi
yakınlarında meydana gelen ve trafik kazası olarak maskelenen trajik olay sonrası başlatılan
soruşturmaya dahil edilerek faili meçhul cinayetlerle suçlanmamızın arkasındaki güç tekrar ediyorum
ABD, İngiltere, İsrail şer üçlüsüdür ve bunların içimizdeki piyonlarıdır. Bu taşeron güç ABD istihbarat
örgütü CIA ile ülkemizde ortadoğu ve orta asyada ortak operasyonlar düzenleyen MİT Kontur Terör
Daire Başkanlığı'dır ve bunun başında bulunan Mehmet Eymür'dür. Biraz sonra Mehmet Eymür'ün
yaptığı faili meçhul cinayetlerden örnekler de vereceğim efendim. MİT Kontur Terör Dairesi bu
hukuksuz operasyonların nedeniyle kapatılmış bu soruşturma sebebiyle önce şüpheli olan daha sonra
tanık statüsüne geçirilen Mehmet Eymür de teşkilattan iki defa uzaklaştırılmıştır. Sayın Tansu Çiller'in
basına yansıyan açıklamaları ile faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak Ergenekon davasında tanık olarak
ifade veren MİT mensubu Alaattin Çakıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Eski Başkanı
Bülent Orakoğlu ve 2005 yılında başlayan MİT ilişkilerim sırasında öğrendiğim hakikatleri anlatmak
istiyorum. Hakiketlerin örtbas edilerek suç ve suçlu yaratma oyunu Susurluk soruşturması ile başlamıştır.
Susurluk ilçesi yakınlarında meydana gelen sözde trafik kazasında ben yoktum. Bu olaylarla hiçbir ilgim
ve alakam da yoktur. Trafik kazası sonunda başlatılan psikolojik savaşla kazada yer alan şahıslar ve
bunlarla ilişkili olanlar hakkında soruşturma başlatıldı ve bu soruşturma nedeniyle soruşturmaya dahil
edildim. Suçlamalar kürt işadamlarının faili meçhul bir şekilde yok ettiğimiz şeklindeydi. Susurluk
davasının tüm aşamalarında çarpıtılan bir gerçek vardı. O da Asala ve apocular ve bu iki, iki terör
örgütün birleşmesinden doğan PKK ve PKK adına uyuşturucu ticareti yapanların kürt iş adamı olarak
gösterilmesiydi. Kürt işadamı olarak gösterilen insanların birçoğu PKK terör örgütü adına uyuşturucu
ticareti yapanlardı. Türk ve Türkiye düşmanlıkları tüm istihbarat örgütleri kayıtlarında mevcuttur.
Bunlardan Behçet Cantürk Asala ve PKK terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanmış yıllarca da
hapis yatmıştır. Bu kaçakçıların kazançları ve terör örgütlerine ödedikleri pay arttıkça ilişkileri de
bozulmuş ve iç hesaplaşmanın başlamasına neden olmuştur. Faili meçhul cinayetlerin birçoğu bu
hesaplaşmanın da sonucudur. Bu hesaplaşmanın içinde CIA, MI5, Mossad ve MİT de vardır. Buraya
kadar anlattıklarım tanık olarak ifade veren Ergenekon davasında tanık olarak ifade veren Alaattin
Çakıcı, Bülent Orakoğlu ve Amerika Birleşik Devletleri CIA'de görevli ajan Edmonths'un anlatımlarıyla
da doğrulanmıştır. Tanık ifadelerine geçmeden önce Susurluk davasının Ergenekon davası
iddianamesinde yer aldığını ve bu konuda verdiğim ifadeyi de açıklamak istiyorum. Sayın Başkanım
affınıza sığınarak konuşuyorum rahatsızlığım olduğu için arada sırada böyle yanlış ifadelerim olduysa
şimdiden özür dilerim. Ergenekon duruşmaları sırasında söz hakkımız 15 dakika son savunmamız da 2
saat ile kısıtlandığı avukatlarla konuşmamız, birbirimize yazılı evrak dahi vermemiz yasaklandığı için
suçlamalara kısa cevaplar vermek zorunda kalmıştık. Tanıklara soru sorma hakkımız bile kısıtlanmış,
adaletsiz uygulamalar hukuki olarak, hukuki olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Faili meçhul cinayetleri
açıklayan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'na sadece bir soru
sormama izin verilmiş, ikinci soruda Mahkeme Başkanı tarafından malesef mikrofonum kapatılmıştır.
Ergenekon davası duruşmalarının birinde bende bulunan gizli MİT belgesine atıfta bulunarak faili
meçhul olaylarla ilgili açıklama yapmak istediğimde İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hakim
Sedat Sami Haşiloğlu sözümü kesmiş açıklamalara müdahale ederek İbrahim Bey MİT belgesini
açıklamayın, açıklamanız devlet terbiyesine sığmaz diyerek beni susturmuştur. Ancak daha sonra
yargılamayla ilgili yaptıkları da affınıza değerek, suçlamak için söylemiyorum affınıza sığınarak başıma
gelen hadiseyi anlatmak istiyorum. Ben de yakalandığı iddia edilen ama kesinlikle bana ait olmadıkları
adli tıp kurumu bilirkişileri tarafından tespit edilen sahte delillere dayanarak 50 sene hapis cezası
verirken devlet terbiyesini, hukukun kanıtlanmış maddi delillere göre hareket eden bir gerçek olduğunu
malesef görmemişlerdir, görmek istememişlerdir. Evrensel ve yine külfet edilen bir hukuki süreç var.
Özür dileyerek söylüyorum iddialarınızı maddi kanıtlarla denetlemek zorundasınız, dedim ama sözümü
dinleyen olmadı malesef. Ergenekon soruşturmaları sırasında Savcılık sorgumda MİT görevlileriyle
aramda geçen konuşmalar bile suçmuş gibi değerlendirilmeye tabii tutulmuştur. 2005 yılında benimle
irtibat kuran müsteşarlık görevlisiyle yaptığım konuşmalarla ilgili olarak, şahit olarak müsteşarlık
görevlilerinin dinlenmesini talep ettim. Ama Mahkeme onu da kabul, onu da reddetti ama MİT
Müsteşarlığı ilişkimizi doğruladı bu ilişki de kamuoyunda malesef garip bir şekilde sosyal ilişki olarak
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açıklandı. Oysa ben sokaklarda MİT'çi aramadım. Onlar beni bulmuş, irtibata geçmiş, geçmişti. Kaldı ki
1976 yılında Komiser muavini, komiser muavini olduğum zamandan bugüne kadar 35 senedir bu
kendileriyle ilişkim var ve ilişkim 1983'de Polis Özel Timleri kurulduğunda bunu da ayrıca belirtmek
istiyorum, ben aynı zamanda Polis Özel Timleri'nin kurucu ilk heyetinde bulunan bir insanım daha sonra
1993'de de Daire Başkanlığı'nı da ben kurdum ve ilk Daire Başkanı da ben oldum. Ya bu 1983'den
itibaren MİT'te ilişkilerim daha çok yoğundu. MİT mensubu ile aramdaki konuşmalar çok önemliydi ve
iddia ediyorum meşhur, menful Danıştay saldırısı olayları sonrası başlatılan yargılama furyasına da ışık
tutacak nitelikteydi. MİT müsteşarı Emre Taner ile başlayan daha sonra başlatılan soruşturmaların nasıl
hazırlandığının bilgisi niteliğindeydi. Ancak tanıklığına bizzat Mahkeme engel oldu. Bu durum
Ergenekon davası sanıklarından Ergün Poyraz'ın Mahkemede vermiş olduğu dilekçelerde de açıkça
anlatılacaktır. Efendim müsaade ederseniz Ergenekon davasında tanık olarak ifade veren iki üç şahsın
ifadelerinden kısa şeyler okumak istiyorum, bu faili meçhul olaylar davasıyla çok yakından ilişkili çünkü.
Darbe teşebbüsünden dolayı yargılandığım Ergenekon davasında tanık olarak ifade veren Alaatin Çakıcı
26 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne vermiş olduğu ifadede İbrahim
Şahin'i İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2'nci Şube Müdür Yardımcısı olduğu dönemde tanıdım. Bizi
tanıştıran da emekli asker Korkut Eken'dir demiştir. Yine devam ediyor ifadesine Alaatin Çakıcı, benim
bildiğim kadarıyla İbrahim Şahin bir kahramandır demiş Balıkesir ilimizin Susurluk ilçesi yakınlarında
meydana gelen trafik kazası maskeli suikat ile ilgili olarak da çarpıcı açıklamalar yaparak MİT Kontr
Terör Daire Başkanlığı yapan Mehmet Eymür'ü suçlamıştır. Çakıcı ifadesinde Mehmet Eymür 1996
yılında ikinci MİT raporunu yazdığı zaman henüz Susurluk kazası olmamıştı. Susurluk kazası olmadan
siz nasıl Susurluk raporu yazıyorsunuz? Bunu aynen bu şekilde Mahkemeye ifade etti. Susurluk ilçesi
yakınlarında meydana gelen trafik kazasının bir suikast olduğunun altını özellikle çizdi. Mehmet
Eymür'ün çalıştığı Kontr Terör Daire Başkanı olarak çalıştığı 1994 1997 dönemi ile ilgili olarak da
devlete yanlış yapmıştır, CIA Mossad ile çalışmıştır suçlamalarında bulunmuştur. MİT için de
suçlamalarda bulunan Alaatin Çakıcı CIA ve Mossad'la beraber çalışıyorlardı. Ama kazanan hep CIA ve
Mossad oldu demiştir. Mehmet Eymür'ü CIA ve CIA'e bağlı olmaktan suçlamıştır. Susurluk olarak
bilinen ve Ergenekon iddianamesinde yer alan Tarık Ümit olayıyla ilgili olarak da açıklamalarda
bulunmuş, Tarık Ümit çift taraflı çalışan bir ajandı, onun Alman istihbaratı adına çalıştığını MİT üst
yönetimine bildirdim onlar da bu bilgimi doğruladılar demiştir. Tarık Ümit'in MİT Müsteşarlığı'nda
birçok defa sorgulandığını ben de biliyorum bütün bilgi ve belgeler Müsteşarlık'ta da mevcuttur.
1994-1997 arası MİT Kontr Terör Dairesi Başkanlığı'nı yapan Mehmet Eymür, Eymür'e bağlı olarak
çalışan Tarık Ümit'in çift taraflı bir ajan olması, Mehmet Eymür'ün bu dönemde illegal işler çevirmesi
yüzünden teşkilattan kovulması ve Kontr Terör Daire Başkanlığı'nın kapatılması iyi analiz edilirse bütün
karanlık olaylarda Mehmet Eymür'ün imzası mutlaka görülecektir efendim. Diğer bir sanık İstanbul
13.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelerek tanık olarak ifade verenlerden birisi de Emniyet Genel Müdürlüğü
eski İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'ydu. Bülent Orakoğlu PKK Terör Örgütü, Batı Çalışma
Grubu ve Susurluk olayı ve davasıyla ilgili olarak da şok açıklamalar yaptı. Tanık Bülent Orakoğlu
susurluk kazasının bir komplo olduğunu ileri sürdü, kaza görünümlü bu operasyonun Refahyol
Hükümeti'ni halkın gözünden düşürmek için planlandığını söyledi. İçhizadı düşürmek için psikolojik
harekâtların Susurluk olayı sonrası birçok operasyonla devam ettiğini de söyleyen Orakoğlu dönemin
kadrolarının tasfiye edildiğini, bu olayları araştıranların da trafik kazalarıyla öldürüldüğünü açıklamıştır.
Bu kadroların tasfiyesiyle ilgili operasyondan dolayı İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirildiğini de
özellikle açıklamıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı olarak görev yaptığı
dönemde de Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir grubun PKK Terör Örgütü'yle, örgütünün yönetim
kadrolarıyla görüştüğünü tespit ettiklerini söylemiş. Polis Özel Harekât Dairesi'nin niçin uyarılmadığını
malesef açıklayamamıştır. Aynı teşkilatta görevli olduğu halde devlet pkk görüşmeleri varsa niçin Polis
Özel Harekât Dairesi'ne bağlı altı bin insanı uyarmamıştır sorusuna malesef cevap veremedi. Bilindiği
gibi Polis Özel Harekât timleri kırsal alan operasyonlarında bulup, operasyonlarında bulunduğu ilin en
büyük askeri yetkilisinin emrine girmektedir. Tanık olarak ifade veren Bülent Orakoğlu Susurluk kazası
ve sonrasında gelişen olaylar için Refahyol Hükümeti'ni yönetimden uzaklaştırmak adına yapılmış bir
harekâttı derken, Susurluk kazası ve sonrası gelişen olaylarda görev alanlarında malesef anlatmadı,
açıklamayamadı. Susurluk gerçeğini tespit eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu
Üyelerinden bazılarının trafik kazalarında öldüğü öldüğü, öldürüldüğünün de altını çizmekle yetindik.
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Sayın Başkanım yine Ergenekon davası sırasında sanık olan Semih Altan, Semih Tufan Günaltay
Mahkemeye yaptığı savunmada onun ifadesini okumak istiyorum efendim bir bölüm, belli bir bölümünü.
Susurluk ilçemiz yakınlarındaki trafik kazası maskeli operasyonu yapmadan önce susurluk raporu
yazmak hatasını yaparak kullandığı adamları işi bittiği zaman öldürebileceği de ortaya çıkan Mehmet
Eymür Ergenekon davası sanıklarından Semih Tufan Günaltay'ı İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde
yaptığı savunmaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı içine sızmış olan bir köstebektir. Mehmet Eymür'ün her
türlü illegal ve casusluk faaliyetlerinin Milli İstihbat Teşkilatı'nda tespitli olarak kayıtlı olduğunu ileri
süren Semih Tufan Günaltay, MİT dışı operasyonlar dairesinde görevli Osman Nuri Van'ın 1998 yılında
Belçika'da ensesinden vurularak şehit edilmesinden Mehmet Eymür'ü sorumlu tutmuştur. Semih Tufan
Günaltay İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde özet olarak Osman Nuri Van'ı en son Belçikaya'ya gittiği
zaman yolcu edenlerden biriyim. Osman Nuri Van Belçika'ya Dursun Karataş'ın ev adresini tespit ederek
Dursun Karataş'ı yakalamak üzere bir ekiple buluşmaya gitmek üzere İstanbul'dan uçağa binmişti. Osman
Nuri Van üç gün sonra Belçika'da ensesinden vurularak şehit edildi. Osman Nuri Van'ı Dursun Karataş
ekibiyle birlikte yakalanmasından endişe eden bir ekip arkadaşımızı şehit etti. Fakat Osman Nuri Van'ın
naaşına ne Milli İstihbarat Teşkilatı sahip çıktı ne de devletin başka kurumları, başka istihbarat
kurumları. Sadece biz arkadaşları tarafından hazin bir cenaze merasimiyle İçeren köy mezarlığına
defnettik. Gazetelerde pul kadar haberi yapıldı. Osman Nuri Van faili meçhul gitti fakat istihbarat
çevreleri Osman Nuri Van'ı şehit edenleri çok iyi bilmektedirler. Tonton kod adlı kişinin cezaevinden
Mehmet Eymür marifetiyle kaçırıldığını Mehmet Eymür'ün Avrupada'ki faaliyetlerinin adamı ve tetikçisi
olduğunu bütün istihbarat teşkilatları çok iyi bilmektedir. Mahkemenin ilerleyen aşamalarında şayet
Cumhuriyet Başsavcıları da olaya el koyarsa bizler açık kimlikleri bu insanlara açıklarız ve merhumun
ailesi de bu konuyla ilgili beyanları ve yaşadıkları burada gündeme gelir demiştir. Semih Tufan Günaltay
ifadesinde devam ederek Mehmet Eymür, Milli İstihbarat Teşkilatı içine sızmış ve bu teşkilattan üç kez
kovulmuş bir köstebektir. Yine ifadesinde devam ederek küresel bir örgütün Türkiye'deki faaliyetlerini
yürüten istihbarat kanalındaki en önemli dört beş isimden bir tanesidir. Mehmet Eymür'ün bu davayla
alakası çok önemli ve bağlantılıdır. Çünkü bu küresel örgüt Türkiye'de birtakım isimleri ve eski
bağlantılarını tasfiye etmek istemektedir. Onlar defalarca Mehmet Eymür'ü köstebek olarak deşifre edip
kovdukları halde Tansu Çiller gibi işini bilmeyen siyasetçiler onu tekrar MİT'e getirerek Mehmet
Eymür'e özel örgütler kurdurarak devlet içerisinde Mehmet Eymür'ün örgüt kurmasına, infazlar
yapmasına, provakasyonlar yapmasına suç ortağı olmuşlardır. Mehmet Eymür ile ters düşen bütün
insanlar gibi Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım da kayıptır. Cenazesinin nerede olduğu dahi
bilinmemektedir demiştir. Yine devamla küresel güçlerin adamı olan Mehmet Eymür'ün en yakın
adamlarından bir tanesi de Cemal Alparslan Ertuğ'dur. Cemal Alparslan Ertuğ, Mehmet Eymür'ün sağ
koludur. Eymür'ün sağ kolu Cemal Alparslan Ertuğ efendim özellikle dikkati çekmek istiyorum,
Kırgızistan'a PKK'yı yerleştiren adamdır. Cemal Arslan Ertuğ 1996 yılında devletin istihbarat
kuruluşlarının bir tanesinin bir operasyonuyla ele geçirilen Ermeni Hoygun cemiyetinin yönetim kurulu
üyesi ve torunu olan Nazar Hamlı Abdo'nun ortağıdır. Mehmet Eymür'ün adamı Cemal Alparslan Ertuğ
Nazlı Hamlı Abdo'nun ortağı peki Nazlı Hamlı Abdo kim? Nazlı Hamlı Abdo Mesut Barzani'nin ortağı.
Lübnan'lı bir ermeni. Nazar Hamlı Abdo aynı zamanda Mersin Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye
Başkan Adayı, Mahmut Arslan'ın da ortağıdır. Eymür'ün şuanda bu Eymür'ün adamı Cemal Alparslan
Ertuğ'un ortağı olan bu adam şuanda da Barzani'nin kontrolünde Erbil'de yaşamakta ve Barzani'ye
çalışmaktadır. Eymür'ün bütün ilişkileri karanlıktır. MİT'e çalıştığı dönemde de, MİT'i suçlamalarla karşı
karşıya kalmasına sebep olmuştur. MİT kendisini teşkilattan kovmuş, aklanmaya çalışmıştır ama malesef
onlar da PKK ile Oslo'da görüşmeler yaparak tamamen çamura batmışlardır. Şimdi efendim bir yanlış bir
algılama var şimdi şöyle bir imaj çiziliyor efendim 94 1994 1997 yılları arasında faili meçhul cinayetler
oldu, 1997'den sonra da bugüne kadar cinayetler olmadı gibi kamuoyuna bir algılama yapılmaya
çalışılıyor. Bu böyle değil, kesinlikle böyle bir şey yok. Şimdi onu da anlatmak istiyorum. 1993'de Polis
Özel Harekât Daire Başkanı olduğumda terörü milli bir mesele olarak görüyordum. Gerçeklerle
karşılaşınca ülkemizdeki terörün itler arasındaki savaş olduğunu anladım özür dileyerek söylüyorum bu it
istihbarat teşkilatları arasındaki bir savaş olduğunu anladım. İstihbarat servislerinden CIA ve içimizdeki
taşeronları Kürdistan devletini kurmak ve ülkemizi bölüp parçalamak isterken Milli İstihbarat Teşkilatı,
Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer istihbarat teşkilatılarımız da bunlara karşı mücadele veriyordu. (bir
kelime anlaşılmadı.) içimizdeki taşeronları farkedenler CIA ajanı Edmonths'a göre ya düzmece delillerle
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cezalandırılıp hapishaneye konuldu yahut da şuanda olduğu gibi malesef faili meçhul şekil cinayetlerle
suçlanarak karşınıza getirildi. Bu ülkede vatanını ve milletini seven her türlü iç ve dış tehlikelere karşı
korumak isteyenler faili meçhul bir şekilde öldürülmüş, bu öldürülenlerin içinde şimdi onu özellikle
anlatacağım MİT mensupları da vardır ve bu MİT mensupları sayısı çok fazladır. Şimdi 1997'den bugüne
gelmek istiyorum efendim bugünü, günümüze kadar olan. 97 sonrası ölü olarak bulunan MİT mensupları,
Ertuğrul Berkman uzman raportör olarak görev yapan MİT görevlisiyidi 1997 yılında İstanbul'da
öldürüldü faili bulunamadı, faili meçhul gitti. İbrahim Sarıaltun irtica ve cemaatler masasında
çalışıyordu. 1997'de kayboldu. Hizbullah tarafından öldürüldüğü söylendi akıbeti hala bilinmiyor dosyası
kapatıldı. Nezir Aslan, MİT'te kod adı Mele idi. İstanbul'da öldürüldü. Ailesi ceseti tanıyamadı, kabul de
etmedi karanlık bir olay olarak kayıtlara geçti tarih 2000. Ali Erdem 17 yıllık MİT görevlisiydi. İrticai
faaliyetler uzmanı olarak çalışıyordu 2 Mayıs 2004'de Ankara'da öldürüldü, faili bulunamadı, faili
meçhul olarak gitti dosyası kapatıldı. Yarbay Mehmet Halit Erbay MİT Müsteşar Yardımcılığı Özel
Kalem Müdürü ve etnik bölücülük uzmanı olarak çalışıyordu. Sekreterini vurdu sonra intihar etti diye bir
açıklama yapıldı dosyası kapatıldı. Semih Çolak, Bursa MİT Bölge Başkan Yardımcısı idi. Diğer
yardımcısı tarafından tartışma sonu vurularak öldürüldüğü açıklandı ama Yalova Eriklice yaylasında
Çeçen kampını ortaya çıkaran isimdi ölümü halen şaibeli olarak değerlendirilmektedir. Ufuk Acar, Adana
MİT Bölge Başkanlığı'nda Şube Müdürü olarak çalışıyordu. İrticai faaliyetler uzmanıydı. 2010 yılında
şakağından vurulmuş olarak bulundu, intihar ettiği açıklaması ile dosyası kapatıldı. Ahmet Süreyya, MİT
Kocaeli Bölge Başkanlığı'nda Şube Müdürü olarak çalışıyordu. Ölü olarak bulundu, 20 Ekim 2010'daki
bu olay da intihar etti açıklamasıyla kapatıldı. Semra Maliş, emekli MİT görevlisiydi 20 Ekim 2010'da
İstanbul Bostancı'da evinin önünde ölü olarak bulundu. Balkonun, balkondan atlayarak intihar etti
açıklamasıyla dosyası kapatıldı. Adnan Çalışkan, MİT görevlisi olan Çalışkan 2010'da Manisa'da
katıldığı bir davette bıçaklanarak öldürüldü. Kavga edenleri ayırırken öldürüldü açıklaması yapıldı, olay
kapatıldı ancak 4 yerinden bıçaklanmış olması kavgayı ayırırken bıçaklandı açıklamasını çürüten bir
gerçek. Bu olay da hala şaibeli olarak değerlendirilmeye tabii tutulmakta. Fetullah Gülen hareketi ve kürt
islamcılığı uzmanı olan S.T., isimlerinin başharfi, Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı emrinde çalışırken
Temmuz 2010'da kayboldu, bulunamadı hala kendisinden haber alınamıyor, ne olduğu belli değil. Adnan
Kılıç, Ege bölgesinde görevli MİT bölgesi, görevlisiydi. 21 Kasım 2010'da altı yerinden bıçaklanmış
olarak bulundu, kurtarılamadı hala failleri bulunamadı bu da faili meçhul. Cengiz Abaoğlu, efendim bu
Susurluk olayıyla çok ilgili alakalı bir isim Cengiz Abaoğlu da öldürüldü. Uzman raportör Cengiz
Abaoğlu MİT'te Kaçakçılık Şube Müdürlüğü yaptı İstanbul Bölge Başkanları'ndan Nuri Gündeş'in ekibi
olarak biliniyordu. Buraya dikkat etmenizi istiyorum efendim, Abdullah Çatlı ve ekibiyle bağlantıyı,
bağlantıyı sağlamakla görevliydi İstanbul'da öldürüldü halen faili bulunamadı bu da faili meçhul. 1 Ocak
2012'de Ankara'da ölü olarak bulunan ve ismi açıklanamayan MİT görevlisi, MİT bu kişiyi sahiplenmedi
oysa bu şahıs MİT'te telefon dinleme uzmanı olarak çalışıyordu. Ölü olarak bulunan bu görevli Türkiye
Büyük Millet Meclisi telekulak alt komisyonunda danışmanlık yaptı ve MİT görevlisi olarak da biliniyor.
Fetullahçı olarak biliniyordu, cemaat kendisinden şüpheleniyordu bunu kendi çevresine de cemaat
benden şüpheleniyor diye de bildirdi. Bu da failin ölü olarak bulundu, bu da faili meçhul listesine geçti.
Tevfik Ataseven, Şubat 2011'de İzmit'te evinde asılı olarak bulundu intihar ettiği açıklamasıyla dosyası
kapatıldı. Tahsin Haluk Akter 29 Mart 2011'de Muğla'da evinde ölü olarak bulundu, emekli MİT
mensubuydu. İntihar ettiği açıklandı ancak ensesinden üç kurşun ile vurulduğu sonradan tespit edildi.
Kafkasya ve etnik bölücülük konularının uzmanı olduğu biliniyordu. Ayrıca Fetullah Gülen hareketinin
Kafkasya faaliyetleri hakkında rapor hazırlayan görevliydi. Bu da bıçaklandı dendi, intihar etti dendi ama
ensesinde üç tane kurşun yarası çıktı bu, bu olay da faili meçhul olarak kayıtlara geçti. Sayın Başkanım
faili meçhul ölümler Başbakan eski Başbakanımız Tansu Çiller'in söylediği gibi geçmişte vardı halen de
devam etmektedir. 94-97'de vardı sonradan bitti gibi laflar tamamen hedef saptırma. Şimdi müsadenizle
1999 yılından bugüne kadar olan şey şehitleri faili meçhul olay ve şehitlerin toplamını vermek istiyorum.
2000 yılında 29 kişi, 2001 yılında 20 kişi, 2002'de 10, 2003'de 31, 2004'de 75, 2005'te 105, 206'da 111,
2007'de 146, 2008 yılında 171, 2009'da 80, 2010'da 106, 2011'de 162, 2012'nin ilk sekiz ayı itibariyle
160. Bu verdiğim rakamları kürtçülük gerçeği kürtçü, eski emekli büyükelçi Bilal Şimşir Şehitler
Günlüğü kitabında da bu rakamları aynen verdi. Ülkemizi sömürge devlet yapmak isteyenler Türk
düşmanı siyonist yahudilerle beraber hareket ettiği müddetçe faili meçhul olaylar bitmeyecek aksine daha
da artacaktır. Bunlardan, bunlardan bir tanesini örnek vermek istiyorum efendim. Şimdi hepimizin yakın,
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kamuoyu hala, kamuoyunda hala gündemde olan bir konu var, Uğur Mumcu cinayeti. Ergenekon
davasından tutuklu olan araştırmacı yazar Ergün Poyraz İplikçi adlı kitabında bunu biraz bahsetti. MİT
Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün illegal faaliyetlerini terör örgütü ve ile örgütleri ve (iki
kelime anlasılmadi.) ilişkilerini mercek altına aldı. MİT Kontr Daire Başkanı Mehmet Eymür'ü faili
meçhul cinayetlerden sorumlu tuttu. Ergün Poyraz Uğur Mumcu cinayetinin soruşturmasında görevli
olan Savcı'nın da yakın arkadaşı. Onu da özellikle söyledi. Şuanda da cezaevinde aynı koğuşta kalıyoruz
efendim devamlı bunları konuşuyoruz zaten. Aynen bana söylediği ve kitabında yazdığı konu şu; Uğur
Mumcu'nun katili Duran Hoca kod isimli MİT mensubudur ve bu Duran Hoca da Mehmet Eymür'ün
ekibidir. Ergün Poyraz ayrıca Uğur Mumcu olayını araştıran Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Ülkü
Coşkun'la da çok iyi görüştüğünün altını çizdi. Bu anlatımlar 28 Mart 2013 tarihli Cumhuriyet
Gazetesi'nde de aynen yer aldı. Uğur Mumcu benim yaşayarak öğrendiğim gerçeği 1990'larda öğrenmiş,
Cumhuriyet Gazetesi'ndeki makalesinde kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne
işi var CIA Mossad'ın kürtler arasında? Yoksa CIA ve Mossad antiemperyalist savaş yapıyorlar da dünya
bu savaşın farkında değil mi demiştir. Uğur Mumcu PKK gerçeğini tespit etmişti ama MİT CIA M16 ve
MI6 ve Mossadın operasyon birliktelik halinde hareket edip hedeflerinin önünde engel koyduklarını faili
meçhul bir şekilde yok ettiklerini malesef görememişti. Uluslararası bir yapıya sahip olan PKK'nın
siyonist yahudilerin kontrolündeki ABD ve İngiltere tarafından ikinci İsrail devletini kurmak ve anadolu
coğrafyasını Türk milletinden temizlemek için kurulduğunu çok iyi bilenlerden biri de terör örgütünün
siyasi kanadı olarak, olduğu aleniyet kazanan Barış ve Demokrasi Partisi üyelerinden Aysel Tuğluk'tur.
Efendim bu Aysel Tuğluk Barış ve Demokrasi Partisi kendi milletvekillerince de açıklanıyor, biz PKK'ya
terörist diyemeyiz, onlar gerilladır, gibi açıklamalar yapıyorlar. Bütün Türkiye de biliyor ki Barış ve
Demokrasi Partisi PKK Terör Örgütü'nün siyasi kanadıdır. Şimdi Aysel Tuğluk şöyle bir ifade verdi;
Hakkari ilimizin Irak sınırında bulunan Dağlıca bölgesindeki birliğe saldırarak 8 askerimizin Irak
tarafındaki Kandil dağına kaçırılması olayında terör örgütünün kampına giderek görüşmeler yapan Aysel
Tuğluk dönüşünde yaptığı açıklamada tamamen o gençlerin hayatıyla kaygı duyduğum için gitmek
zorunda, gerektiğini düşündüm, insani bir refleksti ancak giderken duyduğum heyecanı orada, oradaki
uluslarası bir kargo, kurguyu gördüğünü, gördüğümde bu heyecanı yitirdim demiştir. Uluslararası bir
kargoyu, kurguyu PKK'da malesef yeni yeni görüyorlar. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de bu işe
karışmış diğer güçlerin uluslararası çıkarlarına bulaşmak istemedim demiştir. Uluslararası bir güç, kurgu
olduğunu sezmiş ABD'nin ve bu işe karışmış olan diğer güçlerin ulusal çıkarlarına bulaşmak istemezdim
diyor ama hala kendisi yine o partide milletvekili olarak devam ediyor. Bu demeci 28 Kasım 2007 tarihli
Yeni Şafak Gazetesi'nde de yayınlandı. Mehmet Eymür konusuna gelmek istiyorum efendim. Mehmet
Eymür konusunda gelirken yine Mahkememizde Ergenekon davası Mahkemesinde ifade veren tanık
olarak yargılanan ve ifade veren Ergün Poyraz'ın Mahkemeye verdiği, 13.Ağır Ceza Mahkemesi'ne
verdiği iki tane dilekçe var. Bu dilekçeleri özellikle okumak istiyorum. Açıklamalar, siyasal şeriatçı
Vakit Gazetesi menful Danıştay saldırısı hakkında, başlık menful Danıştay saldırısı hakkında, siyasal
şeriatçı Vakit Gazetesi ise 13 Şubat 2006 tarihinde işte o üyeler başlığıyla türban olayına karar veren
Daire Üyelerinin fotoğraflarını yayınlıyordu. Tayyip Erdoğan ilçe kongresi için gittiği Mersin'de türban
hakkındaki kararı için Danıştay'a efendi bu senin işin değil diyanetin işi diye sesleniyordu. Dönemin
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de Tokat'tan, Tokat ilimizden öğretmen pikniğine de okul kıyafetiyle
mi gidecek diye eleştiriler yapıyordu. Siyasal şeriatçı Vakit Gazetesi'nin Danıştay üyelerini de hedef
göstermesiyle başlayan süreç sonucunda Danıştay siya, Danıştay siyasal islamcılardan tehdit üzerine
tehdit almaya devam ediyordu. 10 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay Başkanı Çörtoğlu'nun hedef
gösterilmekten yakınmasına Tayyip Erdoğan bunları hep duyuyoruz yanıtını veriyor, Danıştay'ı
korumasız bırakıyordu. Danıştay Başkanı'nın uyarısından 7 gün sonra 17 Mayıs 2006 tarihinde kanlı
Danıştay baskını gerçekleşiyor. Tayyip ve şürekası kanlı baskını Atatürkçülere ihale etmek için tertib
içinde tertibe girişiyorlardı. Ahmet Ergün Tayyip'e en yakın isimlerden ve danışmanı. Her ikisi hakkında,
her ikisi hakkında ortak soruşturma. Cürüm işlemek için kurulan teşekkülün kurucusu ve yöneticisi
olmak, irtikap, zimmet, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, özel evrakta sahtecilik ve
kamu kurumunu dolandırmak. Ahmet Ergün Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almış, birlikte
soruşturma geçirmişler ve birlikte yargılanmışlardır. Erdoğan'ın kasası Hasan Yeşildağ, Hasan (bir
kelime anlasılmadı.) ve Ahmet Ergün birçok şirkete ortaktır. Ergenekon iddianamesinin ek klasörlerinden
87'de Tayyip'in en yakın adamlarından ve danışmanlarından Ahmet Ergün hakkında şunlar yer alıyordu,
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millet gıdanın sahibi, cola turkanın ortağı ve dağıtım şirketinde Avukat Alparslan Arslan bunun üç yıldır
yanındaymış. Başbakan Tayyip Erdoğan da iyi tanırmış. Belgeyi aslı gibidir diye onaylayan isim de
Ayhan Işık isimli bir polis memurudur. Belgelere göre Danıştay Hakimlerinin katili Alpaslan Aslan
olaydan önce üç yıl boyunca Ahmet Ergün ile berabermiş. Danıştay olayını aydınlatacağım diyen
Mahkeme nasıl olur da bu ilişkileri görmezden gelir? Sahi nasıl? Danıştay olayında adı geçenlerden biri
de MİT Kontr Daire eski Başkanı Mehmet Eymür. Mehmet Eymür MİT ve MİT içinde en çok
yönlendirme işiyle uğraştı.Yönlendirme mesleğini MİT'ten ayrıldıktan sonra da sürdürdü. Danıştay
olayından kısa bir süre sonra 30 Haziran 2006 günü MİT'e giderek hedef saptırmaya çalıştı. MİT
Müsteşarlığı'nın Danıştay İst, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda aynen şöyle
deniyor; ancak Mehmet Eymür tarafından Müsteşarlığımıza intikal ettirilen hususların anılan dönemde de
incelenmesi sonucunda Mehmet Eymür'ün şahıs, olay, kurum ve kuruluşlar ile ilgili iddialarının tamamen
kendi kişisel bilgilerine yönelik olduğu belirlenmiş olup teşkilatınızda da bahse konu iddidaları teyid
edebilecek bilgilere rastlanmamıştır. Yani MİT mealen diyor ki Eymür yine yanıltma, saptırma ve
yönlendirme amaçlı işkembeden atıyor. Niye? Şundan, Danıştay katili Alparslan Arslan'ın üzerinden
çıkan ulusal haber kimlik kartı ile Mehmet Eymür'ün bağlantısı vardı ve bu durum Ağustos 2012'de
celselerde ortaya çıktı. Ergenekon davasının 6 Ağustos 2012 Pazartesi günü yapılan duruşmasında Semih
Tufan Günaltay Mehmet Eymür'e ulusal haber gazetesinin sahibi olan Mehmet Tümer ile tanışıp
tanışmadığını sordu. Günaltay'ın sorusuna Tümer'i tanıdığı cevabını veren Eymür, sözlerine şöyle de
devam etti, elemanımdır. Yani o da MİT mensubu, yani sonunda takke düştü kel göründü. Danıştay olayı
aydınlatılabilirdi ancak Mahkeme inanılmaz bir şekilde Semih Tufan Günaltay'ın soru sormasını
engelliyor ve böylece Danıştay suikastı bir defa daha karanlıkta kalıyordu. 12 Haziran 2013 tarihli
cezaevi vasıtasıyla Mahkemeye gönderdiğim dilekçemde dönemin MİT müsteşarı Emre Taner'in
dinlenmesini talep etmiştim. Çünkü MİT müsteşarı Emre Taner olayda olaylardan önce Danıştay
saldırısını bilen isimlerdendi. Dinlenmesi kanlı Danıştay olayını aydınlatabilecekti. "cos lakendik" ise biz
dava açılmadan bu işi biliyorduk sözleriyle Ergenekon hikayesi senaristlerine ışık tutuyordu. Şimdi
Mahkemenize dönemin MİT Müsteşarı'nın tanık olarak dinlenilmesini talebime bir kez daha bakalım.
Açıklamalar, Gürdal Mumcu, "İçimden Geçen Zaman" adlı kitabın 185'inci sayfasında Danıştay saldırısı
ile ilgili şunları aktarıyordu, Danıştay saldırısından iki gün önce vakfa bir adam gelir benimle görüşmek
istediğini, çok önemli olduğunu söyler. Olmadığımı öğrenince de Ceyhan Mumcu'nun bürosuna gider ve
dünyada CIA ve Mossadın derin bir kavgaya tutuştuğunu, hakimiyet alanlarının tekrar düzenlemeye
başlandığını, birçok kişiyi gözaltına almak istediklerini, bu gözaltıları gerçekleştirmek için de toplumda
infial yaratacak kişileri hedef alarak öldüreceklerini bu hedef kişiler arasında benim ve onun da
bulunduğunu, dikkat etmemizi söylemiş Ceyhan Ağabey bu laflara pek kulak asmamış ama iki gün sonra
Danıştay suikasti gerçekleşince bir televizyon kanalında gelen bu ziyaretçiyi ve söylediklerini anlatmış.
Mumcu'nun kitabında yer almayan ancak Ceyhan Mumcu'nun anlatımlarında birçok kişiyi gözaltına
almak istediklerini, bu gözaltıları gerçekleştirmek için toplumda infial yaratacak eylemler ve özellikle
Danıştay'a yapılacak eylem de vardır. Kitapta bu ihbarı yapan kişinni sanki alelade biri olduğu imajı
verilse de gerçek öyle değil. Bu bilgileri veren isim Ceyhan Mumcu'nun dost sohbetlerinde dile getirdiği
ve Danıştay saldırısının olduğu sırada MİT Müsteşarlığı koltuğunda oturan Emre Taner'dir. Dönemin
MİT Müsteşarlığı'na, dolayısıyla MİT'e göre Danıştay saldırısı ve diğer olaylar birçok kişiyi gözaltına
almak amacıyla bu gözaltıları mazur gösterebilmek, toplumda infial yaratacak kişileri hedef olarak
öldürmek ve suçu gözaltına alınacak Atatürkçülere yıkmak için gerçekleştirildi. Bu sözlerin sahibi
herhangi bir kişi değil, dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Emre Taner'dir. Bu nedenle menful
Danıştay saldırısının açık ve net olarak ve hiç (iki kelime anlaşılmadı.) imkan bırakmayacak bir şekilde
aydınlatılması için dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner'in ivedilikle dinlenmesini saygı ile arz ve talep
ediyorum demiştir, Ergün Poyraz ben de efendim Mahkemenizden Ergün Poyraz gibi Emre Taner'in de
dinlenmesini ayrıca talep ediyorum. Efendim Mecit Baskın bana gelen bilgiye göre 3 Ekim 1993'de
öldürülmüş. Şimdi efendim, ben İstanbul Özel Harekât Daire Başka, Özel Harekât şu, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nde Özel Harekât Şube Müdürü'ydüm 1993 yılında. 1993 yılında Emniyet Genel Müdürü
Mehmet Ağar beni Ankara'ya geçici görevle Ankara'ya Emniyet Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü
emrine aldı. Ankara'ya gittiğimde Temmuz ayında 93 Temmuzunda benden Özel Harekât Şubesi 26 ilde
Özel Harekât Şubesi var bu şubeleri tek bir daire başkanlığı adı altında toplayacağız bu daire başkanlığını
kurmamız lazım. Bunla ilgili çalışmaları sen yap diye bana görev verdi. Ben Temmuz ve Ağustos 1993
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Temmuz ve Ağustos aylarında bu çalışmaları yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam 20 madde kendisine
sundum, dedim bu maddeleri kabul ederseniz daire başkanlığı kurulabilir. Efendim daire başkanlığı
kuruldu. 1993 Temmuz sonu Ağustos başında ben Daire Başkanı olarak atandım o tarihe kadar geçici
görevle Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeydim, 93 Ağustos başında da Daire Başkanı oldum efendim.
Şimdi 1993 başında Daire Başkanı oldum, henüz binamız dahi yok, o zaman geçici olarak o çeşitli şube
genel müdürlük uhtesindeki çeşitli dairelerin bürolarında görev yapmaya çalışıyorduk bu arada
Necatibey'de de şubenin şey Özel Harekât Daire Başkanlığı'nın kuruluş çalışmalarını yapıyorduk. Yani
şimdi bu şahsın öldürüldüğü tarih 3 Ekim 1993'de biz henüz kuruluş aşamasındayız. Şeyimiz yok yani
binamız yok, (üç kelime anlaşılmadı.) daha önce de arz ettik bizim bu şahısları herhangi bir şekilde,
illegal herhangi bir illegal faaliyet dahil bu şahıslar öldürmemiz mümkün değil. Şimdi Ayhan Çarkın'ın
ifadesine gelmek istiyorum. Özür dilerim ben Ankara'ya Cumhuriyet Savcılığı'na geldiğim zaman sayın
Cumhuriyet Savcı'mız beni odasında oturtturdu sohbet tarzında ifademi almaya, ifademi aldı. Sayın
Savcı'mız önünde iki tane kocaman iddianame açtı Ergenekon iddianamesinden bana sorular sordu.
Yaklaşık 2-3 saat Ergenekon iddianamesine cevaplar vermek zorunda kaldım. Şimdi Mecit Baskın
olayıyla bizim yakından uzaktan hiçbir alakamız yok efendim. Kesinlikle böyle bir şey yok efendim.
Şimdi Ayhan Çarkın'ın ifadesi akıl ve mantığa sığacak bir ifade değil efendim tabii ki takdir sayın
Mahkemenizin. Şimdi Ayhan Çarkın bana sayın Savcı'mızın bana anlattığı şekilde Ayhan Çarkın'ın
ifadesi şu, güya biz Daire Başkanlığı'nda çalışan Daire Başkanlığı binasında Daire Başkanlığı Ankara
Merkez'de çalışan 60 70 kişiyi toplamışım, demişim ki milletin bekası için bir sürü ölecek adam var
bunları öldüreceğim demişim öldürüleceksiniz demişim. Şimdi ben de o zaman sayın Savcıma da
sordum. Sayın Savcı'm Ayhan Çarkın'ın bu ifadesini destekleyen bir ikinci bir şahıs gösterin bana. Bu 60
70 kişinin ifadesini aldınız mı dedim. Yok böyle bir şey, bu adam uyduruyor. Sonra da kendi Ayhan
Çarkın'ın ifadesinde de öyle. Efendim Emniyet, ben Daire Başkanı olduğum zaman Mehmet Ağar şey
değilmiş Emniyet Genel Müdürü değilmiş bilmem bu herhalde içtiği uyuşturucunun etkisiyle kendine
göre senaryolar yazıyor. Şimdi başka bir konu daha var Ayhan Çarkın 2011 genel seçimleri, referandum
ve genel seçimlerinden üç dört ay önce ortaya çıkartılan bir insan. Genel seçimlerden 3-4 ay önce ortaya
çıktı, kanal kanal ulusal kanallarda çıktı, faili meçhul cinayetler anlatmaya başladı. Bu arada çok ilginç
bir laf söyledi ben özel timci olmayı bırakın insan olarak utandım bir müslüman bir Türk olarak haya
ettim onunla konuşmasından diyor ki benim idolüm, idol olarak aldığım kişiler Abdullah Öcalan ve
Abdullah Çatlı'dır diyor. Sen nasıl bir bu devletin maaşını alarak bu, hizmet ederek bu devletten maaş
aldın, nasıl idolün senin şey oluyor. Ha buna da bir buna da bir ek giriş yapmak istiyorum efendim ek bir
şey söylemek istiyorum. Daha önce arz ettim, bütün faili meçhul cinayetlerin arkasında Mehmet Eymür
ve ekibi var. Bu ekip 1993 yılında ben Daire Başkanı olduğum zaman 1993 yılında Mehmet Eymür de
Kontur Terör Daire Başkanlığı kuruldu ve onun başına getirildi ikimiz aynı anda. Ben Daire Başkanı
oldum o da MİT'te Kontur Terör Daire Başkanı oldu. Ama 1993'te yaptığı bir şey var. Amerika İstihbarat
Teşkilatı CIA Orta Doğu Masası Eymür'le geldiler MİT'te özel anlaşma yaptılar. Bu anlaşma, bu anlaşma
kayıtları MİT'ten, müsteşarlıktan isteyebilirsiniz efendim, bu anlaşmaya göre orta doğu, orta asya ve
Türkiye bölümünde operasyonlar yapmak, yap, beraber operasyonlar yapmak üzere anlaşma yapıldı.
Şimdi CIA'i incelediğiniz zaman, incelemediğimiz zaman daha doğrusu CIA bizim baş belamız bir yer
var. Adana İncirlik Üssü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana'daki başkonsolosluğu. Bu
başkonsolosluk son 15 senedir Güney Doğu'da 7 milyona yakın Kürtçe incil dağıtan bir yer. Bu
başkonsolosluk devamlı siyasi PKK'nın siyasi kanadı olan Barış ve Demokrasi Partisi, işte çeşitli adlarla
adını değiştirdiler, bunlarla devamlı görüşmeler yapan bir yer. Şimdi bu başkonsolosluk ve İncirlik'te
beraber hareket ettikleri Amerika CIA gizli istihbarat teşkilatı, İsrail Mossad, Alman, Fransız, İngiliz
hepsi Dursun Karataş DHKP/C'nin lideri, Mahmut Yıldırım Yeşil kod adıyla biliniyor. Abdullah Öcalan,
PKK'nın lideri bu insanlardan bazıları hatta hepsi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevlileri ve Mehmet
Eymür'ün ekipleridir. Şimdi bunları MİT'ten sorulmasını istiyorum bir. İkincisi, Ergün Poyraz, Alaattin
Çakıcı, Bülent Orakoğlu, Semih Tufan Gülaltay, Emre Taner'in tanık olarak dinlenilmesini ayrıca
1980'de MİT tarafından ikaz edildiğim için bindokuzyüz şey, iki binsekiz, ikibinsekize, 2005 2008 arası
il il dolaşıp terörle ilgili il televizyonlarında konuşmalar yapıyordum 2008'de bir ikaz etti, 2008'de
konuşmaları kestim. Çünkü bende bulunan gizli MİT belgesi çok önemliydi, Ergenekon davasındaki
mahkeme heyeti açıklamamı yasakladı. O MİT gizli belgesinin Mahkemenizce alınıp incelenmesini
istiyorum efendim, bu iki. Üçüncüsü ben bu kadar suçlu bir adamsam şimdi 1993'te Susurluk davasından
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yargılandım. Ceza aldım, hapiste yattım, çıktım ondan sonra sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından bütün
sonuçlarıyla ortadan kaldırılmıştır diye af, af, affa uğradım. Daha sonra şurda özellikle şunu anlatmak
istiyorum efendim. 2000 yılında, şimdi tarihini hatırlamıyorum Şubat veya Mart ayında trafik kazası
geçirmişim, trafik kazası geçirmiş 8 gün komada kalıyorum. Şimdi sayın başkanım suçlamak değil bir
şey kastetmiyorum ama şunu özellikle anlatmak, ben komadayken Ankara, Ankara'daki hatırladığım
kadarıyla 5 No'lu Ağır Ceza veya Hukuk, 5 No'lu Hukuk kayıp silahlar davasıyla ilgili bana bir sene para
ce, bir sene hapis cezası veriyor. Ben komadayım o tarihte. Ben komadan çıkıyorum bir buçuk ay sonra
çıktıktan sonra Ankara'da Mahkeme, Danıştay bozuyor. Mahkeme tekrar, Ankara'da Mahkeme yapılıyor.
Bu sefer bana ceza verilemedi ben şeye ceza verildi efendim başkalarına ceza verildi ama şunu
takdirinize arz ediyorum. Ben komadayken ölseydim bütün Türkiye'deki bu faili meçhullerin hepsini
benim üstüme yıkacaklardı bunun gibi ve şey yapacaklardı yani bunları kapatacaklardı başka bir konu da
şimdi tabii takdir mahkemenin Allah büyük, cenab-ı Allah'ın da adaleti var, burda bir sürü sahte
belgelerle 50 sene hapis cezasına çarptırıldım. Türkiye'de bir suçlu insan profili yaratılmak isteniyor.
Şimdi Ergenekon davasından tutuklandıktan sonra sadece başlık okuyorum efendim.'' şeklinde
savunmada bulunmuştur.
13-SANIK NURETTİN GÜVEN MAHKEMEMİZDEKİ 20/05/2014 TARİHLİ
SAVUNMASINDA: ''Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, bu meyanda tarafıma isnât edilen
15/01/1994 tarihinde Behçet Cantürk ve Recep Kuzucu'nun öldürülmesi, 25/03/1994 tarihinde Fevzi
Aslan ve Salih Aslan'ın öldürülmesi, 02/06/1994 tarihinde Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı
Karay'ın öldürülmesi eylemleri ile hiç bir ilgi, alaka ve bilgim olmadığı gibi diğer sanıklarla terör örgütü
içerisinde yer almam, belirtilen cinayet ve/veya benzer yasadışı faaliyetlerde bulunmam söz konusu
değildir. Ben iş adamı olarak bir dönem çalışırken isimlerini saymış olduğunuz diğer sanıklardan bir
kısmı ile değişik ortamlarda tanışmıştık. Bu meyanda; Kemal Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Tarık
Ümit'i tanırım, ayrıca Muhsin Korman'ı da eniştem olması nedeniyle tanırım, fakat adı geçenlerin çalışma
ortamları hakkında hiç bir bilgim yoktur. Hatta, maktûl olarak isimlerini saydığınız kişilerden Behçet
Cantürk'ü kız kardeşimin düğününe geldiği için görmüştüm, gerek adı geçenin, gerekse diğer kişilerin
kimler tarafından öldürüldüğünü bilmiyorum. Yaklaşık 20 yıldır yurt dışındayım, bu süreç içinde
Türkiye'deki gelişen olaylardan haberdar dahi değilim, niçin böyle olaylar içerisinde sayıldığımı da hâlen
anlamış değilim, üzerime atılı suçlardan beraatimi, duruşmalardan vareste tutulmamı talep ediyorum, ''
şeklinde savunmada bulunmuştur.
14-SANIK MUHSİN KORMAN'IN MAHKEMEMİZDEKİ 20/05/2014 TARİHLİ
SAVUNMASINDA: Üzerime atılı hiç bir suçu kabul etmiyorum, diğer sanıklardan Korkut Eken ve
Tarık Ümit gibi amir ve müdür konumundaki kamu görevlilerini iş adamı olduğum için ve kayın
biraderim Nurettin Güven ile aynı işte çalıştığımız için tanırım, fakat gerek bu kişiler, gerekse
tanımadığım diğer sanıklar yönüyle herhangi bir yasadışı bir örgüt veya örgüt kapsamında yer almadım,
keza tarafıma isnat edilen Behçet Cantürk, Recep Kuzucu, Fevzi Aslan, Salih Aslan, Savaş Buldan,
Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın öldürülmesi eylemlerine katılmadım, maktûllerden Behçet Cantürk
1993 yılında sanık Nurettin Güven'in kız kardeşi ile düğünüm olduğunda bu düğüne iştirak etmişti, o
zaman görmüştüm, gerek bu maktûl, gerekse diğerleriyle başka bir irtibatım, iş ilişkim söz konusu
değildir, beraatimi istiyorum, '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
15-SANIK ABBAS SEMİH SUERİ'NİN MAHKEMEMİZDEKİ 23/05/2014 TARİHLİ
SAVUNMASINDA:''Ben yurt dışında üniversite eğitimi gördüm, 1990 dönüşümde İstanbul'daki aile
şirketlerimizde çalışmaya başladım, şirket- lerimizin faaliyetleri anlamında gayrimenkullerimiz ve
yatırımlarımız da vardı, Ümraniye'deki bir arsamızda değerlendirme anlamında ve inşaat yapmak
istediğimizde işgalciler olduğunu, hatta bunların bir tanesinin Emniyette çalışan bekçi olduğunu gördük,
avukatlarımız ile birlikte işgalcileri buradan çıkarmak istedik, rıza göstermediler, yasal yollara başvurma
anlamanda Ümraniye Emniyet Müdürlüğü'nü müracaat ettik, bu dönem içinde birkaç defa gittik geldik,
emniyet müdürü ile de tanıştık, İbrahim Şahin'i de Ümraniye Emniyet Müdürünün arkadaşı olduğu için
ve orada gördüğümde orada tanıdım, bu vesile ile kendisiyle tanıştık, daha sonra İbrahim Şahin ile şahsi
olarak seviyeli bir arkadaşlık ilişkimiz oluştu, İbrahim Şahin ile birkaç defa buluşup dışarıda yemek de
yedik; bu süreç içinde İbrahim Şahin'in yanına gelip giden polis memurları görüyordum hatta isimlerini
de Ziya, Ayhan ve şu anda da ismini hatırlayamadığım birkaç kişi görüyordum fakat onlarla muhatap
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olmuyordum. Bir defasında Ayhan Çarkın isimli polis memuru ofisimize gelmişti, borç anlamında
benden para istedi fakat para isteyiş tarzı biraz emr-i vaki, sert tonlama, tabiri yerindeyse sanki hakkı
olan bir parayı ister gibi davranış sergiliyordu. Ben bu tavrı hiç sevmedim, hatta İbrahim Şahin'i aradım,
Ayhan'ın bu davranışlarını ona şikayet ettim ve rahatsız olduğumu belirttim. Daha sonra Ayhan Çarkın
bir daha hiç beni rahatsız etmedi, kendisi ile görüşmedim, İbrahim Şahin İstanbul'da çalıştığı dönem
içinde bürosuna 3-4 defa ziyarete gittim, Ankara'ya tayin olduğunda burada da 1 defa ziyaretine gittim,
ayrıca bizim şirketlerimizin faaliyetleri sırasında gerek Emniyet'e gerekse diğer kurumlara elimizden
geldiğince yardımlarımız oluyordu, yani bu seviyede sosyal ilişkilerimiz ister istemez oluyordu, bunun
dışında ben iddianamede adı geçen diğer sanıklardan Mehmet Ağar, Korkut Eken ile yüz yüze gelmedim,
kendileriyle herhangi bir tanışıklığım yoktur, sadece özellikle bu davalar konusunda basından gördüm,
ayrıca diğer polis memurları ve kişilerle de doğrudan doğrudan ilişkim yoktur, yukarıda belirttiğim gibi
sadece birkaç tanesini İbrahim Şahin'in yanında gördüm, 1994 yıllarında Amerika'ya gittim, orada ticari
faaliyetlerimi devam ettirdim, Amerika'da evlendim, çocuklarım orada dünyaya geldi, ben de Amerikan
vatandaşlığı kazandım ve çifte vatandaşım, her ne kadar ailemin yanına Türkiye'ye gelip gitmişsem de
bahsedilen olaylar tarihinde belirtilen yerler ve kişilerle değildim, ayrıca bana isnat edilen ve ilgi kurulan
Behçet Cantürk, Recep Kuzucu, Fevzi Aslan, Salih Aslan, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım, Hacı Karay,
Medet Serhat, İsmail Karaalioğlu ve Tarık Ümüt isimli kişileri tanımıyorum, adı geçenleri kim nerede ne
zaman öldürdü ben bilmem, herhangi bir örgüt veya onun üyesi olmam da söz konusu değildir, keza tam
tarihlerini hatırlayamıyorum muhtemelen ilgi kurulan cinayet tarihleri itibariyle yurt dışında dahi
olabilirim gerekirse bu konuda her türlü belgeyi sunarım veya Mahkemenizce de araştırılabilir, buna
benzer olaylarla ilgili kollukta ifade verdim, hatta bir defasında polis tarafından 2002 veya 2003 yılında
da gözaltına alındım, sorgum yapıldı, benim olaylarla ilgim olmadığı belirtilerek serbest bırakıldım,
kısaca hiç bir suçla ilgim yoktur, muhtemelen yukarıda belirttiğim gibi Ayhan Çarkın'ın bana beslemiş
olduğu husumet nedeniyle bu olaylara dahil edildiğini düşünüyorum, nedenini tam bilemiyorum, dedi.
Savcılığa bu konuda yeni bir ifade vermedim, polis ifadem vardır, hatta Ayhan Çarkın televizyonlara
çıkıp konuşmaya başladığında huzursuz oldum, avukatlarımla görüştüm, kendiliğimizden gidip ifade
vermek istedik, Savcı gerekirse çağıracağını söyledi, çağırmadı, ben Mahkemenizden kaçmış değilim,
ayrıca Mahkemenize dava dosyasının devredildiğini yeni öğrendim, elçilikte kaydım vardır, sabit
ikametgah sahibiyim, hakkımda çıkarılan yakalama emrinin kaldırılmasını talep ediyorum,'' şeklinde
savunmada bulunmuştur.
16-SANIK ALPER TEKDEMİR'İN 27/10/2014 TARİHLİ MAHKEMEMİZDEKİ
SAVUNMASINDA:''Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, her ne kadar 1994 yılının 2.ayından
itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harikat Daire Başkanlığı'nda özel kalemin yedek şoförü olarak
çalışmış isem de; görevim kurumdaki bir yazışma evrakının başka bir kuruma getirip götürme gibi işlere
bakardı, bunun dışında yapılan operasyonlarda veya diğer aktif görevlerde yer almadım, bu nedenle
benimle ilgi kurulan Yusuf Ekinci'nin ve Namık Erdoğam'ın öldürülmesi eylemlerine karışmadım, adı
geçenlerin nasıl ve kim tarafından öldürüldükleri konusunda bir bilgim yoktur, yine iddianamede
belirtilen diğer kişilerin çalışmış olduğum Emniyet birim içinde amir ve benim gibi polis memuru
oldukları için tanırım fakat birlikte hareket etmemiz söz konusu değildir. Yine, Abbas Semih Sueri isimli
kişiyi sivil olmasına rağmen arada Daireye geldiği için görmüşümdür, hatta ziyaretçi olduklarında
isimlerini özel kalem olarak yazıyorduk, niçin geldikleri konusunda detaylı bilgim yoktur, Mahmut
Yıldırım, Nurettin Güven ve Mursin Korman isimli şahısları tanımıyorum,'' şeklinde savunmada
bulunmuştur.
17-SANIK ZİYA BANDIRMALIOĞLU TMK 10. MADDE İLE GÖREVLİ MAHKEMEDE
27/11/2013 TARİHLİ SAVUNMASI: "İddianamedeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Mecit
Baskın'ın ne canlısını gördüm ne de ölüsünü gördüm. Sadece bunu basından öğrendiğim kadarıyla Ayhan
Çarkın'ın televizyona çıkıp televizyon programları yaptığı ve bu davanın açıldığı zaman öğrenmiş
bulunuyorum. Bu yüzden suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Yapacak herhangi bir savunmam yok.
Tahliyemi talep ediyorum. Ayhan Çarkın'ın yapacağı savunmadan sonra detaylı bir savunma
yapabilirim.-Ankara'da görev yaptım efendim.-93'ün sonu ve 97'ye kadar.-Özel harekâtta, polis
memuru.-Ekip amirim yoktu efendim ilk başladığımda komutanım Korkut Eken'in korumasıydım.-93 yılı
ay olarak tam hatırlamıyorum efendim.-93'ün sonuna doğru da Menteş'te özel harekât kursunda
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komutanımın yanındaydım. Kendisi de burda doğrulayabilir. Bu olayın olduğu esnada da İzmir Menteş
Urla Menteş kampında kurs veriyorduk efendim.-Özel harekât kursu-Hepsiyle beraber çalıştım
efendim.-Dairede çalıştım efendim. -Tanıyorum efendim. -Hayır özel bir ilişkimiz yok efendim sadece
Emniyet Genel Müdürü olması vasfıyla tanıyorum. -Hayır efendim. -Herhangi bir bilgim yok efendim.
-Hayır efendim. '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
18-SANIK ZİYA BANDIRMALIOĞLU'NUN 16/05/2014 TARİHLİ MAHKEMEMİZDEKİ
SAVUNMASINDA:'' Hiç birini kabul etmiyorum efendim. O tarihlerde zaten Ankara Özel Hareket
Dairesi Başkanlığında görevliydim. Büyük kısmının geçen tarihlerde de Menteş Özel Hareket kursunda
görevli idim. Suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum. Daha önce verdiğim ifadelerinde tekrarını kabul
ediyorum '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
19-SANIK MEHMET KORKUT EKEN TMK 10. MADDE İLE GÖREVLİ
MAHKEMEDE 27/11/2013 TARİHLİ SAVUNMASI: "Özellikle belirtmek istediğim bir konu, ben
Emniyet teşkilatıyla 1982 senesinde tanıştım. O zaman ülke genelinde işte elçilik basılması, uçak
kaçırılması gibi terör olayları oluyordu o bakımdan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün isteği üzerine
Genelkurmay'dan bir timle görevlendirildim Binbaşı rütbesindeydim. Emir komuta da bendeydi, 36 kişi
bir dönem 36 kişi de bir dönem yetiştirdik. Aradan yıllar geçti bu sefer Eruh Şemdinli basılınca polis
timlerinin arazide kullanılması kırsal alanda kullanılması gündeme geldi, zamanın Başbakanı merhum
Turgut Özal'ın isteğiyle 500 kişilik kuvvet bu sefer de Yarbay rütbesindeydim, o kursta da emir komuta
bendeydi. İki dönem açtık 6 ve 7'nci dönemler 1000 kişi yetişmiş oldu. Sonra ben emekli oldum 93
senesinin Eylül ayında bu sefer zamanın Başbakan'ı Tansu Çiller, sayın Tansu Çiller talimat vermiş 1000
kişilik bir kuvvet ihtiyacı doğdu, polis özel timlerinin. Onları tabii Gölbaşı'nda miktar olarak, arazi olarak
yetiştirme imkanı yoktu ben harp okulu kampını teklif ettim, harp okuluyla Genelkurmay'la görüşerek
orayı tahsis ettirdim ama emekli olduğum için kesinlikle emir komuta düzeni yoktu yani ben danışman
olarak gittim ama arkadaşlarım tabii hepsini tanıyorum bir evveliyatı var ve sevdiğim insanlar bu emir
komuta olmayışından bir rahatsızlık duymadım bana arkadaşlar hiç hissettirmedi sever sayarlardı çünkü
orda kursun müdürü, sorumlusu Özel Harekât Daire Başkanlığı'ndan Eğitim Şube Müdürü'ydü. O da
benim eski talebem olduğu için yardımcı oldum, eğitim programlarının yapılmasında yardımcı oldum,
ağır silah atışlarının yapılmasında hocalık yaptım, yardımcı oldum. Hiç kesinlikle bir emir komuta bağım
olmamıştır. Bunu arz ediyorum, başka söyleyeceğim bir şey yok efendim. Sorunuz varsa hazırım.Okudum. -Evet. -Ben Ayhan Çarkın'ın benim aleyhemde pek ifade vereceğini zannetmiyorum, olmaması
lazım çünkü, olmaması lazım çünkü. Ya silahları iyi bilirim tabii ki öğretmeniyim ben silahların efendim.
Yani bütün silahları bilirim, kullanırım ve öğretirim. Polisleri de yetiştirdim, gecemi gündüzüme kattım
gece gündüz çalıştım ve Güney Doğu'da görev yapacak hale getirdim onları. Yani silah bilmek, silahı
tabii biliyorum kullanırım, öğretirim de yani efendim başka bu silah kullanmanın bu olayla ilgisi yok.
Tanımıyorum şahsı, ilgim de yok bilgim de yok arkadaşların hepsi burda. Yani emir komuta bağım olsa o
da yok. Bu arkadaşların da zaten böyle bir şeye karışacaklarına inanmıyorum ben. "Ben büyük bir
ihtimalle Eylül'de başladım çünkü o zaman Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi üzerine, görev teklifi
üzerine büyük bir ihtimalle çok net hatırlamamakla beraber Menteş'de olmam lazım. O Özel Harekât
Daire Başkanı'nın da kayıtları vardır ama Menteş'te, Ankara'da hiç görev yapmadım. Menteş bitti
Balıkesir'e gittim önceden kurs başlamadan eğitim alanlarını yaptırdım, atış alanlarını yaptırdım.
Hazırladım kurs yerini başka da bir şeyim yok efendim." Hepsini tanırım ama 20 senedir Susurluk
şeyinden beri görüşmedik hiçbiriyle." Efendim gönül bağımız var, dağda bayırda görev yapmanın ayrı bir
özelliği var birbirimizi sevmezsek, birbirimize güvenmezsek oralarda görev yapmak mümkün değil tabii
ki. Ama hepsini tanırım, severim görev bağım yok yalnız.'' şeklinde savunmada bulunmuştur.
20-SANIK KORKUT EKEN'İN
16/05/2014
TARİHLİ MAHKEMEMİZDEKİ
SAVUNMASINDA:'' Başkanım ben zaten savcılıkta ve diğer mah(kesiklik var) verdiğim ifadeleri
tekrar ediyorum. İlave edeceğim bir şey yada önemle belirteceğim bir şey Özel Hareket Dairesinin
eğitimcisiyim, hiçbir göreve emir komuta yetkim olmadan hatta eğitimlerde bile eğitimin icrasına
karışmadım sadece eğitim programlarını yaptım bir emir komuta bağım yok bunu belirtmek istiyorum.
Yetkimde yok ben arkadaşları yetiştirdim. 82 den beri sıralı olarak hepsinin yaptığı görevlerde de gurur
duyuyorum tabii güneydoğuda takip ettim biliyorum hepsini. Benim aslında başkanım bu davada şurada
ismimin olmaması lazımdı ancak güneydoğuda yapılan mücadelelerde ismim deşifre olduğu için
arkadaşa söylettiler ismimizi başka bir sebep yoktur '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
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21-SANIK SEYFETTİN LAP TMK 10. MADDE İLE GÖREVLİ MAHKEMEDE
27/11/2013 TARİHLİ SAVUNMASI: "Ben özel harekât birimlerine nasıl katıldım, nasıl çalıştım kısaca
onu arz edeyim efendim. Şark hizmetin geldiği sırada 10 yıllık emniyet mensubuydum. Gölbaşı'nda özel
harekât eğitimi görerek kura çekerek, kura sonucu Siirt iline atandım. Kurs gördüğümüzde İbrahim Şahin
eğitimden sorumluydu. Sayın Korkut Eken de orda bu eğitimi veren insanlardı. Siirt'te ben dört yıl
kaldım, İbrahim Şahin üç yıl kaldı. Ankara ve İstanbul'a atandığını düşünüyorum, daha sonra burda bir
ekip olgusundan söz edildiği için bunu arz etmek istedim. Daha sonra ben yakınlarım ve akrabalarım
olduğu için Siirt, Şırnak, Hakkari gibi bölgelerde görev yoğun olduğundan o dönem şark hizmetini
bitirenlerin istedikleri, tercih edildikleri illere atanmasına genel müdürlük bu yönde tercihlere ilgi
gösteriyordu, İstanbul'u tercih ettim, ailem burda olduğu için, yakınlarımız, İstanbul'a geldim. Özel
Harekât Daire Başkanlığı oluşurken terör olaylarının yoğun olduğu Hakkari, Mardin, Şırnak bölgelerinde
görev yapmış bizlerden deneyimle ve tecrübelerimizden yararlanmak amacıyla yine fikirlerimiz de
alınarak gönüllü olarak biz bu oluşumun içinde olduk. Tamamen yeni istihdam edilecek kadroları
arttırmak, eğitim vermek amacımız buydu. Bu kurs dönemleri üç ay, beş ay, altı ay gibi oluyor, o anki
pozisyona bağlı olarak, geçici bir dönem olacağı için iki üç dört gibi kendi evimi de ben İstanbul'da
lojmanda oturuyordum, kurs yerleri de İzmir ve Balıkesir olduğu için o dönemde Ankara'ya evimi de
taşımadım. Tamamen eğitim amaçlı olarak bu süreyi İzmir Menteş'te, adımın karıştırıldığı bu olay
tarihinde de sayın Savcı'ya da ifademizde beyan etmiştim Ankara dışında olduğumu düşünüyorum,
büyük bir ihtimalle tarihler öyle gösteriyor çünkü. Ben Ankara'da çalışmadım, Ankara'yı bilmiyorum.
Daha sonra da iki yıl sonra da ben İstanbul'a tekrar tayinim çıktı, normal çalışarak emekli oldum.
Pozisyonum adı geçen kişilerle ve kendi şeyim bu. Bu adımın karıştırıldığı olayla alakalı olarak da ben
bunların asılsız, içi boş, soyutluktan öte gitmeyen bir iddialar olduğunu düşünüyorum. Özel Harekât
Dairesi'nin görev alanında istihbarat yapmak, fezleke hazırlayıp mahkemeye çıkarmak gibi bir şey yok.
Böyle bir şey yok. İstihbaratı, istihbarat birimleri yapar, Mahkemeye de Mahkemeye çıkarılması gereken
soruşturmayı, fezlekeyi hazırlayan birimler çıkarır. Çelişkilerle dolu dedik, bunları zaten müdafii
avukatları da tespit ettikleri şeyleri ortaya koyuyorlar. Ben de bir iki şey söyleyebilirim. İşte Ayhan
Çarkın'la ve maktulün yakınlarının verdiği ifadelerdeki zamanla alakalı o saatte gittik, aldık öğlen de
yemeğe geldi akşam otosu burdaydı işte yakınlarıyla akşam saat 19, 19.30'da görüşüldü vesaire gibi
sonra yer gösterimi tutanaklarında beş on metre değil beş kilometre gibi bir sapma var. Ayhan Çarkın
arkadaşımız bu uydurma ve basına sızan ifadesiyle ilgili şeyi de kendisi zaten yönlendirildiğini de
sanıyorum, söylüyor yer göstermelerde, hatırlayabileceğim, bu konuyla ilgili söyleyebileceğim şeyler
aşağı yukarı bu kadar. Eğer bana yönelecek bir soru varsa cevaplamaya da hazırım. Bu olayla da
kesinlikle hiçbir alakam yok, yüce Mahkemenizin kendisine iki üç defa sorduğu isimlerle alakalı şeyde
de benim ismimi de zikretmedi. Çalıştığım esnada, sırada ben kendi üstlerimizden, emekli başkomiserim
ben. O dönem de başkomiserdim. Bir listeden de hiç duymadım, görmedim ve hiç kimseden de bu
konularla alakalı bir talimat da almadım. Kanunsuz, hukuk dışı hiçbir şeyin de içinde olmadım. Bu
zamana kadar adli idari hakkımda açılmış hiçbir soruşturma da yoktur. Söyleyeceklerim benim bundan
ibaret. Diğer sanıkları eğitimden tanıyorum ve hepsi Menteş'te, İzmir Menteş'teki ve Balıkesir'deki
kurstan eğitim istasyon istasyon oluyor oralarda görev yapan arkadaşlardı. Bunların bir kısmı sayın
İbrahim Şahin'in koruma ve şoförlüğü yapan Ayhan Akça ile Ziya Bandırmalıoğlu bir ara Ziya
değişebiliyordu. Korkut Bey'in korumasında olduğunu biliyorum. Yani yemek aralarında, boş
zamanlarda herkes ayrı istasyonlarda, istasyonlar geniş ve dağınık olmasına rağmen işte mesai dışında
yemek salonlarında görüşebildiğimiz, görebildiğimiz oluyordu birbirimizi, tanıyoruz arkadaşları, oradan
tanıyorum.Ben efendim Abdülmecit Baskın'ı da, Altındağ ilçesini de, Nüfus Müdürlüğü'nü de hayatımda
ne gittim ne bir arkadaşımla gittim ne yalnız gittim. Adı geçen şahsı ölü ya da diri hiç görmedim
hayatımda. Yani o dönem basından hatırlıyorum konunun geçtiğini. Benim Ayhan Çarkın'la da hiçbir
husumetim yoktu. Benim ismimi neden aklına geldi de şimdi arkadaşın benim de Savcılık'taki ifademde
duyuyorduk psikolojisinin bozuk olduğunu, bizim psikolojimiz de zaman zaman bozulur. Biz hakkaten
zor görevler icra ettik bulunduğumuz şark illerinde. Onu vurgularken de biz onun psikopat, ben şahsım
kendi adıma ben onun psikopat işte delirmiş falan gibi bir o amaçla söylenmiş bir şey değil o. Yani
psikolojileri insanların zaman zaman, hepimiz travma yaşayabiliriz. Sanıyorum şark hizmetini
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Diyarbakır'da yapmış öyle çok yan yana bir görev şeyimiz olmadı. Ama arkadaş da iyi bir polisti yani
burda emeği geçen, hizmet veren biz hep sürekli 25-30 yıl terörle mücadele birimlerinde çalıştık. Yani
her arkadaşın kanunlar ve yasalar çerçevesinde işini iyi yaptığını düşünüyorum. Yani amir memur
ilişkimiz olmadı, yoktu yani.Yok efendim benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben daha sonraki
Mahkemelerden vareste tutulmak istiyorum. İstanbul'dan, halen orda oturuyorum '' şeklinde savunmada
bulunmuştur.
22-SANIK
SEYFETTİN
LAP
16/05/2014
TARİHLİ
MAHKEMEMİZDEKİ
SAVUNMASINDA:'' Biliyorum efendim zaten Efendim burada ki arkadaşlarımla burada olmayan bir
sürü polis özel harekat birimlerinde görev yapmış Güneydoğu’da ciddi terör örgütlerine karşı mücadele
vermiş arkadaşlarımızın isimleri bir şekilde daha sonrada burada bulunanlar yada bulunmayanlar biz
kendimin de içinde bulunduğu bir grup biz İzmir Menteş ve Balıkesir Polis Okullarında kadrodaki
istihdam sayısının arttırılması için görevlendirilmiş arkadaşlarız daha önce savcılıkta ve önceki
mahkemelerde de aynı beyanda bulundum. Bizim bunların dışında kanunsuz hiçbir ne emir almışız nede
kendi başımıza bir hareket etmişliğimiz vardır. Yani kimsenin işte sıradan her kez serpiştirilmiş bu tür
olaylara daha önce de beyan ettiğimiz gibi biz olayın adımızın geçtiği benim adımın geçtiği olay
yerlerinde olay tarihinde daha önce ısrarla Balıkesir’de olduğumu beyan etmiştim, karıştırıyoruz
üzerinden yirmi yıl geçmiş ben hem Menteş’deki kurs dönemde hem de Balıkesir’de ki kurs
dönemlerinde hocalık yaptım bunla ilgili öğretmenlik belgemizde dosyada mevcuttur. Evimi de dahi
çünkü İzmir ve Balıkesir olduğu için İstanbul’da ikamet ediyordum evimi de taşımadım, yaklaşık
bilmiyorum tam olarak iki yıl gibi görev yapıp tekrar İstanbula atamam yapıldı. Dolayısıyla ben de bu
suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum. Zaten bizim görev onaylarımız mevcut daha önceki
mahkemede talep edilmişti sanıyorum dosyada vardır. Kurs yerlerinde görevli olduğumuzun onayları
olması lazım yani kabul etmiyorum hiçbir suçlamayı. Efendim İstanbul’da bir ilçede beş yıl terörle
mücadele büro amirliği yaptım. Hakkımda kötü muameleden dahi hiçbir işlem yapılmadı şu zamana
kadar da adli, idari bir soruşturmada geçirmedim, '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
23-SANIK AYHAN ÖZKAN TMK 10. MADDE İLE GÖREVLİ MAHKEMEDE 27/11/2013
TARİHLİ SAVUNMASI: "Bu suçlamalarla ilgili ben Cumhuriyet Savcı'mıza ifade vermiştim, o
ifademin aynısı geçerlidir. Benim bu bahsedilen olayda İstanbul Siyasi Şube de Operasyon Bürosu'nda
çalıştığım avukatım da evrakımı verdim efendim, o tarihte 09.11.93 tarihinde İstanbul Siyasi Şube'den
Personel Şube'ye, İstanbul Personel Şube'ye ilişiğimin kesildiği, bu ilişiğimin kesildikten üç gün veya
dört gün sonra Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda başladığımda benim gittiğimde bu
arkadaşlardan çoğunu ben görmüyordum, o dönem Menteş'de kurs vardı, arkadaşlar hatırlayabildiğim
arkadaşlar birkaç tanesi Menteş kursundaydı yani çoğu çoğunlukla ben Gölbaşı'nda Daire Başkanlığı
Gölbaşı'nda eğitim amaçlı işte atış, eğitim amacıyla Gölbaşı'nda kalıyordum efendim. Benim geçmişte
siyasi, Özel Harekât'ta çalıştığım üç yıldır. Şanlıurfa'da Özel Harekât Şubesi'nden İstanbul Siyasi Şube'ye
kendi isteğim ve dilekçemle Özel Harekât'tan ayrılarak Siyasi Şube'ye o dönemin şimdiki Terörle
Mücadele Şubesi, Siyasi Şube'de Operasyon Büro'da Ayhan Çarkın'la beraber çalışıyorduk. Ayhan
Çarkın ben 90 yılında Siyasi Şube'ye başladım, Ayhan Çarkın İstanbul Özel Harekât Şube Müdürlüğü
havaalanında orda ordanın kadrosundaydı. Ben çalıştıktan beş altı ay sonra ordan Özel Harekâttan
ayrılmak kaydı, şartıyla Ayhan Çarkın'la ben Siyasi Şube operasyonda beraber çalıştım efendim. Yani bu
suçlamaları neden yaptığı, ne olduğunu bilmiyorum yani neden şey yaptı ama ben ne arkadaşlarımla ne
Ayhan Çarkın'la böyle bir eylemde bulundum ne o şahsı tanıyorum ne de olayı ben Mahkemeye çıktığım
güne kadar ben böyle bir olayın olduğunu da bilmiyordum. Çünkü ben devamlı Gölbaşı'nda bir müddet
sonra Balıkesir'de hocalık yaptım yani daireyle fazla bir ilgim yoktu efendim. Şimdi Çarkın bu gazete
televizyon olayları olmadan üç ay önce ben kendim efendim Bakırköy 9'uncu psikiyatride 2000 yılından
beri tedavi görüyorum. Bu basına falan çıkmadan önce Ayhan Çarkın ben devamlı görüştüğüm, ailece
görüştüğüm, görüştüğüm şahıstı. Zaten Ayhan Çarkın'ın tayini de, iki evliydi efendim, eşinin birisi
Elmas'tı, birisi Hülya'ydı. Elmas'ı Ankaraya getirdi, Ankara'da lojmana oturdu. Hülya İstanbul'da kaldı
efendim, ben ailece de görüşüyordum. İyi bir aile görüşmemiz vardı. Bana geldi, dedi ki senin tedavi
olduğun hastane ben rahatsızlandım senin tedavi gördüğün hastanede ben yatışım olabilir mi dedi, ismini
veremeyeceğim efendim hocaya götürdüm, hocayla terapi yaptı şeyinde kendi kliniğinde ondan sonra
prosedürü ben bildiğim için Ayhan Çarkın'ın eline bir yazı yazdı, Bakırköy psikiyatri bölümüne yani
yatış için referans gönderdi ben ertesi gün Ayhan Çarkın'la buluşacaktım, Ayhan Çarkın'ı aradığımda
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kendisine ulaşamadım sonra ben zaten ben İstanbul'da fazla kalmıyorum, çiftçilikle uğraşıyorum
memlekete gittiğimde televizyonda basına yani açıklamalarda bulunmaya başladı. -Ben efendim normal
bir polis memuruyum. Yani Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda Balıkesir'de hocalık yaptım. Gölbaşı'nda
kalıyorduk, bazen işte görev yani bizimki normal sıradan rutin görevlerimiz yani. Ben bu şahıs
arkadaşları sadece ben Ayhan Çarkın'ı tanıyordum. Ayhan Çarkın haricinde bu arkadaşlarımı ben Ankara
Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda tanıdım yani geçmişte Ayhan Çarkın bahsediyor diyor ki işte İbrahim
Şahin'in grubu. Ben İbrahim Şahin'i tanımıyordum bile efendim. Yani kursta hoca olarak tanıyordum.
Ayni 600 kişi vardı kursta, 600 kişi nasıl tanıyorsa ben de öyle tanıyordum. Efendim ben bu arkadaşların
hepsini Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda tanıdım.Yani başladıktan çoğunu iki ay sonra gördüm.
Ayhan Çarkın'ı ben ilişik kesip İstanbul'dan Ankara'ya geldim 15 gün sonra gördüm efendim, 15-20 gün
sonra gördüm."Ben tedavime devam ediyorum efendim. Travma sonrası stres bozukluğu '' şeklinde
savunmada bulunmuştur.
24-SANIK
AYHAN
ÖZKAN
16/05/2014
TARİHLİ
MAHKEMEMİZDEKİ
SAVUNMASINDA: ''Efendim ben bu şahısları söylemiş olduğunuz yani okumuş olduğumuz isimleri ne
tanıyorum nede basından da duydum. Ben Ayhan ÇARKIN’ın televizyona çıkıp hani konuşmasında o
şeylerde ben bu şahısları tanımıyorum. Bir örnek vereyim Necip BASKIN olayında Ayhan ÇARKIN
beni olayın faili olarak gösteriyor. İlk yani mahkememizde olay 30 Eylül akşamı '' şeklinde savunmada
bulunmuştur.
25-SANIK UĞUR ŞAHİN TMK 10. MADDE İLE GÖREVLİ MAHKEMEDE 27/11/2013
TARİHLİ SAVUNMASI: "Benim bu olaylarla ilgili bir şeyim olmadığını önceki ifademde de verdim.
Zaten söylediği şeyde şoförlük olarak söylüyor Sayit veya Uğur'du diye ifadelerinde belirtmişti, şimdi ki
ifadeleri de zaten bahsetmiyor da Ayhan Çarkın'la Daire Başkanlığı'nda çalıştık doğrudur ama aynı
birimde çalışıp çalışmadığımı da bilmiyorum. Bir de o tarihlerde Mecit Baskın öldürülme tarihlerinde
Ankara'da olup olmadığımı da bilmiyorum belki İstanbul'da ilişik kesmemişimdir, onların araştırmasını
da yapmadım. Yani bu suçlamaların içerisinde yokum. Daire Başkanlığı'nda sadece bir Daire Başkanlığı
diye değil Daire Başkanlığı'nda o dönemlerde 600 700 personel çalışıyor 600 700 personelin değişik
Şube Müdürleri vardır, değişik Şube Müdürlüklerinde çalıştık yani hep aynı şubede de çalıştığımı
düşünmüyorum, Ayhan Çarkın arkadaşımla. Yani bu suçlamaları kabul etmiyorum. Arkadaşların hepsini
tanıyorum, Daire Başkanlığı'nda hepsi görev yapmıştır, hepsi zaten eğitimcidir, yani özel harekât
yetiştiren öğretmenlerdir, başta Korkut Bey olmak üzere hepsi hepimizde çoğunluğumuz da zaten
Menteş'de öğretmen olarak özel harekâtçı yetiştirme şeyinde öğretmenlik yapmışızdır. Başka söyleyecek
bir şeyim yok yani suçlamaları zaten kabul etmiyorum. "Hayır husumetim yok yani belki bir
psikolojisine yorumladım ben o zamanki hiçbir zaman da ne husumetimiz oldu ne bir kavgamız,
dövüşümüz oldu zaten on seneden fazla, on on beş seneden fazla hiçbir şeyimiz de yok yani ne bir
telefon görüşmemiz ne bir görüşmemiz var. Yani bir şeyimiz de yok. Bir Daire Başkanlığı'nda
çalıştığımız sürece bir görüşmüşlüğümüz olmuştur. Ondan sonra da bir bağlantımız olmamıştır. Yani
onun için de aramızda bir husumetin de olmasına gerek yok ama neden benim ismimi vermiştir onu da
bilmiyorum. Onu da kendisine sormak lazım.Yani hepsinde şeyden sonra çoğunda on, on üç senedir
görüşmüyorum. Yani burdaki sanıkların hiçbirisiyle on, on üç senedir ne telefon görüşmem vardır ne
birebir görüşmelerim vardır. O tarihlerde işte bilmiyoruz Daire Başkanlığı çok olduğu için herkes o
zaman birbirini tanır.Ben polis memuruyum. Yani çoğu bir Daire Başkanlığı'nın çoğu biriminde çalıştım
ben 93 sonları zannedersem Daire Başkanlığı kurulduktan sonra geldim ben 2000 yılına kadar da Özel
Harekât Daire Başkanlığı'nda çalıştım, yani Daire Başkanlığı'nda da çoğunu tanırım, Daire
Başkanlığı'nda çalışmamış Özel Harekâtların da çoğunu tanırım çünkü bütün şarklı olan ve (iki kelime
anlaşılmadı.) özel harekâtçılar Daire Başkanlığı'na gelir, ister istemez görüyorsun tanıyorsun çoğu
öğrencin oluyor yani herkes birbirini genellikle tanır. Ama beraber görev açısından beraber çalıştığım
arkadaşlar da vardır ayrı arkadaşlar da vardır onu tabii görev o zamanki şeyi hatırlamıyorum çünkü
hepsinde çalıştım ben yani Daire Başkanlığı, operasyonda çalıştım, idari büroda çalıştım yani ne kadar
şube varsa hepsinde ayrı ayrı çalıştım, şoförlük yaptım, yani makam şoförlüğü yaptım onun için o
zamanki aşağı yukarı yirmi sene geçmiş hangisini yaptığımı hatırlamıyorum yani.Hayır başka
söyleyeceğim bir şey yok. Bunlar tabi suçlamaları kabul etmiyorum önceki verdiğim gibi bir de
İstanbul'da oturduğum için yani gidip gelmek zor mahkemelere heyetçe uygunsa. Yani mahkemelere
gelip gitmek zor olduğu için vareste tutulmamı talep ediyorum '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
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26-SANIK AYHAN AKÇA TMK 10. MADDE İLE GÖREVLİ MAHKEMEDE 27/11/2013
TARİHLİ SAVUNMASI: "Efendim arkadaşımızın söylediği en ufak tutarlı bir yanı olmayan tamamen
bizim Siirt'te çalıştığımız arkadaşlara attığı bence kendi şahsıma söylüyorum hayal ürünü bir şeydir. Ben
o dönemde Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda da ondan önceki dönemde de Daire Başkanı'mızın
korumalığını ve şoförlüğünü yapıyordum ve nereye gidiyorsa gidiyordum, onayları da var. O dönemde
başkanımız da Menteş'te biraz önceki söylediğimiz arkadaşlarımız da çoğu değişik yerlerde görevde ben
ve arkadaşımızın değişik değişik ifadelerini tabii bu olaylar çıktıktan sonra ben de baktım okudum,
tutuklanınca biz de baktık. Ercan Ersoy ile beraber şeyle nedir Ahmet'le beraber Mehmet'le Ercan Bey'le
beraber dedi Ercan Bey üç ay sonra Ankara'ya tayine geliyor Ayhan Özkan Bey'le diyor o bir sene sonra
geliyor. Hiç olmayan, tutarsız ifadeler. Ben bunu arkadaşımızın rahatsızlığına veriyorum, ha özel bir Siirt
kurgusu Siirt grubu diye kendi kafasından söylüyor e Güney Doğu'da o zaman Diyarbakır'da da kendisi
çalıştı, Diyarbakır'da da kendi grupları var o zaman bunların. Böyle uzaktan yakından ne operasyon
yapma yetkisi ne istihbarat yetkisi olmayan bir dairede ben şimdi Daire Başkanı'nın korumalığını
bırakacağım adam bu işlere koşacağım, kanunsuz bir şey. Ben kesinlikle böyle bir emir de almadım
böyle bir şey de duymadım ne Necip Baskın'ı tanırım ne diğerlerini, hiç Ankara'da Nüfus Müdürlüğü'nü
dahi bilmiyorum. Tamamen basından öğrendiğim şeyler. Ayhan Bey'le ilgili görüştük zaman zaman
İstanbul'da kendisiyle görüştüm, son bu basına beyanat vermeden önce de gittim çay bahçesinde de
görüştüm kendisiyle. Kendine göre belki hakları yanları vardır, isyan ediyordur, ben de okudum
beyanatlarında diyor arkadaşlarım sahip çıkmadı, şöyle yapmadı. E arkadaşlarının her biri bir tarafa
dağılmış, emekli olmuşlar, kim kime sahip çıkacak? Ha rahatsızsa tedavi olsun diğer arkadaşımızın
dediği gibi gidiyor tedavi oluyor onun haricinde ben uzaktan yakından işte bir tane örnek vereyim, burda
olan Seyfettin Bey Başkomiserimiz, e ben bu şahsı 90, 89'da Siirt'te görev yaptım, timde çalışıyorduk,
adamı 20 sene sonra gördüm, 20 yıl sonra. En ufak bir telefon görüşmesi falan en ufak bir şey yok. Bu
olaylar gündeme geldi, tutuklandık aynı cezaevine gittik aynı koğuşta nihayet dedim 20 sene sonra
görüşebildik dedim. Şimdi esas bu arkadaşımızın konuşma nedeni neyse, kimler tarafından konuşuyor
veya konuşturuluyorsa bilmiyoruz onları söylesin yani bu insanlara da yazık, devlete de yazık, kendi
beyanatlarında da söylüyor devletin kurumlarını, adliyesini işte arkadaşlarını zor durumda bıraktım diyor.
Kendi de zor durumda kaldı. Benim kanunsuz hiçbir emir almadım, kesinlikle böyle bir şey de görmedim
duymadım efendim. Benim diyeceklerim bunlar. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Özel Harekât Daire
Başkanı'nın korumasıydım. Hatta burda Personel Şube Müdürümüz varsa, Başkan Bey Menteş'teydi, ben
de Menteş'teydim. Yani Başkan Bey nerde olduğuna, buna benzer bir olay ilerde önümüze çıkacak yine,
yine ben zikredildi o dönemde de gene Daire Başkanı'mızla Genel Müdürü'müzle başka bir ilde görevli
ve uçak biletlerine kadar. Yani şimdi Korkut komutanı öğretmenimiz olarak, diğer ben Daire Başkanı'nın
korumasıyım yani bırakıp gidip diğer arkadaşların hepsi eğitim şubede çalışıyor. Eğitim Şube'de
çalışanların çoğunu göremiyorum. Daire Başkanlığı makamı Necatibey'de, eğitim Menteş'te oluyor,
Başkan doğuya gidecek, doğuya gidiyoruz. Yani bunda Ziya Bey de öyle. O da beraber, onla da çalıştık.
Yani insanların birbiriyle görüşme şansı zaten yoktu ki. Yani Ayhan Bey'in de öyle. Kendisi de işte nerde
Menteş'te veya Balıkesir'de hocalık yapmıştır. E ben onu göremem ki anca Başkan Bey giderse oraya
orda görüşürsek görüşürüz. Onun haricinde görüşme şansımız yok. E sonradan da Ziya Bey'le de beraber
bir ticaret yaptık, yürümedi, herkes işine baktı, ayrıldı. O onun haricinde kimsenin kimseye kırgınlığı
falan yok. Ha Ayhan'la ilgili de ne diyelim yani diyecek bir şey bulamıyoruz. Şu suçlamalara ne
diyeceğimizi söylüyoruz işte olmadığımızı söylüyoruz. Bu şahısla bizim ne uzaktan yakından en ufak bir
bilgimiz yok, getirdiler buraya bu duruma getirdiler efendim. Diyeceğim bundan ibaret. Başka bir şey
yok. Özel bir kinim, kavgam, gürültüm de yok. Ben kendisine de söylüyorum geçmiş olsun, tedavi olsun
yani yapacağımız bir şey yok. Herkes rahatsız. Eğer beyan, beyanatta bulunacak olsam ben de şuanda
rahatsızım. Eşim ameliyatta e ben de mi yani bir şeyler diyeyim illa? Gitsin otursun kaderi bu. Ha
geçmişe dönük haksızlığa uğradım diyor arkadaş iki saat önceki ifadesinde. E ne yapalım hepimiz
uğradık. Yani devletten hesap mı soralım? Geldik yargıya ceza verilecekse verildi beraat edilecekse
edildi çektik gittik. Yani bunların birilerinin söylemesiyle eğer bu duruma geliyorsa benim en ufak bir
hukuksal bir emir hukukdışı bir şey almadım, yapmadım. Arz ederim efendim'' şeklinde savunmada
bulunmuştur.
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27-SANIK ERCAN ERSOY TMK 10. MADDE İLE GÖREVLİ MAHKEMEDE 27/11/2013
TARİHLİ SAVUNMASI:"Efendim bu davayla ilgili ilk Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'na verdiğim
ifademi Sorgu Hakimliği'nde verdiğim ifademi daha sonra TMK 10'la görevli Hakimliklerde verdiğim
ifadelerimin hepsini kabul ediyorum. Hepsi doğru beyanlardır, hazırlanan iddianameyi okudum zat-ı
âliniz de özetlediniz, iddianamede Ayhan Çarkın'ın ifadeleri içindeki çelişkilere pek çok arkadaşım
değindi. Maktul şahsın alınma yeriyle ilgili farklı şeyler var. Yer gösterme tutanağıyla ilgili farklı şeyler
var, bunlar iddianamede bir emsal teşkil eder gibi biraraya getirilerek yazılmış ancak hangi ifadenin
doğru olduğunu henüz hiçbirimiz tarafından bilinmiyor. Çünkü pek çok ifade var verilen lehte verilen ve
aleyhte verilen. Ben bu maktulun öldürüldüğü tarihlerde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi'nde görevliydim. Bu salonda bulunan özel harekâtçı arkadaşlardan Siirt'te çalışanlar ile Siirt'te
çalıştığım dönemden Korkut Eken komutanımla da bize eğitim verdiği dönemden tanışırım. Ama Ayhan
Çarkın'la bizim tanışmamız 94 yılıdır. Yani bu olayın olduğu 93 yılında Ayhan Çarkın beni Ercan Ersoy
olarak bilip tanımaz. Artık ne şekilde karıştırıyorsa yani çünkü bu, bu beş tane peşpeşe sıralanan
iddianamedeki ifadelerde de isimlerde karışıklıklar var ancak ilk kendisinden sonra ilk tutuklanan benim
ve yaklaşık 24 ay 10 gün de tutuklu kaldım, 3 No'lu Hakimlik tarafından dört ay önce tahliye edildim. Bu
iddianameye söz konusu olan olayla uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Öldürülen şahsı da tanımıyorum.
Kimler tarafından ne şekilde öldürüldüğünü de bilmiyorum efendim. Sizin bir sorunuz varsa
cevaplayayım. Efendim diğer sanıklarla Siirt ilinde çalıştım. Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu hatta
Ziya ile aynı timde çalıştık. Uğur'la Siirt'te çalıştık, Ahmet Demirel'le İzmir'de çalıştım. Korkut Eken
komutanım bizim hepimizin komutanıdır. 86 yılında başlayıp 87 yılında biten yedinci dönem özel
harekât kursu mezunuyum. Dediğim gibi Ayhan Çarkın'la da Daire Başkanlığı'nda tanıştım. Ayhan
Özkan'la da Daire Başkanlığı'nda tanıştım. Ama bizim burda tanıdığım Siirt'te çalışanları 87 yılından beri
tanırım. 87'de Siirt'e tayinim çıkmıştı. 90 yılında özel harekâttan ayrılarak İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne
tayin edildim ve terörle mücadele biriminde dört yıl çalıştım daha sonra İbrahim Şahin'in ve ordaki
arkadaşlarımın daveti üzerine özel harekât kurslarında istihbarata karşı koyma ve terör örgütlerinin
yapılanmasıyla ilgili bilgi verme amacıyla çünkü sorgularda çalıştığım için o konularda uzmanlığım vardı
bu dersleri vermek üzere gittim bir yıl kadar orda çalıştım. Yani tanışıklığımız budur arkadaşlarımla.
Efendim ben daha önceki ifadelerimde de belirtmiştim Ayhan bizim sevdiğimiz bir arkadaşımız, efsane
bir polistir İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde çalıştığı dönemlerde, Daire Başkanlığı'nda ve
Diyarbakır'da faydalı hizmetleri olmuştur ancak o zaman da söylemiştim ulaştığı bir illet, bir uyuşturucu
rahatsızlığı vardı bir müptelalığı, bir bağımlılığı vardı çok şükür kilo almış, burda biraz kendine gelmiş,
bir de sanırım ruhsal sıkıntıları var onu kendisiyle biz tutuklu olduğumuz dönemde aynı cezaevinlerinde
kalmadık ama kendisine telkin etmişimdir, psikatriste ve psikoloğa gidip şey yap diye ama bu söylenilen
ithamlar ciddi ve yüksek derecede insanı ilgilendiren ithamlardır. Bunları neden yaptı bunlar
yönlendirilerek mi yapılıyor, bir hayal ürünü mü olarak uyduruyor bilmiyorum. Böyle şeyler varsa da
bunları birileriyle yaptılarsa da ben bunları bilmiyorum. Çalıştığım birimler ve karıştığım yani yaşadığım
olaylar bunlardan ibaret. Dediğim gibi iddianamenize söz konusu olan Mecit Baskın olayından aşağı
yukarı altı ay sonra yani 94 yılının Mart ayında ben Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda göreve
başladım. Dosyanızda da bu belgeler, tutuklu olduğum dönemde müteaddit defalar alınmıştır, dosyanızda
vardır efendim '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
28-SANIK
ERCAN
ERSOY
MAHKEMEMİZDEKİ
SAVUNMASINDA:''Önceki
savunmamda aynı beyanlarımı tekrar ederim. Gelen belgelere bir diyeceğim yoktur. Suçlamaları kabul
etmiyorum. Efendim ben de aynı zamanda adli kontrolümün ve yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını
talep ediyorum '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
29-SANIK AHMET DEMİREL
16/05/2014 TARİHLİ MAHKEMEMİZDEKİ
SAVUNMASINDA:''Önce vereceğim savunmalara ekleyeceğim herhangi bir şey Daha önce mahkeme
heyetine arz ettiğim konulara herhangi ekleyecek herhangi bir şey yok efendim. Bizler katil değiliz devlet
adına görev yapmış insanlarız. Ayhan ÇARKIN’da bizlerle birlikte çalışmış bir arkadaşımız ben
kendisiyle daha önceki ifadelerimde bahsetmiş olduğum kısmı çok ufak boyutta bir telefonla
münakaşamız olmuştur. Onun dışında herhangi bir husumetimiz herhangi bir şeyimiz söz konusu değil.
Arkadaşımızın zannedersem daha önceki mahkeme heyetine veya ara kararlarda beyan ettiği gibi
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başkalarının herhalde telkinleriyle bu şekilde bizleri arkadaşlarını suçladığını düşünüyorum kesinlikle
ben o dönemlerde nerde olduğunu dahi hatırlayamıyorum. Örnek olarak bir olaya karıştırmış o olayda
yurt dışında olduğumu çok iyi biliyorum. Emniyet teşkilatına silah alımı komisyonuna dahil olmuştum.
Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum bu konuyla ilgili de herhangi birisinden ne kanunsuz emir aldım
nede bu şekilde emir verdim tamamen arkadaşımızın herhalde senaryosu diye düşünüyorum hepinize
saygılar sunuyorum ayakta duramıyorum yani çok kötü durumdayım şu anda. Behçet CANTÜRK olayın
da yurt dışındaydım efendim. Ayın 17 sinde Ankara’ya uçakla dönüşüm var Çekoslovakya’dan
Emniyetin kayıtlarında olması gerekir efendim onaylıyım zaten onaylı olarak heyet halinde yurtdışına
gönderildim.Öyle bir olaya katılmadım efendim hiçbir olaya katılmadım Hayır efendim. Zaten 93 ün
sonunda yanlış hatırlamıyorsam veya 94 ün başlarında özel harekat birimine katıldım. Onları hiç
tanımıyorum efendim. Diğerlerini basından okudum diğer bahsettiklerinizi hiç tanımıyorum. Haberimiz
var efendim zaten adli bir delil olmadığını düşünüyorum zaten böyle bir suçlamayı da kabul etmiyorum
efendim '' şeklinde savunmada bulunmuştur.
30-SANIK
ERCAN
ERSOY
16/05/2014
TARİHLİ
MAHKEMEMİZDEKİ
SAVUNMASINDA:''Efendim bu iddianamede okuduğum kadarıyla bu işlenen cinayetlerin hiç
birisinden haberdar değilim. Kendimle ilgili olanlara da katılmıyorum. Yalnız iddianame yazılırken ne
maksatla yazıldığını bilmiyorum sehven de olabilir bu ellinci sayfada şöyle bir husus var; şüpheli Ercan
ERSOY 29.06.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011/129 sayılı soruşturma
kapsamında alınan ifadesinde, Namık ERDOĞAN’ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Ayhan ÇARKIN
ifadesinde geçen Namık ERDOĞAN isimli Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak
bildiğim şahsı Ahmet SAKARYA’nın beyanlarından Ahmet DEMİRAY grubundan olan ve yakın çalışan
Samsunlu olduğunu bildiği Özel Hareket Polis memuru Sait YILDIRIM tarafından alındığını, bu
şahsında Ankara yakınlarında öldürüldüğünü, ancak ne amaçla öldürüldüğünü bilmediğini belirtmiştir.
Benim böyle bir ifadem yok buraya ne şekilde girmiş bakabilirsiniz o şeye ben baktım ben ne
söylediğimi de biliyorum. Neticede bu bağlanırken de iddianamenin ikinci bölümü 57. sayfasında “olayla
ilgili tanık beyanında Ayhan ÇARKIN’ın olayla örtüşen beyanı bu beyanı doğrulayan şüpheli Ercan
ERSOY’un beyanı ve dosya kapsamı dikkate alındığında diyor” cümle kurularak ceza istemi yoluna
gidilmiş. Benim böyle bir ifadem yok bu sehven girmiş olabilir, ne şekilde girdiğini bilmiyorum yani
ama böyle bir ifade vermediğimi belirtmek isterim. Adı geçen maktulleri tanımadığım gibi bu
suçlamaların hiç birisini kabul etmiyorum. Muhtemelen daha önce Mecit BASKIN’la ilgili dosyada da
yargılanıyorum ben o tarihte Ankara’da görevli değildim tam emin değilim ama sanıyorum o şubat
tarihinde hangisi bilmiyorum o zaman da Ankara’da görevli değilim ve dediğim gibi bu şahısların hiç
birisini tanımıyorum olan olaylarla ilgili diğer arkadaşlarımın katılıp katılmadığı hakkında bir bilgim yok
katıldıklarını da zannetmiyorum. Savunmam bundan ibaret efendim. Dosya çok kapsamlı hepsini okuyup
bilmemiz mümkün değil aleyhte olanların hiç birisini kabul etmiyorum efendim '' şeklinde savunmada
bulunmuştur.
31-SANIK LOKMAN KÜLÜNK 16/05/2014
TARİHLİ MAHKEMEMİZDEKİ
SAVUNMASINDA:'' CD açıp okuyamadım ben de arkadaştan Evet efendim o tarihte ben Balıkesir ve
Menteş’de kurstaydım, adı geçen şahısı da tanımıyorum, ben suçlamaları da kabul etmiyorum efendim ''
şeklinde savunmada bulunmuştur.
DELİLLER:
1-TANIK GÜNGÖR SEFA ERCİYEŞ'İN 20/04/2015 TARİHLİ MAHKEMEMİZDEKİ
BİLGİ VE BEYANINDA:'' Ben maktûl Yusuf Ekinci'nin bürosunda yardımcı olarak çalışıyordum, olay
günü 24 Şubat 1994 günü öğlen saatlerinde Yusuf Bey adliyedeydi, ben de yoldan 1 gün önce yeni
gelmiştim; evdeydim, büroya Özlem Hanım'a telefon ettim, Yusuf Bey'in adliyede olduğunu öğrendim,
irtibat kurdum, adliyeye geldim, adliyede daha önce 3.Asliye Hukuk Hakimi, 4. Asliye Hukuk Hakimi
görüşülürdü, onlarla birlikte saat 14.00 sularında çıktık ve büroya gittik, büroda yeni bir dava almıştık,
Yusuf Bey davayı yazalım dedi, yorgun olduğumu söyledim, eşi Ülkü Ekinci'yi aradı, "bir çorba koy
akşam gelirim" dedi, bu arada yeğeni Murat Uncuoğlu geldi, onunla sohbet edildi, o arada Yusuf'un
Amerika'daki kardeşi Sezai'nin ameliyatı vardı, onunla konuştu, İstanbul'da Tahsin Ekinci, oğlu Ahmet
Ekinci ile konuştu, arkasından Diyarbakır'da bulunan Neşire hanım ile görüştü, sonra da biz çıktık; 06
ASA 91 plakalı Toyota marka aracı ben kullanıyordum, saat 17.45 sularında çıktık, Kumrular'dan çıktık,
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Genelkurmay Kavşağından Hoşdere'den yukarıya çıkarken Güzel Sanatlar'ın orada pastanenin orada
durduk, bana hitaben "oğlum sen yorgunsun, yarın karşıdan alayım" dedi, benim o sırada param yoktu,
araca dönüp para istedim, bana 500 lira verdi, yarın sabah 9.30'da buluşmak üzere oradan ayrıldık, orası
eve yakın olduğu için ben orada arabadan indim, benden sonra arabanın direksiyonuna Yusuf Bey geçti
ve ayrıldı, ben de eve gittim, beni bıraktığı yer Hoşdere Caddesi'dir, oradan gideceği yol da bellidir,
Yıldız'dan Oran Sitesi'ne gidecekti, bürodan sonra beni bıraktığı yerin aradaki mesafesi 15 dakikalık bir
mesafedir, bürosu da Kızılay Kumrular Sk. No: 28/5 sayılı yerdeydi, sonradan yaptığımız bir araştırmada
bir benzin istasyonundaki pompacı Yusuf Ekinci'yi tepe lambalı bir aracın durdurduğunu ve daha sonra
arka arkaya bu araçla peş peşe gittiklerini söyledi, bu kişinin kim olduğunu hatırlayamıyorum, o şahsın
söylediğine göre Yıldız'dan Oran'a çıkan caddede Turan Güneş Bulvarı olması gerekir, yani pompacının
söylediğine göre Yusuf Ekinci tepe lambalı araçla önü kesilmek suretiyle Turan Güneş Bulvarı'nda Petrol
Ofisi'nin karşısında yokuşa doğru biraz daha ilerisinde alınmış, Petrol Ofisi hâlen aynı yerde
durmaktadır, orada başka bir benzin istasyonu yoktur, benim söylediğim yer gidiş istikametine göre
soldadır '' dedi.
2-TANIK VELİ KÜÇÜK'ÜN 15/09/2017 TARİHLİ SEGBİS ARACILIĞI İLE ALINAN
BEYANINDA ;''Ben, 2000 yılında tüm general rütbesi ile emekliye ayrıldım, 1992 yılından Ağrı il
jandarma alay komutanı olarak görev yaptım, 1994 de Kocaeli il jandarma alay komutanı olarak görev
yaptım, 1996 da general olarak terfi ettim, 2000 yılında ise Bilecik il komutanı olarak emekli oldum,
1992-1996 yılları arasında öldürüldüğünü söylediğiniz ve isimlerini sıraladığınız şahsıların ne şekilde
öldürüldüğü hususların bilgiye sahip değilim ben de bunları basından öğrendim, dedi.
3-TANIK EMİN DEMİREL 15/09/2017 TARİHLİ BİLGİ VE BEYANINDA;''Ben 92-96
yılları arasında Hürriyet gazetesinde gazeteci olarak çalışıyordum, şahısları da o nedenle tanırım, 96
yılında kanal D'ye geçtim istihbarat dönem şefi idim, işlenen ve ismi sayılan cinayetler ile ilgili olarak
gazetecilik olarak haber yaptık, ben İstanbul emniyet müdürlüğünde basın bürosunda görev yapardık ben
de onlardan bir tanesi idim, adı geçen olayla o tarihlerde kamu oyunda faili meçhul cinayetler olarak
gündeme geldi, ben de diğer meslektaşlarım gibi haber yaptım, kim tarafından ne şekilde öldürüldüğüne
dair bir bilgim yok, haberde yapmadım, bildiğim bir şey yoktur'' dedi.
4-TANIK MUSTAFA ORHAN TAŞANLAR BİLGİ VE BEYANINDA: ''91-92 İzmir emniyet
müdürü, 92-95'in başı Ankara Emniyet Müdürüydüm, ondan sonra 5,5 ay İstanbul Emniyet müdürlüğüm
var, daha sonra da Bursa'da 3,5 yıl Valilik yaptım, çoğunu medyadan takip ettim, ama yani münferit
olarak benim çalıştığım dönemde hangisi neredeydi diye sorabilirseniz cevaplayabilirim ama onun
haricinde, efendim Mehmet Ağar Bey ile komiser muavinliğinden beri tanışırız, daha sonra Ankara da
emniyet müdürlüğü döneminde emniyet müdür yardımcısı olarak çalıştım, daha sonra ben Ankara
emniyet müdür olduğum zaman Mehmet Ağar bey emniyet genel müdür idi, o vesile ile tanırım, Korkut
Eken'i danışmanlık yapıyordu emniyet genel müdürlüğünde danışmalık yapıyordu o vesile ile tanıyorum,
daha sonra tanıdım. diğer şahıslar. Eran Ersoy'da İzmir' de çalıştığım dönemde siyasal şubede dev-sol
bölümüne bakan iyi bir sorgucu idi, iyi bir polis memur idi, hatta akademinden ayrılmış akademiden
ihraç edilmişti eğitim de başarısızdı ama teşkilatta başaralı bir çocuktu özellikle sorgu da, İbrahim Şahin'i
de meslektaş olarak tanırım, özel harekat daire başkanı idi, ben de Ankara Emniyet Müdürüydüm. Hayır
efendi gelmedi, medyaya yansıyan bilgiler. hayır efendim hayır efendim gelmedi. Sadece medyadan
takip ettiğimiz olaylar vardı ne şekilde doğrudur zaten böyle bir şeyin emniyet teşkilatında olması
mümkün değil yani, normal şartlar altında mümkün değil '' dedi.
5-TANIK ŞENTÜRK DEMİREL SEGBİS İLE ALINAN BİLGİ VE BEYANINDA:''O
dönemde İstanbul Cinayet masasında, grup amirliği bölge amirliği, cinayet büro amirliği yaptığım
dönemlere denk geliyor, pek çok olayla ilgili araştırmada bulundum, ancak bu olayın failleri yönünden
kesin bir delile ben ulaşamadım, sonrasında sizlerin ve tüm kamuoyunun takip ettiği hadiseleri ben
medyada veya haberlerden ve benzeri şeylerden takip ettim. Bu cinayetler, cinayet bürosunda çalıştığım
dönemde İstanbul ilinde işlenen yani şuan aradan 20 yıl gibi bir zaman geçti ama, mesela Aslan
soyadlılar vardı, Savaş Buldan vardı, hatırladığım, Behçet Cantürk vardı, bunlarla ilgili araştırma
çalışmalarım oldu, o cinayetlerin bir kaç tanesi de İstanbul dışında işte Sakarya bölgesinde vs Ankara'da
işte şey yolunda falan vardı, yani onlarla ilgili direk bir araştırmam söz konusu değil, ama
İstanbul'dakiler için görevim gereği o dönem, benim de araştırmalarım söz konusu idi, yani o dönem
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biraz öncede onu ifade ettim, bu olayın faillerine ilişkin, hukuki kanuni bir delil elde edemedik, sadece
ben değil araştıran tüm arkadaşlarımız adına, O konular ile ilgili ben şunu söyleyeyim, o dönemde
bunların göz altına alınması konusunda, Özel Harekatçılar vardı mesela, bildiğim isimler Ayhan Akça,
Ayhan Çarkın, Önder yani bir daha isimleri sayarsanız, hatırlayabilirim ama ezberimde şuan sayabildim,
isimler onlar, Sami Hoştan vardı. Ben onu şöyle söyleyeyim, bu olay ile ilgili olabilecekleri yönünde
şüpheler oluştuğundan dolayı gözaltına alındı. Akabinden bunlar Ankara' ya teslim edildi tutanak ile
Ankara'dan gelen.Ya şimdi çok uzun zaman geçti 20 yılı aşkın bir zaman geçti, şüphe şuydu buydu
bundan kaynaklı bir şeydi diyemiyorum ama o dönemde hatırladığım kadarıyla bazı GSM baz
istasyonları ile kaynaklı bunların hareketlerinin o bölgede olduğu yönünde, tespitler vardı hatırladığım
bu, yani orada olmaları bu işi direk yaptıkları manasına gelmiyor ama, oradaki o hareketlerden bağlı
olarak ki, Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi konusu ile irtibatlı idi, bunlar bu olayı yapmış olabilir diye
şüpheler söz konusu idi, öte yandan da hani durum benzeri şeyler diyoruz ya işte diğer olaylarla bağı
olabileceği yönünde şüphe sezgi veya başka bir şey söz konusu değildi, kesin bir şey söz konusu değildi.
Yani, tespit olarak yok, bilgi olarak yok yani duyum olarak, bazı şeyleri sonrasında duyduk, yani o tarih
itibariyle biz bunları, göz altına alınması anında, bilgi veya duyum söz konusu değildi, sadece biraz önce
ifade ettiğim gibi cep telefonlarının olay bölgesinde olmaları yönünde ki şüphelerden hareketle olabilir
ihtimali üzerine, Evet Ömer Lütfü Topal cinayeti yönünden diyorum bunları. Yani diğer cinayetler ile
bağlantısı olabileceğini daha sonra, kamuoyunda bununla ilgili medyada ve benzeri yerde yapılan
yorumlardan ifade ettim yani biraz önce de aynı şeyi söyledim, o dönemde Ömer Lütfü Topal cinayeti
ile ilgili bunlar alındı ama sonrasında, bunların diğer olaylarla da bağı olduğu yönünde işte kaset olduğu
söz beyanları olduğu şeklinde şeylerin ben de basından takip ettim yani, bizim bunları göz altına
aldığımız dönem de, diğer olaylarla bağları konusunda hukuki ve kanuni bir delil elimizde söz konusu
değildi, Göz altına alınma fiilen ben hiç bir tanesi göz altına almadım, alan arkadaşlarımız vardı ancak
alındığında bunların sorgu ve ifade aşamaların da ben bulundum ifade de yazılı bir ifade söz konusu
olmadı, çünkü o dönemde Ankara'ya teslim edilmesi yönünde gelen emir doğrultusunda ki ben, asayiş
şubesinde emri asayiş şube müdürü, il emniyet müdürü, cinayet büro amiri verebilir, yani adli makamın
karşısında sorumlu yetkisi olan kişi verir, ben yanlız burada araya girip şunu söyleyeyim size, o tarihte
bunların Ankara' ya teslim edilmesi ile ilgili, dava açıldı bizler yargılandık, niye Ankara'ya teslim edildi,
neden İstanbul'da göz altına alınanlarla ilgili Savcılığa bilgi verilmedi, gibi şeylerden dava açıldı ve o
davada bir neticeye bağlandı, Dosya numarasını bilmiyorum ama Sultanahmet'te adliyedeydi ya, açılan
dava internette falan baktığımızda onunla ilgili açılan davanın tarih ve şekli ile haberler söz konusu. Yani
dosya numarasını bilmiyorum, bulma şansımda adliyelerde ancak koşturmam ile olabilir, zannedersem
kamu da daha bir şekilde bulunabilinir. Yani yazılı bir ifade olmadığını ifade ettim, şahısların orada ifade
diye bahsettiğim şeyi yani beyanları olarak düzelte bilirim, Yani direk Ömer Lütfü Topal cinayeti ile
ilgili ben kendi adıma konuşuyorum bu bulunduğum ortamda o olay ile ilgili bağlarını ve beyanlarını
istediğimizi, olayla ilgili şüphelerini dile getirdiğimiz de anlatacak bir şeylerinin olmadığını, sadece
kelime olarak anlatırsak Türkiye yer yerinden oynar gibi, Ayhan Çarkın'ın ağzından çıkan bir ifade başka
da, herhangi bir onla bunla ilgili bir anlatımı söz konusu değildi, tek kelime itibariyle belki bu şeydir,
ama o da netice itibariyle bir insanın beyanıdır, o beyan da beni bir neticeye bir hukuki sonuca beni
götürmedi, zaten şahıslar bizde 12 mi 13 saat mi ne kadar kaldı uzun zaman geçtiği için saat dilimini tam
olarak hatırlayamıyorum ama evraklar da bellidir o sonra Ankara' dan gelen bir heyete teslim edildi.
Evet. Yani illaki sorduk, yani polis olarak sormaz olur muyuz, yani tek yegane yer yerinden oynar mıydı
yani tam olarak ifade o muydu ama yani yani gizli bir şeyleri ifade eden kelimeler çıkmıştı ağzından, o
çıkan kelimenin devamında anlatımından hiç bir şey yoktu, bana sormayın benim üstlerime sorun benim
amirlerime sorun gibi cevaplar vardı yani, bu kelime dışında şüpheye düşürecek başkaca yani bu kelime
de bu şekilde ifade etmeyeyim yani ona benzer bir ifadeydi, devamından benim üzerimde. Hayır hayır
hayır. Yani ben kendi adıma birim amirleri tarafından değilde başka bir şeyde yani bunun ne olduğunu
ortaya koyamadığımız için dillendirip de bunu ortaya koymanın yanlış olduğunu düşünüyorum, ama
hiyerarşik amirlerini kasttettiğini düşünmüyorum. Özel harekatta da yanlış hatırlamıyorsam o dönem bir
milletvekilimizin koruması şeklindeydi, Sedat Bucak'ın evet. Hepsi değil de büyük çoğunluğu onun
koruması şeklindeydi. Yani Şube Müdür'lüğümü Ankara Emniyet Müdürlüğü Daire Başkan'lığımı onu
tam olarak hatırlayamıyorum ama özel harekatın birimindeydi Hayır hayır kendi amirlerini
kastetmiyorlardı, hiyerarşik amirlerini kastetmiyorlardı, şimdi söyle söyleyelim bir şeyi araştırıp da bilgi
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sahibi olduktan sonra ancak hani hüküm verebiliyorsun, şüpheden zanlar bir şeyler ortaya çıkıyor ama
devamında araştırıp da bir neticeye ulaşmadığı için şuan söyleyeceğiniz şeyler varsayımdan öteye gitmez
yani sorduğunuz soruya benim verebileceğim cevap bir varsayımdır hukuki bir sonucunun olacağını
düşünmüyorum, yani sizler bunlara uzun zaman geçtiği için kamuoyunda bunların çeşitli zamanlar
tartışmaları, televizyon programları gazete haberleri dergi haberleri ve benzeri şeyler sıkça çıktığı için
yani şuan vereceğimiz cevaplar oradan edindiğimiz bilgiler olur ki buda o dönemde benim, tahkikat ile
elde ettiğim bilgiye dayalı, hukuki bir delile dayanan ifade olmaz, bu yüzden vereceğim cevap yanıltıcı
olur diye düşünüyorum, Hayır, hayır, alınmadı, en azından benim bilgim dahilimde, ben o dönemde
cinayet amir yardımcısı idim, sonrasında tekrar gözaltına alındı bunlar o dönem de cinayet büro amiri
idim, büro amir yardımcı olduğum dönemde cinayet büro amiri olduğum dönemde benim bilgim
dahlinde benim talimatımla benim personelimin böyle yaptık diye bana geri dönüş şeklinde herhangi bir
ses ve görüntü kaydı alınmadı, onun dışında bunların ifadesi alınırken istihbarattan görevliler de vardı
asayiş şubesinden onlar tarafından bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyorum, Yani gerçekten
hatırlamıyorum ama bunlar göz altına alınmadan önce İl Emniyet Müdürlü Kemal Yazıcıoğlu
makamında bunların gözaltına alınması ile ilgili çünkü emniyet teşkilatı mensubu ve şeyden dolayı
olumsuzluklar olabileceğinden dolayı istihbarat yani narkotik var mıydı hatırlayamıyorum ama Kemal
Yazıcıoğlu Müdürümüzün makamında bunların alınması ile ilgili toplantı yapıldı. Bu toplantı sonrasında
da istihbarat biriminden birileri bu tahkikatlar devam ederken vardı diye hatırlıyorum, ama başka bir
olayla mı karıştırıyorum bunu yani gerçekten uzun bir zaman geçtiği için şey yapamıyorum ama vardı
diye hatırlıyorum istihbarattan birileri, O cinayetler konusunda Behçet Cantürk'ün cinayeti ile ilgili bir
kaç operasyonumuz oldu bizim, Behçet Cantürk'ün aracında kullanılan araç telefonuna falan ulaştık diye
hatırlıyorum ama olayın failleri ile ilgili bir neticeye ulaşamadık orada'' dedi.
6-TANIK DOĞAN ÖZKAN'IN 10/02/2017 TARİHLİ SEGBİS İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA: ''Tarık Ümit, Mahmut Yıldırım'ın Kürt iş adamlarına karşı taptığı operasyonu zaten bunu
dönemin MİT müsteşarı Mehmet Eymur'da biliyor bunları, emniyet Genel müdür istihbarat biliyor, zaten
aşikar bunlar hep yazıldı çizildi, benim Tarık Munbiç ile bir ilişkim vardı beni Mahmut Yıldırım ile
tanıştırdı, Muhsin Korkmaz zaten benim eski bir arkadaşımdı, bu da Cemalettin Ümit Doktor Cemalettin
Ümit, Tarık Ümit'in amcasıdır efendim, bunlar beni o gün aradılar Tarık Ümit kaybolduktan sonra, 5
milyon dolar parası varış onun evde falan, ama bunu zaten Tarık Ümit'in eşi o zaman söyledi, benim
bilmediğim kişiler bizim evde bilmediğim bir yerden bir takım evrakları çantaları alıp gittiler diye, şimdi
döndü Cemalettin ümit yok efendim ben bir gazetecinin çantasından arşivinden bir yazı çıkmış, ben
böyle bir yazı, ben Ankara'ya savcılığa ifade vermeye gittim de ben aynen kapıdan içeri girdiğim zaman
söylenen aynen şu, seni bu dosyaya müdahil ederim, zaten ben bu dosya için bunun için çocuğumdan
çoluğumdan ayrıldım efendim, benim tanıdığım Mahmut yıldırım, Tarık Ümit, Muhsin Korkmaz bana
orada gözlüğüm yok okuyamıyorum, yani bu baskı ile sadece emniyette olmuyor bu baskı efendim,
demek ki burada da oluyormuş, Efendim şimdi Tarık Ümit, bilmiyorum öldüyse Allah rahmet etsin
diyeceğim ne diyeyim neticede kayıp zaten, Tarık Ümit zaten bunu söylemediğim için şey oldu, bende
bildiklerimi orada anlattım, söylemediğimiz diyoruz da bunu bir kahramanlık zannederdi zaten kendisi
zaman zaman Mahmut Yıldırım ile buluşurdu, Mahmut Yıldırım ile bir operasyon yaptı yapmadı
bilmiyorum, ama Behçet Cantürk'leri yapan yapan Tarık Ümit bunu ben bizzat kendisinden dinledim,
Serhat diye bir arkadaşımız vardı Maraş'lı şimdi zannediyorum, İngiltere'de o var bunu duyan efendime
söyleyeyim, var yani bir sürü bunun duyanlar var kendi, Ali Diri var Adapazarı'dan kızının kayıp sırf en
son söylenecek adam ona gittiğimde o da bana bunları bunları yapmış falan, yani bilmiyorum geçiştirdik
biz. Bu Behçet Cantürk konusunda bir sabah Cihangirdedir, yeri, yanına gittiğimde Tarık 11 gibi geldi,
paltosunun altında bir uzi, sapanca civarında oluyor o olaylar, gazeteler manşet manşet yazıyor bunu
Behçet Cantürk öldürüldü falan filan, onun altında da onu görünce büyük silah zaten kendi tabancaları da
varda onu görünce dedi ki nasıl dedi beğendin mi, neyi dedim abi hayır ola dedi ki böyle böyle, akşam
dedi Behçet'i aldık götürdük dedi, yalnız şoförlerine acıyorum bunların dedi, bunu kendisi bizzat söyledi,
Bana söylemedi onları efendim, yani işte arkadaşları vardı onların Tarık Ümit'in, kendi arkadaşları vardı
yani çok tanıştırmazdı bizi, galiba askerdi, emniyettendi bilmiyorum efendim, mesela bir yüz başı gelip
giderdi çok samimilerdi, ama ismini bile bilmiyorum ben, Birde şeyi anlatmıştı İran asıllı asker Sivilko
mudur nedir, onu anlatmıştı ondan sonrasını da duymadım bilmiyorum efendim, onlarda uyuşturucu işi
yapıyor yani öldüyse Allah rahmet eylesin sütten çıkmış ak kaşık değil yani, bunlardan uyuşturucuyu alıp
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kendileri satıyordu öyle söylüyordu yani, alıcam ben satıcam zaten kendi anlatımına göre eşi de Almancı
o da rahmetli oldu, Alman ve Hollanda istihbarı ile ilişkileri varmış bunları da söylüyordu, '' dedi.
7-TANIK AKIN KIZILOĞLU 10/02/2017 TARİHLİ SEGBİS İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA:'' Olay tarihinde Asayiş Şube de ben Gasp büro amiriydim emniyet amiriydim efendim
ben, İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amiriydim efendim ben, olay tabi cinayetin konusu olduğu için
cinayet bürosu bu olaylarla ilgili çalışma yaptı, ben sadece Ayhan Çarkın diğer bir özel harekatçı olacak
ismini tam olarak hatırlayamıyorum ben, onun yakalanmasında varım yani ekip olarak diğer benim
dışımda. efendim zannedersem Bursa'da veya İzmir'de olacak da diğer şahsı hatırlayamadım ben, daha
önce ifadem de belirtmiştim ben. Efendim dediğim gibi olay cinayet masasının baktığı bir olay asayiş
masasının da farkı zamanlarda diğer kısımlardan yardım almak sureti ile olayın önemi, büyüklüğüne göre
yardımlaşma oluyor, olayların teknik çalışmasının nasıl yapıldığını, isimlerin nasıl tespit edildiğini ben
bilmiyorum olay tarihinde de asayiş şubeden sorumlu emniyet amirimiz Bilgi Ünal Bey'in talimatı ile
operasyon birimlerimiz oluşturuldu, sadece isim bazında bana verilen Ayhan Çarkın'ın ve diğer özel
harekatçının ismini hatırlayamadığım, alınması konusundaydı, benim yanımda hatta oto hırsızlık büro
amirliği de benim yanımdaydı, onlardan da bir kaç ekip vardı hatırladığım kadarıyla, ben sadece olayın
bu konusundayım, onun dışında sorgusunda ve tesliminde diğer hiç birinde yokum efendim konuyu
bilmiyorum, daha doğrusu. cinayet masasına efendim konu cinayet masasında toplandığı için, evet
efendim o arada tabi asayişten sorumlu emniyet müdür yardımcımız cinayet bürosundaydı, bizden
asayişten sorumlu müdür yardımcımız oradaydı, oto hırsızlık büro amiri, getirdik şahsı olayla ilgili
çalışma yapan birim olan, cinayet masasına teslim ettik efendim, Efendim işte dediğim gibi arz ettiğim
gibi size, cinayet masası başından dona kadar söylemiş olduğunuz, olayların ben tam teferruatını bir
tespit var mı yok mu bilmiyorum, çünkü bu konu biliyorsunuz teknik çalışma yapılması gereken bir
konu, illaki bir çalışma yapılmıştır ancak bu çalışma cinayet bürosunun, amiri ve yardımcısı bilebilir
efendim diğer birimlerin bunu bilmesinin imkanı yok, çünkü bizde yeri geldiği zaman terör ile ilgili gasp
soygun oluyordu, diğer birimlerden de yardım alıyorduk ama tüm şey benden toplanıyordu alt yapısı,
nasıl tespit edildi, yani nasıl başkası bize soramıyor ise, bizde başkasının alt yapısına başka büronun işine
takdir edersiniz ki, yani hem bilgi vermezler hem de sorulmaz yani efendim, Evet başkanım, çünkü
sorgulamak için bir insanı sizde takdir edersiniz ki, konu ile ilgili siz de takdir edersiniz ki konu ile ilgili
çok teferruatlı bilgi, dökümün olmalı, bir insanı suçlarken, o büro da benim çalıştığım amirim olduğu
büro değildi efendim ondan dolayı, yani bir sorgulamaya girmem de çok mantıksız olurdu o an için, kim
çalışmayı yaptı ise tüm veriler onların elinde efendim, şey yapıldıysa efendim, bir tespitleri var ise
cinayet masasındadır efendim '' dedi.
8-TANIK MÜMTAZER TÜRKÖNE SEGBİS İLE ALINAN BİLGİ VE BEYANINDA:
''Efendim ben basından takip ettiğim kadarı ile özel kişisel bir bilgi sahibi değilim bu olaylar ile ilgili
ancak kanaat olarak yani bir entelektüel yani bir siyaset bilimi profesörü olarak ve bir yazar olarak bu
konularla ilgili defalarca yazı yazdım ve devletin hukuk dışına çıkabilme durumu olarak izah edildi bu
olaylar, rutin dışına çıkmak veya hukuk dışına çıkmak diye ifade edildi, ben devletin hukukta ibaret
olduğunu ve bu tür hukuk dışı gerçekten var ise böyle olaylar devletin meşrutiyetini ve varlığını ortadan
kaldıracak kadar vahim olaylar olduğunu defaatle yazdım televizyon programlardan da söyledim, özel bir
bilgimin olmadığını tekrarlıyorum efendim, gazetelerden duyduğumuz kadarı ile mesela Mehmet Ağar
ile Korkut Eken ile karşılaşmalarımız da da bu konulardan hiç bahsedilmedi, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu
muhabbetlerimiz olurdu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'dan genel olarak yorum mahiyetinde özel olarak
değil genel olarak yorum mahiyetinde dinlediklerim oldu malum bunlar çok önemli olaylar siyasi
tarihimiz de de ülkemizin hukuk düzeni gelenekleri açısından da çok önemli olaylar, sohbet konusu
olmuştur üzerinde tartışılmıştır, benim de bulunduğum ortamlarda fakat hiç biri hakkında ayrıntıya inan
özel yani gizli saklı tabir edilen yani bilgi sahibi değilim, Efendim yani özel bir bilgi mahiyetinde
herhangi bir şey duymadım, Muhsin Yazıcıoğlu'ndan sadece Abdullah Çatlı rahmet Muhsin Yazıcıoğlu
1978 yılında ülkü ocakları genel başkanı iken bende ülkü ocakları yönetim kurulu üyesiydim, o
zamandan tanırım Abdullah Çatlı da bizim ikinci başkanımızdı, yani genel başkan yardımcısı idi, mesela
ben 12 Eylül darbesinden sonra da Abdullah Çatlı'yı hiç görmedim ama mesela o sohbetlerde Muhsin
Yazıcıoğlu'da bir devletin kendi meşrutiyeti açısından hukuk dışına çıkmaması açısından çok net tavırlar
sergilemişti onları hatırlıyorum, Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aynı benim gibi devletin rutin dışına
çıkması konusunda tartışmasında tamamen hukuktan yana bir tavır tekrarladığını hatırlıyorum, öyle bir
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yaklaşım içinde olduğunu hatırlıyorum, bizler yani en bir ülkücüyüm, milliyetçi hareket partisi kurulular
davasında yargılandım, 12 Eylül dönemin de ceza evinde yattım ve beraat ettim sonunda bizler bir
kuşağız, nesiliz bu tür meseleleri kendi aramızda konuşuruz, anlamaya çalışırı,z yani bu memlekete
vatana bağlılığımız bizim, öncelikli sorunumuzdur her şeyden önce tekrarlıyorum efendi özel bir bilgi,
durum, ayrıntı yok, olaylar ile alakalı, genel hatları ile ben ve diğer arkadaşlarım Muhsin Yazıcıoğlu
gibi isimler devletin rutin dışına çıkmasını doğru bulmuyorduk, efendim ceza evi şartları bilmiyorum ne
kadar vakıfsınız olağan üstü şartlarda şeylerin görüşmeleri yasak konuşmaları yasak herhangi bir iletişim
kurmaları yasak ancak görüş yan yana dizildiğimiz de bir birimize selam vermek, babında bir
iletişimimiz oldu, Ayhan çarkın beni tanıdı, yani sanıyorum medyadan beni tanıdığı, şeyle alakalı
sıkıntısı vardı ceza evi şartları ile alakalı sıkıntısı vardı, gördüğüm gözlediğim kadarı ile sizin dava
konusu yaptığınız muhakeme konusu yaptığınız olaylarla ilgili hiç bir konuşma geçmedi aramızda,
efendim siyasi iletişim konusunda işte konuşma metinleriniz hazırlama konusunda danışmanlık
yapıyordum ben ve Tansu Hanım bazen görüş sorardı, işte şu konuda ne yapalım, işte anayasa tartışması
sürüyordu, 94-95 değişikliklerinde onları sorardı, ve bu mevzularda yani tekrarlıyorum, hukuk ve
demokrasi dışında Tansu Hanım'ın bu olaylar ile ilgili özel şahsına ait bir bilgisi olduğunu
zannetmiyorum, bu konularda kendisine herhangi bir bilgi verildiğini görüş sorulduğunuz da
zannetmiyorum, basında daha sonra yanlış yorumlanan yanlış lafları oldu, onları da biliyorum yani
yakinen biliyorum, yani hani dava dosyası kapsamında aklınıza gelebilir hani acaba Tansu Çiler bu
konulara vakıf mıydı diye, benim gördüğüm gözlediğim kadarı ile onunda bilgisi yoktu, yani ben
doğrusunu isterseniz bu süre zarfında 94 yılında itibaren 99 yılına kadar ben danışmanlığını yaptım
Tansu Hanım'ın bu süre zarfında bu konular ile ilgili herhangi bir bilgi özel bilgi, gizli bilgi bana da
ulaşmadı Tansu Hanım'ın da bu konularda bilgi sahibi olduğunu sanmıyorum, Efendim bu liste meselesi
malum aliniz o dönemde çok fazla tartışıldı yani medyada fırtınalar estiren bir konu idi, yani o zamanlar
Milliyetçi Hareket partisi Başkan'ı Alparslan Türkeş'in de bu liste konusunda bilgisi olduğuna dair
rivayetler dolaştı ortalıkta, yani dedikodu mahiyetinde çok fazla konuşulan her yerde kahvelerde bile çok
fazla konuşulan bir mevzu bu, fakat Tansu Hanım'ın bir liste hazırladığı ve Tansu Hanım'ın hazırladığı
liste ile bu cinayetler arasında bir ilişki olduğu şeklindeki rivayetin delili olacak hiç bir bilgi ortaya
çıkmadı Tansu Hanım'ın kendisinden de Tansu Hanım ekonomi alanında iktisat alanında uzman birisi idi,
doğrusunu isterseniz görüğüm gözlediğim kadarı ile bu mevzuların nasıl olduğunu nasıl işlediğini yani
güvenlik politikalarının milli güvenlik politikalarının işte Türkiye'nin terör sorunun nasıl tartışıldığını,
nasıl politikalar oluşturulduğunu, nasıl kararlar verildiğini de bilmezdi. O yüzden donanın itibariyle de
birikim itibariyle de Tansu Hanım'ın böyle bir liste hazırlaması imkansızdı, ben o yüzden o dönemde
Tansu Hanım'ın Başbakanlığı dönemine tekamül ettiği için ona böyle bir liste hazırlanma rivayetinin
atfediliğini düşünüyorum, ona akarsanız 93'den 96'yı kadar deniliyor, rahmetli Süleyman Demirel'in
başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemi de var, yine 1993 yılında MGK'nda alındığı iddia edilen bir
karardan bahsedildi. hayır liste ile ilgili değil, terör ile mücadele konusunda hukuk dışına çıkma
konseptinin belirlendiğine dair o dönem de tartışılan bir karardan bahsedildi, zaten efendim bahsettiğim
benim o dönemde aylık dergilerde, gazetelerin yorum sayfalarında çıkan yazılarım bulundu, hepsinden de
aynı şey vardır yani delil olarak size sunabilirim, tanık olarak dinliyorsunuz ama devlet hukuk dışına
çıkmaz, bizim devlet geleneğimiz de devlet aklımızda böyledir, hukuk dışına çıkan devlet devlet
olmaktan çıkar, çeteye dönüşür diye benim yazılarım var, telkinlerim de bu istikametteydi, ayrıca
gözlemlerim bilgilerim yani Tansu Hanım ile sohbetlerimiz de konuşmalarımızda çıkarttığım netice de
Tansu Hanım'ın bu konularda herhangi bir inisiyatifi bir kenara bırakın, bilgisinin dahi olmadığı
şeklindeydi '' dedi.
9-TANIK FEVZİ TÜRKERİ BİLGİ VE BEYANINDA: ''Benim konu ile ilgili bir bilgim yok,
ben 95-96 tarihleri arasında özel kuvvetler komutanı idim, operasyonlar nedeni ile Türkiye genelinde
bölücü terör örgütüne karşı aldığımız görevler nedeni ile benim birliklerim görev yapmaktaydı ben de bu
zaman içerisinde operasyon bölgelerine denetleme maksadı ile gidiyordum, bu 17 kişi ile ilgili olayı
gazetelerden ben de öğrendim bilmiyordum, tam olarak bilmiyorum dolayısıyla işin içinde değilim ve
benim birliklerim de değil'' dedi.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

10-TANIK NUR İNUĞUR BİLGİ VE BEYANINDA:''İfade ettiğiniz kaybolmasından sonra
Tarık Ümit'in, Tarık Ümit'in evine çağrıldım ve bir bey benden bilgi aldı, doğru. Tabii ki, hatırladığım
kadarı ile şu, zaten son 6-7 aydır Tarık Ümit ile herhangi bir ilişkim yoktu, bir kaç kez görüşmüştüm,
bana sorular sordu ben de cevabını verdim, bir bilgim yok tabii ki kaybolması ile ilgili, evet, aralıklı
sürdü, tahminen söyleyeceğim 91-94 arası sürdü ama bu aralıklı bir ilişkiydi, maalesef iyi gitmeyen bir
ilişkiydi, bir nişanlılık dönemi geçirdik, evlenmek istiyordu ama ben bunu kabul edemedim ayrıldık, yani
son 6-7 ay tamamen ayrıydık bir kaç kez görüştük sadece, bende bunları tamamen aktardım zaten, yani
kaybolmasından sonra bu sorular evine çağrılarak vermiştim, bir kezde Maslaktaki ordu komutanlığıydı
sanırım, oraya çağırdılar orada ifade verdim, Sorular hatırlamıyorum gerçekten, ama kaybolmasından
önce beni bir kez Tarık Ümit çağırmıştı eve o çağırdığı akşam gittiğim de gördüğümü anlattım, onu
hatırlıyorum, Beni eve çağırdı bir yere gidecektik yemek yiyecektik görüşecektik, eve gel evden gidelim
demişti ve saat 8 de gel demişti saat 8de gittim ama kapıyı kendisi açmadı başka birisi açtı tanımıyorum,
şu anda da görsem tanımam, erkekti, yaşını çok net hatırlayamayacağım, ama yaşlı birisi değildi, 30
yaşlarında diyebilirim, hoş geldin yenge dedi hatta ben de tanımadığım için neden böyle bir ifade
verdiğini bilemiyorum, ben Tarık Ümit'i sordum, ben burdayım diye seslendi, içeride girişte bir oda
vardı, bir kaç kişi ile birlikte oturuyorlardı, sen üst kata çıkar mısın dedi Tarık Ümit bana hemen
çıkacağız kusura bakma biraz uzadı işim dedi, ben üst kata çıktım biraz sinirlenerek sonra tamam herkes
gitti, çıkıyoruz dedi sonra çıktık, bunu aktardım. İçeri de, karşılayanın dışında sanırım Tarık Ümit'i ile
birlikte 3 kişi idiler öyle hatırlıyorum, Hayır, hayır bilmiyorum birisi yapılı birisi idi '' dedi.
11-TANIK UĞUR DÜNDAR BİLGİ VE BEYANINDA:"Önce sayın heyeti saygıyla
selamlıyorum, ben gazeteci olarak Türkiye'de soruşturmacı televizyon gazeteciliğini ilk başlatan Arena
ekibinin sorumlusuydum ve belli bir tarihe kadar bu programları yaptım ve toplumda yarattığı güven
duygusuyla ve yüksek oranda izlenme oranı nedeniyle o yıllarda bunu emin olarak söylüyorum çoğu kez
milli istihbarat teşkilatına ve polise gitmeyen istihbaratlar bile Arena ekibine ve şahsıma duyulan güven
nedeniyle bize gelirdi biz de bunları gazeteci olarak soruştururduk, belgeleyebildiklerimizi yayınlardık,
ben susurluk çetesi gerçeğini de ortaya çıkartan ilk haberleri yayınlayan kişiyim; o tarihlerde Arena
programının yanı sıra Kanal D televizyonunda haber genel yayın yönetmeniydim bu nedenle bu haberleri
her iki kulvarda soruşturuyor ve toplumun gerçekleri öğrenmesi için haberleştiriyorduk, benim yaptığım
çalışmalara göre, dönemin başbakanı sayın Tansu Çiller'in tarihini net olarak hatırlamıyorum ama
kamuoyuna yönelik bir konuşmasında elimizde pkk terör örgütüne yardım eden iş adamlarının listesi var
demesinden sonra bir takım fail-i meçhul infaz olayları gerçekleşti; peş peşe bunlar yaşanmaya başlandı
ve gözler İç İşleri Bakanlığı bünyesinde, emniyet teşkilatında yuvalanan bir grubun bu infazları yaptığı
kuşkusuna yöneldi; o arada kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal, ben kumaranelerin kapanması için çok
gayret sergileyen ve bunların kapanmasında rolü bulunan haberleri sürekli olarak yapan bir kişi olduğum
için bu kumarhaneler arası mücadelenin de aynı ekibin yer alması ile Ömer Lütfi Topal'ın infazı ile
sonuçlandığına inanıyorum ama şunu sorarsanız bana elinizde ne delil var açıkçası elimde sadece şu delil
var; bir gün Ömer Lütfi Topal'ın evinin önünde öldürülmesi olayını soruşturan İStanbul EMniyet
Müdürlüğü Asayiş Şubesi adı geçen kişilerden iki özel harekat polisi ile şu anda hayatta bulunmayan
Sami Hoştan adlı kumarhane sahibi ve Ali Fevzi Bir'i göz altına alıyor, bir gece İstanbul EMniyet
Müdürlüğü Asayiş Şubesinde bu kişiler tutuluyorlar ve kendi aralarında yaptıkları konuşmada işte bizden
neyi itiraf etmemizi bekliyorsunuz, şunu da itiraf edelim mi, bunu da itiraf edelim mi derken benim adım
da ölüm listesine verilen öldürülmesi istenen ve bu nedenle ölüm listesine giren kişi olarak geçiyor; bunu
da bana o sırada Kanal D'de polis adliye muhabirliği yapan bizim emrimizde çalışan Emin Demirel adlı
muhabir gelip söyleyince ben ilgilenmeye başladım; Emin Demirel'in bana söylediği bütün bunların o
gece emniyet tarafından kaydedilmiş bir kasete seslerin kaydedilmiş olduğu doğrultusundaydı, ben bu
kasedi hiç bir zaman görmedim, o kişilerin emniyette bulundukları süre içinde emniyete asla gitmedim,
benim haberdar oluşumun Emin Demirel'in bana verdiği bu bilgiler sayesinde gerçekleştiğini de ifade
edebilirim, ve ondan sonra ben bu olayın üzerine düştüm, böyle bir kasetin olup olmadığını araştırdım,
dönemin başbakanı sayın Mesut Yılmaz böyle bir kasetin varlığından söz etti ayrıca dönemin İstanbul
Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu ile görüştüm, o da böyle bir kasetin varlığından sözetti, ancak ne
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hikmetse daha sonra Ömer Lütfi Topal ile ilgili olarak Beyoğlu Adliyesinde gerçekleşen dava
duruşmalarında her ikisi de böyle bir kasetin var olmadığını söylediler ve ben yine de bu olayın peşine
gittim, önce susurluk çetesi mensupları birbirlerini tanımadıklarını söylüyorlardı, örneğin Abdullah
Çatlı'nın farklı bir isimle kendi aralarında bulunduğunu, onunla farklı bir isim altında tanıştıklarını
söylüyorlardı, bize gelen bir fotoğraflar Tuncay Özkan'ın bulduğu bir fotoğrafla bir düğünde bunların hep
birlikte halay çektiklerini ve birbirlerini çok iyi tanıdıklarını kanıtlayan belgeyi de eldle ettik, bunların
hepsini de biz haberleştirdik, yani hiç birini sadece kendi kişisel hafızamıza not etmedik, toplumla
toplumun gerçekleri öğrenebilmesi için paylaştık, efendim; daha sonra bu kişilerin mahkûm edilmelerinin
ardından ben yine olayları soruşturmayı sürdürdüm ve bir cinayete kurban giden bu kişilerden özel
harekat eski polisi Oğuz Yorulmaz'ın annesi ile görüştüm, annesi Oğuz Yorulmaz'ın salığında malesef
kendilerinin bazı yasadışı işler yaptıklarını, infaz işlerine bulaştıklarını, artık bu işin içinden çıkmasının
mümkün olmadığını söylediğini, hatta benim öldürülme olayımın da Abdullah Çatlı tarafından "ya o
vatanseverdir, bizim onunla ne gibi meselemiz olabilir" şeklinde konuşulduğunu ve Oğuz Yorulmaz'ın
pişmanlığına rağmen o örgütün içinden ayrılamadığını anlattı, bunu da yayınladık Kanal D'de ve Arena
programında, daha sonra özel harekatçı polislerden Ayhan Çarkın ile görüştük, bir noktayı daha
belirtmem gerekir; Oğuz Yorulmaz'ın annesi bu işlerin bir numaralı sorumlusunun siyasiler olduğunu,
başta dönemin başbakanı Tansu Çiller olmak üzere İç İşleri Bakanı Mehmet Ağar ve özel harekat dairesi
başkanı İbrahim Şahin'in bir numaralı sorumlular olduklarını ve diğer özel harekatçıların
kullanıldıklarını, önce vatan millet adına bu işi yaptıklarını, ama daha sonra işin içine büyük paraların
girmesi üzerine olayın bambaşka bir mecraya bu kişilerin infazcı bir çete olarak kullanılması mecrasına
ilerlediğini ifade etti, Ayhan Çarkın da geldi, evet, sizin öldürülmenizi Abdullah Çatlı'ya söylediler, beni
kastederek ama Abdullah Çatlı buna egnel oldu, sizin vatanını milletini seven bir kişi olduğunuzu ifade
etti dedi, o da siyasileri ve başta Mehmet Ağar olmak üzere siyasileri suçlayan bir konuşma yaptı, çok
sayıda insan öldürdüklerini söyledi ama bunun terörle mücadele kapsamında özel harekat polisi olarak
görev yaptıkları dönemde mi yoksa daha sonra işte bu pkkya yardım eden iş adamlarının infazı için mi
bunu net bir şekilde anlatmadı, dolayısıyle benim elimde onları şu cinayeti bu işlemiştir ya da bu infazı
şu yapmıştır şeklinde suçlayabileceğim net bir belge yok, zaten bütün bildiklerimi paylaştım, ayrıca
gerek Oğuz Yorulmaz'ın annesi ile olan röportajımı, gerekse Ayhan Çarkın ile yaptığımız röportajı 2012
yılında kalema aldığım 2011-2012 yılında kalema aldığım İyi Uykular Sayın Seyirciler adlı şu kitabımda
da tüm ayrıntıları ile anlattım, onun dışında bir sorunuz varsa cevaplayabilirim, bana göre karanlıkta
kalmış mutlaka aydınlatılması gereken bir dönemin hukuk dışı faaliyetleridir, söyleyeceklerim bundan
ibarettir efendim, efendim o akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubede bulunan yetkililerden ki
o öğrenilebilir, bu yetkililer kimlerdir yetkililerden yetkili polis şeflerinden aldığını söyledi, isim olarak
efendim Avcı lakabı ile ünlenen bir polis şefi vardı, soy adı Demiral'dı, Şentürk Demiral, yanlış
hatırlamıyorsam onun adını verdi, ağabey dedi, ağabey duydun mu dedi böyle böyle konuşmuşlar dedi,
senin adını da vermişler dedi, bize çok önceden Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesinde
çalıştığını söyleyen bir kişi ihbarda bulunmuş beni çok sevdiğnii söyleyerek "aman ağabey senin adını da
bunlara havale ettiler biz seni severiz sayarız sen vatan için çalışıyorsun dikkat et" demişti, Emin'in
söyledikleri de bunun üzerine gelince ben tabi çok ciddiye aldım ve üstüne gittim efendim, alamadık
efendim, çünkü o tarihte vermesi imkansızdı, evet, benim zaten devletin verdiği bir korumam vardı
efendim, o koruma önlemleri biraz daha artırıldı o sırada hâlen de korumam vardır, ayrıca ben korkacak
bir şey yapmadığım için yani sadece gazeteci olarak çalıştığım ve çifte standart uygulamadan toplumun
öğrenmesi gereken yanlışları haber değeri olan eylemleri kimler yapıyorsa akrabam bile olsa üzerine
gittiğim için açıkçası öldürülmekten hiç bir zaman korkmadım o efendim isim vermedi bize ama o
telefon geldiği güne ait tanığım var, PRof. Haluk Şahin aynı ofiste çalışıyorduk, o da bu konuşmadan
haberdar oldu efendim" ben bu özel harekatçıların başlangıçta iyi polisler olduğunu, idealist vatansever
olduğuna inanıyorum, bunların bu duygularının vatanseverlik duygularının siyasi amaçlarla işin içine
daha sonra maddi menfaatler girebilir, bu polislerin birer maşa olarak kullanıldıklarını ve tıpkı kirli
eldieven gibi faili meçhul cinayetlerin işlenmesinden sonra bir kenara atılıp sahipsiz bırakıldığına
inanıyorum, bu haberleri yaparken de en yakınımda bulunan kişi Tuncay Özkan, CHP İzmir Milletvekili,
bizim haber müdürümüzdü, fotoğrafı da elde eden Tuncay Özkan'dır, ayrıca bütün gelişme sürecinin
tanıklarından biri de Prof.Haluk Şahin'dir, dürüst bir yayıncıdır, gerekirse onlar da benim söylediklerimi
onaylarlar, aynen böyle yaşanmıştır her şey, ama; elimde herhangi bir belge, şu cinayeti şu şahıs
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işlemiştir diyebileceğim bir kanıt yoktur, Efendim bu tabi, o duruşmadan... O duruşmadan çok sonra... O
duruşmadan çok sonra yani dava sonuçlandıktan sonra ben Ayhan Çarkın ile konuştum, stüdyoda Nedim
Şener'in de bulunduğu Arena programında Ayhan Çarkın benim ifademin buradaki ifademin
başlangıcında da söylediğim gibi o gerçekleri bizimle paylaştı, yani benim öldürülmem için adımın
kendilerine verildiğini ama Abdullah Çatlı'nın "ya bizim Uğur Dündar ile ne işimiz olabilir o vatansever
bir gazeteci işini yapıyor" dediğini söylemiştir, Oğuz Yorulmaz'ın annesini de yine o dava yani şu anda
okuduğunuz ifadelerimin alındığı dava süreci tamamlandıktan çok sonra yaptım çünkü Oğuz Yorulmaz
cezaevinden çıktıktan sonra Bursa'da bir barda giriştiği bir tartışmada vurulmuştu, hayatını kaybetmişti,
annesi de çok acılar içindeydi, oğlunun bir kız çocuğu gibi tertemiz bir şekilde devlete teslim ettiği
evladının bazı kirli eller tarafından karanlık işlere sürüklendiğini ve bu infaz çetesinin içinde yer almaya
zorlandığını söylemişti, onu da yine yayınladık, Kanal D'nin kayıtlarında mevcuttur hepsi efendim.
Yaman Namlı, evet efendim tanıyorum... Efendim özel harekat dairesi Başkanlığı'nda çalıştığını, baş
komiser olduğunu söyledi, ismini söylemedi efendim. Ben de açıkçası sormadım, bu tür haber
kaynaklarında zorlama doğru değildir, adam büyük tehlikeyi göze alıyor; sizi arıyor böyle bir gerçeği
söylüyor, açıkçası ben önce buna ihtimal vermedim efendim, çünkü ben yurt sever bir gazeteciyim, ben
zaten bütün terör örgütlerinin ölüm listesindeyim, pkk, hizbullah, ibdace, fetönün ölüm listesindeyim,
dolayısıyla ben bütün bunları Türkiye'nin daha güzel yarınlara biran önce kavuşabilmesi için yurtseverlik
duygusuyla yapmış gazeteciyim, ben polis çocuğuyum üstelik benim babam devlete 33 yıl bifiil hizmete
etmiş, yığınla takdirname almış, vefat ettiğinde bacağında 2 kurşunla defnettiğimiz kahraman bir polisti,
ben bir polisin kalkıp beni bu haberleri yapıyorum diye öldürebileceğini aklımın ucundan geçirmedim o
dönemde ama daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nde, çünkü Tansu Çiller ve eşinin ben çok yoğun baskıları
altında kaldım efendim, bana çok acayip iftiralarda bulundular, kendilerinin BTV diye etkin oldukları
Öncü Gazetesi diye kağıt üzerinde sahibi olmamalarına rağmen doğrudan doğruya onlara hizmet eden
gazetede ve televizyonda sürekli olarak bana, aileme iftiralar yağdırdılar, hatta bu Ergenekon Dosyasında
benim eşimin hayatında gitmediği hâlde Brezilya'ya gitmiş gibi gösterildiği o belgeler de Tansu Çiller
döneminde o ekip tarafındn hazırlanmış bir yalandan ibaretti, dolayısıyla ben siyasetçinin elindeki güç ile
her şeyi yapabileceğini düşünmeye başladım, kendisini ithâm etmiyorum, Tansu Hanımın bundan
kesinlikle haberi bile olmamıştır diye düşünüyorum ama biliyorsunuz bizde güce tapınan bazıları güç
istesin istemesin ona yaranmak için her türlü şeyi göze alabiliyorlar, ben Emniyet Müdürlüğü'nde bu 4
kişinin 1 gecelik gözaltında yaptıkları konuşma üzerine "ya Uğur Dündar'ı da bizden istediler" demeleri
üzerine o özel harekatçının o başkomiserin adını vermeden bize yaptığı ihbarın doğru olabileceğini
düşünmeye başladım, o zaman ben alarme oldum, yoksa....estağfirullah...sağolun.... Açıkçası ben
sormadım, ciddiye almadım çünkü, ama gereken yerlere de bildirdim tabî bunu, yani ulaşabildiğim her
yere bildirdim, sorunuza gelince ben Mehmet Ağar'la o süreçte hiç bir yerde hiç bir şekilde görüşmedim,
çünkü Mehmet Ağar bizim sorularımıza cevap verebilecek durumda değildi, aramış olabilirim, savunma
hakkına duyduğum tarafsız haberciliğin gereği olarak kendisine aceba bu konuda sizin nasıl bir
açıklamanız olabilir diye bir aramada bulunmuş olabilirim, ama o kendisi hiç bir şekilde dönmedi, hatta
Ergenekon Soruşturmaları sırasındna benim o haberleri yaptığım süreçte Fenerbahçe Başkanı Aziz
Yıldırım'ı arayıp "ya söyle o uzun boylu sarışın yakışıklıya bizim üzerimize fazla gelmesin" şeklinde
ricacı olduğunu Taraf Gazetesinin o Ergenekon sürecindeki haberinden biliyorum efendim, ama Aziz
Yıldırım bana asla Mehmet Ağar'ın böyle bir ricada bulunduğunu söylememiştir, söylemez de; benim
nasıl bir gazeteci olduğumu o da çok iyi bilir ve saygı duyar, dolayısıyla Mehmet Ağar ve Aziz Yıldırım
arasında geçen o konuşmadan, o konuşma tarihinden çok sonra da ben Mehmet Ağar ile ilgili en az 5
tane onun aleyhine sayılabilecek haber yapmışım, dolayısıyla o iddia da tamamen gerçekdışıdır; sanki
ben Mehmet Ağar'ı koruyormuşum, Mehmet Ağar'a yakınmışım gibi bir haber benim elimden hiç bir
zaman çıkmamıştır, ben Mehmet Ağar'ın düşmanı da değilim, elimde belge olmadan kanıt olmadan beni
öldüreceğini bildiğim insanların aleyhinde bile uyduruk haberler yapmam, iftira atmam, hayır efendim,
hayır efendim ben Yaman Namlı ile ilgli haber yaptım, Yaman Namlı'nın Kıbrıs'daki bir banka aracılığı
ile Vatikan kara parasının aklanmasnıda etkin olduğuna yönelik iddialar vardı, onu dile getirdim, ama bu
bilgileri hiç bir zaman Mehmet Ağar'dan almadım, kimden aldığımı da izin verirseniz söylemeyim
efendim, Yaman Namlı'yı o sırada en fazla takip eden kişi MİT'den Mehmet Eymür'dü efendim, orada bir
Mehmet karışıklığı olabilir, ben Yaman Namlı ile bir araya geldiğimi hatırlaıyorum ancak görüşmek
istediyse görüşürüm de çünkü hakkında haber yapıyorsunuz bir kişinin çünkü onunla görüşmek çok
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doğaldır efendim, hayır efendim, hayır efendim, bu tamamen hayali bir senaryo Duyuyorum efendim,
efendim, var efendim, var; bir defa Ömer Lütfi Topal'ın eşi bize geldi ve kimlere rüşvet verildiğini, kendi
adının ölüm listesinden çıkartılması için, kimlere rüşvet gönderdiklerini, rüşveti kimin götürdüğünü de
içeren bilgileri bizimle paylaştı ben de bunu o tarihte Arena programında yayınladım, yani bahsettiğim
her şey bizim Arena arşivinde mevcuttur ama ben bir kurumdan ayrılırken beraberimde arşivimi de
götürmek gibi bir etik dışı davranışta bulunmadığım için tamamiyle bunların hepsi Kanal D'de kaldı, o
arşiv muhafaza ediliyor orada, gerekirse bu arşiv getirtileribilir, susurluk çetesi denildiğinde çıkar,
söylediğim her şey programlarda yayınlanan sözlerdir, ifadelerdir, oradan yola çıkarak huzurunuzda arz
ediyorum onları, ayrıca susurluk raporunun hazırlanması sırasında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı şu
anda ismini hatırlayamıyorum, -Kutlu Savaş bey ile de yakın temaslarımız oldu, hatta efendim ben Ertaç
Tinar diye bir şahıs o da vefat etti, kayıp susurluk silahlarının satıcısı, Hospro şirketinin sahibi İsviçre'de
yaşıyordu ve Ertaç Tinar'ın kara kutusu olan muhasebecisini cebimden para vererek Türkiye'ye getirdim
ve sayın Kutlu Savaş'a ifade vermesini sağladım, yani ben ülkemizin hukuk düzenini, insan haklarını ve
geride böyle bir karanlık vahşi bir sayfanın kalmaması, aydınlanması için hem gazeteci hem de yurttaş
olarak üzerime düşen sorumluluğu bihakken yerine getirdiğime inanıyorum, susurluk raporunda o liste ve
bu bahsettiğim konunun ayrıntıları ile ilgili bilgilerin mevcut olduğunu biliyorum,onu da zaten ilk kez
yine dönemin başbakanı Mesut Yılmaz bey benim Tuncay Özkan'ın ve Haluk Şahin'in yer aldığı bir
programda saatler süren bir anlatımla izha etmişti, ve bana söylediği şuydu, ben olayın üzerine gidiyorum
ama askerden gereken yardımı bu konuda alamıyorum kapılar kapanıyor dediğini çok iyi hatırlıyorum
hatta bir gün MİT'e gitmiş ve MİT'de de inceleme yapmıştı, ve sonuçta oradan da bir şey elde
edemediğini ifade etmişti, bunu da yani belli boyutlarda programda da kamuoyunda paylalştığını
hatırlıyorum, efendim benim tabi Emniyete gidip belge bulmak gibi yetkim ve imkânım yok, keza
MİT'de de aynı durum söz konusu ama bu belgeleri ben sayın Mesut Yılmaz'ın gördüğü
düşüncesindeyim, ayrıca Kutlu Savaş'ın raporunda da yer aldığını eğer yanlış hatırlamıyorsam hafızam
beni yanıltmıyorsa aradan uzun yıllar geçtiği için yer aldığını düşünüyorum efendim, hayır efendim,
tahmin ediyorum efendim, tahmin ediyorum, Başbakan efendim, vardır öyle bir liste, çünkü olayın
soruşturması onun döneminde gerçekleşti ve ben sayın Mesut YIlmaz'ın çok büyük bir iyi niyet ve
gayretle susurluk çetesi bu fail-i meçhul cinayetler ve infazlarla ilgili karanlık dönemin aydınlatılması
için gayret sergilediğine vicdanen inanıyorum efendim, hayır efendim, ben alışığım dediğim gibi yani
ben bana silah doğrultan insanın elinden silah almış kişiyim, dolayısıyla benim böyle bir gayretim olmaz,
buyrun, evet, evet, kirli bir eldiven gibi bir köşeye atıldılar efendim, efendim şüpheler onlar üzerine
yoğunlaşıyor, ben az önce de arz ettiğim gibi beni öldüreceğini ismen bilsem dahi bir kişiyle ilgili elimde
belge yoksa bunu söyleyebilecek bir gazetecilik anlayışına sahip değilim, vicdana da sahip değilim, ben
bu insanlara açıkçası acıyorum efendim, evet, evet, tabi şimdi.... Evet... Evet..... Efendim tabii yani ithâm
etmek anlamında söylemiyorum ama şimdi şu an fetö soruşturmasından içeride bulunan tutuklu olan
PRof. Mümtazer Türköne o tarihte Tansu Çiller'in iki danışmanından biriydi, birisi İbrahim Kocabıyık,
pardon Hüseyin Kocabıyık, şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili ve fetö darbesini
araştırma komisyonu üyesi, Mümtazer Türköne ise fetöden şu anda tutuklu, onlar söyle bir konuşma
yaptırdılar Tansu Hanıma; devlet için kurşun atan da kurşun yiyen de şereflidir, bunun susurluk
soruşturması sırasında söyledi Tansu Hanım, şimdi Devlet için kurşun atan şereflidir kurşun yiyen de
şereflidir diyerek bu çeteye sahip çıkılması aslında olayın siyasi adresini gösteriyor, oradan aşağıya tabii
ki bir hiyerarşik yapılanma var, işte arada İçişleri Bakanı var, Emniyet Genel Müdürü var, Özel Harekat
Dairesi Başkanı var, bu Özel Harekat düz polisleri kendiliklerinden böyle bir görevi durumdan vazife
çıkararak oluşturmaları mümkün değil efendim, mümkün değil, yani Emniyet Teşkilatı gibi disiplinin
egemen olduğu hiyerarşik yapının çok katı işlediği bir kurumda o özel harekatçı polisler kendiliğinden
böyle bir eylem zincirini gerçekleştiremezler; asla, o nedenle diyorum ki kullanıldılar, bunların yurt sever
duyguları sömürüldü, Oğuz Yorulmaz'ın annesinin söylediğine göre Mehmet Ağar bir gün kendisine "ya
biz Oğuz biz size para gönderiyoruz, iyi paralar gönderiyoruz, aman bunları çarçur etmeyin yatırımlarda
kullanın" şeklinde konuşmuş olduğunu OğuZ Yorulmaz annesine öyle söylemiş, annesi diyor ki Oğuz
100 dolara muhtaç durumdaydı öldüğü zaman bu paralar asla gelmedi gittiyse başkalarına gitti, şimdi ben
torunumu yani Oğuz Yorulmaz'ın oğlunu tarhana turşu satarak bakıyorum diyordu,'' dedi.
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12-TANIK YAMAN NAMLI 11/11/2016 TARİHLİ MAHKEMEMİZİN 2014/163 ESAS
SAYILI DAVA DOSYASINDAN ALINAN BİLGİ VE BEYANINDA: ''Daha önceki ifademde
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu Mahkeme huzurunda ifademi tekrarlıyorum, onun dışında bilgim
olmadığını ifade etmek istiyorum efendim, onu hatırlayamayacağım efendim, onu bana sayın Savcılar da
sordu, tapelerde mevcut olduğunu düşünüyorum ben, kimin tarafından yazıldığını bilemiyeceğim
efendim fakat gördüm ,evet, gene böyle gri bir kağıtta saman kağıdı tarzında eski fotokopi kağıdı
tarzında yazılmış alt alta yazılmış isim listesiydi, evet başlıksız bir listeydi, dışında çok gizli ibarelibir
zarf olduğunu, onun da gene birdevlet kurumunun zarfı olduğunu hatırlıyorum hayal meyal fakat detayını
hatırlayamayacağım, takdir ederseniz 25 sene geçti aradan o kadar... Hayır, ama üzerinde çok gizli ve
ivedi ibaresi vardı o zaman o günlerde, tek onu hatırlıyorum ben, aynı kağıttan aynı renkle gri ton
devletin kullandığı eski fotokopi kağıdı gibi samankağıdı gibi bir şey, onu Uğur Bey'e sormanız gerekir,
yok görüştük, sonra bizi yardımcısına yönlendirdi ve hatta çekle ilgili haberi de yaptı hatta, bizim
verdiğimiz bilgiler doğrultusunda soruldu; listeyi Tarık Ümit gösterdi, ofisinde, Taksim Cihangir'deki
ofisinde gördüm, Bakraç Sokakta idi eski ofisi... Evet... Zannedersem uzun listeydi, ifademde zikrettiğim
isimlerden ibaret... Evet... Onu net hatırlayamayacağım ama hatırladığım isimleri ifademde dile getirdim,
Tarık Ümit o listede zaten yoktu, doğrudur, onları ben Sulh Mahkemesinde benim ifademde geçiyor
konu, şahsen ve ismen tanımadımı ama tanıdığım işte Abdullah Çatlı'ydı, Haluk Kırcı'ydı ve Kürşat
Akyol'du, net hatırlayamayacağım ama olabilir Sulh Mahkemesinde aynı soru soruldu, net
hatırlayamadım yüz ifadeleri yönünden, basından okudum ben, yüzlerini hatırladım ama net bir yüzü
bağdaştıramadım, o kendi aracımdı, benim kendi aracıma .... Ben kendi aracımı Tarık Ümit'e kullanmak
üzere verdim, tahsis ettim tabiri caizse, o bana yabancı plakalı aracı Türk plakalı olarak geri verdi, aracı
sıkıntılı bir işte kullandığını ifade etti bana, ben de onun üzerine arabayı kilitledim, yurt dışına ihrac edip
plakayı da ifademde anlattığım gibi gerekli yerlere verdim sonra, yok hayır, Tarık Beyin o tip konularda
yani tapelerimde de mevcut, o oturumların dışında evveliyatında bir şey anlatmadı, tabi bazı şeylere
kulak misafiri oldum, açıkçası hayır çünkü sıkıntılı işti tarif edince de bana devletle de ilişkisi olunca
benim sorgulamak şeyim değildi yani, onu net hatırlayamayacağım yani basından 19-21 sene geçti
aradan, muhtemelen o zamanlara denk geliyor, "93-94-95 yılları, bağıntı kurmadım kafamda hayır, hayır,
arabada herhangi bir şey de yoktu, iz de yoktu, ben saedce plakal ile geri gelince ne o dedim, sıkıntılı bir
işte kullandım dedi, ben de onun üzerine arabayı kullanmadım kilitledim bir garaja yurt dışına ihrac
ettim, Şimdi... İnfaz edildiğini bilmiyorum siz söylediniz şimdi, ben kaybolduğunu biliyordum o yıllarda
, benim o günler de beyan ettiğim görüş hem Jandarma İstihbaratın elemanına ve Sulh Mahkemesinde
Tarık Ümit'in o günlerde Emniyet ile de görüşüp bir takım faaliyetlerde bulunduğunu, o faaliyetlerin de
kendi içlerinde sıkıntı yarattığını düşünüyorum, onu da ifade ettim ben, basından okuduğum,
duyduklarım ve sonra... Yani... Doğrudur... Doğrudur... Doğrudur... Yok yani, ilinti kurmak için mi..
Bana patron olduğunu söyledi, kendine bağlı çalıştığını söyledi ve bütün imkanların Emniyet tarafından
sağlandığını söyledi o zaman... Efendim?.... İstihbarat çalışmaları... Öyle ifade etti.. Öyle bir birimin
içinde olduğunu ve öyle faaliyetler içinde olduğunu... Evet.. Kendilerine kimlik, silah, alt yapı
sağlandığını... Evet... Bana bahsetmedi, yok bana bahsetmedi ama yapılan o doğanın içinde muhtemelen
olmuştur da, ama subut bana odur şudur budur bu olaydır diye anlatmadı, paylaşmadı hiç bir şey, daha
önce de tanımıştım, yurt dışında Belçika'da yaşarken, Türkiye'de görüştüğüm az sınırlı günlerde ve
anlarda da bu tip detaya girmedi bana, ben ifademde de bunu açmaya çalıştım, dedim senin aranman var
Türkiye'de, böyel bir şey varsa Emniyet'de de çalışıyorsan senin ilk önce aramanı kaldırsınlar, hukukunu
düzelt, ama demek ki cereyan etmedi, bizzat bana tahsis etti ifadesi kullanmadı ama Mehmet Ağar'a bağlı
çalıştığını söyledi ifade etti, öyle birimin içinde olduğunu ve o birimin imkanlarını o anda Emniyet
Genel Müdürü malumunuz sayın Mehmet Ağar, sonra İçişleri Bakanımız oldu... Evet.. Orada bir sağ
görüşlü grubun bir azınlık grubuna mensup firmaların rekabetindan kaynaklanan bir şey olduğunu bana
ifade etmişti o zaman, böyle duydum daha doğrusu o günlerde... O günkü duyumlarım, net de
hatırlamıyorum 20-21 sene geçti aradan, duyumlar o günlerde, inanın hatırlayamayacağım hangi isim,
ifademde de söyledim, ben o kadar çok şeyi o günlerde duyup MİT'e aktarıp aktarmadığımız
paylaştığımız paylaşamadığımızı basından okuyup doğru çıkan çıkmayan bilgiler oluşuyordu ki bizim
yani görevimiz istihbarat bir yerde haber elemanını duyduğunu aktarıp işte yani o yapbozun bir parçasını
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oluşturmak veya oluşturamamak, o günlerde o kadar duyum o kadar şey vardı ki, yani bu günün kaos
ortamı düşün "90lı yılların kaos ortamından pek ayrı değildi, Onu da kulak misafiri oldum, evet,
doğrudur, evet, doğrudur, Mehmet Ağar... Efendim.. Ben Mehmet Ağar'a kişisel şahsi bir husumetim
yok, benim o zaman duyduğum görevini icab etmeyen bir Genel Müdür, fazlasıyla icab eden Genel
Müdür gibi kvgası gibi bir kavga gibi algıladım ben, ikisi de bu ülkenin ferdi, ikisi de bu ülke
kurumlarının başkanlıklarını yapmışlar önemli görevler almışlar, zaman zaman ülkeyi savunmuşlar,
zaman zaman ülke için faydalı işler yapmışlar, bu işler içerisinde muhtemelen yanlış işler de olduğunu
düşünüyorum ben, benim herhangi bir şahsi veya Mehmet Eymür'ün savunucusu ve avukatı değilim ben,
ben o günlerde yaşadıklarımı tanık olduklarımı MİT açısından cephesinden penceresinden bakıp
değerlendirdiğimi ifade ettim, herhangi bir şahsi de bir şey değil bu, sonuçta İçişleri Bakanlığımızı
yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğümüzü yapmış bir şahıstır Mehmet Ağar, saygıdeğer bir şahıstır'' dedi.
13-EMEK KOD ADLI TANIK BİLGİ VE BEYANINDA:''Tam olarak bilgim yok ama bu
olaylar bulunduğumuz ortamlarda 25 yıl geriye gidildiğinde, hayatımın belirli kesimlerinde bulunduğum
ortamlarda tartışılan, bilinen, konuşulan konular, dedi devamla, hayır doğrudan gördüğüm bir cinayet
yok, bu yapıları çok iyi bilen insanlarla hayatımızın belirli kesimlerinde kesiştik, karşılıklı güven
çerçevesinde bazı olayları değerlendirirken, dönemin koşullarında değerlendirirken yapılan
konuşmarlarda neredeyse net denilebilecek derecede çıkarılan sonuçlar ama gözümle gördüğüm bir
cinayet yok tabii ki,daha detaylı ve geniş tabii ama onlarla ilgili yapılan konuşmalarla sıradan kahve
köşelerinde yapılan konuşmalar sıradan insanlarla yapılan sohbetler değil, orada belirttiğim kişiler bu
gibi yapılanmadan devlet dışı, hükumet dışı yapılanmaların içinde bulunan ve bu konuda zamanında baya
çalışmış insanlar ve bu insanlar o zamanlar hayatımın kesişmesi ve beni de o ortama kazandırmak
istemelerinden kaynaklanan güvenden dolayı ama bazı şeyler duyum ama nasıl gerçekleştiği konusunda
bilgi denilebilecek derece de duyumlar yani'' dedi.
14-TANIK NAHİT MENTEŞE BİLGİ VE BEYANINDA: ''Sadece Mehmet Ağar benim genel
müdürümdü, öbürlerini hatırlayamadım .Onların hiçbirini tanımıyorum. Hiç bir şey bilmiyorum bu
konularda, ben İç İşleri Bakanlığı yaptım ama bu tefarruatı bilmiyorum, Ondan sonra seçime girdik,
Bakanlığıma şeyden sonra, seçimlerden sonra, 1994 deki seçimlerden sonra İç İşleri Bakanlığına devirtte
ettim. Mehmet Ağar benim genel müdürlüğümü yaptı, Emniyet Genel Müdürüydü benim zamanımda''
dedi.
15-TANIK ŞÜKRÜ PEKGİL 17/06/2016 TARİHLİ MAHKEMEMİZİN 2014/163 ESAS
SAYILI DAVA DOSYASINDAN ALINAN BİLGİ VE BEYANINDA: ''Efendim benim bu konularda
ne bilgim var, ne ilgim var, ben asayiş şube müdürlüğünde , o tarihte bu özel harekatçı personelin göz
altına alındığı tarihte ben yan kesicilik büro amiriydim, ben bu şahısları ne tanırım. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube de ben bu özel harekatçı personelin göz altına alındığı işlemler yapılırken, orada
yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amiri olarak görevliydim, benim bu az önce isimlerini saydığınız
şahısları ne tanırım, ne bilirim ne bunların öldürülmesiyle ilgili bilgim var, hiç bir şekilde bunları
tanımam Hatırlamıyorum efendim ama varsa ifadem orada belki hatırlayabilirim. Bu şahısların
yakalanmasıyla ilgili, Asayiş Şubede görevli iki personel vardı, rütbeli birisi Akın Kızıloğlu, Gasp Büro
Amiriydi o tarihte , biri de Şentürk Demiralp o da tahmin ediyorum cinayet büro müdür yardımcısı
olabilir efendim o tarihte, bu çalışmayı yürüten bunların ikisiydi efendim, ben emniyet amiri olarak Yan
Kesicilik ve Dolandırıcılık büro amiriydim o tarihte , bu şahısların konumu itibariyle göz altına
alınmalarında sıkıntı olabilir diye Asayiş Şubesinin diğer kısımlarından da takviye alındı bu göz altı
işlemleri için , beni de bu Oğuz Yorulmaz'ın göz altına alınması işlemleri sırasında Akın Kızıloğlu bu
işin , çalışmanın başındaydı efendim, beni de oraya yönlendirdiler, halkalı lojmanlarında oturuyor bu
Oğuz Yorulmaz efendim, ben oraya zaten gittiğimde , Asayiş Şubesinin ekiplerinin başında Akın
Kızıloğlu ve Şentürk Demiralp halkalı lojmanlarında tertibatı almışlardı ekiplerle birlikte , ben bilahare
gittim efendim oraya, beni bilahare yönlendirdiler oraya , gittiğimde Oğuz Yorulmaz'ın evinden bir iki
sefer gazete almaya girdi, çıktı derken efendim , Oğuz Yorulmaz tahmin ediyorum, yanlış
hatırlamıyorsam arabasına binerken, göz altı işlemi yapıldı, bu işlemi dediğim gibi efendim , tekrar arz
ediyorum Akın Kızıloğlu bu operasyonun başında Akın Kızıloğlu vardı efendim, Gasp Büro Amiriydi
yanlış hatırlamıyorsam ve Şentürk Demiral yardımcısıydı, ben ve başka kim vardı hatırlamıyorum biz
takviye olarak gittik oraya efendim konu bu efendim. Oğuz Yorulmaz göz altı derken o anladı efendim, o
arabaya bindirildi , tahmin ediyorum Oğuzla telefon görüşmesi yaptırılarak Ayhan Çarkın da o şekilde
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alındı efendim yanlış hatırlamıyorsam, Ayhan Çarkın'ın tam şuanda nasıl alındığını hatırlamıyorum,
fakat Oğuz Yorulmaz Halkalı daki polis lojmanlarının oradan , evinden çıkarken alındı efendim, Efendim
ben gözaltına alınma gerekçelerini bilmiyorum, bizi takviye olarak gönderdiler efendim, bu işin
başındaki Emniyet amirleri Akın Kızıloğlu ve Şentürk Demiral'di efendim , bizi takviye olarak
gönderdiler oraya ama ben neden göz altına alındı gerekçesi nedir o tarihte de bilmiyordum, şu anda da
bilmiyorum efendim. Ben Yankesicilik Büro Amiriydim az önce arz ettim, ben evveliyatını, bu şahısları
basından tanıyorum, ben bu ismini verdiğiniz şahısları ne gördüm, ne bir göz altı işleminde bulundum
veya hiç bir yerde , hiç bir şekilde karşılaşmadım ve tanımıyorum efendim, Hayır efendim bunlar zaten
göz altına alınan özel harekat personeli cinayet büro amirliğinde göz altına alındılar orayla bizim zaten
hiç bir bağımız yok, biz şahıslar Oğuz la Ayhan Çarkın, yani benim bulunduğum yerdeki göz altı yapılan
personelin Asayiş şubesine intikalinden sonra ben bunlarla hiç bir şekilde ne karşılaştım ne de bir
sorgusuna katıldım efendim Onu basından duydum efendim ben. Haberim yok çünkü ben Yan Kesicilik
Büro Amiriyim ben gözaltı işlemi, Asayiş Şube ye getirilince şahıslar biz zaten normale, asli görevimize
döndük. Hiç bilmiyorum efendim çünkü soruşturmanın beni ilgilendiren bir boyutu yok, benim görevim
değildi efendim zaten Ben hiç bir şekilde çalıştığım dönemde Asayiş Şubesi içerisinde ne
arkadaşlarımdan , ne rütbeli arkadaşlardan, ne personelimden bu konuyla ilgili hiç birşey duymadım
efendim '' dedi.
16-TANIK VEKİN AKTAN 17/06/2016 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA: ''Bunların içinden bir tek Behcet Cantürk'ü tanırım başka hiç birini tanımam. Onu
duyamadım, tanırım efendim. Vallahi sayın hakimim benim hiç bir bilgim yok. Basından öğrendiğimiz
kadar, yazılı basın, görsel basın bunlar var efendim. Tanık Vekin Aktan : Yusuf hemşerimiz efendim,
Diyarbakırlı, Yusuf bey le çok eski benim bir davama bakmıştı banka ile ilgili, ben Ankara da iken , o
zaman küçük bir şeydi o kadar '' dedi.
17-TANIK LÜTFULLAH UZUN 17/06/2016 TARİHLİ SEGBİS İLE ALINAN TALİMAT
İLE ALINAN BİLGİ VE BEYANINDA: ''Şimdi hakim bey bu iddianameyi ben okudum ben
1994-2004 yılları arasında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğinde yazıcı memur
olarak çalıştım bu olaylardan, iddianamede bahsedilen olaylardan sadece Ömer Lütfü Topal'ın
öldürülmesi olayında bir ihbar tutanağı var efendim, telefon ihbar tutanağı var o ihbar tutanağı ile ilgili,
Ercan Üstün isimli arkadaşımla beraber tanzim ettiğimiz tutanaktır, bu tutanakta Ankara da Cumhuriyet
Başsavcılığımıza, İstanbul da yine Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin talimatıyla İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesinde ifadeleri vermiştik, bu ifadelerimi teyit ederim, doğrudur efendim okunursa hatırlarım, 20
yıl oldu ama Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayı dışındaki kişilerin , tamamını yani bir çoğunu
basından görev yaptığım sürece duymuşumdur ama hiç birisinin soruşturmasında görev almadım
efendim Doğrutur efendim, ben Ömer Lütfü Topal olayında önümüze gelen bir ihbar olmuştur, bunu
yazılı hale getirmişimdir bunun dışındaki olayları. Bir telefon ihbarıydı, Ömer Lütfü Topal'ın
öldürülmesi olayında yani sanıkların Telefonda bir erkek şahısın, Ömer Lütfü Topal'ı şu adamlar
öldürdü diye bir ihbarı vardı, Evet, isimler okunursa hatırlarım efendim. Evet doğrudur, bir de Ali Fevzi
Bir ve Sami Hoşdan dan da bahsedilmiş olması lazım tutanakta Doğrudur efendim. Okunursa daha iyi
hatırlarım, hatırlamaya çalışıyorum isimleri, yanlış bilgi vermek istemem efendim '' dedi.
18-TANIK DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR BİLGİ VE BEYANINDA:''Hayır hiç bir tanıdığım
yok. Sadece şahit olarak çağrıldığımı biliyorum, ben Susurluk komisyonunda ifade vermedim efendim."
Ben Susurluk komisyonu üyesiyim. (3 saniye ses kesiliyor) ... çerçevesinde bilgilerim var, o bilgilerim
içerisinde sadece Tarık Ekinci ile yani Avukat Tarık Ekinci ile ilgili bir bilgim var o nedenle beni
çağırdıklarını biliyorum." Ben Susurluk komisyonu üyesi olarak verilen ifadeler doğrultusunda bilgi
sahibiyim, dolayısıyla bu kişileri tanımam, bu kişiler o komisyon sırasında fail veya mağdur olarak
bilinen insanlar, bunların içerisinde sadece benim bilgim İbrahim Şahin'in bir zamanlar Özel Harekat
Daire Başkanı İbrahim Şahin'in Ömer Lütfi Topal cinayeti sırasında anlatımı ile ilgili sorduğum bir
sorudur, o da şu; Ömer Lütfi Topal cinayeti bildiğiniz gibi bir İstanbul'da uzun boylu Susurluk olayının
çıkmasındaki temel hareketlerden bir tanesidir, oradan başlayarak bir dizi olaylar ortaya çıkartılmıştır
Susurluk Komisyonunda, orada İbrahim Şahin kendilerine aslında bir komplo düzenlendiğini belirtti,
komplo düzenlenmesinin nedeni nedir, nereden anlaşıldı dediğimizde cinayet sonrasında Uzi silahı
şarjörü bırakıldı arabanın içerisine dedi, bu ne demektir diye sorulduğunda Uzi sadece Özel Harekat
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Dairesinde var, dolayısıyla bu cinayeti işleyen delil olarak bizleri hedef gösterdiler. Onun üzerine benim
sorum şu, Oran'da Avukat Ekici'nin de Uzi Silahı öldürüldüğü biliniyor, dolayısıyla o da mı ilgili, orada
bir şaşkınlık geçirdi ve verdiği ifade yanlış anlaşıldım galiba diyerek geçiştirildi, ama arkasından yine
aynı şekilde Kıbrıs'ta gazeteci Kutlu Adalı, o da Uzi silahı ile öldürüldüğü ortaya çıktı, dönemin
parlementosunun Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki oluşan komisyona
da ben bu doğrultuda bilgi vermek için gittik, Uzi silahının sadece Özel Harekat Dairesinde o günlerde,
Özel Harekat Dairesinde olduğu bilgisi orada da ortaya çıktı çünkü ne Kıbrıs'taki Barış Gücünde, ne de
güvenlik güçlerinde Uzi silahı bulunmadığı ifade edildi oradaki yetkililerle, benim bilgim bu kadar.
Hayır, onlarla ilgili bilgilerim Komisyondaki zaten yazılarda var. aslında Susurluk Komisyonunun
yapmış olduğu çıkarmış olduğu raporu, o rapora şerhleri yani karşı görüşleri de beraberinde incelerseniz
bu sorduğunuz sorunun cevaplarını orada bulabilirsiniz. Faili meçhul cinayetlerin büyük bir
çoğunluğunun karine anlamında nerelerden geldiği orada açıkça görülüyor. Yönlendirme değil, sürekli
verdiğim beyanatların içerisinde vardır. Bulursanız onları, bunların aslında cevapları o gün MİT'in
Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'e sunmuş olduğu raporda da görebilirsiniz. Orada kişiler vardır,
isimler vardır, 52 ismin bir tanesi çıkartılarak tekrar getirilmiştir. Fetullah Gülen'in ismi sonradan
çıkartılmıştır o listeden, dolayısıyla bunlara benzer bir çok olayı bu raporlarda ve raporların eklerinde
görebilirsiniz, yani uzun uzun anlatmak istemiyorum çünkü hem benim vaktim yok, hem sizin, evet,
doğrudur. Ama bir kaç kişi şimdi sizin bahsettiğiniz raporla Türkiye Büyük Millet Meclisinin Susurluk
Araştırma adı altındaki rapor farklı. Sizin söylediğiniz Başbakanlığın dönemin Başbakanı Mesut
Yılmaz'ın talimatıyla görevlendirilmiş Kutlu Savaş adlı Başmüfettiş'in hazırlamış olduğu rapordur. O
raporun bir kısmı devlet sırrı olarak çıkartılmıştır. Bir kısmı da yanlışlık oldu diye çıkartılmıştır. Devlet
sırrı olan kısımda faili meçhul cinayetler ile ilgili bilgi vardır, onu çıkartabilirsiniz, mahkeme talep edince
o bölümler gelebilir. Diğeri de bir başka ülkenin yetkililerine, yöneticilerine yapılan suikastlar ile
ilgilidir, onu da sonradan gözümüzden kaçtı diye çıkartılmıştır. Rapor dönemin koalisyon hükumetinin
parti genel başkanlarına verildi o parti gelen başkanları birlikte oldular 17 sayfa veya 12 sayfa yanlış
hatırlamıyorsam olayı çıkarttılar, devlet sırrının nasıl konulduğunu böylelikle de söylemek istiyorum,
Yüce mahkemenin bilgisine sunmak istiyorum, devlet sırrının bir yasal düzenlemesi olması gerekiyor, 3
tane genel başkan buraları devlet sırrı yapalım dediler ve çıkarttılar. Oysa orada (bir kelime anlaşımaladı)
anlamda sizin mahkemenizin dosyanızın takip ettiği, faili meçhul cinayetlerin neden ve nasıl olduğuna
dair çok vurucu, çarpıcı ifadeler vardır. Bilgi sahibi olduğum biraz evvel söylediğim gibi Susurluk
Komisyonunda verilen ifadelerde" Çünkü bunu Susurluk Komisyonunda ifade veren devlet yetkilileri
kendi görevleri sırasında onların vermiş oldukları bilgilerdir. Avukatların, devlet yetkililerinin yani
aslında Susurluk Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkartmış olduğu rapor aleniyet kazanmıştır, onun
niye gelmediğini bilemem. Öyle mi o aslında bütün mesele Eklerindedir. Mecliste de ekler vardı da onu
söylemeye çalışıyorum. Mecliste de efendim Mecliste de ekler vardır, örneğin biz de aynı şekilde
komisyon olarak büyük zorluk çekmiştik, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun dönemin Başbakanı Erbakan'ın,
rahmetli Erbakan'ın döneminde Teftiş Kurulu'nun çıkartmış olduğu bir rapor da vardı bu konuyla ilgili,
biz komisyon olarak o raporu zor aldık, iktidar partisi millet vekilleri ki komisyon başkanıydı, zorla gidip
fiilen alıp geldi, dolayısıyla orada da bir rapor vardır, yani Başbakanlığın hazırlamış olduğu bir rapor
vardır, daha sonra Mesut Yılmaz'ın talimatıyla Kutlu Savaş'ın hazırlamış olduğu bir rapor vardır, bir de
Türkiye Büyük Millet Meclisinin komisyonunun bir raporu vardır, üç rapor vardır yani benim bildiğim,
ona benzer bir çok raporlar vardır, MİT'in raporu vardır Cumhurbaşkanına takdim ettiği rapor vardır.
Bunların hepsi incelenirse bir çok şeyi görmek mümkün olur diye düşünürüm. Şimdi çok hatırlamıyorum
elli altıya tire bir şeydir, faili meçhul cinayetler ve benzeri olaylar diye geçer, onun tam ismini
bilemiyorum ama Susurluk diye sorulursa, tabi sorulursa söylemezler vermezler çünkü bizim böyle
başımıza gelmişti, bilinen bir rapor, Mehmet Eymür'ün hazırlamış olduğu bir rapordan bahsedildi
komisyonda sürekli ben o raporu hazırlamadım, ben o raporu hazırlamadım dedi, oysa basına da
kendisinin verdiği bilgisi vardı, sonradan peki bu nedir diye sorduğumuzda bu rapor değil bir bilgi
notudur dedi. Bu bilgi notunu sen mi hazırladın dediğimizde evet ben hazırladım dedi. Şimdi onu
bilemediğim için sizi yanıltmak istemem, numaralı bir komisyondur, komisyonun adını tam bilirseniz
öyle raporu isterseniz öyle raporu gönderilir. Şimdi yüce mahkemede bunu açıklamak hukuki anlamda
bir sıkıntı yaratır mı bilmem ama yemin ettiğime göre doğruyu söylemem gerekiyor, Kutlu Savaş'ın
raporunda çok açıklıkla bir bölüm vardır, bu bölüm bir kişi o ismini söylemeyeyim, bir kişinin yaptığı
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çalışmalar neticesinde bir türlü istenilen olmadığı için şöyle de der "Devlete biat etmeyeceği anlaşılan
ilgili kişi Türk Emniyet Teşkilatı tarafından infaz edilmesine karar verilmiştir ve infaz edilmiştir" der.
Buna benzer de sonra anlatır bölümlerin içerisinde devlet sırrı olan bölümde, onun için isterseniz gayet
görürsünüz yüze yakın böyle infaz vardır diye bitirir. Orada bizim uyarımız diyerek kendisinin uyarısını
müfettiş olarak koyar, yapılması gereken bütün dünyada hukuk devletlerinde böyle işlemler yapılır, ama
benim uyarım devlete yakışan şekilde olsun der. Mealen anlatıyorum cümleleri tam söylemek
istemiyorum o zaman şey olabilir, ama isterseniz o raporu bunları görebilirsiniz biraz evvel avukat beyin
sorduğu Yetkili, devletin görevlisi olan kişinin devletin güvenlik güçleri kim olduğunu bilmiyorum,
tırnak içerisinde güvenlik güçleri tarafından kişilerin öldürülmesine karar verildiği ve kararın infaz
edildiğine dair cümlesi vardır, net bir cümlesi vardır, devlet sırrı olarak da ayrılmıştır. Bir hukuk
devletine yakışmayan bir anlayıştır, kendisi bunu söyler ve devam eder zaten, hukuk devletine uygun
nasıl olması gerektiğini de önerir. O nedenle o raporun istetilmesi gerektiğine inanıyorum." Söyleyemem,
yani siz bakın şeyde, genel olarak ifade etmiyor, bir kişiyi ediyor, o kişinin matbaasını bombaladıklarında
buna rağmen devlete biat etmediğini söylüyor ve ondan sonra altında başkalarının da olduğunu belirtiyor.
Bizdeki maktullerden birisi olup olmadığı hakkında bilginiz var mı yani, biz de isimlerini okuduğumuz."
Hayır ben bakanlık yaptığım dönemde Milli Güvenlik Kurulu üyesi olmadım. Ama çağırıldım Güvenlik
Kuruluna. Hayır, zaten bizim zamanımızda böyle bir şey olması da mümkün değildi. Ben çağrıldığımda
da bunları duymadım. Avukat bey söyledi işte sizin sorduğunuz soruyu. Efendim bu bilgi Kutlu Savaş'ın
raporu, Meclis Raporundan sonra çıkarıldı. Meclis Raporunda MİT'den Devletin çeşitli yerlerinden gelen
bilgiler ışığında hazırlanmış bir rapordur. Hatta orada JİTEM'den bahsedilmesine rağmen kendisinin
JİTEM kimliğini taşımış olmasına rağmen JİTEM yoktur diye yani Jandarma İstihbarat Teşkilatı ile ilgili
yoktur diye Jandarma Komutanlığından daha doğrusu Genel Kurmay Başkanlığından yazı gelmiştir ama
Susurluk Komisyonunda, Meclise verilen bilgilerde de yeterli gerçeklik yoktur, bunu kayda geçirmek
isterim, ama Kutlu Savaş'ın hazırlamış olduğu raporda bunların hepsi var, Kutlu Savaş doğrudan doğruya
devletin içerisinde var olan bir yapıyı ortaya çıkartan bir rapor hazırlamıştır ve bu raporun Devlet sırrı
olan bölümlerini çağırıp alıp raporu incelemenizi nacizane şekilde öneririm. Meclis Raporu teferruattır,
bir tablo size çizer ama bu şekilde biraz evvel sayın Yargıcında sormaya çalıştığı ismi verilen kişinin de
ve benzeri burada bulunan isimleri de orada görebilirsiniz. Mesut Yılmaz'da ve dönemin o günkü
koalisyon ortaklarında bu rapor var. Hayır benim bakan olduğum dönem değil, daha sonra kurulan bir
koalisyon, yani Mesut Yılmaz'ın başkanlığında Cindoruk ve benzeri, Cindoruk biliyorsunuz bir parti
kuruldu Doğru Yolun içinden çıkan bir parti, o koalisyon '' dedi.
19-TANIK TUNCAY ÖZKAN BİLGİ VE BEYANINDA: "efendim şöyle yaparsak benim
açımdan daha uygun olur, çünkü çok uzun zaman geçti, ben gazeteciliğimin büyük bölümünü faili
meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusundaki çalışmalara adadım, bu konuda 90'lı yıllar öncesinden
itibaren başlayan ve tutuklandığım güne kadar devam eden bir dizi çalışmalarım var, bunlarla ilgili olarak
yazdığım yazılar var, yaklaşık herhalde 1000'i aşkın makaledir, televizyon programlarım var, bunlarla
ilgili bana örneğin Namık Erdoğan cinayeti benim için çok önemli ve çok özeldi, çünkü Namık Erdoğan
öldürülmeden 15 gün önce bana Sağlık Bakanlığındaki bazı yolsuzluk dosyalarını vermek üzere
görüşmüş, bir dostumu aracı yapmış görüşmüş, bir randevu almıştı, bu dosyalar üzeirnde çalışmak üzere,
ancak kendisi çok menfur bir şekilde katledildi, onun dışındaki dosyalar da Türkiye'nin o günkü gündemi
içerisinde hep ilgimi çekmiştir, bu konuda yazılarım vardır, araştırmalarım vardır, bunlarla ilgili bana,
kitaplarım vardır, faili meçhul siyasal cinayetler araştırma komisyonuna bu konuda çok katkı sunmuş
gazeteciyim bana bu konuda soru sorarsanız yani.... Peki efendim.... Şöyle ben 6 yıl cezaevinde kaldım
Ergenekon Soruşturması kapsamında bunun 517 gününde hücrede tek başıma kaldım, bütün bu süreçler
içerisinde bunları tek tek hatırlayabilmem mümkün değildir, ben davanın yani Mahkemenizin baktığı
daalar açısından gelirken şöyle birkaç yazıma flan baktım; ama bana spesifik bir şey sorarsanız aklıma
gelen her şeyi size söylemek üzere buradayım, örneğin Namık Erdoğan cinayeti ile ilgili; bu hem olayın
yolsuzluk boyutunu, hem olayın siyasal anlamdaki boyutunu epeyce bir araştırmış gazeteciyim, bu
konuda ölüm tehditleri almış bir gazeteciyim, çünkü o konuda gazetecilerin bu kounda çalışması
olağanüstü zorluk içindeydi, "seni öldüreceğiz, sana bunun hesabını soracağız, ya da bu işi bırak" bunlar
hep böyle baskılarla yürümüştür, buradaki temel amaç doğruya ulaşmak Türkiye'nin aydınlanmasına
katkı sunmaksa, ben yazdıklarımın hepsinin benim Gazetecilik faaliyetlerimin ürünü olduğunu ve
bunların doğruluğu konusunda kendim kadar emin olduğumu şahadet ederim, bunların içinde
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manipülasyon yoktur, bilerek yaptığım bir yanlış yoktur, o dönem Türkiye çok kanlı ve ......." Ben bu
arkadaşların bu tür tutumlarına alışkınım efendim, o zaman da bu haberler yapılmasın diye yapıyorlardı,
kastettiği şey galiba efendim... Ömer Lütfü Topal cinayeti herhalde, bu cinayet ile ilgili olarak devletin
içindeki bir çetenin, bu cinayeti kumar ve kumardan elde edilen uyuşturucu ve diğer kara para gelirlerini
elde etmek için işlediği ve bunu da bir milliyetçilik kisvesi altına sakladığı yönünde bize bilgiler geldi,
ben o dönemde Kanal D haber müdürü idim, Radikal Gazetesinde köşem vardı, yazılar yazıyordum,
kendilerine Ayhan Çarkın galiba, kendisine bu konuda söz hakkı verilmiştir, bu konunun aydıntalımsaı
için çok emek sarf edilmiştir ve o dönemler bir polis grubu bir özel tim bu noktada bu tür suçları
işliyordu diye bir yaygın bilgi vardı, bu konuyla ilgili olarak kendilerine defalarca ulaşılmıştır, söz hakkı
tanınmıştır, hem bu cinayette adı geçen dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, hem İbrahim
Şahin, hem de diğerlerine sürekli söz hakkı tanınmıştır, burada temel sonuç gerçeğin ortaya
çıkarılmasıdır, bütün bu cinayetler örneğin Namık Erdoğan cinayeti, tamamen milliyetçilik kisvesi altına
saklanarak Namık Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olan yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını
engelleme ve bir siyasi düşünceyi baskılama amaçlı olarak işlendiği bende mevcuttur, bununla ilgili
olarak Türk Tarihinde geçmişten bu güne doğru gelirsek, 12 Eylül'ü hazırlayan kadroların 12 Eylülden
sonra yurt dışına çıkan ve sonra yurt dışına getirilen bu kadroların yeniden Türkiye'de bir araya gelerek
paraya, güce dönük bir çalışması olduğu kanaati bende mevcuttur efendim, bunlar Türkiye
Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesini, sorunlarımızın demokratik yollardan çözümünü engellemek
amaçlı faaliyetlerdir, bu ülkenin demokrasisi özgürlük getirir ve özgürlük bizim sorunlarımızı çözer,
anlıyorum sizi, gazeteci efendim araştırıyor ama fail konusu çok değişik bir şeydir, yani örneğin Ayhan
Çarkın şimdi burada bağırıyor, bağırmasında kendince haklı olan bir şey vardır, biz bir gruptan
bahsediyoruz, biz gazetecinin bir polis ya da savcı gibi çalışması beklenemez, o grupla ilgili bilgiyi
ediniyoruz, belki o cinayette kendisi yok fakat o başka iktisatlarla o grubun içinde geçiyor, benim tetiği
şu çekti ya da bu yaptı gibi yaklaşımda blunmam hem hukuku yanıltmak olur, hem de vicdanen ben
böyle bir bilgiyi taşıyamam, böyle bir şey bende yok, gazeteci olarak şunu söyleyebilirim, ustalarımdan
öğrendiğim gibi gazetecilik yaptım, hiç bir şeyi saklamadım, biz Uğur Mumcu'nun talebeleriyiz, bize
öğrettiği şey şudur, gazeteci öğrendiğini hemen yazar, gazeteci biriktiren, dosyalayan, çıkmış haberi
biriktirir, el notlarnı biriktirir, olayları saklayıp gizlemez, yazdıklarım o dönem şahit olduğum şeylerdir,
bunlarla ilgili olarak her türlü soruya yanıt vermeye hazırım, örneğin Semih Sueri Türkiye'ye ilk defa
adını yazdığım kişidir, Semih Sueri şu cinayette bu cinayette diyemem ama Semih Sueri'nin o grupla
birlikte olduğuna dair yazılarımı okudum çünkü o grupla birlikte olduğuna dair elde ettiğim bilgileri
getirmiş köşe yazısı yapmışım, gazeteciinn temel amacı barışı adaleti ve özgürlüğü büyütmektir efendim,
katiller şudur ya da budur diye bir böyle polisiye bir şeyin içinde asla bulunmadım, dedi. O kadar çok
belge olur ki efendim şöyle söyleyim size TBMM o dönem faili meçhul siyasal cinayetleri araştırma
komisyonuna bilgisayar vermediği için oradaki bütün raporun yazım çalışması benim evimdeki
bilgisayarda yapılmıştır, yani uzman arkadaşlarla ben parlemento muhabiriydim, uzman arkadaşlarla
birlikte gelin bizim evde yazalım dedim, oturduk bizim evde yazdık, benden bu tür belgeler çıkar,
birisinden almışımdır, bir başka kişiden ya bak bunu oku demişlerdir almışımdır, dosyayı hatırlamıyorum
tam, içindeki bilgiler sunulursa birinin anlatımıdır not almışımdır bilgisayara kaydetmişimdir, birisi bana
sormuştur, dosyayı böyle sorunca hatırlayamadım efendim, efendim, benim fotoğraflar dahil hayatımda
2008 yılına kadar ait olan hiç bir şey bende değil, kitaplarım bütün el defterlerim, ki kendi tuttuğum
notlar dahi devlet sırrı sayılır adli emanete kaldırıldı, bütün fotoğraflar, vidyolar, elbisleerim, her şey adli
emanette, size bir şey sunabilmem bu anlamda mümkün değil, ayrıca davanızın sanıklarından olan
İbrahim Şahin ile Ergenekon Mahkemesinde yargılandığımı size hatırlatmak isterim, onun şeyine
bakarsanız ilk tutanaklarında ilk duruşmada kalktı ve susurluk nedeniyle susurluktaki çalışmalarım
nedenyile ben ölmeden rahat edemeyeceğini söyledi, yani tutanaklarda mevcuttur, lemans hastası
olmuştu kendisi, duruşmalarda da gözlediğimiz bu konularda hiç konuşamadık, yan yana gelemedik, ama
kendisi ile aynı davada yargılandığımı ve ceza aldığımı da size hatırlatmak isterim efendim, dedi. Sağlık
Bakanlığı baş müfettişi olarak bir arkadaşımı ben o zaman Arena Programının Ankara Temsilcisiydim,
Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi olarak bir arkadaşımı aracı kılarak benimle görüşmek istediğini iletti,
ayrıca ailesinden Mustafa Erdoğan da yakın arkadaşım olmasına rağmen bir başka arkadaşım aracılığı ile
geldi, Sağlık Bakanlığında çok büyük yolsuzluklar olduğunu, bunların bir çete tarafından kapatıldığını ve
bunların uzantısının Türkiye'deki karanlık noktalara ulaştığını söyledi, bu györüşmemizden kendisi
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dosyaları toplayacağın,ı benim bu konuyla ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu, ilgilendiğimi belirttim, bu
dosyaları toplayacağını ve benimle 15 gün içinde temas kuracağını tekrar arkadaşımız aracılığı ile iletti,
ancak ne yazık ki 15 günlük süre olmadan kendisi katledildi, bunun üzerine ben cinayeti araştırmaya
başladım, Sağlık Bakanlığının içindeki o kadroya yaklaştıkça hem tehdit edildim, bu dosyayı bırakmam
için, hem de bununla ilgili çalışmalar engellendi, Sağlık Bakanlığı içindeki teftiş kurulu içindeki bir grup
kişi, bunlar yani şunlar şunlar diye şimdi söyleyemem ama orada bir grup var, bunlar mesela telefonlar
yoluyla, Bakanlık Çalışanları tabi, belirli kadrolar, örneğin o konuda konuşmak için izin istediğimizde şu
kişilerle görüşmek istiyoruz ya da Bakana gitmek istediğimizde hayır görüşülemez, biz de bu sefer
toplumun bu işlerle ilgili bilgili kişileri ile bu konuyu araştırmaya başladık, bu konuda ARENA
programında Namık Erdoğan cinayeti lie ilgili olarak benim hazırladığım bir dosya mevcuttur, o dosyada
isimler de vardı diye hatırlıyorum, onu getirtebilirseniz o arşivlerde vardır, Uğur Beyin arşivlerinde ya da
arena programı Kanal D'nin veya Show TV'nin arşivinde mevcuttur, bu gelirse zannediyorum orada
isimlerle ilgili olarak da sorularınıza yanıt bulmuş olursunuz, Bu tür bilgileri hatırlıyorum evet, daha
değişik de vardı, ama bu sorduğunuz şeyi hatırlıyorum, öyle bir bilgi sahibiyim diye aklıma geldi şimdi,
Ben böyle bir şey söyleyince tek tek böyle şimdi şöyle, hayır efendim, size yardımcı olayım, hani hem
zaman açısından söyleyim, Benim yazılarım bu konuda radikal gazetesinde, Milliyet Gazetesinde veya
televizyonda söylediklerim benim bilgim ve görgümdür, bu konuda ne biliyorsam, ne gördüysem, ne
duyduysam hemen yazmışımdır, bende başka bir bilgi bulunmaz, kendi disiplinim gereği söylüyorum,
biriktirmediğim için arka tarafa koymadığım için, onlara bakarsanız tekrar çağırdığınızda yine gelirim,
buyrun, tamam efendim, Ben size yardımcı olmayı vatandaşlık görevi olarak sayıyorum, olur efendim,
tamam efendim, Şöyle söyleyim, İstanbul'da belirli kürt iş adamlarına ilişkin işlenen cinayetler
konusunda o dönemdeki yazılarımda da aktardığım, biraz önce özet olarak söylediğim şeydir, örneğin
Ömer Lütfi Topal, polisler sorguya almışlar, İstanbul Emniyetinde bilgi vermişler, bu bilgi öğrendim ve
derhal yayına sunduk, daha sonra da zaten bununla ilgili şeyler oluştu, Ömer Lütfi Topal cinayetinde
tekrar ediyorum yani bu polis arkadaşların işlediğine dair onların görevli olduğuna dair bunun da
tamamen benim susurlukta ortaya çıkarttığım o fotoğraf çete ile ilgili yani İbrahim Şahin'in de bana
kızmasının sebebi biliyorsunuz susurlukta ilişkileri belgeleyen düğün fotoğraflarını ben ortaya çıkardım,
bu nedenle ceza aldıklarını var sayıyorlar, dedi. O dönemde bu ekibin görevlendirildiği konuşuluyordu,
İstanbul Emniyetinde sorguya alınmışlardı, emniyet müdürü Kemal Yazıcıoğlu yanlış hatırlamıyorsam,
bu ekip yani bu polis kadrosu konuşuluyordu, bu kadronun yaptığı s söyleniyordu bunlarla ilgili bilgileri
açıklayınca Cumhurbaşkanlığına kadar ulaşan ve orada bu konunun ele alınmasını gerekli görecek denli
bir hukuksuzluk ortaya çıktı, o hukuksuzlukla ilgili pek çok şey anlatıldı, konuşuldu, hem resmi
makamlarda bugün davası görülüyor, burada örneğin saydığınız isimlerin işte kimlik göstererek alma,
sonra bu insanları takip ederek kimlik göstererek yolda durdurarak alma, sonra bu insanların infazı,
bunlara belirli şeyler yükleme.. Yani işte siz uyuşturucu kaçakçısısınız, şusunuz busunuz şeklindeki
yüklemeler, bunlar hep Türkiye'nin gündemiin oluşturan şeyler, benim buradaki rolüm bir gazeteci olarak
saklanmak istenen bilgilerin açığa çıkartılması, toplumla paylaşılması noktasında olmulştur, beyefendinin
tepkisi de büyük ölçüde buna dayanıyor, ancak bu kadroyla ilgili olarak nedense hep böyle bir şey
oluşmuştur, koruma duvarı oluşmuştur, yani bu insanlar hesap vermediler, anlatmadılar, örneğin First
Mörşin Bank ve Tarık Ümit ilişkisi yani Türkiye'yi dolandırma, Türkiye'deki bazı insanları dolandırma
ve bunlar üzerinden para kazanma ilişkisi bir süre sonra baktık ki bu ekiple birlikte bazı operasyonları
yapmaya dönüşmüş, daha sonra Mehmet Eymür ve diğerlerinin açıklamalrından gördük ki bunlar
kullanılıyor, daha çok devletle ilgili ya da devlete bir şey sağlamak için değil de çıkar sağlamak amaçlı
ilişkiler, örneğin Tarık Ümit, Först Mörşın bank aracılığı ile dolandırıcılık yapıyordu, araştırdığımızda
baktığımızda uyuşturucu kaçakçılarıyla... Först Mörşın Bank.. Evet evet, o banka aracılığı ile o banka da
karanlık bir banka, devletin bu konuda çok çalışmaları var, evet evet, bunun üzerinden dolandırıcılık
yapıyorlardı, sonra bir de baktık ki faili meçhul cinayetler içinde Tarık Ümit adı var, mesela işte
yazdığım haberlerden bir tanesi de Semih Sueri haberi var, Semih Sueri memur değil, polis memuru
değil, o değil bu değil, bir militarist güç gibi birlikteler fakat bunlar benim tanıklığım, görgüye dayanan
sizin Mahkemenizce sonuca yönelik bir duyum değil, bu gazetecinin duyduğu şeyleri sizi bilgilendirme
amaçlı olarak aktarmasıdır, bu noktada birlikteler bir gazetecinin sorması gereken soruyu sorduk neden
birlikteler, niçin bir araya geliyorlar, hiç birbiri ile benzemez insanlar, neden öbyle bir ilişki içindeler, o
zaman başka çıkarlar gündeme geliyor, güç arayışı gündeme geliyor, psikolojik tatminler gündeme
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geliyor ve bunu hep böyle bir vatan millet diye yapıyorlar ama hukuk hukukun adaletin ve özgürlüğün
vatanın kendisi olduğunu unutmuşlar, o zaman da bir gazeteci olarak toplumun bu karanlık noktalarına
ışık tutmak, bu olayları toplumla anlaşmak ödev, biz de bu ödevi yerine getirdik, oradaki şeylerin
olayların büyük bir kısmıdna uyuşturucu kaçakçısı isimleri de var, onlarla ilgili yazılarımın olduğunu
hatırlıyorum, şunun için söyledim, onların hepsine birden dönüp bakmak mümkün olmadı gelirken, tek
tek o yazılarımı okumam lazım, el defterlerim de bana ait olmadığı için bende olmadığı için adli
emanette olduğu için o dönemdeik notlarıma da sahip olamıyorum, o nedenle detaylı bilgi veremiyorum
özür dilerim, ama her yerde bu isimlere rastladık, zaman zaman kimi asker devlet yetkilileri dahil oldu,
zaman zaman polisler dahil oldu, zaman zaman militer güçler dahil ol du ve Türkiye'nin başında bugünkü
karanlığı yaratan bir bela olarak o dönemlerden çorabı örmeye başladılar. dedi Bir suç çetesi evet, bize
susurluk öğretti ki, bir sahte kimliklere sahip korum altında mücadele eden bu güçlerin devletin içindeki
bazı makamlar tarafından korunmadan ya da kollanmadan herhangi bir şekilde nefes almaları dahi
mümkün olmaz, biz susurlukla bunu öğrendik, susurluk bize ayrıca devlet içindeki bu çetelenmenin, bu
karanlık örgütün o güne ait bir şey olmadığnı, aslında taa 60'lar 70'lerden itibaren takip ederek gelen bir
yapılanma olduğunu gösterdi, şimdi MGK'da böyle bir karar alındı mı sorusunun yanıtı bir tutanaktır, bir
belgedir, ben böyle bir şey görmedim, ancak sayın Başbakan Tansu Çiller'in iktidar olduğu dönemde
çeşitli illere gönderilen yazılar ben de okudum, yani şunlara şunlara ihale verin, bunlara bunlara
vermeyin, işte o zamanın dönemin bir sayın bakanını SHP'li bir bakanı fişlemek, onunla ilgili yaptırım
önermek gibi bir şeye dahi ulaşan yazılar okudum, ben de o dönemde gördüm 90'lı yılların olaylarıydı
bunlar, ben şahsi kanaatimi söyleyebilirim; bu tür organizmaların devletlerin hukuk dışı boyutlarında
gelişen bir yapı olduğunu biliyorum, buna zaman zaman işte konünizme karşı mücadele derneği diye
başlıyor süreç, bu gün geliyor paralel oluyor, bu gün paralel dediklerinin dönün bakın hepsi komünizme
karşı mücadele derneklerinin içinden geliyorlar, kimi zaman bakıyorsunuz, başka bimr yerdeki
kontrgerilla örgütlenmesi oluyor, Türkiye'de MİT kurulmuş, 1970'e kadar maaşları CİA ödemiş, dinleme
çalışmalarında teknik desteği orası vermiş, devletlerin legal ve illegal tercihleri arasında bir süreç
yaşanıyor, bu süreç yok etmek istediği siyasal kimliklere dönebilir, bu benim şahsi kanaatimdir, burada
temel sorun şudur; ikisi çakıştığı için yani örneğin Behçet Cantürk hem parasını elinden alma, hem
siyaseten hizmet etmek istediği yere hizmet etmesini engellemek için katlediliyor, ama Ömer Lütfi Topal
susurluk raporunun eknide de yer aldığı gibi bir devlet büyüklüğüne ulaşibiliyor, yani Ömer Lütfi
Topal'ın şöyle söyleyim bu adam kokain satıyor dediler haber kaynağında konuşurken ne kadar kokain
satar dedim, Amerikanın tükettiği kadar dedi, tapu kayıtlarında kuşadasının neredeyse tamamı Ömer
Lütfi Topal'ın üzerine çıktı, yani bu konudan örneğin Ertaç Tinar, Hospro Şirketi ve silah alınması, hepsi
hibe, araştırmalarımda ortaya çıkan şey, hepsi hibedir, ama Türkiye Cumhuriyetinden 60.000.000 dolar
alınmıştır, bunun milliyetçilikle veya başka bir şeyle ilgisi yoktur, bu bir sorundan nemalanmak demektir,
bu nemalanma sonucunda cinayet de getiriyor, sonucunda devleti bugünlere taşıyan ve içinden nasıl
çıkacağız diye çırpındığımız ortamı da yaratıyor, dedi. Okudum efendim, biliyorum, okudum, MİT'in de
ayrıca bir katkı sunmak isterim, MİT'in de bu konuda detaylı bir müfettiş raporu var, onu da okudum
içeri girmeden önce, Başbakan, şimdi silah alımı ile ilgili yetkilendirme, şöyle, Başbakanlık Örtülü
Ödeneğinden MİT'e aktarılıyor, MİT'den bu işe aktarılıyor, bu silsileyi takip ederseniz yapılan
soruşturmalarda karanlık nokta yok, herşey aydınlatılmış, Ertaç Tinar bir gün bir haber çekimi için
gönderdiğim arkadaşa "o Tuncay Özkan'a söyle, biz miyiz sadece kurban gibi" laflar ediyordu, yani
herkes bir üstüne gönderiyordu, ben fikri takip yapan bir gazeteciyim, Ertaç Tinar geldi, olayın tamamını
gerçek boyutlarıyla anlattı, zannediyorum o da bir yargılama konusu, onunla ilgili dosyaya da
bakıldığında orada karanlıkta kalan bir nokta yok, silahların ne için geldiği, hangi parayla geldiği apaçık
ortada, bu noktada hem Ertaç Tinar, hem Hospro Şirketi, hem silahlar, hem de silahların bulunamaması
gerçeği Türkiye'de siyasal amaçlarla para kazanma noktasındaki ilişkinin boyutunu da bize gösteriyor,
yani bunların karanlıkta kalmaması, bunların aydınlanması çok önemli bir şeydir, o zaman bunlarla ilgili
mücadele etmek ya da buları dile getirmek toplumsal sorumluluğun bir parçası idi fakat pahalı bir
parçasıydı, hayatımın geri kalanında bununla ilgili bedelleri ödeyerek geldim bu güne, dedi. Evet,
doğrudur, evet efendim, ilişki efendim şöyle, örneğin şu an aklıma geliyor ismiin tam çıkaramadım
bağışlayın beni ne olur, bir Keçiören Sanatoryumunun başhekimi var mesela, yani mesela bütün
çalışmayı durdurmak isteyen, böyle üstümüze abanan, yani bu konuyla ilgili adım atmamızı engellemek
isteyen, haberde adı vardır mutlaka, koymuşumdur, ulaşmak istemişimdir, şimdi hatırlayamadım adını
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özür dilerim, size şimdi şöyle söyleyim, o zamanki çalışmalarımızda o ekip ile bu ekip arasında ideolojik
birliktelik nedeniyle bir geliş gidişin olduğu, ama bunun çürüme ve yozlaşma ile bir çıkar ilişkisine
dönüştüğünü ve bütün ihalelerin, ilaç ihalelerinin, inşaat ihalelerinin tamamının bu ekip tarafından
organize edildiğini, hatta o dönemde bununla ilgili olarak işte devletin hiç içinde olmayan, dışarıdaki
belirli çete liderlerine liderlerinin hangi ihalenin kime verileceği konusunnda birinci derecede söz sahibi
olduğunu ortaya çıkarmıştır, Türkiye'nin 1990-1998 arasındaki yolculuğuna baktığınızda; devlet Türk
Ticaret Bankasını satamamıştır, sokakta insanlar mafya nedeniyle adım atamamışlardır, konjiktüründen
kopartıp baktığımız her şey bizi yanlışa götürür, o noktada bu karanlık hem yarat yani bir şeyi
yaratıyorlar, sonra da sanki bunla mücadele ediyormuş gibi gösterip oradan nemalanıyorlar, böylece
hukuku da adaleti de ya toplumsal vicdan ve siyaseti de katıyorum içine, özgürlüğü de bir okazyona,
çürümeye karşı karşıya bırakıyorlar, temel sorun Türkiye'deki bu çürümenin engellenmesi için bu
davalarda kendi çıkarları için insanları öldüren, kendi çıkarları için toplumu demokrasiden özgürlükten
ve adaletten yoksun bırakan kadroların açığa çıkartılmasıdır, bu Türkiye'nen geleceği açısından
önemlidir, dünü açısından değil, dedi. Hayır efendim, çağırmadı efendim, hayır, bu konuyla ilgili ilk kez,
evet, Susurluk soruşturması benim şahsi kanaatimde önemli ondan da önemli gördüğüm Mahkeme
açısından da değerli olduğunu düşündüğüm şey susurluk davasının sonucudur, yani burada kimlik
kartlarının verilmesi, bu insanların serbest dolaşmasının sağlanması, sahte işte işler yapmalarının önünün
açılması, bahsettiğim şey somut bilgi efendim şimdi efendim ben gazeteciyim, polis veya savcı değilim,
tanıklıklarım örneğin baştan söyledim, ben baştan söyledim efendim, hayır hayır efendim, ben vicdani
sorumluluğumun gereğini baştan yerine getirdiğimi söylüyorum, ben dedim ki bu olayların işleyişi ile
ilgili olarak benden bir şey beklemeyin, bakın ben yargılandım, ben görgümü ve bilgimi aktarıyorum,
yorum diyebilirsiniz, şöyle yanıt vereyim, şöyle yanıt vereyim.. Sayın başkanım, haklıdırlar, haklıdırlar
efendim, ben buradaki tanıklığımı yani şimdi bir insanla ilgili olarak baştan da söylediğim gibi onun
mahkumiyetine neden olacak ya da özgür kalmasına neden olacak bir konuyu yani benim size bunu
anlatmam için gördüm demem lazım, ben size görgümü diyorum görgüm nedir; bir dosyayı
okumuşumdur, görgüm nedir sayın avukatın elinde olan bir belgeyi almış okumuşumdur, dedi şöyle
efendim, Namık Erdoğan olgusunda örneğin çalışmamı engelleyen kişi belli, susurlukta size aktettirdiğim
gibi ne olduğu belli yani benim görgüme veya bilgime gerek yok mahkeme kararı ve deliller var, Ertaç
Tinar Hospro olayında size bir şey söylememe gerek yok sadece size adres gösterebilirim, söylediğim
budur, avukat beyler o konuda itirazlarında haklıdırlar, dedi. söyleyeyim efendim, şahsi, tabi efendim,
buyrun efendim, buyrun efendim, herkesin bu konuda görüşleri farklı biliyorsunuz, evet, söyleyim
efendim, efendim, bize hos pro olayı....Hayır efendim, şöyle bu liste hep söylenen bişey, bir efsane, bir
şehir efsanesi veya bir gerçek, ama ben bunu görmediğim için, ama bu böyledir kanaatine nasıl kavuşur
bir insan o listede var olduğu söylenen isimler öldürülüyor, şimdi efendim, Türkiye'nin karanlığı sadece
kürt siyasetçilerinin veya onları destekleyen insanların öldürülmesi ile oluşmadı, biz 90'lı yıllar boyunca
42 tane Atatürkçü diye bilinen Türk Aydınını bir yabancı gizli servisin öldürdüğüne tanıklık ettik, bu
karanlık sadece içeridekilerin eliyle değil, dışarıdan da desteklenerek oluşturuldu, yani bu tamamen yani
sadece kürt siyasi kimliğine dönük ya da sadece Atatürkçülere dönük.... Öldürülen kişiler evet efendim..
İşte efendim bu röportajdan öncedir, şöyle söyleyim, şimdi çok özür dileyerek tekrar beni bağışlayın,
inanın röportajı da hatırlayamadım, hanım efendi galiba hanım efendiyi de hatırlayamadım o kadar çok
röportaj yaptım ki, o kadar çok kişiyle konuştum ki onlardan elde ettiğim ya da görgüm dediğim bir şey
ya da bu döneme ilişkin aydın olarak gazeteci olarak tanıklığım dediğim şey anlatımların bende bıraktığı
izlerdir, şimdi yani oradaki tarihini dahi hatırlayamadım özür dilerim, onlar benim bilgisayar arşivimde
bulunabilir, bunların detayı zannediyorum elinizdeki ifadelerde vardır, çünkü o dönem Ertaç Tinar da
bunlarla ilgili bir kısmı saklamaktan yanaydı, bilgiyi tam açıklamıyordu, ama bu konuda yapılan
çalışmalarda zannediyorum ki elinizdeki bilgi bizden daha ileridedir, yani benim bildiğimden daha ileride
bir, çünkü ben teftiş kurulu raporu ve şeyi okudum, orada daha ileride bilgiler var,Ertaç Tinar vefat etti
efendim, Ertaç Tinar gazete haberinde cezaevindeyken okudum, vefat etti ve cenazesine sadece 3 kişi
katıldı, İstanbul'da toprağa verildi, zannediyorum Hürriyet gazetesinde okuduğum bir bilgi, evet efendim
bunlar aydınlanmazsa gelecek yok, ben bu konuda Mahkemeye ve sizlere yani hem o tarafı hem butarafı
kastederek söylüyorum, yardımcı olmayı yurttaşlık görevimin olmazsa olmazı sayarım, bir şey
hatırlarsam, öğrenirsem elbette ki hem gelerek hem de yazarak mutlaka iletirim, ben şu anda sahip
değilim, özür dilerim, ama elime geçer geçmez böyle bir şey olursa... Ergenekon Davasında.'' dedi.
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20-TANIK HİKMET ÇİÇEK BİLGİ VE BEYANINDA; ''Ben yaklaşık 30 yıldır gazeteciyim,
21 Eylül 1996 tarihinde haftalık o zaman haftalık çıkıyordu Aydınlık'da 2.Mit Raporu diye bir rapor
yayınladık, sonradan bu raporun Mehmet Eymür tarafından yazıldığını öğrendik, bu belgede bu belge
Emniyet Genel Müdürlüğü içinde Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in sevk ve idare ettiği bir suç
örgütünden söz ediyordu, bu örgütün çeşitli cinayet, haraç, gasp olaylarına karıştığı ifade ediliyordu,
isimler geçiyordu, şimdi burada görülmekte olan davanın sanıkları da bu isimlerdi, o zaman bu haberimiz
fazla yankı bulmadı, yani çıktığı tarihte fazla yankı bulmadı ancak aradan 45 gün geçti; Susurluktaki o
kaza ki bazıları bu kaza değil suikast de denildi ama bir türlü kanıtlanamadı, o kazadan sonra bizim bu
haberimiz yeniden gündeme geldi, çok tartışıldı, ben bir gazeteci olarak 93-96 yılları arasındaki o
Türkiye'nin bir felaket yılı diyebileceğim yıllar arasındaki olayları yakından izlemeye çalıştım, bu
davanın sanıklarından Ayhan Çarkın burada verdiği bir ifadesinde bir MGK kararından söz etmişti, bu
bir milli güvenlik kararı var demişti, böyle bir karar var efendim, ergenekon davasında bizim davamızda
devlet sırrı gerekçesi ile açıklanmayan belgeler arasında sözü edilen bir milli güvenlik kurulu kararı
bulunuyor, ama karar Çarkın'ın iddia ettiği gibi bir ölüm listesi değil; kararda pkknın finans kaynakları
ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi yer alıyor, bu listede kamu ihalelerinden men edilecek kişiler diye
bazı kürt adamlarının isimleri zikrediliyor, bu liste sonradan bu listede adı geçen insanlardan çoğu
öldürüldüğü için de kamuoyuna ölüm listesi olarak yansıdı, dönemin başbakanı Tansu Çiller'di, 4 Kasım
1993 tarihinde Çiller İstanbul'da Holiday İnn otelinde bir konuşma yaptı, Çiller burada aynen onun
cümlesi ile 'Türkiye milis hareketi niteliğine dönüşmüş ve yaygınlaşmış bir terör hareketi ile karşı
karşıyadır, pkknın haraç aldığı iş adamları ve sanatçıların isimlerini biliyoruz, hesap soracağız' dedi, o
günlerde Tansu Çiller'in bu demeci fazla önemsenmedi, ancak aradan 1-2 ay geçmeden şimdi bu davanın
adını oluşturan faili meçhul cinayetler peş peşe işlenmeye başlandı, işte 14 Ocak 1994'de Behcet
Cantürk, 25 Şubat 94'de Liceli Av.Yusuf Ekinci, 28 Mart 94'de Fevzi Aslan ve yeğeni Salih Aslan, 3
Haziran 94 günü Savaş Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım, 11 Kasım 94'de Can Türk'ün avukatı Medet
Serhat, 14 Aralık 94'de de Av.Faik Candan peş peşe öldürüldüler, birkaç ay içinde bu cinayetlerin
kuşkusuz bir mantığı vardı, devlet kürt sorununu çözmenin yolunu bu yolla aradı o dönemde, ancak,
pkkya yardım ettiği iddiası ile bu kişileri öldürenler de kendi aralarında örgütlenmişlerdi ve sadece bu
işleri yapmakla kalmadılar, çoğu İstanbul'da olmak üzere çeşitli tehdit, haraç, gasp adlarında da adları
karıştı, biz o dönemde Aydınlık Dergisinde bu örgütlenmeye Çiller Özel Örgütü adını vermiştik, yani bu
kişiler bir anlamda faaliyetlerini özelleştirmişlerdi, yani sadece kendilerine verilen talimat doğrultusunda
adam öldürmekle kalmıyorlardı, kendi ceplerini de bu arada doldurmakla meşgullerdi, yani devlet pkk ile
mücadele adı altında daha sonradan kendisine de yönelecek bir canavarın yaratılmasına ön ayak oldu, bu
cinayetlerde dikkat çekici bir yön daha vardı; katiller öldürdükleri kişileri Bolu Sapanca, Düzce hattında
bir yere bırakıyorlardı, işte kamuoyu burayı ölüm üçgeni olarak adlandırmıştı, bunun da mantıki bir
nedeni vardı, sözü edilen bölge Jandarma bölgesiydi ve bu katiller işlenen cinayetleri askeriyenin üzerine
atmak için böyle bir yöntem kullanıyorlardı, şimdi bu davanın bir numaralı sanığı olan Mehmet Ağar,
demin sözünü ettiğim susuzluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'ya silah taşıma ruhsatını veren kişi, altında
imzası var, bu mecliste o dönemde kurulan faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonunda da saptandı;
efendim sadece silah taşıma ruhsatı değil, Çatlı aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü Uzmanı
kimliğini taşıyordu, kimliğin altında Ağar'ın imzası vardı, Çatlının fotoğrafının yanında da yanda açık
kimliği ve fotoğrafı bulunan Mehmet Özbay Emniyet Müdürlüğünde Uzman olarak çalışmakta olup silah
taşımasına izin verilmiştir deniyordu, Uzman olan sadece Çatlı da değildi, bu belgeden yaklaşık 50 kez
imâl edilmişti ve bu belgelerin 32'sinin o dönemde dağıtıldığı saptandı, susurluk kazası olunca da işte bu
uzman kimlikleri verilen şahıslardan alel acele toplanmaya çalışıldı, şimdi bu cinayetlerde özel harekatçı
polislerin kullanıldığını ya da ön planda olduğunu görüyoruz, kendisi de özel harpçi olan Korkut Eken
tarafından bu kişiler eğitildiler, aslında Özel Harekatçı polislerin Türkiye'de kurulması amacı uçak
kaçırma vb terör olaylarına karşı kuruluş amacı buydu, ancak bu tim bu harekatçılara 94'den sonra yeni
görevler verildiği, işte bu yaşanan olaylardan anlaşıldı.....şimdi sayın avukatlar bildiğimiz şeyleri
söylüyor tanık bunları biliyoruz dedi, peki bilmedi... Bilmedikleri bir şeyi söyleyim, büyük kentlerde bir
kural vardır, emniyette her gece asayişten sorumlu bir müdür nöbetçi olur, İstanbul'da bir müdür olur,
Ankara'da olur.. İstanbul'da faili meçhul cinayetlerin işlendiği günlere bakınız ve o gün nöbetçi olan
müdüre bakınız, bu kayıtları İstanbul'da eğer hâla tutuluyorsa İstanbul Emniyetinin kayıtlarından bulmak
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mümkündür, bu günlerde daima susurlukta ölen Hüseyin Kocadağ nöbetçidir... Bunu ismini vermeyim
Ergenekon Davasında birlikte yargılandığımız bazı kişilerden öğrendim, eksi emniyetçiler... Şimdi
efendim ben de bu konuda sayısız haber yaptım, bizim ergenekon davasında sonradan sonradan değil o
zaman da biliyorduk işte fettullahçı olduğunu bildiğimiz savcı Mehmet Ali Pekgüzel, neredeyse kürsüye
çıkan her sanığa her tanığa Hikmet Çiçek'de ele geçirilen filaş bellek diye bir belgeden söz etti... Şimdi
bu filaş belleğe ilişkin bazı gazetelerde haberler de çıktı, sizinle görülmekte olan bu davanın
iddianamesine de girdi, Cavit'in anlatımları, Evet, şimdi sözü edilen bu bilgilerin tümünün kaynağı Cavit
adlı şahıstır, Cavit'in gerçek adı Doğan Özkan, Mahkemenizde tanık olarak ifade verdi, bu sözünü ettiğim
Aydınlık Dergisinde yayınlanan MİT raporunda Cavit'den şöyle söz edildi, daha sonra "Korkut Eken,
Tarık Ümit vasıtası ile tanıdığı ve özel ekip için Emniyet Genel Müdürünün bilgisi ve onayı dahilinde,
Menemen'de bomba silah konusunda eğitime tabi tuttuğu Cavit isimli bir şahsı Tarık Ümit'i öldürmek
için talimatlandırmış, adı geçene silah vermiştir, Cavit, Tarık Ümit'e gelip bunu anlatmıştır.." diye
geçiyor, 18 Kasım 1997 günü Adını o zaman Cavit olarak tanıtan Doğan Özkan Ankara'ya İş çi Partisi
Genel Merkezi'ne geldi ve bu olaylarla ilgisi bilgisi olduğunu söyledi, sözünü ettiğiniz belgeler, bir
kısmını el yazısı ile yazdı, bir kısmını o anlattı ben yazdım, Cavit ile Ankara ve İstanbul'da birkaç kez
görüştüm, benim notlarımda Behcet Cantürk ve şoförünün öldürülmesi, Savaş Buldan ve arkadaşlarının
cinayeti, Tarık Ümit ve Fevzi Aslan ile yeğeninin öldürülmesi Cavit'in anlatımlarında bu vardı, yani
sözünü ettiğiniz diğer cinayetlerle ilgili fazla bir bilgi vermedi, çok ayrıntılı anlatıyordu, olayları yaşamış
gibi anlatıyordu, ben sadece Cavit'in anlatımlarına dayanarak onun anlattıklarını o günlerde bir kitap flan
yazsam herhalde çok satanlar içine girerdi; ama sayın Başkan gazetecilikte bir kural vardır, bu bilgileri
benim başka bir kaynaktan da doğrulatmam gerekiyordu, ölen şahısların yakınlarına ulaşmaya çalıştım,
Cantürk'ün yakınlarına ulaşamadım, Fevzi Aslan'ın yakınlarına ulaşamadım, bir kürt gazeteci arkadaşım
beni Savaş Buldan'ın kardeşi Nihat Buldan ile tanıştırdı ve ben Buldan ile Ankara'da bir, İstanbul'da bir
olmak üzere iki kez görüştüm, Cavit'in anlatımlarını tam metin olarak önüne getirdim, okudu ve
gazetelerde çıkanların derli toplu hale getirilmiş şekli, "Hikmet ben bunlarda bilmediğim yeni bir şey
göremedim" dedi, Cavit'in anlattıklarının ne kadarı doğruydu, Cavit bu olayların içinde miydi, onu artık
Mahkemeniz takdir edecek, benim bilgim görgüm bu kadar efendim, dedi. Aslında bu kararın kendisinin
bu Mahkemeye de ulaştırılması gerekir, Çiller'in o sözünü ettiğim konuşmasında konu olan buydu, yani
pkkda, kamu ihalelerinden men edilecekler listesi, bu liste sonradan kamuoyunda ölüm listesi olarak
adlandırıldı, hatta o dönemde bazı kişilerin kürtlere, kürt iş adamlarına senin de adın listede senin adını
çıkarmam karşılığı şu kadar para ver dediği kamuoyuna çok yansıdı, hatta sanırım Cavit anlatmıştı, bu iş
adamlarından biri de dedi dayanamadı İspanya'ya kaçtı dedi.... İşte devlet sırrı gerekçesi ile sanıklara ve
avukatlarına ulaştırılamadı, yani bizim elimize geçmedi, evet, bir saniye, tahmin ediyorum tahmin
sadece, 93 yılı olabilir, mesela mit raporunda Menemen'de eğitildi lafını hayır Menemen değil Menteş,
bomba eğitimi değil silah olarak düzeltecek kadar olayların içindeydi, Doğan Özkan, Tarık Ümit'in bir
elemanıydı, hayır, şimdi Menteş'de özel harekatçılarla birlikte sivil şahısların da eğitim gördüğü o
dönemde evet evet, evet evet, evet, evet, yani Menteş'e eğitime kimin gönderdiğini bilmiyorum ama
Tarık Ümit grubu diyelim, hatta şöyle bir şey anlattı, benim o kadar iyi silah kullandığımı gördü, ikinci
günü beni serbest bıraktılar, Korkut Eken'i kastederek, Tarık Ümit ekibinin içinde anlatımlarının belki bu
kadar çarpıcı olması da bu yüzden, o dönemde Ankara'daki Kutlu Savaş'ın başkanlığını yaptığı komisyon
devam ediyordu, henüz raporu çıkmamıştı, Cavit adıl Doğan Özkan, benden ben komisyonda ifade
vermek istiyorum dedi, bu o zaman mümkün olsa idi, belki bu olaylar çok daha önce aydınlatılabilirdi,
sadece bir şartı vardı, ben meclise gidip yüzümün görünmesini istemiyorum, benim ifademi başka yerde
alsınlar, ben Ankara Aydınlık, Aydınlığın Ankara temsilcisi olarak Kutlu Savaş'ı aradım, kendisine
ulaşamadım, bir sekreteri ve saire işte bir uzman çıktı, talebimizi ilettim, telefonumu verdim, ama
cevaben hiç aranmadık.....Hayır, zaten bir gazeteci olarak.... dedi. Çok sonra, tabi, yani bir tarih
vermiştim, 18 Kasım 1997, evet, Mehmet Eymür'ün raporuna esas teşkil eden kişinin Tarık Ümit olduğu
anlaşılıyor, raporda zaten Ümit'in ölümünden sonraki gelişmeler yok, yani belli Eymür'ün bilgi hattı
orada kesilmiş, ama sayın başkan izninizle şunu söyleyim, ben bu davada Mehmet Eymür'ün tanık
olmasını hep hayretle karşılamışımdır, Eymür'ün de kanımca bu sanıklar arasında olması gerekirdi,
olayın en önemli şahıslarından kendisi de faili meçhule kurban giden Tarık Ümit, Eymür'ün adamı olarak
bu işlerin içindeydi....hatırlamıyorum yani, Cavit'in sizin de elinizde olan anlatımlarınıza bir daha
bakmak lazım, birkaç isim veriyordu ama özel harekatçılar sanırım Tarık Ümit ekibinden değildi ama o
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cinayetler işlenirken Tarık Ümit bu kişilerden yararlanıyordu, dedi. Yeni bir bilgim yok, Mahkemeye
sunacağım yazılı ifadede ondan kısaca şirketten değil de, Ertaç Tinar'dan da söz ettim, yani Tinar'ın bu
kayıp silahlar diye kamuoyunda geçen bizim burda kayıp silahların kimlere dağıtıldığı bence mâlum,
Affınıza sığınarak bir şey söylemek istiyorum, ben Ergenekon Davasında 6 yıl hapiste kaldım
fettullahçıların kumpasıyla, hakkımda cinayet, terör, suikast flan hiç bir şey yoktu, 6 yılım Silivri'de
geçti, bu davada onlarca cinayetten söz ediyoruz, bir tane tutuklusu yok, hatta hepsi de vareste
tutulmuş...." dediği görüldü '' dedi.
21-TANIK HALİL TUĞ BİLGİ VE BEYANINDA;''Hayır ben Ankara Emniyet Genel
Müdürlüğündeydim efendim, Genel Müdür Yardımcısıydım, evet, efendim az önce ifade buyurduğunuz
kişilerle olaylarla şahıslarla ilgili olarak sadece benim Ömer Lütfi Topal'ın öldürülme olayı ile ilgili bir
bakanın bana talimatı vardı, o da bakan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, o zaman ben Emniyet Genel
Müdür Yardımcısıydım ama personelden sorumluyum, personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının
da görevleri malum, personelin özlük işleri, tayin, atama, cezai işleriyle ilgili işleri yapan birim oluyor,
bir gün masamda çalışırken telefon geldi, sekreter Bakan beyin beni aradığını ifade etti, açtım telefonu,
Bakan Bey bana dedi ki İstanbul'da bir olay olmuş, birkaç tane polis memurunu göz altına almışlar, orada
yapılan sorgularda bunların herhangi bir bilgilerinin olmadığı ifade edilmiş, İbrahim Şahin Özel Harekat
Daire Başkan Yardımcısı, telefonla arayın İstanbul'a gitsin, bu arkadaşları bir de Ankara'ya getirip burada
sorgulansın dedi, ben de bakanın bu bana verdiği talimatı İbrahim Şahin'e telefon açarak aynen ifade
ettim ve bunun haricinde de benim olayın uzaktan yakından bilgi malumatım yok, bu olayla ilgili olarak
hem Başbakanlık Teftiş Kuruluna, hem Meclis Araştırma Komisyonuna, hem de Emniyet Genel
Müdürlüğü Teftiş Kurulu'na ifadelerim vardır, eğer bu davada ilgili benim çağrıldığımı bilmiş olsaydım
dosyalarını da getirirdim.....doğrudur efendim, doğrudur, dedi. Bir Bakan bir astına talimat veremez mi
efendim, bana verilen, onu ben bilemem ki efendim Bakan bana talimat veriyor, diyor ki telefon, normal
efendim, niye normal olmasın, Evet efendim, efendim benim bir bilgim olmaaz, şunun için olamaz
Personel Genel Müdür Yardımcısı operasyona faaliyet yapamaz ki, şey, Özel Harekat Dairesi direkt
Emniyet GeneL müdürlüğüne bağlıdır, diğer hiç bir Genel Müdür Yardımcısı onlara talimat veremez,
sanıkların hiç birisini tanımıyorum, sadece şuradan tanıyorum, onların bi tayin meselesi vardı, Urfa
Millet Vekili Sedat Bucak'ı koruma görevlisi verilmesi üzerine, bize yazı gelmişti, ben de personelden
sorumlu genel müdür yardımcısı olduğum için personel daire başkanı karardan hazırlamış; biz de
Bakanın talimatı ile zaten Bakan da imzalıyor öyle koruma görevlisi verilmişti....Yusuf Yüksel,
Tanımıyorum efendim... Dedi. Efendim, Bakan, hatta efendim şimdi.. öncesinde böyle bir talimat
almadım, yok efendim, Bakan şimdi genel Müdürü aramış, Genel Müdür yerinde yok, bulamamış, onun
üzerine beni aramış, ben de genel müdür yardımcısı, Bakanın talimatı, onu ben bilemem ki efendim,
keşke hiç olmasaydı, ben bu olaydan dolayı da görevden alındım 5 ay, mağdur oldum ben bu işin
mağduruyum, sonradan tahkikat yapıldı, tabi, bakanın emri efendim'' dedi.
22-TANIK BİLGİ ÜNAL SEGBİS ARACILIĞI İLE ALINAN MAHKEMEMİZİN
2014/163 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINDAKİ BİLGİ VE BEYANINDA; ''Efendim benim bu
söylediğiniz isimlerden faili meçhul olarak öldürülenlerden Ömer Lütfi Topal olayı benim İstanbul
Emniyet Müdür Yardımcısı Asayişten Sorumlu Muhabereden Sorumlu olduğum dönemde işlenen bir
cinayet olayıdır, diğerlerini bilmiyorum, diğer bahsedilen isimlerden bilgim yok, sade basından bildiğim
kadarıyla zaman içerisinde yazılı basında ve görsel basında çıkan haberlerden bildiğim kadarıyla bilgim
var, hayır efendim, asayişten sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısıydım, Kemal Yazıcıoğlu
İstanbul Emniyet Müdürü, Fatih Özkan da Asayiş Şube Müdürü, Emniyet Genel Müdürü İçişleri
Bakanımız Sayın Mehmet Ağar'dı, Emniyet genel müdürü şu anda ismini hatırlayamadım efendim, ben
bu konunda Ankara Cumhuriyet başsavcılığı daha önce beni 2011 yılı sonlarına doğru ifademe
başvurmuştu, o ifademi hatırladığım kadarıyla tekrar edeceğim, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı
görevini İzmir'den geldikten sonra görev taksiminde asayiş şubesi, diğer iki kısım daha bağlanmıştı, onla
birlikte görev ifâ ediyordum, bir gün akşam saat 23.00-24.00 arasında Sariyer tarafında bir cinayet
işlendiği söylendi, o tarihte gazinocular gazinolarda kumarhaneler işleten kişi olarak bilinen Ömer Lütfi
Topal'ın otomatik silahla taranarak öldürüldüğü aktarıldı, telsiz anonslarından bildirildi, daha sonra olay
yerinde bir kaleşnikof silah bulunduğu ve yapılan incelemede de parmak izi olay yeri incelemesinde de
şarjörün üzerinde sarılı bant üzerinde bir tasnife uygun parmak izinin bulunduğu söylendi, daha sonra
aradan tahminen 1-1,5 ay geçen bir süre sonra cinayet Bürosunu Asayiş Şubenin Cinayet Bürosuna bir
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telefon ihbarı yapılmış, o telefon ihbarında özel Harekat Daire Başkanı ve Şubelerinde çalışan o tarihte
bir kısmı İstanbul'da bulunan polislerin ve ortakları öldürülen şahsın ortaklarının Ömer Lütfi Topal'ın
ortağı olarak o tarihte birlikte gazino kumarhanesi çalıştıran Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir'in de bu olaya
karıştığı bildirilmiş, Asayiş Şubesi yetkilileri bu bilgiyi bana aktardı, ben de İstanbul Emniyet
Müdürümüz o tarihteki Kemal Yazıcıoğlu'na durumu aktardım, Kemal Yazıcıoğlu'nun verdiği talimat
doğrultusunda TEM şubesinden, İstihbarat şubesinden ve asayiş cinayet bürosundan görevli arkadaşlarla
bir grup oluşturuldu, bu ihbarın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi Kemal Bey talimatı verdi, ben de bu
talimatı Asayiş Şube yetkililerine ilettim, Cinayet Büro Amiri ve Şube Müdürüne ilettim, daha sonra adı
geçen bu 3 polis memuru ve 2 şahıs Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna alındı, yapılan tetkikte bir tanesinin
o tarihte olay saati civarında Anadolu Yakasonuda görevli olduğu, bir tanesinin bir arkadaş grubu ile
yemekte olduğu, bir tanesinin de evinde bulunduğu, diğerlerinin de cinayet esnasında diğer 2 ortağının da
gazinoda kumarhanede bulunduğu tetkik edildi belirlendi, bunun üzerine parmak izi silah....hatırladığım
kadarıyla Ayhan Çarkın Anadolu Yakasında Anadolu Yakasında C Bölgesi diye tabir ediliyor yanlış
söylemiyorsam Anadolu Yakasında ekipte görevliymiş, Ekip Amir Yardımcılığı görevini ekip amiri
olmadığı için yapıyormuş, olay saatinde de bir tamirhaneye ekip arabasının bozulan bir parçasını
yaptırmak için gitmişler, diğer ikisinin ismini karıştırabilirim, Oğuz Yorulmaz ve Ercan Aksoy, Ersoy
düzeltiyorum, bir tanesinin de bir arkadaş grubuyla, diğerinin de evinde olduğunu beyan ettiler, bulunan
olay yerinde elde edilen kaleşnikof tüfekte de parmak izi uymadığı için örtüşmediği için konuyu ben
tekrar Asayiş şube müdürlüğünün çalışma grubu olarak oluşturulan ekibinden bu bilgiyi İstanbul Emniyet
Müdürümüzü Kemal Yazıcıoğlu beye aktardım, Kemal Yazıcıoğlu bey de benim vereceğim talimatı
bekleyin dedi, yanılmıyorsam o saatler içinde o tarihlerde İçişleri Bakanımız Mehmet Ağar bey bir
nedenle İstanbul'a gelmiş, Kemal bey kendisine konuyu aktardığını, Özel Harekat Daire Başkanlığı ile
ilgili olduğu için adı geçen personelin onlara bir ekip gönderileceğini ve teslim etmemizi bildirdi, o
talimatı verdi ve o gece de cinayet bürosu görevlileri tarafından tutanakla Ankara Özel Harekat
Şubesinden Dairesinden gelen ekibe adı geçen şahıslar teslim edildi, daha sonra aradan yine 1,5-2 veya 3
ay sonra basında da Genel basında da çıktı, o tarihteki silahta olan parmak izinin Mehmet Özbay sahte
isim ve gerçek adı Mehmet Çatlıya, Abdullah pardon düzeltiyorum, Abdullah Çatlı'ya olduğu belirlendi,
failin de o şekilde parmak izi oturması nedeniyle ilerleyen zaman içinde belirlenmiş oldu, evet efendim,
evet, dedi. Tek bir ihbardı, o tarihte tetkik için aldığımızda 24 saat içerisinde herhangi bir ihbarın
doğruluğu bulunmadığı takdirde veya teyid edici bilgiler elde edilemediği takdirde salıverme işlemi
yapılıyordu, ancak bunlar Özel Harekat Dairesi Personeli olduğu için Emniyet Müdürümüzün verdiği
talimat doğrultusunda sayın İçişleri Bakanı ile de görüşmesi neticesinde Özel Harekat Daire Başkanlığı
ekiplerine teslim edildi... Biz ihbarın doğruluğunu tetkik için aldık efendim, ihbarın durumuna göre ilk
anda şüpheli gibi değerlendirildi ancak kendilerinin... Evet efendim, şimdi aradan sayın başkanım 20 yıl
gibi bir zaman geçti, 1996... Hayır efendim, düzenlenmedi efendim, hayır efendim, yazdılar efendim,
doğrudur, kendi, el yazıları ile o tarihte böyle bir iddiaya karşılık nerede olduklarını belirtir ifadeleri el
yazıları ile alındı, ihbarın üzerinde somut delil olarak bulunan ortada uzun namlulu kaleşnikof tabir
edilen bir silah vardı, dolayısıyla bu silah üzerinde çıkan parmak izi o adı geçenlerin parmak izi ile
örtüşmedi, efendim, şahısların ihbarı ile alınması ile parmak izinin belirlendiği tarih arasında kesin tarih
zaman olarak söyleyemeyeceğim ama 2 ay gibi 3 ay gibi bir süre geçtikten sonra belirlendi parmak izi
sahibinin kim olduğu.. Efendim cinayetin evrakları zaten Adliyeye intikal ettirildi, hayır vermedik,
şüpheli olup olmadıkları veya yapılan ihbarın doğru olup olmadığı emniyete alındıktan tetkik edildikten
sonar örtüşseydi zaten kendileri hem hazırlanacak evrakla beraber hem de şahıslarla birlikte adliyeye
tevdi edilecektiler, ancak somut olarak bulunan delille örtüşmediği ve o tarihte olay saatinde çeşitli
yerlerde olduklarını kendilerinin beyanı ve tetkiik neticesinde sade polis olmaları nedeniyle ben konuyu
İstanbul Emniyet Müdürü'ne aktardım, onun da o tarihte Ankara'dan İstanbul'a gelmiş olan İçişleri
Bakanımızla görüşmesi neticesinde belirledikleri karar doğrultusunda hareket ettik, dedi. tahmin
ediyorum 30 saat civarında, onu da Ankara'dan ekip çıktı, gelmek almak için diye, onun için bekletildi,
hayır o tarihteki uygulama gözaltına çeşitli nedenle şüpheli olarak alınan veya tetkiki gerekenler 24 saat
bulunduruluyordu, ancak bunlar ekip gelip alacak, Özel Harekat Daire Başkanlığından dendiği için 30
saat civarında kaldılar, bir gün içerisinde, yani 24 saat, evet, veriyordu, zaten parmak izi bulunanla
onların parmak izi mukayesesinde uyuşmadığı ortaya çıktı, dedi. Benim o tarihte yaptığım görev bana
görev bölümünde bağlanan şubeler ile İstanbul Emniyet Müdürü arasındaki koordinasyonu sağlamak
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görevidir, adli görevim de yoktur yetkim de yoktur, bana asayiş şube yetkililerinin anlattığı bilgileri
İstanbul Emniyet Müdürü'ne, İstanbul Emniyet Müdüründen de aldığım bilgileri ilgililere aktarma
görevim vardı, İstanbul Emniyet Müdürü "Ankara'dan ekip gelecek onlara teslim edilecek" dedi, ben de o
talimatı o emri Asayiş Şubesi yetkililerine aktardım, aradaki koordinasyon görevim budur, Bakan bey
bana talimat vermedi, İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu bey ile görüşmüşler, tetkikin
ilerletilmesi ve araştırılması oranın daire başkanlığının imkanları ile derinleştirilmesi adına onlara teslim
edilmesi gerektiği söylenmiş ve gereği yapıldı, sonucundan bilgi verilmedi, Anladım efendim, bu
personel asayiş şube genel bürosunun ekipleri tarafından Boğaz Köprüsünün geçildikten sonra uygun bir
yerde teslim edildi, çünkü kamuoyunda zaten çeşitli olumlu veya olumsuz yorumlar yapılıyordu, parmak
izi de uymayınca ve ileri tetkik yapılsın diye Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı götürülmeleri neticesinde
çıkacak neticeye göre değerlendirme ve işlem yapılsın maksadıyla Asayiş Şube Cinayet Bürosunun
görevlileri tarafından Özel Harekat Görevlilerine tutanak karşılığında teslim edildiler, ben bizzat teslimde
yoktum, teslim işleminde bulunmadım, yalnız tutanakla teslim edildiklerini biliyorum, teslim edilsin diye
Kemal bey gelecek ekibe teslim edilsin diye bizzat bana emir verdi, ben de bu emri Asayiş Cinayet
Bürosuna teslim ettim, teslimde bulunmadım, benim fiilen teslimde bulunmam zaten söz konusu değil,
gelenlerde de herhangi bir şekilde teslimde bulunmadım... tutanak var, teslim tutanağı yapıldı....şimdi
efendim takdir edersiniz ki isnat edilen ihbarlar olay örtüşmediği için geri kalan yapılması gereken işlem
hem konunun derinleştirilmesi, hem uygun görüldüğü takdirde adı geçenler hakkında idari yönden de
işlem yapılabilmesidir, dolayısıyla....zaten bunların 24 saat içinde yapılan ihbarla ilgili ortaya net bir
kanıt belirlenemedi, zaten net kanıt olarak orada olay yerinde bulunan sade silah şarjörü ve üzerinde
çıkan bir parmak izi, onun dışında somut olarak kabul edilebilecek bir delil yoktu, söz konusu ihbar.. Bu
parmak izi ile örtüşmemesi nedeni ile bakanın ve İstanbul Emniyet Müdürünün verdiği talimat
doğrultusunda Ankara'dan gelen ekibe teslim edilsin dendi, o tarihte zaten şey olarak olayla ilgisi
olmadığı hâlde basında çıkan haberler nedeniyle görevlilerde de bir rahatsızlık oldu, dolayısıyla o teslim
işinin bir nevi şubede değil de uygun görülen bir yerde yapılmasına karar verildi, hayır efendim.. efendim
o tarihte....olayı kapatma gibi bir niyetimiz olamaz, öyle olsa o şahısları gözaltına arkadaşlarımız
almazdı, o ihbarı değerlendirmezdik, o ihbar neticesinde emniyet birimlerine haber vermezdik, emniyet
terör şubesinden, istihbarattan grubu oluşturmazdık, o şahısları biz zaten başka bir yere de teslim etmedik
yine emniyetin ilgili birimine teslim ettik, Daire Başkanlığına teslim ettik.. Daha sonra edildi efendim,
hatırladığım kadarıyla yaşıyordu, soruşturma evrakına eklendi diye biliyorum, zaten belli bir süre sonra
biz açığa alındık, İstanbul Emniyet Müdürü ben ve bazı özel harekat daire başkanlığı görevlileri, ama
benim bildiğim kadarıyla Abdullah Çatlı'ya ait olduğu belirlendi, Abdullah Çatlı hatırladığım kadarıyla
değişik isimlerle pasaport işlemi için müracaat etmiş, Mehmet Özbay ve başka biri adına parmak izi yurt
dışı çıkışında hava limanında alınmış parmak izi, onla örtüştü ve öyle tahmin ediyorum, hatalı bilgi
vermiş olmayım, parmak izi bilgileri de Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'na
gönderildi diye biliyorum'' dedi.
23-TANIK HANEFİ AVCI 26/02/2016 TARİHİNDE MAHKEMEMİZİN 2014/163 ESAS
SAYILI DAVA DOSYASINDA ALINAN BİLGİ VE BEYANINDA; ''Efendim benim saydığınız
olaylarla ilgili tek tek bilgim yok, ancak daha önceki Susurluk Komisyonunda bu tür davaya ve.... Ben
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürüydüm, bildiğim kadarını söylüyorum çünkü olaylar
muhtelif saatlerde büyük bir çoğunluğunda İstanbul Emniyetinde görevliydim, bu olaylarla ilgili tek tek
görgü ve bilgim yok ancak genel olarak bu olayların tamamı ile ilgili bir bilgim var, bu konuyla ilgili
olarak da daha önce TBMM Susurluk Komisyonu'nda, bu benzeri dava ile ilgili İstanbul'daki
yargılamaların yapıldığı İstanbul Mahkemesinde, en sonda Talimat ile Edirne Mahkemesinde ifade
verdim, o ifadelerimi tekrar ederim, ana hatları ile söylersem bir dönem için güvenlik kuvvetleri
içerisinde terörle mücadele adı altında bunla mücadele ederken de bu olmuyor bu sınırları aşarak onların
anladığı gibi yapmak gerekli zihniyetle yarısı resmi yarısı sivil kişiler örgütlenerek başlangıçta terörle
mücadele gibi başlayıp çeteleşmeye dönüşen bir takım olaylar yaptığı ve yarattıklarını biliyorum, onlara
dayalı bilgim vardır, onları da anlattım, tek tek olaylara ilişkin bilgim yoktur efendim, ayrıca bir şey
eklemek isterim, bu davada daha önce sanık olarak eklediler ve davanın sanığı yaptılar, yargıladığınız
davada beni davanın sanığı olarak ifademi aldılar, bir süre sonra takipsizlik kararı bana geldi, sanki o
davada da birazcık tanık yapılmam da biraz garipti, onu da belirtmek isterim, ben Susurluk
Komisyonunda bu ifadeyi verince Susurluk Komisyonu bankalara sordu ve bankalar da bunların belgeleri
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ile geldi, bu kişi kendi fotoğrafının yapışık olduğu sahte hüviyet ile paralar çektiği oratay çıktı, daha
sonrasında basına intikal etti bu durum, bu olayla ilgili o zamanlar MİT'de eleman olarak çalışan Mahmut
Yıldırım'ı zamanında MİT çağırıp ifadesini almşıtır, kendisi de onlara ifade vermiştir, bu ifade zamanının
sanıyorum MİT'de görevli Eymür basına denklare etti, kişi bu parayı aldığını, ama kaçırma olayında
fiilen kendisinin yer almadığını, kaçırma olayı yapan polislerle görüştüğünü, çektiği paranın yüz bin
lirasını da o polislerden görevlilere verdiğini söylemiş, şahsın alınmış ifadesi mevcut zannediyorum, daha
sonrası da susurluk komisyonu bankalarla yazışma yapmıştır, o yazışmalarda bu makbuzlar gelmiştir,
çeken kişinin kimlik fotokopisi de vardı, Susurluk komisyonu görevlilerinde gördüm, paraları bu kişinin
çektiğnii yatırdığını gördüm, bu şahsın o tarihte emniyetçe göz altına alınmış fakat tam durum
bilinemediği için serbest bırakılmış MİT personeli çağırmış ki Mehmet Eymür anlatıyor, çağırmış ve
ifadesini almış, yüz bin liranın da yer alan polislere verildiğini söylemiş, böyle bir ifadesi var efendim,
anladım efendim, küçük düzeltme yapayım, bu olaylar İstanbul'da olmadı, başlangıcı İstanbul'da oldu,
İstanbul'da kaçırıldılar, ikinci olarak biz hukuki sahip olduğumuz bilgilerle konuşuyoruz, her olayın
olduğu zaman geniş bilgiye sahip değiliz, duyuyorsunuz insan kaybolmuş, belli bir yerde öldürülmüş, ilk
baştaki bilgilerimiz acaba bu kimdir, şahsi düşmanı mıdır başka bir hesap mıdır zaman içinde bu bilgiler
toplanıp belli bir mana edecek hale geliyor, bu olayları soruşturan bakanlar da ilgili makamlardır daha
çok Terör İstihbaratıydı, bunlarla ilgili ilk defa bana sorulduğunda Meclis Komisyonunda ben teferruatlı
bilgi verdim, daha sonra da demin okuduğunuz bilgileri verdim, daha sonra talimat beyanlarım vardı
ifadelerimi anlattım, anlattığım konularla ilgili araştırılması gereken konular benim araştırmam gereken
konular değil o olayın soruşturmasını yapan zabıta ve oradaki Savcının araştırması gereken konulardır
onun araştırması gerekiyordu... Bu kişilerin efendim tekrar ediyorum İstanbul'da kaçırıldılar, İstanbul
dışında öldürüldüler.... etmiyordu efendim, çünkü Behçet Cantürk uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen bir
isimdi, siyasi yönü o kadar bilinen biri değildi, daha sonrasında öldürme olayı nedense kaynakları
araştırıldıktan sonra böyle bir sebep bulundu, yoksa başlangıçta birincisi emniyetin istihbarat bilginin
izlediği istihbari bilgi narkotik bölümünün bilgisine giren bilgidir....Bu açıkça bir hal olarak gözüküyor,
özellikle Güneydoğu'daki olaylar ile başlayan daha çok o bölgeye yönelik olarak emniyetin jandarmanın
ve diğer güvenlik bilgilerin yaptığı icraatlardan yaptığı hareket tarzlarından biraz da onların etrafta
dillendirdiği yansıyan dillerini ortaya çıkarıyoruz, yoksa oturup böyle bir karar aldığı, kararı uygulamaya
geçirdiği gibi bir bilgi yok, ama halin kendisi bunu ortaya döküyor, bu işin içinde görev almış, veya
bunları destekleyen bir takım 3. Kişiler bunları yaygınlaştı, bunları söylüyorlar, böyle yapılması gerekir
gibi fikir düşünce her tarafta konuşuluyor, basında bile geçiyor, biz oradan o manayı çıkarıyoruz, yoksa
fiili oturmuş bir karar alınırsa da biz bilmiyoruz, tabiat itibariyle oturup karar alacaklarını
zannetmiyorum, çoğu şifai veya düşünsel olarak yaptıkları şeyler olarak düşünüyorum...şimdi efendim
bunun bir çok sebebi vardır, bence bir tanesi güvenlik kuvvetleri kendi mensupları ile ilgili sadece bu
olaya ilişkin değil diğer işlemiş suçlar konusunda soruşturma sıkıntısı var, şimdi kendi soruşturmasını
kendisi yapacak, en basit manadaki bir çok güvenlik kuvvetlerinin kendisinin işlediği konusunda dikkat
ederken bütün soruşturmalar oldukça zor ve sıkıntılı yürüyor, genellikle çekimser ve isteksiz
davranılıyor, bu anlattığımız özellikle terörle mücadelede onların anladığı dille cevap verelim, böyle
yapalım diyen anlayış ve düşünce toplumda ve devlet hiyerarşisinde beğeni buluyordu, kabul ediliyor
şeklinde işarete dönüşmüş,bir dönem için bir çok insan bunu savunur hâldeydi, hatta bu ifadeleri
verdiğimiz zaman siz bu devlete zarar veriyorsunuz, terörle mücadeleye zarar veriyorsunuz gibi bakış
açısı vardı, bu olayın araştırılması etkili oluyor kanaatindeyiz, kişiler değil ama genelde güvenlik
görevlileri içinde bürokraside hatta savcılıklarda bile bunu oldukça kabul gören fikir anlayışı vardı biraz
daha yavaş ve olayları soruştururken daha şey davranılıyordu daha ne dersin diyelim daha ciddi
davranılmıyordu, dosya içinde de görüyoruz halen telefon detaylarının araştırılması bağlantıların
bulunmadığı da gözüküyor, istenilen ciddiyetle bütün her şey araştırılıp her şeyin delilini ortaya yığmak
gibi bir anlayış olmadı, diğer devlet kurumları da bu durumda çekimser davrandı ve bazı bilgileri mecbur
kalmadıkça ortaya dökmedi, ancak adli karar istendikçe ortaya çıkarttığını kendiliklerinden suçlu delil
olsa da ortaya çıkartılmadıklarını görüyoruz, bunları birleştirdiğiniz zaman böylesi bir olay ortaya
çıkıyor...sanıklarla herhangi bir muhatabiyetim söz konusu değildi.. Ama onlarla çok mesafeli
mesafedeyim fakat emniyet içinde oldukça büyük bir kesim o fikre yatkındı, en azından şöyle söyleyim
benim verdiğim ifadeden dolayı bunun çok uygun olmadığı, bunun söylenmesinin makul olmadığı gibi
bir hava hissettiriyordu, yoksa olayın sanıkları ile ilgili irtibatım ilişkim yoktu'' dedi.
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24-TANIK KUTLU SAVAŞ BİLGİ VE BEYANINDA: ''Efendim öncelikle tabi açıklama
yapmama izin verin. Susurluk çalışması kapsamında yaptığımız çalışma kişisel bazda ve tek tek olaylarla
ilgili değil. Susurluk adı altında tariflenen olayın ne olduğunu ve Türkiye'de neler cereyan ettiğini ana
hatları itibariyle bunları belirlemek, öneriler eşliğinde hükümete sunmak amacını güdüyor. Dolayısıyla
faili meçhul, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanıydım. Zamanında evet, onun başbakanlığı döneminde
efendim, 1997 yılında. Evet. O değerlendirme raporunu 6 aylık bir süre içinde hazırladık. Eğer tek tek
olaylara girmiş olsaydık zaten bu 6 ay değil birkaç sene sürerdi. Dolayısıyla benim de faili meçhuller
konusunda arzedebileceğim olay kişisel bazda ya da tek bir olay bazında değil, genel çerçevede olabilir.
Bir tek rapor olarak hazırladım, özellikle tek olmasına itina ettim ve başbaana sundum. Ben fotokopi
çekimi işinin özel kalemin yapmasını istirham ettim başbakandan, başbakana verdikten sonra o raporu bir
daha elime almak istemediğimi ifade ettim. Ama daha sonraki bir toplantıda başbakan yardımcılarında
bir suret olduğunu, cumhurbaşkanında bir suret olduğunu, muhtemelen bilmiyorum ama tahmin
ediyorum Emniyet Genel Müdürlüğüne, Milli İstihbarat Teşkilatına ve diğer bazı kurumlara birer suret
verilmiş olabilir. Efendim ben raporu sayın başbakana verdikten sonra zaman zaman kendisiyle görüştüm
ve raporda da önerildiği gibi bir takım araştırmaların bazı polisiye tedbirleriyle de desteklenen bazı
soruşturmaların yapılması gerektiği üzerinde konuştuk. Ama bir müddet sonra da ben Başbakanlık'tan
ayrıldım, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna geçtim, raporla bütün ilişiğim koptu. Dolayısıyla
Başbakanlık'ta bazı çalışmalar yapıldığını duydum ama detayları hakkında doğrusu fazla bilgim yok.
Belki öldürülenler arasında ismi geçmiş olabilir ama Yusuf Ekinci cinayeti ile ilgili kapsamlı bir bilgim
yok. Başta da arzettiğim gibi tek tek olaylarla ilgilenmedim efendim. Evet. Çünkü İstanbul'da işlenen bir
cinayetle ilgili olarak Ömer Lütfi Topal Cinayeti ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğüne adı geçen
şahısların bu cinayeti işlediğine dair bir not gönderildiğini duydum ve şifaen de bu notun MİT tarafından
gönderildiğini duydum, şifaen de bu notun gönderildiği teyit edildi. Onun üzerine Özel Harekat
Dairesinde adı geçen polis memurlarının dosyalarına baktık. Ama dosyalarda fazla birşey yoktu. Sadece
çok sayıda ödül alan, yoğun çalışmalar için kamu görevlileri olduğunu gördük. Emniyet teşkilatı
tarafından efendim '' dedi.
25-TANIK FATİH MEHMET BUCAK BİLGİ VE BEYANINDA : ''Olur. Efendim bu olayla
ilgili daha önce de çok böyle yani daha önce de gidip ifade vermiştim ve basında da çok böyle haberler
çıkmıştı. Fakat ben bu konuyla ilgili ne bu şahsı tanırım, ne bir bilgim var, ne de alakam var. O
dönemlerde ben zaten Gazi Üniversitesinden öğrenciydim, küçüktüm de, yani şimdi hiç bu işleri bilen bir
insan değilim. Sadece ailemizin konumu gereği İktidar Partisinden milletvekiliydi amcamın oğlu ve biz
PKK ile savaşıyor vaziyetteydik o dönem, ama artık kimlerse, kimler böyle karıştırmak, bölmek,
parçalamak, böl, parçala, yönet, aileye ya da bize hani devletin içinde bazı oluşumlar, şuan birkaç tane
örnek olarak size söyleyeyim Ergenekon mu, paralel yapı mı, kimdirse bilmiyorum, hep böyle karman
çormanlardan yapılan, tabi biz bunları da sonradan ortaya böyle çıkınca bildik. Mesela biz düne kadar
paralel yapı diye birşey bilmiyoruz, düne kadar operasyon veyahutta Ergenekon diye birşey bilmiyorduk.
Mesela bunları da ben hani kendi kafamdan, zihnimden yaptığım şekil bu. Yani böyle saçma sapan işler
ve bizimle alakalı bir işin içine çekilip karalanmak ve lekelenmek istendiğimizin düşüncesindeyim. Bu
işlerle ne bir ilgim var, ne bir alakam var. Bir de bilmem mümkün değil, zaten güçlü bir devlet herşeyi
bizden daha iyi bilir. Benim böyle bir konuda ne bilgim var ne bir alakam var efendim. Her zaman iyidir,
Sedat Bucak benim amcamın oğludur, ağabeyimdir. Rahmetli babam Urfa milletvekili amcasıydı,
babamın vefatından sonra Sedat ağabeyim milletvekili oldu, babamın yerine geçti. Hem bize babaydı,
hem amcaydı. Ayrıyetten Sedat ağabeyin küçük kardeşi Ali Murat Bucak da benim kız kardeşimin
kocasıdır. Biz her zaman ailemiz içinde iyidir. Zaten kötü olması gerekmez. Sadece o büyüğümüz olarak
bize kızabilir yani bizim ona bir şeyimiz olamaz. Peki Ömer Lütfi Topal cinayetinden sonra herhangi
birisine Ömer Lütfi Topal cinayetinin Sedat Bucak'ın isteğiyle olduğunu, onun azmettirdiğini,
aralarındaki uyuşturucu maddeden kaynaklanan veya başka nedenden kaynaklı, parasal ilişki nedeniyle
böyle bir şey olduğunu söylediniz mi, ifade ettiniz mi? Hayır. Şimdi mümkün değil böyle bir şey. Sedat
ağabeyim hayatta aile yapısı geleneği olarak, içinde bulunduğu konum olarak yani bölgede büyük bir
ailenin ağası, reisi olduğu için böyle uyuşturucu gibi şeyler zaten karşıdır. Sedat ağabeyim biz içki ve
sigara içtiğimiz zaman bize kızan bir tiptir. Böyle şeylere karşı bir ailedir. Böyle bir onla ne bir köy
ortaklığı var, ne ortak bir işi var, ne beraber bir iş yeri var. Hiç o adamla da tanıştığını tahmin etmiyorum.
Efendim ben bunların hepsini basında, dergilerde, kitaplarda, mecmualarda ben de hep okuyup kendimle
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ilgili olarak çok da ifadeye de gittim daha önce, mahkemelere gittim. Ben de hepsini, söylediklerinizin
hepsini biliyorum fakat efendim böyle birşey yok, bir. İkincisi olsa böyle bir meblağ, böyle bir parayı
bilmek mevzusu yok, imkanı da yok ve benim bu konuyla ilgili yapılan kendi düzmece operasyonlar ki
bunun haricinde binlerce başka operasyonlar da oldu, yapıldı. Basında işte yine bir gazetede küpürü
bilmiyorum şimdi avukatımızda var mı Doğu Perinçek gilin Eskişehir'de Mesut Yılmaz suikasti ile ilgili,
benimle ilgili işte benle ilgili bağlantı kurulup bir tezgah yapıldığı olayları var, sözlü soruluşları var.
Hepsi bunların tamamen neden yapıldığını, niçin yapıldığını ve ne olduğunu bilmiyorum ve ben tamamen
tabiri caizse hani hiç alakasız bu işlerin tam çemberin dışında ilgisi alakası olmayan, hele şimdi aklımız
biraz eriyor, yaş biraz büyüdü, o zaman tam çocukluğumuz an, hiç bilmediğimiz, tanımadığımız,
görmediğimiz işler. Yani uzaktan yakından ilgimiz yoktu. Mümkün değil. Zaten böyle bir şey benim bir
kere kimin MİT görevlisi, kimin MİT görevlisi olmadığını bilmem mümkün değil. Zaten bu
söyledikleriniz o günlerde basında 96 yılında Susurluk Kazası olduğunda zaten her gün basında bu tip
binlerce haber vardı. Enteresan enteresan şeyler. Efendim ne söyleyeyim işte Adnan hocacılar... Hayır,
hiçbir görüşme yapmadık. Mesut Yılmaz da o zaman muhalif partiydi. Biliyorsunuz ki Doğru Yol
iktidarında kualisyonu Refah Yol, Doğru Yol iktidardaydı, kualisyonu bozmak için sadece bu yaptıkları
oyunlarından biriydi. Tansu hanımı karalamak ve kualisyon Refah Yolu hükümetini birbirinden ayırıp
Erbakan'a yapılmış bir operasyon. Bu da onların içindeki diğer operasyon için birer maddelerden biriydi,
Mesut Yılmaz'ın yaptıkları tamamen buydu. Refah Yolu hükümetini parçalayıp iktidarı gelmekti ki yapıp
geldiler. Hedef orada ben değildim, Refah Yolu hükümetiydi. Sedat ağabeyim de Doğru Yol Partisinin
bir milletvekiliydi. Tansu hanımın parlamenteriydi. Yani Tansu hanımla Erbakan'a yapılmış bir
operasyondu o. Sonra tarafından alınan bir beyanında bu cinayetin özel harekatçı polisler ve Sedat
Bucak'ın içinde bulunduğu ekip tarafından gerçekleştirildiğini, Ömer Lütfi Topal'dan 6 Milyon Dolar
para istendiğini, bu kapsamda paranın verilmemesi üzerine söz konusu cinayetlerin gerçekleştirildiği
söylendi. Bu beyan Fatih Mehmet Bucak tarafından inkar edilse de buna ilişkin rapor ve tutanak eğer
imha edilmediyse halen MİT Başkanlığındadır, imha edildiyse de ne maksatla imha edildiğini de
araştırmak lazımdı. Fatih Mehmet Bucak bu beyanı verdiğinde Sedat Bucak ile arası iyi değildi. Evet ne
diyorsunuz bu beyana? Efendim benim Sedat Bucak ile şimdi de aram iyi değil. Fakat böyle birşey yok,
ben hayatta MİT'te ifade vermedim. Gitmedim, nerede olduğunu bile bilmem. Zaten devlet kendisi daha
da herşeyi net biliyordur. Biz sadece burada, sadece ben burada gidip gelerek sadece sıkıntı ve eziyet
çekiyorum, sürünüyorum. Mümkün değil, zaten bunlar o günlerde 96 yılında basında boy boy, kapak
kapak yazılan, çizilen, piyasada olan, söylenen dedikodular, bir restorana gittiğinizde bir arka masada
konuşulan şehir efsaneleri, binlerce kelimeler vardı. Bunların haricinde daha da efendim ne söyleyeyim
mesela yazıyordu gazetenin birinde işte Siverek'te hint keneveri tarlaları, bilmem kaç bin dönüm ki öyle
birşey yok. Siverek'te herkes tarımla uğraşıyor. Yani basında çıkan yazılar böyleydi. İşte Adnan
Hocacılar gitmiş, orada hint keneviri ekiliyor, işte uyuşturucu ticareti yapılıyor yani bu bölgede, yani
bugün araziler ve tarım gözüküyor devletin gözü önünde, kimsenin böyle bir işle ilgisi yok. Yani neler
yazılıyordu neler. Yani en basiti bu, basit bile kalır yanında. O gün her yerde konuşulan kahvelerde,
lokantalarda buydu'' dedi.
26-TANIK MEHMET EYMÜR BİLGİ VE BEYANINDA :''Efendim ben 1965 yılında MİT'e
girdim. Takip memuru olarak başladım. Sonra fasılalarım oldu, askerlik için 1968 - 1970 arası askerlik
için ayrıldım. Sonra bir meşhur bir MİT raporu olayıyla bir daha ayrıldım. İki kere emekli oldum yani.
1994 senesinde de Nisan ayında tekrardan MİT'e girdim. Benim dönemimde yani 1994'ün Nisan ayında
geldim. Birçok faili meçhul cinayet yapılmıştı o zaman benim bildiğim kadarıyla. Evet. Münferiden tek
tek olayları size soracağım burada ama ondan önce bahsi geçen sanıkların İstanbul 6. Devlet Güvenlik
Mahkemesinin ve Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin davasına konu olan teşekkül oluşturma ile ilgili
sanıklar bir kısmının Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in de bunların yöneticisi olduğuna
ilişkin kararlar var. Bu kararlara konu önce teşekkülle ilgili bir bilginiz var mı? Efendim işte 1994'de
geldikten sonra daha önce irtibatımız olan, elemanımız olan Tarık Ümit ile görüştük. Ondan alınan
bilgiler var. Zaten bir kısmını getirdim, zatıalinize de sunacağım. Bir disket içinde de getirdim. Yani
ondan aldığımız işte o kendisinin de katıldığı infaz olayları Bunu belki 20 sene geçtiği içi aradan
hatırlamak zor tabi. Yaşım da ilerledi. Tarık Ümit, gazinolarda felan işte böyle bir daha önce bir kerevet
felan topluyormuş işte. Bir vergi şeyi olmuş. Yani değişik işlerle uğraşmış. Bir iş adamı, Çerkez kökenli
bir iş adamıydı. Emniyetle de irtibatı vardı yani, şöyle bu elemanlar birazcık güvendikleri kişilerle
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çalışırlar. Ben ayrıldıktan sonra MİT ile çalışmayı durdurmuş, ben tekrardan gelince benle çalışmak
istedi. O arada da emniyetle de epey iş yapmış. Jandarmayla yapmış, askerle yapmış. Şimdi tabi Korkut
Eken'i tanıyordu. Korkut Eken vasıtasıyla Mehmet Ağar ile görüşmüş. Ondan sonra da birlikte çalışmaya
başlamışlar. Şimdi ben geldiğim zaman tabi Korkut Eken 1994'de geldiğim zaman emniyette görevliydi
o zaman. Emniyette müşavir olarak çalışıyordu. Yani Emniyet Genel Müdürlüğünde müşavir olarak
çalışıyordu. Ben de hatta kendisini ziyaret ettim, o zaman işte o İbrahim Şahin'in olduğu yerde onun da
odası vardı. Gittim ziyaret ettim o zaman. Korkut Eken çok yakın çalıştığım bir arkadaştı, sevdiğim de
bir arkadaştı ama yollarımız maalesef ayrıldı. Şimdi bana geldi sordu eğitim için beni istiyorlar, Mehmet
Ağar teklif etti, çalışayım mı diye, dedim devlet işi tabi çalış. Ondan önce benle beraber o da emekli
oldu. Beraber bir Antalya'da Buz Fabrikası kurduk. Ondan sonra ayrıldı. Yok dönmedi efendim.
Emniyetteki işi. O listeler var size verdiğim disket içinde. O Tarık Ümit'ten alınan bilgilerdir sadece.
Bizim bütün kayıtlarımız zaten hem görüşmelerimiz kayıt altına alınırdı, hatta bazıları da görsel olarak da
alınmıştır. Tabi yani bunlar netice itibariyle istihbari bilgidir, onu da söylemem lazım. Tabi üzerinde
çalışmalar yapılan bilgiler. Bunun ortaya çıkışı ilk Aydınlık Gazetesinde yapılan yayınla çıktı. Doğu
Perinçek çıktı bir basın şeyi verdi ve bu yeni MİT raporu adıyla çıkan bir yayın yaptılar, tarihini de
söyleyeyim efendim size, 22 Eylül 1996.Evet. Önce bir basın şeyi yaptı, arkasından da bu Aydınlık'ta,
yani bizim yaptığımız çalışma nasıl elde ettiyse İlk başta Tarık Ümit'ten 29 kişilik zannedersem bir şey
aldık. Hep bunlar Güneydoğulu çoğunlukla iş adamıydı. Vardı, yani zaten hatta bazılarını doğrudan
doğruya Tarık Ümit bey kendisinin yaptığını da Kimler olduğunu hatırlıyor musunuz?
Mehmet Emin Soydaş, Liceli çok güçlü biri, Laleli'de Emin Otel'in sahibi.
Cihat Tokat ikincisi. Diyarbakırlı avukat, uyuşturucu işleriyle alakalı, telefonu var, İstanbul'da bir
evi telefon.
3- Mustafa Bayram, Vanlı, büyük uyuşturucu işi yapanlardan. Hüsrev Bayram, Necdet Bayram ve
Vahdet Bayram isimli kardeşleriyle birlikte çalışıyor.
4- Cahit Kocakaya Yılmaz, Liceli, mevcutların en büyüğü, Bağdat Caddesindeki Koray
Otomotiv'in sahibi, soyadını değiştirdi. Soyadı Yılmaz'mış, Kocakaya olmuş.
5- Hakkı Aksoy, Siirtli, Arap, Savama ile çalışıyor, İstanbul İkitelli'deki Sabah Gazetesi
karşısında Lider Gıda adında büyük bir fabrikası, Marmaris İçmeler'de Urartu isimli oteli var, büyük iş
yapanlardan, kardeşi Rıfat Aksoy ile birlikte çalışıyorlar.
6- Hurşit Savaş, Sapancalı, halen uyuşturucu kaçakçılığından, yani o tarihte, Hollanda'da
cezaevinde, cezaevinde kalıyormuş. İngiltere'de bu şahsı istiyormuş, PKK ile işbirliği yapıyor.
7- Abdullah Cantürk, Liceli, Behçet Cantürk'ün ağabeyi.
8- Hüseyin Baybaşı, Liceli, Bulgaristan ve Romanya'da işyerleri var, faal diğer bir aile ferdi
Mehmet Şerif Baybaşı.
9- Lazo, İranlı, sonra başka ismi var efendim, Lazım Esmaeli diye. İranlı Behçet Cantürk'ün
ölümünden sonra Türkiye'den kaçtı. O zaman Lazo diye biliyordu onu.
10- Lokman, İranlı, uyuşturucu parası transfer işleriyle uğraşıyor.
11- Nizam Bayramoğlu, Liceli, Behçet Cantürk'ün yerini
11- Nizam Bayramoğlu, Liceli, Behçet Cantürk'ün yerini almak istiyor.
12- Varujan Kumdagezer, Ermeni, büyük iş yapanlardan, telefonu var bunun. Bu da zannedersem
öldürüldü sonra.
13- Cumhur Demir, Liceli, büyük eroin işi yapanlardan.
14- Fırat, Tuncelili, Almanya'da hudutta 04/02/1994 tarihinde İngiliz plakalı bir kamyonda 291,5
kg eroin yakalatmış. İstanbul'a gelip gidiyor.
15- Hurşit Han, Yüksekovalı, Savaş Buldan ile öldürülen Hacı Ağa'nın kardeşi. PKK'nın doğu
bölgesi politik sorumlularından.
16- Hamdi Yağ, Yüksekovalı, Necdet Buldan grubundan.
17- Şükrü Karay, Necdet Buldan grubundan.
18- Adil Durmaz, Vanlı.
19- Askar Simitko, İranlı, İran, Irak, Beyrut, Erivan, Türkiye arasında gidip geliyor.
20- Hasan Kuş, Nusaybinli, eroin ve döviz işi yapıyor. Celal Talebani ile irtibatı var.
21- Mehmet Kaygısız, uyuşturucu işleriyle uğraşan PKK'lı, Mart 1994 sonunda Londra'da
öldürüldü.
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22- Doktor Cabbar, Mardinli, eroin kaçakçısı, DEP yöneticilerinden Ahmet Türk'ün yeğeni, Salih
Erdem ile çalışıyor.
23- Nafiz Bostancı, Sapancalı, aslen Trabzonlu, PKK'lı ve uyuşturucu taciri, Türkiye'de aranıyor,
Londra'da bir sürü iş yeri sahibi, patron şahıs.
24- Rado Rash, Eren Eke koordinatörü.
25- Kadri Parmaksız, İstanbul Gurur Oteli sahibi, Zeki Parmaksız'ı (Şemdin Sakık) İsviçre'ye
götüren.
26- Sıddık Kaya, Adapazarı SSK başhekimi, PKK Adapazarı sorumlusu, Zeki Parmaksız'ı tedavi
eden.
27- Raguend diye birisi, Londra Oteli'nin, Londra telefonu pardon, PKK ile her türlü para aklama
ve malzeme alımıyla uğraşıyor.
28- Dursun Karataş, kendisine Londrada Çetin Kot, ondan sonra Hasan Kot telefonlarını vermiş,
Nevzat Telli Londra telefonu onun ve bir de dernek telefonu vermiş, bunlar vasıtasıyla ulaşılmaktadır
diyor.
29- Nezir Karakuş, Dev Sol Darbeciler Grubunun başı, ekibiyle Türkiye'den Suriye'ye, oradan
Bekaa'ye geçmiş, eğitimden sonra Almanya'ya gitmiş, bilahare Türkiye'ye girmiştir. Evet bu 14 Temmuz
1994'te yapılan, yani benim göreve döndükten sonra ilk yaptığımız görüşmelerde verdiği liste. Vallahi
onu tabi müşterek hazırlandığı söyleniyor. Yani zaten başlarında işte olan Mehmet Ağar var ve İbrahim
Şahin var, onlarla çalışıyor. Yani aynı şeyde verdiği bilgiler şöyle, onu da okuyayım müsade ederseniz.
Vallahi işte bu Kürtlere yardım eden, PKK'ya yardım eden Kürt adamlarının söylendiğine göre bunların
pasifize edilmeleri için üst makamlardan bir emir alındığı söyleniyor. Vallaha tabi her türlü
düşünülebilinir. Daha önce işte bu şeylerde beyanlarda Milli Güvenlik Kurulu dedi ama MİT'in haberi
olmadan Milli Güvenlik Kurulu'nun böyle bir şey vereceğini de zannetmiyorum. Tabi MİT temsilcileri
de, MİT müsteşarı da giriyor bütün Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına. Bu ilk görüşmede verdiği
şeylerde Mehmet Ağar ile tanışması, şey etmesi felan onları anlatıyor zaten. Yani isterseniz zaten yazılı
olarak Söyledi, söyledi. Bir de ondan sonra muhtelif görüşmelerde verdiği isimlerle aşağı yukarı 54
kişilik bir liste var. Evet saydıklarıma ilaveler verdi, bunların içinde mesela şey de var, Mehmet Ali
Birand'da var yani, o da var. Hatta o zaman gerek müsteşarımız, gerek Şenkal Atasagun yani sonradan
müsteşar olan Mehmet Ali Birand'ı ikaz ettiler, şey yaptılar, koruma verdiler falan, o da vardı bu işlerin
içinde. Tarık Ümit; Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım'ın infazını bizzat kendisinin yaptığını,
Savaş Buldan'ın Hacı Karay ve Adnan Yıldırım'ın İstanbul Çınar Oteli öünden alınmasını müteakip
Buldan'ın serbest bırakılması için kendisine arabasında bulunan 165.000 ABD Dolarının dışında
1.000.000 Dolar teklif ettiğini, ancak kabul etmediğini, hatta Buldan'ın üzerinde bulunan cep telefonu ile
oto anahtarını otoyola attığını, meskun şahısların Düzce'ye getirildikten sonra infaz yerine
götürüldüğünü, burada Buldan'ın eroinden elde ettiği paradan PKK'ya yardım verdiğini itiraf ettiğini,
Yıldırım'ın Diyarbakır'dan İstanbul'a PKK üst düzey yöneticilerinden mühürlü bir zarf getirerek
İstanbul'da mukim Doktor Cabbar isimli şahsa verdiğini söylediğini, Savaş Buldan İstanbul Emniyet
Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Hüseyin Kocadağ'ın kendisinden 300.000 Dolar rüşvet aldığını,
Kocadağ'ın bir akrabasının İstanbul Büyükada'da kumarhanesinin bulunduğunu, bu kumarhanede büyük
paralar kazandığını açıkladığını ifade etmiştir. Yok üç kişi. Bu üçünün kendisinin bizzat yaptığını
söylüyor, ama tahmin ediyorum ondan evvel E tabi, şimdi mesela var bunlar da var efendim, kimlerle
çalıştı, hangi polis memurları, Özal ... (00:35:42), ondan sonra işte Kaşif Kozinoğlu var. O da o şeylerde.
Şimdi bilmiyorum efendim. Yani görüşme raporları var, bilmiyorum onlara size emniyetten verdiler mi
ama bir kısmı da yok olmuş. Ama aru ederseniz oturur çalışırım, birşeyler çıkarırım ama yani talebe
bağlı. Ben hani MİT'ten bir takım şeyler geldiği için bilmiyorum, neye ihtiyacınız olur. Valla Tarık
Ümit'in kaçırılmasından sonra zaten Ankara'ya gelmişti, son görüşmemizi yaptık, ondan sonra uçakla
İstanbul'a döndü, kendisini zaten şey getirmişti, Düzce'den felan akrabalarını getirmişti, kulağına gelmiş
hani birşeyler yapılacağı, Abdullah Çatlı grubundan diye o zaman söyledi. Ondan sonra evinde iki tane
polis kalıyordu o zaman. Hatta Ankara'dan telefonla onlarla konuştu. Bir gene bu Cahit Kocakaya'ya bir
eylem yapacaklarmış. İşte bir araba çalınmış, o arabanın plakalarını şey ediyorlarmış. Biz dedik ki bu
işlere girme. Giriyorsan bizle görüşme, kesinlikle bu işlerin dışında kalman lazım, yoksa beraber
çalışamayız dedik. Telefon etti en son. Hem bir bayram tebriğini şey etti, Mehmet Ağar ile bayramda
gidip ziyaret edeceğini, konuşacağını söyledi. Ondan sonra İbrahim Şahin ile görüşeceğini, İstanbul'a
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geleceğini söyledi. İki tane polis memuru zaten evinde kalıyordu. Ziya, Bandırmalı olan evet. Onlar
evinde kalıyordu o zaman, telefonla hatta konuştu bizim yanımızda. Peki o aracı bulunduktan sonra
kendisi ortaya çıkmadı? Çıkmadı, çok uğraştık, çok şey yaptık elemanlar vasıtasıyla bilgi almaya
çalıştık. Öldü diye düşünmek lazım, evet. Mehmet Ağar ile görüştüm, hatta Adalet Bakanıydı o zaman.
Özel bir odasında görüştüm, bir de bir arkadaşım daha vardı ama kim vardı yanımda bilmiyorum. Yani
dedim ki bu artık bunun şeyi çıktı. Bu adamlar yani siyasi cinayetlere gidecek bu işin sonu, onun tabiri
vardır işte bu tosunları biz dedi, şey edeceğiz, Azerbaycan'a felan yollayacağız, ondan sonra İbrahim
Şahin ile telefonla Girmesinler diye, hani kendisinin de haberi yokmuş gibi konuştu ama yani mümkün
değil tabi haberi olmaması. Bulunduğu Polis memurları, ondan sonra Çatlılar felan işte, hep bir ekipti
bunlar. Ben kendisine teminat verdim, dedim ki bir problem haline getirmeyiz bu işi, adamı sağ olarak
bırakın, bıraktırt dedim ama olmadı yani. Yani kendine bağlı adamların yaptığından haberim yok gibi
söyledi. İbrahim Şahin ile birazcık daha yardımcım Yavuz Ataç vardı, ona şey yapmış işte. Böyle bu işler
uzarsa birbirimize gireriz gibi tehditvari bir şey yapmış. Ben kendisiyle konuştum sonra, ondan sonra,
ona da söyledik aynı şeyleri, benzer şeyleri ama yani Tarık Ümit'e, çünkü şimdi Tarık Ümit tabi çok
düzgün bir adam değildi doğrusunu söylemek gerekirse, ama neticede bizim için bir şeref meselesiydi,
çünkü bizim elemanımız çok önemli birşey, yani bütün bilgi aldığımız adamlar. Bizim şerefimiz, onun
için kurtarmaya çalıştık tabi ama olmadı. Biz hatta bu Ömer Lütfi Topal cinayetini kimlerin yaptığına
dair elde ettiğimiz bilgileri o zaman bir kurye arkadaş vasıtasıyla İstanbul Emniyet Müdürü Kemal
Yazıcıoğlu'na yolladık. Ondan sonra bir takım arkadaşları aldılar zaten polis. Ayhan Çarkın felan
zannedersem vardı. Valla şeyde Bucak'ların bir yeri vardı, şeyde, Anıtkabir'e yakın bir mıntıkada, işte
orada silahlar olduğu, orada buluşulduğu, konuşulduğu filan falan, bir takım bilgiler verdi ama şimdi
hepsini hatırlamam biraz zor. Evet, evet, verdi. Önemli bilgiler vermişti ama şimdi yani teferruatını
Sami Hoşdan da var bu şeylerin içinde, hatta Sami Hoşdan'a ait bir yerde bu sorgulandığı söylendi o
zaman. Ama tabi bu istihbarat bilgisiydi, biz bunu teyit edemedik. Yani bunu ancak infazı yapanlar ve
şey edenler bilecektir, görevliler bilecektir. İstanbul'da Divan Otel'inden, Divan Otel diyorum, Divan
Pastanesinden almışlar. Evet, evet. Doğru efendim. Vallahi zaten sayın hakimim yani daha önce DGM'de
ifade verdim şahit olarak, TBMM'de verdim, Tarık Ümit ile ilgili verdim ifade. Yani aradan da 20 sene
geçti, işte hala veriyoruz. Evet, evet, evet. Zaten demin onu söylemek istedim, Behçet Cantürk ben
görevde değilken öldürüldüğünü biliyorum, çünkü benim de sorguladığım bir kişi olduğu için bildiğim
bir insandı Behçet Cantürk. Ahmet Altıntaş sonra tayin oldu, Diyarbakır'a şey yaptı. Daha sonra da
zannedersem Ordu'daydı, Veli Küçük paşa onun mahiyetinde olduğunu öğrendik. TBMM Susurluk
Komisyonunda pek bir şey söylemedi, ondan sonra bu belaları Mehmet Eymür açtı başıma dedi falan.
Evet. O Divan Pastanesinde karşı tarafta şeyde Kadıköy tarafında Tarık orada yemek yemiş, ondan sonra
yanına bu Ziya ile şey gelmiş, hatta onları da oturtturmuş, yemek yemiş. Sonra işte bir şeye götürüyoruz
diye, İbrahim Şahin ile görüşmeye götürüyoruz diye almışlar '' dedi.
27-TANIK YILDIRAY SOYSAL BİLGİ VE BEYANINDA:''Bu konuyla alakalı bildiklerim,
ben 1996 yılında mesleğe başladım, 1997 yılında Bala İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığım
sırada bu daimi arama kararları, faili meçhul olaylarla ilgili göreve çıktığımızda bu konuyla alakalı
görevimiz gereği bir tahkikat yapmak zorundaydık, yapıyorduk. Sadece o kadar biliyorum, yani
bölgemizde faili meçhul olarak öldürülmüş bir şahıs olarak biliyorum. Hayır, herhangi bir bu konuda
kesin bilgim yok, bir delil de sunamam bunla alakalı, olay 94'te olmuştur, ben 97 yılında bölgede görev
yaptım, dolayısıyla bilgi sahibi olmam da mümkün değil. Kendisiyle çalışmadık, ben oraya tayin
olmadan önce oranın karakol komutanıymış, daha sonra subaylığı kazanıyor, bölük komutanı oluyor.
Fehmi Gedik ile birlikte 6 ay kadar veya 1 yıl kadar birlikte çalıştık evet doğrudur. Bu tahkikat sırasında
işte beraber görevegittiğimizde bu faili meçhul hadiselerle alakalı görev yaptığımız sırada bu konunun,
bu konuyla ilgili bir takım bilgilere ulaşıldığını, ancak sonucunun getirilemediğini beyan etmişti. Sadece
o kadar biliyorum. Fehmi Gedik tam olarak o şekilde değil ancak söylediği şudur, bu konuyla ilgili bir
takım bilgilere ulaşıldığını, çünkü Mücahit Avkıran'ın karakol komutanı olduğu dönemde kendisinin de
onla çalıştığını, bir takım bilgilere ulaşıldığını, ancak yarım kaldığını beyan etti, ben sadece bu kadar
biliyorum. Evet. Kendisi bunu bana anlatmıştır, 1 - 2 hafta değil, 1 yıl civarında birlikte görev yaptık
efendim kayıtlarda mevcuttur. Hangi dönem görev yaptığımız orada bellidir. Evet. Ben bilemiyorum
efendim, sadece orada bir görev sırasında Fehmi uzman çavuşumun bana anlattığı hadise budur, bundan
sonrasını bilmiyorum veya evveliyatı ne oldu, neler yaşandı, sadece görevdeyken kendisinin bana beyan
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ettiği konuşmalar bunlardır. Hadisenin içeriği tabi şey olduğu için efendim böyle daha gizli veya sıkıntı
çıkarabilecek pozisyonda olduğu için fazla üzerine gitmedim, gidemezdim. O dönem benim üstümdü
zaten, kendisine bir soru sorma gibi bir şeyim de yok. Öyle bir yetkim de olmadığı için sadece o şekilde
kaldı. Bu olayın yarım kaldığını söyledi ve sorgulayamadım. Hayır, detaylı bir şekilde bilgi vermedi.
Sadece göreve çıktık, bu konuyla alakalı araştırma yapıyoruz, bu konunun yarım kaldığını söyledi, ben
sorgulayamadım, ondan sonra sorgulayamam da zaten '' dedi.
28-TANIK KAZIM GENÇ BİLGİ VE BEYANINDA:''Şimdi efendim belirtilen dönemde ben
Ankara Çağdaş Hukukçular Derneği Şube Başkanıydım, hem avukat kimliğimiz, hem derneğin görevleri
arasında toplumsal olaylarla ve insan hak ihlallerine mağduriyetlerle ilgilenme görevi var. O dönemde
gerek Ankara'da ve gerekse Türkiye genelinde insan hakları ihlallerine yönelik her şey hem genel
merkezimize hem Ankara şubeye bilgi olarak çeşitli kanallardan akardı. Bu genel bilgi anlamında benim
özele ilişkin de o dönem ben şube başkanıyken bir Pazartesi günü sanıyorum yani hafızam beni
yanıltmıyorsa 5 Aralık olabilir, bir avukat arkadaşım aradı. Faik Candan arkadaştan Cuma gününden beri
haber alamadıklarını, 1994 evet. Bürosundan aldıkları bilgiye göre işte öğleden sonra 13:30 - 14:00 gibi
bir banka şubesinin vekilliğini yapması nedeniyle bankaya gitmek için çıktığını, ama bir daha
kendisinden haber alamadıklarını söylediler. Ben onun üzerine sık sık gözaltılar olduğu için ve bu
nedenle sık sık görüşmek durumunda kaldığımız için Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı sanık Zekeriya
Balkır beyi aradım. Dönem dönem arar, gözaltılarla ilgili kimler var diye sorardım ve bir medeni ilişki
içinde bize bilgi verirdi. Tabi tabi, tabi. Zaten ifademin devamında da ismi vardır efendim. Zekeriya bey
"bir dakika bekleyin" dedi, telefonumu açık bıraktı, açık tuttu. Benim telefonum açıkken Güvenlik
Şubeyi, Asayiş Şubeyi, Narkotik Şubeyi aradı, TEM Şubeyi de aradı. Fakat TEM Şube, diğerleri direkt
şubelerde görevlileri ararken TEM Şube'de TEM Şube müdürünü aradı. TEM Şube müdürü de sayın
Ülkü Met'ti o tarihte ve dedi ki "Kazım Bey sizde dinlediniz" dedi, "telefonunuz açıktı, arkadaşınız bizim
şubelerimizden birinde yok" dedi, bu benim o zamana kadar yaptığım telefon görüşmelerine göre farklı
bir görüşmeydi, çünkü ben genelde telefon edip bir gözaltı var mı, bilgi felan sorduğumda, almak
istediğimde "biz bir araştırıp size bilgi verelim" şeklinde söylenirdi, fakat o gün telefonum açık tutularak
özellikle arandığı bana yansıtıldı. Bu benim için dikkat çekti. Biz o dönemde Çağdaş Hukukçular
Derneğindeki avukat arkadaşlar, faili meçhul cinayetlerin en yoğun olduğu dönemdir o dönemde, keza
yine aynı yılın sanıyorum Ocak veya Şubat aylarında belki de Mart aylarındaydı Elazığ'da avukat
arkadaşımız Metin Can ve doktor Hasan Kaya da kaçırılmıştı. İç İşleri Bakanlığından randevu alıp gitme
kararı aldık. Dernekten 40 - 50 civarında avukat arkadaşla İç İşleri Bakanlığına gittik. Bakan bey o gün
bakanlık ana binasında değildi Tunus Caddesinde, şimdi Avrupa Birliğe İle İlişkiler Genel Müdürlüğü
olmuş ama o zaman İl Genel Meclisi binasıydı. Bizi orada kabul edeceğini söyledi. Bir görevli, emniyet
görevlisi beni alıp gitmek istedi. Tüm arkadaşlarımız çok gergin ve çok hassastılar, beni tek göndermek
istemediler. Zaten ben de tek gitmezdim. Birlikte aileden birisi, 4 - 5 avukat arkadaşla birlikte oraya
gittik ve bakan beyle görüştük. Bakan beye meslektaşımızın bulunmasını, bunun nerede olduğundan
emniyetin bilgisi olduğunu söylediğimizde bakan bey "merak etmeyin bulunur, bir yerden gelir, canınızı
sıkmayın" benzeri sözler söyledi. Ben biraz sitemkar bir şekilde "sayın bakan bundan 8 - 10 ay önce size
tekrar geldiğimizde Metin Can ve Hasan Kaya ile ilgili benzer şeyleri söylediniz ama biz
arkadaşlarımızın cenazelerini Tunceli'de bir köprü altında, bir ırmak kıyısında bulduk" benzeri bir söz
söyledim, sayın bakan "devlet büyüktür büyüktür, bulur" dedi, ama ne yazık ki sanıyorum 12'si veya
13'üydü yine bir Pazartesi günü öğleden sonra Ankara'nın Bala İlçesinin Aşıkoğlu Köyü yolu üzerinde
gözleri kıravatıyla bağlanmış, kafasından kurşunlanmış olarak arkadaşımızın cenazesi bulundu. Hemen
tabi arkadaşlar 10 - 15 arabayla Bala'ya gittik. Ben Bala'da da bir dönem avukatlık yaptığım için savcı
beyle görüşme yaptım, "savcı bey dikkatinizi çeken bir şey var mı bu meselede" felan diye sordum. Savcı
bey dedi ki "ya Kazım bey siz ayın 2'sinde, 3'ünde felan kaçırıldığını söylüyorsunuz, bugün ayın 12'si,
13'ü, arkadaşınızın iç çamaşırları tertemiz" dedi. Yani gayri ihtiyari şöyle düşündük yani gayri kanuni bir
şekilde kaçırılmış, infaz için kaçırılmış, demek ki herhangi bir yere haber vermesin veya üstünde bir şey
olmasın diye tüm elbiselerinden arındırılmış, infaza götürülürken de tekrar tüm elbiseleri verilip
giydirilmiş gibi bir kanaat edindik. Daha sonra biz bu meseleyi, ben o davada vekalette koydum, Bala'da
soruşturması sürüyor hala, zamanaşımı kapsamına geldi neredeyse. Biz bununla ilgili sağdan soldan hani
duyusu var, herhangi bir duyu, bilgi varsa bize ulaşsın diye uğraşırken bir çok yerden çeşitli duyumlar
geliyordu. Mesela arkadaşımızın Sıhhıye'de kaçırıldığı, bir minibüse atıldığı, o sırada "ben Faik Candan,
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beni kaçırıyorlar" diye bağırdığına ilişkin duyumlar aldık. Keza bir vatandaşın 155'i arayarak Sıhhıye'de
bir vatandaşın kaçırıldığını söylediğine ilişkin duyumlar aldık. Daha sonra tabi bu faili meçhul cinayetler
çok yoğun olmasından kaynaklı işte Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Ağar ile Özel Hareket
Dairesi mi dairenin adını tam bilmiyorum vekili İbrahim Şahin'in başkanlık yaptığı dairede bu tür
infazlar için 3 - 4 tane tim kurdukları, kendilerine yakın emniyet görevlileri, bu infazları onlardan yaptığı
ve hatta Mehmet Ağar'a ait yani denetimindeki bir timin İstanbul'a gidip Özgür Gündem Gazetesini
bombaladığı ve Necdet Menzir'in yani İstanbul Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürünün altında
birisi olmasına rağmen Mehmet Ağar'ı arayıp dedi ki "adamlarını bölgemden çek, huzursuzluk
yaratıyorsun, bölgemde huzursuzluk istemiyorum" dediği yönünde yani bir İl Emniyet Müdürü, Emniyet
Genel Müdürüne çok afedersiniz amiyene tabiriyle fırça çekiyor, "adamlarını bölgemden çek" Ya bunu
ben bir gazetede okudum, gazetelere de yansıdı bu, olduğunu duyduk ve bunların içinde en acımasız, en
radikalinin de bir Siirt Grubu denilen timin olduğu noktasında felan duyumlar aldık. Yani kısaca ifade
edebileceğim şeyler bunlar şimdilik efendim. Efendim savcı bey sorduğu için ben onu cevap verdim.
Evet efendim. Efendim ben o dönemde yani kamuoyunda, basında yer aldı bu, Ankara Emniyeti bize bir
koruma tahsis edince ben meselenin özü nedir diye bu soruşturmaları yürüten özel yetkili savcı sayın
Zekeriya Öz'ü aradım. Tabi sekreteri çıktı ve bağlamadı, "savcı bey uygun görürse sizi bağlar" dedi,
sonra savcı bey bizi aradı, dedi "Kazım bey İstanbul'a geldiğiniz bir gün gelin görüşelim" dedi, ben
gittiğimde enteresan bir şekilde benimle ilgili dosya çıkarılmış, hazırlanmıştı. Dosyaya baktığımda
evimin 7 - 8 cepheden -binanın kastediyorum- fotoğraflarının çekilmiş olduğunu, sokağımın, caddemin
krokilerinin çizilmiş olduğu, hatta mahallenin çok büyük bir krokisinin çizilmiş olduğu, benim binamın 3
- 4 bina yukarısında olan bir kargo şirketinin işaretlendiği, o kargo şirketinden kanalıyla evime bir bomba
gönderileceği ve ondan sonra kaçış yollarının neresi olacağı konusunda böyle bir dosya oluşturulmuştu,
"neden sizle ilgili böyle birşey yapmış olabilirler" diye söylediğimde hani İbrahim Şahin'den çıkması ve
bizim de Faik Candan meselesiyle bu kadar yoğun ilgilenmemiz üzerine acaba bundan kaynaklı olabilir
mi diye ifade vermiştim efendim. Doğrudur efendim. Ben keza bir toplantı için Belçika'ya gittiğimde
Belçika'nın ... kentine gittim ve orada Ayhan Uzala ile bir şekilde karşılaştım. Sorduğumda "beni bir dağ
evine götürdüklerini, orada 3 - 4 gün belki de 5 gün tam hatırlamıyorum orada tuttuklarını, ama bir gün
yukarıdan gelen bir telefonla, artık sonradan algısını söylüyor beni infaz etmeye götürüyorlar diye
düşündüm, beni götürdüler, bir yere, bir ağaca yasladılar ve sonra sessizlik oldu, ben yarım saat hiç
yerimden kımıldayamadım, hani ne zaman infaz edecekler beklentisiyle ama sesler bir süre sonra
kesilince göz bağımı çözdüm ve bir dağın başında olduğumu, çok uzaklarda ışıklar olduğunu gördüm, 3 4 saat yürüyerek ancak bir yola ulaştım ve otostopla İstanbul'a geldim" şeklinde bana açıklamada
bulunmuştu '' dedi.
29-TANIK EŞREF ABDÜLBAKİ ÖNAL BİLGİ VE BEYANINDA: Halen görev
yapmaktayım. Orada yazılanların hepsi doğrudur efendim. Namık bey hem meslektaşım, hem de aynı
oda arkadaşımdı. O zaman Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordum. O da öyleydi.
Başka bildiğim bir şey yok yani. Bir gün onun ölüm haberini aldık, sarsıldık, üzülüyoruz hala da ama bir
bilgim de yok bu konuda. Yani gazete haberlerinin haricinde tabi, herkesin bildiği gazete haberleri
çıkmıştı, onların haricinde bir bilgim yoktur. Yok, yok. Oradaki kahveci var yan tarafta. Teftiş
Kurulunun yanında kahve vardı kahve sahipleri söylemişti, 2 kişi ile beraber buradan gittiler diye, çıktılar
diye. Efendim tam olarak hatırlamıyorum ama yani savcılık bazında ilk defa 2013'de Evet soru
sormuşlardı, çünkü gazete haberlerinde ölen bir kişi üzerine ilaç fabrikası kurulmak istenmiş.
Parasetamol ile ilgili olduğu için açıklamada bulundum '' dedi.
30-TANIK NADİRE İÇKALE BİLGİ VE BEYANINDA: Efendim benim bu olayla olan ilgim
şudur. Burada öldürülen Yusuf Ekinci benim çok sevgili ağabeyimdir, benim eşim Mehmet İçkale vefat
ettikten sonra ben işin başına geçtim. Yusuf ağabeyim hem kocamın Ben müteahitlik yapıyorum, hem de
turizmciyiz. Kocam büyük bir iş adamıydı, çocuklarım küçüktü ve kayın biraderim işin başına geçmemi
söyledi. Ben de "Yusuf ağabeyimle birlikte çalışırsam işin başına geçerim" dedim, çünkü hem
ağabeyimin çok yakın arkadaşıydı, hem de rahmetli eşimin arkadaşıydı, çok güvenilir, mükemmel bir
beyefendiydi ve Yusuf ağabeyimin öldürülmesinden dolayı bu olaya müdahil oldum. Yusuf ağabey
Behçet beyin de bazı işlerine bakardı. Yani benim bilgim bu kadardır. Sormak istedikleriniz varsa cevap
veririm. Yani zaman zaman bazı şeylerine bakardı, yani öyle bazı işlerine bakardı, devamlı avukatı
olduğunu zannetmiyorum. Çünkü devamlı olarak benim avukatlığımı yapardı Yusuf ağabeyim. Benim

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

öyle bir şeyden haberim yoktu yalnız Yusuf ağabey zaman zaman "yenge hanım gün gelecek Kürt
aydınlarını evlerinden toplayacaklar" dediği için eşi Ülke Ekinci o da benim çok yakın arkadaşımdı,
geçen sene vefat etti, Allah yerini mekanını cennet etsin, çok düzgün bir kadındı. O beni, Yusuf ağabeyin
eve gitmediğini söyleyince ben onların evine gittim ve o zaman acaba böyle bir şey söyleniyordu, Yusuf
ağabeyim söylerdi zaman zaman, acaba öldürüldü mü diye paniğe kapıldık. Hayır öyle liste diye böyle
bir şey söylemedim ama, hayır Yusuf ağabey, böyle bir listeden benim haberim yok da Yusuf ağabeyim
zaman zaman derdi ki "yenge hanım gün gelecek Kürt aydınlarını evden toplayabilecekler" diye böyle bir
söylemi olduğundan dolayı ben de hani çok sevdiğim bir insan, büyük bir panik içerisindeyiz, bunu
söyledim, yoksa kimim ki ben böyle devletteki bir listeden haberdar olayım. Yani öyle bir şey geçmedi, o
şekilde konuşulmadı da Hayır listeden haberim yok efendim. Hayır efendim, benim böyle bir liste ile
ilgili herhangi bir beyanım veya bir söylemim olmadı. Sadece Yusuf ağabeyle aramızda geçen
konuşmalardan dolayı, onun orada olmamasından dolayı öldürülmüş olabileceğini aklıma geldi ve
söyledim. Evet Ülkü aradı, Mehmet ağabeyi aradı. Mehmet Kahraman'ı aradı, hemşerimiz olduğu için,
kendisi konuştu. Behçet beyi Diyarbakır gecelerinde felan görmüştüm ve kocamın arkadaşıydı. Ama ben
hiçbir zaman için Behçet beye Behçet diye zaten hitap etmediğim gibi yani oradaki kitapta şöyle bir yer
geçiyor, işte geldi Nadire hanımın işlerini yaptı diye, kesinlikle işi, kimse bana yardım etmedi. Önce
Allah, sonra kardeşlerim ve ben işi bugüne kadar getirdik çok şükür. Yani öyle bir nereden kaynaklandı
da neye dayanarak bu adam bunu yazdı bilmiyorum. Zaten yani çoğu şeyi yanlış bence. Evet. Yani niye
tehdit alayım ki yapacağım bir şeyim yoktu yani düzgün bir insanım. Vergilerimi ödeyen, yöreme sahip
olan. Aynen öyle, tabi çünkü Yusuf ağabey ile zaman zaman konuşmalarımızda söylerdi, "gün gelecek
Kürt aydınlarını evden alacaklar" derdi ve ben bu olayla yaşandıktan sonra tabiki benim aklıma hemen
ağabeyimin söyledikleri geldi. Ama bunun haricinde herhangi bir listeden ne haberim vardır, ne de böyle
bir şeyin varlığından kimse bana bir şey söylemedi. Ben nereden bileilirim ki yani? '' dedi.
31-TANIK ALİ TEKİN BİLGİ VE BEYANINDA: ''Şimdi aradan hayli zaman geçti, 20 sene
geçti. Rahmetli Namık benim hem bakanlıktan, o da şube müdürüydü, ben de, müfettişlikten de
arkadaşım, bir ara da oda arkadaşımdı. Çok beraber oldum, Konya'nın kısmi genel teftişinde bulundum.
Müşterek inceleme ve soruşturamalarımız olmuştur. Ben Sağlık Bakanlığı eski başmüfettişiyim, emekli
başmüfettişiyim, 68 yaşındayım. Evet efendim. Hamit Atlı Mustafa Zeydan'ın damadı ve Hakkari eski
sağlık müdürüydü. Ben Hakkari'de de Çukurca'da Yüksekova'da müfettişliğimin ilk yıllarında
incelemelerde bulundum görev gereği. Hıfzıssıhhada şuandaki merkez teftiş kurulu, Sağlık Bakanlığı
Teftiş Kurulu Denetim Birimi Başkanı Muhammed Gedik ile hıfzıssıhada müşterek bir soruşturmamız
vardı. Pazartesi sabahı kurula uğradım. Başkan yardımcısıydı rahmetli Namık bey. Kendisine "bir emrin
var mı dedim" ben hıfzıssıhaya geçtim. Dedi ki "öğleyin beni ara" dedi rahmetli Namık Pazartesi günü.
Öğlen yemeğine bakanlığa gelirken, bakanlıkta yemek yemeye geliyordum. Bahçede yürürken koluma
birisi girdi. Baktım sayın Rüstem Zeydan, daha sonra parlementerlik de yaptı, müsteşar muavini oldu. O
zaman sanıyorum ki Sıtma Savaşı Daire Başkanıydı. İşte Ali ağabey ne yapıyorsun hal hatır sorduktan
sonra dedi ki "Hamit ağabey de gelmiş" dedi, "Namık ağabeyi de al da akşam beraber olalım yemekte"
dedi, ben de bir akşam olsun felan dedim, yemekten sonra aradım kendisini hıfzıssıhada Baki bey çıktı,
Abdulbaki Önal. Başkan yardımcısıydı, o da başkan yardımcısıydı. Dedim ki nerede Namık bey dedim,
"Ayşen hanımın kahvesini içmeye gitti" dedi, "iyi selam söyle" dedim. Bu arada Abdulbaki dedi ki "Ali
ağabey İstanbul'dan misafirim var, akşam hekimevinde beraber olalım" dedi, ben de kendisine dedim ki
"ben mesaiden sonra Ordulular Lokalinde biriç oynayacağım 7'yi 1 geçe gelirsen dedim ben gitmiş
olurum" dedim. O da tam 7'de geldi. Sordum, Numuneliler Lokaline gitmişler, o zamanki Teftiş Kurulu
Başkanı rahmetli Namık bey, efendim Hamit Atlı'da oradaymış. Rahmetli Namık Erdoğan demiş ki
"benim misafirim gelecek" sanıyorum ki 18:30'da oradan ayrılmışlar, başkanla Konur Sokak'a doğru
yürümüşler, Baki bey de bu eski Doğru Yol Partisinin altındaydı Numuneliler Lokali, bir defa gittim ben
de, bir defa gittim. Ondan sonra biz gittik yemeğimizi yedik hekimevinde, hıfzıssıhada. Sanıyorum ki
saat 22:00 - 22:30'da çıktık. Beni Baki bey evime bıraktı. Sabah erkenden rahmetli Namık'ın Evet
efendim. Demiş ki "Ali bey evde mi" demiş. Ben de hazırlığımı yapıyordum, mesaiye gidecektim. Eyvah
demiş, Namık bey gelmedi demiş. Vurdular demiş. Tabi yanlış, hayır öyle bir durum yok. Ondan sonra
yağmurlu bir gündü, şimdi şuanda hatırlamıyorum, 20 sene geçti. 3. ay mıydı, 4. ay mıydı, lutfederseniz
tarihini bilmiyorum. Yağmurlu bir gündü "Allah Allah" dedik felan, tabi şey yaptık. Hıfzıssıhhaya
geldim. O kızını getiriyordu, Begüm'dü kızı, işe getiriyordu. Sağlık Eğitim hıfzıssıhhanın arka yanındaki
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arabasını oraya bırakıyordu. Kendisi de yürüyerek Konur Sokak'a geliyordu. Ama o gün, vurulduğu gün
rahmetli teftişe götürmüş arabasını yani sonradan öğrendiğimize göre. Arama, tarama arabası
bulunamadı. Döner Sermaye Saymanı, başkanı değil, bir hastanede, o sehven şey yapmış. Ama
sanıyorum ki doktor bey açtı. İkisi de kardeşti veya o da açmış olabilir. Doğrudur. Orada tabi kalabalık,
şuanda yine milletvekili, o zaman CHP milletvekili, kalabalıktı ama çok kalabalıktı. Evet hıfzıssıhhada
çalışıyordum, Baki bey beni aradı, başınsağolsun dedi, evet. Şuanda çok yaşlı olan bir ağabeyimiz
Kırıkkale'ye gidiyor bu İbrahim Örs tarım aletleri sahibinin oğlunda kızı vardı, onu ziyarete gidiyor,
sabah vardığında da hastaneye uğruyor. Kurumun yıllardır müfettişliğini yapmış, müfettişti o zaman,
başmüfettişti Mustafa bey. Orada sohbet ederlerken demişler ki "ya 3 - 4 gün oldu, burada morgda bir
cenaze var" demişler, o da "bir göreyim" demiş, rahmetli Namık da gündemde ki Namık beyin hem
bacanağı, hem 1 - 2 yaş büyüğü olan doktor bey de orada çalışıyor aynı hastanede. Esat Canan bey
oradaydı evet. Şuanda sanıyorum ki yine milletvekili herhalde bir şeyden, bağımsız mıdır, şeydir,
televizyonda izliyorum. Hayır. Asit değil, o zaman basında geçen asitan hidrit, ben iktisatçıyım, rahmetli
Namık kendisi hem öğretmen kökenli, eczacı başmüfettişti, Teftiş Kurulu Başkanıydı, asitan hidritin ne
olduğunu bilmiyordum, yıllar önce Diyarbakır'ın sanıyorum ki 1984'de genel teftişinde öğrendim. Orada
efendim bu asitan hidritten uyuşturucu yapımında kullanılan veya hammaddesinde kullanılan, zaman
zaman da şey eczanelerinde bu tür yakalanmaların olduğu da ifade ediliyordu, bu kadar. Fakat rahmetli
Namık çok düzgün bir insandı. Hiçbir zaman hiçbir ortamda siyasi bir atmosfer söz konusu olmamıştır.
Çok beyefendiydi. Hiç kindar felan öyle, benim arkadaşımdır, çok da beraber oldum. Mesela Yılmaz
Erdoğan'ın babasıyla defalarca oldum ama Yılmaz Erdoğan ile hiç olmadım '' dedi.
32-TANIK MÜCAHİT AVKIRAN BİLGİ VE BEYANINDA: ''Sayın hakimim, olay tarihinde
ben Bala Merkez Jandarma Kara Komutanı olarak görev yapıyordum. Tabi olayın üzerinden uzun bir
zaman geçtiği için şuanda ayrıntılarını hatırlamıyorum ve bize haber geldi. Olay yerine intikal ettik.
Yok, yok evet, evet. Daha sonrasında adli görevlere icra ettik. Evet, evet. O tarihte olay yerine intikal
ettik. Olay yerinde maktülü gördük, ilgili makamlara haber verdik, Cumhuriyet Savcılığına haber verdik.
Evet, evet ihbar geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal ettik. Cumhuriyet Savcılığına haber verdik, olay
yerine intikal ettik. Gerekli tedbirlerimizi aldık hatırladığım kadarıyla daha sonra Olay Yeri İnceleme
ekibi geldi mi gelmedi mi onu da hatırlayamıyorum. Sanırım o tarihlerde geldi. Ben bizzat kendim de
indim, maktülü yakınen de inceledim, vurulduğu yerleri de gördüm. Gözleri bağlıydı hatırladığım
kadarıyla. Evet kravatla bağlıydı. Hatırladığım kadarıyla kafasında, boynunda ve göğsünde veya
göbeğinde olacak, 3 tane mermi izi görmüştüm. Daha sonra olayla ilgili araştırmalar yaptık. Çok yoğun
çalıştık aydınlatmak için çok çaba sarfettik. Hatırladığım kadarıyla bir beyaz bir arabadan bahsedildi o
zaman. Bir beyaz renkli bir araba görülmüş, bir çoban görmüştü. Evet evet, araç izleri bulduk olay
yerinde. Lastik izleri vardı. Yanılmıyorsam bir işte çoban, uzun zaman geçtiği için tam
hatırlayamıyorum, bir çoban bir beyaz gördüğünü akşam saatlerinde bahsetmişti, onların hepsini biz ifade
tutanaklarına felan geçtik. O arabanın teşhisi için bayağı bir çaba sarfettik o zamanlar, teşhis edemedik.
Yani birçok yerlerden görgü tanıkları aradık, çalışmalar yaptık ama olayı çözemedik maalesef, çok çaba
sarfettik. Yani yakınları, tabi yakınları geldi, hastaneye geldiler, sağlık ocağına geldiler. Ben oradayken
sordular bana yakınları, bir bayandı. Üzerindeki kıyafetleri ben söyleyince yanılmıyorsam bir kırmızı
gömlek mi vardı çok uzun zaman geçti hatırlayamıyorum, ondan bahsedince hemen zaten evet o demeye
başladılar o zamanlar. Bildiler yani onun olduğunu, daha görmeden o kıyafetlerinden bildiler. Zaten
kayıpmış, 1 aydır felan kayıpmış kendisi. Ben öyle bir şey, yani o zamanlar bana söylemediler böyle bir
şey. Doğru, doğru. Yani o bankadan alındığını, daha önce bir kere daha teşebbüs edildiğini, üzerinde
çağrı cihazları onları hatırlıyorum ben de ama ısrarla polislerden şüpheleniyorum, ondan emin değilim,
unutmuşum sayın hakimim, evet zaman geçmiş. Evet, evet. Zaten evet o kanaate hakim olmuştuk biz,
çünkü yani bir kişinin, ben asker olduğum için, bir kişinin hem alnından, hem boynundan, hem
göbeğinden o mesafeden tabanca ile etkili bir atış yapmak hakikaten iyi bir atıcı işi yani. Evet, evet
hakime hanım. Yani çok çaba sarfettik. Herhangi bir iz, emare bulamadık. Bulsaydık zaten kesinlikle
işlem yapardık. O şahsın bir beyanı varmış, hani üst makamlar tarafından baskı, bana herhangi bir baskı
felan yapılmadı. Benim orada bir üstüm vardı, biraz önce bahsetmiş olduğunuz Tahir Yılmaz isimli kişi.
O tabi üst makamlarla daha fazla muhataptı, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer makamlarla, ben karakol
komutanıydım ama bana yapılmış herhangi bir şey yok. Tahir Yılmaz'ı da dinlerseniz o da beyanlarda
bulunabilir '' dedi.
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33-TANIK BİRSU HİLAL ALTINTAŞ 13/05/2015 TARİHİNDE MAHKEMEMİZİN
2014/163 ESAS SAYILI DAVA DOSYASI KAPSAMINDA TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA: ''Sanıkları sadece medyadan tanımaktayım. Eşimin öldürülmesine yakın dönemlerde,
hayati korku taşıdığının farkındaydım. Hatta bu sebeple eve can yeleği getirdiğine şahit olmuştum. Olay
üzerinden uzun zaman geçtiğinden ötürü bilgileri eski tazeliğiyle hatırlayamamaktayım. Ancak bu
konuyla alakalı daha önce DGM'de, Ankara C. Başsavcılığında ve Başbakanlık adına araştırma yapan
Kutlu Savaş beye ifade vermiş bulunmaktayım. Oradaki ifadelerim geçerlidir. Kocam öldürüldüğü
sıralarda hastanedeydim. Doğrudan görgüye dayalı bilgim yoktur. Başka eklemek istediğim bir husus
yoktur'' dedi.
34-TANIK AKIN KIZILOĞLU 14/10/2015 TARİHLİ MAHKEMEMİZİN 2014/163 ESAS
SAYILI DAVA DOSYASI KAPSAMINDA TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA:''Ben sanıklardan Ayhan Çarkın'ın cinayet büro amirliğince göz altına alınma işlemlerini
yapılacağı esnada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Gasp Büro Amiri olarak görev yapmaktaydım.
Kapsamlı bir operasyon olduğu için Cinayet Büro amirliğine yardımcı olmak üzere birimimiz
görevlendirilmişti. Ben de bu kapsamda Ayhan Çarkın'ın göz altı işlemlerini yapmak üzere ikamet ettiği
polis lojmanlarına gitmiştim. Ancak ikametinde şahsı bulamadık. Daha sonra telefonla arayıp kendisini
şubeye davet ettik. Şahıs şubeye geldi ve burada göz altı işlemini yaptık. Diğer işlemler Cinayet masası
tarafından gerçekleştirildiğinden benim olaya ilişkin herhangi bir bilgi ve görgüm yoktur. Sadece Ayhan
Çarkın'ın göz altı işlemini gerçekleştirdim '' dedi.
35-TANIK HASAN YILDIRIM'IN 10/06/2015 TARİHİNDE MAHKEMEMİZİN 2014/163
ESAS SAYILI DAVA DOSYASI KAPSAMINDA TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA: 06/07/2011 tarihli soruşturma aşamasında verdiğim ifadem doğrudur. Aynısını tekrar ederim.
Ben İBRAHİM ŞAHİN'i ismen tanırım. Babamın amiriydi. Bunun dışında babamla olan ilişkisini bilmiyorum dedi.

36-TANIK NURHAN YORULMAZ 25/06/2015 TARİHİNDE MAHKEMEMİZİN 2014/163
ESAS SAYILI DAVA DOSYASI KAPSAMINDA TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA:'' Ben Oğuz Yorulmaz isimli Bursa'da özel harekat daire başkanlığında polis memuru
olarak çalışan kişinin annesi oluyorum, oğlum Oğuz Yorulmaz 29/05/2005 yılında Bursa'da
öldürülmüştü, aradan uzunca zaman geçmiştir, ben bu olayla ilgili olarak ve sanıklarla ilgili olarak
bildiklerimi olay tarihinden iki sene kadar önce ayrıntılı olarak anlattım, aradan 10 sene geçmiştir, daha
önce vermiş olduğum ifademin okunmasını istiyorum'' dedi.
37-TANIK ADİL ÖNGEN 02/11/2015 TARİHİNDE MAHKEMEMİZİN 2014/163 ESAS
SAYILI DAVA DOSYASI KAPSAMINDA TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ VE BEYANINDA:''
Ben Yapı Kredi Bankasından emekli bir bankacı ve borsacıyım, ben bana sayılan maktullerden sadece
Tarık Ümit'i tanırım, müştekilerden de hiç birini tanımam, Tarık Ümit'i Mehmet Eymür aracılığıyla
tanırım, işyerimin bulunduğu siteye bir veya iki sefer geldi, böyle bir tanışıklığım vardır, ölümü
hakkında herhangi bir bilgim yoktur, soruşturma aşamasında Savcı huzurunda verdiğim ifadeyi aynen
tekrar ederim, o ifademe ekleyeceğim herhangi bir husus yoktur, bilgilerim de bundan ibarettir, dedi.
benim MİT 'le herhangi bir ilişkim yoktur, Savcılıkta bana ne sorulduysa onu cevapladım, '' dedi.
38-TANIK
MEMDUH
SAMURAYBAYRAKTAROĞLU
08/05/2015
TARİHLİ
MAHKEMEMİZİN 2014/163 ESAS SAYILI DAVA DOSYASI KAPSAMINDA TALİMAT İLE
ALINAN BİLGİ VE BEYANINDA: ''Her ne kadar talimat duruşma günü 13/05/2015 'e bırakılmış ise
de; talimat duruşma günü Muğla İli sınırları içinde olamayacağımdan; mahkemenizde bugün hazır
bulundum, ben daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade vermiştim ifademin bana
okunmasını istiyorum, çünkü üzerinden uzun bir zaman geçmiştir, ( daha önceki vermiş olduğu ifadeleri
okundu) okumuş olduğunuz ifademi aynen tekrar ediyorum, ben o dönemde gazetecilik yapmaktaydım,
Mehmet Ağar , Tansu Çiller yani bütün bakanlar, milletvekilleri benim arkadaşımdır, o zamanlar
verdiğim ifadede belirttiğim üzere öldürülen insanlar vardır ve öldürülmüşlerdir, ben bu durumu Tv
ekranlarında da defalarca söyledim eğer suç işlemişlerse cezalandırılmalarını gerektiği kanaatindeyim,
benim bu öldürülme olayları ile ilgili bir görgüm yoktur, sadece bilgiye dayalı anlatılanları ben köşe
yazarı olduğumdan dolayı yazdım, söyledim, benim 2007 yılında yayınlanan Çiller Yıllarım diye bir
kitabım var bu konular ile ilgili zaten detayla bilgilerde veriyorum, gerekirse o kitabıma başvurulabilir
asıl bu dosya ile ilgili Halis Toprak ile ilgili iddialar vardı iddia sahibi de damadıydı, o zamanlar ben
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köşe yazarıydım, onları anlattım. Halis Toprak'ın damadı Emre Dindar beni aradı ve işyerine davet etti,
işyerinde bana kayınpederi Halis Toprak'dan ölüm listesinden çıkarılması karşısında yüklü bir para talep
edildiğini söyledi bende kendisine elinde belge döküm varsa ver bende yayınlayayım dedim, ancak belge
vermediğinden dolayı yayınlamadım, Ben bu dosya ile ilgili daha önce çok detaylı bilgi verdim bu
ifade verme işlemi İstanbul Emniyetinde yapılmıştır, oradaki beyanlarımı aynen tekrar ediyorum, benim
başkada bir diyeceğim yoktur benim bu dosyayla ilgili görgüm ve bilgim bundan ibarettir, '' dedi.
39-TANIK ŞEVKET ÖZTÜRK 01/11/2016 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA:'' Olayın üzerinden çok uzun süre geçtiği için net hatırlayamıyorum. 06/06/1994
tarihinde vermiş olduğum ifade doğrudur, o ifadem de doğruyu söylediğimi hatırlıyorum, dedi. kendisine
Yedigöller ne tarafta diye soran şahsın robot resimlerde kendisine mahkememizde gösterilenlerden
hangisinin olduğu soruldu; tanık cevaben; Sİyah kısa saçlı-dolgun yüzlü-geniş çeneli-düz orta kalınlıkta
kaşları var-tahmini 80-90 kg. 1.70 boylarında şeklinde eşgali tarif edilen robot resmi göstererek; yanlış
hatırlamıyorsam bana Yedigölleri soran şahıs bu olabilir, ''dedi.
40-TANIK YUNUS ÖZTÜRK 09/11/2016 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA: ''Ben olayın üzerinden çok zaman geçtiği için ayrıntıyı unuttum, talimata ekli ifadem
varsa okunmasını isterim, tanığın 06/06/1994 tarihinde jandarmaca alınan ifadesi okunarak soruldu,
doğrudur altındaki imza bana aittir, soruldu. ben ne gördümse onu anlattım, ne bir eksik ne bir fazla
söylemedim, dedi. talimata ekli, fotokopi resimleri ayrı ayrı ve itina ile gösterildi, eline alıp inceledi,
tanımıdığını söyledi, olayın üzerinden 22 sene geçmiş ben o zaman Yaylatepe köyünde oturuyordum,
çiftçilikle uğraşıyordum 40 yaşlarındaydım köye giren çıkanı haliyle tanıyordum biliyordum, ancak bana
resimleri gösterilen şahıslar gördüğüm arabada oturan şahıslarmıydı onu tespit etmem mümkün değildir,
aradan 22 sene geçmiş olması robot resimli olarak çizilmiş gösterilmiş olması benim gözlerimin
kuvvetinin azalması dikkate alınınca bunları teşhis etmem imkansızdır, ben şuanda Bolu'ya taşındım,
bilgim bundan ibarettir, dedi.Soruldu: yapılan takikatta benim adımı jandarmaya kim vermiş bana şahit
olarak nasıl ulaştılar bilmiyorum, çarşıda küçük çocuğum jandarmalara babama bazıları yol soruyordu
gibi bir laf edince benim bilgime başvurdular, bana yol soran ise Ankara'dan gelen 3. arabadaki kişilerdir,
sordukları husus "bu yol yediyöllere çıkarmı" şeklinde idi, bende kendilerine "evet bu yolu takip edin
gidin" diye cevap vermiştim, başka birşey bilmiyorum, devamla, ben bu olaya ilişkin 06/06/1994 ve
09/11/2016 tarihinde ifade vermiştim, olayın üzerinden uzun bir zaman geçtiği için olayın detaylarını
hatırlayamamaktayım, 3. Aracın camları koyu renkli olduğu için şoför mahali dışında araç içerisinde
kimsenin bulunup bulunmadığını görememiştim, zaten bize yol soran kişi de şoför mahalinde oturan
şahıstı, şahıs bize soruyu sorduğu sırada araba durmamıştı, biraz yavaşlayıp cevabı aldıktan sonra yoluna
devam etmişti.1994 tarihindeki ifademde 3. Arabanın şoför mahalinde bulunan "bu yol Yedigöllere çıkar
mı?" şeklinde soru soran şahsa ilişkin ayrıntılı ifadede bulunmuştum, ancak şuan o ifadeyi dahi nasıl
verdiğimi hatırlayamamaktayım, içeriğini de hatırlayamamaktayım, bu sebeple teşhis yapmam da
mümkün değildir, az önce belirttiğim gibi 1994 tarihli ifademde her ne kadar bana soru soran şahsa
ilişkin ayrıntılı tarif yapmışsam da olayın üzerinden uzun bir zaman geçtiği için hatırlayamadım,
detaylara ilişkin teşhis yapamadım, olaya dair bilgi ve görgüm bu kadardır'' dedi.
41-TANIK HALİT SİVRİ 09/11/2016 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA: ''Olayın üzerinden çok zaman geçti bu konuda ifade verdiğimi hatırlıyorum, talimata
ekliyse okunmasını isterim dedi. 06/06/1994 tarihli ifadesi okundu, doğrudur bana aittir dedi. Soruldu;
olay hakkında bilgim yoktur, ne sorulduysa cevap verdim, dedi. talimata eklenmiş resim fotokopileri ayrı
ayrı gösterildi, yukarıdada dediğim gibi kimseyi görmediğim için bu şahısları teşhis etmem mükün
değildi, aradan 22 sene geçmişti, olay tarihinde yedigöllerde görevliydik, bir misafirhanenin içerisinde
arkadaşlarla ev eşyalarını, mutfak eşyalarının envaterlerini çıkartıyorduk, ben kimseyi göremedim,
gösterdiğiniz resimleri de teşhis edemedim, jandarmada bizim ifademizi neden aldılar, ismimizi onlara
kim bildirdi onları da bilmiyorum'' dedi.
42-TANIK HASAN TÜREL 26/01/2015 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA: ''Ben bu olay nedeni ile soruşturma sırasında Ankara C.Başsavcılığı'nda alınan ifademi
tekrar ederim'' demiştir.
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43-TANIK CEVAT KORKMAZ 17/12/2014 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ
VE BEYANINDA : ''Ben iddianamede ismi geçen maktullerden Savaş BULDAN, Adnan YILDIRIM ve
Hacı KARAY'ı tanırım, daha önce Star gazetesinde bu kişilerin öldürülmesi ile ilgili olarak bir röportaj
yapmıştım, burada bildiklerimi anlatmıştım, bu nedenle Ankara C.Başsavcılığı beni tanık olarak dinledi,
orada da bildiklerimi anlattım, başkaca da bildiğim yoktur, Soner YALÇIN'ın "Bahçet Cantürk'ün
anıları" isimli kitabıyla ilgili verdiğim bilginin tutanağa geçirilmesinde bir cümle düşüklüğü olmuş, ben
Tansu Çiller'in Haliday İn oteldeki meşhur basın toplantısının düzenlendiğini bu kitapta da yer aldığını
ifade etmiştim, ayrıca Soner YALÇIN'a bu konuda herhangi bir bilgi vermediğimi belirtmek istemiştim,
bana Soner YALÇIN bu konuda danışıyordu ancak ben onu bu konuda enforme etmedim, diğer yazılan
hususları aynen tekrar ediyorum, ekleyeceğim başkaca bir husus yoktur,'' dedi.
44-TANIK FATİH ÖZKAN 7/12/2014 TARİHLİ TALİMAT İLE ALINAN BİLGİ VE
BEYANINDA: ''Bu konu ile ilgili olarak daha önce ifade vermiştim, 1996 yılında İstanbul Asayiş Şube
müdürlüğüne atanmıştım, iddianamede bahsedilen olaylardan bir kısmı benim görev yaptığım dönemde
gerçeklemişti, bu nedenle bildiklerimi daha önce anlattım, ekleyecek herhangi bir husus yoktur, dedi.
DOSYA DİZİNİ
3 numaralı klasörde TBMM tutanakları, maktul Yusuf Ekinci'ye ait belge ve raporlar
bulunmaktadır.
6 Numaralı klasörde maktuller Fevzi Aslan ve Salih Aslan'a ait tutanaklar yazışma ve belgeler
bulunmaktadır.
7 ve 8 Numaralı klasörde maktul Namık Erdoğan'a ilişkin belgeler bulunmaktadır.
10 numaralı klasörde Yaşar Öz'e ait belgeler ve beraat kararı bulunmaktadır.
11,12,13,14,15 ve 16 numaralı klasörde maktuller Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım'a
ait evraklar bulunmaktadır. 15 numaralı klasörde ayrıca şahit ifadeleri vardır.
17 ve 18 numaralı klasörde maktuller Medet Serhat ve İsmail Karaalioğlu'na ait evraklar vardır.
19,20, 24 ve 31 numaralı klasörde maktul Faik Candan ile ilgili evraklar vardır.
21 ve 22 numaralı klasörde Tarık Ümit ile ilgili evraklar ve sanık Abbas Semih Sueri'nin polis
ifadesi vardır.
23 numaralı klasörde Sağlık Bakanlı'ğı raporları, maktul Namık Erdoğan'ın yaptığı soruşturmalar
vardır.
25 numaralı klasörde Tarık Ümit ile ilgili ele geçen belgeler, Susurluk Raporu, Ergenekon
sanıklarında ele geçen word belgeleri vardır.
26 ve 27 numaralı klasörde maktuller Medet Serhat ve Tarık Ümit ile ilgili evraklar vardır.
28 numaralı klasörde maktuller Yusuf Ekinci ve Behçet Cantürk ile ilgili evraklar vardır.
29 numaralı klasörde Ergenekon sanıklarında ele geçen word belgeler, POYRAZ adlı gizli tanık
ifadesi vardır.
30 numaralı klasörde maktuller Savaş Buldan, Hacı Karay, Fevzi Aslan, Asker Simitko, Şahin
Aslan, Lazem Esmail ile ilgili evraklar, gizli tanık EMEK ve AYIŞIĞI ifadeleri, Ergenekon sanıklarında
elde edilen word belgeler vardır.
32 numaralı klasörde sanık Ayhan Çarkın ile ilgili evraklar, belgeler, TV çözümleri vardır.
33 numaralı klasörde, 31.10.2013 tarihli POLİS FEZLEKESİ vardır.
34 numaralı klasörde 2011 tarihli iletişimin tespiti kararları ve tapeler vardır.
35 numaralı klasörde sanık Ayhan Çarkın'ın 26.03.2011 tarihli İstanbul Savcılık ifadesi vardır.
37 numaralı klasörde 2011 tarihli teknik takip kararları, imha tutanakları ve 17.12.1996 tarihli
MİT raporu vardır.
38 numaralı klasörde maktul Behçet Cantürk ile ilgili evraklar (Ana Dosya ) vardır.
39 numaralı klasörde maktul Metin Vural ile ilgili evraklar, (Ana Dosya ) vardır.
42 numaralı klasörde ETÖ davasındaki belgeler ile ilgili tespitler bulunmaktadır.
44 numaralı klasörde Kaşif Kozinoğlu ve Mehmet Eymür ile ilgili MİT inceleme raporları
bulunmaktadır.
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45 numaralı klasörde HTS kayıtları, Sait Yıldırım'ın ölümü ile ilgili belgeler, Cumhurbaşkan'lığı
Zirve Kayıtları bulunmaktadır.
46 ve 47 numaralı klasörde Susurluk Raporu ile ilgili evraklar, Başbakanlık Teftiş Kurulu
Raporu, İstanbul 6 Numaralı DGM'nin 1997/180 Esas numaralı dosyasının duruşma zabıtları
bulunmaktadır.
49 numaralı klasörde Sanık Ayhan Çarkın'ın maktuller Tarık Ümit ve Behçet Cantürk ile ilgili
Cumhuriyet Savcılığı yer gösterme tutanakları bulunmaktadır.
50 numaralı klasörde sanıkların görev yazıları bulunmaktadır.
51 numaralı klasörde maktuller Faik Candan, Abdülmecid Baskın ve Yusuf Ekinci araştırma
tutanakları, sanık Ayhan Çarkın polis yer gösterme tutanağı, UZİ silah özellikleri yer almaktadır.
54 numaralı klasörde sanık Ayhan Çarkın dışındaki sanıkların tutuklama kararları yer almaktadır.
55 numaralı klasörde sanık Mehmet Eymür ile ilgili arama kararları yer almaktadır.
56 numaralı klasörde tutuklama müzekkereleri yer almaktadır.
58 numaralı klasörde gizli tanık AYIŞIĞI ve şahit ifadeleri yer almaktadır.
59 numaralı klasörde sanıkların yıllar itibariyle görev çizelgeleri yer almaktadır.
60 numaralı klasörde sanık İbrahim Şahin'in 03.08.2011 tarihli Adli tıp raporu, sanık Ayhan
Çarkın'ın 03.06.2011, 17.08.2011, 20.12.2011 tarihli ifadesi, 04.06.2011 tarihli yer gösterme tutanağı,
sorgu zabtı, diğer sanıkların Cumhuriyet Savcılığı ve sorgu ifadeleri, şahit ifadeleri yer almaktadır.
61 numaralı klasörde genel soruşturma evrakları yer almaktadır.
62 numaralı klasörde Susurluk olayı hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu, Meclis
araştırma raporları yer almaktadır.
65-80 numaralı klasörde sanık Mehmet Eymür'e ait Data inceleme raporları, resimler yer
almaktadır.
81 numaralı klasörde İstanbul 6. ACM'nin 1997/180 Esas numaralı dosyasının duruşma
tutanakları ve parmak izi raporu yer almaktadır.
82 numaralı klasörde Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporları yer almaktadır.
83 numaralı klasörde İstanbul 6 Numaralı DGM'nin 1997/180 Esas, 2001/36 Karar numaralı ve
12.02.2001 tarihli mahkumiyet kararı, Yargıtay'ın bozma kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı,
Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2001/16176 Esas ve 2002/125 Karar numaralı ve 15.01.2002 tarihli onama
kararı bulunmaktadır.
84 ve 85 numaralı klasörler maktul Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi ile ilgili evraklar, iddianame
ve tensip zabtı bulunmaktadır.
86 numaralı klasörde İstanbul Beyoğlu 1.ACM'sinin 1997/205 Esas numaralı duruşma zabıt ve
ifadeleri, Abdullah Çatlı'ya ait 13.12.1996 tarihli parmak izi raporu yer almaktadır.
87 numaralı klasörde Beyoğlu 1. ACM'Sinin 1997/205 Esas, 2001/413 Karar numaralı
08.11.2001 tarihli maktul Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi ile ilgili beraat kararı yer almaktadır.
88 numaralı klasörde İstanbul 6. Numaralı DGM'nin 1997/180 Esas numaralı dosyasına ilişkin
iddianame, sanık Mehmet Ağar hakkındaki 09.02.1998 tarihli iddianame, (TCK'nun 313 ve 296,240
maddesine muhalefet suçları yönünden)
89 numaralı klasörde 30.07.1996 tarihli polis kriminal raporu vardır.
90-93 numaralı klasörlerde görev defteri fotokopileri vardır.
106 numaralı klasörde sanıklar Ziya Bandırmalıoğlu ve Yusuf Yüksel ile ilgili evrak ve ifadeler
vardır.
107 numaralı klasörde sanık Mehmet Eymür ve Kaşif Kozinoğlu hakkında MİT raporları
bulunmaktadır.
108, 113 ve 116 numaralı klasörde sanık Mehmet Ağar hakkında Ankara 11. ACM'nin 2008/398
Esas 2011/193 karar ve 15.0.92011 tarihli TCK'nun 313 maddesine muhalefetten 5 yıl hapis cezası
mahkumiyet kararı vardır.
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110 numaralı klasörde MİT raporları vardır. (Mahmut Yıldırım, Mehmet Eymür ve Kaşif
Kozinoğlu hakkında)
112 numaralı klasörde İstanbul 6 numaralı DGM'nin 1997/180 Esas numaralı iddianamesi,
mahkeme kararı, İstanbul 14. ACM'nin uyarlama kararı bulunmaktadır.
114 numaralı klasörde sanık Ayhan Çarkın'ın İstanbul Cumhuriyet Savcılığındaki 26.03.2011,
Ankara C. Savcılığındaki 03.06.2011, 17.08.2011 tarihli ifadeleri, TEM yer gösterme tutanakları, sorgu
zabtı bulunmaktadır.
115 numaralı klasörde sanık Ayhan Çarkın hakkında emniyet fezlekesi yer almaktadır.
117 numaralı klasörde maktuller Asker Simitko ve Lazem Esmail ve sanık Mahmut Yıldırım
hakkındaki evraklar bulunmaktadır.
118 numaralı klasörde maktuller Asker Simitko ve Lazem Esmail hakkındaki adli tıp raporu ve
banka dekontları.
119 numaralı klasörde 2011 tarihli telefon tape dökümleri bulunmaktadır.
129 numaralı klasörde iddianameler ve nüfus sabıka kayıtları bulunmaktadır.
130 numaralı klasörde müşteki talimat ifadeleri bulunmaktadır.
Tanık Ayhan Çarkın'ın ifadeleri ayrı bir klasörde bulunmaktadır.
Diğer klasörlerde bulunan evraklar esasa etkili olmayan veya fotokopi belge olduğundan ayrıca
dökümü yapılmamıştır.
Olay Tarihi İle İddianame Tarihi arasında geçen zamanda, ifadelerde isimleri geçen Oğuz
Yorulmaz, Abdullah Çatlı, Sait Yıldırım, Sami Gece ve Ahmet Sakarya ölmüşlerdir. Kamu davası
açıldıktan sonra sanık Ahmet Demirel ölmüştür. Bu nedenle sanık Ahmet Demirel hakkındaki
kamu davasının TCK'nun 64/1 ve CMK 223/8 maddesi uyarınca düşmesine karar verilmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
1993-1996 yılları arasında dosyamızda yargılaması görülen 12 olayda 18 cinayet işlenmiştir.
Aşağıda ayrıntılı şekilde belirtildiği üzere 4 olayda (2+2) aynı 2 silah kullanılmıştır. Cinayetlerin
ağırlıklı olarak kürt etnik kökenli kişilere karşı, aynı zaman diliminde işlendiği anlaşılmaktadır. İstanbul
ve Ankara'da yaşayan avukat ve iş adamları öldürülürken, özellikle 1990-1994 yıllarında, doğu ve
güneydoğu anadolu bölgesinde aynı zamanda yoğun terör olayları yaşanmaktadır.
Cinayetlerin işlendiği yerler yada maktullerin alındıkları ve infaz edildikleri yerler dikkate
alındığında, cinayetlerin güvenlik güçlerine yakalanmayacağına güvenen kişi veya kişilerce işlendiği
anlaşılmaktadır.
Aşağıda her bir olayda açıklandığı gibi olay yerinde mermi kovanı yada çekirdeği dışında, olay
yerine ilişkin görüntü, parmak izi raporu yada sair delil bulunamamıştır. Olaylarda kullanılan silahlar da
ele geçmemiştir.
Suç tarihinden yaklaşık 18 yıl sonra polis memuru Ayhan Çarkın'ın ifadesi ile soruşturma
başlatılmış, neticesinde Ayhan Çarkın'ın da içinde bulunduğu çoğu kamu görevlisi sanıklar hakkında
kamu davası açılmıştır. Sanık Ayhan Çarkın'ın ifadeleri aşağıda ayrıntılı belirtildiği üzere, bazı olaylara
ait delil ve tespitlere aykırı olduğu gibi, bazı olaylar yönünden ise ifadeler kendi içinde çelişmektedir.
Sanık Ayhan Çarkın İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Savcılığınca ayrı ayrı iki ay ara ile ifade vermiştir.
Sanığın soruşturma aşamasında verdiği ifadelerin, aradan geçen zaman ve itiraf kararı gözetildiğinde
sonuçta net ve tutarlı olması beklenen sonuçtur. Oysa sanık aynı olay ile ilgili bir ifadesinde, cinayeti
görmediğini, arkadaşından duyduğunu ifade etmiş, daha sonraki ifadesinde ise cinayeti gördüğünü
söyleyerek, suçu işleyenlerin isimlerini bildirmiş, bir diğer ifadesinde ise, suçu işleyenlerin isimlerini
çoğaltmıştır. Sanık Ayhan Çarkın mahkemedeki 13.05.2015 tarihli ifadesinde önceki tüm ifadelerinden
dönmüştür. Heyetimizin bu genel tespiti nedeni ile, sanık Ayhan Çarkın'ın olaylar ile ilgili ifadesi, diğer
sübut deliller ile de teyit edilemediğinden, mahkumiyete yetersiz bulunmuştur.
Sanık Ayhan Çarkın dışındaki sanıklar, üzerilerine atılı suçları inkar etmişlerdir.
Dosya içinde bulunan TBMM, Bakanlık, Komisyon ve MİT raporları da duyum ve tahminden
ibaret olup, sanıkların mahkumiyetine yeterli görülmemiştir.
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Gizli tanık AYIŞIĞI ve mahkemece dinlenen EMEK ifadeleri de doğrudan bilgi ve gözleme
ilişkin olmayıp, başkasından duyuma ilişkindir, bu nedenle itibar edilmemiştir. POYRAZ adlı gizli tanığa
mahkememizce ulaşılamamıştır.
Tanık Mehmet Eymür'ün ifadesinde belirttiği ölüm listesi, yine tanık ifadesine göre Tarık Ümit
tarafından kendisine verilmiştir. Tarık Ümit'ten Mart 1995 tarihinden itibaren haber alınamamıştır.
Mahkemece hükme esas alınabilecek, suç ile sanıklar arasında illiyet bağı kurabilecek nitelikteki
delillerin varlığı, bu delillerin yasa ve usule uygun, yeterli ve inandırıcı olması ile mümkündür. Bu
ilkelerin ışığında dosyaya baktığımızda sanıkların cezalandırılmalarına yeterli her türlü şüpheden uzak,
kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından, bu nedenle sanıkların üzerine atılı suçlar sabit olmadığından,
ayrı ayrı CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraatlerine karar vermek gerekmiştir.
OLAY
MAKTUL ABDÜLMECİT BASKIN'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak 17/09/2013 tarihli
iddianame ile 2013/60 Esas numaralı dosyada kamu davası açılmış olup, bu dosya 2014/165 Esas sayılı
dosya ile birleşmiş daha sonradan 2014/163 Esas sayılı ana dosya ile birleşmiştir.
Suç Tarihi
:01/10/1993
Suç Yeri
:Ankara Haymana Yolu Yavrucak Mevki
Maktul, 30/09/1993 günü müdürü olduğu Altındağ Nüfus Müdürlüğünde işe gitmiş, mesai
sonunda işten çıkmış, akşam 19:00-19:30 saatlerine kadar Çankaya İlçesi Nene Hatun'da bulunan Şerif
Bedirhan oğlu Esat Canan ve Abdullah Oktay adlı arkadaşlarının inşaat bürosunda oturmuş, arabası gece
evinin önünde bırakılmış halde bulunmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır.
Maktulun nüfus müdürlüğünden alındığını gören görgü tanığı bulunmamaktadır. 14/07/2011
tarihli araştırma tutanağına göre nüfus müdürlüğü çalışanları maktülün kendi isteği ile daireden
ayrıldığını söylemişlerdir. Maktülün odası, nüfus müdürlüğünün giriş katındadır.
Maktul Haymana Yolu Yavrucak mevkisinde, yola 20-25 metre mesafede harabe binanın arka
kısmında bulunmuştur. Olay yerinde 4 adet 9 mm çapında boş kovan ele geçmiştir. Jandarma Kriminalin
13/10/1993 tarihli raporuna göre boş kovanlar ( 2-2) olmak üzere 2 ayrı tabancadan atılmıştır. 16.01.1997
tarihli jandarma Kriminal raporuna göre: a) Olay yerinde bulunan 4 adet boş kovan Susurluk C.
Savcılığına gönderilerek burada ele geçen silahlardan elde edilen kovan ve mermi çekirdekleri ile
ilişkilerinin bulunmadığı, b) Nisan 1993 tarihinden itibaren işlenen faili meçhul suçlar ile ilişkinin
bulunmadığı anlaşılmıştır.
Maktule ait Ankara adli tıp kurumunun 04/11/1993 tarihli raporuna göre, maktule 4 adet mermi
çekirdeği isabet etmiş, cesetten 1 adet mermi çekirdeği çıkartılmış, kanında %68 oranında alkol
bulunmuştur.
Olay ile ilgili tanık Ayhan Çarkın'ın ifadeleri:
Tanığın 26/03/2011 tarihli İstanbul C.Savcılığı ifadesi: İbrahim Şahin'in talimatı ile Oğuz
yorulmaz, Seyfettin Lap, Ahmet Sakarya, Ahmet Demirel, ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça ile nüfus
müdürlüğüne gittiklerini, buradan şahsı aldıklarını, ayrı bir araç ile gelen Ayhan Akça ve Ziya
Bandırmalıoğlu'na teslim ettiklerini, bu ikisinin daire başkanlığına götüreceklerini söyleyerek
ayrıldıklarını, bir kaç gün sonra cesedin Gölbaşı-Ahlatlıbel arasında bulunduğunu öğrendiğini, gazetedeki
resimlerden şahsı teşhis ettiğini, teslim ederlen öldürüleceğini bilmediğini, sonradan ölüm listesinde
olduğundan bizzat Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürdüğünü bildiğini söylemiştir.
Tanığın 03/06/2011 tarihli Ankara C. Savcılığı ifadesi: Maktulün nüfus müdürü olduğu, PKK'nın
dağ kadrosuna sahte nüfus cüzdanı verdiğini, ortadan kaldırılmasına karar verildiği, İbrahim Şahin'in
talimatı ile kendisinin, Oğuz Yorulmaz, Ayhan Özkan, Ercan Ersoy, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça,
Seyfettin Lap, Ahmet Sakarya ve bir kaç kişi ile birlikte nüfus müdürlüğü önüne giderek, Ayhan Akça ve
ziya Bandırmalıoğlu'nun maktülü teslim aldığı, kendilerinin daire başkanlığına döndüğü, şahısları
beklerken İbrahim Şahin'in kendisine ve Oğuz Yorulmaz'a kızarak,'' sizin burada ne işiniz var'', Ayhan ve
Ziya'nın yanına gitsenize dediği, bunun üzerine Gölbaşı'na gittikleri, metruk bir kulübede maktülü ölmüş
olarak gördüğünü, kendisinin kızdığını, neden haberinin olmadığını söyleyip küfür ettiğini, Ayhan ve
Ziya'nın ölüm listesinde ismi geçtiği için öldürüldüğünü, bir numara da olduğunu dediklerini söylemiştir.
Tanığın, 05/06/2011 tarihli Ankara 11. ACM'si hakimliğindeki ifadesi: Maktülün emniyete
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intikalinin sağlanmasının istendiği, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz ve kendisinin bir hafta çalışma
yaptıkları, maktülü emniyete davet ettiklerini, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Seyfettin Lap ve
Ahmet Sakarya'nın olduğu araç ile maktülün emniyete götürüldüğü, Ayhan Akça ile daire başkanlığına
geçtikleri, İbrahim Şahin'in ''sizin burada ne işiniz var, diğerlerinin yanına gidin'' dediğini, mesaj aleti ile
Gölbaşında olduklarını anladıklarını, maktülün ölmüş olduğunu gördüğü, kimin öldürdüğünü
bilmediğini, Ayhan akça ile kavga ettiğini, daire başkanı biliyor sen karışma dediğini, olay yerinde
Ayhan akça, Ziya Bandırmalıoğlu Seyfettin Lap, Ahmet Özkan ve Ahmet Sakarya'nın olduğunu, Ercan
Ersoy ve Oğuz Yorulmaz ile aynı araç ile sonradan gittiklerini beyan etmiştir.
Tanığın, 04/06/2011 tarihli yer gösterme ifadesi: Oğuz ve Ercan ile nüfus müdürlüğünde keşif
yaptıkları, nüfus müdürlüğüne Oğuz Yorulmaz, Ercan Ersoy, Sait Yıldırım, Ziya Bandırmalıoğlu, Ümit,
Uğur Şahin ve Alper Tekdemir ile 12-13 kişi 4 araç ile geldikleri, kendisinin ve Oğuz Yorulmaz'ın
merdiven ile çıkılan 1. Kattadaki odaya girdikleri, polis kimliklerini gösterdikleri, Ayhan Akça ve Ziya
Bandırmalıoğlu'nun elinde evrak ve maktulun resminin olduğu, maktülün zorluk çıkarmadığını, Ziya
Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça'nın maktülü Ford Transit marka araca bindirdikleri, aracı Sait Yıldırım
veya Uğur Şahin'in kullandığı, kendisinin Oğuz yorulmaz ve Ercan Ersoy ile birlikte daire başkanlığına
döndükleri, Oğuz'un dışarıda kaldığını, İbrahim Şahin'in ''niye geldiniz, Ayhan ile buluşun'' dediğini, cep
telefonu ile onları aradığını, onlar ile buluşacak yerin tarif edildiğini, üçünün yola çıktıkları, Ayhan Akça
ve ziya Bandırmalıoğlu ana yoldan 100-120 metre içeride metruk binanın yanında buluştukları,
geldiklerinde vurulmuş olduğunu gördüğünü, Oğuz Yorulmaz'ın Ayhan Akça'ya küfür ettiğini, Sami
Gece'nin de orada olduğunu, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürdüğünü Uzi marka silah
kullanıldığını anlatmıştır. Yer gösterme ifadesi, önceki ifadeleri ile karşılaştırılmış, Gölbaşı-Haymana
istikameti yolun sağ tarafı ve metruk bina ile ilgili ifadelerinin doğru olduğu, cesedin bulunduğu yer ile
sanığın gösterdiği alanın 4-4,5 Km farklı olduğu, yer göstermede tespit edilmiştir. ( Araştırma tutanağı
klasör 51)
SONUÇ
Olay yerinde bulunan 4 adet boş kovanın kullanıldığı silahlar ve bu silahları (2 adet) kullanan
kişiler tespit edilememiştir. Bu cinayet ile ilgili olarak tanık Ayhan Çarkın'ın ifadesinden başka delil
bulunmamaktadır. Tanık Ayhan Çarkın, maktulu nüfus müdürlüğünün merdiven ile çıkılan 1. Katından
polis arkadaşları ile birlikte aldıklarını ifade etmiş ise de, maktulun odasının müdürlüğün giriş katında
olduğu, müdürlük personelinin polislerin geldiğini görmediği, maktul müdürün kendi isteği ile daireden
ayrıldığını ifade etmişlerdir. Maktulün işten çıktıktan sonra Çankaya Nene Hatun'daki büroda arkadaşları
Şerif Bedirhanoğlu, Esat Canan ve Abdullah Oktay ile birlikte oturdukları, bizzat arkadaşlarının
beyanından anlaşılmıştır. Maktulun adli tıp raporunda kanında %68 oranında alkol tespit edilmiştir.
Maktul buradan ayrılarak evinin bulunduğu yere gitmiştir. Nitekim aracı burada bulunmuştur. Maktulun
bu aşamada alınarak Haymana yoluna götürüldüğü ve öldürüldüğü anlaşılmıştır. Bu nedenle tanık Ayhan
Çarkın'ın ifadesine hiç bir şekilde itibar edilmemiştir.
1.OLAY
MAKTULLER BEHÇET CANTÜRK VE RECEP BASKIN'ın öldürülmesi olayı ile ilgili
olarak 19/12/2013 tarihli iddianame ile kamu davası açılmıştır.
Suç Tarihi
:14-15.01.1994
Suç Yeri
:Sakarya İli Sapanca İlçesi Kırkpınar mevki
Her iki maktul Sakarya İli Sapanca İlçesi Kırkpınar mevkinde öldürülmüş olarak bulunmuştur.
Maktullerin 34 HLP 08 plakalı aracı Gebze Bayramoğlu turnikelerindeki Tır Parkında bulunmuştur.
18/01/1994 tarihli polis kriminal raporuna göre olay yerinde 13 adet boş kovan bulunmuş, bu kovanların
9 mm parabellum tipi fişek atar tek bir tabancadan atıldığı, 3 adet mermi çekirdeğinin tek bir ateşli silah
namlusundan atıldığı, bir adet kovanın 7.65 mm çapındaki browning marka tabancadan atılmış olduğu
anlaşılmıştır. (Klasör 38/ sayfa 64)
30/03/1994 tarihli İstanbul Bölge Polis Kriminal raporuna göre, olay yerinde bulunan 13
adet 9 mm çaplı boş kovanın, 28/03/1994 tarihinde Fevzi Aslan ve Salih Aslan'ın öldürülmesi
olayında kullanılan tabancadan atılmış olduğu tespit edilmiştir.
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Olay ile ilgili tanık Ayhan Çarkın'ın ifadeleri:
26/03/2011 tarihli tanığın İstanbul C. Savcılığı ifadesi: Ahmet Sakarya, Oğuz Yorulmaz, Ziya
Bandırmalıoğlu, Semih Sueri, Ahmet Demirel, Seyfettin Lap ve Ankara'dan gelen komiser olduğu halde
İstanbul'da polis uygulaması yaptıklarını, maktullerin içinde bulundukları aracı durdurdukları, Seyfettin
Lap ve Ankara'dan gelen komiserin maktulleri alarak 3 araç ile uygulama noktasından ayrıldıklarını,
cesetlerin nerede ve ne zaman bulunduğunu bilmediğini, tam ifade edemediğini, Ahmet Sakarya, Oğuz
yorulmaz, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Semih Sueri, Seyfettin Lap, Ahmet Demirel ile birlikte
Ankara'dan İstanbul'a geldiklerini Fenerbahçe ordu evi yakınında uygulama yaptıklarını Behçet
Cantürk'ün içinde bulunan aracı durdurduklarını araç içinde 2 kişi olduğunu Seyfettin Lap'ın maktulu
araçtan indirdiğini, 3 araç ile yanlarından ayrıldığını, Ahmet Sakarya'nın bu kişinin Behçet Cantürk
olduğunu sonradan söylediğini beyan etmiştir. (35. Klasör sayfa 307 )
20/12/2011 tarihli tanığın Ankara C. Savcılığı ifadesi: Behçet Cantürk'ün üzerinde 1 silah daha
çıktığını, altın çakmak çıktığını, çakmağı Oğuz Korkmaz'ın Korkut Eken'e verdiğini, Ahmet Sakarya'nın
Behçet Cantürk'ü, Semih Sueri'nin Recep Kuzucu'yu öldürdüğünü beyan etmiştir.
22/12/2011 tarihli Ankara C. Savcılığı yer gösterme ifadesi: Saat 22:00 sıralarında 3 oto ile
geldiklerini, Ayhan akça, Seyfettin Lap, Ziya Bandırmalıoğlu, Sait Yıldırım, Ahmet Sakarya, Enver Ulu,
Semih Sueri ve Oğuz Yorulmaz'ın olduğunu, Behçet Cantürk'ün Doğan marka araca bindirildiğini, aracı
Ahmet Sakarya'nın kullandığını, kendisinin, Oğuz yorulmaz ve Seyfettin Lap'ın araçta olduğunu, maktul
Recep Kuzucu'nun Ayhan akça ve Semih Sueri ile birlikte, 3 araç ile yola çıktıklarını Behçet Cantürk'ün
aracı hakkında bilgisinin olmadığını beyan etmiş, olay yerini göstermiş Ahmet Sakarya'nın Behçet
Cantürk'ü, Semih Sueri'nin Recep Kuzucu'yu öldürdüğünü Doğan araç ile kendisinin ve Oğuz
yorulmaz'ın Ankara'ya geldiğini, Seyfettin Lap'ın konu ile ilgili İbrahim Şahin'e bilgi verdiğini ifade
etmiştir. (Klasör 54 Sayfa 288)
Olay ile ilgili tanık Doğan Özkan ifadeleri:
05/01/2011 tarihli Ankara C. Savcılığı ifadesi: Tarık Ümit ile Nurettin Güven, Muhsin Korkmaz,
Ömür Özçelik, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça ve Semih'in bu suçu işlediğini kendisinin görmediğini,
ertesi gün Tarık Ümit'in Uzi marka silah ile geldiğini beyan etmiştir.
Tanık 10/02/2017 tarihli celsede savcılık ifadesini doğrulamıştır.
SONUÇ
Olay yerinde 13 adet 9 mm boş kovan 3 adet mermi çekirdeği ve bir adet 7.65 mm kovan
bulunmuş, olayda 2 ayrı tabanca kullanıldığı tespit edilmiş ise de, suçta kullanılan silahlar ve bu silahları
(2 adet) kullanan kişiler tespit edilememiştir.
Bu olay ile ilgili olarak tanık Doğan Özkan ifadesi doğrudan görgüye ilişkin olmaması nedeni ile
itibar edilmemiştir.
Tanık Ayhan Çarkın ifadesi ise, aşamalarda önemli çelişkiler taşımaktadır. 26/03/2011 tarihli
ifadesinde, cesetlerin nerede ve ne zaman bulunduğunu bilmediğini söylemesine rağmen, 20/12/2011
tarihli ifadesinde kimlerin öldürdüğünü bildiğini ifade etmiş, 22/12/2011 tarihli yer göstermede ise
öldürme olayı sırasında olay yerinde olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle Ayhan Çarkın'ın ifadesi
inandırıcı bulunmamıştır.
2.OLAY
MAKTUL YUSUF EKİNCİ'nin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak 19/12/2013 tarihli iddianame
ile kamu davası açılmıştır.
Suç Tarihi
:24-25/02/1994
Suç Yeri
:Ankara Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi
Maktul Gölbaşı Karşıyaka Mahallesinde, Ankara-Eskişehir istikametinde şarampolde bulunmuş
olup, cesedinde 12 adet isabet vardır. 26/02/1994 tarihli otopsi tutanağına göre, cesetten ikisi deforme 9
mm çapında uçları mavi boyalı 4 adet mermi çekirdeği çıkmıştır. 28/02/1994 tarihli Ankara Polis
Kriminal raporuna göre 6 adet mermi çekirdeği ve 3 mermi çekirdeği gömleğinin tek silahtan, uzi marka
silahtan atılmış olduğu anlaşılmıştır. Sağ döner 4 adet set bulunan silahın çekirdekleri, İsrail marka
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fişeklere aittir. 20/11/1996 tarihli polis kriminal raporuna göre, Susurluk kazasında ele geçen silahlardan
elde edilen çekirdekler ile aralarında farklılıklar bulunmaktadır.
Olayda kullanılan 6 adet 9 mm parabellum silah çekirdeğinin 12/11/1994 tarihinde Medet
Serhat ve İsmail Karaalioğlu'nun cinayetinde kullanılan silah ile irtibatlı olduğu anlaşılmıştır.
Maktulun avukatlık bürosu çalışanı Güngör Sefa Erciyes'in 24/02/1994 tarihli ifadesine göre,
24/02/1994 tarihinde saat 17:50'de oto ile Kumrular Sokak'taki iş yerinden ayrıldıklarını, Çankaya
Hoşdere Caddesi Reşat Nuri Sokak'taki kendi evine kadar geldiklerini, buradan aracı maktulun aldığını,
ertesi gün buluşmak üzere ayrıldıklarını, maktulun Yıldız Oran Sitesindeki evine gideceğini ifade
etmiştir.
Dikmen PTT Müdürlüğünün 07/02/1997 tarihli müzekkere cevabına göre 490 41 36 numaralı
telefonun olay tarihinde teknik olarak tespitinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.
Tanık Ayhan Çarkın'ın ifadeleri:
26/03/2011 tarihli İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ifadesi: Oğuz Yorulmaz'ın anlattığı kadarı ile
bildiğini, Oğuz yorulmaz, Ahmet Sakarya ve Samsunlu polis (Sait Yıldırım) tarafından maktulun
Ankara'dan alındığı, Ahmet Demirel grubuna teslim edildiğini söylemiştir.
03/06/2011 tarihli Ankara Cumhuriyet Savcılığı ifadesi: Kendisinin Oğuz yorulmaz ile birlikte
olduğunu, maktulu alanın Yusuf Yüksel olduğunu, Ayhan Akça, Alper Tekdemir, Ziya Bandırmalıoğlu
ve Enver Ulu'nun olduğu ortamda öldürüldüğünü, kimin ateş ettiğini bilmediğini, bürosunun bulunduğu
caddeden alındığını ifade etmiştir.
04/06/2011 tarihli yer gösterme ifadesi: maktulu alma işine katılmadığını, Yusuf Yüksel ve Uğur
Şahin'in aldığını, daha sonra buluştuklarını, toplam 5 araç 20 kişi olduklarını, Ayhan Akça, Ziya
Bandırmalıoğlu, Alper Tekdemir, Ahmet Sakarya, Yusuf Yüksel, Sait Yıldırım, Sami Gece, Enver Ulu
ve Ayhan Özkan'ın orada olduğunu, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Özkan'ın maktulu
kollarından tutarak götürdüklerini, Oğuz Yorulmaz, Ercan Ersoy ve kendisi ayrılırken silahların
patladığını, Yusuf yüksel'e talimatı İbrahim Şahin'in verdiğini, ne şekilde verdiğini kendisinin
bilmediğini ifade etmiştir.
05/06/2011 tarihli Ankara 11. ACM ifadesi: Maktulu Yusuf Yüksel'in aldığını, Ayhan Akça, Ziya
Bandırmalıoğlu, Enver Ulu, Ahmet Sakarya, Ayhan Özkan, Şahin ve Sait'in bulunduğu, başka sivil
şahıslarında olduğunu, yakın mesafeden Ayhan Akça tarafından öldürüldüğünü beyan etmiş, Ayhan
Çarkın'ın yer göstermesi 500 metre yanılma payı ile doğru olduğu anlaşılmış ayrıca havanın karanlık
olması ile örtüştüğü anlaşılmıştır.
20/12/2011 tarihli Ankara Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde: Maktulun üzerinde pantolonunun
düşmemesi için pantolon askılığının olduğunu beyan etmiştir.
SONUÇ
Tanık Ayhan Çarkın'ın ifadesi aşamalarda açık çelişki göstermektedir. İlk ifadesinde öldürülme
anını görmediğini beyan etmesine rağmen sonradan gördüğünü beyan etmiştir. Ayrıca olaya katılanların
isimlerininde de ilaveler yapmıştır. Maktul çalışanının ifadesine göre maktul bürosunun olduğu yerden
alınmamıştır. Ayrıca maktule ait otopsi zabtında tanığın bildirdiği pantolon askılığı yer almamaktadır. Bu
nedenle tanık Ayhan Çarkın'ın ifadesi inandırıcı bulunmamıştır.
3.OLAY
MAKTÜLLER FEVZİ ASLAN VE SALİH ASLAN'ın öldürülmesi ile ilgili olarak 19/12/2013
tarihli iddianame ile kamu davası açılmıştır.
Suç Tarihi
:25-28/03/1994
Suç Yeri
:Düzce-Hendek Kargalı Yeniköy Mevki
Maktüller Düzce-Hendek Kargali Yeniköy mevkinde TEM otoyoluna 15 Km mesafede
bulunmuşlardır, olay yerinde enli lastiklere ait tekerlek izi tespit edilmiştir. Ayrıca, iki adet uzun 9 mm
boş kovan (birinde F-N70 ibaresi, diğerinde MKE MP5 ibaresi), ayrıca 3 adet 9 mm mermi çekirdeği
bulunmuştur. Ölenlerinden biri gözü bantlı olarak bulunmuştur.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

30/03/1994 tarihli polis kriminal raporunda iki adet parabellum boş kovanın 9 mm çaplı tek
tabancadan, 2 adet mermi çekirdeğinin tek tabancadan, 1 adet mermi çekirdeğinin 357 Magnum
tabancadan atılmış olduğu anlaşılmıştır.
İki adet 9 mm çaplı boş kovanların 15/01/1994 tarihinde Behçet Cantürk ve Recep Kuzucu
olayında kullanılan silahlardan atılmış olduğu anlaşılmıştır.
Olay ile ilgili tanık ifadeleri:
05/01/2012 tarihli tanık Doğan Özkan'ın Ankara Cumhuriyet Savcılığı ifadesi: Olay öncesi
toplantı olduğu, Tarık Ümit'in yazhanesinde Ayhan Akça, ziya Bandımalıoğlu, İshak Çakmak ve bir
şahsın daha bulunduğu, FEvzi Aslan, Salih Aslan ve Medet Serhat'ın alınmasına karar verildiği, Tarık
Ümit, Ayhan Akça, ziya Bandırmalıoğlu ve Semih (Sueri)'nin Kızıltoprak' daki bir eve gittikleri, daha
sonra Tarık Ümit, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Semih Sueri'nin maktulleri galeriden aldıkları,
gözleri bantlı olarak Kızıltoprak'taki eve getirdikleri, Nurettin Güven Muhsin Korman'ın da geldiği, daha
sonra Hendek'te infaz edildiğini ifade etmiş, 10/02/2017 tarihli mahkeme celsesinde, bu ifadesinden
dönmüştür.
Şahit Suphi Tokgöz 28/03/1994 tarihli ifadesinde, maktulleri alan iki şahsı gördüğünü ifade
etmiştir. Şahit Fazıl Aslan 27/03/1994 tarihli ifadesinde maktulleri galeriden toplam 3 polisin aldığını,
olay saatinin 15:00 olduğunu ifade etmiştir.
Tanık Ayhan Çarkın'ın bu olay ile ilgili bilgisi bulunmamaktadır. (26/03/2011 tarihli ifadesi)
SONUÇ
Tanık Doğan Özkan'ın Gasp, Hürriyeti Tahdit, Resmi Belgede Sahtecilik ve Yaralamadan sabıkalı
şahıs olduğu, kendi beyanına göre bu suçlardan arandığı dönemde Tarık Ümit ile tanıştığı ve himayesine
girdiği, Tarık Ümit kaybolduktan sonra tehdit edildiği, öldürüleceği korkusuna kapıldığı, aba altından
sopa göstermek için mektup yazıp MİT'çi bildiği gazeteci Hikmet Çiçek'e verdiği, kendisi de o grupları
bunun ile tehdit ettiği, korunma ve tehdit amaçlı davrandığını beyan ettiği, Hikmet Çiçek'ten ele geçen
dijitaller içende yer alan, ''Cavit 31.doc'' isimli word belgesinin bu mektuba ilişkin olduğu, (30. Klasör)
anlaşılmıştır. Tanığın, sanıklar hakkındaki suçlayıcı ifadesinde bulunma sebebinin korunma ve tehdit
amaçlı olması, bu ifadesinden daha sonra dönmesi değerlendirilerek itibar edilmemiştir.
4.OLAY
MAKTÜL NAMIK ERDOĞAN'IN öldürülmesi ile ilgili olarak 19/12/2013 tarihli iddianame ile
kamu davası açılmıştır.
Suç Tarihi
:09-10/05/1994
Suç Yeri
:Kırıkkale Yahşihan Kasabası
Maktül Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Kasabasına giden asfaltın 9-10 metre uzağında bulunmuş
olup, öldürüldükten sonra getirilmiş olduğu, sürüklenme izlerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Maktülün
başında ateşli silah yarası vardır. Olay yerinde boş kovan ve çekirdek bulunmamıştır. 08/06/1994
tarihinde 34 DSJ 97 plakalı aracı sahte plaka ile Eryaman Subay Lojmanlarında bulunmuştur.
16/12/2010 tarihli polis kriminal raporuna göre cesetten çıkan 5 adet mermi çekirdeği gömlek
parçasının bir veya bir kaç tabanca ile atılıp atılmadıklarının tespiti yönüde sonuç bildirmenin mümkün
olmadığı, 2 adet mermi çekirdeği nüvesinin teşhis niteliği bulunmadığı anlaşılmıştır.
Maktul en son Selanik Caddesi Numuneler lokalinde arkadaşları ile buluşmuş, Hamit Atlı, Bülent
Edinç, Baki Önal ve Hasan Maraş ile birlikte oturmuşlar, saat 20:00'de lokanden ayrılmış olup
durumununda bir anormallik olmadığı ifadelerden anlaşılmıştır.
Olay ile ilgili tanık anlatımları:
Tanık Ayhan Çarkın 26/03/2011, 03/06/2011 ve 17/08/2011 tarihli ifadelerinde, Ahmet
Sakarya'nın anlatımlarından Ahmet Sakarya, Samsunlu Polis (Sait Yıldırım) ve Ahmet Demirel
tarafından maktulun aldındığını, Ankara yakınlarında öldürüldüğünü öğrendiğini ifade etmiştir.
Tanık Ercan Ersoy 29/06/2011 tarihli ankara Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde, Ayhan Çarkın ile
aynı yönde ifade vermiştir.
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Haluk Kırcı 13/01/1998 tarihli Mehmet Aydostlu 05/11/2010 tarihli ifadesinde olay ile ilgili
bilgisini inkar etmiştir.
SONUÇ
Maktulün öldürülmesi ile ilgili olarak tanıklar Ayhan Çarkın ve Ercan Ersoy'un doğrudan bilgi
içermeyen duyuma ilişkin beyanları dışında herhangi bir delil bulunmamıştır.
5.OLAY
MAKTÜLLER SAVAŞ BULDAN, HACI KARAY VE ADNAN YILDIRIM'ın öldürülmesi
ile ilgili olarak 19/12/2013 tarihli iddianame ile kamu davası açılmıştır.
Suç Tarihi
:03-04/06/1994
Suç Yeri
:Düzce- Yığılca
Maktuller Düzce Yığılca ilçesi Melen deresi yatağında bulunmuşlardır. Olay yerinde 5 adet boş
kovan bulunmuştur. 17/06/1994 tarihli jandarma kriminal raporuna göre 4 adedi Luger marka boş kovan
1 adedi wss marka boş kovan, maktuller Hacı Karay ve Savaş Buldan'ın cesedinden çıkan 2 adet 9 mm
çekirdekten: a) 5 adet 9 mm parabellum kovanın (1-2-2) olmak üzere 3 ayrı tabancadan atıldığı b) 2 adet
mermi çekirdeğinin tek tabancadan atıldığı anlaşılmıştır.
Otel görevlisi Sebahattin Uzun 04/06/1994 ve 10/03/1997 tarihli ifadesinde: otelin gazino
kısmından sabah 04:30-05:00 sıralarında, 6-7 kişinin maktullerin üzerini aradığını, polisiz dediklerini,
maktuller Savaş ve Adnan'ı 34 CK 420 plakalı Mercedes ve Hyundai marka araca binerek ayrıldıkları,
3.kişiyi otoya bindirdiklerini görmediğini, bir şahsın (polis) da spor araba ile uzaklaştığını beyan etmiştir.
Otel görevlisi Hüseyin Kılıç 04/06/1994 tarihli ifadesinde 7-8 kişinin tek tip yelek giymiş
olduklarını, hepsinin silahlı olduğunu, otolardan birisinin kırmızı spor araba olduğunu beyan etmiştir.
Taksici Serdar Özdemir 05/06/1994 tarihli ifadesinde, 7-8 kişinin geldiğini, araçlardan birisinin
Mercedes birisinin vişne çürüğü Hyundai olduğunu, bir de spor araba olduğunu beyan etmiştir.
Yunus Öztürk Yığılca Cumhuriyet Savcılığındaki 26/03/2018 tarihli ifadesinde, 3 araç geldiğini
adres sorduğunu, teşhis yapamayacağını beyan etmiştir.
Şevket Öztürk 06/06/1994 tarihli Yığılca Jandarma Komutanlığı ifadesinde, camların renkli
olduğunu yüzlerini göremediğini ifade etmiştir.
Fevzi Aydın'a yığılca Cumhuriyet Savcılığınca Tarık Ümit'e ait 34 ZU 478 plakalı kırmızı renkli
aracın resmi gösterildiği, gördüğü aracın bu araç olmadığını beyan ettiği, gördüğü kişilerin fotoğrafları
gösterilen Yaşar Öz ve Ayhan Akça olmadığını beyan etmiştir.
Hasan Topçu 07/06/1994 tarihli Yığılca Jandarma Karakol ifadesinde, 3 aracın geçtiğini, birinin
kırmızı diğerlerinin sarı veya bej olduğunu, kırmızı otonun farlarının ön kaputun içinde olduğunu, diğer
araçlara benzemediğini ifade etmiştir.
Krımınal polis laboratuvarının 27/03/1998 tarihli raporunda robot resmin vesikalık resme kıyasla
Yaşar Öz olabileceğinin belirtildiği, ancak şahitlerin Yaşar Öz'ü fotolardan veya canlı olarak teşhis
edemedikleri, 29/05/1998 tarihli tutanaktan anlaşılmıştır.
11/03/1997 tarihli teşhis tutanağına göre Hüsnü Durmazel ve Sebattin Uz, adlı şahıslar, sanıklar
Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz ve Ayhan Çarkın'ı teşhis edememişlerdir. (14 numaralı klasör)
Düzce ACM'nin 1999/63 Esas, 1999/212 Karar numaralı ilamı ile Yaşar Öz bu suçtan beraat
etmiş karar 25/05/2001 tarihinde kesinleşmiştir.
Krımınal polis laboratuvarının 19/03/1997 tarihli raporunda robot resimler ile Ercan Ersoy, Oğuz
yorulmaz ve Ayhan Çarkın resimleri arasında müspet veya menfi beyanda bulunmanın mümkün olmadığı
belirtilmiştir.
Krımınal polis laboratuvarının 29/05/1998 tarihli raporunda robot resimler ile ziya
Bandırmalıoğlu'nun fotoğrafları arasında benzerlik belirlenememiştir.
Tanık Ayhan ÇArkın İstanbul cumhuriyet Savcılığının 26/03/2011 ve Ankara Cumhuriyet
Savcılığının 20/12/2011 tarihli ifadesinde, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu ve Astsubay Duran Fırat
arasındaki konuşmalardan, Savaş Buldan'ın bu şahıslar tarafından öldürüldüğü duyduğunu, yanındaki iki
kişinin daha öldürülmüş olduğunu, Çınar otelin önünden şahısların alındığını beyan etmiştir.
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SONUÇ
Olaya ilişkin, tanık beyanları, sanıkların bu suçu işlediğine dair doğrudan bilgi ve gözlem
içermediğinden, duyuma ilişkin olduğundan itibar edilmemiştir.
6.OLAY
MAKTÜLLER MEDET SERHAT VE İSMAİL KARAALİOĞLU'nun öldürülmesi ile ilgili
olarak 19/12/2013 tarihli iddianame ile kamu davası açılmıştır.
Suç Tarihi
:12/11/1994
Suç Yeri
:İstanbul Kadıköy ilçesi
Maktuller Kadıköy İlçesi Bağdat Caddesi Abdulkadir Noyan sokakta öldürülmüşlerdir, olayda
Medet eşi Yurdanur Serhat da yaralanmıştır. Olay yerinde 20 adet 9 mm parabellum TZN-24 ibresi
bulunan boş kovan ile 6 adet çekirdek maktul Medet'in cesedinden 2 adet mermi çekirdeği ve 2 adet nuve
ele geçmiştir. 2 adet nuve tespit ve teşhise el verişli değildir. 29/12/1999 tarihli polis kriminal raporuna
göre cesetten çıkan iki adet mermi çekirdeği ile olay yerinde bulunan 6 adet mermi çekirdeği aynı
silahtan atılmıştır.
Ayrıca, 25/02/1994 tarihinde maktul Yusuf Ekinci'nin öldürülmesinde ele geçen 9 mm
çapındaki parabellum mermi çekirdekleri ile irtibatlıdır.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ana Bilim dalının 30/11/1994 tarihli raporuna göre, maktul Medet
Serhat'ta 18 adet mermi çekirdeği isabeti olduğu, cesetten bir adet 9 mm mermi çekirdeği çıktığı, maktul
İsmail Karaalioğlun'da 5 adet mermi çekirdeği isabeti olduğu, cesetten 1 adet 9 mm mermi çekirdeği, 1
adet deforme kurşun parçası, 2 adet küçük metalik parça çıktığı anlaşılmıştır.
Müşteki Yurdanur Serhat 14/11/1997 tarihli ifadesinde, televizyon görüntülerinden kendilerine
ateş edenin Tevfik Nurullah Ağansoy olduğunu teşhis ettiğini ifade etmiştir.
Polis kriminalin 29/12/1999 tarihli raporundan 20 adet boş kovan ve 6 adet mermi çekirdeğinin,
Tevfik Nurullah Ağansoy'un öldürülmesi olayında ele geçen 4 adet silahtan atılmamış olduğu
anlaşılmıştır.
Polis Kriminalin 12/11/1994 tarihli raporunda 20 adet boş kovanın, 9 mm çaplı Parabellum fişek
atar, tek silahtan, 6 adet mermi çekirdeğinin namluda sağa döner setler bulunan aynı çaplı ateşli silah
namlusundan atılmış olduğu anlaşılmıştır.
Hikmet Çiçek'te ele geçen belgelerden Medet Serhat'ın ağır bir cezayı hak ettiği, Ayhan Akça,
Ziya Bandırmalıoğlu ve Semih'in Tarık Ümit ile bir ekip oluşturup emirleri Tarık'tan aldığı yazılıdır.
Tanık Ayhan Çarkın'ın bu olay ile ilgisinin olmadığı, 26/03/2011 tarihli ifadesinden anlaşılmıştır.
SONUÇ
Tanık Hikmet Çiçek'te ele geçen belgelerin delil niteliğinde olmadığı açıktır. İsimleri geçen
sanıklar üzerine atılı suçu inkar etmişlerdir.Cinayet ile ilgili mahkumiyete yeterli delil bulunmamaktadır.
7.OLAY
MAKTUL FAİK CANDAN öldürülmesi ile ilgili olarak 19/12/2013 tarihli iddianame ile kamu
davası açılmıştır.
Suç Tarihi
:2-13/12/1994
Suç Yeri
:Ankara Bala
Maktul gözleri kravat ile bağlı olarak Ankara/Bala Ergin Köyü yakınlarında bulunmuştur. Olay
yerinde 5 adet 9 mm boş kovan ve 1 adet 9 mm mermi çekirdeği bulunmuştur. 15/12/1994 tarihli polis
kriminal raporuna göre 5 adet boş kovan (3-2) iki ayrı tabancadan ve bir adet mermi çekirdeği 9 mm
çapında parabellum marka tabancadan atıldığı anlaşılmıştır.
Jandarma Kriminal raporunda atışın yakın atış olduğu anlaşılmıştır. 12/01/1995 tarihli otopsi
raporunda maktulde 6 adet mermi çekirdeği isabeti olduğu anlaşılmıştır.
Polis kriminalin 23/12/1994 tarihli raporunda 1 adet mermi çekirdeğinin 9 mm çapında
parabellum tipi sağa dönerli 6 adet yiv-seti bulunan tabanca ile atılmış olduğu anlaşılmıştır.
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Olay ile ilgili tanık ifadeleri:
Maktul kardeşi Mustafa Candan 24/08/2011 tarihli Ankara Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde, olay
tarihinden 3 ay önce Ford marka araçtaki iki kişinin balkona baktığı, evi geçtikten sonra tekrar geri
geldikleri, el işareti ile abisinin evini gösterdikleri, bu şahısların Abdullah Çatlı ve İbrahim Şahin
olduğunu, bunda ısrarcı olduğunu beyan etmiştir.
27/01/1995 tarihli tanık Aziz Ballı Bala Jandarma ifadesinde, beyaz renkli oto gördüğünü içinde 3
şahıs olduğunu, durduklarını, ikisinin indiğini, sonra kendisini görüp gittiklerini, 5-10 dakika sonra
maktulu çobanların bulduğunu beyan etmiştir.
Tanık Ayhan Çarkın 26/03/2011 tarihli İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde, olayı Ahmet
Demirel'den duyduğunu, Mehmet ağar ve İbrahim Şahin'in emri ile Ahmet Demirel ve ekibi tarafından
öldürülmüş olduğunu beyan etmiştir. Tanığın, Ankara Cumhuriyet Savcılığının 03/06/2011 tarihli ifadesi
de benzerdir.
Tanık 05/06/2011 tarihli Ankara 11. ACM Hakimliği ifadesinde, maktulun bürosundan alındıktan
sonra Oğuz, Ercan Ersoy ve kendisinin bulunduğu araba ile gittiklerini, maktulun bulunduğu aracı 4-5
araç ile takip ettiklerini, Ahmet Sakarya'nın öldürdüğünü kendi beyanından duyduğunu ifade etmiştir.
Tanık 04/06/2011 tarihli yer gösterme ifadesinde, 4 araç ile geldiklerini kendisinin avukatı almada
bulunmadığını, alan ekipte Ahmet Demirel, Ahmet Sakarya, Uğur Şahin, Ümit, Lokman, Oğuz, Ercan,
Sami Gece ve Sait'in olduğunu onların daha önce geldiğini, kendileri geldiğinde infazın bitmiş olduğunu
cesedi görmediklerini, Ayhan Özkan ve Ayhan akça'nında olduğunu, Ahmet Sakarya'nın öldürdüğünü
gelirken bir el silah sesi duyduğunu, önceki dönmede de İbrahim Şahin'in, daire başkanlığında
kendilerine ne oldu, daha işi bitiremediniz diye sorduğunu, ifade etmiş, tanığın Bala yönüne girilmesini
istemiş olması dışında cesedin bulunduğu yer ile ifadesi yerin örtüşmediği, (24-25 KM farklı)
anlaşılmıştır.
SONUÇ
Tanık Ayhan Çarkın'ın ifadeleri kendi içinde önemli aykırılıklar taşımakta olup, yer göstermesi
de olay yeri ile örtüşmemektedir. Tanık ifadesi inanadırıcı bulunmamıştır.
8.OLAY
MAKTÜLLER ASGAR SİMİTGO VE LAZEM ESMAİL'in öldürülmesi ile ilgili olarak
19/12/2013 tarihli iddianame ile kamu davası açılmıştır.
Suç Tarihi
:14-28/01/1995
Suç Yeri
:İstanbul/Silivri
Maktullerin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak sanık Mahmut yıldırım'ın yakalanarak savunmasının
alınamamış olması nedeni ile, sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan
Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Mahmut Yıldırım haklarındaki kamu davasının
ayrılmasına karar verilmiştir.
9.OLAY
MAKTUL TARIK ÜMİT'İN kaçırılması ve öldürülmesi ile ilgili olarak 19/12/2013 tarihli
iddianame ile kamu davası açılmıştır.
Suç Tarihi
:02-03/03/1995
Suç Yeri
:İstanbul/Silivri
Maktulun cesedi bulunamamıştır. Maktulun kullandığı 34 ZU 478 plakalı Chevrolet Camaro
marka araç Çerkezköy Beyçiler Köyü Büyükçavdar Yolu güzergahında bulunmuştur. Aracın plakası
Mehmet Ağar tarafından 14/12/1993 tarihinde tahsis edilmiştir.
Maktul 02/03/1995 tarihinde Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ile birlikte, İstanbul Divan
pastahanesinde buluşup ayrıldıktan sonra haber alınamamıştır. Ziya Bandırmalıoğlu 27/01/1997 tarihli
ifadesinde, bu görüşmeyi kabul etmektedir.
Tarık Ümit 1987 tarihinde itibaren MİT adına çalıştığı, 1998-1994 yıllarında MİT ile irtibatının
bulunmadığı, bu sürede emniyet genel müdürlüğü adına çalıştığı, Nisan 1994 tarihinden itibaren yine
MİT adına çalıştığı, Uzi marka silah taşıdığı, dosyadaki bilgilerden anlaşılmıştır.
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04/03/1995 tarihli suç yeri incelenmesi raporu dosyadadır. Otoda parmak izine rastlanılmamıştır.
Fiziki ve teknik telefon dinleme sonucu alınamamıştır.
Tanık ifadeleri:
Tanık Celal Bıyıklı 01/10/2002 tarihli polis ifadesinde: 1996 yılında Bursa E Tipi Ceza evinde
Ahmet Hazer kendisine, Yaşar Öz adlı arkadaşı ile Tarık Ümit adlı şahsı kaçırdıklarını Tekirdağ tarafında
öldürdüklerini ifade etmiştir. (21. Klasör 13. Sayfa) Cezaevinin 20/01/2003 tarihli yazı cevabına göre
şahısların D-1 koğuşunda aynı dönemde kaldıkları anlaşılmıştır.
Tanık Ayhan Çarkın 26/03/2011 tarihli İstanbul C. Savcılığı ifadesinde: İbrahim Şahin'in
çağırması ile Oğuz yorulmaz ile birlikte Üsküdar'daki lojmana gittikleri, Ayhan Akça, Ziya
Bandırmalıoğlu ve Semih Sueri ile birlikte iki araba sivil kıyafetli kişilerinde lojmana geldikleri,
kendisinin İbrahim Şahin ve Oğuz Yorulmaz'ın kullandığı araça bindiği, Ayhan Akça'nın kullandığı
kırmızı spor arabayı takip ederek lojmandan ayrıldıkları, Çerkezköy yakınlarında Ayhan Akça'nın
kullandığı aracın durduğu, Ziya Bandırmalıoğlu ve Semih Sueri ile birlikte bir adamı karga tulumba
indirip 500 metre taşıdıkları ve Ayhan Akça'nın kırmızı aracı bırakıp sivil araçların arasına bindiğini ve
olay yerinden ayrıldıklarını, Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan akça'nın maktulu lojmanın önünde
öldürdüklerini beyan etmiştir.
Tanık Ayhan Çarkın 20/11/2011 tarihli ifadesinde: Tarık Ümit'in aracının bulunduğu yer
gösterildiğinde, cesedinin bulunduğu yeri gösterebileceğini ifade etmiştir. Tarık Ümit'i İbrahim Şahin'in
emri ile Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Abbas Semih Sueri tarafından burada öldürüldüğünü
beyan etmiştir.
Ayhan Çarkın 22/12/2011 tarihli Ankara Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde, yukarıdaki ifadeyi
tekrar ile aşağı indiklerinde beyaz Tempra ayrınca Tarık Ümit'in kırmızı aracının bulunduğu, Tarık'ın
aracını Ayhan Akça'nı sürdüğünü diğer aracı Ziya Bandırmalıoğlu 'nun kullandığını, Silivri'ye doğru yola
çıktıklarını, çukurluğun içine Oğuz Yorulmaz ile birlikte Tarık Ümit'i koyduklarını üstünü örtüklerini
beyan etmiştir.
Tanık Ayhan Çarkın'ın yer göstermesi ile Beyiçiler-Büyükçavuşlu köy yolunun 5. KM sine
gelindiği, tanığın eski Çerkezköy yolu Büyükçavuşlu yol ayrımının bulunduğu, İstanbul-Tekirdağ yol
ayrımındaki Kuşbaş mevkisindeki koruluk alanı gösterdiği, yer göstermede Ayhan Çarkın koruluğun
içine doğru yol kenarından attıklarını söylediği ancak, köpekler ve dedektör ile arama yapılmasına
rağmen ceset bulunamamıştır. Bu yerin piknik alanı olduğu anlaşılmış, bölgede bir kaç yer daha
göstermiş ceset yada kalıntısı bulunamamıştır.
SONUÇ
Tarık Ümit'in cesedi bulunamamıştır. Tanık Ayhan Çarkın ifadesine, belirttiği yerin piknik alanı
olması ve ifadesinde cesedin gömülmemiş olması karşısında, sonrasında rahatlıkla bulunabilecek olması
nedeni ile ifadesine itibar edilmemiştir. Diğer tanık beyanları da doğrudan bilgi ve gözleme
dayanmamaktadır.
10.OLAY
MAKTUL METİN VURAL'IN öldürülmesi ile ilgili olarak 19/12/2013 tarihli iddianame ile
kamu davası açılmıştır.
Suç Tarihi
:09/01/1995
Suç Yeri
:Kırıkkale Keskin
Maktul Kırıkkale Keskin Hasandede Kasabası Pelit yüzü mevkisinde çalıntı ve sahte plakalı
Renault marka araç içinde bulunmuştur. Maktulun sağ kalçası altında 7.65 çaplı tabanca ve dolu şarjör
ele geçmiştir. Olay yerinde 9 mm çapında broving marka tabancalar için bir adet tabanca şarjörü, 11 adet
9x19 parabellum fişek, 10 adet 9x19 parabellum boş kovan ele geçtiği, 27/03/1998 tarihli jandarma
kriminal raporuna göre 9x19 mm MKE boş kovanın bir silahtan atıldığı, 9x19 mm İsrail yapısı CARP ve
TZZ 9 adet kovanın (4-3-1-1) olmak üzere 4 ayrı silahtan atıldığı, MKE kovanın diğer kovanlar ile
ilişkisinin olmadığı, kovanların Susurluk silahları ile ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır.
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Maktulün sağ temporal bölgesinde giriş, sol temporalde çıkış deliği bulunmaktadır.
Maktul adına 7.65 mm çaplı 26666 Kırıkkale marka ve 357 Polt magnum marka KK 1648 seri
numaralı ruhsatlı tabanca olduğu 10/01/1995 tarihli jandarma müzekkere cevabından anlaşılmıştır.
Silahlarda parmak izine rastlanılmamıştır.
Maktulun kardeşi evvelce 14/04/1994 tarihinde Alparslan Pehlivanlı'yı öldürmüş olup, dava nakli
yolu ile Manisa ACM'de sanıklar Hacı Vural, Halim Ünver ve Üçler Talay yargılanmışlardır.
Tanık ifadeleri:
Tanık İdris diri 09/01/1995 tarihli jandarma ifadesinde, Hasandede Kasabını geçip Cankurtaran
Köy ayrımına geldiklerinde polis tepe lambası olan 34 plakalı aracın kendilerini durdurduğunu, 2 kişinin
araçtan indiğini bagajı aradıklarını, maktulu Ankara Merkeze götüreceğiz dediklerini, kendisinin araba
ile kaldığını, maktulu götürdüklerini ifade etmiştir.
Tanık 14/03/1995 tarihli savcılık ifadesinde, maktulun kendisini yoldan aldığını, 34 plakalı
brodway tepe lambalı aracın park halinde olduğunu, bu aracı geçince peşlerinden gelip öne geçtiğini,
ellerinde telsiz olduğunu, iki kişinin indiğini, birisinin şoför mahallinde olduğunu, polisiz diyerek kimlik
gösterdiklerini maktulun silah ruhsatını gösterdiğini, kendisinin maktulun aracı ile döndüğünü ifade
etmiştir.
Tanık 15/10/2008 tarihli Kırıkale C. Savcılığı ifadesinde, benzer ifade de bulunmuş, Oğuz
yorulmaz'a ait fotoğraf gösterilmiş, gördüğünü hatırlamadığını beyan etmiştir.
Tanık, 28/06/2010 tarihli ifadesinde Oğuz Yorulmaz, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve
Ayhan Çarkın fotoğraflarını teşhis edememiştir.
Tanık, 19/10/2011 tarihli Ankara Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde Sami Gece, Ahmet Sakarya,
Sait Yıldırım ve Oğuz yorulmaz fotoğraflarının olay anındaki polisler olup olmadıklarını
hatırlamadıklarını söylemiştir.
Tanık Ayhan Çarkın 17/08/2011 tarihli Ankara Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde, Kırıkkale
Kenanbey Obasında olduğunu, Kırıkkale Merkez'e de uğradığını, merkezde olduğu sırada Oğuz
Yorulmaz'ın cep telefonu ile aradığını, görüşmemiz lazım dediğini, Kırıkkale Keskin yolunda görürsün
dediğini, Oğuz Yorulmaz, Sami Gece, Ahmet Sakarya ve Sait Yıldırım olduğu halede maktulun
bulunduğu aracı durdurduklarını, aracın ne marka olduğunu bilmediğini maktulun yanında bir kişi daha
olduğunu, bu konuyu Abdullah Çatlı'dan Mesut Yılmaz'ın istediğini, maktulu Ankara2ya götürün
dediğini, tanığın maktulun yanındaki bırakın dediğini, maktulun 357 magnum silahı olduğunu,
öldürüldüğünü görmediğini, liste dışı cinayetlerden biri olduğunu beyan etmiştir.
SONUÇ
Olayı doğrudan gören maktül arkadaşı İdris Diri'nin, tanık Ayhan Çarkın'ın ifadesinde belirtilen
kişileri teşhis edememesi, tanığın olaya karıştığını bildirdiği kişi sayısının 5, tanık İdris'in bildirdiği kişi
sayısının 3 olması nedeni ile tanık Ayhan Çarkın'ın ifadelerine itibar edilmemiştir.
11.OLAY
MAKTUL ÖMER LÜTFÜ TOPAL'ın öldürülmesi ile ilgili olarak 19/12/2013 tarihli iddianame
ile kamu davası açılmıştır.
Suç Tarihi
:28/07/1996
Suç Yeri
:İstanbul/Sarıyer
Maktul 34 BTG 96plakalı aracı ile evine giderken iki kaleşnikof tüfekten çapraz ateş edilerek
öldürülmüştür. 13/12/1996 tarihli parmak izi raporunda olayda kullanılan kaleşnikof marka tüfeğin şarjör
ve sarılı koli bandında Abdullah Çatlı'nın sağ el orta parmak izi çıktığı anlaşılmıştır.
Suçta kullanılan ve olay yerinde bırakılan iki adet kaleşnikof tüfek bulunmuştur. Bu tüfeklere ait
47 adet dolu ve 9 adet boş kovan bulunmuştur. Olayda kullanılan 34 KN 288 sahte plakalı ve çalıntı araç
terk edilmiş olarak bulunmuştur. Ayrıca araç içinde 9 mm Uzi marka tabancalar 1 adet şarjör, 9 mm
MKE L22 marka 9 adet mermi, kaleşnikof tüfeklere ait 2 adet şarjör, 27 adet fişek bulunmuştur.
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30/07/1996 tarihli polis kriminal raporuna göre şarjör Uzi marka makinalı tabancalara ait orjinal
şarjördür. 13 adet dolu fişek 9 mm çaplı parabellum tipi silahlar ile atılmak üzere imal edilmiştir. 2 adet
şarjör ve 27 adet fişek kaleşnikof tüfeklere aittir. Olay yerinde bulunan 9 adet kovandan 4 adedi ele geçen
kaleşnikof tüfekten atılmıştır. 5 adedi ise diğer (Tabuk tipi) kaleşnikof tüfekten atılmıştır.
Olay ile ilgili tanık ifadesi:
Tanık Ayhan Çarkın 26/03/2011 tarihli ifadesinde Ömer Lütfü Topal cinayeti ile ilgisinin
olmadığını, yapının başında Mehmet Ağar'ın olduğu, onun bilgisi ve talimatı dışında hiç bir olayın
meydana gelmediğini, İbrahim Şahin, Korkut Eken ve Veli Küçük'ün yapının temel şahısları olduğunu,
terör örgütüne yardım ettikleri iddiası ile pek çok kürt iş adamının ölüm listesinde olduğunu, ancak fiiline
böyle bir liste görmediğini, bu listedeki bazı kişilerin listeden çıkmak için Mehmet Ağar'a yüklü miktarda
rüşvet verdiklerini duyduğunu, Ayhan Kenderoğlu'nun Ayhan akça'nın arkadaşlarından birisi olduğunu
beyan etmiştir.
SONUÇ:
Sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Mehmet Korkut Eken'in Ömer Lütfü Topal cinayetinde
azmettirici olduklarına dair delil bulunmamaktadır. Tanık Ayhan Çarkın'ın ifadesi kişisel tahmin
seviyesindedir.
H Ü K Ü M : Ayrıntı ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Sanık Ahmet Demirel hakkındaki kamu davalarının sanığın 22/01/2019 tarihinde ölmüş olması
nedeni ile TCK'nun 64/1 ve CMK 223/8 maddesi uyarınca ayrı ayrı DÜŞMESİNE,
2-Maktüller Asgar Simitko ve Lazem Esmail'in öldürülmesi eyleminde; Sanıklar Mehmet Ağar,
İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Mahmut
Yıldırım haklarındaki kamu davasının ayrılmasına, ayrı esasa kayıt edilmesine, sanık Mahmut Yıldırım
hakkındaki yakalama kararının devamına,
3-Maktül Abdülmecit Baskın'ın öldürülmesi eyleminde; Sanıklar Mehmet Kemal Ağar, İbrahim
Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin
Lap, Ayhan Özkan, Uğur Şahin ve Alper Tekdemir'in ayrı ayrı BERAATLERİNE,
4-Maktül Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi eyleminde; Sanıklar Mehmet Kemal Ağar, İbrahim
Şahin ve Mehmet Korkut Eken'in ayrı ayrı BERAATLERİNE,
5- Maktül Namık Erdoğan'ın öldürülmesi eyleminde; Sanıklar Mehmet Kemal Ağar, İbrahim
Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ayhan
Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Yusuf Yüksel'in ve Alper Tekdemir'in ayrı ayrı
BERAATLERİNE,
6- Maktül Faik Candan'ın öldürülmesi eyleminde; Sanıklar Mehmet Kemal Ağar, İbrahim Şahin,
Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ayhan Özkan, Uğur Şahin ve Lokman
Külünk'ün ayrı ayrı BERAATLERİNE,
7-Maktül Metin Vural'ın öldürülmesi eyleminde; Sanık Ayhan Çarkın'ın BERAATİNE,
8-Maktül Tarık Ümit'in öldürülmesi eyleminde; Sanıklar Mehmet Kemal Ağar, İbrahim Şahin,
Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Abbas Semih Sueri'nin ayrı
ayrı BERAATLERİNE,
9-Maktüller Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım'ın öldürülmesi eyleminde; Sanıklar
Mehmet Kemal Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan
Akça, Abbas Semih Sueri, Enver Ulu, Nurettin Güven ve Muhsin Korman, Seyfettin Lap'ın ayrı ayrı
BERAATLERİNE,
10-Maktüller Medet Serhat ve İsmail Karaalioğlu'nun öldürülmesi eyleminde; Sanıklar Mehmet
Kemal Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu,
Seyfettin Lap, Enver Ulu ve Abbas Semih Sueri'nin ayrı ayrı BERAATLERİNE,

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2014/163 Esas - 2019/583

11-Maktüller Behçet Cantürk ve Recep Kurucu'nun öldürülmesi eyleminde; Sanıklar Mehmet
Kemal Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça,
Seyfettin Lap, Enver Ulu, Abbas Semih Sueri, Nurettin Güven ve Muhsin Korman'ın ayrı ayrı
BERAATLERİNE,
12-Maktül Fevzi Arslan ve Salih Arslan'ın öldürülmesi eyleminde;Sanıklar Mehmet Kemal Ağar,
İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Seyfettin Lap,
Enver Ulu, Abbas Semih Sueri, Nurettin Güven ve Muhsin Korman'ın ayrı ayrı BERAATLERİNE,
13-Maktül Yusuf Ekinci'nin öldürülmesi eyleminde; Sanıklar Mehmet Kemal Ağar, İbrahim
Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ayhan
Özkan, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir ve Yusuf Yüksel ayrı ayrı BERAATLERİNE,
14-Sanık Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel,
Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Muhsin Korman ve Nurettin Güven vekil ile temsil edildiğinden
5450 er TL'nin hazineden alınarak sanıklara verilmesine, bu dosyadan beraat eden diğer sanıklar
hakkındaki kamu davası ayrılmış olduğundan, ayrılan dava sanıklarına vekalet ücreti verilmesine bu
aşamada yer olmadığına,
15-Verilen karar gereği sanıklar Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Yusuf
Yüksel ve Muhsin Korman hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına,
16-Emanettin 2013/211 sırasında kayıtlı Abbas Semih SUERİ'nin kullandığı 0533 699 98 97 ve
0130 533 86 47 numaralı telefonlara ait 2 adet DVD'nin, Mehmet Korkut EKEN'in kullandığı 0532 770
63 74,0533 375 55 55 , 0530 345 97 25 ve 0312 440 28 07 numaralı telefonlara ait toplam 2 adet DVD,
Alper TEKDEMİR'in kullandığı 0531 918 00 99 ve 0530 730 70 17 numaralı telefonlara ait toplam 2
adet DVD,Lokman KÜLÜNK'in kullandığı 0533 773 41 33 numaralı telefona ait toplam 2 adet DVD,
Şüpheli şahısların kullanmış oldukları telefon numaralarına ait toplam 19 Adet DVDnin dosyada delil
olarak saklanmasına, emanetin 2013/56 sırasında kayıtlı Mehmet EYMÜR'ün ikametinde yapılan
aramada ele geçen mühürlü 1 adet delil poşet içerisinde; Mehmet KUTLU adına düzenlenmiş Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik kartı, pasaport, basın kartı ve B sınıfı sürücü belgesinin dosyada delil olarak
saklanmasına, emanetin 2012/74 sırasında kayıtlı 1 adet bez torba içerisinde; Sapanca Emanetinin
1994/5 sırasından gönderilen; Maktül Behçet CANTÜRK' ün üzerinden çıkan, Lacivert renkli ceket ve
pantolon, Beyaz yakalı yeşil renkli gömlek, Desenli kravat, Bir çift ayakkabının karar kesinleştiğinde
mirasçılarına iadesine, Sapanca Emanetinin 1994/6 sırasından gönderilen; Maktül Recep KUZUCU' nun
üzerinden çıkan; Lacivert renkli ceket ve pantolon, kurşuni renkli gömlek, Beyaz renkli fanila, mendil,
Lacivert-kırmızı desenli kravat, Bir çift ayakkabının karar kesinleştiğinde maktül mirasçılarına iadesine,
Sapanca Emanetinin 1994/8 sırasından gönderilen; Maktül Recep KUZUCU' nun üzerinden çıkan, Bir
adet beyaz renkli tokai çakmak, ''Galeri ara kapı" notu yazılı yeşil anahtarlık ve iki anahtar, Bir adet
tarak, Bir adet siyah tespih, Tekel 2000 marka bir paket sigara, 25 adet kartvizit, 1993-1994 yılı
takvimlerinin karar kesinleştiğinde maktül mirasçılarına iadesine, arkasında Mim otel ve Ihlamur otel
notu yazılı kasa fişi, Ocak ayına ait 9 adet kasa fişi, 3 adet döviz fişi, isimler ve karşısında meblağlar
yazılı sarı renkli not kağıdı, yeşil renkli üzerinde adres ve telefon numarası yazılı not kağıdı,
"Abdurrahman Maltaş Ziraat Bankası Md.Hayrabolu" yazılı beyaz not kağıdı, ''Yeni Tuno oteli Şahin
524 9874" yazılı beyaz not kağıdı, Kazım Kaya'nın ev ve iş telefon numarası yazılı not kağıdı, Vekil ve
Alıcının adı ve adresi yazılı beyaz kareli not kağıdı, Bir adet telefon not defterinin dosyada delil olarak
saklanmasına, 2 adet fotoğraf ve kahverengi deri cüzdanın karar kesinleştiğinde maktül mirasçılarına
iadesine, emanetin 2010/559 sırasında kayıtlı 1 Adet üzerinde 04.09.2008 Star Tv Ana Haber ibaresi
yazılı DVD, 1 Adet üzerinde Nuran Yorulmaz 04.09.2008 Star Haber ibaresi yazılı DVD, 1 Adet
üzerinde ARENA ibaresi yazılı bulunan DVD'nin dosyada delil olarak saklanmasına, emanetin 2009/348
sırasında kayıtlı, ağızı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mührü ile mühürlü 1 adet kapalı zarf
içerisinde; "Gizli Tanık İfade Tutanağının dosyada delil olarak saklanmasına,
İlişkin, Sanık Uğur Şahin vekili Av. Ceren Özen, sanık Ziya Bandırmalıoğlu müdafisi Av.
Çağatay Sakaoğlu, Sanık Abbas Semih Sueri vekili Av. Berrin Tunç Köroğlu, sanık Ahmet Demirel ve
Lokman Külükç müdafisi Av. Tuncay Tarkın, sanık Ayhan Akça ve Seyfettin Lap müdafisi Av. Gökçen
Erarslan, Sanık Alper Tekdemir müdafisi Av. Ozan Evren Yalçın, Sanık Ayhan Akça müdafisi Av. Onur
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Erkman, Sanık Mehmet Kemal Ağar müdafi Av. Abdülkadir Toluç, sanık Mehmet Korkut Eken müdafisi
Av. Gökhan Kılıç, Sanık İbrahim Şahin müdafisi Av. Basri Aydın, sanık Ercan Ersoy müdafisi Av.
Muhyettin Çelik, sanık Ziya Bandırmalıoğlu müdafisi Av. Tülay Bekar yetkilendirmesi ile Av. Narin
Ceren Dinçer, bir kısım katılanlar vekili Av. Murat Yılmaz, katılan Yusuf Ekinci ve bir kısım katılanlar
vekili Av. Sidar Avşar, Av. Gizem Miran, Av. Bahri Oğuz, Av. Zeynep Işık, tüm katılanlar vekili Av.
Ahmet Özmen, tüm katılanlar vekili Av. Rıza Karaman, Katılan Raife Baskın vekili Av.Yusuf Alataş
(hükümden önce ayrılmış olmakla yokluğunda), Kendi adına asaleten, katılanlar adına vekaleten
Av.Sertaç Kamil Ekinci, katılan Candan Ailesi müdafisi Av. Levent Kanat (hükümden önce ayrılmış
olmakla yokluğunda), katılanlar Tarık Ziya Ekinci ve Sertaç Kamil Ekinci vekili Av. Nuray Özdoğan ve
Av. Ruşen Ali Nergiz, katılanlar Sertaç Ekinci, Rumet Serhat, Begüm Erdoğan ve Gazal Can vekili Av.
Mehmet Emin Aktar (hükümden önce ayrılmış olmakla yokluğunda), Katılan Sertaç Kamil Ekinci
yüzüne karşı, Cumhuriyet Savcısı hazır olduğu halde, CMK’nun 273/1. maddesi uyarınca hazır olanlar
yönünden tefhim tarihinden itibaren, yokluğunda karar verilenler yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7
gün içinde, Mahkememize ya da en yakın Mahkemeye verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda
bulunmak sureti ile ya da tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne beyanda bulunmak sureti ile
tutulacak tutanak ile veya dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere,
aksi halde kesinleşeceğine (tutuklu kalıp beraat eden ve davası ayrılmayan Ercan Ersoy, Ayhan Özkan,
Seyfettin Lap, Enver Ulu ve Uğur Şahin'in CMK 141 ve devamı maddeleri uyarınca tazminat hakkının
olduğu bildirildi) oybirliği ile mütalaaya uygun verilen kararın gerekçeleri ana çizgileri ile anlatılarak
açık olarak karar verildi. 13/12/2019
Başkan 29991

Üye 109822

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden

Üye 196143

Katip 134842

V6bXdVJ - wpauALE - ncnYJSE - HTmK2M=

ile erişebilirsiniz

